
العىوانإسم الروضتالعدد الرجبياملعتمديتواليت مدهين

الرياض جربتالبلديت 1حومت السوق مدنين

العىوانإسم الروضتالعدد الرجبياملعتمديتالواليت
السواوي حومت السوقالتضامً السواوي1

ماجين حومت السوقالتضامً ماجين2

واد زبيب جربتالتضامً واد زبيب3

قاللت جربتالتضامً قاللت4

املواوست جرجيسالتضامً جرجيس5جرجيس

بىقردانالتضامً بىقردان6بنقردان

بني خداشالتضامً بني خداش7

قغر الجديدالتضامً قغر جديد 8

منزلت مقر بني خداشالتضامً منزلت مقر9

حس ي عمر مدهينالتضامً حس ي عمر10

عمرة مدهينالتضامً عمرة11

الرويس مدهينالتضامً الرويس12

لوجين مدهينالتضامً لوجين13

سيدي مخلوفالتضامً سيدي مخلوف14

الراقوبت سيدي مخلوفالتضامً الراقوبت15

جرجيسالجيط16جرجيس

العىوانإسم الروضتالعدد الرجبياملعتمديتالواليت

القائمت الاسميتلرياض ألاطفال التابعت للخواظ بواليت مدهين(3

 بوالية مدنين2018قائمة اسمية لرياض ومحاضن األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 
القائمت إلاسميت لرياض ألاطفال التابعت  للبلدياث بواليت مدهين (1

القائمت إلاسميت لرياض ألاطفال التابعت للجمعياث واملىظماث بواليت مدهين (2

حومت السوق 

جربت آجيم

بني خداشمدهين

مدهين الجىوبيت

ماليتمدهين الط

سيدي مخلوف



1
شارع صالح بن ٌوسف حومة السوقروضة أطفال  جنة الطفل

 نهج علً الزلٌطنً تاورٌت8روضة أطفال درٌم كٌدز2

3
 طرٌق آجٌم24تقسٌم بن سلٌمان عدد روضة أطفال الفوز

 الزاوٌة حومة السوق7/11شارع روضة أطفال العبقري الصغٌر4

سٌدي زاٌد حومة السوقروضة أطفال نور المعارف5

حومة األرباح الرٌاضروضة أطفال انشتاٌن6

مغازة الوفاء الرٌاضروضة أطفال األلفة7

 نهج سٌدي الزٌتون34ًروضة أطفال عالم الطفل8

بوم الل حومة السوق جربةروضة أطفال فضاء األمل9

الجوامع حومة السوق جربةروضة أطفال سمارت كٌدز10

بو مالل حو مة السوق جربةروضة أطفال العصافٌر11

نهج الرمان سٌدي زاٌدروضة أطفال سباٌستون12

نهج األمل حومة السوق جربةروضة أطفال المجد13

ملٌتة حومة السوق جربةروضة أطفال الكتاكٌت14

ملٌتة جربةروضة أطفال أوس15

الخنانسة آجٌمروضة أطفال طٌور الجنة16

ملٌتةروضة أطفال قادة المستقبل17

شارع الٌمامة تاورٌتروضة أطفال النرجس18

مفترق الشراع حومة السوق جربةروضة أطفال هابً كٌدز19

20
مبنى نور الدٌن بن سالمة حومة الزاوٌةروضة أطفال كلمات الطفولة

21
شارع البشٌر سعود حومة السوق جربةروضة أطفال التاورٌت

 شارع صالح بن ٌوسف71روضة أطفال المتفوق الصغٌر22

شارع الحبٌب بورقٌبةروضة أطفال بٌكاسو23

مدهين

حومت السوق



 شارع الرٌحان حومة الزاوٌة15روضة أطفال جنة المالئكة24

الحشان جربةروضة أطفال البراعم25

 نهج بشٌر سعود23روضة أطفال جون جاك روسو26

نهج طه حسٌنروضة أطفال االنتصار27

ملٌتةروضة أطفال االمتٌاز28

حومة السوق جربةروضة أطفال األنس29

ملٌتةروضة أطفال جنة العصافٌر30

حومة السوق جربةروضة أطفال جنة المالئكة31

حً الرجبانًروضة أطفال جنة المالئكة32

نهج محمد بدرةروضة أطفال المالك33

بطحاء سٌدي حلولوروضة أطفال درٌم كٌدز34

طرٌق المطارروضة أطفال جون بٌاج35ً

نهج الرٌاضروضة أطفال الضٌاء36

 نهج الغرباء16روضة أطفال فالور كٌدز37

صدغٌانMagique Mamanروضة اطفال 38

الماي جربةروضة أطفال البراءة39

حً السالم مٌدونروضة أطفال الهدى40

طرٌق فرحات حشاد مٌدونروضة أطفال العصافٌر41

4116مٌدون روضة أطفال قوس قزح42

طرٌق جامع الغفران المحبوبٌنروضة أطفال أجٌال المستقبل43

سدوٌكشروضة أطفال بانبون44ً

804حً الرٌاض عدد روضة أطفال  السنافر45

نهج بٌرم التونسً مٌدونروضة أطفال النخبة46

طرٌق الناظور مٌدونروضة أطفال  نغم47

طرٌق الناظور مٌدونروضة أطفال جان جاك روسو48

مدهين

حومت السوق

ميدون



 أكتوبر مٌدون15أمام مدرسة  روضة أطفال  الفوز49

 مٌدون7/11شارع روضة أطفال أجٌال الغد50

51
4116 مركز البرٌدي مٌدون 63ص ب روضة أطفال النور

الماي جربةروضة أطفال ابن خلدون52

حومة األرباح الرٌاضروضة أطفال البراءة53

مكتبة مصلح مٌدونروضة أطفال االمتٌاز54

المحبوبٌنروضة أطفال الشبل الصغٌر55

طرٌق الناظورروضة أطفال الزهور56

نهج ابن خلدونروضة أطفال البراءة57

05نهج بٌرم التونسً عدد روضة أطفال المنار58

مٌدونروضة أطفال جنة الفردوس59

المحبوبٌنروضة أطفال أجٌال المستقبل60

84وكالة الماي عدد روضة أطفال النجاح61

تزداٌٌن الشعبة آركوروضة أطفال النوارس62

63
روضة أطفال نور الهدى

المركز العمومً للبرٌد شارع فرحات حشاد 

543ص ب 

جادة المصعبًروضة أطفال الجزٌرة64

المايروضة أطفال االمتٌاز65

قبالة قصر البلدٌةروضة أطفال مرام66

طرٌق جرجٌس المايروضة أطفال براعم المستقبل67

شارع الحرٌةروضة أطفال قصر الطفل68

 نهج الٌمامة19روضة أطفال األمراء69

القرع آجٌمروضة أطفال النور70

4135آجٌم روضة أطفال جنة األنس71

الفاهمٌن قاللةروضة أطفال طٌور الجنة72

اجيم

مدهين

ميدون



آجٌمروضة أطفال أنغام الٌاسمٌن73
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الوراسنٌةروضة أطفال النور147

شارب الراجلروضة أطفال البشائر148
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مفترق المستشفىروضة أطفال الزٌتونة150
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الطابعً الغربٌةروضة أطفال التفوق171

حً الٌقظةروضة أطفال األمراء172
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شارع سٌدي خلٌفروضة أطفال األحالم174
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 نهج المعرفة09روضة أطفال أجٌال المستقبل176

7طرٌق رأس جدٌر كلم 2روضة أطفال كرامٌش 177

طرٌق الطابعً الغربٌةروضة أطفال السنافر178

الشهبانٌةروضة أطفال براعم األمل179

طرٌق التوي حً النسٌم المعمراتروضة أطفال سمر180

1طرٌق أم الشركات حً الزهور كلم روضة أطفال أجٌال الغد181

طرٌق جرجٌس بنقردانروضة أطفال البراعم182

03الصٌاح كلم روضة أطفال عصافٌر الجنة183

مفترق بو عواجةروضة أطفال األمٌر الصغٌر184

طرٌق الوراسنٌةروضة أطفال النجاح185

نزل الجنوب شارع الهادي قرٌصٌعةروضة أطفال األنوار186

الطابعً الغربٌةروضة أطفال الكرامٌش187

نهج المدٌنة المنورةروضة أطفال األنوار188

0.5شارع البٌئة كلم روضة أطفال إٌدٌكا سكول189

جاللروضة أطفال األمل190

نهج البرٌدروضة أطفال دار الطفل191

مفترق الشارلً طرٌق الوراسنٌةروضة أطفال البرهان192
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2.5طرٌق اللبة كلم روضة أطفال طٌور الجنة196
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نهج الرازي قبالة المكتبة العمومٌةروضة أطفال فضاء األمل198
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طرٌق اللبة قرار الحالمروضة أطفال بانوراما كٌدز200

حومة الحماٌدةروضة أطفال األمانة201

نهج ابن رشٌقروضة أطفال  السلسبٌل202

طرٌق بنً خداشروضة أطفال فرحة الطفل203

طرٌق اللبةروضة أطفال  براعم الحرٌة204

حً القمودي الشارفروضة أطفال ستار صغار205

 اللبة2طرٌق بنقردان كلم روضة أطفال كنوز البحر206

طرٌق اللبةروضة أطفال بٌبً هاوس207

 أوت13نهج روضة أطفال النسرٌن208

حسً عمرروضة أطفال التفوق209

حً الجندلًروضة أطفال البنٌن210

شارع ابن سٌناروضة أطفال الرائد211

حً المستشفىروضة أطفال الورود212

 تقسٌم عبد الكبٌر2حً النسٌم 2روضة أطفال النسٌم 213

شارع ابن سٌناروضة أطفال براعم األمل214

2حً النسٌم روضة أطفال أجٌال المستقبل215

149حً الحبٌب عدد روضة أطفال  السندباد216

19نهج قرطاج عدد روضة أطفال أطفال الجنة217

حً المستشفىروضة أطفال الطفل الملك218ً

نهج ذهٌبة حً بن ٌامنةروضة أطفال البراءة219
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مدهين الجىوبيت



حً الرقً قبالة مسجد ابن عرفةروضة أطفال نورس التربوٌة221

حً القمودي الشا رفروضة أطفال الزهراء222

طرٌق بنقردانروضة أطفال الطفل الذك223ً

حً الصٌادٌنروضة أطفال أجٌال المستقبل224

نهج المنجً سلٌمروضة أطفال عمر الفاروق225

1.5طرٌق بنقردان كلم روضة أطفال العصافٌر226

حً النور طرٌق تطاوٌنروضة أطفال المالك الصغٌر227

حً الحبٌب بجانب المستوصفروضة أطفال األمل228

حً النور تقسٌم بو عضلةروضة أطفال جٌل األمل229
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