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 بوالية توزر األطفال رياضقائمة 

 

 
 العنـــوان إسم الروضــة ع / ر

 القيطنة توزر المدينة التضامن القيطنة توزر 01

 2200حي اإلزدهار تــوزر  التضامن رأس الذراع 02

 2200نهج الناصر سلطانة توزر السحر 03

 2200قرب الملعب توزر  الشابي توزر 04

 2200توزر  22القاسم الشابي شقة عدد  شارع أبو اإلمتياز 05

 2200حي الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة اإلجتماعية بتوزر  أحـالم الصغــار  06

 2200مالجي الشابية توز  المالئكة توزرجنة  07

 تــوزر 2243حي المطار  ميكـي 08

 راحتي ماما 09
 قرب جامع عمر بن الخطاب

 2200حي السالم توزر 

 2200مالجي القيطنة  توزر  لسبيل تــوزرسال 10

 2200توزر  IIطريق الحامة حلبـة  عصافير الجنة توزر 11

 2200حي المهرجان طريق المدرسة صحراوي توزر  جنة الصحراء بتوزر 12

 مارس ) قرب مقهى القادسية ( توزر 02شارع  خليج المالئكة  13

 2200قرب مدرسة حي السالم توزر  بابا سنفور 14

 2200راس الطابية الشابية نوزر  طفلي توزر 15

 2239حي الشتاوة توزر  النجوم توزر 16

 2200حلبة توزر  الخير توزر 17

 2200بالد الحضر قرب المدرسة توزر  السنافر " توزر 18

 2200رأس الذراع توزر  أسوة توزر  19

 2200الحي األولمبي توزر  جزيل توزر 20

 2200حفر الطين توزر الذراعراس  طوق الياسمين 21

 وراء ادارة التجهيز 2200طريق الحامة توزر  األمان توزر  22

 توزر الشرفة / الشابية  انستي بية 23

 صحراوي توزر مشاري 24

 نوزر 2200راس الذراع قرب مدرسة غرة جوان بسمة طفلي 25

26 
 منتزه الشمس

(parc du soleil) 
 

 2243الشرفة  77ص.ب 
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 2200شارع فرحات حشاد توزر  Happy School 99 المدرسة السعيدة  27

 رأس الذرأع توزر hello kittyمرحبا كيتي 28

 2200ش. الهادي شاكر ـ توزر  " أجيال المستقبل" 29

 2200راس العين الشابية توزر  " ابتسامة الصغار" 30

 " اشراقة الطفولة" 31
 قرب جامع الغفران 

 2200س الذراع توزر دكان البلدي را

 ش . الشابي قبالة مسجد الطالب المكي ـ توزر "األم الحنون" 32

33 
 "هيال وديزناي"

H ello. Disney 
 2200طريق الحجيج / قبالة المقهى ـ توزر 

 طريق حامة الجريد منزل رضوان صبري توزر التوام 34

 صحراوي –حي المهرجان  سيرين 35

 شهد العسل 36
 ) قرب جامع السالم (حي السالم 

 2200توزر 

 سنيت الجنوب راس الذراع توزر –حي الشابي  الكوثر 37

 توزر -الزبدة الياسمين 38

 حلبة ) قرب المستوصف ( توزر دار االسرة 39

 بالد الحضر توزر حميدو 40

 راس الذراع نهج بلجيكا خلف مدرسة ابو الفضل النحوي توزر مونتيسوري مايا كيدز 41

 توزر –حي االزدهار قبالة حمام البركة  اية صوفيا كيدز 42

 طريق النفاليات توزر النسيم 43

 2260حي الحسناوي بدقاش  التضامن الحي الجديد 44
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 بوهاللاإلمتياز  45
 2261بوهالل دقاش  

 ) خلف المستوصف مباشرة(

 2260حي محطة القطار دقاش  قصر المالئكة دقاش 46

 2224شارع الحبيب بورقيبة المحاسن  المحاسن  عصافير الواحة 47

 طريق بوهالل المحاسن دقاش فضاء ريسم 48

 2224حي عين الواد بوهالل  سمسم بوهالل 49

 دقاش –بوهالل  االمير الصغير 50

 2260حي المعهد بدقاش  2الروضة النموذجية  51

 زاوية العرب ـ دقاش راحة مــــــــامـــــــــا 52

 اوالد ماجد دقاش النموذجية الحنان 53

 2262دغومس ـ دقاش  التضامن اإلجتماعي دغومس 54

 حي الحسناوي دقاش جنة العصافير 55

 دقاش –اوالد ماجد  happy kidsهابي كيدز /  56

 2260دقاش  -حي الواحة -نهج العلم مملكة العباقرة 57

 2224محاسن ش. الحبيب بورقيبة ـ ال "الياسمين النموذجية" 58

59 
 براعم االنس

 
 دغومس دقاش

 زاوية العرب دقاش طيور الجنة 60

 المحاسن دقاش ستار صغار 61

 2214الحامة القريــة  اإلجتماعي الحامة القرية 62

 2214النمالت حامة الجريد  اإلجتماعي الحامة النمالت 63

64 
 الصفــاء

 
 مدرسة إبراهيم قمودي

 2214طة اللواجات حامة الجريد القرية مح 2جنة األحالم   65

 2214الحي الجديد النمالت حامة الجريد  جنة األحالم  66

 2214 -حامة الجريد القرية الصفاء النموذجية  67

 حامة الجريد النمالت ) طريق المدرسية( براعم االنس 68

 حامة الجريد –محارب  جنة ديامنتة 69
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 القرية-حامة الجريد-كةشارع البر التفوق النموذجية 70

 2240بن فرج هللا نفطـــة  نفطة القطعاية  التضامن 71

 2240شارع الحبيب بورقيبة نفطة  البراعم 72

 2240 قرب السيد محمد حشيش بن فرج هللا نفطة نزهة البراعم نفطة  73

 2240زاوية قديلة طرق المواعدة نفطة  2الطفل األميـر   74

 2240 بوعلوش الشرفة نفطة حي الفردوس نفطة 75

 بني علي رحبة الطوالب /نفطة احالم الصغار نفطة 77

 2245بني على نفطة  النجوم الصغار 78

 2240القطعاية تفطة  الهدى نفطة 79

 2245بن فرج هللا نفطة  الخطوة األولى 80

 نفطة -ورد نعام الهداية 81

 نفطة–حي السني  " Baby Home" بيت الطفل 82

 نفطة-مدخل البلدة " مالئكة الرحمان" 83

 القطعاية نفطة ريما سكول 84

 نفطة –علقمة  المناهج 85

 االباومة نفطة الجيل الجديد النموذجية 86

 الخضر بن حسين بن فرج هللا نفطة هناء 87

 2240نفطة  –الشرفة  جنة الرحمان 88
 قرب حمام النور االباومة نفطة التيسير 89
 نفطة 2حي المرحلة  step by stepخطوة خطوة ب 90
 القطعاية نفطة الطفل الذهبي 91

 نادي االطفال القطعاية فضاء الطفولة المبكرة بنادي االطفال 92

 2040نفطة  –القطعاة  zino kidsزينو كيدز  93

 2223حـــزوة  التضامن اإلجتماعي حزوة  94

 2223حي النسيم حزوة  الهناء 95

 حي النخيل حزوة ـراعــــــــمالبـــــ 96

 حزوة -مارس  20شارع  قصر المالئكة" 97

 حي النسيم حزوة نور 98

 مارس حزوة 20حي  جيل الغد 99

 2212جانفي قرب البلدية تمغزة  14الشارع الرئيسي  البراءة تمغزة 101

102 
 اكاديمية االوائل

 
 2253تمغزة  –الشبيكة 

 


