
يديعنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع قيم التر التر
نهج ساقية سيدي يوسف البطان منوبةشخص طبيعيروضة أطفالالنجومالبطانالبطان1

1114حي النرص البطانشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالبطانالبطان2

1114سد العروسية البطانشخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرالبطانالبطان3

1114برج التومي حي االستقاللشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالبطانالبطان4

1114نهج علي بلهوان البطانشخص طبيعيروضة أطفالالتفوقالبطانالبطان5

1114حي النرص البطانشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالبطانالبطان6

حي بن غنية البطان منوبةشخص طبيعيروضة أطفالميدو كيدس موندوالبطانالبطان7

1124نهج طارق بن زياد الجديدة الحديثةشخص طبيعيروضة أطفالالفالحالجديدةالجديدة8

اعمالجديدةالجديدة9 1124حي النجاة الجديدة القديمةشخص طبيعيروضة أطفالالير

1124نهج علي بلهوان 08شخص طبيعيروضة أطفالالزهورالجديدةالجديدة10

1124 أوت03نهج  03شخص طبيعيروضة أطفالالفردوس الصغيرالجديدةالجديدة11

1124حي الرياض الزاهرةشخص طبيعيروضة أطفالالبالبلالجديدةالجديدة12

1124شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالنورالجديدةالجديدة13

نالجديدةالجديدة14 يشخص طبيعيروضة أطفالالياسمير
ن
1124نهج الدكتور الساف

يشخص طبيعيروضة أطفالالزهورالجديدةالجديدة15
انن ن 1124تقسيم القير

1124نهج محمد القصاب 37شخص طبيعيروضة أطفالالسندبادالجديدةالجديدة16

يشخص طبيعيروضة أطفالالنجومالجديدةالجديدة17
انن ن 1124تقسيم القير

1124المنصورة طريق الجديدةشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةالجديدةالجديدة18

11341134حي النور شواط شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةالجديدةالجديدة19

ي شواطشخص طبيعيروضة أطفالاألملالجديدةالجديدة20 1134حي الطيب المهير

1124حي السواسي الجديدة القديمة شخص طبيعيروضة أطفالالحنانالجديدةالجديدة21

ي الجديدة منوبة213نهج نجيب محفوظ عددشخص طبيعيروضة أطفالالنخبةالجديدةالجديدة22
انن ن 1124 تقسيم القير

الزاهرة الجديدة والية منوبةشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالجديدةالجديدة23

حي النرص تقسيم بيطا الجديدة منوبةشخص طبيعيروضة أطفالالمنارةالجديدةالجديدة24

حي ماطر الجديدة منوبةشخص طبيعيروضة أطفالالهدايةالجديدةالجديدة25

ي الجديدة الحديثة منوبةشخص طبيعيروضة أطفالقوس قزحالجديدةالجديدة26
ن
1124نهج الدكتور الساف

ةالجديدةالجديدة27 نهج لبنان حي النجاة الجديدة منوبة1شخص طبيعيروضة أطفالالنخبة الصغير

1116 مارس20 نوفمير حي 7شارع شخص طبيعيروضة أطفالالبهجةالمرناقيةالمرناقية28

1110شارع الحبيب بورقيبة المرناقيةشخص طبيعيروضة أطفالسنابل االملالمرناقيةالمرناقية29

1110شارع البيئة المرناقية 02شخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرالمرناقيةالمرناقية30

ي 05شخص طبيعيروضة أطفالالمجدالمرناقيةالمرناقية31 1110نهج االنس حي الطيب المهير
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اعمالمرناقيةالمرناقية32 1110نهج الباكستان حي الشهامةشخص طبيعيروضة أطفالالير

يشخص طبيعيروضة أطفالحازمالمرناقيةالمرناقية33 1110حي الطيب المهير

1110بورقبة المرناقيةشخص طبيعيروضة أطفالروضة سارةالمرناقيةالمرناقية34

1110نهج الجمهورية 06شخص طبيعيروضة أطفالالعندليبالمرناقيةالمرناقية35

1110نهج تونس حي السعادة المرناقية 02شخص طبيعيروضة أطفالتيتاالمرناقيةالمرناقية36

ي سليم 35شخص طبيعيروضة أطفالالنورالمرناقيةالمرناقية37 1110نهج المنجر

نالمرناقيةالمرناقية38 1110المرناقيةشخص طبيعيروضة أطفالاالء و ايلير

1142طبلتش طريق برج العامريشخص طبيعيروضة أطفالعمرالمرناقيةالمرناقية39

ن بوحنششخص طبيعيروضة أطفالعلي باباالمرناقيةالمرناقية40 2028حي البساتير

ن المرناقية 151شخص طبيعيروضة أطفاليرسىالمرناقيةالمرناقية41 1110تقسيم الياسمير

يالمرناقيةالمرناقية42
ي فرون 

1110نهج الخرطوم المرناقية 23شخص طبيعيروضة أطفالتون 

1110نهج هارون الرشيد  حي طارق ابن زيادشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةالمرناقيةالمرناقية43

1110الفجة المرناقيةشخص طبيعيروضة أطفالكتكوتالمرناقيةالمرناقية44

1110 مارس المرناقية20حي شخص طبيعيروضة أطفال فاطمة الزهراءالمرناقيةالمرناقية45

ن المرناقيةشخص طبيعيروضة أطفالمملكة االطفالالمرناقيةالمرناقية46 تقال حي الياسمير نهج الير

شارع فرحات حشاد برج العامري منوبةشخص طبيعيروضة أطفالأجيال المستقبلبرج العامريبرج العامري47

اعمبرج العامريبرج العامري48 1142نهج الحبيب بورقيبة برج العامري 80شخص طبيعيروضة أطفالالير

1142نهج الكويت برج العامري 08شخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةبرج العامريبرج العامري49

1142حي الحفصيةشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةبرج العامريبرج العامري50

1142 برج العامري1113برج النور شخص طبيعيروضة أطفالجنة االطفالبرج العامريبرج العامري51

 دوار هيرسر منوبة34نهج المالوي عدد شخص طبيعيروضة أطفالستار صغاردوار هيرسر دوار هيرسر52

ن كيدزدوار هيرسر دوار هيرسر53  نهج خالد بن الوليد دوار هيرسر 5520شخص طبيعيروضة أطفالألير

2086شارع الشهداء 86شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةدوار هيرسر دوار هيرسر54

يشخص طبيعيروضة أطفالشباب الغددوار هيرسر دوار هيرسر55
ي عبد هللا الصلعانن 2086نهج انر

يشخص طبيعيروضة أطفالالسندباددوار هيرسر دوار هيرسر56 2086شارع أبو القاسم الشانر

2086دوار هيرسرشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةدوار هيرسر دوار هيرسر57

2086نهج ابن نظير 04شخص طبيعيروضة أطفالالرياندوار هيرسر دوار هيرسر58

2086نهج تميم ابن المعزشخص طبيعيروضة أطفالجنة الوليددوار هيرسر دوار هيرسر59

2086نهج الكاف حي  الشباب 41شخص طبيعيروضة أطفالفضاء مرامدوار هيرسر دوار هيرسر60

يشخص طبيعيروضة أطفالعصافير الجنةدوار هيرسر دوار هيرسر61 2086شارع أبو القاسم الشانر

2086نهج كندار حي النسيم 4شخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةدوار هيرسر دوار هيرسر62

2086إقامة العهد الجديد شخص طبيعيروضة أطفالبراعم هيفاءدوار هيرسر دوار هيرسر63

2086نهج قرص هالل دوار هيرسرشخص طبيعيروضة أطفالأكاديمية الغزالدوار هيرسر دوار هيرسر64

2086 دوار هيرسر55شارع الشهداء نهاية شخص طبيعيروضة أطفاليوسفدوار هيرسر دوار هيرسر65
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2086 حي خالد ابن الوليد5731نهج شخص طبيعيروضة أطفالالفراشات الالمعةدوار هيرسر دوار هيرسر66

يفةدوار هيرسر دوار هيرسر67 55402086نهج  88شخص طبيعيروضة أطفالشر

ن دولر هيرسر 1شخص طبيعيروضة أطفالHappy Chiledدوار هيرسر دوار هيرسر68 2086نهج جومير

2086إقامة العهد الجديد نهج حمودة باشاشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيردوار هيرسر دوار هيرسر69

مي عدد شخص طبيعيروضة أطفالطوطو مياردوار هيرسر دوار هيرسر70
64122086نهج خير الدين الحرصن

ةدوار هيرسر دوار هيرسر71 ي عياض حي خالد ابن الوليدشخص طبيعيروضة أطفالامير
2086نهج القاضن

2086 األمل حي خالد ابن الوليد24إقامة حي شخص طبيعيروضة أطفالاألملدوار هيرسر دوار هيرسر72

ي سليم 196شخص طبيعيروضة أطفالأفضل األطفال دوار هيرسر دوار هيرسر73 2086 نهج المنجر

بة74 بةطير بة والية منوبةشخص طبيعيروضة أطفالالجنانطير شارع الزيتون طريق البطان طير

بة75 بةطير بة منوبةشخص طبيعيروضة أطفالالفردوسطير ن طير المالسير

بة76 بةطير 21130حي السوي    ح  147شخص طبيعيروضة أطفالامي فاطمةطير

بة77 بةطير نطير 1130التضامن االجتماعي الدخيلة منشآت عموميةروضة أطفالالتمير

بة78 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالجيل الغدطير 1130حي الرمال طير

بة79 بةطير يشخص طبيعيروضة أطفالالكوثرطير 1130حي الشانر

بة80 بةطير اءةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالالير  الزيتون طير
1130بير

بة81 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيرطير ن طير 1130سيدي بن حسير

بة82 بةطير بة 54شخص طبيعيروضة أطفالأمنةطير 1130حي السوي    ح طير

بة83 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالالرجاءطير 1130حي الرجاء طير

بة84 بةطير بة نهج عبد الرحمان بن خلدون عددشخص طبيعيروضة أطفالالزهراءطير 1621130حي الرمال طير

بة85 بةطير بة شخص طبيعيروضة أطفالروعةطير 11441144الدخيلة طير

بة86 بةطير بة13نهج شخص طبيعيروضة أطفالاالنوارطير 1130 اوت حي الرجاء طير

بة87 بةطير 1130نهج صالمبو باب الوادشخص طبيعيروضة أطفالامي سنيةطير

بة88 بةطير نشخص طبيعيروضة أطفاليحيا الطفلطير 1130حي المالسير

بة89 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالملكةطير 1144الجي الجديد الدخيلة طير

بة90 بةطير يشخص طبيعيروضة أطفالالفرشاتطير
1130نهج البيئة الشويق 

بة91 بةطير يشخص طبيعيروضة أطفالالجوهرةطير
1130حي فرنسا الشويق 

بة92 بةطير 1130حي النسيم مقابل جامع النورشخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرطير

بة93 بةطير يشخص طبيعيروضة أطفالدنيا الفرحطير
1130طريق الشويق 

بة94 بةطير اعمطير ي40حي النرص عدد شخص طبيعيروضة أطفالالير
1130 الشويق 

بة95 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالالعباقرة الصغارطير  الزيتون طير
1130بير

بة96 بةطير نطير بةشخص طبيعيروضة أطفالعصافير البساتير ن طير 1130حي البساتير

بة97 بةطير 1130 اوت حي الرجاء13شارع  02شخص طبيعيروضة أطفالاألطفال السعداء طير

بة98 بةطير بة شخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازطير  منوبة1130شارع الحبيب ثامر طير

بة99 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةطير  الزيتون طير
بير
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بة100 بةطير بة منوبةشخص طبيعيروضة أطفالعالم الصغارطير شارع المحطة طير

بة101 بةطير بةشخص طبيعيروضة أطفالالمالكطير  الزيتون طير
بير

بة102 بةطير بة14شارع شخص طبيعيروضة أطفالكيدزيطير ن طير ي حي القدس المالسير
 جانقن

2011نهج الطائف حي االمل الدندان 14شخص طبيعيروضة أطفالالبالبلالدندانمنوبة103

2010نهج الرسول الدندان 03شخص طبيعيروضة أطفالجنة مريومةالدندانمنوبة104

نهج الشحرور حي الوفاق الدندان منوبة 14شخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرالدندانمنوبة105

2010نهج ابن رشيق منوبة الوسىط 2شخص طبيعيروضة أطفالDisney houseديزناي هاوس الدندانمنوبة106

اح الدندان 9شخص طبيعيروضة أطفالجيهانمنوبةمنوبة107 2011 نهج الحدائق حي االنرسر

2011نهج طارق بن زياد الدندان 02شخص طبيعيروضة أطفالامنامنوبةمنوبة108

ن حي األمل الدندان 20شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةمنوبةمنوبة109 2011 نهج فلسطير

2010نهج البلدية منوبة 19شخص طبيعيروضة أطفالعالم الطفولة مريومةمنوبةمنوبة110

ن عدد شخص طبيعيروضة أطفال1بية منوبةمنوبة111 20102010 منوبة 88نهج الشغالير

ةمنوبةمنوبة112 ن أمير 2010نهج حبعل منوبة الوسىط 14شخص طبيعيروضة أطفالياسمير

2010 نهج ابن الجزار منوبة 5شخص طبيعيروضة أطفالالفردوس الصغيرمنوبةمنوبة113

2010نهج ابن زيدون منوبة 6شخص طبيعيروضة أطفالGolden Kids 1منوبةمنوبة114

2011نهج غانا الدندان 01شخص طبيعيروضة أطفالالفراشات الالمعةمنوبةمنوبة115

2011 نهج المنستير الدندان 14شخص طبيعيروضة أطفالجنة االحالممنوبةمنوبة116

2010مارس سيدي عمر منوبة2شارع  26شخص طبيعيروضة أطفالدنيا األطفالمنوبةمنوبة117

تقالشخص طبيعيروضة أطفالاحل صغار منوبةمنوبة118 جس حي الير 2010إقامة الين

2010نهج نابلس 12شخص طبيعيروضة أطفالعالء الدينمنوبةمنوبة119

2010نهج أبو تمام منوبة الوسىطشخص طبيعيروضة أطفالأبو تماممنوبةمنوبة120

2011نهج االسماعيلية حي االمل الدندان 01شخص طبيعيروضة أطفاللينامنوبةمنوبة121

2010نهج غدير القلة منوبة 4شخص طبيعيروضة أطفالحمراء حمراءمنوبةمنوبة122

2010نهج الطاهر صفر 02شخص طبيعيروضة أطفالالدب الصغيرمنوبةمنوبة123

نمنوبةمنوبة124 2010نهج نابلس منوبة الوسىط 37شخص طبيعيروضة أطفالالياسمير

2010نهج المدينة المنورة 1شخص طبيعيروضة أطفال1طيور الجنة منوبةمنوبة125

ن الدندانشخص طبيعيروضة أطفالكوكسينالمنوبةمنوبة126 2011نهج البساتير

تقالB26إقامة عزيز نهج االكليلشخص طبيعيروضة أطفال2طيور الجنة منوبةمنوبة127 2010 حي الير

ة مريممنوبةمنوبة128 2011نهج القرفل الدندان 02شخص طبيعيروضة أطفالاألمير

2011نهج الرياض الدندان 10شخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيد  Happy Kidمنوبةمنوبة129

2010نهج ميخائيل نعيمة شخص طبيعيروضة أطفالبيبامنوبةمنوبة130

ن حي السنيت شخص طبيعيروضة أطفالالنجوم الالمعةمنوبةمنوبة131 2010نهج الشغالير

2010نهج الفالحة سيدي عمر منوبةشخص طبيعيروضة أطفالعند أميمةمنوبةمنوبة132

تقال 02شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسمنوبةمنوبة133 2010نهج االجاص حي الير

2019رياض األطفال بوالية منوبة  لسنة 



2010شارع فرحات حشاد منوبة 33شخص طبيعيروضة أطفالLeader Kidsمنوبةمنوبة134

ولس05 شقة 56عمارة شخص طبيعيروضة أطفالالعباقرةمنوبةمنوبة135 2010 سير

2010نهج الكفاح سيدي عمر منوبةشخص معنويروضة أطفال2بية منوبةمنوبة136

تقال منوبة 3شخص طبيعيروضة أطفالأحباء الطفلمنوبةمنوبة137 2010نهج الير

نهج أبو هريرة منوبة 04شخص طبيعيروضة أطفالرويال قاردن كيدسمنوبةمنوبة138

شارع الحبيب بورقيبة منوبة30شخص طبيعيروضة أطفالاألشعة الذهبيةمنوبةمنوبة139

ولس منوبة 09شخص طبيعيروضة أطفاليوسفمنوبةمنوبة140 ي حي اسير نهج الزمخرسر

تقال منوبة 17شخص طبيعيروضة أطفالريحانةمنوبةمنوبة141 نهج النخيل حي الير

 حي ابن زهر منوبة4اقامة ابن زهر عددشخص طبيعيروضة أطفالريمامنوبةمنوبة142

نهج مصطقن خزندار الدندان 10شخص طبيعيروضة أطفالLa Gioia del bambinoفرحة الطفل   منوبةمنوبة143

ي كيدسمنوبةمنوبة144 ي هانر تقال منوبةشخص طبيعيروضة أطفالنر نهج المملكة العربية السعودية حي الير

نهج ابن زيدون منوبة 08شخص طبيعيروضة أطفالGolden Kids 2منوبةمنوبة145

ي كيدسمنوبةمنوبة146 حي الصفاقسي السعيدة وادي الليلشخص طبيعيروضة أطفالهانر

بةشخص طبيعيروضة أطفالالنغيرمنوبةمنوبة147  الحكيم طير
نهج بير

ن وادي الليل 10شخص طبيعيروضة أطفالاألمانوادي الليلوادي الليل148 نهج الياسمير

يوادي الليلوادي الليل149 ي بايبر ة هانر
ن نهج االزدهار حي بوزيد شباو وادي الليل 29شخص طبيعيروضة أطفالكين

2021شارع كلية اآلداب القباعةشخص طبيعيروضة أطفالالهدايةوادي الليلوادي الليل150

2021نهج يوسف صاحب الطابع وادي الليل 03شخص طبيعيروضة أطفالسندباد وادي الليلوادي الليلوادي الليل151

12021حي الكوشة بجاوة شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةوادي الليلوادي الليل152

2021 نهج ابن رشيق 30شخص طبيعيروضة أطفالالحبيبوادي الليلوادي الليل153

ه وادي الليل 06شخص طبيعيروضة أطفالالغفرانوادي الليلوادي الليل154 ن 2021نهج االيمان حي المني 

نوادي الليلوادي الليل155 2021نهج الخطاف حي الجنان وادي الليل 08شخص طبيعيروضة أطفالالياسمير

2021نهج إبراهيم الرياحي وادي الليل 11شخص طبيعيروضة أطفالالتأهيلوادي الليلوادي الليل156

2021نهج عمار بن ياش حي النجاة وادي الليل 12شخص طبيعيروضة أطفالأحلي صغاروادي الليلوادي الليل157

2021نهج عبد هللا بن عباس القباعة وادي اليل 02شخص طبيعيروضة أطفالالسنافروادي الليلوادي الليل158

2021القباعة وادي الليلشخص طبيعيروضة أطفالالهدىوادي الليلوادي الليل159

2021نهج اإلمام سحنون 02شخص طبيعيروضة أطفالمامينووادي الليلوادي الليل160

يوادي الليلوادي الليل161
ي وادي الليل14شارع شخص طبيعيروضة أطفالنقار الزهوانن

2021 جانقن

2031نهج النخيل سعيدة نهج الواحة 39شخص طبيعيروضة أطفالالنجاحوادي الليلوادي الليل162

ن حي الهناء 01شخص طبيعيروضة أطفالدرةوادي الليلوادي الليل163 2021 نهج الياسمير

ي 03شخص طبيعيروضة أطفالألميمة مباركةوادي الليلوادي الليل164
2021 نهج بديع الهمذانن

2031حي النسيم سعيدةشخص طبيعيروضة أطفالبراعم النسيموادي الليلوادي الليل165

2021نهج البانيا حي السعادة وادي الليل 01شخص طبيعيروضة أطفالصالح الدينوادي الليلوادي الليل166

2021 صنهاجةشخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيروادي الليلوادي الليل167
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ي بكر صنهاجة 21شخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازوادي الليلوادي الليل168 2021نهج أسماء بنت أنر

2021شارع االستقالل شباو وادي الليل 86شخص طبيعيروضة أطفالاحباب السنافروادي الليلوادي الليل169

ن تقسيم الهناء وادي الليل 10شخص معنويروضة أطفالميدووادي الليلوادي الليل170 2021 نهج الياسمير

2021 نهج ابن طفيل شباو2تقاسيم الزقية حي الوردشخص طبيعيروضة أطفالالهناءوادي الليلوادي الليل171

2021نهج عباس ابن عبد المطلب القباعةشخص طبيعيروضة أطفالاالميروادي الليلوادي الليل172

نهج رصبيا شباو وادي الليل 03شخص طبيعيروضة أطفالجزيرة األطفالوادي الليلوادي الليل173

ي كيدزوادي الليلوادي الليل174 ن شباو وادي اليل 13شخص طبيعيروضة أطفالهانر نهج كاميليا حي الياسمير

حي الرياض سعيدة وادي الليلشخص طبيعيروضة أطفالأمونةوادي الليلوادي الليل175

ي سفيان القباعة وادي الليل 14شخص طبيعيروضة أطفالعمروادي الليلوادي الليل176 نهج يزيد بن أنر

ن بجاوة  06شخص طبيعيروضة أطفالمامي فطومةوادي الليلوادي الليل177  وادي اليل1نهج الياسمير

شارع الحدائق وادي الليل 03شخص طبيعيروضة أطفالميكي ماوسوادي الليلوادي الليل178

نوادي الليلوادي الليل179 نهج أسامة بن زيد القباعو وادي اليلشخص طبيعيروضة أطفالالتمير

نهج الطيب سليم القباعة وادي الليلشخص طبيعيروضة أطفالالفراشاتوادي الليلوادي الليل180

نهج المحطة القباعة وادي الليل منوبة 5شخص طبيعيروضة أطفالعبيد هللا و اسومةوادي الليلوادي الليل181
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عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
حي بنغنية البطان والية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةايالفالبطانالبطان1

حي النرص البطان منوبة 59شخص طبيعيمحضنة مدرسيةستار صغارالبطانالبطان2

حي النور المهرين البطان منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنورالبطانالبطان3

طريق الزويتينيةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنورالبطانالبطان4

ي الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهورالجديدةالجديدة5
انز ز 1142تقسيم القي 

حي الهداية الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالرتاجالجديدةالجديدة6

شارع الحبيب بورقيبة الجديدة الحديثىة 59شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة األطفال الجديدةالجديدة7

 الجديدة1المنصورة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةطيور الجنةالجديدةالجديدة8

 الجديدة1الحبيبية شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأسيلالجديدةالجديدة9

حي الرياض الجديدة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجاد جودالجديدةالجديدة10

حي النرص تقسيم بيطا الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمنارةالجديدةالجديدة11

الزاهرة الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفردوسالجديدةالجديدة12

اعمالجديدةالجديدة13 حي النجاة الجديدة القديمة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالير

حي المولدي حشانة الجديدة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالكوثرالجديدةالجديدة14

حي النجاة الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمريمالجديدةالجديدة15

الزاهرة الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةرؤىالجديدةالجديدة16

حميم المرناقية شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجونيورالمرناقيةالمرناقية17

 مارس20نهج المدينة المنورة المرناقية حي  12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازالمرناقيةالمرناقية18

ز المرناقية منوبة 87شخص طبيعيمحضنة مدرسيةplusحازم المرناقيةالمرناقية19 نهج الريحان حي الياسمي 

حي بورقيبة المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةسارةالمرناقيةالمرناقية20

نهج عمر ابن الخطاب المرناقية منوبة 24شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور أكادميالمرناقيةالمرناقية21

ي المرناقية منوبة 03شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل الذكي المرناقيةالمرناقية22 نهج حلب حي الطيب المهي 

 مارس شارع الحبيب بورقيبة المرناقية20حي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنخبةالمرناقيةالمرناقية23

نهج الجمهورية المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفردوسالمرناقيةالمرناقية24

ي المرناقية منوبة 31شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقرأ المدرسيةالمرناقيةالمرناقية25
ز
 نهج الدكتور الساف

 مارس المرناقية منوبة20حي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةفاطمة الزهراءالمرناقيةالمرناقية26

زالمرناقيةالمرناقية27 نهج فرحات حشاد حي السعادة المرناقية 19شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأالء وايلي 

نهج تونس حي السعادة المرناقية منوبة 16شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنجوم بن سالمالمرناقيةالمرناقية28

نهج تونس حي السعادة المرناقية منوبة 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةتيتاالمرناقيةالمرناقية29
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نهج طارق ابن زياد الفجة المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمتيازالمرناقيةالمرناقية30

نهج فرحات حشاد حي السعادة المرناقية منوبة 35شخص طبيعيمحضنة مدرسيةles minionsالمرناقيةالمرناقية31

شارع فرحات حشاد حي السعادة المرناقية منوبة 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةthe best academyالمرناقيةالمرناقية32

ز بوحنش المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالبستانالمرناقيةالمرناقية33 حي البساتي 

 أوت حي النرص المرناقية منوبة13نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنورانالمرناقيةالمرناقية34

نهج الجمهورية المرناقية منوبة 14شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالهزارالمرناقيةالمرناقية35

يالمرناقيةالمرناقية36 نهج القدس حي السعادة المرناقية منوبة 14شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفرانر

ز المرناقية منوبة 151شخص طبيعيمحضنة مدرسيةيرسىالمرناقيةالمرناقية37 تقسيم الياسمي 

نهج سيف الدولة حي الرياض المرناقية منوبة 1شخص طبيعيمحضنة مدرسيةMy houseالمرناقيةالمرناقية38

نهج األندلس المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأري    ج العلمالمرناقيةالمرناقية39

نهج الهادي شاكر المرناقية منوبة 5شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمل المرناقيةالمرناقية40

ز طريق المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأجيال المستقبلالمرناقيةالمرناقية41 البساتي 

نهج تونس حي السعادة المرناقية منوبة 22شخص طبيعيمحضنة مدرسيةطيور الجنةالمرناقيةالمرناقية42

نهج الجمهورية يوسف المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالصواب المرناقيةالمرناقية43

نهج الجمهورية المرناقية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةحازمالمرناقيةالمرناقية44

نهج عملر ابن الخطاب المرناقية 6شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمي  الصغي المرناقيةالمرناقية45

1113المساعدينالوزارة المكلفة بالطفولة محضنة مدرسيةجنة  الصغاربرج العامريبرج العامري46

عمبرج العامريبرج العامري47 شارع الهادي شاكر برج العامري والية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسية1الير

اعم برج العامريبرج العامري48 شارع الهادي شاكر برج العامري والية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسية2الير

 برج العامري4 أوت حي المناعي عدد13نهجشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعالم األطفالبرج العامريبرج العامري49

حي االنطالقة برج العامريشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمنترصبرج العامريبرج العامري50

برج النور برج العامريشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة األطفال برج العامريبرج العامري51

نهج اليمن برج العامري 07شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازبرج العامريبرج العامري52

تقسيم السالمة حي خالد بن الوليد دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالوروددوار هيرسر دوار هيرسر53

نهج المالوي دوار هيرسر منوبة 03شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمواهبدوار هيرسر دوار هيرسر54

 حي النسيم دوار هيرسر5520نهج  18شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفردوسدوار هيرسر دوار هيرسر55

شارع علي البلهوان حي خالد ابن الوليد دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحدوار هيرسر دوار هيرسر56

 حي خالد بن الوليد دوار هيرسر7412نهج  41شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازدوار هيرسر دوار هيرسر57

ي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةطيور الجنةدوار هيرسر دوار هيرسر58
تقسيم داري حي الحسانز

ي حي خالد بن الوليد دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةزهور المستقبلدوار هيرسر دوار هيرسر59 شارع أبو القاسم الشانر

اقامة العهد الجديد دوار هيرسر شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعباقرةدوار هيرسر دوار هيرسر60

نهج  أحمد السويسي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةايالف كيدزدوار هيرسر دوار هيرسر61

يدوار هيرسر دوار هيرسر62
 شارع خالد بن الوليد دوار هيرسر18حي المرصة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمانز

ي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعصافي  الجنةدوار هيرسر دوار هيرسر63 شارع أبو القاسم الشانر
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نهج كندار حي النسيم دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةميساءدوار هيرسر دوار هيرسر64

نهج مرسيليا دوار هيرسر 53شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألنسدوار هيرسر دوار هيرسر65

 دوار هيرسر3701نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهراءدوار هيرسر دوار هيرسر66

نهج كندار دوار هيرسر 04شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجوم الصغاردوار هيرسر دوار هيرسر67

نهج كندار دوار هيرسر 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةألواندوار هيرسر دوار هيرسر68

نهج حمودة باشا اقامة العهد الجديد دوار هيرسر 9شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالملدوار هيرسر دوار هيرسر69

 حي حالد بن الوليد دوار هيرسر منوبة6407نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازدوار هيرسر دوار هيرسر70

ي دوار هيرسر 07شخص طبيعيمحضنة مدرسيةسبل النجاحدوار هيرسر دوار هيرسر71 نهج عبد العزيز الثعالبر

 دوار هيرسر منوبة4726حي حالد بن الوليد نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالروعةدوار هيرسر دوار هيرسر72

نهج الجزائر حي الشباب دوار هيرسر منوبة 01شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتحديدوار هيرسر دوار هيرسر73

ي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل الملكدوار هيرسر دوار هيرسر74 نهج أبو القاسم الشانر

قدوار هيرسر دوار هيرسر75 نهج تونس دوار هيرسر13شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالستير  

زدوار هيرسر دوار هيرسر76 ز دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاليقي  نهج يوسف بن تاشفي 

 دوار هيرسر 134شارع الشهداء عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالئكةدوار هيرسر دوار هيرسر77

نهج صالح بن يوسف دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنخبةدوار هيرسر دوار هيرسر78

تقسيم القروي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل المبدعدوار هيرسر دوار هيرسر79

تقاسيم الرياحي دوار هيرسرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةهيكل االمتيازدوار هيرسر دوار هيرسر80

 حي الشباب دوار هيرسر 8041نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمريمدوار هيرسر دوار هيرسر81

اعمدوار هيرسر دوار هيرسر82 حي عوين شارع خالد بن الوليد دوار هيرسر منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالير

بة83 بةطير ي كيدزطير بةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةهانر قمريان طير

بة84 بةطير بة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالرجاءطير  منوبة1130حي الرجاء طير

بة85 بةطير ي كيدزطير بة منوبة13حي الرجاء نهج  02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةهانر  أوت طير

بة86 بةطير بةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأمنةطير حي السوي    ح طير

بة87 بةطير بة منوبة13نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمنارةطير  الزيتون طير
 أوت بير

بة88 بةطير زطير بةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالياسمي  وان حي الرجاء طير نهج القي 

بة89 بةطير بة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحطير ي سلسم طير نهج المنجر

بة90 بةطير بةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأجيال الغدطير  الزيتون طير
بير

بة91 بةطير بة منوبة 07شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة العصافي طير ز طير نهج سيدي بن حسي 

بة92 بةطير بة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألنوار طير حي الرجاء طير

بة93 بةطير بة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةشيماءطير حي الرجاء طير

ز باهللالدندانمنوبة94 ي الدندان منوبة10شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمعي 
 
نهج أحمد شوف

 حي الوفاق منوبة 5نهج نجيب محفوظ عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعالء الدينالدندانمنوبة95

شارع االستقالل الدندان منوبة 23شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل السعيدمنوبةمنوبة96

ولس منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاأللوانمنوبةمنوبة97 ي الكبي  اسير شارع المغرب العرنر
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نهج العوام منوبة الوسىط 26شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأسيلمنوبةمنوبة98

تقال منوبة 09شخص طبيعيمحضنة مدرسيةعالم هاديمنوبةمنوبة99 نهج التوت حي الير

2010نهج أحمد خي  الدين منوبة والية منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسية2األلوان منوبةمنوبة100

نهج باش حامبه الدندانشخص طبيعيمحضنة مدرسيةحتمانمنوبةمنوبة101

ي منوبة 03شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبيبامنوبةمنوبة102 نهج الفرانر

ي منوبة13نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةla garderieمنوبةمنوبة103  شارع اتحاد المغرب العرنر

22010نهج االسكندرية حي االمل منوبة الوسىط  15شخص طبيعيمحضنة مدرسيةابن سينامنوبةمنوبة104

2010نهج ابو تمام منوبة الوسىط شخص طبيعيمحضنة مدرسيةابو تمام منوبةمنوبة105

2011 نهج غرناطة الدندان 5شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالبداعمنوبةمنوبة106

 نهج خي  الدين باشا منوبة 10شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبذور المحبة منوبةمنوبة107

ي الدندان 3شخص طبيعيمحضنة مدرسية1جنة امتياز المدينةمنوبةمنوبة108
 
 نهج محمد المرزوف

ز منوبة الوسىط20شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالئكةمنوبةمنوبة109 نهج فلسطي 

ان منوبة 24شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمي منوبةمنوبة110 ان خليل جير نهج جير

ةمنوبةمنوبة111 ز أمي  نهج حنبعل منوبة الوسىط والية منوبة 14شخص طبيعيمحضنة مدرسيةياسمي 

 الدندان منوبة4نهج ابن زيدون عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور الدينمنوبةمنوبة112

نهج ابن الجزار منوبة 38شخص طبيعيمحضنة مدرسية2الفردوس الصغي  منوبةمنوبة113

ي نفيسةمنوبةمنوبة114
نهج خي  الدين باشا منوبة 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةسب 

ىمنوبةمنوبة115 نهج العقاد منوبة الوسىط منوبة 14شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالبرسر

شخص طبيعيمحضنة مدرسية2بية منوبةمنوبة116

ز بوزيان الدندان منوبة 12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمالك الفردوسمنوبةمنوبة117 نهج حسي 

ي منوبة الوسىط 12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلمتيازمنوبةمنوبة118 نهج المتنبر

ان عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالقمرمنوبةمنوبة119 ان خليل جير  منوبة الوسىط25نهج جير

ز عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالرشاد منوبةمنوبة120  الدندان منوبة19نهج الياسمي 

  أوت منوبة13نهج  02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهراءمنوبةمنوبة121

م التونسي الدندان منوبة 11شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعبقري الصغي منوبةمنوبة122 نهج بي 

مكرر نهج االسماعلية حي األمل الدندان منوبة 01شخص طبيعيمحضنة مدرسيةلينامنوبةمنوبة123

نهدج ابن زيدون منوبة 15شخص طبيعيمحضنة مدرسيةgolden timeمنوبةمنوبة124

حي الرياض السعيدة وادي الليلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأمونةمنوبةمنوبة125

شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمستقبلمنوبةمنوبة126

الحفصية برج العامريشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالئكةمنوبةمنوبة127

كةمنوبةمنوبة128 شارع الفاضل بن عاشور حي المولدي الجديدة منوبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجيل الير

 نهج المهدية شباو وادي الليل 12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة العصافي وادي الليلوادي الليل129

2021 وادي الليل1 توسعة شباو قبالة المدرسة حي الورد38مقسم شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمريومةوادي الليلوادي الليل130

نهج النجاة حي النجاة وادي الليل منوبة 35شخص طبيعيمحضنة مدرسيةكيدز أكادميوادي الليلوادي الليل131
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 طريق سيدي ثابت منوبة01بجاوةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالئكةوادي الليلوادي الليل132

شارع علي الزواوي وادي الليلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتوفيقوادي الليلوادي الليل133

ز الجزيري  شباو وادي الليل منوبة 05شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأدموادي الليلوادي الليل134 نهج حسي 

نهج البشي  صفر حي الوفاق شباو وادي الليل 05شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحوادي الليلوادي الليل135

ي وادي الليل منوبة14نهج 59شخص طبيعيمحضنة مدرسيةحيدروادي الليلوادي الليل136
2021 جانفز

ي شباو وادي الليل 34شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأكاديمي كيدزوادي الليلوادي الليل137
نهج حاتم الطانر

نهج أنقرة شباو وادي الليل 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازوادي الليلوادي الليل138

2021 حي العنير وادي الليل منوبة18نهج مسك الليل عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةكنوز المعرفةوادي الليلوادي الليل139

نهج الظالل حي الجنان وادي الليل 08شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنان الفردوسوادي الليلوادي الليل140

القباعة وادي الليلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازوادي الليلوادي الليل141

 وادي الليل1 مارس حي الورد 20شارع  26شخص طبيعيمحضنة مدرسيةخلدونوادي الليلوادي الليل142

نهج الواحة حي النور سعيدة وادي الليل 36شخص طبيعيمحضنة مدرسيةرتاجوادي الليلوادي الليل143

نهج األصالة صنهاجة وادي الليل 11شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقوادي الليلوادي الليل144

نهج الجمهورية سعيدة وادي الليل 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائلوادي الليلوادي الليل145

 وادي الليل01حي االزدهار بجاوة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةكنوز العباقرةوادي الليلوادي الليل146

نهج الكلية القباعة وادي الليلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأصدقاء السنافروادي الليلوادي الليل147

 نهج االمام البخاري صنهاجة وادي الليل منوبة 06شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحوادي الليلوادي الليل148

2021نهج الطاهر الحداد وادي الليل منوبة24شخص طبيعيمحضنة مدرسيةردينةوادي الليلوادي الليل149

نهج ابن رشيق وادي الليل منوبة 30شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالحبيبوادي الليلوادي الليل150

 القباعة طريق وادي الليل منوبة11نهج يوسف الرويسي عدد  9شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالزدهاروادي الليلوادي الليل151

نهج األري    ج حي البهجة شباو وادي الليل منوبة 38شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأسامةوادي الليلوادي الليل152

زوادي الليلوادي الليل153 نهج العندليب حي الجنان وادي الليل منوبة 02شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالياسمي 

حي الرياض سعيدة وادي الليلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعائشة وادي الليلوادي الليل154

نهج مصطفز العقاد شباو وادي الليل منوبة 3شخص طبيعيمحضنة مدرسيةابن خلدونوادي الليلوادي الليل155

نهج الكويت برج العامريشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأمي وادي الليلوادي الليل156

 وادي اللليل منوبة7نهج الحدائق عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمي وادي الليلوادي الليل157
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عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
ةالجديدةالجديدة1  الجديدة منوبة1المنصورة شخص طبيعيمحضنة أطفالالنخبة الصغير

اعمبرج العامريبرج العامري2 شارع الحبيب بورقيبة برج العامري 80شخص طبيعيمحضنة أطفالالير

2011نهج غانا الدندان 01شخص طبيعيمحضنة أطفالالفرشات الالمعةمنوبةمنوبة3

ي منوبة 03شخص طبيعيمحضنة أطفالبيبامنوبةمنوبة4 2010نهج الفرابر

نهج االسكندرية حي األمل منوبة الوسىط 15شخص طبيعيمحضنة أطفالابن سيناءمنوبةمنوبة5

نهج المنستير الدندان منوبة 14شخص طبيعيمحضنة أطفالجنة األحالممنوبةمنوبة6

2019القائمة االسمية لمحاضن األطفال بوالية منوبة  لسنة 

2019محاضن األطفال بوالية منوبة  لسنة 
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