
العنوانالمؤسسةالمعتمديةر/ع

هة روضة يوسف الصديقسليانة الشمالية 1 ز حي النز

6100حي المسكية روضة ماما حياةسليانة الشمالية 2

6100حي الصالح روضة الجواهرسليانة الشمالية 3

6100 3حي الزهور روضة الزهورسليانة الشمالية 4

ي الضياف حي الرياض روضة جنة المالئكةسليانة الشمالية 5 1نهج أحمد بن أب 

هة سليانةروضة األحالمسليانة الشمالية 6 ز حي النز

ي روضة طيور الجنةسليانة الشمالية 7  6100حي الطيب المهنر

02حي الفالحة روضة هبة الرحمان سليانة الشمالية 8

ز سليانة الشمالية 9 6100نهج حنبعل سليانة الشمالية روضة الياسمير

ي ص ت حروضة كيدز الندسليانة الشمالية 10
المركب السكنز

هة سليانة روضة سمايل كيدزسليانة الشمالية 11 ز ي ضياف حي النز نهج ابن أب 

حي الرياض األولروضة النخبةسليانة الشمالية 12

يسليانة الشمالية 13
حي الرياض روضة توين 

زروضة السنافر النموذجية سليانة الشمالية 14 ي نهج الزياتير حي الطيب المهنر

اعمسليانة الشمالية 15 04حي الزهور عددروضة الن 

شارع الحبيب بورقيبة روضة قوس قزحسليانة الشمالية 16
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6100حي المعهد روضة عالء الدينسليانة الجنوبية17

ز حي األنس روضة طيور الجنةسليانة الجنوبية18 نهج مدنير

زسليانة الجنوبية19 نهج عثمان ابن اب  عفانروضة بسمات لجير

6100حي حشاد روضة النجوم الصغار سليانة الجنوبية20

ي سليم روضة األمراءسليانة الجنوبية21 6100حي المنج 

نهج أسد ابن فرات02روضة مملكة الطفل سليانة الجنوبية22

6100قرص حديد روضة العصافنرسليانة الجنوبية23

ي سليمروضة أطفاليسليانة الجنوبية24 حي المنج 

ي روضة القلعة المشعةسليانة الجنوبية25 شارع المغرب العرب 

يسليانة الجنوبية26
6100حي األنس سليانة الجنوبية روضة توين 

حي حشاد نهج باجة روضة مملكة الطفلسليانة الجنوبية27

ي طالباحالم الطفولةسليانة الجنوبية28 نهج علي ابن اب 

ادروضة طريق النبوغسليانة الجنوبية29
ّ
نهج مكنر حي حش

اعممكنر30 6140حي الملعب مكنر روضة الن 

ي سليم مكنر روضة السوسنمكنر31 حي المنج 

6140 مكنر 1حي األنس عدد روضة األمراء الصغارمكنر32

حي قرص اللوح مكنرروضة السنافرمكنر33

الجي الجديد222765روضة الريانمكنر34  

يمكنر35
6140عيدة الدكتور محمد اللعالعي روضة مملكن 

 مكنر 1قرص اللوح عدد روضة طيور الجنةمكنر36
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6140حي األنس مكنر روضة هلولةمكنر37

6140حي النسيم مكنر روضة الفردوسمكنر38

نهج خنر الدين التونسي روضة لبيبقعفــــــــــــــور39

6110األقصاب روضة العصافنرقعفــــــــــــــور40

نهج عقبة ابن نافعروضة االحالمقعفــــــــــــــور41

حي المعهدسمايل كيدزقعفــــــــــــــور42

هة قعفورروضة االمتيازقعفــــــــــــــور43 ز حي لنز

6110األخوات روضة السنافرقعفــــــــــــــور44

ي سليم قعفور روضة رياض الجنةقعفــــــــــــــور45 حي المنج 

ز حي 35شارع فلروضة العصافنرقعفــــــــــــــور46 الزهورسطير

شارع عقبة ابن نافع قعفورروضة األحالمقعفــــــــــــــور47

6180طريق القرص قعفــــــــــــــور48

اعمبوعرادة49 روضة الن 

اعمبوعرادة50 ي روضة الن   الغرب 
ز حي البساتير

6180نهج الجزائر روضة المنياربوعرادة51

جنة الكوثربوعرادة52

ز روضة المستقبل بوعرادة53 حي السعادة نهج فلسطير

ز روضة كيدزيبوعرادة54 حي البساتير

 اوت بوعرادة 13نهج الطفل السعيدبوعرادة55

زفضاء الجمال لالطفالبوعرادة56 حي البساتير

2019رياض األطفال بوالية سليانة لسنة 



اعم الدخانيةالكــــريب57 6120الدخانية روضة الن 

6120حي اإلستقالل روضة التضامن الكريبالكــــريب58

6120حي الجامع روضة األمراءالكــــريب59

برج المسعودي الكريب روضة اإلمتياز  برج المسعودي الكــــريب60

6120حي عبد ربه  روضة ديزنايالكــــريب61

نهج فرحات حشاد عبد ربهروضة قوس قزحالكــــريب62

يالكــــريب63
اعم ميسن  6120حي عبد ربه  روضة الن 

6113شارع الجمهورية روضة األملسيدي بورويس64

6113سيدي بورويس روضة الوجدانسيدي بورويس65

 افريل09حي روضة النرسبنسيدي بورويس66

حي الجامع  سيدي بروضة المالئكةسيدي بورويس67

 أفريل 9حي روضة دادا كيذز سيدي بورويس68

حي المعهد الجديدروضة االمتيازبرقو69

شارع الحبيب بورقيبة روضة األملبرقو70

نهج المنفلوطيروضة النوربرقو71

6114كرسى الجديدة روضة السعادةكرسى72

زكرسى73 ز كرسى الجالياسمير حي البساتير

المنصورة الجنوبية األمل  النموذجية بالمنصورة كرسى74

كرسى الجديدة روضة األنس كرسى75

حي السعادة الروحية روضة السنابلالروحيـــة76
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 مارس  2نجج ابن الول قبالة مدرسةروضة األمراءالروحيـــة77

6150حي الهادي خفشة روضة طيور الجنةالروحيـــة78

6153بوجليدة روضة قنوشو  بوجليدةالعروســة79

اعم العروســة80 6116حي الجامع روضة الن 

شارع الفاضل بن عاشورالمالك الصغنرالعروســة81
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العنوانالمؤسسةالمعتمديةر/ع

6100نهج سوسة حي حشاد سمارت كيدزسليانة الشمالية1

حي املسكيةرويال كيدزسليانة الشمالية2

 نهج ابن ابي ضياف03سنافر الفردوسسليانة الشمالية3

نهج يوغرطة سليانةهابي كيدزسليانة الشمالية4

حي املسكيةماما حياةسليانة الشمالية5

حي النزهةالتألقسليانة الشمالية6

حي األنس س  جاألنس املدرسيةسليانة الشمالية7

نهج عمر ابن العاص حي الجمهوريةاكادمية العباقرةسليانة الشمالية8

حي األنس مكثرفضاء الطفولةمكثر9

نهج الحريري حي السعادةKids Disneyبوعرادة10

حي السعادةمحضنة النجباءبوعرادة11

حي السعادةجنة الكوثربوعرادة12

حي الزياتين الشرقي بوعرادةكنوز النجاحبوعرادة13

حي البساتين نهج االرنجاالمتيازبوعرادة14

 افريل09حي النجاحسيدي بورويس15

 حي الوفاء69اميمةقعفور16
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