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/ القائمة االسمية لرياض األطفال التابعة للبلديات بوالية سليانة 1  

 اسم الروضة وانــــــــالعن
العدد 

 الرتبي
 الوالية  املعتمدية

*ات ـد رياض أطفال تابعة للبلديـال توج*   

للجمعيات لرياض األطفال التابعة  القائمة االسمية  /2  

 اسم الروضة وانــــــــــــــــــــــالعن
العدد 

 الرتبي
 الوالية املعتمدية

 سليانة الشمالية 60 روضت الجىاهر ) التضامً الاجتماعي (  5066حي الصالح صلياهت 

 سليانة 

 20 روضت الامراء ) التضامً الاجتماعي ( 5066حي املىجي صليم 

ة الجنوبيةسليان  

 20 روضت العصافير ) التضامً الاجتماعي ( قصر حديد

 مكثر 20 روضت البراعم ) التضامً الاجتماعي (  5036حي امللعب مكثر 

 20 روضت العصافير ) التضامً الاجتماعي ( 5006الاقصاب 

 قعفور

 20 روضت الضىافر  ) التضامً الاجتماعي ( 5006الاخىاث



 بوعرادة 20 روضت البراعم ) التضامً الاجتماعي ( 5076حي الضعادة 

) التضامً الاجتماعي ( روضت البراعم الدخانيت 5016الدخاهيت   20 

) التضامً الاجتماعي ( روضت التضامن 5016حي الاصتقالل  الكريب  20 

) التضامً الاجتماعي ( روضت االمتياز 5016برج املضعىدي الكريب   02 

) التضامً الاجتماعي ( روضت االمل 5002مهىريت شارع الج  سيدي بورويس 00 

) التضامً الاجتماعي ( روضت السنابل 5046حي الضعادة    الروحية 00 

) التضامً الاجتماعي ( روضت قنوشو 5024بىجليدة   00 

 العروسة

) التضامً الاجتماعي ( روضت البراعم 505حي الجامع   00 

) التضامً الاجتماعي ( روضت السعادة 5003كضري الجديدة   كسرى 00 

/ القائمة االسمية لرياض االطفال التابعة للخواص 3  

 اسم الروضة وانــــــــالعن
العدد 

 الرتبي
 الوالية املعتمدية

 روضت ماما حياة 5066حي املضكيت 
60 

 سليانة سليانة الشمالية

 روضت السهىر  5066 2حي السهىر 
20 

 روضت جىت املالئكت 0مد بً أبي الضياف حي الرياض ههج أح
20 

 روضت ألاحالم حي النزهت صلياهت
20 



 روضت طيىر الجىت  5066حي الطيب املهيري 
20 

 روضت هبت الرحمان  61حي الفالحت 
20 

 روضت الياصمين  5066ههج حىبعل صلياهت الشماليت 
20 

 روضت كيدز الهد CNRاملركب الضكني 
20 

 روضت صمايل كيدز ههج ابً أبي ضياف حي النزهت صلياهت 
20 

 روضت الىخبت حي الرياض ألاول 
02 

 قىش قسح شارع الحبيب  بىرقيبت
00 

 جىيتي 
00 

 روضت الضىافر الىمىذجيت  حي الطيب املهيري ههج السياجين
00 

 روضت عالء الديً 5066حي املعهد 
00 

 سليانة الجنوبية

 روضت طيىر الجىت ههج مدهين حي ألاوط 
00 

 روضت الىجىم الصغار  5066حي حشاد 
05 

 روضت أطفالي حي املىجي صليم
00 

5066حي ألاوط صلياهت الجىىبيت   روضت جىيتي 
07 

 روضت مملكت الطفل حي حشاد ههج باجت 
08 



   LA FANTAINEروضت  حي الجمهىريت
16 

 حالم الطفىلتأ حي الجمهىريت
10 

 1مملكت الطفل  حي املعهد ههج أصد ابً الفراث صلياهت ج
11 

 روضت الضىصً حي املىجي صليم مكثر 
12 

 مكثر

 روضت ألامراء الصغار 5036مكثر  0حي ألاوط عدد 
13 

 روضت الريان الخي الجديد 111654
14 

 روضت مملكتي 5036عيادة الدكتىر محمد اللعالعي 
15 

 روضت طيىر الجىت مكثر  0قصر اللىح عدد 
16 

5036حي ألاوط مكثر   روضت هلىلت 
17 

 روضت الفردوش 5036حي اليضيم مكثر 
18 

 روضت لبيب ههج خير الديً التىوس ي 
26 

 قعفىر 

 روضت رياض الجىت حي املىجي صليم قعفىر 
20 

 روضت العصافير السهىر صطين حي 24شارع فل
21 

 روضت ألاحالم ارع عقبت ابً هافع قعفىر ش
22 

 روضت جىت الكىثر 5076حي الرياض ههج جسيرة قرقىت 
 بىعرادة 23



 روضت البراعم ههج طه حضين
24 

 روضت املىيار 5076ههج الجسائر 
25 

 روضت كيدزي  حي البضاجين بىعرادة
26 

 قصر ألاطفال  حي السياجين الشرقي 
27 

 روضت ألامراء 5016حي الجامع 
28 

 الكريب

 روضت ديسهاي 5016حي عبد ربه  
36 

 روضت قىش قسح ههج فرحاث حشاد عبد ربه
30 

 روضت البراعم ميضتي 5016حي عبد ربه  
31 

 روضت الىجدان 5002صيدي بىرويط 
32 

 صيدي بىرويط

 روضت البراعم  5002ههج عبد الرحمان الصغيري 
33 

 روضت املالئكت ىرويطصيدي بحي الجامع  
34 

 ز دروضت دادا كي أفريل  8حي 
35 

 روضت ألامل شارع الحبيب بىرقيبت 
36 

 برقى
 روضت طيىر الجىت حي أبى القاصم الشابي  

37 

 روضت الامتياز حي املعهد الجديد برقى
38 



 

 روضت الىىر   ههج املىفلىطي برقى
46 

  روضت ألامل كضري الجديدة 
40 

 كضري 

 الياصمين حي البضاجين كضري الج
41 

 ألامل  الىمىذجيت باملىصىرة  املىصىرة الجىىبيت 
42 

 روضت ألاوط  كضري الجديدة 
43 

 روضت ألامراء مارش   1هجج ابً الىليد قبالت مدرصت
44 

 الروحيت
 روضت طيىر الجىت 5046حي الهادي خفشت 

45 

 صتار كيدز  حىمت الضىق العروصت 
 العروصت 46
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 الوالية املعتمدية العدد الرتبي اسم الروضة وانــــالعن

 سليانة صلياهت الشماليت  60 محضنة األمان  نهج ابن رشيق 


