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توزر المطار حًتوزر البلدٌة األطفال روضة1توزرتوزر

عدد الرتبيالمعتمديةالوالية عنوانإسم الروضةال ال
توزر القٌطنة اإلجتماعً التضامن1توزر

توزر الذراع رأس اإلجتماعً التضامن2توزر

نفطة القطعاٌة اإلجتماعً التضامن3نفطة

قاش حسناوي حً اإلجتماعً التضامن4دقاش

دقاش دغومس اإلجتماعً التضامن5دقاش

القرٌة الجرٌد حامة اإلجتماعً التضامن6الجرٌد حامة

النمالت الجرٌد حامة اإلجتماعً التضامن7الجرٌد حامة

حزوة اإلجتماعً التضامن8حزوة

حزوة-  للمرأة الجهوي اإلتحاد9حزوة

ال  التابعة للخواص  بوالية توزر   محاضن األطف 
عدد الرتبيالمعتمديةالوالية عنوانإسم المحضنةال ال

بتوزر اإلجتماعٌة الحٌطة و للتقاعد الوطنً الصندوق حًالصغار أحالم1توزرتوزر

بتوزر الجهوي المستشفى قبالةالسحر2

دقاش الواحة حً-  العلم نهجالعباقرة مملكة3دقاش

عدد الرتبيالمعتمديةالوالية عنوانإسم الروضةال ال
بتوزر الجهوي المستشفى قبالةالسحر1

توزر توزر

توزر

ال التابعة للبلديات بوالية توزر   رياض األطف 

توزر بوالٌة 2018 لسنة إٌداع وصل على المتحصلة األطفال ومحاضن لرٌاض اسمٌة قائمة

منظمات بوالية توزر   ال التابعة للجمعيات و ال  رياض األطف 

ال التابعة للخواص  بوالية توزر   رياض األطف 



بتوزر األسرة و للمرأة الجهوٌة المندوبٌة مقر وراءالشاب2ً

توزر الشابً القاسم أبو شارع/  للشغل الجهوي اإلتحاد قبالةاإلمتٌاز3

توزر الحر المعهد وراء/  دقاش طرٌقالجنة طٌور4

بتوزر اإلجتماعٌة الحٌطة و للتقاعد الوطنً الصندوق حًالصغار أحالم5

توزر الشابٌة مالجًالمالئكة جنة6

توزر السالم حً مدرسة قبالةمٌك7ً

توزر السالم حً الخطاب بن عمر جامع قربماما راحة8

توزر القٌطنة مالجً-  القطار محطة قربالسلسبٌل9

توزر حلبة اإلسكان و التجهٌز إدارة قبالةالجنة عصافٌر10

توزر صحراوي المهرجان حًالصحراء جنة11

 توزر المعهد طرٌق القادسٌة مقهى قربالمالئكة خلٌج12

توزر هللا تقوى جامع قرب الشابً حًالمستقبل جوجو13

توزر السالم حً مدرسة قربسنفور بابا14

توزر اإلزدهار حً النفالٌات طرٌقالنسٌم15

توزر الشابٌة الطابٌة رأسطفل16ً

توزر الشتاوةالنجوم17

توزر حلبةالخٌر أطفال 18

توزر المدرسة قرب الحضر بالدالسنافر 19

توزر للتمور شٌدة معمل قرب الذراع رأسأسوة20

توزر الحجٌج طرٌق-  األولمبً الحً جزٌل21

توزر الطٌن حفر الذراع رأسالٌاسمٌن طوق22

توزر التجهٌز إدارة خلفاآلمان23

توزر الشابٌة الشرفةبٌة آنست24ً

توز السوالمٌة الغفران جامع قربالوجود حسن25

توزر صحراويمشاري26

 توزر جوان غرة مدرسة قرب الذراع رأسطفلً بسمة27

 توزر جوان غرة مدرسة قرب الذراع رأسأحمد28

توزر F,A,H للسكن العقارٌة الوكالة حًالشمس منتزه29

توزر حشاد فرحات شارعالسعٌدة المدرسة 30

توزر النحوي الفضل أبو امدرسة قبالة الذراع رأسكٌتً مرحبا31

توزر الرمال حً الصدٌق بكر أبو جامع خلفاألطفال جزٌرة32

توزر شاكر الهادي شارعالمستقبل أجٌال33

توزر الشابٌة العٌن رأسالصغار إبتسامة34

توزر توزر



توزر بشٌر بن أسفار وكالة قبالة الجرٌد حامة طرٌق الرمال حًالطفولة إشراقة35

توزر المكً الطالب مسجد قبالة الشابً القاسم أبو شارعالحنون األم36

توزر المقهى قبالة الحجٌج طرٌقدٌزناي هٌالو37

توزر المالجً قبالة الجرٌد حامة طرٌقالتوأم38

توزر صحراوي المهرجان حًسٌرٌن 39

توزر الذراع رأس اإلزدهار حًالمٌسم 40

دقاش ( النستوصف خلف ) دقاش بوهاللاإلمتٌاز41

القطار محطة حًالمالئكة قصر42

دقاش المحاسن الشباب دار قربصغار ستار43

دقاش خلدون إبن نهجسندرٌال44

دقاش المحاسن بورقٌبة الحبٌب شارعالواحة عصافٌر45

دقاش-  المحاسن-  بوهالل طرٌقرٌسم فضاء46

دقاش بوهالل الواد عٌن حًسمسم47

دقاش-  الجدٌد الملعب حًصغرون صغٌر48

دقاش-   بوهاللالصغٌر األمٌر49

دقاش المعهد ح2ً النموذجٌة50

دقاش العرب زاٌوةماما راحة51

دقاش ماجد أوالدالحنان النموذجٌة52

دقاش الحسناوي حًالعصافٌر جنة53

دقاش ماجد أوالدكٌذز هاب54ً

دقاش-  العرب زاوٌة2 ماما راحة55

دقاش-  الواحة حً ي- العلم نهجالعباقرة مملكة56

دقاش المحاسن بورقٌبة الحبٌب شارعالنموذجٌة الٌاسمٌن57

نفطة المحاسن بورقٌبة الحبٌب شارعالبراعم58

نفطة الشرفةالبراعم نزهة59

نفطة القطعاٌةالسنافر60

نفطة-  المواعدة طرٌق-  قدٌلة زاوٌة2 األمٌر الطفل61

نفطة الشرفة-  بوعلوش حًالفردوس62

نفطة الطوالب رحبة- علً بنًالصغار أحالم 63

نفطة علً بنًالصغار النجوم64

نفطة القطعاٌةالهدى65

نفطة نعام ورداألمان66

نفطة هللا فرج بناألولى الخطوة67

توزر توزر

دقاشتوزر

نفطةتوزر



الجرٌد حامة قمودي إبراهٌم مدرسةالصفاء68

الجرٌد حامة-  اللواج األجرة سٌارات محطة قبالة2 األحالم جنة69

الجرٌد حامة-  النمالت-  الجدٌد الحًاألحالم جنة70

الجرٌد حامة األسبوعً السوق-  القرٌة الجرٌد حامةالنموذجٌة الصفاء71

الجرٌد حامة ( المدرسة طرٌق ) النمالت الجرٌد حامةاألنس براعم72

حزوة النسٌم حًالهناء73

حزوة النخٌل حًالبراعم74

حزوة الهناء حًالصغٌرة األٌادي75

حزوة النسٌم حًالنسٌم أطفال76

تمغزة البلدٌة قرب جانفً 14 شارعالبراءة77تمغزةتوزر

حزوةتوزر

الجرٌد حامةتوزر


