
 سمية لمحاضن األطفال بوالية المنستير اإلقائمة ال

 عنوان المؤسسة المؤسسة المعتمدية ع/ر

 شارع المجاهد األكبر المنستير الحبيب المنستير 1

 شارع علي بورقيبة االشراق المنستير 2

 نهج منداس فرانس بابي المنستير 3

 شارع األرض  جوكار المنستير 4

 شارع محمذ صالح الصيّاذي المنستير األطفالجزيرة  المنستير 5

 اقامة المندرة شارع المغرب بجانب مكتب التشغيل البرعم الصغير المنستير 6

 نهج قبريال المدينة المالئكة المنستير 7

 نهج منداس فرانس سقانص عزيز ماما المنستير 8

 نهح الصاباط حي العمران المنستير ماما حسناء المنستير 9

 المالئكة المالئكة المنستير 10

 نهج الهادي نويرة محضنة الببة جمال 11

 نهج بروكسال محمد صالح الصيادي  خطوة بخطوة المنستير 12

 حي العقبة  297 جنة األحالم المنستير 13

 نهج سالم بشير المارال المنستير 14

 الغناذة بني حّسان االمتياز بني حسان 15

 شارع الحرية األطفالمملكة  جمال 16

 جانفي نهج الهند 14شارع  ماما منال بنبلة 17

 شارع فرحات حشاد  181 آمبي كيدز المكنين 18

 نهج الطاهر معرف طبلبة بامبينو طبلبة 19

 نهج بيروت طبلبة بسمات طبلبة 20

 نهج الهادي الشاوش  الكوكسينال قصر هالل 21

 بن الفراتنهج أسد  ديزناي كندر قصر هالل 22

 نهج مختار الحجري أمل صيادة لمطة بوحجر 23

 

 



 سمية لرياض األطفال بوالية المنستير اإلقائمة ال

 عنوان المؤسسة المؤسسة المعتمدية ع/ر

 شارع الفالز عالء الدين المنستير 1

 44حي السعادة عدد  السعادة المنستير 2

 الحي الثاني السرور المنستير 3

 حي الفرينة النوارس المنستير 4

 شارع ابن الجزار سقانص النور المنستير 5

 العمران األمراء المنستير 6

 نهج ابو القاسم الشابي الجواهر المنستير 7

 شارع األرض دحدح المنستير 8

 شارع قرطاج األنس المنستير 9

 شارع المجاهد األكبر الحبيب المنستير 10

 السالم البساتينحي  رياض الجنة المنستير 11

 شارع الجمهورية وراء البريد األمير المنستير 12

 الحي الخامس البساتين البراعم المنستير 13

 حي العمران اإلمتياز المنستير 14

 نهج الحبيب ثامر اإلمتياز المنستير 15

 نهج الهادي شاكر خنيس  السند المنستير 16

 العقبة الياسمين المنستير 17

 شارع ابن سيناء الحي السادس جنة األطفال المنستير 18

 حي الرياض سقانص الديس ضحى المنستير 19

 الحي السادس األنس المنستير 20

 نهج الحبيب بورقيبة األمراء المنستير 21

 نهج علي بورقيبة اللسكار الصغار المنستير 22

 نهج الجزائر الزهور المنستير 23

 العقبة األحالمجنة  المنستير 24

 طريق المبيت الجامعي حي البساتين المالئكة المنستير 25

 شارع علي بورقيبة اإلشراق المنستير 26



 شارع األرض جوكار المنستير 27

 نهج محمد الهادي خفشة سقانص السنافر المنستير 28

 الحي الثاني153 عزة و عزيز المنستير 29

 القيروان خنيسنهج  المالئكة المنستير 30

 نهج أحمد التليلي البراعم المنستير 31

 طريق الفالز سقانص شمس 3-2-1 المنستير 32

 نهج مونريال صقانس كالرفونتان المنستير 33

 شارع عبد السالم تريمش األوائل المنستير 34

 الحي الرابع ديزناي المنستير 35

 نهج الكندور الفرينة عروس البحر المنستير 36

 278العقبة عدد  الوجوه الضاحكة المنستير 37

 شارع محمد صالح الصيادي جزيرة األطفال المنستير 38

 نهج المغرب دريم الند المنستير 39

 نهج واشنطن سقانص نوارة عيني المنستير 40

 نهج منداس فرانس  عزيز ماما المنستير 41

 فيال خفشة سقانص االرتقاء المنستير 42

 نهج سالم بشير األنوار المنستير 43

 نهج القديمة حي العمران 113 سيتي سكول المنستير 44

 نهج الزهر خلف مقهى المورابو حي البساتين لولوكاتي المنستير 45

 حي السالم البساتين الطفل الملك المنستير 46

 الحي الرابع خطواتي األولى المنستير 47

 الجديد سيدي عامرالحي  االنغام الساحلين 48

 شارع عبد السالم تريمش السنافر المنستير 49

 نهج رمادة  مملكة الطفل  المنستير 50

 12حي العقبة عدد  كيندرالند المنستير 51

 نهج أحمد بن رستة العقبة 3 زوال المنستير 52

 جي الرياض زنقة البرجي  planet kidsكوكب األطفال  المنستير 53

 نهج كينيدي سقانص  المستقبل المنستير 54

 شارع طارق بن زياد الطفل العبقري المنستير 55

 حي الرياض الديس ميا موري مريم المنستير 56

 نهج بيروت سطح جابر ايلين المنستير 57



 الحي العاشر سطح جابر المبدع الصغير المنستير 58

 جانفي الشراحيل  14شارع  ستاركيدز المكنين 59

 حي الرياض الديس 438 النجوم الصغار المنستير 60

 86حي سيدي نصر عدد  صغير صغرون المنستير 61

 سقانص المشرف الفراشة المنستير 62

 فرحات حشاد طريق سوسة شارع  الريان الوردانين 63

 شعبان الشادلي نهج الشهيد محمد بن  السالم الوردانين 64

 ابن يونسنهج  عيون الطفولة الوردانين 65

 شارع الحبيب بورقيبة الفردوس  الوردانين 66

 حي النزهة الفردوس الوردانين 67

 نوفمبر الحي الجديد 7 دريم كيدز الوردانين 68

 نهج الحبيب ثامر سمارت كيدز الوردانين 69

 شارع فرحات حشاد ديزناي الوردانين 70

 أفريل  9نهج  البراء الوردانين 71

 شارع الحبيب بورقيبة ديزناي الند الوردانين 72

 مسجد عيسى األمراء الساحلين 73

 الغنادة األمل بني حسان 74

 أفريل الحي الجديد 9نهج  الفردوس الساحلين 75

 شارع محمد فيالة االمتياز الساحلين 76

 شارع البيئة الزهور بني حسان 77

 طريق نبهانة الفراشات الساحلين 78

 نهج نجيب محفوظ الجنة طيور الساحلين 79

 نهج الطيب المهيري النيروز الساحلين 80

 واد الغدير األمراء الساحلين 81

 حي سيدي النجار جنة المالئكة الساحلين 82

 شارع علي البلهوان 69 راحتي الساحلين 83

 نهج الجالء النور بني حسان 84

 نهج فلسطين السالم بني حسان 85

 شارع أبو القاسم الشابي الفوز الساحلين 86

 نهج أحمد التليلي  المجد الساحلين 87

 نهج الهادي شاكر البراعم الساحلين 88



 شارع فرحات حشاد happy dayاليوم السعيد  الساحلين 89

 نهج بن رشيق البراعم الساحلين 90

 نهج غرة جوان 8 فيروزة بني حسان 91

 نهج الهادي شاكر جوهرة الساحلين 92

 نهج خير الدين باشا جنتي بني حسان 93

 شارع الهادي شاكر األمانة الساحلين 94

 نهج األغالبة خلف دار الثقافة المالئكة الساحلين 95

 نهج المنجي سليم طريق الشط جنة بشار وميرا الساحلين 96

 نهج االمام مالك سيدي عامر براعم المجد الساحلين 97

 ساقية سيدي يوسفنهج  االمتياز الساحلين 98

 نهج علي الصغير الطفل الذكي الساحلين 99

 شارع الحبيب بورقيبة بيكاسو الساحلين 100

 شارع الحبيب بورقيبة الفوز زرمدين 101

 نهج الحبيب بوقيلة األنس زرمدين 102

 شارع الحبيب بورقيبة زرمدين سحر زرمدين 103

 46طريق المليشات عدد  الفرح زرمدين 104

 طريق الملعب الصفاء زرمدين 105

 أوالد منجة المليشات السنافر زرمدين 106

 نهج جربة األمل زرمدين 107

 المليشات العصافير زرمدين 108

 نهج الشهداء 71 النجاح زرمدين 109

 حي المنار األبرار زرمدين 110

 نهج الطاهر الفحل عروس البحر زرمدين 111

 نهج غاندي طيور الجنة زرمدين 112

 أوالد عبيد فضاء يامن زرمدين 113

 منزل الحياة الزهراء زرمدين 114

 نهج الجزائر ديزني كيدز زرمدين 115

 نهج سوسة زرمدين 02 الخطوة األولى زرمدين 116

 نهج الجزالئر اليسر زرمدين 117

 نهج طاهر صفر االمتياز زرمدين 118

 منزل حياة 2النجاح  زرمدين 119



 شارع بورقيبة  الريّان زرمدين 120

 الغنادة هابي كيدز بني حسان 121

 بني حسان 10صندوق بريد عدد  فضاء الطفولة المبكرة بالجنايحة بني حسان 122

 نهج منصور الغزي اآلفاق بني حسان 123

 نهج عبد العزيز الثعالبي العصافير جمال 124

 شارع البيئة البراعم جمال 125

 طريق الملعب نهج المنفلوطي الفرح جمال 126

 شارع الهادي شاكر الصفاء جمال 127

 شارع الحبيب بورقيبة بئر الطيب األمراء جمال 128

 نهج سيدي مسعود سالم جمال 129

 حي الفتح جمال الفتح جمال 130

 نهج الباب الغربي النجاح جمال 131

 حي السالم خلف المستشفى النسرين جمال 132

 حي الوفاق جمال األحالم جمال 133

 نهج ابن الجزار 77 النور جمال 134

 الحي الجديد اإلمتياز جمال 135

 حي األمان الينابيع جمال 136

 نهج الشهداء الشروق جمال 137

 حي البساتين األمل جمال 138

 حي الرياض البراهمة جمال أماني جمال 139

 حي النخيل الوفاء جمال 140

 حي الحمادة األشبال جمال 141

 نهج ساقية سيدي يوسف جنة األطفال جمال 142

 حي النزهة الطفل السعيد جمال 143

 شارع الحرية الريان جمال 144

 نهج ابن الشباط االنطالقة جمال 145

 نهج سيدي علي الشريف سندريال جمال 146

 1عدد  حي الملعب  دارين جمال 147

 2هيفاء حي الفتح  األمراء جمال 148

 نهج أحمد خير الدين الزهراء جمال 149

 نهج المغرب المنى جمال 150



 الحي الجديد الهدادرة الفراشات جمال 151

 نهج الطيب المهيري 15 سارة جمال 152

 نهج المدرسة األمل جمال 153

 نهج ابن شرف جمال طيور الجنة جمال 154

 50نهج ابن رشد عدد  كراميش جمال 155

 حي الفتح نوارة عيني جمال 156

 جمال 5020حي البساتين  يمنى جمال 157

 حي المنار جمال الفوز جمال 158

 حي االستقالل  مامي جمال 159

 نهج ابو بكر الصديقزاوية قنطش اقرأ جمال 160

 حي السالمة طريق منزل كامل مودارن قاردن جمال 161

 نهج رابح الحمادة النور جمال 162

 شارع الكرامة الطيايرة األمل جمال 163

 شارع البشير صفر ميرال جمال 164

 نهج المنصف باي قرب المستشفى الهدى جمال 165

 جمال 5020نهج الشهداء  عزيز جمال 166

 حي النور ورغّمة صغير صغرون جمال 167

 نهج أم الزين تسنيم جمال 168

 حي التحرير نهج ابن المنظور زاوية قنطش  هابي تشايلد جمال 169

 نهج اتحاد المغرب العربي جمال الياسمين جمال 170

 الحي التاسع نهج الرياض قوس قزح المنستير 171

 نهج المنجي سليم طيور الجنة جمال 172

 حي التعمير طريق بني حسان حنين جمال 173

 نهج فلسطين  اإلبداع جمال 174

 نهج حنبعل  الببةروضة  جمال 175

 شارع الحرية مملكة األطفال جمال 176

 حي النزهة  جزيرة األحالم جمال 177

 نهج جوهرة ستار كيدز جمال 178

 طريق بئر الطيب جمال بسمات جمال 179

 شارع سالم بوحاجب األمراء بنبلة 180

 19نهج باريس عدد  جنة العصافير بنبلة 181



 الشهيد سامي يوسف منزل النورنهج   الفردوس بنبلة 182

 45نهج المدرسة عدد  األمل بنبلة 183

 شارع علي بن أبي طالب الجواهر بنبلة 184

 نهج موسى بن النصير حسين بنبلة 185

 شارع النصر المنارة بنبلة البالبل بنبلة 186

 نهج البساتين المصدور المهدي بنبلة 187

 عائشةشارع عامر بن  النوارس بنبلة 188

 نهج محمد علي النجوم بنبلة 189

 نهج الحبيب ثامر المنارة األنس بنبلة 190

 شارع الحبيب بورقيبة النجاح بنبلة 191

 جانفي بنبلة 14شارع   البراعم بنبلة 192

 نهج النخيل البراعم بنبلة 193

 نهج حسن حسني عبد الوهاب 2حي الرياض  طيور الجنة قصر هالل 194

 حومة سيدي موسى األنوار بنبلة 195

 نهج الحبيب ثامر االمتياز بنبلة 196

 شارع الحبيب بورقيبة  الطفل السعيد بنبلة 197

 نهج محمد العجيمي 06 جنّة األطفال بنبلة 198

 نهج علي البلهوان بنبلة الدببة الصغار بنبلة 199

 الحي الجديد المصدور النسيم بنبلة 200

 نهج عمر بن الخطاب البالبل المكنين 201

 شراحيل األنس المكنين 202

 منزل فارسي المستقبل المكنين 203

 طريق جمال نهج الشهداء  العهد الجديد المكنين 204

 نهج إشبيلية  أحمد المكنين 205

 سيدي بنور البراعم المكنين 206

 198نهج بئر الزريبة عدد  األمل المكنين 207

 نهج إحسان عبد القدوس نهى المكنين 208

 نهج طارق بن زياد جنة العصافير المكنين 209

 نهج القنال 12 الزهور المكنين 210

 السميرات البراعم المكنين 211

 أوالد بوغرارة الريان المكنين 212



 نهج الطيب المهيري أريج المكنين 213

 طريق السكرين حي مسعدة سبونج بوب المكنين 214

 منطقة الهويشات ابني العزيز المكنين 215

 عميرة الحجاج األمل عميرة الحجاج المكنين 216

 منطقة الهويشات السنافر المكنين 217

 نهج عقبة بن نافع األزهار )تسنيم( المكنين 218

 نهج األردن المالك الصغير المكنين 219

  16نهج القوبين عدد  المرح المكنين 220

 شارع الحاج صالح صوة بسمة األطفال المكنين 221

 نهج خير الدين طيور السالم المكنين 222

 نهج أبو الفرح االصفهاني ربيع الطفولة المكنين 223

 نهج محمد زخامة  اقرأ المكنين 224

 نهج طه حسين التميز المكنين 225

 نهج ابن الفرات 20 سبايس تون المكنين 226

 نهج ابن خلدون الفرح المكنين 227

 نهج القوبين األنس المكنين 228

 نهج الشهداء دريم كيدز المكنين 229

 نهج بنان الزامرين هابي كيدز المكنين 230

 حي النصر مملكة الطفل المكنين 231

 نهج فرحات حشاد مالك المكنين 232

 26نهج محمد القماز عدد  سفينة المرح المكنين 233

 18عدد نهج أحمد الشريف  البراءة المكنين 234

 حومة السواني األوائل المكنين 235

 نهج االمام المازري عالء الدين المكنين 236

 شارع الحبيب بورقيبة قرب الصوناد الزيتونة قصر هالل 237

 نهج المنجي سليم الفردوس المكنين 238

 شارع الحبيب بورقيبة فلّة المكنين 239

 نهج القوبين زياد المكنين 240

 قرب المستوصف لجين المكنين 241

 حي السالم بئر بوابة المكنين االنوار المكنين 242

 نهج السبخة الريّان المكنين 243



 عميرة الحجاج 5نهج الرباط عدد  أماني المكنين 244

 نهج جابر بن حيّان األمراء المكنين 245

 نهج العربي زروق جيل المستقبل المكنين 246

 الحوم عزيز المكنين 247

 نهج القوبين األنس المكنين 248

 عميرة الحجاج أوالد عزيزة الفردوس المكنين 249

 حي الحجر سيدي بنور  فضاء الطفولة المبكرة بسيدي بنور المكنين 250

 جانفي  14نهج  مروى المكنين 251

 أوالد عزيزة  سجى المكنين 252

 قبالة المعهد الثانوي بير بوطزة خبراء المستقبل المكنين 253

 منزل فارسي  البراعم المكنين 254

 شارع فرحات حشاد  181 آمبي كيدز المكنين 255

   مملكة الطفل المنستير 256

 طريق السكرين براءة الطفولة المكنين 257

 أوالد سعيد   أجيال المستقبل المكنين 258

 طريق السكرين النوارس المكنين 259

 نهج الجم حي مسعدة  سمارت كيدز المكنين 260

 نهج جوهر الصقلي اإلنسجام البقالطة 261

 الشرف قرب الجامع األلفة البقالطة 262

 نهج طابسيس الريان البقالطة 263

 حي البساتين أطفال البساتين البقالطة 264

 نهج الرباط االكرام البقالطة 265

 شارع فرحات حشاد األمل البقالطة 266

 نهج الحي الجديد الفردوس البقالطة 267

 الرقوبة الشمس البقالطة 268

 زبيد البقالطة التّوفيق  البقالطة 269

 نهج سيدي عبد الدايم هابي كيدز البقالطة 270

 نهج أحمد الماشطة كيدزالند البقالطة 271

 نهج الرباط 2هابي كيدز  البقالطة 272

 نهج الساحل كوكسينال البقالطة 273

 نهج الشهداء األمل طبلبة 274



 نهج آمنة براهم البراءة طبلبة 275

 نهج ابن الجزار المرح طبلبة 276

 شارع الحبيب بورقيبة األبطال طبلبة 277

 نهج تركيا 20 السنافر طبلبة 278

 نهج شبيل نويرة األزهار طبلبة 279

 شارع الجمهورية السكرين البساتين طبلبة 280

 نهج عمان نوارة عيني طبلبة 281

 نهج الطيب المهيري بسمة األطفال طبلبة 282

 نهج فرج جمعة طيور الجنة طبلبة 283

 نهج بودريس األحالم طبلبة 284

 طريق الفضلين الوالء طبلبة 285

 مارس 2نهج ليبيا قرب مدرسة  االيالف طبلبة 286

 نهج األغالبة طريق الحنشيّة الوفاء طبلبة 287

 نهج ميالد عزاز الياسمين طبلبة 288

 جانفي 23نهج  البراعم طبلبة 289

 نهج فدان الفرن طريق الفاضلين كوكسينال طبلبة 290

 tricotطريق الفاضلين قرب معمل  سمسم طبلبة 291

 طريق الفاضين بجانب الملعب الرياضي اقرأ طبلبة 292

 نهج كندا القطط الصغيرة طبلبة 293

 شارع طارق بن زياد  المنهل طبلبة 294
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