
عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ ع
قيم  التر

يدي التر
5000شارع الفالزشخص طبيعيروضة أطفالعالء الدينالمنستيرالمنستير1

445000حي السعادة عدد شخص طبيعيروضة أطفالالسعادةالمنستيرالمنستير2

يشخص طبيعيروضة أطفالالرسورالمنستيرالمنستير3
5000الحي الثان 

5000حي الفرينةشخص طبيعيروضة أطفالالنوارسالمنستيرالمنستير4

5000شارع ابن الجزار سقانصشخص طبيعيروضة أطفالالنورالمنستيرالمنستير5

5000العمرانشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءالمنستيرالمنستير6

يشخص طبيعيروضة أطفالالجواهرخنيسالمنستير7 5011نهج ابو القاسم الشان 

5000شارع األرضشخص طبيعيروضة أطفالدحدحالمنستيرالمنستير8

5011شارع قرطاجشخص طبيعيروضة أطفالاألنسخنيسالمنستير9

5000شارع المجاهد األكي جمعيات ومنظماتروضة أطفالالحبيبالمنستيرالمنستير10

5000حي السالم البساتير شخص طبيعيروضة أطفالرياض الجنةالمنستيرالمنستير11

يدشخص طبيعيروضة أطفالاألميرالمنستيرالمنستير12 5000شارع الجمهورية وراء الي 

اعمالمنستيرالمنستير13 5000الحي الخامس البساتير شخص طبيعيروضة أطفالالي 

5000حي العمرانشخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازالمنستيرالمنستير14

5011نهج الحبيب ثامرشخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازخنيسالمنستير15

5011 نهج الهادي شاكر خنيسشخص طبيعيروضة أطفالالسندالمنستيرالمنستير16

5000العقبةشخص طبيعيروضة أطفالالياسمير المنستيرالمنستير17

5000شارع ابن سيناء الحي السادسشخص طبيعيروضة أطفالجنة األطفالالمنستيرالمنستير18

5000حي الرياض سقانص الديسشخص طبيعيروضة أطفالضحالمنستيرالمنستير19

5000الحي السادسجمعيات ومنظماتروضة أطفالاألنسالمنستيرالمنستير20

5011نهج الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءخنيسالمنستير21
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5000نهج علي بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالاللسكار الصغارالمنستيرالمنستير22

5000نهج الجزائرشخص طبيعيروضة أطفالالزهورالمنستيرالمنستير23

5000العقبةشخص طبيعيروضة أطفالجنة األحالمالمنستيرالمنستير24

5000طريق المبيت الجامعي حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةالمنستيرالمنستير25

اقالمنستيرالمنستير26 5000شارع علي بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالاإلشر

5000شارع األرضشخص طبيعيروضة أطفالجوكارالمنستيرالمنستير27

5000نهج محمد الهادي خفشة سقانصشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرالمنستيرالمنستير28

ي153شخص طبيعيروضة أطفالعزة و عزيزالمنستيرالمنستير29
5000الحي الثان 

وان خنيسشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةخنيسالمنستير30 5011نهج القير

اعمخنيسالمنستير31 5011نهج أحمد التليليشخص طبيعيروضة أطفالالي 

5000طريق الفالز سقانصشخص طبيعيروضة أطفالشمس 3-2-1المنستيرالمنستير32

5000نهج مونريال صقانسشخص طبيعيروضة أطفالكالرفونتانالمنستيرالمنستير33

5011شارع عبد السالم تريمششخص طبيعيروضة أطفالاألوائلخنيسالمنستير34

5000الحي الرابعشخص طبيعيروضة أطفالديزنايالمنستيرالمنستير35

5000نهج الكندور الفرينةشخص طبيعيروضة أطفالعروس البحرالمنستيرالمنستير36

2785000العقبة عدد شخص طبيعيروضة أطفالالوجوه الضاحكةالمنستيرالمنستير37

ف سقانصشخص طبيعيروضة أطفالالفراشةالمنستيرالمنستير38 5000المرسر

5000شارع محمد صالح الصياديشخص طبيعيروضة أطفالجزيرة األطفالالمنستيرالمنستير39

5000نهج المغربشخص طبيعيروضة أطفالدريم الندالمنستيرالمنستير40

يالمنستيرالمنستير41
5000نهج واشنطن سقانصشخص طبيعيروضة أطفالنوارة عين 

5000نهج منداس فرانسشخص طبيعيروضة أطفالعزيز ماماالمنستيرالمنستير42

5000فيال خفشة سقانصشخص طبيعيروضة أطفالاالرتقاءالمنستيرالمنستير43

5000نهج سالم بشيرشخص طبيعيروضة أطفالاألنوارالمنستيرالمنستير44

5000نهج محمد محلة سطح جابرشخص طبيعيروضة أطفالالربان الصغيرالمنستيرالمنستير45

ي سكولالمنستيرالمنستير46
5000نهج القديمة حي العمران 113شخص طبيعيروضة أطفالسين 
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يالمنستيرالمنستير47
5000نهج الزهر خلف مقىه المورابو حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفاللولوكان 

5000حي السالم البساتير شخص طبيعيروضة أطفالالطفل الملكالمنستيرالمنستير48

ي األوىلالمنستيرالمنستير49
5000الحي الرابعشخص طبيعيروضة أطفالخطوان 

5061الحي الجديد سيدي عامرشخص طبيعيروضة أطفالاالنغامسيدي عامرالساحلير 50

5011شارع عبد السالم تريمششخص طبيعيروضة أطفالالسنافرخنيسالمنستير51

5000نهج رمادةشخص طبيعيروضة أطفالمملكة الطفلالمنستيرالمنستير52

فشخص طبيعيروضة أطفالالمعرفةالمنستيرالمنستير53 5000نهج لندن المرسر

125000حي العقبة عدد شخص طبيعيروضة أطفالكيندرالندالمنستيرالمنستير54

5000نهج أحمد بن رستة العقبة 3شخص معنويروضة أطفالزوالالمنستيرالمنستير55

يشخص معنويروضة أطفالplanet kidsكوكب األطفال المنستيرالمنستير56 ح  ي الرياض زنقة الي  5000ح 

5000نهج كينيدي سقانصشخص طبيعيروضة أطفالالمستقبلالمنستيرالمنستير57

5011شارع طارق بن زيادشخص طبيعيروضة أطفالالطفل العبقريخنيسالمنستير58

5000حي الرياض الديسشخص طبيعيروضة أطفالميا موري مريمالمنستيرالمنستير59

عم الصغيرالمنستيرالمنستير60 5000شارع المغربشخص طبيعيروضة أطفالالي 

وت سطح جابرشخص طبيعيروضة أطفالايلير المنستيرالمنستير61 5000نهج بير

5000الحي العاشر سطح جابرشخص طبيعيروضة أطفالالمبدع الصغيرالمنستيرالمنستير62

احيلالمكنير 63 شر
فضاء الطفولة 

احيل المبكرة بالرسر
احيل14شارع الوزارة المكلفة بالطفولةروضة أطفال ي الرسر

5034 جانف 

5000حي الرياض الديس 438شخص طبيعيروضة أطفالالنجوم الصغارالمنستيرالمنستير64

شخص طبيعيروضة أطفالالريانالوردانير الوردانير 65
شارع  فرحات حشاد

 طريق سوسة
5010

شخص طبيعيروضة أطفالالسالمالوردانير الوردانير 66
نهج الشهيد محمد بن 

شعبان الشادىلي 
5010

5010نهج ابن يونسشخص طبيعيروضة أطفالعيون الطفولةالوردانير الوردانير 67

ل الخيرالوردانير 68  
5041شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفال الفردوسمي 

هةجمعيات ومنظماتروضة أطفالالفردوسالوردانير الوردانير 69 5010حي الي  

هةشخص طبيعيروضة أطفالاقرأالوردانير الوردانير 70 5010شارع البساتير  حي الي  

5010نهج الحبيب بن سالمشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةالوردانير الوردانير 71
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5010نوفمي  الحي الجديد 7شخص طبيعيروضة أطفالدريم كيدزالوردانير الوردانير 72

5010نهج الحبيب ثامرشخص طبيعيروضة أطفالسمارت كيدزالوردانير الوردانير 73

5010شارع فرحات حشادشخص طبيعيروضة أطفالديزنايالوردانير الوردانير 74

5042مسجد عيىسجمعيات ومنظماتروضة أطفالاألمراءمسجد عيىسالساحلير 75

ي حسان76
5026الغنادةجمعيات ومنظماتروضة أطفالاألملالغنادةبن 

5012 أفريل الحي الجديد9نهج شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسمعتمرالساحلير 77

5061شارع محمد فيالةشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازسيدي عامرالساحلير 78

ي حسان79
ي حسانبن 

5014شارع البيئةشخص طبيعيروضة أطفالالزهوربن 

5061نهج ساقية سيدي يوسفشخص طبيعيروضة أطفالالفراشاتسيدي عامرالساحلير 80

5012نهج نجيب محفوظشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةالساحلير الساحلير 81

وزالساحلير الساحلير 82 يشخص طبيعيروضة أطفالالنير 5012نهج الطيب المهير

5061واد الغديرشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءسيدي عامرالساحلير 83

5012حي سيدي النجارشخص طبيعيروضة أطفالجنة المالئكةمعتمرالساحلير 84

يالساحلير الساحلير 85
5012شارع علي البلهوان 69شخص طبيعيروضة أطفالراحن 

ي حسان86
ي حسانبن 

5014نهج الجالءشخص طبيعيروضة أطفالالنوربن 

ي حسان87
ي حسانبن 

5014نهج فلسطير شخص طبيعيروضة أطفالالسالمبن 

يشخص طبيعيروضة أطفالالفوزسيدي عامرالساحلير 88 5061شارع أبو القاسم الشان 

5061نهج أحمد التليليشخص طبيعيروضة أطفالالمجدسيدي عامرالساحلير 89

اعمالساحلير الساحلير 90 5012نهج الهادي شاكرشخص طبيعيروضة أطفالالي 

معتمرالساحلير 91
اليوم السعيد

 happy day
5012شارع فرحات حشادشخص طبيعيروضة أطفال

ي حسان92
ي حسانبن 

5014نهج االمام سحنونشخص طبيعيروضة أطفالالنجومبن 

اعممسجد عيىسالساحلير 93 5042نهج بن رشيقشخص طبيعيروضة أطفالالي 

ي حسان94
ي حسانبن 

وزةبن  5014نهج غرة جوان 8شخص طبيعيروضة أطفالفير

5012نهج الهادي شاكرشخص طبيعيروضة أطفالجوهرةالساحلير الساحلير 95

ي حسان96
ي حسانبن 

يبن 
ن 
ّ
5014نهج خير الدين باشاشخص طبيعيروضة أطفالجن
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5012شارع الهادي شاكرشخص طبيعيروضة أطفالاألمانةالساحلير الساحلير 97

5012نهج األغالبة خلف دار الثقافةشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةالساحلير الساحلير 98

شخص طبيعيروضة أطفالهدىسيدي عامرالساحلير 99
نهج المغرب قرب

 المدرسة االبتدائية
5061

االساحلير الساحلير 100 ي سليم طريق الشطشخص طبيعيروضة أطفالجنة بشار ومير 5012نهج المنح 

5061نهج االمام مالك سيدي عامرشخص طبيعيروضة أطفالبراعم المجدسيدي عامرالساحلير 101

5012نهج ساقية سيدي يوسفشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالساحلير الساحلير 102

5012نهج علي الصغيرشخص طبيعيروضة أطفالالطفل الذكيالساحلير الساحلير 103

5012شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالبيكاسوالساحلير الساحلير 104

5040شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالفوززرمدينزرمدين105

5040نهج الحبيب بوقيلةشخص طبيعيروضة أطفالاألنسزرمدينزرمدين106

5040شارع الحبيب بورقيبة زرمدينشخص طبيعيروضة أطفالسحرزرمدينزرمدين107

465045طريق المليشات عدد شخص طبيعيروضة أطفالالفرحالمزاوغةزرمدين108

5040طريق الملعبشخص طبيعيروضة أطفالالصفاءزرمدينزرمدين109

5045أوالد منجة المليشاتشخص طبيعيروضة أطفالالسنافروالد منجةزرمدين110

5040نهج جربةشخص طبيعيروضة أطفالاألملزرمدينزرمدين111

5046المليشاتشخص طبيعيروضة أطفالالعصافيرالمليشاتزرمدين112

5045نهج الشهداء 71شخص طبيعيروضة أطفالالنجاحالمزاوغةزرمدين113

5040حي المنارشخص طبيعيروضة أطفالاألبرارزرمدينزرمدين114

5040نهج الطاهر الفحلشخص طبيعيروضة أطفالعروس البحرزرمدينزرمدين115

5040نهج غانديشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةزرمدينزرمدين116

5046أوالد عبيدشخص طبيعيروضة أطفالفضاء يامنالمليشاتزرمدين117

ل حياةزرمدين118 ل الحياةشخص طبيعيروضة أطفالالزهراءمي   5033مي  

ي كيدززرمدينزرمدين119
5040نهج الجزائرشخص طبيعيروضة أطفالديزن 

5040نهج سوسة زرمدين 02شخص طبيعيروضة أطفالالخطوة األوىلزرمدينزرمدين120

5040نهج الجزاليرشخص طبيعيروضة أطفالاليرسزرمدينزرمدين121
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5040نهج طاهر صفرشخص طبيعيروضة أطفالاالمتياززرمدينزرمدين122

ي حسان123
ي حسانبن 

ي كيدزبن  5026الغنادةشخص طبيعيروضة أطفالهان 

ي حسان124
ي حسانبن 

بن 
فضاء الطفولة 

المبكرة بالجنايحة
ي حسان10صندوق بريد عدد الوزارة المكلفة بالطفولةروضة أطفال

5014 بن 

يشخص طبيعيروضة أطفالالعصافيرجمالجمال125 5020نهج عبد العزيز الثعالن 

ل كاملجمال126 اعممي   5013شارع البيئةشخص طبيعيروضة أطفالالي 

5020طريق الملعب نهج المنفلوطيشخص طبيعيروضة أطفالالفرحجمالجمال127

ىجمالجمال128 5020نهج قرطاج 10شخص طبيعيروضة أطفالبرسر

5020شارع الهادي شاكرشخص طبيعيروضة أطفالالصفاءجمالجمال129

5043شارع الحبيب بورقيبة بير الطيبشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءبير الطيبجمال130

5020نهج سيدي مسعودشخص طبيعيروضة أطفالسالمجمالجمال131

5020حي الفتح جمالشخص طبيعيروضة أطفالالفتحجمالجمال132

يشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحجمالجمال133 5020نهج الباب الغرن 

5020حي السالم خلف المستشف شخص طبيعيروضة أطفالالنرسينجمالجمال134

5020حي الوفاق جمالشخص طبيعيروضة أطفالاألحالمجمالجمال135

5020نهج ابن الجزار 77شخص طبيعيروضة أطفالالنورجمالجمال136

5043الحي الجديدشخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازبير الطيبجمال137

5020حي األمانشخص طبيعيروضة أطفالالينابيعجمالجمال138

وقجمالجمال139 5020نهج الشهداءشخص طبيعيروضة أطفالالرسر

5020حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالاألملجمالجمال140

يجمالجمال141
اهمة جمالشخص طبيعيروضة أطفالأمان  5020حي الرياض الي 

5020حي النخيلشخص طبيعيروضة أطفالالوفاءجمالجمال142

ل كاملجمال143 5013حي الحمادةشخص طبيعيروضة أطفالاألشبالمي  

5028نهج ساقية سيدي يوسفشخص طبيعيروضة أطفالجنة األطفالزاوية قنطشجمال144

هةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدجمالجمال145 5020حي الي  

5020شارع الحريةشخص طبيعيروضة أطفالالريانجمالجمال146
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5028نهج ابن الشباطشخص طبيعيروضة أطفالاالنطالقةزاوية قنطشجمال147

يفشخص طبيعيروضة أطفالسندريالجمالجمال148 5020نهج سيدي علي الرسر

15020حي الملعب  عدد شخص طبيعيروضة أطفالدارينجمالجمال149

25020حي الفتح هيفاء شخص طبيعيروضة أطفالاألمراءجمالجمال150

5020نهج أحمد خير الدينشخص طبيعيروضة أطفالالزهراءجمالجمال151

5020نهج المغربشخص طبيعيروضة أطفالالمن جمالجمال152

5017الحي الجديد الهدادرةشخص طبيعيروضة أطفالالفراشاتالهدادرةجمال153

ي 15شخص طبيعيروضة أطفالسارةجمالجمال154 5020نهج الطيب المهير

ل كاملجمال155 5013نهج المدرسةشخص طبيعيروضة أطفالاألملمي  

ف جمالشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةجمالجمال156 5020نهج ابن شر

505020نهج ابن رشد عدد شخص طبيعيروضة أطفالكراميشجمالجمال157

يجمالجمال158
5020حي الفتحشخص طبيعيروضة أطفالنوارة عين 

5020 جمال5020حي البساتير  شخص طبيعيروضة أطفاليمن جمالجمال159

5020حي المنار جمالشخص طبيعيروضة أطفالالفوزجمالجمال160

5020حي االستقاللشخص طبيعيروضة أطفالماميجمالجمال161

5028نهج ابو بكر الصديقزاوية قنطششخص معنويروضة أطفالاقرأزاوية قنطشجمال162

ل كاملشخص طبيعيروضة أطفالمودارن قاردنجمالجمال163 5020حي السالمة طريق مي  

ل كاملجمال164 5013نهج رابح الحمادةشخص طبيعيروضة أطفالالنورمي  

5020شارع الكرامة الطيايرةشخص طبيعيروضة أطفالاألملالطيايرةجمال165

5020نهج عمر بن عبد العزيزشخص طبيعيروضة أطفالاألم الحنونةجمالجمال166

الجمالجمال167 5020شارع البشير صفرشخص طبيعيروضة أطفالمير

5020نهج المنصف باي قرب المستشف شخص طبيعيروضة أطفالالهدىجمالجمال168

5020 جمال5020نهج الشهداء شخص طبيعيروضة أطفالعزيزجمالجمال169

5020حي النور ورغّمةشخص طبيعيروضة أطفالصغير صغرونجمالجمال170

5020نهج أم الزينشخص طبيعيروضة أطفالتسنيمجمالجمال171
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ي تشايلدزاوية قنطشجمال172 شخص طبيعيروضة أطفالهان 
حي التحرير نهج ابن

 المنظور زاوية قنطش
5028

ي جمالشخص طبيعيروضة أطفالالياسمير جمالجمال173 5020نهج اتحاد المغرب العرن 

5000الحي التاسع نهج الرياضشخص طبيعيروضة أطفالقوس قزحالمنستيرالمنستير174

ل كاملجمال175 ي سليمشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةمي   5013نهج المنح 

ي حسانشخص طبيعيروضة أطفالحنير جمالجمال176
5020حي التعمير طريق بن 

5020نهج فلسطير شخص طبيعيروضة أطفالاإلبداعجمالجمال177

5020شارع الحريةشخص معنويروضة أطفالمملكة الطفلجمالجمال178

5021شارع سالم بوحاجبشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءبنبلةبنبلة179

195021نهج باريس عدد شخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيربنبلةبنبلة180

ل النوربنبلة181 نهج  الشهيد ساميشخص طبيعيروضة أطفالالفردوسمي  

ل النور  يوسف مي  
5022

ل النوربنبلة182 5022شارع محمد عليشخص طبيعيروضة أطفالالملك الصغيرمي  

ل النوربنبلة183 455022نهج المدرسة عدد شخص طبيعيروضة أطفالاألملمي  

هةشخص طبيعيروضة أطفالجزيرة األحالمجمالجمال184 5020حي الي  

ي طالبشخص طبيعيروضة أطفالالجواهربنبلةبنبلة185 5021شارع علي بن أن 

ل النوربنبلة186 5022نهج موىس بن النصيرشخص طبيعيروضة أطفالحسير مي  

5076شارع النرص المنارة بنبلةشخص طبيعيروضة أطفالالبالبلالمنارةبنبلة187

5032نهج البساتير  المصدورشخص طبيعيروضة أطفالالمهديالمصدوربنبلة188

5021شارع عامر بن عائشةشخص طبيعيروضة أطفالالنوارسبنبلةبنبلة189

5021نهج محمد عليشخص طبيعيروضة أطفالالنجومبنبلةبنبلة190

5021نهج أوزيتا المنارةشخص طبيعيروضة أطفالالملك الصغيربنبلةبنبلة191

5021نهج الحبيب ثامر المنارةشخص طبيعيروضة أطفالاألنسالمنارةبنبلة192

5021شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحبنبلةبنبلة193

اعمبنبلةبنبلة194 ي بنبلة14 شارع شخص طبيعيروضة أطفالالي 
5021 جانف 

ل النوربنبلة195 اعممي   5022نهج النخيلشخص طبيعيروضة أطفالالي 

ل الحرببنبلة196 5036نهج الهادي شاكرشخص طبيعيروضة أطفالريمةمي  
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شخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةقرص هاللقرص هالل197
 نهج2حي الرياض 

ي عبد الوهاب
 حسن حسن 

5070

5021حومة سيدي موىسشخص طبيعيروضة أطفالاألنواربنبلةبنبلة198

5032نهج الحبيب ثامرشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازالمصدوربنبلة199

ل النوربنبلة200 5022شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدمي  

5050نهج عمر بن الخطابشخص طبيعيروضة أطفالالبالبلالمكنير المكنير 201

احيلالمكنير 202 احيلجمعيات ومنظماتروضة أطفالاألنسشر 5034شر

ل فارىسيالمكنير 203 ل فارىسيجمعيات ومنظماتروضة أطفالالمستقبلمي   5024مي  

5050نهج الشهداء  طريق جمالجمعيات ومنظماتروضة أطفالالعهد الجديدالمكنير المكنير 204

5050نهج إشبيليةشخص طبيعيروضة أطفالأحمدالمكنير المكنير 205

اعمسيدي بنورالمكنير 206 5044سيدي بنورجمعيات ومنظماتروضة أطفالالي 

1985050نهج بير الزريبة عدد شخص طبيعيروضة أطفالاألملالمكنير المكنير 207

5050نهج إحسان عبد القدوسشخص طبيعيروضة أطفالنىهالمكنير المكنير 208

5050نهج طارق بن زيادشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيرالمكنير المكنير 209

5050نهج القنال 12شخص طبيعيروضة أطفالالزهورالمكنير المكنير 210

ل نور المكنير شخص طبيعيروضة أطفالحنير المكنير المكنير 211 5050نهج مي  

ة التوازرةالمكنير 212 اعمعمير اتشخص طبيعيروضة أطفالالي  5054السمير

ة التوازرةالمكنير 213 5054أوالد بوغرارةشخص طبيعيروضة أطفالالريانعمير

يشخص طبيعيروضة أطفالأري    جالمكنير المكنير 214 5050نهج الطيب المهير

5050طريق السكرينشخص طبيعيروضة أطفالسبونج بوبالمكنير المكنير 215

ة التوازرةالمكنير 216 ي العزيزعمير
5054منطقة الهويشاتشخص طبيعيروضة أطفالابن 

ة الحجاجالمكنير 217 ة الحجاجعمير ة الحجاجشخص طبيعيروضة أطفالاألمل عمير 5071عمير

ة التوازرةالمكنير 218 5054منطقة الهويشاتشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرعمير

5050نهج عقبة بن نافعشخص طبيعيروضة أطفال(تسنيم)األزهار المكنير المكنير 219

5050نهج األردنشخص طبيعيروضة أطفالالمالك الصغيرالمكنير المكنير 220

165050نهج القوبير  عدد شخص طبيعيروضة أطفالالمرحالمكنير المكنير 221
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احيلالمكنير 222 5034شارع الحاج صالح صوةشخص طبيعيروضة أطفالبسمة األطفالشر

5050نهج خير الدينشخص طبيعيروضة أطفالطيور السالمالمكنير المكنير 223

يشخص طبيعيروضة أطفالربيع الطفولةالمكنير المكنير 224
5050نهج أبو الفرح االصفهان 

5050نهج محمد زخامةشخص طبيعيروضة أطفالاقرأالمكنير المكنير 225

5050نهج طه حسير شخص طبيعيروضة أطفالالتمير المكنير المكنير 226

5050نهج ابن الفرات 20شخص طبيعيروضة أطفالسبايس تونالمكنير المكنير 227

ل فارىسيالمكنير 228 5024نهج ابن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالالفرحمي  

5050نهج القوبير شخص طبيعيروضة أطفالاألنسالمكنير المكنير 229

5050نهج الشهداءشخص طبيعيروضة أطفالدريم كيدزالمكنير المكنير 230

ي كيدزالمكنير المكنير 231 5050نهج بنان الزامرينشخص طبيعيروضة أطفالهان 

احيلالمكنير 232 5034نهج موريطانياشخص طبيعيروضة أطفالمملكة الطفلشر

5050نهج فرحات حشادشخص طبيعيروضة أطفالمالكالمكنير المكنير 233

ل فارىسيالمكنير 234 اعممي   ل فارىسيشخص طبيعيروضة أطفالالي  5024مي  

265050نهج محمد القماز عدد شخص طبيعيروضة أطفالسفينة المرحالمكنير المكنير 235

اءةالمكنير المكنير 236 يف عدد شخص طبيعيروضة أطفالالي  185050نهج أحمد الرسر

يشخص طبيعيروضة أطفالاألوائلالمكنير المكنير 237
5050حومة السوان 

5050نهج االمام المازريشخص طبيعيروضة أطفالعالء الدينالمكنير المكنير 238

شخص طبيعيروضة أطفالالزيتونةقرص هاللقرص هالل239
شارع الحبيب 

بورقيبة قرب الصوناد
5020

ي سليمشخص طبيعيروضة أطفالالفردوسالمكنير المكنير 240 5050نهج المنح 

ةالمكنير المكنير 241
ّ
5050شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالفل

5044حي الشباب أوالد سعيدشخص طبيعيروضة أطفالأجيال المستقبلسيدي بنورالمكنير 242

5050نهج القوبير شخص طبيعيروضة أطفالزيادالمكنير المكنير 243

ة الحجاجالمكنير 244 5071قرب المستوصفشخص طبيعيروضة أطفاللجير عمير

5050حي السالم بير بوابة المكنير الوزارة المكلفة بالطفولةروضة أطفالاالنوارالمكنير المكنير 245

5050 حي المنار1نهج باردو عدد شخص طبيعيروضة أطفالستاركيدزالمكنير المكنير 246

2019رياض األطفال بوالية المنستير لسنة 



احيلالمكنير 247 شخص طبيعيروضة أطفال الببا8تجربة شر

5050نهج السبخةشخص طبيعيروضة أطفالالرّيانالمكنير المكنير 248

5050نهج سورياشخص طبيعيروضة أطفالجاشالمكنير المكنير 249

ة الحجاجالمكنير 250 يعمير
شخص طبيعيروضة أطفالأمان 

نهج الرباط 

ة الحجاج5عدد   عمير
5071

5050حي مسعدة الجمشخص طبيعيروضة أطفالسمارت كيدزالمكنير المكنير 251

5050نهج جابر بن حّيانشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءالمكنير المكنير 252

ي زروقشخص طبيعيروضة أطفالجيل المستقبلالمكنير المكنير 253 5050نهج العرن 

5044الحومشخص طبيعيروضة أطفالعزيزسيدي بنورالمكنير 254

5050نهج القوبير شخص طبيعيروضة أطفالاألنسالمكنير المكنير 255

ة التوازرةالمكنير 256 ة التوازرة الهويشاتشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةعمير 5054عمير

ة الحجاجالمكنير 257 ة الحجاج أوالد عزيزةشخص طبيعيروضة أطفالالفردوسعمير 5071عمير

سيدي بنورالمكنير 258
فضاء الطفولة

 المبكرة بسيدي بنور
روضة أطفال

الوزارة

 المكلفة بالطفولة
5044حي الحجر سيدي بنور

احيلالمكنير 259 ي14نهج شخص طبيعيروضة أطفالمروىشر
5034 جانف 

ة الحجاجالمكنير 260 5071أوالد عزيزةشخص طبيعيروضة أطفالسح عمير

5090نهج جوهر الصقليجمعيات ومنظماتروضة أطفالاإلنسجامالبقالطةالبقالطة261

ف قرب الجامعشخص طبيعيروضة أطفالاأللفةالبقالطةالبقالطة262 5090الرسر

5090نهج طابسيسشخص طبيعيروضة أطفالالريانالبقالطةالبقالطة263

5090حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالأطفال البساتير البقالطةالبقالطة264

5090نهج سيدي عبد الدايمشخص طبيعيروضة أطفالالوئامالبقالطةالبقالطة265

5090نهج الرباطشخص طبيعيروضة أطفالاالكرامالبقالطةالبقالطة266

5090شارع فرحات حشادشخص طبيعيروضة أطفالاألملالبقالطةالبقالطة267

5090نهج الحي الجديدشخص طبيعيروضة أطفالالفردوسالبقالطةالبقالطة268

5090الرقوبةشخص طبيعيروضة أطفالالشمسالبقالطةالبقالطة269

وفيقالبقالطةالبقالطة270
ّ
5090زبيد البقالطةشخص طبيعيروضة أطفالالت

ي كيدزالبقالطةالبقالطة271 5090نهج سيدي عبد الدايمشخص طبيعيروضة أطفالهان 
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5090نهج الرباط الحمادةشخص طبيعيروضة أطفالاإلكرامالبقالطةالبقالطة272

5090نهج أحمد الماشطةشخص طبيعيروضة أطفالكيدزالندالبقالطةالبقالطة273

5080نهج الشهداءجمعيات ومنظماتروضة أطفالاألملطبلبةطبلبة274

اءةطبلبةطبلبة275 5080نهج آمنة براهمشخص طبيعيروضة أطفالالي 

5080نهج ابن الجزارشخص طبيعيروضة أطفالالمرحطبلبةطبلبة276

5080شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالاألبطالطبلبةطبلبة277

5080نهج تركيا 20شخص طبيعيروضة أطفالالسنافرطبلبةطبلبة278

5080حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالاألزهارطبلبةطبلبة279

5080شارع الجمهورية السكرينشخص طبيعيروضة أطفالالبساتير طبلبةطبلبة280

5080نهج عمانشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءطبلبةطبلبة281

يشخص طبيعيروضة أطفالبسمة األطفالطبلبةطبلبة282 5080نهج الطيب المهير

5080نهج فرج جمعةشخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةطبلبةطبلبة283

5080نهج بودريسشخص طبيعيروضة أطفالاألحالمطبلبةطبلبة284

5080طريق الفضلير شخص طبيعيروضة أطفالالوالءطبلبةطبلبة285

5080 مارس2نهج ليبيا قرب مدرسة شخص طبيعيروضة أطفالااليالفطبلبةطبلبة286

5080نهج األغالبة طريق الحنشّيةشخص طبيعيروضة أطفالالوفاءطبلبةطبلبة287

5080نهج ميالد عزازشخص طبيعيروضة أطفالالياسمير طبلبةطبلبة288

اعمطبلبةطبلبة289 ي23نهج شخص طبيعيروضة أطفالالي 
5080 جانف 

5080نهج فدان الفرن طريق الفاضلير شخص طبيعيروضة أطفالكوكسينالطبلبةطبلبة290

شخص طبيعيروضة أطفالسمسمطبلبةطبلبة291
طريق الفاضلير  

tricotقرب معمل 
5080

شخص طبيعيروضة أطفالاقرأطبلبةطبلبة292
طريق الفاضير  بجانب 

ي
الملعب الرياض 

5080

ةطبلبةطبلبة293 5080نهج كنداشخص طبيعيروضة أطفالالقطط الصغير

5080شارع طارق بن زيادشخص طبيعيروضة أطفالالمنهلطبلبةطبلبة294

5080فدان الفرن نهج الخزامةشخص طبيعيروضة أطفال2البساتير  طبلبةطبلبة295

5050نهج أمير عبد القادر حي مسعدةشخص طبيعيروضة أطفالبانوراما كيدزالمكنير المكنير 296
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شخص طبيعيروضة أطفالاألمانطبلبةطبلبة297
نهج ابن خلدون طريق

ط شط بالريانة  الي 
5080

5080حي الرياض طبلبةشخص طبيعيروضة أطفالاألندلسطبلبةطبلبة298

ي كيدزطبلبةطبلبة299 5080حي الرياض طبلبةشخص طبيعيروضة أطفالهان 

5080نهج محبوبة سوسيةشخص طبيعيروضة أطفالجسورةطبلبةطبلبة300

ي الندطبلبةطبلبة301 شخص طبيعيروضة أطفالباين 
شارع فرحات حشاد

 زنقة البشير شبيل
5080

5080نهج بير حدادة طريق الفاضلير شخص طبيعيروضة أطفالجيل المستقبلطبلبةطبلبة302

شخص طبيعيروضة أطفالالبنفسجطبلبةطبلبة303
شارع ابن خلدون 

زنقة بير الطّيب
5080

5080شارع الجمهورية 105شخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازطبلبةطبلبة304

5080نهج المندرةشخص طبيعيروضة أطفالماجيك الندطبلبةطبلبة305

5070نهج البدرشخص طبيعيروضة أطفالاألشبالقرص هاللقرص هالل306

شخص طبيعيروضة أطفالالبهجةقرص هاللقرص هالل307
 شارع عبد العزيز 8

بن عياد العرامي
5070

25070نهج تل الزعي  حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالربيع الطفولةقرص هاللقرص هالل308

15070نهج التعاون حي الرياضشخص طبيعيروضة أطفالالمعرفةقرص هاللقرص هالل309

اعمقرص هاللقرص هالل310 5070نهج القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالي 

5070نهج قليبيةشخص طبيعيروضة أطفالالمناهلقرص هاللقرص هالل311

رتشخص طبيعيروضة أطفالدريم الندقرص هاللقرص هالل312 5070نهج بي  

5070نهج صنهاجةشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرقرص هاللقرص هالل313

15070حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالاألحالمقرص هاللقرص هالل314

5070نهج الحمامات قرصهاللشخص طبيعيروضة أطفالماجدقرص هاللقرص هالل315

5070نهج الحبيب بوقطفةشخص طبيعيروضة أطفالالكوكسينالقرص هاللقرص هالل316

5070نهج االمام سحنونشخص طبيعيروضة أطفالالفونتانقرص هاللقرص هالل317

شخص طبيعيروضة أطفالالعدنانقرص هاللقرص هالل318
حي األمل  عدد 

 نهج اليمن بيت مكة157
5070

قةشخص طبيعيروضة أطفالقوس قزحقرص هاللقرص هالل319 5070نهج طي 

5070 أكتوبر15نهج شخص طبيعيروضة أطفالإقرأقرص هاللقرص هالل320

50705070نهج محمد صوةشخص طبيعيروضة أطفالاليوم السعيدقرص هاللقرص هالل321
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5070نهج ألمانيا حي بيت مكةشخص طبيعيروضة أطفالحبوب كنوز الحيقرص هاللقرص هالل322

25070نهج أسمرة حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالمارياقرص هاللقرص هالل323

يشخص طبيعيروضة أطفالالفراشات الالمعةقرص هاللقرص هالل324
5070نهج التآح 

5070نهج أسد بن الفراتشخص طبيعيروضة أطفالديزناي كندرقرص هاللقرص هالل325

15070نهج الكد حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالالعلقرص هاللقرص هالل326

وانشخص طبيعيروضة أطفالرسمة وبسمةقرص هاللقرص هالل327 5070نهج القير

5070نهج مصطف  خريفشخص طبيعيروضة أطفالنور المعارفقرص هاللقرص هالل328

5070نهج الطاهر الحدادشخص طبيعيروضة أطفالاألبطالقرص هاللقرص هالل329

5070واد قاسمشخص طبيعيروضة أطفالبّية كيدزقرص هاللقرص هالل330

5070نهج الطاهر الحدادشخص طبيعيروضة أطفالماشاقرص هاللقرص هالل331

ةقرص هاللقرص هالل332 5070شارع الجمهوريةشخص طبيعيروضة أطفالاأليادي الصغير

وقرص هاللقرص هالل333 5070نهج سيناء حي الرياضشخص طبيعيروضة أطفالكاليمير

ي334
5023شارع البيئةشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرطوزةقصيبة المديون 

ي335
يقصيبة المديون 

5031نهج محمد كركرشخص طبيعيروضة أطفالالعصافيرقصيبة المديون 

ي336
5025 أفريل9نهج شخص طبيعيروضة أطفالاإليالفبنانقصيبة المديون 

ي337
5023شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالمستقبلطوزةقصيبة المديون 

ي338
اءةطوزةقصيبة المديون  5023نهج فرحات حشادشخص طبيعيروضة أطفالالي 

ي339
يقصيبة المديون 

ي الضيافشخص طبيعيروضة أطفالاألملقصيبة المديون  5031نهج ابن أن 

ي340
5023نهج النخيلشخص طبيعيروضة أطفالالنوارسطوزةقصيبة المديون 

ي341
5023نهج الجمهوريةشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحطوزةقصيبة المديون 

ي342
5025 مارس20نهج شخص طبيعيروضة أطفالاألمراءبنانقصيبة المديون 

ي343
اقطوزةقصيبة المديون  رتشخص طبيعيروضة أطفالاالشر 5023نهج بي  

ي344
يقصيبة المديون 

5031نهج طارق بن زيادشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازقصيبة المديون 

ي345
5025 افريل9نهج شخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيربنانقصيبة المديون 

ي346
5063نهج علي  البلهوانجمعيات ومنظماتروضة أطفالالملوكبوض قصيبة المديون 
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ي347
945025شارغ البيئة عدد شخص طبيعيروضة أطفالاألحالمبنانقصيبة المديون 

ي348
5023نهج علي البلهوانجمعيات ومنظماتروضة أطفالالنرسينطوزةقصيبة المديون 

ي349
5023نهج ابن الجزارشخص طبيعيروضة أطفالاألوائلطوزةقصيبة المديون 

ي350
يقصيبة المديون 

5031نهج محمود الصميمشخص طبيعيروضة أطفالالصفاءقصيبة المديون 

ي351
يقصيبة المديون 

5031نهج ابن الهيثمشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدقصيبة المديون 

ي352
يقصيبة المديون 

5031نهج الحّريةشخص طبيعيروضة أطفالت-ب-كيدز أقصيبة المديون 

ي353
يقصيبة المديون 

5031شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالرياحير قصيبة المديون 

ي354
يقصيبة المديون 

ي18نهج شخص طبيعيروضة أطفالالنورقصيبة المديون 
5031 جانف 

ي355
ي كيدزبنانقصيبة المديون  5025نهج ابن سيناءشخص طبيعيروضة أطفالهان 

ي356
يقصيبة المديون 

35031حي الناظور شخص طبيعيروضة أطفال2الرياحير قصيبة المديون 

ي357
5025نهج ساقية سيدي يوسفشخص طبيعيروضة أطفالاالمتيازبنانقصيبة المديون 

ي358
5025نهج عزيزة عثمانةشخص طبيعيروضة أطفالمريمبنانقصيبة المديون 

ي359
اعمبنانقصيبة المديون  5025حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالالي 

ي360
يقصيبة المديون 

5031شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالحلم الطفولةقصيبة المديون 

ي361
5023شارع البيئةشخص طبيعيروضة أطفالأحالم الطفولةطوزةقصيبة المديون 

ي362
يقصيبة المديون 

19585031 مارس 6نهج شخص طبيعيروضة أطفالعزيزةقصيبة المديون 

ي363
5023نهج خالد بن الوليد طوزةشخص طبيعيروضة أطفالالفوزطوزةقصيبة المديون 

ي364
5025نهج حنبعلشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكة الصغاربنانقصيبة المديون 

ي365
5023نهج الحاج علي البعطوطشخص طبيعيروضة أطفالفالوركيدزطوزةقصيبة المديون 

5035نهج علي سليمانشخص طبيعيروضة أطفالاألملصيادةصيادة لمطة بوحجر366

5015نهج المختار الحجريشخص طبيعيروضة أطفالالشحاريربوحجرصيادة لمطة بوحجر367

5099شارع الجمهوريةشخص طبيعيروضة أطفاللبتيسلمطةصيادة لمطة بوحجر368

5035نهج االستقاللشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيرصيادةصيادة لمطة بوحجر369

5035نهج حسان بن النعمانشخص طبيعيروضة أطفالالسالمصيادةصيادة لمطة بوحجر370

يمشخص طبيعيروضة أطفالكريمصيادةصيادة لمطة بوحجر371 5035نهج عبد الحميد جقير
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5035نهج عقبة بن نافعشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءصيادةصيادة لمطة بوحجر372

5035 أفريل9نهج شخص طبيعيروضة أطفالالمرحصيادةصيادة لمطة بوحجر373

5015نهج ابن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالالفوزبوحجرصيادة لمطة بوحجر374

5099حي بير العايبشخص طبيعيروضة أطفالنورةلمطةصيادة لمطة بوحجر375

5099نهج الهادي نويرةشخص طبيعيروضة أطفالالرحمةلمطةصيادة لمطة بوحجر376

5015نهج الحدائقشخص طبيعيروضة أطفالرائد الفضاء الصغيربوحجرصيادة لمطة بوحجر377

5099شارع الحرّية لمطةشخص طبيعيروضة أطفالالصداقةلمطةصيادة لمطة بوحجر378

نهج طارق ابن زيادشخص طبيعيروضة أطفالالتمير صيادةصيادة لمطة بوحجر379

5035نهج قطرشخص طبيعيروضة أطفالعروس البحرصيادةصيادة لمطة بوحجر380

5035نهج ابن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالدريم كيدزصيادةصيادة لمطة بوحجر381
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عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
ي عبد الوهابشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفوزصيادة صيادة لمطة بوحجر1

5035نهج حسن حسن 

5015شارع الحرّية شخص طبيعيمحضنة مدرسيةرغد الحياةبوحجرصيادة لمطة بوحجر2

5070نهج المختار الحجري شخص طبيعيمحضنة مدرسيةابن سينا بوحجرصيادة لمطة بوحجر3

5099حي بير العايب شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمير لمطةصيادة لمطة بوحجر4

5035نهج ابن شباط شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالبتسامةصيادة صيادة لمطة بوحجر5

ي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةلبتيسلمطةصيادة لمطة بوحجر6 5099أبو القاسم الشاب 

ي7
5023 طوزة15 أفريل عدد 9شارع شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالريانطوزةقصيبة المديوب 

ي8
يقصيبة المديوب 

نشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوق قصيبة المديوب  5031نهج فلسطي 

ي9
يقصيبة المديوب 

5031نهج محمح كركرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجباءقصيبة المديوب 

ي10
يقصيبة المديوب 

625031 أفريل عدد 9نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمن  قصيبة المديوب 

ي11
5025نهج فاس ساحة األغالبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالياسمير بنانقصيبة المديوب 

ي12
5025شارع البيئة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألحالمبنانقصيبة المديوب 

ي13
اقطوزةقصيبة المديوب  اهر صفر شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلشر

ّ
5023نهج الط

ي14
يقصيبة المديوب 

ي 16شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازقصيبة المديوب 
5031شارع الجمهورية قصيبة المديوب 

ي15
ي سليم طوزة 38شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمرايا االمتيازطوزةقصيبة المديوب  5023نهج المنج 

ي16
5023نهج الطاهر صفر طوزةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةطيور الجنةطوزةقصيبة المديوب 

ي17
5023نهج الحبيب بورقيبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمانطوزةقصيبة المديوب 

ي18
5025ابن رشيق بنان7نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةديزناي لالمتيازبنانقصيبة المديوب 

5070 قرص هالل1حي الرياض شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوققرص هاللقرص هالل19

ةقرص هاللقرص هالل20
ّ
ي عبد الوهابشخص طبيعيمحضنة مدرسيةطيور الجن

5070نهج حسن حسن 

5070نهج تل الزعير قرص هاللشخص طبيعيمحضنة مدرسيةربيع الطفولةقرص هاللقرص هالل21

5070نهج األسد ابن الفرات شخص طبيعيمحضنة مدرسيةديزناي كندرقرص هاللقرص هالل22

اءةقرص هاللقرص هالل23 5070نهج حلق الواديشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالي 

رت 17شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعباقرةقرص هاللقرص هالل24 5070نهج بي  

ت انشتاين واد قاسمشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنانقرص هاللقرص هالل25 5070نهج ألي 

5070نهج الجمهورية 3شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور بالطيبقرص هاللقرص هالل26
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5070نهج الفاطميير  شخص طبيعيمحضنة مدرسيةعليسةقرص هاللقرص هالل27

5070نهج العربية السعوديةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازقرص هاللقرص هالل28

5070نهج الطاهر بن عاشور 23شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمستقبلقرص هاللقرص هالل29

25070نهج اسمرة حي الرياضشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمارياقرص هاللقرص هالل30

5070نهج الزعيرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتمير قرص هاللقرص هالل31

ي كيدزقرص هاللقرص هالل32 5070نهج الكافشخص طبيعيمحضنة مدرسيةهاب 

5070نهج نواق الشطشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور المعارفقرص هاللقرص هالل33

5070نهج موريطانيا حي بيت مكةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةحبوب كنوز الجي قرص هاللقرص هالل34

5080نهج عمان طبلبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمراءطبلبةطبلبة35

5080نهج سورياشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالرتقاءطبلبةطبلبة36

5080نهج حنبعلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةابن سيناطبلبةطبلبة37

5080نهج خالد ابن الوليد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازطبلبةطبلبة38

5080نهج أحمد التليليشخص طبيعيمحضنة مدرسيةطريق النجاحطبلبةطبلبة39

5080نهج الكويت شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالهاديطبلبةطبلبة40

65090شارع أحمد الماشطة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعباقرةالبقالطةالبقالطة41

5090الجي الجديدشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاح البقالطةالبقالطة42

شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفوزالبقالطةالبقالطة43
ّ
5090نهج سيدي عبد الحق

يطبلبةطبلبة44
ي الثاب 

5080شارع النرص طريق المعهدشخص طبيعيمحضنة مدرسيةبينر

5050حي الزامرينشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعلماءالمكنير  المكنير 45

شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازالمنستير المنستير46

يالمكنير  المكنير 47
5050نهج بغداد المكنير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةراحنر

5050حي الزامرين قبالة المدرسةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقرأالمكنير  المكنير 48

045050نهج الهادي شاكر عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةطريق االمتيازالمكنير  المكنير 49

5050الهادي شاكر المكنير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةكيدز باراديزالمكنير  المكنير 50

احيلالمكنير 51 احيلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحشر ي الشر 5034نهج الشعانن 

5050نهج صالح بن صالح المكنير  7شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمانالمكنير  المكنير 52

5050نهج األخالق المكنير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبراعم وأجيالالمكنير  المكنير 53

ة التوازرةالمكنير 54 اتشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجيل المستقبلعمير ة  التوازرة السمير 5054عمير

5050نهج األردن شخص طبيعيمحضنة مدرسيةقوس قزحالمكنير  المكنير 55

5050نهج عقبة ابن نافعشخص طبيعيمحضنة مدرسيةبراعم االمتيازالمكنير  المكنير 56

5050نهج األردنشخص معنويمحضنة مدرسية2المتألق المكنير  المكنير 57

ي الكباديشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقالمكنير  المكنير 58 5050نهج محمد العرب 
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جباءالمكنير  المكنير 59
ّ
5048نهج تونسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالن

اءةالمكنير  المكنير 60 يفشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالي  5050نهج أحمد الشر

ي سليم شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائلالمكنير  المكنير 61 5050نهج المنج 

5050حي الزامرين قبالة المدرسةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةسقراطالمكنير  المكنير 62

5050نهج محمد زخامة شخص طبيعيمحضنة مدرسية1المتألق المكنير  المكنير 63

ل النوربنبلة64 ي البحري قيقة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالّسالممي   105022نهج 

5021نهج الرباط بنبلةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالجتهادبنبلةبنبلة65

485021شارع بلهوان عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمعرفةبنبلةبنبلة66

ي سليم بنبلةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةكينقس كيدزبنبلةبنبلة67 5021نهج المنج 

ل النوربنبلة68 5022نهج الجامع الكبير أمام كتاب النورشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتمير مي  

5032شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحالمصدوربنبلة69

اب  عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمير الصغير بنبلةبنبلة70
ّ
335021شارع عمر ابن الخط

5021شارع الحبيب بورقيبة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجوم بنبلةبنبلة71

5021نهج طارق ابن زيادشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاح المحققبنبلةبنبلة72

5032 نهج محمد العجيمي 21شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائل المصدوربنبلة73

5021أّول تفرع شارع عامر بن عائشةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةابتسام بنبلةبنبلة74

هة جمالشخص طبيعيمحضنة مدرسيةفضاء االمتياز جمال جمال75 5020حي الي  

ل كامل جمال76 5013نهج المدرسة 01شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقرأ للتمير مي  

5020شارع الكرامة قرب السوق األسبوعيةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأطفاليجمال جمال77

5020حي الفتح  جمال شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأكاديمية االمتيازجمال جمال78

ي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمانجمال جمال79 5020نهج أبو القاسم الشاب 

ل كامل جمال80 اعم مي   5013نهج جمال عبد النارص شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائل للي 

5020نهج طارق ابن زياد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمرام جمال جمال81

5020نهج البشير صفر شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعباقرةجمال جمال82

ل كامل جمال83 5013الجي الجديدشخص طبيعيمحضنة مدرسيةطريق النجاح مي  

5020شارع الشهداء شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائل جمال جمال84

5020حي البساتير   قرب الكوشةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلخوة جمال جمال85

BSB5020حي البساتير  قرب مدرسة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتمير  النموذجية جمال جمال86

5020نهج االستقاللشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحجمال جمال87

ي حسان88
ي حسان بن 

ي حسانشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقرأبن 
5014نهج اإلمام المازري بن 

ي حسان89
ي حسان بن 

ي حسانشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازبن 
5026الغنادة بن 

ي حسان90
ي حسان بن 

وزةبن  ي حسانشخص طبيعيمحضنة مدرسيةفير
5014نهج غرة جوان بن 
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ي حسان91
ي حسان بن 

5014نهج ابن الجزار شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقبن 

ي حسان92
ي حسان بن 

5014نهج ابن سيناشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتاجبن 

ي حسان93
ي حسان بن 

5014نهج المدرسة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتياز بن 

ي حسان94
ي حسان بن 

ي حسان22نهج ابن سينا عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفوزبن 
5014 بن 

ي حسان95
ي حسان بن 

5014نهج اإلمام بن عرفة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنوربن 

يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةيشزرمدين زرمدين96 5040نهج الطيب المهير

5040نهج الطاهر الفحل زرمدينشخص معنويمحضنة مدرسيةاالمانزرمدين زرمدين97

ي زرمدينشخص طبيعيمحضنة مدرسيةبيكاسوزرمدين زرمدين98 5040نهج الطيب المهير

5045المزاوغةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقالمزاوغةزرمدين99

5040نهج الطاهر الفحلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمان زرمدين زرمدين100

5040نهج فلسطير  حي المنار زرمدينشخص طبيعيمحضنة مدرسيةحبيبة زرمدين زرمدين101

5012شارع فرحات حشاد معتمرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألملمعتمر الساحلير 102

5042نهج عيىس بن مسكير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفردوسمسجد عيىس الساحلير 103

5012نهج محمود الماطري معتمرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازمعتمر الساحلير 104

ي سيدي عامرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفوزسيدي عامر الساحلير 105 5061أبو القاسم الشاب 

5012حي سيدي النجار معتمرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنخبةمعتمر الساحلير 106

5061نهج المدرسة القديمة سيدي عامرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازسيدي عامر الساحلير 107

5012حي سيدي النجار معتمر المنستيرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة المالئكةمعتمر الساحلير 108

ل صالحة المجاهد حي الجديد معتمر الساحلير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقمعتمر الساحلير 109 5012مي  

5012نهج الحسير  بوزيانشخص طبيعيمحضنة مدرسية2الخوارزمي الساحلير  الساحلير 110

5012شارع فرحات حشادشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاللير الساحلير  الساحلير 111

5012شارع فرحات حشاد الساحلير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمستقبلالساحلير  الساحلير 112

5012نهج حي لسود الساحلير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقالساحلير  الساحلير 113

5010شارع الصادق حميدة الوردانير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةكيدز ماماالوردانير الوردانير 114

5010شارع البيئة نهج األمل الوردانير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةفضاء العباقرةالوردانير الوردانير 115

5010شارع فرج قريسةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنورانالوردانير الوردانير 116

5010نهج بير البكوش شخص طبيعيمحضنة مدرسيةياقوتة كيدزالوردانير الوردانير 117

5010نهج الفردوسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألملالوردانير الوردانير 118

5010 93نهج ابن سينا عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأكاديمية المستقبل الوردانير الوردانير 119

ي 14شارع شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالريانالوردانير الوردانير 120
5010 جانف 

 شاوش عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالصفاءالوردانير الوردانير 121
ه
5010 04شارع عبد اّلل

5010شارع الحبيب بورقيبة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةغادة الوردانير الوردانير 122
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هة الوردانير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقرأالوردانير الوردانير 123  
5010شارع البساتير  حي الي 

5011نهج ابن الجزار خنيسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألوائلخنيسالمنستير124

5000الفرينة المنستيرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعروس البحرالمنستير المنستير125

ة النوابغالمنستير المنستير126
ّ
405000حي  السعادة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجن

5000حي الزياتير  نهج الفوز قرب مدرسة طريق رمادةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنورالمنستير المنستير127

انالمنستير المنستير128
ّ
5000نهج محمد محلة الجي التاسعشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالرب

5000نهج المبيت الجامعي البساتير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالئكةالمنستير المنستير129

5000 حي العمرانh3 -04عمارة الحبيب شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمتفوقالمنستير المنستير130

5000نهج رمادة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجباءالمنستير المنستير131

اعم خنيسالمنستير132 ي 18نهج أحمد التليلي حي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتر
5011 جانف 

5011نهج بن خلدون شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاح خنيسالمنستير133

ن خنيسالمنستير134 5011بطحاء الشباب خلف جامع العتيق شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالياسمي 

ي2 المنطقة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازخنيسالمنستير135 5011 نهج الفراب 

5000نهج الهادي خفشة سقانص شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنسائم األملالمنستير المنستير136

5000حي رمادة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةأساور سكولالمنستير المنستير137

5000حي السعادة خلف جامع التوية شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاكاديمية المناهلالمنستير المنستير138

ي ناس سكولالمنستير المنستير139 5000حي الرياض المنستيرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةهابر

335000حي الفرينة عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةدروب النجاحالمنستير المنستير140

5000حي السالمشخص طبيعيمحضنة مدرسيةبّيةالمنستير المنستير141

ي 4  عدد R1حي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةفرسان المستقبلالمنستير المنستير142
5000 السواب 

ةالمنستير المنستير143
ّ
5001حي السالم البساتير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةرياض الجن

عم الصغت المنستير المنستير144 5000شارع المغربشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتر

ي سكولالمنستير المنستير145
50005000 حي العمران المنستير 113 شارع نهج القديمة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةسيتر

5001الجي األولشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمت المنستير المنستير146

5000سيدي نرصشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجيل المستقبلالمنستير المنستير147

5000نهج الفرينة أمام المدرسة االبتدائية 26شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمروانالمنستير المنستير148

5000نهج فييناشخص طبيعيمحضنة مدرسيةدرةالمنستير المنستير149

5000نهج المغرب شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالفوزالمنستير المنستير150

طة سابقا بالمنستيرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةشمس المعارفالمنستير المنستير151 5000سقانص قرب منطقة الشر

5012نهج الهادي خرص  الساحلير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألفضلالساحلير  الساحلير 152

يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةدحدحالمنستير المنستير153
5000شارع األرض السواب 

5000نهج مزالي سيدي الشي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمرامالمنستير المنستير154
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وان شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالوفاءالمنستير المنستير155 ي قرب مدرسة طريق القير
5000الجي الثاب 

5000عباقرة المستقبلشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعباقرة المستقبلالمنستير المنستير156

5000 143حي العمران عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازالمنستير المنستير157

635000حي العمران عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمراءالمنستير المنستير158

5000نهج غرة جوانشخص طبيعيمحضنة مدرسيةرهان االمتيازالمنستير المنستير159

5000العقبة  297شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة األحالمالمنستير المنستير160

5000نهج ابن الجزار سقانصشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنورالمنستير المنستير161

5000طريق رمادة سيدي نرص شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالبيانالمنستير المنستير162

اعمالمنستير المنستير163 5000الجي الخامس فيال الرياض حي البساتير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتر
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المعتمديةر/ ع
بلدية 

المؤسسة
المؤسسة

نوع 

المؤسسة

طبيعة 

الباعث
عنوان المؤسسة

قيم  التر

يدي التر
5000شارع المجاهد األكير المنستيرجمعيات ومنظماتمحضنة أطفالالحبيبالمنستيرالمنستير1

اقالمنستيرالمنستير2 5000شارع علي بورقيبةشخص طبيعيمحضنة أطفالاالشر

يالمنستيرالمنستير3 5000نهج منداس فرانسشخص طبيعيمحضنة أطفالبابر

5000شارع األرضشخص طبيعيمحضنة أطفالجوكارالمنستيرالمنستير4

5000شارع محمذ صالح الصّياذي المنستيرشخص طبيعيمحضنة أطفالجزيرة األطفالالمنستيرالمنستير5

عم الصغيرالمنستيرالمنستير6 5000اقامة المندرة شارع المغرب بجانب مكتب التشغيلشخص طبيعيمحضنة أطفالالير

يال المدينةشخص طبيعيمحضنة أطفالالمالئكةالمنستيرالمنستير7 5000نهج قير

5000نهج منداس فرانس سقانصشخص طبيعيمحضنة أطفالعزيز ماماالمنستيرالمنستير8

5000نهح الصاباط حي العمران المنستيرشخص طبيعيمحضنة أطفالماما حسناءالمنستيرالمنستير9

5011نهج الهادي شاكر خنيسشخص طبيعيمحضنة أطفالسندخنيسالمنستير10

5011المالئكةشخص طبيعيمحضنة أطفالالمالئكةخنيسالمنستير11

5000نهج بروكسال محمد صالح الصياديشخص طبيعيمحضنة أطفالخطوة بخطوةالمنستيرالمنستير13

ي تشايلدالمنستيرالمنستير14 يشخص طبيعيمحضنة أطفالهابر
5000شارع الهادي نويرة السواب 

يالمنستيرالمنستير15
ل محمد المنصف السعيدي حي الرياض الديسشخص طبيعيمحضنة أطفالهالو كيت  5000مي  

5000حي العقبة 297شخص طبيعيمحضنة أطفالجنة األحالمالمنستيرالمنستير16

5000نهج سالم بشيرشخص طبيعيمحضنة أطفالالمارالالمنستيرالمنستير17

ي كيدززرمدينزرمدين18 5040شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيمحضنة أطفالهابر
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ي حسان19
ي حسانبت 

ي حّسانشخص طبيعيمحضنة أطفالالزهوربت 
5014شارع البيئة بت 

ي حسان20
ي حسانبت 

ي حّسانشخص طبيعيمحضنة أطفالاالمتيازبت 
5026الغناذة بت 
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5020نهج الهادي نويرةشخص طبيعيمحضنة أطفالالسنافرجمالجمال21

5020شارع الحريةشخص معنويمحضنة أطفالمملكة الطفلجمالجمال22

ي نهج الهند14شارع شخص طبيعيمحضنة أطفالماما منالبنبلةبنبلة23
5021 جانف 

يالمكنير المكنير 24
5050نهج أسد بن الفراتشخص طبيعيمحضنة أطفالتويت 

5080نهج الطاهر معرف طبلبةشخص طبيعيمحضنة أطفالبامبينوطبلبةطبلبة25
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