
2019القائمة االسمية لرياض االطفال بوالية توزر لسنة   

الترقيم 
 البريدي

 ع/ر المعتمدية المؤسسةبلدية  المؤسسة نوع المؤسسة طبيعة الباعث عنوان المؤسسة

 01 توزر توزر التضامن االجتماعي القيطنة روضة أطفال جمعيات و منظمات القيطنة توزر 2200

يعيطب شخص نهج ابن خفاجة توزر 2200  02 توزر توزر الشابي روضة أطفال 

 03 توزر توزر االمتياز روضة أطفال شخص طبيعي قبالة مقر اتحاد الشغل توزر 2200

 04 توزر توزر ميكي روضة أطفال شخص طبيعي حي السالم توزر 2200

 05 توزر توزر جزيل روضة أطفال شخص طبيعي ح. اولمبي طريق الحجيج توزر 2200

م توزرلسالحي ا 2200  06 توزر توزر بابا سنفور روضة أطفال شخص طبيعي 

السوق االسبوعية حامة الجريد .ش 2214  07 حامة الجريد حامة الجريد الصفا النموذجية روضة أطفال شخص طبيعي 

2جنة االحالم  روضة أطفال شخص طبيعي محطة اللواجات حامة الجريد 2214  08 حامة الجريد حامة الجريد 

الجنةعصافير  روضة أطفال شخص طبيعي قبالة ادارة التجهيز حلبة توزر 2200  09 توزر توزر 

 10 توزر توزر مشاري روضة أطفال شخص طبيعي طريق مستوصف صحراوي توزر 2200

 11 توزر توزر طوق الياسمين روضة أطفال شخص طبيعي حفر الطين توزر 2200

 12 توزر توزر االمان روضة أطفال شخص طبيعي وراء ادارة التجهيز توزر 2200

طبيعيشخص  حي الرمال توزر 2200  13 توزر توزر جزيرة االطفال روضة أطفال 

 14 توزر توزر parc du soleilمنتزه الشمس روضة أطفال شخص طبيعي FAHقرب مدرسة الشابي  2200

 15 توزر توزر hello kittyمرحبا كيتي/ روضة أطفال شخص طبيعي قبالة مدرسة ابو الفضل النحوي 2200

طبيعيشخص  ش فرحات حشاد توزر 2200  16 توزر توزر happy schoolالمدرسة السعيدة  روضة أطفال 

 17 توزر توزر اجيال المستقبل روضة أطفال شخص طبيعي ش.الهادي شاكر توزر 2200

زرتو توزر ابتسامة الصغار روضة أطفال شخص طبيعي راس العين الشابية توزر 2200  18 

بجانب جامع الغفران()راس الذراع  2200 طبيعيشخص    19 توزر توزر اشراقة الطفولة روضة أطفال 

 20 توزر توزر التوأم روضة أطفال شخص طبيعي طريق حامة الجريد حلبة توزر 2200

 21 توزر توزر االم الحنون روضة أطفال شخص طبيعي شارع الشابي قبالة الطالب المكي 2200

أطفالروضة  شخص طبيعي حي المطار ) قرب معمل شيدة( 2200  22 توزر توزر اسوة 

1جنة االحالم  روضة أطفال شخص طبيعي الحي الجديد المنالت 2214  23 حامة الجريد حامة الجريد 

 24 حامة الجريد حامة الجريد الصفا روضة أطفال شخص طبيعي مدرسة ابراهيم القمودي 2214

لنمالتحامةى الجريد ا 2214  25 حامة الجريد حامة الجريد التضامن النمالت حامة الجريد روضة أطفال جمعيات و منظمات 

 26 حامة الجريد حامة الجريد التضامن القرية حامة الجريد روضة أطفال جمعيات و منظمات حامة الجريد القرية 2214

رتوز السنافر روضة أطفال شخص طبيعي بالد الحضر قرب المدرسة 2200  27 توزر 

جامع ابن الخطاب(قرب ح المطار ) 2200  28 توزر توزر راحة ماما روضة أطفال شخص طبيعي 

 29 توزر توزر الخير روضة أطفال شخص طبيعي حلبة توزر 2200

 30 توزر توزر انيستيبية روضة أطفال شخص طبيعي الشرفة توزر 2200



أطفالروضة  شخص طبيعي حي الصندوق الوطني للتقاعد 2200  31 توزر توزر احالم الصغار 

 32 توزر توزر النجوم روضة أطفال شخص طبيعي الشتاوة توزر 2200

 33 توزر توزر جنة المالئكة روضة أطفال شخص طبيعي قبالة مقبرة الشرفة توزر 2200

 34 توزر توزر طفلي روضة أطفال شخص طبيعي راس الطابية توزر 2200

مارس توزر 2شارع  2200 طبيعيص شخ   35 توزر توزر خليج المالئكة روضة أطفال 

 36 توزر توزر جنة الصحراء روضة أطفال شخص طبيعي حي المهرجان صحراوي 2200

 37 توزر توزر السحر روضة أطفال شخص طبيعي نهج الهادي سلطانة 2200

 38 توزر توزر طيور الجنة روضة أطفال شخص طبيعي طريق دقاش توزر 2200

ذراع توزرال راس 2200  39 توزر توزر التضامن االجتماعي راس الذراع روضة أطفال جمعيات و منظمات 

 40 توزر توزر البلدية روضة أطفال بلديات حي المطار توزر 2200

 41 توزر توزر السلسبيل روضة أطفال شخص طبيعي مالجيالقيطنة توزر 2200

ي طفل بسمة روضة أطفال شخص طبيعي راس الذراع توزر 2200  42 توزر توزر 

 43 توزر توزر هيالوديزناي روضة أطفال شخص طبيعي طريق الحجيج توزر 2200

 44 توزر توزر سيرين روضة أطفال شخص طبيعي حي المهرجان صحراوي توزر 2200

 45 توزر توزر شهد العسل روضة أطفال شخص طبيعي ح.االزدهار ) قرب معهد االمتياز( 2200

الجنوبسنيت  الشابيحي  2200  46 توزر توزر الكوثر روضة أطفال شخص طبيعي 

 47 توزر توزر الياسمين  روضة أطفال شخص طبيعي الزبدة توزر 2200

 48 توزر توزر دار االسرة روضة أطفال شخص طبيعي حلبة توزر 2200

 49 دقاش دقاش قصر المالئكة روضة أطفال شخص طبيعي حي محطة القطار 2260

لبوهال 2263  50 دقاش دقاش االمتياز روضة أطفال شخص طبيعي 

 51 دقاش دقاش فضاء ريسم روضة أطفال شخص طبيعي طريق بوهالل المحاسن 2224

 52 دقاش دقاش االمير الصغير روضة أطفال شخص طبيعي حي عين الوادي بوهالل 2263

دقاش 2النموذجية  روضة أطفال شخص طبيعي حي المعهد دقاش 2260  53 دقاش دقاش 

 54 دقاش دقاش التضامن االجتماعي دغومس روضة أطفال جمعيات و منظمات المركز االجتماعي و التربوي  2262

 55 دقاش دقاش عصافير الواحة روضة أطفال شخص طبيعي ش. الحبيب بورقيبة المحاسن 2224

أطفالروضة  شخص طبيعي حي عين الوادي بوهالل 2263  56 دقاش دقاش سمسم 

0226  57 دقاش دقاش التضامن االجتماعي دقاش روضة أطفال جمعيات و منظمات حي الحسناوي دقاش 

 58 دقاش دقاش مملكة العباقرة روضة أطفال شخص طبيعي حي الواحة دقاش 2260

 59 دقاش دقاش الياسمين النموذجية روضة أطفال شخص طبيعي المحاسن دقاش 2224

2راحة ماما  روضة أطفال شخص طبيعي زاوية العرب دقاش 2261  60 دقاش دقاش 

 61 دقاش دقاش راحة ماما روضة أطفال شخص طبيعي زاوية العرب دقاش 2261

 62 دقاش دقاش النموذجية الحنان روضة أطفال شخص طبيعي اوالد ماجد دقاش 2261

 63 دقاش دقاش جنة العصافير روضة أطفال شخص طبيعي حي الحسناوي دقاش 2260

د ماجداوال 2261  64 دقاش دقاش هابي كيدز روضة أطفال شخص طبيعي 



 65 دقاش دقاش براعم االنس دغومس روضة أطفال شخص طبيعي دغومسدقاش 2262

 66 دقاش دقاش طيور الجنة روضة أطفال شخص طبيعي زاوية العرب دقاش 2261

جانفيتمغزة 14ش. 2212 طبيعيشخص    67 تمغزة تمغزة البراءة روضة أطفال 

2532  68 تمغزة تمغزة اكاديمية االوائل روضة أطفال شخص طبيعي الشبيكة تمغزة 

 69 نفطة نفطة نزهة البراعم روضة أطفال شخص طبيعي الشرفة نفطة 2240

 70 نفطة نفطة الهدى روضة أطفال شخص طبيعي القطعاية نفطة 2240

نفطةبني علي  2240 فطةن نفطة النجوم الصغار روضة أطفال شخص طبيعي   71 

 72 نفطة نفطة الخطوة االولى روضة أطفال شخص طبيعي النزلة بن فرج هللا نفطة 2240

 73 نفطة نفطة االمان روضة أطفال شخص طبيعي ورد نعام 2240

 74 نفطة نفطة السنافر روضة أطفال شخص طبيعي القطعاية نفطة 2240

2مير االطفل اال روضة أطفال شخص طبيعي زاوية قديلة نفطة 2240  75 نفطة نفطة 

 76 نفطة نفطة الفردوس روضة أطفال شخص طبيعي الشرفة نفطة 2240

 77 نفطة نفطة احالم الصغار روضة أطفال شخص طبيعي بني علي نفطة  2240

 78 نفطة نفطة البراعم روضة أطفال شخص طبيعي ش. الحبيب بورقيبة نفطة 2240

ضة أطفالرو جمعيات و منظمات القطعاية نفطة 2240  79 نفطة نفطة التضامن االجتماعي 

 80 نفطة نفطة الهداية روضة أطفال شخص طبيعي ورد نعام نفطة 2240

 81 نفطة نفطة baby homeبيت الطفل  روضة أطفال شخص طبيعي السني نفطة 2240

نفطةمدخل البلدة  2240  82 نفطة نفطة مالئكة الرحمان روضة أطفال شخص طبيعي 

نزهة القطعاية نفطةحي ال 2240  83 نفطة نفطة الطفل المبتكر روضة أطفال شخص طبيعي 

 84 نفطة نفطة ريما سكول روضة أطفال شخص طبيعي القطعاية نفطة 2240

 85 نفطة نفطة المناهج روضة أطفال شخص طبيعي علقمة نفطة 2240

د النموذجيةالجيل الجدي روضة أطفال شخص طبيعي االباومة وراء مقر المعتمدية 2240  86 نفطة نفطة 

 87 نفطة نفطة هناء روضة أطفال شخص طبيعي حي الخذر بن الحسين نفطة 2240

 88 حزوة حزوة التضامن االجتماعي حزوة روضة أطفال جمعيات و منظمات ش. الجمهورية حزوة 2223

 89 حزوة حزوة الهناء روضة أطفال شخص طبيعي حي النسيم حزوة 2223

يل حزوةحي النخ 2223  90 حزوة حزوة البراعم روضة أطفال شخص طبيعي 

مارس حزوة 20ش.  2223  91 حزوة حزوة قصر المالئكة روضة أطفال شخص طبيعي 

 92 حامة الجريد حامة الجريد براعم االنس روضة أطفال شخص طبيعي طريق المدرسة النمالت  2214

ديامنتةجنة  روضة أطفال شخص طبيعي محارب حامة الجريد 2214  93 حامة الجريد حامة الجريد 

 94 حامة الجريد حامة الجريد التفوق المنوذجية روضة أطفال شخص طبيعي ش. البركة حامة الجريد 2214

 95 توزر توزر حميدو روضة أطفال شخص طبيعي بالد الحضر توزر 2200

ايا كيدزمونتيسوري م روضة أطفال شخص طبيعي راس الذراع نهج بلجيكا  توزر 2200  96 توزر توزر 
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2019ل بوالية توزر لسنة محاضن االطفالالقائمة االسمية   

الترقيم 
 البريدي

 عنوان المؤسسة
طبيعة 
 الباعث

 المؤسسة نوع المؤسسة
بلدية 

 المؤسسة
 ع/ر المعتمدية

2200 
حي الصندوق 
 الوطني للتقاعد

شخص 
 طبيعي

 01 توزر توزر احالم الصغار محضنة أطفال

2200 
نهج الناصر 
 سلطانة توزر

شخص 
 طبيعي

 02 توزر توزر السحر محضنة اطفال

2200 
طريق الحجيج 

 توزر
شخص 
 طبيعي

 03 توزر توزر هيالوديزناي محضنة اطفال

الواحة دقاشحي  2260  
شخص 
 طبيعي

 04 دقاش دقاش مملكة العباقرة محضنة اطفال

2224 
ش. الحبيب 

 بورقيبة المحاسن
شخص 
 طبيعي

 05 دقاش دقاش الياسمين النموذجية محضنة اطفال
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