
العنواناسم الروضةاملعتمديةر/ع
 ابن خلدون6260 نهج 50روضة االطفال البلديةالعمران االعلى1

1091 العمران األعلى 6040 نهج 14روضة أطفال ستار بيبيالعمران األعلى2

1092 نهج االسراء العمران األعلى 37روضة أطفال ديزنايالعمران األعلى3

 العمران األعلى6113 نهج 5روضة أطفال األكادميةالعمران األعلى4

2062 حي ابن خلدون6502 نهج 13روضة أطفال سالمة طفليالعمران األعلى5

1092 العمران األعلى 53 عدد 6272نهج روضة أطفال الكتاكيت الصغارالعمران األعلى6

1068 الرمانة 62026 نهج 9روضة أطفال ليناالعمران األعلى7

1068 نهج بنبلة الرمانة 64روضة أطفال أحلى صغارالعمران األعلى8

 نهج عمار الشابي العمران األعلى8روضة أطفال خلودالعمران األعلى9

1092 العمران األعلى 6041 نهج 13روضة أطفال الريانالعمران األعلى10

1092 العمران األعلى 6260 نهج 50روضة أطفال البراعمالعمران األعلى11

1064 االنطالقة 6909 نهج 21روضة أطفال مرسالالعمران األعلى12

1091 العمران األعلى6770 نهج 2روضة أطفال سفراء المحبةالعمران األعلى13

 العمران االعلى62107 نهج 12روضة أطفال راحة األولياءالعمران األعلى14

 حي ابن خلدون62127 نهج 21روضة أطفال نور المشكاةالعمران األعلى15

 حي االنطالقة6069 نهج 2روضة أطفال شاديالعمران األعلى16

 نهج عمارة قواسمية العمران االعلى17روضة أطفال جنة هالةالعمران األعلى17

 حي ابن خلدون77شارع ابن خلدون عدد happy kidsروضة أطفال العمران األعلى18

2019قائمة رياض األطفال بوالية تونس لسنة 

2019رياض األطفال بوالية تونس لسنة 



 العمران االعلى6735 مكرر نهج 18روضة أطفال النجاحالعمران األعلى19

1064 نهج علي الكتاني حي االنطالقة 2روضة أطفال حنبعلالعمران األعلى20

 حي الصديق العمران االعلى62127 نهج 6روضة أطفال الشعلةالتحرير21

2042 شارع االنصاف حي التحرير 02روضة أطفال جنة األحالمالتحرير22

 نهج حسن الخوالني حي التحرير48روضة أطفال نور البيانالتحرير23

2042شارع الصمود حي التحرير 2المالئكة روضة أطفال التحرير24

2042 التحرير العلوي 6866 نهج 10روضة أطفال تويتيالتحرير25

2042 شارع الوفاء حي التحرير 23روضة أطفال راحة ماماالتحرير26

2042نهج الرقة الحديقة شيراز التحريرروضة األطفال النموذجية شيرازالتحرير27

2042 شارع الغفران حي التحرير 81روضة أطفال الفنالتحرير28

 التحرير العلوي6809 مكرر نهج 26روضة أطفال راقيةالتحرير29

 نهج حسن الخوالني حي التحرير5روضة األطفال البلديةالتحرير30

 شارع اإلخالص حي التحرير02روضة االطفال احبابي الصغارالتحرير31

 نهج اجيم حي التحرير04روضة أطفال المشعل الصغيرالتحرير32

92013 نهج محمد بن سعد المنزه 48روضة أطفال شجرة التفاحاملنزه33

9 المنزه 2013 نهج عبد العزيز المستوري 25روضة أطفال  طوم بوساملنزه34

9 المنزه 2013 نهج حمادي العطوي 19روضة اطفال هابي بايبياملنزه35

9 نهج محمد دشراوي المنزه 2روضة اطفال كندر قاردناملنزه36

1 شارع محمد عبد الوهاب المنار 1روضة اطفال الملك األسداملنزه37

1004 1 نهج ابن حميدس المنزه 1روضة اطفال األكاديميةاملنزه38

2013 اقامة الريان 2حدائق المنزه روضة اطفال دورااملنزه39

2019رياض األطفال بوالية تونس لسنة 



2092 /1 نهج قرطاجنة المنار 4روضة أطفال مملكة األطفالاملنزه40

1/2092 نهج محمد عبد الوهاب المنار 4روضة أطفال الخليلاملنزه41

1/2092 نهج مالقة المنار 22روضة أطفال نوراملنزه42

2092/ 2 المنار 5 فيال 2شارع آل سعود زنقة عدد روضة أطفال فنتيزي النداملنزه43

2/1004 نهج ابن الشباط المنزه 6روضة أطفال االثوالاملنزه44

1082 نهج طارق ابن زياد ميتيال فيل 25روضة اطفال سم سماملنزه45

1082 نهج األمير عبد القادر ميتيال فيل 32روضة اطفال الفرحاملنزه46

1002 نهج أحمد البوخاري ميتيال فيل 4روضة اطفال جنة عدناملنزه47

2 نهج يوسف الرويسي المنار 4روضة اطفال الجواهراملنزه48

 مكرر شارع يوغرطة ميتيال فيل98روضة اطفال أليساملنزه49

1/2092 نهج محمد عبد الوهاب المنار 30روضة اطفال روايال قاردناملنزه50

9 نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه 17روضة اطفال دورااملنزه51

9 نهج الحبيب الجيالني المنزه 9روضة اطفال ديدواملنزه52

1082 نهج غرة جوان ميتيال فيل17روضة اطفال األمينةاملنزه53

 نهج الطيب العزابي حدائق المنزه5روضة اطفال بابا عزيزياملنزه54

1082 نهج المصحة ميتيال فيل 117روضة اطفال  ميستقري املنزه55

1082 نهج العزيز ميتيال فيل 28روضة اطفال ميستقري املنزه56

متوال فيلروضة اطفال المستكشف الصغيراملنزه57

9 نهج عبد الواحد حمدة المنزه 36روضة اطفال فضاء الطفل المبدعاملنزه58

1 نهج أحمد بن طولون المنزه 8روضة اطفال النخبةاملنزه59

1حدائق المنزه روضة اطفال كيدزي قاردناملنزه60
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1حدائق المنزه روضة اطفال توم وجيرياملنزه61

 نهج تانيت شمال هيلتون ميتيال فيل20روضة اطفال ديزناي النداملنزه62

9 المنزه 02نهج عمار الحاجي عدد روضة اطفال الكرواناملنزه63

1 نهج محمد مصرار إقامة الهناء المنزه 8روضة أطفال نجوماملنزه64

9 نهج السيدة خديجة بنت خويلد المنزه 20روضة أطفال األكواريوماملنزه65

1 المنار 7430 نهج ابراهيم العماري maternel kids8روضة أطفال املنزه66

 نهج فيليسيان شاالي ميتوال فيل17روضة أطفال تويتي ووينياملنزه67

 كرش الغابة1حدائق المنزه روضة أطفال لوليتااملنزه68

2 المنار5نهج يوسف الرويسي عددروضة االطفال المالئكةاملنزه69

1 نهج الشهيد صالح الدين النفطي المنار 9روضة االطفال صغار انشتايناملنزه70

9المنزه  ( سابقا7311نهج ) نهج السيدة زينب بنت جحش 01البيت الجميل روضة االطفالاملنزه71

9C نهج السيدة خديجة بنت خويلد المنزه 20اآلكواريوم  روضة االطفالاملنزه72
 المنزه1013 نهج الصادق بلحاج 94روضة االطفال االنامل المبدعةاملنزه73

9 نهج حمادي العطوي المنزه  kids academy19روضة االطفال املنزه74

3 المنار 2092 نهج مصباح الجربوعي 39روضة االطفال سوسونةاملنزه75

 ب9 نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه  dora17روضة االطفال املنزه76

2 المنار 2نهج يوسف الرويسي زنقة عدد روضة االطفال الجواهراملنزه77

1 نهج الورقة المنارtit Explorateur p’10روضة األطفال املنزه78

 أ9 صالح بن يوسف المنزه plus4روضة االطفال الفراشة  املنزه79

نهج فلسيان شالي ميتيال فيل 5روضة بيو بيواملنزه80
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1004 /1ساحة المعز المنزه 1روضة بلدية المنزه املنزه81

شارع البيئة قمرتروضة االطفال االمل اسواساملرسى82

نهج محمد بن عمارة المرسىروضة المسك البلديةاملرسى83

 نهج الحسن بن رشيق سيدي داود3روضة أطفال بيو بيواملرسى84

 نهج أميلكار حي الوفاق7روضة أطفال صفحتي األولىاملرسى85

 نهج عبد القادر الحسيني8روضة أطفال الوصالاملرسى86

 نهج قرطاج13روضة أطفال مدرستياملرسى87

 سانية بوحاجب2روضة أطفال يوبياملرسى88

 نهج الترمذي20001روضة أطفال جيل املرسى89

 نهج النبالء9روضة أطفال بسومةاملرسى90

المنطقة الصناعية سيدي داودروضة أطفال براعم طيبةاملرسى91

تقسيم جنان الدنياروضة أطفال كيدزياملرسى92

 نهج األمير عبد القادر12روضة أطفال قوس قزحاملرسى93

 نهج المير عبد القادر21روضة أطفال قوس قزحاملرسى94

 المرسى6نهج سيدي حسان عدد3روضة أطفال قوس قزحاملرسى95

 نهج سيدي حسان46روضة أطفال قوس قزحاملرسى96

 شارع ساقية سيدي يوسف حي الخليل21روضة أطفال الفردوس الصغيراملرسى97

 نهج علي البلهوان العوينة41روضة األطفال ماي كيدزاملرسى98

 نهج الكويت جبل الخاوي5روضة أطفال تويتياملرسى99

أرض الشاذلية البحر األزرقروضة أطفال براعم الغداملرسى100

 نهج عقبة ابن نافعenfantine36روضة أطفال املرسى101
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 مكرر نهج عمر الخيام14روضة أطفال كيدز كلوباملرسى102

 نهج محمد علي84روضة أطفال الفاياملرسى103

نهج الفاضل بن عاشور2روضة األطفال المالئكةاملرسى104

 نهج االمام مالك ابن أنس32روضة أطفال البراعم المتفتحةاملرسى105

حيس الوادي البحر األزرقروضة أطفال ماميتااملرسى106

نهج جمال جبل الخاويروضة أطفال سسواملرسى107

نتهج ابراهيم ابن األغلبروضة أطفال رؤى العالماملرسى108

اقامة سبرولس حي الحكامروضة أطفال بوبوناملرسى109

 نهج مالي4روضة أطفال ميدوناساملرسى110

 نهج وهران جبل الخاوي المرسى7روضة أطفال الحضن الصغيراملرسى111

 البحر االزرقFH7سيدي داود روضة أطفال البراعماملرسى112

 نهج النخيل حي النسيم المرسى11روضة أطفال الكتاكيتاملرسى113

 نهج اميلكار البحر االزرق74روضة أطفال باست كيدزاملرسى114

روضة أطفال الكوكسينالاملرسى115

 نهج قيس ابن الملوح2روضة أطفال بيروواتاملرسى116

 نهج المسرح المرسى الغربي06روضة أطفال الزهرةاملرسى117

نهج جابر ابن حيان البحر االزرقروضة أطفال النجوم الصغاراملرسى118

 نهج اميلكار حي الوفاق7روضة خطوتي االولىاملرسى119

 نهج الحسن بن الرشيق سيدي داود53روضة اطفال بيو بيواملرسى120

 نهج عبد هللا المهدي سيدي داود15روضة ديزناي باركاملرسى121

تقسيم جنان الدنيا سيدي داودروضة كيدزياملرسى122

2019رياض األطفال بوالية تونس لسنة 



 نهج الترمدي20001روضة جيل املرسى123

 نهج محمد الفاضل بن عاشور سيدي داود2روضة المالئكةاملرسى124

 نهج قرطاج13 روضة مدرستياملرسى125

نهج ابراهيم بن االغلب سيدي داودروضة رؤى العالماملرسى126

 نهج ساقية سيدي يوسف المرسى الغربية magic maman52روضة أطفال املرسى127

 البحر االزرق ا7ارض آغا نهج اميلكار عدد روضة أطفال الطفل الملكاملرسى128

çروضة أطفال جنة سمارةاملرسى129

 نهج بغداد حي الرياض المرسى14روضة أطفال خطوة خطوةاملرسى130

 نهج العدالة المرسى14روضة أطفال كيدس باوراملرسى131

شارع شارل ديغول البحر االزرقروضة أطفال سمارت كيدزاملرسى132

 نهج بشارة الخوري قمرت11روضة أطفال هابي كيدساملرسى133

 نهج سمرقند حي المعز المرسى الغربيةsmiley30روضة أطفال املرسى134

 نهج االكليل06روضة أطفال ليلي كيدساملرسى135

 نهج لبنان المرسى9روضة أطفال مينيوناملرسى136

 نهج الفريد نوبل البحر االزرق08روضة أطفال طيور الجنةاملرسى137

 نهج العربية السعوديةmaison international de l’enfant9املرسى138

 نهج واد نبهانة سيدي عبد العزيز5روضة أطفال سبايس كيدساملرسى139

 نهج العثمانيين المرسىmontessori school9روضة اطفال املرسى140

2070 نهج جيبوتي المرسى Le Microcosme13روضة أطفال املرسى141

 نهج ديكارت البحر االزرق المرسى5روضة أطفال السالماملرسى141

نهج بن العربي سيدي داودروضة اطفال ناتالياملرسى142
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 نهج الصنوبر حدائق العوينةa petit pas21روضة اطفال حلق الوادي143

 نهج سيدي زيدي العوينة4روضة اطفال عالم الطفل بالعوينةحلق الوادي144

 نهج العلم العوينة1روضة اطفال األملحلق الوادي145

 نهج الفرزدق العوينة35روضة اطفال الخطوة االولى بالعوينةحلق الوادي146

 شارع خالد ابن الوليد العوينة27روضة اطفال الخليل ديار سكرةحلق الوادي147

 نهج العلم حي الطيب المهيري9روضة اطفال االمانحلق الوادي148

 نهج الطيب المهيري العوينة25روضة اطفال األمير الصغير  بالعوينةحلق الوادي149

 نهج العلم حي الطيب المهيري العوينة4روضة اطفال النخبةحلق الوادي150

 شارع باستور حلق الوادي8روضة اطفال السنافرحلق الوادي151

 نهج الطيب المهيري العوينة25روضة اطفال براعم المستقبل بالعوينةحلق الوادي152

 العوينةA04اقامة نرجس الطابق روضة اطفال اجيال المستقبلحلق الوادي153

 نهج الياس العوينة6روضة اطفال برايت كيدزحلق الوادي154

 نهج الرايس محمد البجاوي12روضة اطفال تشايلد سمايلحلق الوادي155

2 نهج جرين الند البحيرة 1la petite enfance22روضة اطفال  حلق الوادي156

 نهج البساتين حدائق العوينةla petite enfance1روضة اطفال حلق الوادي157

 نهج البساتين حدائق العوينة22روضة اطفال حدائق العوينةحلق الوادي158

اقامة سلمى العوينةروضة اطفال هابي كيدزحلق الوادي159

 نهج النجمة العوينة15روضة اطفال جنة األطفالحلق الوادي160

 الواحات1تقسيم بوشماوي عددروضة اطفال كينق تشايلدحلق الوادي161

اقامة رياض سكرة العوينةروضة اطفال المالئكةحلق الوادي162

روضة اطفال ماي فورست أكاديمي حلق الوادي163

بالعوينة
 شارع البيئة حدائق العوينة33

2019رياض األطفال بوالية تونس لسنة 



 نهج الحبيب ثامر خير الدين حلق الوادي43روضة اطفال أروكاريا خير الدينحلق الوادي164

 حي السبرولس العوينة8روضة اطفال أمي سيسيحلق الوادي165

 العوينةb7اقامة النرجس عمارة روضة اطفال وينيحلق الوادي167

 نهج ابن خلدون حلق الوادي كازينو35روضة اطفال جنة االطفالحلق الوادي168

 نهج الشاذلي زويتن العوينة10روضة اطفال طيور الجنةحلق الوادي169

 نهج البساتين العوينة8روضة اطفال ابتسامة الطفلحلق الوادي170

عمارة الربيع حي الواحات الععوينةروضة اطفال الربيعحلق الوادي171

 نهج الصنوبر حدائق العوينةa petit pas21روضة اطفال حلق الوادي172

 نهج سيدي زيدي العوينة4روضة اطفال عالم الطفل بالعوينةحلق الوادي173

 العوينة4اقامة النرجس عدد روضة اطفال أجيال المستقبل بالعوينةحلق الوادي174

 نهج العلم العوينة1روضة اطفال األملحلق الوادي175

 نهج الفرزدق العوينة35روضة اطفال الخطوة االولى بالعوينةحلق الوادي176

 شارع خالد ابن الوليد العوينة27روضة اطفال الخليل ديار سكرةحلق الوادي177

 نهج الطيب المهيري العوينة25روضة اطفال األمير الصغيرحلق الوادي178

عمارة الربيع حي الواحات العوينةروضة االطفال الربيعحلق الوادي179

 زنقة الخرطوم حي البساتين العوينة3روضة االطفال الرجاءحلق الوادي180

اقامة الزيتونة حي الواحات  بالعوينةcoccinellaروضة اطفال حلق الوادي181

2 نهج جزيرة جربة البحيرة  la petite enfance 222  روضة اطفالحلق الوادي182

حلق الوادي183
 l’intégral   la petiteروضة 

enfanceنهج سقراط المنطقة الصناعية خير الدين حلق الوادي

3 نهج المصانع البحيرة La maternelle20روضة اطفال حلق الوادي184

 نهج المروج حدائق العوينةchez mami2روضة أطفالحلق الوادي185
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2 نهج ايزلندا البحيرة l’éveil montessori28  روضة أطفالحلق الوادي186

حلق الوادي187
 molka et lesروضة أطفال

pitchounets02نهج الرند العوينة 

 سفلي العوينة1 طابق بلوك 1اقامة سلمى شقة leZ’alouettes  روضة أطفالحلق الوادي188

 نهج الخنساء العوينة12روضة أطفال الحرس الوطنيحلق الوادي189

اقامة المهدي الشريف العوينةروضة أطفال الجيشحلق الوادي190

 نهج الشهداء57روضة أطفال تويتيالكرم191

 تقسيم عبير عين زغوان38روضة االطفال مرامالكرم192

 شارع قرطاج عين زغوان99روضة أطفال براعمالكرم193

 نهج الحبيب بورقيبة عين زغوان05روضة أطفال سمايل كيدسالكرم194

 نهج سجنان الكرم الغربي27روضة أطفال االمانةالكرم195

 نهج عمر المختار الكرم8روضة أطفال  األرنوب الصغيرالكرم196

اقامة فاطمة ريجنسي عين زغوانروضة أطفال قوس قزحالكرم197

 نوفمبر الكرم الغربي7 شارع 42روضة أطفال االرتقاءالكرم198

 نهج ابن حزم الكرم11روضة أطفال الرحمة لالطفالالكرم199

 نهج خميس بن سعيد42روضة أطفال السنافرالكرم200

 نهج االلماس عين زغوانblanche neige20الكرم201

 شارع منصف باي الكرم الغربي38روضة أطفال العهد الجديدالكرم202

نهج القرنفل 6روضة أطفال االرتقاءالكرم203

 نهج نيروز الكرم الغربى11روضة اطفال اميرةالكرم204

 شارع الحبيب بورقيبة الكرم221روضة اطفال بابا سنفورالكرم205

 عين زغوان48شارع قرطاج عددروضة اطفال االقالم الملونةالكرم206
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afh تقسيم عين زغوان 34روضة اطفال درة الندالكرم207
 نهج مطماطة عين زغوان11روضة اطفال جزيرة األطفالالكرم208

شارع الحبيب بورقيبة عين زغوانkinder careالكرم209

 نهج يوغرطة الكرم الغربي4روضة اطفال الوجدانالكرم210

المنطقة الصناعية الكرمروضة اطفال لقمان الحكيمالكرم211

 نهج أبو القاسم الشابي عين زغوان5روضة اطفال صغار أكادميالكرم212

 شارع قرطاج عين زغوان18روضة اطفال طيور الجنةالكرم213

 شارع الحبيب بورقيبةdora exploratrice282روضة أطفال الكرم214

عين زغوانروضة أطفال االمتيازالكرم215

 نهج الخروبة عين زغوان7روضة أطفال في داريالكرم216

 نهج الرمان الكرم الغربي4روضة اطفال ميكي ماوسالكرم217

 عين زغوان الشمالية56تقسيم عدد روضة اطفال بيبي الندالكرم218

 نهج رادس الكرم الغربي8روضة اطفال السعادةالكرم219

 نهج السالم عين زغوان5روضة اطفال كيدي ويمكسالكرم220

 نهج فرحات حشاد المرسى الجوية الكرم25روضة اطفال حليمةالكرم221

 شارع محمد الخامس79روضة اطفال هابي كيدزالكرم222

شارع الحبيب بورقيبة عين زغوان la la kids22روضة اطفالالكرم223

اقامة الفاطميين شارع خالد ابن الوليد عين زغوانروضة اطفال قوس قزحالكرم224

 شارع الحبيب بورقيبة عين زغوانla la kids22روضة اطفالالكرم225

 نهج عين دراهم الكرم fleur d’iris17روضة اطفال الكرم226

3 ضفاف البحيرة 323تقسيم المنطقة الصناعية الشمالية مقسم عدد   جزيرة االطفال روضة اطفالالكرم227
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 نهج حسين بوزيان الكرم الشرقي12روضة أطفال كوكسينالالكرم228

قرطاج بيرصةروضة البلديةقرطاج229

 بيرصا54اقامة تانيت روضة اطفال األكادمية الصغيرةقرطاج230

شارع مفيدة بورقيبة وراء مقهى بن شعبانروضة اطفال عيواز لالرتقاءقرطاج231

 نهج بالل قرطاج بيرصة13روضة اطفال قصر الهناءقرطاج232

 نهج فرحات حشاد حي الفل قرطاج53روضة اطفال اكادمية االطفالقرطاج233

 نهج بلوتاك حدائق قرطاجmy best academy15روضة اطفال قرطاج234

 مكرر نهج عقبة ابن نافع قرطاج34الورشات الصغيرة روضة اطفالقرطاج235

نهج القرطاجيين حدائق قرطاجmon enfant روضة اطفالقرطاج236

 نهج رمادة صالمبو12روضة اطفال طيور الجنةقرطاج237

 تقسيم أفه مقسم منفرد حدائق قرطاج84روضة اطفال فراشات قرطاجقرطاج238

 اقامة الفينيقيين قرطاج46روضة اطفال كيدوقرطاج239

 نهح حسن النوري صالمبو2روضة اطفال كيدزوقرطاج240

 صوفونيزب قرطاج حنبعلDIDON29   روضة اطفالقرطاج241

 نهج النرجس قرطاج بيرصا2  دو ري مي روضة اطفالقرطاج242

 الحي األلمبي حي الخضراء8161 نهج 8روضة اطفال سنسونةحي اخلضراء243

 البلفيدير1002 نهج ابن شرف 17روضة اطفال الفتححي اخلضراء244

 نهج ابراهيم الشريف الحي األولمبي8روضة اطفال ساميةحي اخلضراء245

 نهج الحكيم كونساي26روضة اطفال اللقلقحي اخلضراء246

تونس1 مكرر شارع البحيرة 42روضة اطفال األقالم الصغيرةحي اخلضراء247

1طابق أرضي عمارة كريستال بالص أناسي البحيرة روضة اطفال براعم البحيرةحي اخلضراء248
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 نهج إبراهيم الجمنى حي الخضراء13روضة أطفال اإلمتيازحي اخلضراء249

 نهج ابن ماجة حي الخضراء22روضة أطفال األصدقاءحي اخلضراء250

 شارع الشيخ محمد بلقاضيpetit a petit50روضة أطفالحي اخلضراء251

 نهج بن الرشيق البلفيدير34روضة االطفال الحدائق للصغارحي اخلضراء252

 المركز العمراني الشماليE8مقسم عدد روضة أطفال جنة العصافيرحي اخلضراء253

1اقامة السندباد ضفاف البحيرة 1روضة أطفال أحالم البحيرة حي اخلضراء254

1نهج بحيرة تانا البحيرة  eva du lac3روضة أطفال حي اخلضراء255

 نهج عبد الرحمان العزام مونبليزير5روضة أطفال الريانحي اخلضراء256

 نهج النيجر خير الدين باشا43روضة أطفال ماريا الندحي اخلضراء257

 الحي االولبي8714 نهج 26روضة أطفال الزهرةحي اخلضراء258

 نهج ابن البرال الحي االولمبيsimpson touati14روضة أطفال حي اخلضراء259

1 نهج حمص البحيرة PREMIER PAS19روضة أطفالحي اخلضراء260

 شارع لوي براي البلفيدار41اتحاد المراة):  روضة أطفال الحدائقحي اخلضراء261

 نهج جبران خليل جبران2روضة اطفال المنىالعمران262

 العمران1005 نهج مصطفى صادق الرافعي4روضة اطفال الفراشاتالعمران263

 نهج الريحاني العمران8روضة اطفال كلوشاتالعمران264

 نهج أحمد أمين العمرانla recree45روضة اطفال االستراحةالعمران265

 نهج أمين الريحاني العمران3روضة اطفال القرصان الصغيرالعمران266

 حي الزياتين العمران61100 نهج 5روضة اطفال الثلجة البيضاءالعمران267

 نهج نجد راس الطابية10روضة اطفال نيشانالعمران268

 نهج محمد المالقي العمران5روضة اطفال البراعمالعمران269
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 نهج محمد الهادي بالحاج حي الرمانة25روضة األطفال النجاحالعمران270

 نهج إسماعيل إبن المهاجر33روضة أطفال ريحانةالعمران271

 بالفو2نهج الضمير عدد روضة أطفال البلدية الورديةالوردية272

نهج مونفلوري الورديةروضة أطفال البلدية الكانياالوردية273

 نهج  قو الوردية19روضة اطفال النوارالوردية274

 الوردية10188 نهج 1روضة اطفال البراعمالوردية275

 نهج أليسكو بالفي18روضة اطفال طيور الجنةالوردية276

 نهج التوت بالفي9روضة اطفال عالم الصغارالوردية277

 نهج البشير النبهاني بالفي24روضة أطفال الريحانالوردية278

 نهج محمد بوشؤيبة بالفي11روضة اطفال براعم المستقبلالوردية279

1 نهج عبيد هللا ابن الحبحاب الوردية 31روضة اطفال كيدز اكاديميالوردية280

 الوردية10342 نهج 3روضة اطفال االمراءالوردية281

1 الوردية 1963 اكتوبر 15 شارع 29روضة اطفال االمراءالوردية282

إقامة أبو أحمد الورديةروضة أطفال الحمائم الثالثالوردية283

 نهج سكيكدة جبل الجلود60روضة اطفال االمتيازجبل اجللود284

31 عدد 9198نهج روضة اطفال األمراءجبل اجللود285

103 عدد 9042نهج روضة اطفال السنافرجبل اجللود286

9270 نهج 2المالئكة روضة اطفالجبل اجللود287

 نهج حمام االنف42الكوثر روضة اطفالجبل اجللود288

2 نهج البحر األبيض المتوسط المروج 9روضة أطفال قوس قزحالكبارية289

2 شارع البحر األبيض المتوسط المروج 7روضة أطفال األريجالكبارية290
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 نهج حميدة بالحاج قاسم1روضة اطفال المتفوقالكبارية291

 الكبارية3 عدد 10090 نهج 1روضة اطفال المبدع الصغيرالكبارية292

 حي ابن سينا11017   نهج 4 روضة اطفال اليمامةالكبارية293

2 نهج البسباس المروج 15روضة اطفال نوارس المروجالكبارية294

2 نهج عمر الزيان عدد 26روضة اطفال نيو كوكسيالندالكبارية295

 نهج أبو القاسم الزهراوي ابن سينا38روضة اطفال آيةالكبارية296

 ابن سينا3نهج ابن النفيس عدد روضة اطفال األملالكبارية297

 ابن سينا10336 نهج 55روضة األطفال االفاقالكبارية298

2 نهج عمر الزيان المروج 33روضة اطفال الشذىالكبارية299

2 نهج حسون المروج 18روضة أطفال الزيتونةالكبارية300

 حي ابن سينا11098 نهج 2روضة اطفال الفرقانالكبارية301

 حي ابن سينا11060 نهج 15روضة أطفال األمير الصغيرالكبارية302

2 نهج الشبت المروج 76روضة أطفال الطفل النموذجيالكبارية303

2 ابن سينا 11060 نهج 15روضة اطفال االمير الصغيرالكبارية304

 نهج سعيد المرشاوي حي ابن سينا01روضة اطفال الريحانالكبارية305

ابو سليمان المنطقي ابن سيناروضة اطفال نجباء الغابالكبارية306

2 نهج الفريد نوبل المروج 51روضة اطفال حدائق المروجالكبارية307

2 نهج الطاووس المروج 11ديزناي للعباقرة روضة اطفالالكبارية308

2 نهج البحر االبيض المتوسط المروج 11روضة اطفال االميرةالكبارية309

2 مكرر نهج الحسين بن سيدة المروج 15روضة اطفال الطفل العبقريالكبارية310

 نهج الجيالني بن فتح هللا ابن سينا الكبارية9روضة أطفال نسرين للبراعمالكبارية311
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 نهج حسن النوري قصر السعيد37روضة أطفال طيور السالمابردو312

 نهج منزل بوزلفة قصر السعيد52روضة أطفال بيبيتا الندابردو313

 مارس باردو20 نهج 35روضة أطفال مملكة األطفالابردو314

 نهج البرتقال باردو28روضة أطفال كلود برنارابردو315

 نهج النحلي القيرواني حي فطومة بورقيبة13روضة األطفال النجومابردو316

 نهج المشتري خزندار باردو9روضة أطفال فراسابردو317

 نهج العباسيين2روضة أطفال المالئكةابردو318

 نهج الورد18روضة أطفال االملابردو319

 نهج ابو االسود الدؤلي خزندار17روضة أطفال البالبلابردو320

 نهج فلوريان22روضة أطفال ملكةابردو321

 نهج الحبيب العجيمي حي الرياض2روضة األطفال بابا سنفورابردو322

 نهج عمر ابن الخطاب1روضة أطفال أحلى صغارابردو323

 نهج محمد البجاوي زنقة الفداءgreen cats9روضة أطفال ابردو324

نهج بيونس أيرس20روضة أطفال شيرازابردو325

 نهج الشهداء12روضة أطفال نجمةابردو326

 مكرر نهج قليسين22روضة أطفال العالم الصغيرابردو327

2000 نهج رقادة باردو 12روضة األطفال ليمارابردو328

 مكرر شارع االستقالل خزندار2روضة أطفال سندراابردو329

 نهج المستشفى3روضة أطفال أنوس المبدعابردو330

 نهج الصخيرة باردو3روضة أطفال السالمةابردو331

 نهج البساتين خزندار37روضة أطفال دريم كيدسابردو332
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 نهج فلوريان باب سعدون22روضة األطفال ملكةابردو333

2 نهج مصطفى آغة قصر سعيد 11روضة األطفال فلةابردو334

 البرطال قصر السعيد411 نهج 6 نونو بايبي روصة أطفالابردو335

 حي الحرس باردو2نهج الناظور عدد روضة األطفال ريميابردو336

 نهج  مكناس رأس الطابية7روضة األطفال  البالبلابردو337

 مكرر البرطال50نهج عرفات عدد روضة األطفال المالئكةابردو338

 باردو1934 مارس 2 شارع 39السالم روصة أطفالابردو339

 نهج العباسين باردو2روصة أطفال المالئكةابردو340

 شارع الجمهورية13روصة أطفال مالك الفردوسابردو341

 نهج الكويت باردو2روصة أطفال سلسبيلابردو342

 نهج األراغواي باردو7روضة األطفال خليل األطفالابردو343

 شارع وهران37روضة األطفال قنوشوابردو344

 نهج المهدية باردو1روضة األطفال حنانابردو345

 نهج جزيرة جالطة1روضة األطفال أمي فاطمةابردو346

روضة األطفال حلم الصغار قبل ابردو347

الدراسة
 شارع الحبيب بوقطفة باردو32

 نهج الطاهر صفر السعيدية27روضة األطفال منة الرحمانابردو348

 نهج البرتقالAlbert camus79روضة األطفال ابردو349

 نهج الفوالذ19روضة أطفال فالور كيدسابردو350

 نهج االسكندرية8روضة أطفال زينب ايدو كيدزابردو351

2000 نهج عبد الحميد التليلي باردو 9روضة االطفال ماي دريمابردو352

 نهج قصر السعيد سان كليمون باردو21روضة أطفال قوس قزحابردو353
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2 ابن شباط قصر السعيد 14المرساة والشراع روضة أطفالابردو354

 مارس باردو2 شارع 54روضة أطفال الدر و الياقوتابردو355

 نهج حافظ ابراهيم قصر السعيدles bourgeons78روضة أطفال ابردو356

 نهج السويس باردو TOUCHATOU8روضة أطفال ابردو357

نهج بيروت باردو  l’eveil   50روضة أطفال ابردو358

 نهج بيونس أيرس بوشوشة باردو77روضة أطفال الجيش الحناياابردو359

نهج الحرية باردوروضة اطفال الجيش حي الروضةابردو360

 باردو10 عدد 4003نهج روضة أطفال لينا قاردنابردو361

 نهج مالي الفيات04روضة أطفال نورانابب حبر362

 نهج مدريد باب الخضراء08روضة أطفال النجباءابب حبر363

 نهج الجزيرة تونس57روضة أطفال هابي ديزنايابب حبر364

 نهج المغرب19 روضة أطفال فضاء الطفولةابب حبر365

 نهج قطر الفيات06  روضة أطفال الياسمينابب حبر366

 نهج كولونيا الفايات18  روضة أطفال التفوقابب حبر367

 نهج انقلترا25روضة أطفال هابي سكولابب حبر368

 نهج فلسطين الفيات37روضة أطفال الفوزابب حبر369

 نهج حسين بوزيان15روضة النزاراتابب حبر370

 نهج السالم الحلفاوين7روضة العصافيرابب سويقة371

نهج بن عثمان سيدي العلويروضة اطفال الزاوية البكريةابب سويقة372

ساحة باب الخضراءروضة اطفال البلهوانابب سويقة373

 زنقة ابو حنيفة باب االقواس6روضة االطفال العندليبابب سويقة374
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مستشفى الرابطةروضة أطفال الرابطةابب سويقة375

مستشفى شارل نيكولروضة أطفال شارل نيكولابب سويقة376

 نهج الغني باب الجديد15روضة أطفال باب المدينةاملدينة377

 نهج مارس باب الخضراء42روضة جنة المالئكةالمدينة378

 نهج ابن ابي ضياف باب بنات9روضة أطفال جنة ميميالمدينة379

نهج الزنجيات الحفصيةروضة أطفال المدينةالمدينة380

باب العسلروضة أطفال  البلدية باب العسلاملدينة381

 الزهروني8 عدد 4412نهج روضة أطفال الضياءاحلرايرية382

 نهج السعيد البحري الزهروني2روضة أطفال طيور الجنةاحلرايرية383

 حي السالطاني الزهروني4455 نهج 27روضة أطفال فرسوناحلرايرية384

 حي الفلة العقبة611 نهج 3روضة أطفال االمتيازاحلرايرية385

 طريق الكاف55 العقبة كلم 4270 نهج 27روضة أطفال الزيتونةاحلرايرية386

 حي ديار بن محمود العقبة العلياj 95فيال روضة أطفال األماناحلرايرية387

 اقامة دالية قرية الواحة العقبة العليا132روضة أطفال مريومةاحلرايرية388

 حي الوردة الزهروني42301 نهج 7روضة أطفال الزهوراحلرايرية389

 حي القربي الزهروني4437 نهج 37روضة أطفال النوراحلرايرية390

 حي العنتيت الزهروني4375 نهج 15روضة أطفال نجوم صغاراحلرايرية391

 نهج أبو عبد المازري حي الفلة العقبة5روضة أطفال يسرىاحلرايرية392

 حي بوقطفة الزهروني42558 نهج 14روضة أطفال قصر المالئكةاحلرايرية393

 حي العكارمة الزهروني42510 نهج 5روضة أطفال الوفاءاحلرايرية394

 حي طارق بن زياد الزهروني4424 نهج 6روضة أطفال الرياناحلرايرية395
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مستودع الزهرونيروضة أطفال المحبوبيناحلرايرية396

2051شارع النخيل بجانب  جامع الرحمة الزهر وني روضة أطفال براعم الرحمةاحلرايرية397

 ديار بن محمود العقبة76فيال روضة أطفال كتاكيتاحلرايرية398

 الزهروني4373 نهج 15عدد روضة أطفال النموذجيةاحلرايرية399

 الزهروني2051 سالم بن مسعود 7عدد روضة أطفال األملاحلرايرية400

 نهج ابن مازن الزهروني26روضة أطفال جنة االطفالاحلرايرية401

 الزهروني2051 حي السالمة  20 عدد 4682نهج روضة أطفال مالئكة الجنةاحلرايرية402

احلرايرية403
 la maison deروضة أطفال 

boutchou194 العقبة4267 نهج 

 العقبة73ببوسيجور عدد روضة أطفال طيور الجنةاحلرايرية404

2087نهج حمام الغزاز حي النسر العقبة روضة األطفال طيور الجنةاحلرايرية405

2011 طريق الكاف 7العقبة كلم روصة أطفال جنة العصافيراحلرايرية406

 نهج العوابد حي الصحة العقبة1 عمارة 2شقة عدد روصة أطفال الفتحاحلرايرية407

 نهج المعجزة حدائق الدندان العقبة67روضة االطفال عالم االطفالاحلرايرية408

 حي السلطاني الزهروني4450 نهج 7روضة االطفال الرياضاحلرايرية409
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 تقسيم يلدز  حي بن يونس العقبة76روضة االطفال الفنوناحلرايرية414

 حي بوسيجور العقبة50 مقسم 175فيال روضة االطفال قوستاف فلوباراحلرايرية415

2 حي بوقطفة 42532 شارع 24روضة االطفال النشا الحسناحلرايرية416
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 شارع الحرايرية الزهروني299 المنارة روضة االطفالاحلرايرية422

 ديار بن محمود العقبةhappy childreen340  روضة االطفالاحلرايرية423

حي الياسمين سيدي حسينروضة اطفال الياسمينسيدي حسني424

نهج ابن الدراج الجيارة20روضة اطفال البراعمسيدي حسني425

نهج السعودية حي الفتحروضة اطفال النجباءسيدي حسني426
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  سيدي حسين38تقسيم فرح عدد روضة أطفال أجيال المستقبلسيدي حسني437
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 حي هالل2حي الجلول روضة أطفال دريم الندالسيجومي458
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 نهج البشير خصيبة مونفلوري37روضة أطفال هابي ديزنايسيدي البشري459
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 نهج الطاهر الحداد  منفلوري06روضة اطفال الياسمينسيدي البشري462

 نهج عاللة الفاسي منفلوري20روضة اطفال النورسسيدي البشري463

 نهج البشير خصيبة منفلوري22روضة اطفال فضاء الرايس للطفولةسيدي البشري464

 مهج محمد مناشو27روضة االطفال نور البيانسيدي البشري465

نهج الحمد مونفلوريروضة أطفال البلدية مونفلوريسيدي البشري466

4الزهور روضة اطفال ميما سيدةالزهور467

1 الزهور 4138 نهج 11روضة اطفال ماميناالزهور468

2الزهور روضة اطفال اليمامالزهور469

4 الزهور 21 نهج 5روضة اطفال األمراءالزهور470

3 الزهور 4128 نهج 15روضة اطفال األوائلالزهور471

4 الزهور حي الطيران الزهور 4677 نهج 17روضة اطفال علي باباالزهور472

4 الزهور 6نهج فيكنوريا عدد روضة اطفال حبايب ماماالزهور473

 حي الزهور4130 نهج 01روضة اطفال الزهورالزهور474

 نهج الشهيد الطاهر الماجري الزهور الخامس5روضة اطفال البلديةالزهور475

1 نهج العطرشية الزهور3روضة اطفال براعم الغدالزهور476

 حي الزهور78 عدد 4417نهج روضة اطفال سحرالزهور477

 حي الزهور4200 نهج 34عدد روضة اطفال المالئكةالزهور478

3 العقبة الزهور42555 نهج 12روضة اطفال الياسالزهور479
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4 حي الزهور 41955نهج روضة اطفال تويتيالزهور480

 نهج جنة المالئكة السمران33روضة اطفال جنة المالئكةالزهور481

 حي الزهور4003 نهج 10روضة اطفال ايةالزهور482

1 نهج محمد النفطي الزهور 4روضة اطفال النورالزهور483

4 حي الزهور 41948نهج روضة اطفال سيرينالزهور484

 السمران4098 نهج 7روضة اطفال الخطوة االولىالزهور485
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حمضنة مدرسية النتلو العوينة166
 my first حمضنة مدرسية167
حمضنة مدرسية أمي سيسي168
 the bestحمضنة مدرسية 169
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حمضنة مدرسية التفوق208
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حمضنة مدرسية الفوز217
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"النور" احلضاتة املدرسية229
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حمضنة مدرسية اليمامة245
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حمضنة مدرسية  سحنون271
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حمضنة مدرسية ردينة313
مح ضنة مدرسية اآلمال314
succéحمضنة مدرسية 315
حمضنة مدرسية طيور اجلنة316
حمضنة مدرسية منزل بوتشو317
حمضنة مدرسية حيي318
حمضنة مدرسية نور االمتياز319
احلضانة املدرسية السندابد320
احلضانة املدرسية اطفال الواحة321
احلضانة املدرسية بن رشد322
"طيور اجلنة"احلضانة املدرسية 323
"األلفة"احلضانة املدرسية 324
"ضياء"احلضابة املدرسية 325
"السالمة"احلضانة املدرسية 326
"نور اإلمتياز"احلضانة املدرسية 327
"اجليل الذهيب"احلضانة املدرسية328
"طيور اجلنة" احلضانة املدرسية 329
"رحيانة" احلضانة املدرسية 330
 excellenceاحلضانة املدرسية 331
"النور" احلضانة املدرسية 332
حمضنة مدرسية اجلواهر333

2019قائمة المحاضن المدرسية بوالية تونس لسنة 



حمضنة مدرسية ديزاني334
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العنواناسم الروضةالمعتمديةر/ع

2042 شارع الغفران التحرير 81محضنة أطفال الفنالتحرير1

1013 /9 نهج محمد بن سعد المنزه 48محضنة أطفال شجرة التفاحالمنزه2

9/1013 نهج مصباح الجربوع المنزه 39محضنة أطفال سوسونةالمنزه3

1082 مكرر شارع يوغرطة ميتيال فيل 98محضنة أطفال أليسالمنزه4

1/2092 نهج محمد عبد الوهاب المنار 04محضنة أطفال الخليلالمنزه5

9 نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه 9محضنة أطفال الحمائم البيضالمنزه6

 نهج محمود بورقيبة ميتيال فيل12محضنة أطفال المستكشف الصغيرالمنزه7

9 نهج عبد الواحد حمدة المنزه 36محضنة أطفال الطفل المبدعالمنزه8

9 نهج حمادي العطوي المنزه 19محضنة أطفال هابي بايبيالمنزه9

9 نهج الحبيب الجيالني المنزه 9محضنة أطفال ديدوالمنزه10

1 المنار7430  نهج ابراهيم العماري MATERNELLE KIDS8محضنة أطفال المنزه11

9  نهج حمادي العطوي المنزه kids academy19محضنة االطفال المنزه12

3 المنار 2092 نهج مصباح الجربوعي 39محضنة االطفال سوسونةالمنزه13

 مكرر نهج عمر الخيام14محضنة أطفال كيدز كلوبالمنزه14

 أ9 صالح بن يوسف المنزه plus4محضنة اطفال الفراشة المنزه15

2 نهج الزهراوي مرسى السعادة 13محضنة أطفال األيادي الصغيرةالمرسى16

 نهج األمير عبد القادر4محضنة أطفال كوكسينالالمرسى17

 نهج أميلكار7محضنة أطفال خطوتي األولىالمرسى18

2سانية بو حاجب عدد محضنة أطفال يوبيالمرسى19

تقسيم جنان الدنيامحضنة أطفال كيدزيالمرسى20

 نهج الرازي25محضنة أطفال قريبوياج و شوكوالالمرسى21

 نهج النخيل حي النسيم المرسى11محضنة أطفال الكتاكيتالمرسى22
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 نهج قيس ابن الملوح2محضنة أطفال بيروواتالمرسى23

نهج وهران جبل الخاوي المرسىمحضنة أطفال الحضن الصغيرالمرسى24

 نهج بشارة الخوري قمرت11محضنة أطفال هابي كيدسالمرسى25

 نهج الذهب المنطقة الصناعية سيدي داود9بـمحضنة أطفال  تيب توبالمرسى26

 نهج محمد سعيد بلخوجة المرسىenfantine11محضنة أطفال  المرسى27

  نهج جيبوتي المرسىle microcosme13محضنة أطفال  المرسى28

 البحر الزرق طريق قمرت المرسى05محضنة أطفال  جنة سمارةالمرسى29

عين زغوان اقامة ألفةsmille bébéمحضنة أطفال الكرم30

اقامة الياس نهج عثمان البحري عين زغوانمحضنة أطفال االميرة الصغيرةالكرم31

شارع الحبيب بورقيبة تقسيم احمد الغربي عين زغوانمحضنة أطفال كندر كارالكرم32

اقامة الفاطميين شارع خالد ابن الوليد عين زغوانمحضنة أطفال قوس قزحالكرم33

 شارع خالد بن الوليد الكرم117محضنة أطفال بايبي الندالكرم34

 حدائق قرطاج48شارع قرطاج مقسم عدد محضنة أطفال األقالم الملونةقرطاج35

 نهج الياس حدائق العوينة6محضنة أطفال برايت كيدسحلق الوادي36

 نهج البساتين حدائق العوينة22محضنة أطفال حدائق العوينةحلق الوادي37

اقامة رياض سكرة بالعوينةمحضنة أطفال المالئكةحلق الوادي38

 نهج سيدي عبد القادر العوينة5محضنة أطفال النخبةحلق الوادي39

 شارع باستور حلق الوادي كازينو8محضنة أطفال بابا سنفورحلق الوادي40

العوينةb7اقامةالنرجس عمارة winnieمحضنة أطفالحلق الوادي41

2نهج الفضة البحيرة محضنة أطفال صفحتي األولىحلق الوادي42

 نهج الصنوبر حدائق العوينةA petit pas23محضنة أطفال حلق الوادي43

2 نهج نجد باردو 10محضنة أطفال   النيشانالعمران44

 نهج الشيخ محمد الهادي بلحاج حي الرمانة25محضنة أطفال  النجاحالعمران45

1طابق أرضي عمارة كريستال باالص نهج أناس البحيرة محضنة أطفال براعم البحيرةحي الخضراء46

2نهج الفضة البحيرة محضنة أطفال صفحتي األولىحي الخضراء47

1000 نهج الحكيم كونساي البلفدير تونس 18محضنة أطفال   اللقلقحي الخضراء48
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1اقامة السندباد ضفاف البحيرة 1محضنة أطفال أحالم البحيرة حي الخضراء49

 نهج ابراهيم الجمنيkids l’excellence13)محضنة أطفال حي الخضراء50

 نهج ابن رشيق البلفدير31محضنة أطفال الحدائقحي الخضراء51

 ضفاف البحيرة7 اللرحاب 5 عمارة 01محضنة هابي بايبيحي الخضراء52

8المركز العمراني الشمالي نهج رجاء بن عمار تقسيم عدد محضنة خطواتي االولىحي الخضراء53

1 نهج حمص البحيرة PREMIER PAS19محضنة أطفالحي الخضراء54

1009 نهج التوت بلفي 9محضنة أطفال اوالديالوردية55

نهج التوت بلفيمحضنة عالء الدينالوردية56

 نهج البرتقال باردو28محضنة أطفال كلود برنارباردو57

 شارع الحبيب بورقيبة باردو17محضنة أطفال  فرح كيدزباردو58

 شارع الحرية16محضنة أطفال كليوبتراباب بحر59

 نهج غاندي38محضنة أطفال السالمةباب بحر60

 نهج مالي الفايات4محضنة أطفال نورانباب بحر61

 شارع فلسطين37محضنة أطفال الفوزباب بحر62

 نهج ليبيا الفيات24محضنة أطفال بيتي السعيدباب بحر63

 شارع البشير صفر بابالخضراء35محضنة أطفال الفراشةباب بحر64

 زنقة أبي حنيفة باب األقواس1محضنة أطفال العندليبباب سويقة65

 نهج عاللة الفاسي مونفلوري20محضنة اطفال النورسسيدي البشير66

 شارع الطه حسين منفلوري43محضنة  أطفال ديزنايسيدي البشير67

 نهج الساحل منفلوري28محضنة  أطفال الكاروسالسيدي البشير68

 العقبة4267 نهج 194محضنة  أطفال منزل بوتشوالحرايرية69
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