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 عنوان المؤسسة المؤسسة المعتمدية

 سيدي يوسف البطان  ةنهج ساقي النجوم  البطان  01

 حي النصر البطان  االمتياز  البطان   02

 سعد العروسية البطان  االمير الصغير  البطان  03

 برج التومي حي االستقالل  االمتياز  البطان   04

 البلهوان البطان علي نهج  التفوق  البطان  05

 حي النصر البطان   االمتياز البطان  06

 نهج طارق بن زياد الجديدة الحديثة   الفالح  الجديدة   07

 حي النجاة الجديدة القديمة  البراعم   الجديدة   08

 الجديدةالبلهوان  علينهج  08 الزهور  الجديدة  09

 اوت  03نهج  03 الفردوس الصغير  الجديدة  10

 حي الرياض الزاهرة  البالبل  الجديدة  11

 شارع الحبيب بورقيبة  النور  الجديدة  12

 نهج الدكتور السافي  الياسمين  الجديدة  13

 تقسيم القيزاني الزهور  الجديدة  14

 نهج محمد القصاب  37 السندباد الجديدة  15

 تقسيم القيزاني  النجوم  الجديدة  16

 المنصورة طريق الجديدة  طيور الجنة  الجديدة  17

 حي النور شواط  المالئكة  الجديدة  18

 حي الطيب المهيري شواط  االمل  الجديدة  19

 حي السواسي الجديدة القديمة  الحنان  الجديدة  20

 تقسيم القيزاني الجديدة  213نهج نجيب محفوظ عدد  النخبة  الجديدة  21

 الزاهرة الجديدة  االمتياز الجديدة  22

 حي النصر تقسيم بيطا الجديدة  المنارة  الجديدة  23

 جديدة الحي ماطر  الهداية  الجديدة  24

 نهج الدكتور السافي الجديدة الحديثة  قوس قزح  الجديدة  25
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 نهج ابن ابي هريرة حي الرياض الجديدة L’eglantine الجديدة  26

 الدكتور السافي الجديدة الحديثةنهج  كيدزأكادمي الجديدة 27

 نهج أوت الجديدة 03 الفردوس الصغير الجديدة 28

 مارس  20نوفمبر حي  7شارع  البهجة  المرناقية  29

 شارع الحبيب بورقيبة المرناقية  سنابل االمل  المرناقية  30

 شارع البيئة المرناقية  02 االمير الصغير  المرناقية  31

 نهج االنس حي الطيب المهيري  05 المجد  المرناقية  32

 نهج الباكستان حي الشهامة  البراعم  المرناقية  33

 حي الطيب المهيري  حازم  المرناقية  34

 بورقبة المرناقية  روضة سارة  المرناقية  35

 نهج الجمهورية  06 العندليب  المرناقية  36

  السعادة المرناقيةنهج تونس حي  02 تيتا  المرناقية  37

 نهج المنجي سليم  35 النور  المرناقية  38

 نهج محمد علي المرناقية  9 االء والين   المرناقية  39

 طبلتش طريق برج العامري  عمر  المرناقية  40

 حي البساتين بوحنش  علي بابا  المرناقية 41

 نهج الخرطوم المرناقية  23 توتي فروتي  المرناقية  42

 نهج هارون الرشيد حي طارق ابن زياد  االمتياز  المرناقية 43

 الفجة المرناقية  كتكوت  المرناقية 44

 مارس المرناقية 20حي  فاطمة الزهراء  المرناقية 45

 نهج البرتقال حي الياسمينة المرناقية  مملكة االطفال  المرناقية  46

 شارع فرحات حشاد برج العامري منوبة  اجيال المستقبل  برج العامري  47

 بورقيبة برج العامري  بنهج الحبي 80 البراعم  برج العامري   48

 برج النور برج العامري  جنة االطفال  برج العامري  49

 دوار هيشر  34نهج المالوي عدد  ستار صغار  دوار هيشر  50

 خالد بن الوليد دوار هيشر  حي 5520نهج  الين كيدز  دوار هيشر  51

 86شارع الشهداء  المالئكة  دوار هيشر  52

 نهج ابي عبد هللا الصلعاني  شباب الغد  دوار هيشر  53

 شارع ابو القاسم الشابي  السندباد  دوار هيشر  54
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 دوار هيشر شارع الشهداء  134 المالئكة  دوار هيشر  55

 نهج ابن نظير  04 الريان  دوار هيشر  56

 نهج تميم ابن المعز  جنة الوليد دوار هيشر  57

 نهج الكاف حي الشباب  41 فضاء مرام  دوار هيشر  58

 شارع ابو القاسم الشابي  عصافير الجنة  دوار هيشر  59

 نهج كندار حي النسيم  04 طيور الجنة  دوار هيشر  60

 دوار هيشراقامة العهد الجديد  براعم هيفاء  دوار هيشر  61

 نهج قصر هالل دوار هيشر  اكاديمية الغزال  دوار هيشر  62

 دوار هيشر  55خط الحافلة  شارع الشهداء نهاية يوسف  دوار هيشر  63

 دوار هيشر 88عدد  5540نهج  شريفة  دوار هيشر  64

 نهج جومين دوار هيشر  Happy Child  01 دوار هيشر  64

 دوار هيشراقامة العهد الجديد نهج حمودة باشا  جنة العصافير  دوار هيشر  65

 6412نهج خير الدين الحضرمي عدد  طوطو ميار  دوار هيشر  66

 نهج القاضي عياض حي خالد بن الوليد  اميرة  دوار هيشر  67

 حي خالد ابن الوليد  24عدد اقامة االمل  االمل  دوار هيشر  68

 نهج المنجي سليم دوار هيشر 196 افضل االطفال  دوار هيشر  69

 حي خالد بن الوليد  20تقسيم داري عدد  طيور الجنة  دوار هيشر  70

 شارع خالد بن الوليد  33 ستار كيدز  دوار هيشر  71

 دوار هيشر  6طريق ماطر كلم  السالمة  دوار هيشر  72

 شارع الزيتون طريق البطان طبربة  الجنان طبربة  73

 طبربة الدخيلة التميز  طبربة  74

 حي الرمال طبربة جيل الغد طبربة  75

 بئر الزيتون طبربة  البراءة  طبربة 76

 سيدي بن حسين طبربة  جنة العصافير  طبربة  77

 حي السويح طبربة  54 امنة  طبربة 78

 حي الرجاء طبربة  الرجاء طبربة  79

 حي الرمال طبربة نهج عبد الرحمان بن خلدون  الزهراء طبربة  80

 الدخيلة طبربة  روعة طبربة  81

 اوت حي الرجاء طبربة  13نهج  االنوار طبربة 82
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 طبربةحي المالسين  يحيا الطفل طبربة  83

 الحي الجديد الدخيلة طبربة  ملكة طبربة  84

 نهج البيئة الشويقي  الفراشات طبربة  85

 حي فرنسا الشويقي  الجوهرة طبربة  86

 حي النسيم مقابل جامع النور  االمير الصغير طبربة  87

 طريق الشويقي  دنيا الفرح طبربة 88

 الشويقي 40حي النصر عدد البراعم طبربة  89

 بئر الزيتون طبربة  العباقرة الصغار طبربة  90

 حي البساتين طبربة  عصافير البساتين  طبربة  91

 اوت حي الرجاء  13شارع  02 االطفال السعداء طبربة  92

 شارع الحبيب ثامر طبربة  االمتياز  طبربة  93

 بئر الزيتون طبربة  طيور الجنة  طبربة  94

 شارع المحطة طبربة منوبة  عالم الصغار  طبربة  95

 بئر الزيتون طبربة  المالك طبربة  96

 جانفي حي القدس المالسين طيرية  14شارع  كيدزي طبربة  97

 نهج بئر الحكيم طبربة  النغير  طبربة  98

 نهج الطائف حي االمل الدندان  14 البالبل  منوبة  99

 نهج السرول الدندان  03 جنة مريومة منوبة  100

 نهج الشحرور حي الوفاق الدندان  14 االمير الصغير  منوبة 101

 disneyديزناي هاوس  منوبة  102
house  

 حي األمل الدنداننهج ابن رشيق 

 نهج الحدائق حي االنشراح الدندان  09 جيهان  منوبة 103

 نهج طارق بن زياد الدندان  02 امنا منوبة 104

 نهج فلسطين حي االمل الدندان  20 المالئكة منوبة 105

 نهج البلدية منوبة  19 عالم الطفولة مريومة منوبة 106

 نهج الشغالين منوبة  88  1بية منوبة 107

 نهج حنبعل منوبة الوسطي  14 ياسمين اميرة منوبة 108

 نهج ابن الجزار منوبة  05 الفردوس الصغير منوبة 109

 نهج ابن زيدون منوبة  Golden kids  06 منوبة 110
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 نهج غانا الدندان  01  اللالمعةالفراشات  منوبة 111

 نهج المنستير الدندان  14 جنة االحالم منوبة 112

 مارس سيدي عمر منوبة  2شارع  26 دنيا االطفال منوبة 113

 منوبةاقامة النرجس حي البرتقال  أحلي صغار منوبة 114

 حي األمل الدنداننهج نابلس  12 عالء الدين منوبة 115

 نهج ابو تمام منوبة الوسطي  ابو تمام  منوبة 116

 نهج االسماعيلية حي االمل الدندان  01 لينا منوبة 117

 نهج غدير القلة منوبة  04 حمراء حمراء منوبة 118

 منوبةنهج الطاهر صفر  02 الدب الصغير منوبة 119

 نهج نابلس منوبة الوسطي  37 الياسمين منوبة 120

 1نهج المدينة المنورة  1الجنةطيور  منوبة 121

 نهج البساتين الدندان  كوكسينال منوبة 122

  حي البرتقال b26اقامة عزيز نهج االكليل  2طيور الجنة منوبة 123

 نهج القرنفل الدندان  02 االميرة مريم منوبة 124

 happyالطفل السعيد منوبة 125
kids 

 نهج الرياض الدندان  10

 منوبةنهج ميخائيل نعيمة  بيبا منوبة 126

 منوبةنهج الشغالين حي السنيت  معةالالالنجوم  منوبة 127

 نهج الفالحة سيدي عمر منوبة  عند اميمة منوبة 128

 منوبةنهج االجاص حي البرتقال  02 الفردوس منوبة 129

 شارع فرحات حشاد منوبة  Leader kids 33 منوبة    130

 منوبةسبرولس  05شقة  56عمارة  العباقرة  منوبة   131

 نهج الكفاح سيدي عمر منوبة  2بية منوبة   132

 منوبة  حي البرتقال نهج البرتقال Lovely kids 03 منوبة   133

 نهج ابو هريرة منوبة  04 رويال قاردن كيدس منوبة   134

 شارع الحبيب بورقيبة منوبة30 االشعة الذهبية  منوبة 135

 حي ابن زهر منوبة  4اقامة ابن زهر عدد  ريما  منوبة 136
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 la gioiaفرحة الطفل  منوبة 137

del bambino 
 نهج مصطفي خزندار الدندان  10

 نهج الكورال منوبة  4 بي هابي كيدس  منوبة 138

 نهج ابن زيدون منوبة  Golden kids 2 08 منوبة 139

 Les petites flamant منوبة 140
roses  

 شارع الحبيب بورقيبة منوبة  48

 نهج نابلس منوبة  03 المملكة الصغيرة  منوبة 141

 نهج االزدهار حي بوزيد شباو وادي الليل  29 كنزة هابي بايبي  وادي الليل  142

 وادي الليل شارع كلية االداب القباعة الهداية  وادي الليل  143

 نهج يوسف صاحب الطابع وادي الليل  03 سندباد وادي الليل وادي الليل  144

 1حي الكوشة بجاوة  المالئكة وادي الليل  145

 نهج ابن رشيق  30 الحبيب وادي الليل  146

 نهج االيمان حي المنتزه وادي الليل  06 الغفران وادي الليل  147

 نهج الخطاف حي الجنان وادي الليل  08 الياسمين وادي الليل  148

 نهج ابراهيم الرياحي وادي الليل  11 التاهيل وادي الليل  149

 نهج عمار بن ياسر حي النجاة وادي الليل  12 احلي صغار وادي الليل  150

 وادي الليل  151
 

 نهج عبد هللا بن عباس القباعة وادي الليل  02 السنافر

 القباعة وادي الليل  الهدي وادي الليل  152

 جانفي وادي الليل  14شارع  نقار الزهواني وادي الليل  153

  سعيدة وادي الليل نهج النخيل 39 النجاح وادي الليل  154

 نهج الياسمين حي الهناء  01 درة وادي الليل  155

 وادي الليلالهمذاني الزمان نهج بديع  03 ميمة مباركةل وادي الليل  156

 سعيدة الحي النسيم  براعم النسيم وادي الليل  157

 نهج البانيا حي السعادة وادي الليل  01 صالح الدين  وادي الليل  158

 وادي الليلصنهاجة  االمير الصغير  وادي الليل  159

 وادي الليل نهج اسماء بنت ابي بكر صنهاجة 21 االمتياز وادي الليل  160

 شارع االستقالل شباو وادي الليل  86 احباب السنافر  وادي الليل  161

 نهج ابي طفيل شباو 2تقاسيم الزقية حي الورود  الهناء  وادي الليل  162
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 القائمة االسمية

 منوبة بوالية القانونية االطفال لمحاضن

 نهج عباس ابن عبد المطلب القباعة االمير  وادي الليل  163

 نهج صربيا شباو وادي الليل  03 جزيرة االطفال وادي الليل  164

 سعيدة وادي الليل الحي الصفاقسي  هابي كيدز وادي الليل  165

 سعيدة وادي الليل الجي الرياض  امونة وادي الليل  166

 نهج يزيد بن ابي سفيان القباعة وادي الليل  14 عمر وادي الليل  167

 وادي الليل  1نهج الياسمين بجاوة  06 مامي فطومة وادي الليل  168

 نهج الطيب سليم القباعة وادي الليل  الفراشات  وادي الليل  169

 نهج المحطة القباعة وادي الليل منوبة  05 عبيد هللا وأسومه وادي الليل  170

 شباو وادي الليل  1نهج رومانيا عدد  جنة االطفال وادي الليل  171

 نهج اسامة بن زايد القباعة وادي الليل  ماشا وادي الليل  172

 وادي الليلنهج المختار اللغماني صنهاجة  عبير كيدز  وادي الليل  173

 وادي الليلتوسعة شباو  38مقسم عدد  مريومة وادي الليل  174
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 عنوان المؤسسة المؤسسة المعتمدية

01 

 

 الجديدة  1المنصورة  النخبة الصغيرة الجديدة

02 

 

 شارع الحبيب بورقيبة برج العامري  80 البراعم برج العامري

03 

 

 نهج غانا الدندان  01 الفراشات الالمعة منوبة

04 

 

 نهج الفرابي منوبة  03 بيبا منوبة

05 

 

 نهج القيروان حي السعيد منوبة  01 ابن سينا منوبة

06 

 

 نهج المنستير الدندان  14 جنة االحالم منوبة

 منوبة  حي البرتقال  نهج البرتقال Lovely kids 03 منوبة 07
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 نهج الياسمين تقسيم الهناء وادي الليل  حديقة االمراء وادي الليل 08


