
 

بوالية سيدي بوزيد ريـــــــــــاض األطفــــــــــــــــالة ــــــقائم                        

 
 ع/ر المعتمدية اسم الروضة العنوان

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي ابن النفيس حي أوالد بلهادي  01 
ةــــــــالغربيد ـــــــــدي بوزيـــــــسي عصافير الجنة حي الورود  02 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي األمومة نهج إيطاليا حي أوالد شلبي  03 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي االمتياز حي أوالد بلهادي  04 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي السندباد نهج وهران حي النوامر   05 
الورودحي  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الورود   06 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي العناية قرب حي األساتذة  07 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي اإلشراق نهج اإلمام أبو حنيفة  08 
ةــــــــد الغربيـــــــــبوزيدي ـــــــسي براعم المستقبل شارع الطيب المهيري   09 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي جنة األطفال شارع الجمهورية  10 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي االنتصار نهج مصطفى خريف  11 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي طيور الجنة الطويلة  12 
شريةياله ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الطالئع   13 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي نجوم الغد نهج مكة حي النور  14 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الطفل الملك شارع محمد الخامس  15 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الطالئع خلف المغازة العامة  16 
10نهج اإلمام سحنون عدد  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الخوارزمي الصغير   17 

نهج علي بلهوان 40 ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الورود   18 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي القدس حي الروابي  19 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الوفاء حي المستقبل  20 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي السنافر شارع اتحاد المغرب العربي  21 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي النور حي النور الغربي  22 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي أوس حي أوالد شلبي  23 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي السالم قرب دار الشباب سيدي بوزيد  24 
شركة التنمية 1حي الورود  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي أحالم الطفولة   25 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي المجد حي أوالد بلهادي  26 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي رسيل حي التقاسيم  27 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضتي حال قبالة كشك لندا  28 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي ممو عيني قبالة جامع سيدي الجيالني  29 

مارس 2طريق  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الطفل الفنان   30 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي حياتي للطفولة قرب التدخل سيدي بوزيد  31 

مارس 2طريق  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الهناء   32 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي سناء نهج سومترة حي النور  33 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي المستقبل نهج الصديق حي المستقبل  34 



ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي التوأم حي النوامر قرب جامع السيدة عائشة  35 
02حي الورود  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي قادة المستقبل   36 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الزيتونة الهيشرية  37 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي أحالم الصغار وراء مخبزة عبيرح.أ.ب  38 
نهج ياسر عرفات 01حي الورود  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي نور المعارف   39 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي األحالم نهج أصفهان حي النور  40 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي النجم الصغير حي اوالد بلهادي  41 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي جنة االمير حي القوافل  42 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي البراعم المتفتحة قرب مقهى االطالل  43 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة الياسمين حي الياسمين )التقاسيم(  44 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة اريج امام القاعة المغطاة  45 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة النورس حي النور  46 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة العال حي اوالد شلبي  47 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة فاتن وراء مقهي الليبي حي البساتين  48 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي ابداع الطفولة وراء مخبزة لندا  49 
كيدزجود  حي القوافل ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي   50 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي البهاء حي الروابي  51 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة جاد حي المستقبل  52 

ةــــــــالغربيد ـــــــــدي بوزيـــــــسي مالكي الصغير امام مركز بريد اوالد بلهادي  53 
92نهج محمد علي عدد ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي النرجس   54 

ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي الفرابي قرب مقهى شارلوت  55 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة الطفل المبدع قرب معهد ابن الهيثم  56 

سيدي بوزيدبلدية  ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي روضة النور البلدية   57 
ةــــــــد الغربيـــــــــدي بوزيـــــــسي جنة الطفولة قرب مقهى الليبي حي البساتين  58 

 59 سيدي بوزيد الشرقية نور المستقبل االسودة
 60 سيدي بوزيد الشرقية االنس التضامن االسودة
 61 سيدي بوزيد الشرقية الريان االسودة
 62 سيدي بوزيد الشرقية حنان االسودة
 63 سيدي بوزيد الشرقية إسالم االسودة

 64 سيدي بوزيد الشرقية الوفي أوالد فرحان
 65 سيدي بوزيد الشرقية الكوثر االحواز
 66 سيدي بوزيد الشرقية الفرح فائض

 67 جلمة المنى شارع الحبيب بورقيبة
 68 جلمة االمان حي البساتين
 69 جلمة الرياض سوق االبيض



 70 جلمة صغير صغرون  نهج ابن الجزار الحي الشمالي
 71 جلمة سمارت كيدز حي البساتين

 72 جلمة البراعم الصغار الحي الشمالي 
 73 جلمة حنين خلف المستشفى المحلي 

 74 جلمة دزني جنيور نهج المنجي سليم
 75 جلمة الطفل النجم حي البساتين 
 76 جلمة نغم الطفولة الحي الشمالي

 77 جلمة البالبل بجانب سكة القطار 
 78 جلمة الطفل الرائد حي البساتين
 79 السبالة طيور الجنة نهج القاهرة

 80 السبالة العصافير قرب المستشفى الجهوي 
 81 السبالة السنافر سبالة أوالد عسكر

أوالد عسكر سبالة  82 السبالة المستقبل 
 83 السبالة الطفال السعيد سبالة أوالد عسكر

 84 السبالة االمتياز نهج الطيب المهيري 
 85 بئر الحفي البراعم طريق قفصة

 86 بئر الحفي النجاح قرب حمام البركة حي الزهور
 87 بئر الحفي طيور الجنة حي النور
الحفيبئر  جنة المالئكة حي النور  88 
 89 بئر الحفي الزهور التضامن حي الزهور
 90 بئر الحفي كنوز النجاح حي التوفيق
 91 بئر الحفي االمير الصغير حي النور

 92 بئر الحفي العصافير مكتبة االمتياز
 93 بئر الحفي المالئكة منطقة السالمة
 94 بئر الحفي اطفال احمد حي التوفيق
 95 بئر الحفي أية السالمة

Steg  96 بئر الحفي سمارت كيدز  بجانب
1طريق الهيشرية كلم   97 بئر الحفي نور المعرفة 

 98 بئر الحفي لزهوري  بئر الحفي
 99 بئر الحفي براعم االيمان حي النور
 100 بئر الحفي الدالي حي التوفيق
 101 سيدي علي بن عون  االشبال بن عون 



 102 سيدي علي بن عون  صغير صغرون  المنصورة الغربية طريق القوادرية
 103 سيدي علي بن عون  الشروق  حي الر ياض
 104 سيدي علي بن عون  االمل التضامن شارع الضريح
 105 سيدي علي بن عون  المهد حي النور

 106 سيدي علي بن عون  اإلمتياز سيدي على بن عون 
 107 منزل بوزيان الياسمين شارع الحبيب بورقيبة

 108 منزل بوزيان المالئكة القالل
 109 منزل بوزيان تويتي خلف المعهد الثانوي 

 110 منزل بوزيان الطفل الملك الحى الجنوبي
 111 منزل بوزيان بيبي الند شارع الحسين بوزيان
 112 منزل بوزيان اجيال المستقبل حى األمل نهج اسبانيا
 113 منزل بوزيان طيور الجنة الخرشف منزل بوزيان

 114 منزل بوزيان مالئكة الرحمان حى البساتين
اكتوبر 15قبالة مدرسة   115 منزل بوزيان المالئكة الصغار 

9114حى االنطالقة   116 منزل بوزيان مايا 
 117 منزل بوزيان الطفل السعيد القالل منزل بوزيان
 118 منزل بوزيان األمير التضامن اإلجتماعي

الياسميندار أطفال  الحى الجنوبي  119 منزل بوزيان 
 120 الرقاب اإلبتسامة حى البساتين الرقاب

 121 الرقاب المالئكة حى ابن خلدون الرقاب
 122 الرقاب صغير صغرون  حى الرياض طريق أوالد عبيد

 123 الرقاب نجم الدين حى النصر الرقاب
 124 الرقاب سندرال حى النزهة طريق سيدي بوزيد

 125 الرقاب تسنيم حى الزهور الرقاب
 126 الرقاب الزنابق حى المنار الرقاب

 127 الرقاب طيور الجنة حى النصر قرب دار الشباب
 128 الرقاب نورهاي كيدز حى الزهور الرقاب
 129 الرقاب خطوة بخطوة حى النصر الرقاب
 130 الرقاب الريحان حى النزهة الرقاب
 131 الرقاب جنان البراعم حى الرياض الرقاب
1طريق المزونة كم   132 الرقاب الياسمين 
 133 الرقاب الطفل األمير حي المنار الرقاب



1.5طريق بئر على   134 الرقاب اليسر  
1.5طريق المكناسي كم  135 الرقاب فتوح 
لسعيدةا األمراء السعيدة الشمالية  136 
لسعيدةا النجوم الصغار  السعيدة الشمالية  137 

الشماليةلسعيدة  لسعيدةا االمتياز   138 
لسعيدةا البراعم الخشم الشمالية  139 

 140 المكناسي البراءة حى الفتح المكناسي 
 141 المكناسي الهدى شارع محمد على العلوي 

مارس حى الفتح 20شارع   142 المكناسي المميزون  
 143 المكناسي البالبل قرية النصر المكناسي
 144 المكناسي نعم الرحمان شارع الهادي شاكر 

 145 المكناسي النجوم الصغار حى الزياتين المكناسي
 146 المكناسي ريمي حى المشماش جامع الخليفي

 147 المكناسي الخطوة األولى قرية النصر المكناسي
 148 المكناسي كيدز أكادمي شارع البيئة المكناسي

 149 المكناسي أطفال المستقبل حى الزياتين
الرياض حى  150 المكناسي األمير الصغير 

 151 المكناسي سوسو الغريس المكناسي
 152 المكناسي األلفة حى أحمد التليلي
 153 المكناسي هابي بيبي حى أحمد التليلي

 154 المكناسي سعيدة حى الزياتين المكناسي
 155 المكناسي البراعم بلدية المكناسي

 156 سوق الجديد أطفال النسيم  مقر المعتمدية سابقا
 157 سوق الجديد راحمة ماما خلف مركز الحرس

 158 سوق الجديد براعم المستقبل طريق الرابط سيدي بوزيد المكناسي 
 159 سوق الجديد بيبي الند سوق الجديد

 160 سوق الجديد الطفل الملك القصيرة سوق الجديد
 161 أوالد حفوز الياسمين قرب دار الشباب

 162 أوالد حفوز مالك حي علي بن حمد 
 163 أوالد حفوز السرور حي العمران

 164 أوالد حفوز كريم حي المعرفة أوالد حفوز
9150شارع الشهداء المزونة   165 المزونة الهدى 



1طريق صفاقس كم  166 المزونة األمل 
 167 المزونة الفردوس قرب المدرسة اإلبتدائية

المزونةحى الشهداء   168 المزونة مريم 
 169 المزونة األمراء المزونة

طريق الفوني 8أوالد داللة كم  170 المزونة المبدع الصغير 
 171 المزونة العبقري الصغير حي األمل طريق الصخيرة

                               

 بوالية سيدي بوزيد قائمة محاضن األطفال                               

 ع/ر المعتمدية المؤسسة العنوان 
 01 بسيدي بوزيد الغربية حال شارع الحبيب بورقيبة قبالة كشك لندا

 02 بسيدي بوزيد الغربية اإلنطالقة حى األساتذة
 03 بسيدي بوزيد الغربية القادة الصغار حى الورود

 04 بسيدي بوزيد الغربية بيبي لوف شارع الحبيب بورقيبة )عمارة بن محمود(
 05 بسيدي بوزيد الغربية ميرال كيدز شارع محمد الخامس


