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 2019لسنة  تطاوينقائمة إسمية لرياض األطفال بوالية 

 تطاوين الجنوبية: معتمدية  

رع/ المؤسسة العنوان الهاتف  

3200نهج أحمد نور الدين  96.056.366 10 روضة البراعم   

20 روضة الياسمين شارع الهادي شاكر 97.960.713  

روضة المالك  حي البر تطاوين 99.234.471
 الصغير

30  

40 روضة السنافر شارع أحمد نور التليلي 93.358.194  

 05 روضة براعم اليقين نهج عمر بن العاص تطاوين 04  96.262.320

3200شارع أحمد التليلي تطاوين الجنوبية  97.960.612 روضة عصافير  
 السالم

06 

 07 روضة أجيال الغد نهج أبو الطيب المتنبي 25.852.187

26.827.835 
21.099.861 

روضة األمل  قصر المقابلة
 الخاصة   

08 

 

 تطاوين الشمالية: معتمدية 

 ع/ط المؤسسة العنوان الهاتف

3200الحي الجديد تطاوين  97.209.586 10 روضة أمي الحبيبة   

95.803.633 
75.852.187 

 02 روضة النرجس نهج أبن شرف

55.643.356 
98.522.605 

 03 فضاء اإلمتياز نهج أبو العالء المعري 

3214تاللت  96.925.024  04 روضة أطفال السالم 

53.084.112  
24.279.435 

3200حي المهرجان نهج العين تطاوين  روضة مملكة  
 األطفال

05 

97.766.038 

 
جانفي 18شارع   06 روضة براعم الخير 

3200الشمالية نهج محمد عبد اللطيف تطاوين  21.352.823 روضة فضاء المنار  
 لألطفال

07 



2 

روضة طيور الجنة  حي النور 97.209.850
 الخاصة

08 

3200نهج قرطبة تطاوين  97.209.148  09 روضة األمل 

نهج الحمراء 18 95.606.810  10 روضة عالء الدين 

 

 بني مهيرة:معتمدية 

 ع/ط المؤسسة العنوان الهاتف

3213عونبتي مهيرة قصر  95.210.757 الوئامروضة    10  

 

 البئر األحمر: معتمدية 

 ع/ط المؤسسة العنوان الهاتف

20.742.336 
75.848.853 

3212البئر األحمر  روضة أطفال  
 اإلمتياز

1 

 

 رمادة : معتمدية 

 ع/ط المؤسسة العنوان الهاتف

24.027.985 
95.846.632 

3240رمادة   1 روضة طيور الجنة 

3240رمادة  23.869.134  2 روضة الجيش 

 

 المحاضن المدرسية:

ع/ المؤسسة العنوان الهاتف
 ط

3200جانفي تطاوين  18نهج طارق  124 96.636.151 محضنة النجاح  
 المحقق

1 

3200نهج طارق بن زياد تطاوين  48 24.941.314  2 محضنة درب النجاح 

 3 محضنة التفوق 3200تطاوين  2002نهج وادي القمح  06 52.983.631
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 4 محضنة جيل السالم 3212نهج مكة البئر األحمر الشرقية  58.628.604

 5 محضنة التألق 3200نهج دمشق تطاوين الشمالية  26 94.213.209

 6 محضنة هابي كيدز   3200حي المهرجان تطاوين الشمالية  50570515

المحضنة المدرسية  تطاوين الشمالية 51.919.021
 الهدى

7 

 8 محضنة المتفوق  3212نهج إبن سينا البئر األحمر    98.963.327

 09 محضنة اليدر كيدز 3200نهج مفيدة بورقيبة تطاوين  44.533.456

 10 أمين للتميز  3200نهج غرناطة تطاوين الشمالية  97181688

 11 النبراس 3223حي المستوصف الصمار  98.929.487

95.971.549 
20.144.464 

المحضنة المدرسية  نهج المعز الدين هللا الفاطمي حي النزهة
 المتفوق

12 

المحضنة المدرسية   3212نهج ذذغبن خلدون البئر األحمر  58.190.541
 سبل النجاح

13 

 

 

 

 

 

 


