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 8102محاضن و األطفال بوالية المنستير  لسنة و  رياضل إسميّة مةائق

 رـــــة املنستيـــــــــوالي
  بلديات بوالية املنسحيررياض ألاطفال الحابعة للالاسمية لقائمة ال/ 1

 عنوانال اسم الروضة العدد الرثبي البلدية املعحمدية الوالية

 - - - - - املنسحير

  بوالية املنسحير جمعيات واملنظماترياض ألاطفال الحابعة للالاسمية لقائمة ال/ 2
 عنوانال اسم الروضة العدد الرثبي البلدية املعحمدية الوالية

ير
سح

ملن
ا

 

 ههج جىهس الصللي إلاوسجام 1 البلالطت البلالطت

 مسجد عِس ى ألامساء 2 مسجد عِس ى  الظاخلين

م جماٌ ههج الشهداء  العهد الجدًد 3 املىىين املىىين  طٍس

 طُدي بىىز  البراعم 4 طُدي بىىز  املىىين

 شساخُل ألاوع 5 شساخُل املىىين

 منٌز فازس ي املظخلبل 6 منٌز فازس ي املىىين

 شازع املجاهد ألاهبر الخبِب 7 امليظخير  امليظخير

 الظادض الخي ألاوع 8 امليظخير  امليظخير

 حي النزهت الفسدوض 9 الىزداهين الىزداهين

 الؼىادة ألامل 10 الؼىادة بني خظان

ت كىطش جماٌ ت كىطش اكسؤ 11 شاٍو  ههج ابى بىس الصدًلصاٍو

 ههج الشهداء ألامل 12 طبلبت طبلبت

 البلهىان ههج علي  امللىن 13 بىطس كصِبت املدًىوي املنسحير
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 ههج علي البلهىان اليظٍسً 14 طىشة كصِبت املدًىوي

  بوالية املنسحير خواصرياض ألاطفال الحابعة للالاسمية لقائمة ال/ 3
 عنوانال اسم الروضة العدد الرثبي البلدية املعحمدية الوالية

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 الشسف كسب الجامع ألالفت 1 البلالطت البلالطت

ان 2 البلالطت البلالطت  ههج طابظِع الٍس

 حي البظاجين ؤطفاٌ البظاجين 3 البلالطت البلالطت

 ههج طُدي عبد الداًم الىئام 4 البلالطت البلالطت

 شازع ؤخمد املاشطت العص 5 البلالطت البلالطت

 ههج السباط الاهسام 6 البلالطت البلالطت

 شازع فسخاث خشاد ألامل 7 البلالطت البلالطت

 ههج الخي الجدًد الفسدوض 8 البلالطت البلالطت

 السكىبت الشمع 9 البلالطت البلالطت

 شبُد البلالطت الّخىفُم 10 البلالطت البلالطت

 ههج هجُب مدفىظ طُىز الجىت 11 الظاخلين الظاخلين

 ههج الطُب املهيري  الىيروش  12 الظاخلين الظاخلين

 شازع علي البلهىان 69 زاختي 13 الظاخلين الظاخلين

 ههج الهادي شاهس البراعم 14 الظاخلين الظاخلين

 ههج الهادي شاهس جىهسة 15 الظاخلين الظاخلين

 شازع الهادي شاهس ألاماهت 16 الظاخلين الظاخلين
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 ههج ألاػالبت خلف داز الثلافت املالئىت 17 الظاخلين الظاخلين

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

م الشط جىت بشاز وميرا 18 الظاخلين الظاخلين  ههج املىجي طلُم طٍس

 ههج طاكُت طُدي ًىطف الامخُاش 19 الظاخلين الظاخلين

 الخي الجدًد طُدي عامس الاوؼام 20 طُدي عامس الظاخلين

 شازع مدمد فُالت الامخُاش 21 طُدي عامس الظاخلين

 طُدي ًىطف ههج طاكُت الفساشاث 22 طُدي عامس الظاخلين

 واد الؼدًس ألامساء 23 طُدي عامس الظاخلين

 شازع ؤبى اللاطم الشابي الفىش  24 طُدي عامس الظاخلين

 ههج ؤخمد الخلُلي املجد 25 طُدي عامس الظاخلين

 ههج املؼسب كسب املدزطت الابخدائُت هدي 26 طُدي عامس الظاخلين

 الامام مالً طُدي عامسههج  بساعم املجد 27 طُدي عامس الظاخلين

 ههج بً زشُم البراعم 28 مسجد عِس ى الظاخلين

ل الخي الجدًد 9ههج  الفسدوض 29 معخمس الظاخلين  ؤفٍس

 حي طُدي الىجاز جىت املالئىت 30 معخمس الظاخلين

 شازع فسخاث خشاد happy dayالُىم الظعُد  31 معخمس الظاخلين

 ههج عمس بً الخطاب البالبل 32 املىىين املىىين

 ههج إشبُلُت ؤخمد 33 املىىين املىىين

 ههج املهدًت جُل املظخلبل 34 املىىين املىىين

 198ههج بئر الصزٍبت عدد  ألامل 35 املىىين املىىين
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 ههج إخظان عبد اللدوض ههى 36 املىىين املىىين

اد جىت العصافير 37 املىىين املىىين  ههج طازق بً ٍش

 ههج اللىاٌ 11 الصهىز  38 املىىين املىىين

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 ههج منٌز هىزاملىىين خىين 39 املىىين املىىين

ج 40 املىىين املىىين  ههج الطُب املهيري  ؤٍز

ً طبىهج بىب 41 املىىين املىىين م الظىٍس  طٍس

 ههج مدمد شخامت الصؼاز ؤمل  42 املىىين املىىين

 ههج علبت بً هافع ألاشهاز )حظيُم( 43 املىىين املىىين

 ههج ألازدن املالن الصؼير 44 املىىين املىىين

 16ههج اللىبين عدد  املسح 45 املىىين املىىين

 ههج خير الدًً طُىز الظالم 46 املىىين املىىين

 ههج ؤبى الفسح الاصفهاوي زبُع الطفىلت 47 املىىين املىىين

ً ههج كبلي اكسؤ 48 املىىين املىىين  الصامٍس

 ههج طه خظين الخميز 49 املىىين املىىين

 ههج ابً الفساث 12 طباٌع جىن  50 املىىين املىىين

 ههج اللىبين ألاوع 51 املىىين املىىين

م هُدش 52 املىىين املىىين  ههج الشهداء دٍز

ً هابي هُدش 53 املىىين املىىين  ههج بىان الصامٍس

 ههج فسخاث خشاد مالن 54 املىىين املىىين
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 16ههج مدمد اللماش عدد  طفُىت املسح 55 املىىين املىىين

 18ههج ؤخمد الشٍسف عدد  البراءة 56 املىىين املىىين

 ههج جابس ابً خُان ألامساء 57 املىىين املىىين

 خىمت الظىاوي ألاوائل 58 املىىين املىىين

 ههج الامام املاشزي عالء الدًً 59 املىىين املىىين

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

خىهت 60 املىىين املىىين  ههج صالح الدًً ألاًىبي الٍص

 ههج املىجِظلُم الفسدوض 61 املىىين املىىين

ت 62 املىىين املىىين
ّ
 شازع الخبِب بىزكُبت فل

اد 63 املىىين املىىين  ههج اللىبين ٍش

 حي الظالم بئر بىابت املىىين الاهىاز 64 املىىين املىىين

 حي املىاز 1ههج بازدو عدد  طخازهُدش 65 املىىين املىىين

ان 66 املىىين املىىين  ههج الظبخت السٍّ

 ههج طىزٍا جاطس 67 املىىين املىىين

 حي الشباب ؤوالد طعُد ؤجُاٌ املظخلبل 68 طُدي بىىز  املىىين

 شازع الخاج صالح صىة ألاطفاٌبظمت  69 شساخُل املىىين

 ههج مىزٍطاهُا مملىت الطفل 70 شساخُل املىىين

 الظميراث البراعم 71 عميرة الخىاشزة املىىين

ان 72 عميرة الخىاشزة املىىين  ؤوالد بىػسازة الٍس

ص 73 عميرة الخىاشزة املىىين  مىطلت الهىَشاث ابني العٍص
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 مىطلت الهىَشاث الظىافس 74 عميرة الخىاشزة املىىين

 عميرة الدجاج ألامل عميرة الدجاج 75 عميرة الدجاج املىىين

 كسب املظخىصف لجين 76 عميرة الدجاج املىىين

صة جىت ألاطفاٌ 77 عميرة الدجاج املىىين  ؤوالد عٍص

 ههج ابً خلدون  الفسح 78 منٌز فازس ي املىىين

ٌ  البراعم 79 منٌز فازس ي املىىين  فازس ي منز

 شازع الفالش عالء الدًً 80 امليظخير امليظخير

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 44حي الظعادة عدد  الظعادة 81 امليظخير امليظخير

 الخي الثاوي الظسوز 82 امليظخير امليظخير

ىت الىىازض 83 امليظخير امليظخير  حي الفٍس

 طلاهصشازع ابً الجصاز  الىىز  84 امليظخير امليظخير

 العمسان ألامساء 85 امليظخير امليظخير

 شازع ألازض دخدح 86 امليظخير امليظخير

 ههج الجامع طلاهص ألاجُاٌ 87 امليظخير امليظخير

اض الجىت 88 امليظخير امليظخير  حي الظالم البظاجين ٍز

د ألامير 89 امليظخير امليظخير  شازع الجمهىزٍت وزاء البًر

 الخي الخامع البظاجين البراعم 90 امليظخير امليظخير

 حي العمسان إلامخُاش 91 امليظخير امليظخير

 ههج الهادي شاهس خىِع الظىد 92 امليظخير امليظخير
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 العلبت الُاطمين 93 امليظخير امليظخير

 شازع ابً طِىاء الخي الظادض جىت ألاطفاٌ 94 امليظخير امليظخير

اض طلاهص الدٌع طخى 95 امليظخير امليظخير  حي الٍس

 ههج علي بىزكُبت اللظياز الصؼاز 96 امليظخير امليظخير

 ههج الجصائس الصهىز  97 امليظخير امليظخير

 العلبت جىت ألاخالم 98 امليظخير امليظخير

م املبِذ الجامعي حي البظاجين املالئىت 99 امليظخير امليظخير  طٍس

 شازع علي بىزكُبت إلاشساق 100 امليظخير امليظخير

 شازع ألازض جىواز 101 امليظخير امليظخير

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 ههج مدمد الهادي خفشتطلاهص الظىافس 102 امليظخير امليظخير

ص 103 امليظخير امليظخير  الخي الثاوي151 عصة و عٍص

م الفالشطلاهص شمع 1-1-1 104 امليظخير امليظخير  طٍس

اٌ صلاوع هالزفىهخان 105 امليظخير امليظخير  ههج مىهٍس

 الخي السابع دًصهاي 106 امليظخير امليظخير

ىت عسوض البدس 107 امليظخير امليظخير  ههج الىىدوز الفٍس

 178العلبت عدد  الىجىه الظاخىت 108 امليظخير امليظخير

 املشسف طلاهص الفساشت 109 امليظخير امليظخير

سة ألاطفاٌ 110 امليظخير امليظخير  شازع مدمد صالح الصُادي جٍص

م الهد 111 امليظخير امليظخير  ههج املؼسب دٍز
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 ههج واشىطً طلاهص هىازة عُني 112 امليظخير امليظخير

ص ماما 113 امليظخير امليظخير  ههج مىداض فساوع عٍص

 فُال خفشتطلاهص الازجلاء 114 امليظخير امليظخير

 ههج طالم بشير ألاهىاز 115 امليظخير امليظخير

 ههج مدمد مدلت ططذ جابس السبان الصؼير 116 امليظخير امليظخير

ٌ  117 امليظخير امليظخير  ههج اللدًمت حي العمسان 111 طُتي طيى

 ههج الصهس خلف ملهى املىزابى حي البظاجين لىلىواحي 118 امليظخير امليظخير

 حي الظالم البظاجين الطفل امللً 119 امليظخير امليظخير

 الخي السابع خطىاحي ألاولى 120 امليظخير امليظخير

 ههج زمادة مملىت الطفل 121 امليظخير امليظخير

 ههج لىدن املشسف املعسفت 122 امليظخير امليظخير

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 11عدد حي العلبت  هُىدزالهد 123 امليظخير امليظخير

 الخي الخاطع ههج الٍساض كىض كصح 124 امليظخير امليظخير

 العلبت زطذ بً ؤخمد ههج 1 شوال 125 امليظخير امليظخير

 ههج ابى اللاطم الشابي الجىاهس 126 خىِع امليظخير

 شازع كسطاج ألاوع 127 خىِع امليظخير

 ههج الخبِب ثامس إلامخُاش 128 خىِع امليظخير

 ههج الخبِب بىزكُبت ألامساء 129 خىِع امليظخير

 ههج الليروان خىِع املالئىت 130 خىِع امليظخير
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 ههج ؤخمد الخلُلي البراعم 131 خىِع امليظخير

 شازع عبد الظالم جٍسمش ألاوائل 132 خىِع امليظخير

 شازع عبد الظالم جٍسمش الظىافس 133 خىِع امليظخير

ان 134 الىزداهين الىزداهين  فسخاث خشاد ط طىطت شازع  الٍس

 شعبان الشادلي ههج الشهُد مدمد بً  الظالم 135 الىزداهين الىزداهين

 ههج ابً ًىوع عُىن الطفىلت 136 الىزداهين الىزداهين

 شازع الخبِب بىزكُبت املدبت 137 الىزداهين الىزداهين

 الخبِب ثامسههج  اكسؤ 138 الىزداهين الىزداهين

 ههج الخبِب بً طالم املالئىت 139 الىزداهين الىزداهين

م هُدش 140 الىزداهين الىزداهين  هىفمبر الخي الجدًد 7 دٍز

 شازع الخبِب بىزكُبت الفسدوض 141 منٌز الخير الىزداهين

 ههج البظاجين املصدوز  املهدي 142 املصدوز  بيبلت

 شازع الخبِب بىزكُبت السبُع 143 املصدوز  بيبلت

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 ههج الخبِب ثامس الامخُاش 144 املصدوز  بيبلت

 شازع طالم بىخاجب ألامساء 145 بيبلت بيبلت

 19ههج باَزع عدد  جىت العصافير 146 بيبلت بيبلت

 شازع علي بً ؤبي طالب الجىاهس 147 بيبلت بيبلت

 شازع الىصس املىازة بيبلت البالبل 148 بيبلت بيبلت

 شازع عامس بً عائشت الىىازض 149 بيبلت بيبلت
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 ههج مدمد علي الىجىم 150 بيبلت بيبلت

 ههج ؤوشٍخا املىازة امللً الصؼير 151 بيبلت بيبلت

 ههج الخبِب ثامس املىازة ألاوع 152 بيبلت بيبلت

 شازع الخبِب بىزكُبت الىجاح 153 بيبلت بيبلت

 ههج خالد بً الىلُد البراعم 154 بيبلت بيبلت

 خىمت طُدي مىس ى ألاهىاز 155 بيبلت بيبلت

مت 156 منٌز الخسب بيبلت  ههج الهادي شاهس ٍز

 ههج  الشهُد طامي ًىطف منٌز الىىز  الفسدوض 157 منٌز الىىز  بيبلت

 شازع مدمد علي امللً الصؼير 158 منٌز الىىز  بيبلت

ٌ  بيبلت  45ههج املدزطت عدد  ألامل 159 الىىز  منز

 ههج مىس ى بً الىصير خظين 160 منٌز الىىز  بيبلت

 ههج الىخُل البراعم 161 منٌز الىىز  بيبلت

 الؼىادة طُىز الجىت 162 الؼىادة بني خظان

 شازع البِئت الصهىز  163 بني خظان بني خظان

 ههج الجالء الىىز  164 بني خظان بني خظان

خي
س

ملن
ا

 رـــــــــــــ

 ههج فلظطين الظالم 165 بني خظان بني خظان

 ههج ابً الجصاز الخفىق  166 بني خظان بني خظان

 ههج الامام سخىىن  الىجىم 167 بني خظان بني خظان

 شازع مىصىز الؼّصي  ألامساء 168 بني خظان بني خظان
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 ههج ػسة جىان 8 فيروشة 169 بني خظان بني خظان

 ههج خير الدًً باشا جّىتي 170 بني خظان بني خظان

 شازع الىسامت الطُاًسة ألامل 171 الطُاًسة جماٌ

 الخي الجدًد الهدادزة الفساشاث 172 الهدادزة جماٌ

 شازع الخبِب بىزكُبت بئر الطُب ألامساء 173 بئر الطُب جماٌ

 الخي الجدًد إلامخُاش 174 بئر الطُب جماٌ

ص الثعالبي العصافير 175 جماٌ جماٌ  ههج عبد العٍص

م امللعب ههج املىفلىطي الفسح 176 جماٌ جماٌ  طٍس

 ههج كسطاج 12 بشسي  177 جماٌ جماٌ

 شازع الهادي شاهس الصفاء 178 جماٌ جماٌ

 ههج طُدي مظعىد طالم 179 جماٌ جماٌ

 حي الفخذ جماٌ الفخذ 180 جماٌ جماٌ

 ههج الباب الؼسبي الىجاح 181 جماٌ جماٌ

ً 182 جماٌ جماٌ  حي الظالم خلف املظدشفى اليظٍس

 حي الىفاق جماٌ ألاخالم 183 جماٌ جماٌ

 ههج ابً الجصاز 77 الىىز  184 جماٌ جماٌ

 حي ألامان الُىابُع 185 جماٌ جماٌ

ا ل م ن س ج ــــــــــي  ههج الشهداء الشسوق 186 جماٌ جماٌ رـــــ



12 
 

 حي البظاجين ألامل 187 جماٌ جماٌ

اض البراهمت جماٌ ؤماوي 188 جماٌ جماٌ  حي الٍس

 حي الىخُل الىفاء 189 جماٌ جماٌ

 حي النزهت الطفل الظعُد 190 جماٌ جماٌ

ان 191 جماٌ جماٌ ت الٍس  شازع الخٍس

ال 192 جماٌ جماٌ ف طىدٍز  ههج طُدي علي الشٍس

ً 193 جماٌ جماٌ  1 عدد حي امللعب  داٍز

 حي الفخذ ألامساء 194 جماٌ جماٌ

 ههج ؤخمد خير الدًً الصهساء 195 جماٌ جماٌ

 ههج املؼسب املنى 196 جماٌ جماٌ

 ههج الطُب املهيري  15 طازة 197 جماٌ جماٌ

 ههج ابً شسف جماٌ طُىز الجىت 198 جماٌ جماٌ

 52ههج ابً زشد عدد  هسامِش 199 جماٌ جماٌ

 حي الفخذ هىازة عُني 200 جماٌ جماٌ

 جماٌ 5212حي البظاجين  ًمنى 201 جماٌ جماٌ

 حي املىاز جماٌ الفىش  202 جماٌ جماٌ

 حي الاطخلالٌ مامي 203 جماٌ جماٌ

م منٌز وامل مىدازهلازدن 204 جماٌ جماٌ  حي الظالمت طٍس

 الظىق ألاطبىعُت شازع الىسامت الصهىز  205 جماٌ جماٌ
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ص ألام الخىىهت 206 جماٌ جماٌ  ههج عمس بً عبد العٍص

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 شازع البشير صفس ميراٌ 207 جماٌ جماٌ

 ههج املىصف باي كسب املظدشفى الهدي 208 جماٌ جماٌ

ص 209 جماٌ جماٌ  جماٌ 5212ههج الشهداء  عٍص

 حي الىىز وزػّمت صؼير صؼسون 210 جماٌ جماٌ

ً حظيُم 211 جماٌ جماٌ  ههج ؤم الٍص

 ههج اجداد املؼسب العسبي جماٌ الُاطمين 212 جماٌ جماٌ

م بني خظان خىين 213 جماٌ جماٌ  حي الخعمير طٍس

ت كىطش جماٌ  ههج طاكُت طُدي ًىطف جىت ألاطفاٌ 214 شاٍو

ت كىطش جماٌ  ههج ابً الشباط الاهطالكت 215 شاٍو

ت كىطش جماٌ ت كىطش هابُدشاًلد 216 شاٍو س ههج ابً املىغىز شاٍو  حي الخدٍس

 شازع البِئت البراعم 217 منٌز وامل جماٌ

 حي الخمادة ألاشباٌ 218 منٌز وامل جماٌ

 ههج املدزطت ألامل 219 منٌز وامل جماٌ

 ههج زابذ الخمادة الىىز  220 منٌز وامل جماٌ

 ههج املىجِظلُم طُىز الجىت 221 منٌز وامل جماٌ

م امللِشاث عدد  الفسح 222 املصاوػت شزمدًً  46طٍس

 ههج الشهداء 71 الىجاح 223 املصاوػت شزمدًً

 امللِشاث العصافير 224 امللِشاث شزمدًً
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 ؤوالد عبُد الظىافس 225 امللِشاث شزمدًً

 شازع الخبِب بىزكُبت الفىش  226 شزمدًً شزمدًً

 بىكُلتههج الخبِب  ألاوع 227 شزمدًً شزمدًً

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 شازع الخبِب بىزكُبت شزمدًً سخس 228 شزمدًً شزمدًً

م امللعب الصفاء 229 شزمدًً شزمدًً  طٍس

 ههج خىبعل 42 املىاز 230 شزمدًً شزمدًً

 ههج جسبت ألامل 231 شزمدًً شزمدًً

 حي املىاز ألابساز 232 شزمدًً شزمدًً

 ههج الطاهس الفدل عسوض البدس 233 شزمدًً شزمدًً

 ههج ػاهدي طُىز الجىت 234 شزمدًً شزمدًً

 ههج الجصائس دًصوي هُدش 235 شزمدًً شزمدًً

 ههج طىطت شزمدًً 21 الخطىة ألاولى 236 شزمدًً شزمدًً

 ههج الجصالئر الِظس 237 شزمدًً شزمدًً

 منٌز الخُاة الصهساء 238 منٌز خُاة شزمدًً

 ؤوالد مىجتامللِشاث الظىافس 239 والد مىجت شزمدًً

س 240 بىحجس صُادة ملطت بىحجس  ههج املخخاز الدجسي  الشخاٍز

 ههج ابً خلدون  الفىش  241 بىحجس صُادة ملطت بىحجس

ت املظخلبل 242 بىحجس صُادة ملطت بىحجس  شازع الخٍس

 ههج الخدائم زائد الفظاء الصؼير 243 بىحجس صُادة ملطت بىحجس
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 ههج علي طلُمان ألامل 244 صُادة صُادة ملطت بىحجس

 ههج الاطخلالٌ جىت العصافير 245 صُادة صُادة ملطت بىحجس

 ههج خظان بً الىعمان الظالم 246 صُادة صُادة ملطت بىحجس

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

م 247 صُادة صُادة ملطت بىحجس م هٍس  ههج عبد الخمُد جليًر

 ههج علبت بً هافع ألامساء 248 صُادة بىحجسصُادة ملطت 

ل 9ههج  املسح 249 صُادة صُادة ملطت بىحجس  ؤفٍس

 ههج ابى اللاطم الشابي البراعم 250 صُادة صُادة ملطت بىحجس

اد الخميز 251 صُادة صُادة ملطت بىحجس  ههج طازق ابً ٍش

 شازع الجمهىزٍت لبخِع 252 ملطت صُادة ملطت بىحجس

 حي بير العاًب هىزة 253 ملطت صُادة ملطت بىحجس

سة السخمت 254 ملطت صُادة ملطت بىحجس  ههج الهادي هٍى

ت ملطت الصداكت 255 ملطت صُادة ملطت بىحجس  شازع الخسٍّ

 ههج آمىت بساهم البراءة 256 طبلبت طبلبت

 ههج ابً الجصاز املسح 257 طبلبت طبلبت

 97ههج ابً الجصاز عدد  ألابطاٌ 258 طبلبت طبلبت

 ههج جسهُا 12 الظىافس 259 طبلبت طبلبت

 حي البظاجين ألاشهاز 260 طبلبت طبلبت

ً البظاجين 261 طبلبت طبلبت  شازع الجمهىزٍت الظىٍس
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 ههج عمان ألامساء 262 طبلبت طبلبت

 ههج الطُب املهيري  بظمت ألاطفاٌ 263 طبلبت طبلبت

 ههج الخبِب ثامس ألاوع 264 طبلبت طبلبت

 ههج فسج جمعت طُىز الجىت 265 طبلبت طبلبت

ع ألاخالم 266 طبلبت طبلبت  ههج بىدَز

م الفظلين الىالء 267 طبلبت طبلبت  طٍس

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 مازض 1شازع ههج طىزٍا كسب مدزطت  الاًالف 268 طبلبت طبلبت

ت الىفاء 269 طبلبت طبلبت ُّ م الخيش  ههج ألاػالبت طٍس

 ههج مُالد عصاش الُاطمين 270 طبلبت طبلبت

 جاهفي 11ههج  البراعم 271 طبلبت طبلبت

م الفاطلين وىهظِىاٌ 272 طبلبت طبلبت  ههج فدان الفسن طٍس

 ههج مدبىبت طىطُت البشائس 273 طبلبت طبلبت

م الفاطلين كسب معمل  طمظم 274 طبلبت طبلبت  tricotطٍس

 شازع الشباب طبلبت اكسؤ 275 طبلبت طبلبت

 ههج هىدا اللطط الصؼيرة 276 طبلبت طبلبت

اد املنهل 277 طبلبت طبلبت  شازع طازق بً ٍش

 فدان الفسن ههج الخصامت 1البظاجين  278 طبلبت طبلبت

اهت ألامان 279 طبلبت طبلبت م البرط شط بالٍس  ههج ابً خلدون طٍس

اض طبلبت ألاهدلع 280 طبلبت طبلبت  حي الٍس
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اض طبلبت هابي هُدش 281 طبلبت طبلبت  حي الٍس

 ههج مدبىبت طىطُت جظىزة 282 طبلبت طبلبت

 ههج البدز ألاشباٌ 283 كصس هالٌ كصس هالٌ

ص بً عُاد العسامي 8 البهجت 284 كصس هالٌ كصس هالٌ  شازع عبد العٍص

اض  الطفىلت زبُع 285 كصس هالٌ كصس هالٌ  1ههج جل الصعتر حي الٍس

 1ههج الخعاون حي الٍساض املعسفت 286 كصس هالٌ كصس هالٌ

ً البراعم 287 كصس هالٌ كصس هالٌ  ههج اللصٍس

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 ههج كلُبُت املىاهل 288 كصس هالٌ كصس هالٌ

م الهد 289 كصس هالٌ كصس هالٌ  ههج بنززث دٍز

 ههج صنهاجت الظىافس 290 كصس هالٌ كصس هالٌ

اض  ألاخالم 291 كصس هالٌ كصس هالٌ  1حي الٍس

 ههج الخماماث كصسهالٌ ماجد 292 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ههج الخبِب بىكطفت اليىهظِىاٌ 293 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ههج الامام سخىىن  الفىهخان 294 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ههج الُمً بِذ مىت 157عدد  حي ألامل  العدهان 295 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ههج طبركت كىض كصح 296 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ؤهخىبس 15ههج  إكسؤ 297 كصس هالٌ كصس هالٌ

 5272ههج مدمد صىة الُىم الظعُد 298 كصس هالٌ كصس هالٌ
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اض  عصافير الظالم 299 كصس هالٌ كصس هالٌ ص العسوي حي الٍس  1ههج عبد العٍص

 ههج ؤملاهُا حي بِذ مىت خبىب هىىش الخي 300 كصس هالٌ كصس هالٌ

ا 301 كصس هالٌ كصس هالٌ اض  ماٍز  1ههج ؤطمسة حي الٍس

 ههج الخأدي الفساشاث الالمعت 302 كصس هالٌ كصس هالٌ

 ههج ؤطد بً الفساث دًصهاي هىدز 303 كصس هالٌ كصس هالٌ

اض  العلى 304 كصس هالٌ كصس هالٌ  1ههج الىد حي الٍس

 ههج الليروان زطمت وبظمت 305 كصس هالٌ كصس هالٌ

ف هىز املعازف 306 كصس هالٌ كصس هالٌ  ههج مصطفى خٍس

 ههج الطاهس الخداد الخدائم 307 كصس هالٌ كصس هالٌ

اض حي طُىز الجّىت 308 كصس هالٌ كصس هالٌ  الىهاب عبد خظني خظً ههج 1 الٍس

ل 9ههج  إلاًالف 309 بىان املدًىويكصِبت   ؤفٍس

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 مازض 12ههج  ألامساء 310 بىان كصِبت املدًىوي

ل 9ههج  جىت العصافير 311 بىان كصِبت املدًىوي  افٍس

 94شازغ البِئت عدد  ألاخالم 312 بىان كصِبت املدًىوي

 طِىاء ههج ابً هابي هُدش 313 بىان كصِبت املدًىوي

 ههج طاكُت طُدي ًىطف الامخُاش 314 بىان كصِبت املدًىوي

م 315 بىان كصِبت املدًىوي صة عثماهت مٍس  ههج عٍص

 حي البظاجين البراعم 316 بىان كصِبت املدًىوي

 ههج خىبعل املالئىت الصؼاز 317 بىان كصِبت املدًىوي
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 شازع البِئت الظىافس 318 طىشة كصِبت املدًىوي

 شازع الخبِب بىزكُبت املظخلبل 319 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج فسخاث خشاد البراءة 320 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج الىخُل الىىازض 321 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج الجمهىزٍت الىجاح 322 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج بنززث الاشساق 323 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج ابً الجصاز ألاوائل 324 طىشة كصِبت املدًىوي

 شازع البِئت ؤخالم الطفىلت 325 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج خالد بً الىلُد الفىش  326 طىشة كصِبت املدًىوي

 ههج مدمد هسهس العصافير 327 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

 ههج ابً ؤبي الظُاف ألامل 328 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

اد الامخُاش 329 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي  ههج طازق بً ٍش

 ههج مدمىد الصمُم الصفاء 330 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 ههج ابً الهُثم الطفل الظعُد 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

 ههج الخّسٍت ث-ب-هُدش ؤ 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

اخين 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي  شازع الخبِب بىزكُبت الٍس

 جاهفي 18ههج  الىىز  333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي

اخين 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي  1حي الىاعىز  1الٍس

 بىزكُبتشازع الخبِب  خلم الطفىلت 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي
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صة 333 كصِبت املدًىوي كصِبت املدًىوي  1958مازض  6ههج  عٍص

  جمعيات واملنظمات بوالية املنسحيرالحابعة لل ألاطفالالاسمية ملحاضن قائمة ال/ 4
 عنوان ال حننةاسم امل العدد الرثبي البلدية املعحمدية الوالية

 شازع املجاهد ألاهبر امليظخير الخبِب 1 امليظخير امليظخير امليظخير

  خواص بوالية املنسحيرألاطفال الحابعة للالاسمية ملحاضن قائمة ال/ 5
 عنوان ال حننة اسم امل العدد الرثبي البلدية املعحمدية الوالية

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

 حي البظاجين البلالطت اطفاٌ البظاجين 1 البلالطت البلالطت

 شازع علي البلهىان 69 زاختي 2 الظاخلين  الظاخلين

 ههج عمس بً الخطاب البالبل 3 املىىين املىىين

تي 4 املىىين املىىين  ههج ؤطد بً الفساث جٍى

 الصُادي صالح مدمد بسوهظاٌ ههج خطىة بخطىة 5 امليظخير  امليظخير

 c2الخي الثاوي  الجُل الجدًد 6 امليظخير  امليظخير

 شازع علي بىزكُبت الاشساق 7 امليظخير  امليظخير

 ههج مىداض فساوع بابي 8 امليظخير  امليظخير

 شازع ألازض  جىواز 9 امليظخير  امليظخير

خي
س

ملن
ا

ـــــــــــــ
ــ

 ر

سة ألاطفاٌ 10 امليظخير  امليظخير اذي امليظخير جٍص ُّ  شازع مدمر صالح الص

اٌ طلاهص امليظخير هالزفىهخان 11 امليظخير  امليظخير  ههج مىهٍس

 البرعم الصؼير 12 امليظخير  امليظخير
 اكامت املىدزة شازع املؼسب بجاهب مىخب الدشؼُل

 امليظخير

 الخي السابع بامليظخير ألامير 13 امليظخير  امليظخير
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امليظخير  1حي العمسان عمازة الخبِب   املنى 14 امليظخير  امليظخير  

اٌ املدًىت امليظخير املالئىت 15 امليظخير  امليظخير  ههج كبًر

ص ماما 16 امليظخير  امليظخير  امليظخير ههج مىداض فساوع طلاهص عٍص

 ههخالصاباط حي العمسان امليظخير ماما خظىاء 17 امليظخير  امليظخير

اذي طسب ألاطفاٌ 18 امليظخير  امليظخير ُّ  بامليظخير ههخمدمر صالح الص

 خىِع 15جاهفي عدد 14شازع  خمُدو 19 خىِع امليظخير

 ههج الهادي شاهس خىِع طىد 20 خىِع امليظخير

 خىِع 1شازع كسطاج املىطلت عدد  املالئىت 21 خىِع امليظخير

 بيبلتههج السباط  ماما مىاٌ 22 بيبلت بيبلت

 خّظانشازع البِئت بني  الصهىز  23 بني خظان بني خظان

 الؼىاذة بني خّظان الامخُاش 24 بني خظان بني خظان

سة مدظىت الببت 25 جماٌ  جماٌ  ههج الهادي هٍى

سة الظىافس 26 جماٌ  جماٌ  جماٌ ههج الهادي هٍى

 ههج الطاهس معسف طبلبت بامبِىى 17 طبلبت طبلبت

 ههج هىدة طبلبت اللطط الصؼيرة 18 طبلبت طبلبت

 كصس هالٌ ههج الخبِب بىكطفت اليىهظِىاٌ 19 هالٌكصس  كصس هالٌ


