
 رياض األطفال بوالية سليانة القائمة االسمية ل

 العنوان

 
 ع/ر المعتمدية المؤسسة

 يوسف الصديقروضة   حي النزهة

 6100سليانة الشمالية 

1 

 2 روضة ماما حياة 6100حي املسكية 

 3 روضة الجواهر 6100حي الصالح 

 4 روضة الزهور  6100 3حي الزهور 

 5 روضة جنة املالئكة 1 الرياضنهج أحمد بن أبي الضياف حي 

 6 روضة طيور الجنة  6100حي الطيب املهيري 

 7 روضة هبة الرحمان  02حي الفالحة 

 8 روضة الياسمين  6100نهج حنبعل سليانة الشمالية 

 9 روضة كيدز الند املركب السكني ص ت ح

 10 روضة سمايل كيدز نهج ابن أبي ضياف حي النزهة سليانة 

 11 فضاء املحبة للطفولة املبكرة  1حي الرياض 

 12 روضة النخبة حي الرياض األول 

 13 روضة تويتي حي الرياض 

 14 روضة مايا قاردن  حي الفالحة 

 15 روضة السنافر النموذجية  حي الطيب املهيري 

 16 روضة دروب النجاح نهج القرنفل حي الطيب املهيري 

 روضة عالء الدين 6100حي املعهد 

 سليانة الجنوبية

  6100 

17 

 18 روضة طيور الجنة نهج مدنين حي األنس 

 19 بسمات لجينروضة  نهج عثمان ابن ابى عفان



 20 روضة النجوم الصغار  6100حي حشاد 

 21 روضة األمراء 6100سليم  حي املنجي

 22 02روضة مملكة الطفل  نهج أسد ابن فرات

 23 روضة العصافير 6100قصر حديد 

 24 روضة أطفالي حي املنجي سليم

 25 روضة القلعة املشعة شارع املغرب العربي 

 26 روضة الريان تقسيم الفردوس حي املنجي سليم

نهج مكثر حي حشاد 09  27 روضة ليديال 

 28 روضة مملكة الطفل حي حشاد نهج باجة 

 29 الطفولةاحالم  نهج علي ابن ابي طالب

 روضة البراعم 6140حي امللعب مكثر 

 مكثر

30 

 31 روضة السوسن سليم مكثر  حي املنجي

 32 روضة األمراء الصغار 6140مكثر  1حي األنس عدد 

 33 روضة السنافر حي قصر اللوح مكثر

 34 روضة الريان الحي الجديد 222765

 35 مملكتيروضة  6140عيدة الدكتور محمد اللعالعي 

6140حي األنس مكثر   36 روضة هلولة 

 روضة لبيب نهج خير الدين التونس ي 

 قعفــــــــــــــور

6110 

37 

 38 روضة العصافير 6110األقصاب 

 39 روضة االحالم شارع الجمهورية

 40 سمارت كيدز حي املعهد



 41 روضة االمتياز حي لنزهة قعفور 

 42 السنافرروضة  6110األخوات 

قعفور  مسلي حي املنجي  43 روضة رياض الجنة 

 44 روضة العصافير الزهور سطين حي شارع فل

 روضة البراعم 6180طريق القصر 

 بوعرادة

45 

 46 روضة البراعم شارع فلسطين بوعرادة 

 47 روضة املنيار 6180نهج الجزائر 

 48 جنة الكوثر حي السعادة

 49 روضة املستقبل  حي السعادة نهج فلسطين 

 50 روضة كيدز ديزناي نهج الحريري حي السعادة

 51 فضاء الجمال لالطفال حي البساتين

 روضة البراعم الدخانية 6120الدخانية 

 الكــــــــــــريب 

6120 

52 

 53 الكريب روضة التضامن 6120حي اإلستقالل 

 54 األمراءروضة  6120حي الجامع 

 55 برج املسعودي   روضة اإلمتياز برج املسعودي الكريب 

 56 روضة اليقين حي الجامع الكريب

 57 روضة ديزناي 6120حي عبد ربه  

بهنهج فرحات حشاد عبد ر   58 روضة قوس قزح 

 59 روضة البراعم ميستي حي النصر شارع األرض

 روضة األمل 6113شارع الجمهورية 
 بورويس سيدي

6113 

60 

 61 روضة الوجدان 6113سيدي بورويس 



 62 روضة النسربن افريل 09حي 

 63 روضة دادا كيذز  أفريل  9حي 

 روضة االمتياز حي املعهد الجديد

 برقو

6170 

64 

 65 روضة األمل شارع الحبيب بورقيبة 

 66 روضة النور  نهج املنفلوطي

 السعادةروضة  6114كسرى الجديدة 

 كسرى 

6114 

67 

 68 الياسمين حي البساتين كسرى 

 املنصورة الجنوبية
روضة االمل النموذجية 

 باملنصورة
69 

 الخطوة األولى حي السعادة الروحية

 الروحيــــــــــة 

6150 

70 

 71 روضة احالم الطفولة حي االنس

 72 روضة السنابل حي السعادة الروحية 

 73 روضة األمراء مارس   2قبالة مدرسة يدنجج ابن الول

 74 روضة طيور الجنة 6150حي الهادي خفشة 

 بوجليدة  روضة قنوشو 6153بوجليدة 

 العروســــــــــة 

6116 

75 

 76 روضة البراعم  6116حي الجامع 

 77 روضة االحالم شارع الجمهورية العروسة

 

 

 


