قائمة رياض األطفال بوالية تونس لسنة 2019
ع /ر

املعتمدية

اسم الروضة

العنوان

1

العمران االعلى

روضة االطفال البلدية

 50نهج  6260ابن خلدون

2

العمران األعلى

روضة أطفال ستار بيبي

 14نهج  6040العمران األعلى 1091

3

العمران األعلى

روضة أطفال ديزناي

 37نهج االسراء العمران األعلى 1092

4

العمران األعلى

روضة أطفال األكادمية

 5نهج  6113العمران األعلى

5

العمران األعلى

روضة أطفال سالمة طفلي

 13نهج  6502حي ابن خلدون2062

6

العمران األعلى

روضة أطفال الكتاكيت الصغار

نهج  6272عدد  53العمران األعلى 1092

7

العمران األعلى

روضة أطفال لينا

 9نهج  62026الرمانة 1068

8

العمران األعلى

روضة أطفال أحلى صغار

 64نهج بنبلة الرمانة 1068

9

العمران األعلى

روضة أطفال خلود

 8نهج عمار الشابي العمران األعلى

10

العمران األعلى

روضة أطفال الريان

 13نهج  6041العمران األعلى 1092

11

العمران األعلى

روضة أطفال البراعم

 50نهج  6260العمران األعلى 1092

12

العمران األعلى

روضة أطفال مرسال

 21نهج  6909االنطالقة 1064

13

العمران األعلى

روضة أطفال سفراء المحبة

 2نهج  6770العمران األعلى1091

14

العمران األعلى

روضة أطفال راحة األولياء

 12نهج  62107العمران االعلى

15

العمران األعلى

روضة أطفال نور المشكاة

 21نهج  62127حي ابن خلدون

16

العمران األعلى

روضة أطفال شادي

 2نهج  6069حي االنطالقة

17

العمران األعلى

روضة أطفال جنة هالة

 17نهج عمارة قواسمية العمران االعلى

18

العمران األعلى

روضة أطفال happy kids

شارع ابن خلدون عدد  77حي ابن خلدون
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19

العمران األعلى

روضة أطفال النجاح

 18مكرر نهج  6735العمران االعلى

20

العمران األعلى

روضة أطفال حنبعل

 2نهج علي الكتاني حي االنطالقة 1064

21

التحرير

روضة أطفال الشعلة

 6نهج  62127حي الصديق العمران االعلى

22

التحرير

روضة أطفال جنة األحالم

 02شارع االنصاف حي التحرير 2042

23

التحرير

روضة أطفال نور البيان

 48نهج حسن الخوالني حي التحرير

24

التحرير

روضة أطفال المالئكة

2شارع الصمود حي التحرير 2042

25

التحرير

روضة أطفال تويتي

 10نهج  6866التحرير العلوي 2042

26

التحرير

روضة أطفال راحة ماما

 23شارع الوفاء حي التحرير 2042

27

التحرير

روضة األطفال النموذجية شيراز

نهج الرقة الحديقة شيراز التحرير2042

28

التحرير

روضة أطفال الفن

 81شارع الغفران حي التحرير 2042

29

التحرير

روضة أطفال راقية

 26مكرر نهج  6809التحرير العلوي

30

التحرير

روضة األطفال البلدية

 5نهج حسن الخوالني حي التحرير

31

التحرير

روضة االطفال احبابي الصغار

 02شارع اإلخالص حي التحرير

32

التحرير

روضة أطفال المشعل الصغير

 04نهج اجيم حي التحرير

33

املنزه

روضة أطفال شجرة التفاح

 48نهج محمد بن سعد المنزه 92013

34

املنزه

روضة أطفال طوم بوس

 25نهج عبد العزيز المستوري  2013المنزه 9

35

املنزه

روضة اطفال هابي بايبي

 19نهج حمادي العطوي  2013المنزه 9

36

املنزه

روضة اطفال كندر قاردن

 2نهج محمد دشراوي المنزه 9

37

املنزه

روضة اطفال الملك األسد

 1شارع محمد عبد الوهاب المنار 1

38

املنزه

روضة اطفال األكاديمية

 1نهج ابن حميدس المنزه 1004 1

39

املنزه

روضة اطفال دورا

حدائق المنزه  2اقامة الريان 2013
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40

املنزه

روضة أطفال مملكة األطفال

 4نهج قرطاجنة المنار 2092/ 1

41

املنزه

روضة أطفال الخليل

 4نهج محمد عبد الوهاب المنار 1/2092

42

املنزه

روضة أطفال نور

 22نهج مالقة المنار 1/2092

43

املنزه

روضة أطفال فنتيزي الند

شارع آل سعود زنقة عدد  2فيال  5المنار 2092 /2

44

املنزه

روضة أطفال االثوال

 6نهج ابن الشباط المنزه 2/1004

45

املنزه

روضة اطفال سم سم

 25نهج طارق ابن زياد ميتيال فيل 1082

46

املنزه

روضة اطفال الفرح

 32نهج األمير عبد القادر ميتيال فيل 1082

47

املنزه

روضة اطفال جنة عدن

 4نهج أحمد البوخاري ميتيال فيل 1002

48

املنزه

روضة اطفال الجواهر

 4نهج يوسف الرويسي المنار 2

49

املنزه

روضة اطفال أليس

 98مكرر شارع يوغرطة ميتيال فيل

50

املنزه

روضة اطفال روايال قاردن

 30نهج محمد عبد الوهاب المنار 1/2092

51

املنزه

روضة اطفال دورا

 17نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه 9

52

املنزه

روضة اطفال ديدو

 9نهج الحبيب الجيالني المنزه 9

53

املنزه

روضة اطفال األمينة

 17نهج غرة جوان ميتيال فيل1082

54

املنزه

روضة اطفال بابا عزيزي

 5نهج الطيب العزابي حدائق المنزه

55

املنزه

روضة اطفال ميستقري 1

 17نهج المصحة ميتيال فيل 1082

56

املنزه

روضة اطفال ميستقري 2

 8نهج العزيز ميتيال فيل 1082

57

املنزه

روضة اطفال المستكشف الصغير

متوال فيل

58

املنزه

روضة اطفال فضاء الطفل المبدع

 36نهج عبد الواحد حمدة المنزه 9

59

املنزه

روضة اطفال النخبة

 8نهج أحمد بن طولون المنزه 1

60

املنزه

روضة اطفال كيدزي قاردن

حدائق المنزه 1
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61

املنزه

روضة اطفال توم وجيري

حدائق المنزه 1

62

املنزه

روضة اطفال ديزناي الند

 20نهج تانيت شمال هيلتون ميتيال فيل

63

املنزه

روضة اطفال الكروان

نهج عمار الحاجي عدد  02المنزه 9

64

املنزه

روضة أطفال نجوم

 8نهج محمد مصرار إقامة الهناء المنزه 1

65

املنزه

روضة أطفال األكواريوم

 20نهج السيدة خديجة بنت خويلد المنزه 9

66

املنزه

روضة أطفال maternel kids

 8نهج ابراهيم العماري  7430المنار 1

67

املنزه

روضة أطفال تويتي وويني

 17نهج فيليسيان شاالي ميتوال فيل

68

املنزه

روضة أطفال لوليتا

حدائق المنزه  1كرش الغابة

69

املنزه

روضة االطفال المالئكة

نهج يوسف الرويسي عدد 5المنار2

70

املنزه

روضة االطفال صغار انشتاين

 9نهج الشهيد صالح الدين النفطي المنار 1

71

املنزه

روضة االطفال البيت الجميل

 01نهج السيدة زينب بنت جحش (نهج  7311سابقا) المنزه 9

72

املنزه

روضة االطفال اآلكواريوم

 20نهج السيدة خديجة بنت خويلد المنزه 9C

73

املنزه

روضة االطفال االنامل المبدعة

 94نهج الصادق بلحاج  1013المنزه

74

املنزه

روضة االطفال kids academy

 19نهج حمادي العطوي المنزه 9

75

املنزه

روضة االطفال سوسونة

 39نهج مصباح الجربوعي  2092المنار 3

76

املنزه

روضة االطفال dora

 17نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه  9ب

77

املنزه

روضة االطفال الجواهر

نهج يوسف الرويسي زنقة عدد  2المنار 2

78

املنزه

روضة األطفال ’tit Explorateur p

 10نهج الورقة المنار1

79

املنزه

روضة االطفال الفراشة plus

 4صالح بن يوسف المنزه  9أ

80

املنزه

روضة بيو بيو

نهج فلسيان شالي ميتيال فيل 5
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81

املنزه

روضة بلدية المنزه 1

82

املرسى

روضة االطفال االمل اسواس

شارع البيئة قمرت

83

املرسى

روضة المسك البلدية

نهج محمد بن عمارة المرسى

84

املرسى

روضة أطفال بيو بيو

 3نهج الحسن بن رشيق سيدي داود

85

املرسى

روضة أطفال صفحتي األولى

 7نهج أميلكار حي الوفاق

86

املرسى

روضة أطفال الوصال

 8نهج عبد القادر الحسيني

87

املرسى

روضة أطفال مدرستي

 13نهج قرطاج

88

املرسى

روضة أطفال يوبي

 2سانية بوحاجب

89

املرسى

روضة أطفال جيل 2000

 1نهج الترمذي

90

املرسى

روضة أطفال بسومة

 9نهج النبالء

91

املرسى

روضة أطفال براعم طيبة

المنطقة الصناعية سيدي داود

92

املرسى

روضة أطفال كيدزي

تقسيم جنان الدنيا

93

املرسى

روضة أطفال قوس قزح1

 2نهج األمير عبد القادر

94

املرسى

روضة أطفال قوس قزح2

 1نهج المير عبد القادر

95

املرسى

روضة أطفال قوس قزح3

نهج سيدي حسان عدد 6المرسى

96

املرسى

روضة أطفال قوس قزح4

 6نهج سيدي حسان

97

املرسى

روضة أطفال الفردوس الصغير

 21شارع ساقية سيدي يوسف حي الخليل

98

املرسى

روضة األطفال ماي كيدز

 41نهج علي البلهوان العوينة

99

املرسى

روضة أطفال تويتي

 5نهج الكويت جبل الخاوي

100

املرسى

روضة أطفال براعم الغد

أرض الشاذلية البحر األزرق

101

املرسى

روضة أطفال enfantine

 36نهج عقبة ابن نافع

ساحة المعز المنزه 1004/ 1
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102

املرسى

روضة أطفال كيدز كلوب

 14مكرر نهج عمر الخيام

103

املرسى

روضة أطفال الفاي

 84نهج محمد علي

104

املرسى

روضة األطفال المالئكة

2نهج الفاضل بن عاشور

105

املرسى

روضة أطفال البراعم المتفتحة

 32نهج االمام مالك ابن أنس

106

املرسى

روضة أطفال ماميتا

حيس الوادي البحر األزرق

107

املرسى

روضة أطفال سسو

نهج جمال جبل الخاوي

108

املرسى

روضة أطفال رؤى العالم

نتهج ابراهيم ابن األغلب

109

املرسى

روضة أطفال بوبون

اقامة سبرولس حي الحكام

110

املرسى

روضة أطفال ميدوناس

 4نهج مالي

111

املرسى

روضة أطفال الحضن الصغير

 7نهج وهران جبل الخاوي المرسى

112

املرسى

روضة أطفال البراعم

سيدي داود  FH7البحر االزرق

113

املرسى

روضة أطفال الكتاكيت

 11نهج النخيل حي النسيم المرسى

114

املرسى

روضة أطفال باست كيدز

 74نهج اميلكار البحر االزرق

115

املرسى

روضة أطفال الكوكسينال

116

املرسى

روضة أطفال بيرووات

 2نهج قيس ابن الملوح

117

املرسى

روضة أطفال الزهرة

 06نهج المسرح المرسى الغربي

118

املرسى

روضة أطفال النجوم الصغار

نهج جابر ابن حيان البحر االزرق

119

املرسى

روضة خطوتي االولى

 7نهج اميلكار حي الوفاق

120

املرسى

روضة اطفال بيو بيو

 53نهج الحسن بن الرشيق سيدي داود

121

املرسى

روضة ديزناي بارك

 15نهج عبد هللا المهدي سيدي داود

122

املرسى

روضة كيدزي

تقسيم جنان الدنيا سيدي داود
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123

املرسى

روضة جيل 2000

 1نهج الترمدي

124

املرسى

روضة المالئكة

 2نهج محمد الفاضل بن عاشور سيدي داود

125

املرسى

روضة مدرستي

 13نهج قرطاج

126

املرسى

روضة رؤى العالم

نهج ابراهيم بن االغلب سيدي داود

127

املرسى

روضة أطفال magic maman

 52نهج ساقية سيدي يوسف المرسى الغربية

128

املرسى

روضة أطفال الطفل الملك

ارض آغا نهج اميلكار عدد  7البحر االزرق ا

129

املرسى

روضة أطفال جنة سمارة

ç

130

املرسى

روضة أطفال خطوة خطوة

 14نهج بغداد حي الرياض المرسى

131

املرسى

روضة أطفال كيدس باور

 14نهج العدالة المرسى

132

املرسى

روضة أطفال سمارت كيدز

شارع شارل ديغول البحر االزرق

133

املرسى

روضة أطفال هابي كيدس

 11نهج بشارة الخوري قمرت

134

املرسى

روضة أطفال smiley

 30نهج سمرقند حي المعز المرسى الغربية

135

املرسى

روضة أطفال ليلي كيدس

 06نهج االكليل

136

املرسى

روضة أطفال مينيون

 9نهج لبنان المرسى

137

املرسى

روضة أطفال طيور الجنة

 08نهج الفريد نوبل البحر االزرق

138

املرسى

maison international de l’enfant

 9نهج العربية السعودية

139

املرسى

روضة أطفال سبايس كيدس

 5نهج واد نبهانة سيدي عبد العزيز

140

املرسى

روضة اطفال montessori school

 9نهج العثمانيين المرسى

141

املرسى

روضة أطفال Le Microcosme

 13نهج جيبوتي المرسى 2070

141

املرسى

روضة أطفال السالم

 5نهج ديكارت البحر االزرق المرسى

142

املرسى

روضة اطفال ناتالي

نهج بن العربي سيدي داود
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143

حلق الوادي

روضة اطفال a petit pas

 21نهج الصنوبر حدائق العوينة

144

حلق الوادي

روضة اطفال عالم الطفل بالعوينة

 4نهج سيدي زيدي العوينة

145

حلق الوادي

روضة اطفال األمل

 1نهج العلم العوينة

146

حلق الوادي

روضة اطفال الخطوة االولى بالعوينة

 35نهج الفرزدق العوينة

147

حلق الوادي

روضة اطفال الخليل ديار سكرة

 27شارع خالد ابن الوليد العوينة

148

حلق الوادي

روضة اطفال االمان

 9نهج العلم حي الطيب المهيري

149

حلق الوادي

روضة اطفال األمير الصغير بالعوينة

 25نهج الطيب المهيري العوينة

150

حلق الوادي

روضة اطفال النخبة

 4نهج العلم حي الطيب المهيري العوينة

151

حلق الوادي

روضة اطفال السنافر

 8شارع باستور حلق الوادي

152

حلق الوادي

روضة اطفال براعم المستقبل بالعوينة

 25نهج الطيب المهيري العوينة

153

حلق الوادي

روضة اطفال اجيال المستقبل

اقامة نرجس الطابق  A04العوينة

154

حلق الوادي

روضة اطفال برايت كيدز

 6نهج الياس العوينة

155

حلق الوادي

روضة اطفال تشايلد سمايل

 12نهج الرايس محمد البجاوي

156

حلق الوادي

روضة اطفال 1la petite enfance

 22نهج جرين الند البحيرة 2

157

حلق الوادي

روضة اطفال la petite enfance

 1نهج البساتين حدائق العوينة

158

حلق الوادي

روضة اطفال حدائق العوينة

 22نهج البساتين حدائق العوينة

159

حلق الوادي

روضة اطفال هابي كيدز

اقامة سلمى العوينة

160

حلق الوادي

روضة اطفال جنة األطفال

 15نهج النجمة العوينة

161

حلق الوادي

روضة اطفال كينق تشايلد

تقسيم بوشماوي عدد 1الواحات

162

حلق الوادي

163

حلق الوادي

روضة اطفال المالئكة
روضة اطفال ماي فورست أكاديمي
بالعوينة

اقامة رياض سكرة العوينة
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 33شارع البيئة حدائق العوينة

164

حلق الوادي

روضة اطفال أروكاريا خير الدين

 43نهج الحبيب ثامر خير الدين حلق الوادي

165

حلق الوادي

روضة اطفال أمي سيسي

 8حي السبرولس العوينة

167

حلق الوادي

روضة اطفال ويني

اقامة النرجس عمارة  b7العوينة

168

حلق الوادي

روضة اطفال جنة االطفال

 35نهج ابن خلدون حلق الوادي كازينو

169

حلق الوادي

روضة اطفال طيور الجنة

 10نهج الشاذلي زويتن العوينة

170

حلق الوادي

روضة اطفال ابتسامة الطفل

 8نهج البساتين العوينة

171

حلق الوادي

روضة اطفال الربيع

عمارة الربيع حي الواحات الععوينة

172

حلق الوادي

روضة اطفال a petit pas

 21نهج الصنوبر حدائق العوينة

173

حلق الوادي

روضة اطفال عالم الطفل بالعوينة

 4نهج سيدي زيدي العوينة

174

حلق الوادي

روضة اطفال أجيال المستقبل بالعوينة

اقامة النرجس عدد  4العوينة

175

حلق الوادي

روضة اطفال األمل

 1نهج العلم العوينة

176

حلق الوادي

روضة اطفال الخطوة االولى بالعوينة

 35نهج الفرزدق العوينة

177

حلق الوادي

روضة اطفال الخليل ديار سكرة

 27شارع خالد ابن الوليد العوينة

178

حلق الوادي

روضة اطفال األمير الصغير

 25نهج الطيب المهيري العوينة

179

حلق الوادي

روضة االطفال الربيع

عمارة الربيع حي الواحات العوينة

180

حلق الوادي

روضة االطفال الرجاء

 3زنقة الخرطوم حي البساتين العوينة

181

حلق الوادي

روضة اطفال coccinella

اقامة الزيتونة حي الواحات بالعوينة

182

حلق الوادي

183

حلق الوادي

روضة اطفال la petite enfance 2
روضة l’intégral la petite

 22نهج جزيرة جربة البحيرة 2

184

حلق الوادي

enfance
روضة اطفال La maternelle

 20نهج المصانع البحيرة 3

185

حلق الوادي

روضة أطفالchez mami

 2نهج المروج حدائق العوينة
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نهج سقراط المنطقة الصناعية خير الدين حلق الوادي

186

حلق الوادي

187

حلق الوادي

روضة أطفال l’éveil montessori
روضة أطفالmolka et les

188

حلق الوادي

pitchounets
روضة أطفال leZ’alouettes

اقامة سلمى شقة  1طابق بلوك  1سفلي العوينة

189

حلق الوادي

روضة أطفال الحرس الوطني

 12نهج الخنساء العوينة

190

حلق الوادي

روضة أطفال الجيش

اقامة المهدي الشريف العوينة

191

الكرم

روضة أطفال تويتي

 57نهج الشهداء

192

الكرم

روضة االطفال مرام

 38تقسيم عبير عين زغوان

193

الكرم

روضة أطفال براعم

 99شارع قرطاج عين زغوان

194

الكرم

روضة أطفال سمايل كيدس

 05نهج الحبيب بورقيبة عين زغوان

195

الكرم

روضة أطفال االمانة

 27نهج سجنان الكرم الغربي

196

الكرم

روضة أطفال األرنوب الصغير

 8نهج عمر المختار الكرم

197

الكرم

روضة أطفال قوس قزح

اقامة فاطمة ريجنسي عين زغوان

198

الكرم

روضة أطفال االرتقاء

 42شارع  7نوفمبر الكرم الغربي

199

الكرم

روضة أطفال الرحمة لالطفال

 11نهج ابن حزم الكرم

200

الكرم

روضة أطفال السنافر

 42نهج خميس بن سعيد

201

الكرم

blanche neige

 20نهج االلماس عين زغوان

202

الكرم

روضة أطفال العهد الجديد

 38شارع منصف باي الكرم الغربي

203

الكرم

روضة أطفال االرتقاء

 6نهج القرنفل

204

الكرم

روضة اطفال اميرة

 11نهج نيروز الكرم الغربى

205

الكرم

روضة اطفال بابا سنفور

 221شارع الحبيب بورقيبة الكرم

206

الكرم

روضة اطفال االقالم الملونة

شارع قرطاج عدد 48عين زغوان
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 28نهج ايزلندا البحيرة 2
 02نهج الرند العوينة

207

الكرم

روضة اطفال درة الند

 34تقسيم عين زغوان afh

208

الكرم

روضة اطفال جزيرة األطفال

 11نهج مطماطة عين زغوان

209

الكرم

kinder care

شارع الحبيب بورقيبة عين زغوان

210

الكرم

روضة اطفال الوجدان

 4نهج يوغرطة الكرم الغربي

211

الكرم

روضة اطفال لقمان الحكيم

المنطقة الصناعية الكرم

212

الكرم

روضة اطفال صغار أكادمي

 5نهج أبو القاسم الشابي عين زغوان

213

الكرم

روضة اطفال طيور الجنة

 18شارع قرطاج عين زغوان

214

الكرم

روضة أطفال dora exploratrice

 282شارع الحبيب بورقيبة

215

الكرم

روضة أطفال االمتياز

عين زغوان

216

الكرم

روضة أطفال في داري

 7نهج الخروبة عين زغوان

217

الكرم

روضة اطفال ميكي ماوس

 4نهج الرمان الكرم الغربي

218

الكرم

روضة اطفال بيبي الند

تقسيم عدد  56عين زغوان الشمالية

219

الكرم

روضة اطفال السعادة

 8نهج رادس الكرم الغربي

220

الكرم

روضة اطفال كيدي ويمكس

 5نهج السالم عين زغوان

221

الكرم

روضة اطفال حليمة

 25نهج فرحات حشاد المرسى الجوية الكرم

222

الكرم

روضة اطفال هابي كيدز

 79شارع محمد الخامس

223

الكرم

روضة اطفالla la kids

 22شارع الحبيب بورقيبة عين زغوان

224

الكرم

روضة اطفال قوس قزح

اقامة الفاطميين شارع خالد ابن الوليد عين زغوان

225

الكرم

روضة اطفالla la kids

 22شارع الحبيب بورقيبة عين زغوان

226

الكرم

روضة اطفال fleur d’iris

 17نهج عين دراهم الكرم

227

الكرم

روضة اطفال جزيرة االطفال

تقسيم المنطقة الصناعية الشمالية مقسم عدد  323ضفاف البحيرة 3
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228

الكرم

روضة أطفال كوكسينال

 12نهج حسين بوزيان الكرم الشرقي

229

قرطاج

روضة البلدية

قرطاج بيرصة

230

قرطاج

روضة اطفال األكادمية الصغيرة

اقامة تانيت  54بيرصا

231

قرطاج

روضة اطفال عيواز لالرتقاء

شارع مفيدة بورقيبة وراء مقهى بن شعبان

232

قرطاج

روضة اطفال قصر الهناء

 13نهج بالل قرطاج بيرصة

233

قرطاج

روضة اطفال اكادمية االطفال

 53نهج فرحات حشاد حي الفل قرطاج

234

قرطاج

روضة اطفال my best academy

 15نهج بلوتاك حدائق قرطاج

235

قرطاج

روضة اطفال الورشات الصغيرة

 34مكرر نهج عقبة ابن نافع قرطاج

236

قرطاج

روضة اطفال mon enfant

نهج القرطاجيين حدائق قرطاج

237

قرطاج

روضة اطفال طيور الجنة

 12نهج رمادة صالمبو

238

قرطاج

روضة اطفال فراشات قرطاج

 84تقسيم أفه مقسم منفرد حدائق قرطاج

239

قرطاج

روضة اطفال كيدو

 46اقامة الفينيقيين قرطاج

240

قرطاج

روضة اطفال كيدزو

 2نهح حسن النوري صالمبو

241

قرطاج

روضة اطفال DIDON

 29صوفونيزب قرطاج حنبعل

242

قرطاج

روضة اطفال دو ري مي

 2نهج النرجس قرطاج بيرصا

243

حي اخلضراء

روضة اطفال سنسونة

 8نهج  8161الحي األلمبي حي الخضراء

244

حي اخلضراء

روضة اطفال الفتح

 17نهج ابن شرف  1002البلفيدير

245

حي اخلضراء

روضة اطفال سامية

 8نهج ابراهيم الشريف الحي األولمبي

246

حي اخلضراء

روضة اطفال اللقلق

 26نهج الحكيم كونساي

247

حي اخلضراء

روضة اطفال األقالم الصغيرة

 42مكرر شارع البحيرة 1تونس

248

حي اخلضراء

روضة اطفال براعم البحيرة

طابق أرضي عمارة كريستال بالص أناسي البحيرة 1
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249

حي اخلضراء

روضة أطفال اإلمتياز

 13نهج إبراهيم الجمنى حي الخضراء

250

حي اخلضراء

روضة أطفال األصدقاء

 22نهج ابن ماجة حي الخضراء

251

حي اخلضراء

روضة أطفالpetit a petit

 50شارع الشيخ محمد بلقاضي

252

حي اخلضراء

روضة االطفال الحدائق للصغار

 34نهج بن الرشيق البلفيدير

253

حي اخلضراء

روضة أطفال جنة العصافير

مقسم عدد  E8المركز العمراني الشمالي

254

حي اخلضراء

روضة أطفال أحالم البحيرة 1

اقامة السندباد ضفاف البحيرة 1

255

حي اخلضراء

روضة أطفال eva du lac

 3نهج بحيرة تانا البحيرة 1

256

حي اخلضراء

روضة أطفال الريان

 5نهج عبد الرحمان العزام مونبليزير

257

حي اخلضراء

روضة أطفال ماريا الند

 43نهج النيجر خير الدين باشا

258

حي اخلضراء

روضة أطفال الزهرة

 26نهج  8714الحي االولبي

259

حي اخلضراء

روضة أطفال simpson touati

 14نهج ابن البرال الحي االولمبي

260

حي اخلضراء

روضة أطفالPREMIER PAS

 19نهج حمص البحيرة 1

261

حي اخلضراء

روضة أطفال الحدائق( :اتحاد المراة

 41شارع لوي براي البلفيدار

262

العمران

روضة اطفال المنى

 2نهج جبران خليل جبران

263

العمران

روضة اطفال الفراشات

 4نهج مصطفى صادق الرافعي 1005العمران

264

العمران

روضة اطفال كلوشات

 8نهج الريحاني العمران

265

العمران

روضة اطفال االستراحةla recree

 45نهج أحمد أمين العمران

266

العمران

روضة اطفال القرصان الصغير

 3نهج أمين الريحاني العمران

267

العمران

روضة اطفال الثلجة البيضاء

 5نهج  61100حي الزياتين العمران

268

العمران

روضة اطفال نيشان

 10نهج نجد راس الطابية

269

العمران

روضة اطفال البراعم

 5نهج محمد المالقي العمران
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270

العمران

روضة األطفال النجاح

 25نهج محمد الهادي بالحاج حي الرمانة

271

العمران

روضة أطفال ريحانة

 33نهج إسماعيل إبن المهاجر

272

الوردية

روضة أطفال البلدية الوردية

نهج الضمير عدد  2بالفو

273

الوردية

روضة أطفال البلدية الكانيا

نهج مونفلوري الوردية

274

الوردية

روضة اطفال النوار

 19نهج قو الوردية

275

الوردية

روضة اطفال البراعم

 1نهج  10188الوردية

276

الوردية

روضة اطفال طيور الجنة

 18نهج أليسكو بالفي

277

الوردية

روضة اطفال عالم الصغار

 9نهج التوت بالفي

278

الوردية

روضة أطفال الريحان

 24نهج البشير النبهاني بالفي

279

الوردية

روضة اطفال براعم المستقبل

 11نهج محمد بوشؤيبة بالفي

280

الوردية

روضة اطفال كيدز اكاديمي

 31نهج عبيد هللا ابن الحبحاب الوردية 1

281

الوردية

روضة اطفال االمراء

 3نهج  10342الوردية

282

الوردية

روضة اطفال االمراء

 29شارع  15اكتوبر  1963الوردية 1

283

الوردية

روضة أطفال الحمائم الثالث

إقامة أبو أحمد الوردية

284

جبل اجللود

روضة اطفال االمتياز

 60نهج سكيكدة جبل الجلود

285

جبل اجللود

روضة اطفال األمراء

نهج  9198عدد 31

286

جبل اجللود

روضة اطفال السنافر

نهج  9042عدد 103

287

جبل اجللود

روضة اطفال المالئكة

 2نهج 9270

288

جبل اجللود

روضة اطفال الكوثر

 42نهج حمام االنف

289

الكبارية

روضة أطفال قوس قزح

 9نهج البحر األبيض المتوسط المروج 2

290

الكبارية

روضة أطفال األريج

 7شارع البحر األبيض المتوسط المروج 2
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291

الكبارية

روضة اطفال المتفوق

 1نهج حميدة بالحاج قاسم

292

الكبارية

روضة اطفال المبدع الصغير

 1نهج  10090عدد  3الكبارية

293

الكبارية

روضة اطفال اليمامة

 4نهج  11017حي ابن سينا

294

الكبارية

روضة اطفال نوارس المروج

 15نهج البسباس المروج 2

295

الكبارية

روضة اطفال نيو كوكسيالند

 26نهج عمر الزيان عدد 2

296

الكبارية

روضة اطفال آية

 38نهج أبو القاسم الزهراوي ابن سينا

297

الكبارية

روضة اطفال األمل

نهج ابن النفيس عدد  3ابن سينا

298

الكبارية

روضة األطفال االفاق

 55نهج  10336ابن سينا

299

الكبارية

روضة اطفال الشذى

 33نهج عمر الزيان المروج 2

300

الكبارية

روضة أطفال الزيتونة

 18نهج حسون المروج 2

301

الكبارية

روضة اطفال الفرقان

 2نهج  11098حي ابن سينا

302

الكبارية

روضة أطفال األمير الصغير

 15نهج  11060حي ابن سينا

303

الكبارية

روضة أطفال الطفل النموذجي

 76نهج الشبت المروج 2

304

الكبارية

روضة اطفال االمير الصغير

 15نهج  11060ابن سينا 2

305

الكبارية

روضة اطفال الريحان

 01نهج سعيد المرشاوي حي ابن سينا

306

الكبارية

روضة اطفال نجباء الغاب

ابو سليمان المنطقي ابن سينا

307

الكبارية

روضة اطفال حدائق المروج

 51نهج الفريد نوبل المروج 2

308

الكبارية

روضة اطفال ديزناي للعباقرة

 11نهج الطاووس المروج 2

309

الكبارية

روضة اطفال االميرة

 11نهج البحر االبيض المتوسط المروج 2

310

الكبارية

روضة اطفال الطفل العبقري

 15مكرر نهج الحسين بن سيدة المروج 2

311

الكبارية

روضة أطفال نسرين للبراعم

 9نهج الجيالني بن فتح هللا ابن سينا الكبارية
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312

ابردو

روضة أطفال طيور السالم

 37نهج حسن النوري قصر السعيد

313

ابردو

روضة أطفال بيبيتا الند

 52نهج منزل بوزلفة قصر السعيد

314

ابردو

روضة أطفال مملكة األطفال

 35نهج  20مارس باردو

315

ابردو

روضة أطفال كلود برنار

 28نهج البرتقال باردو

316

ابردو

روضة األطفال النجوم

 13نهج النحلي القيرواني حي فطومة بورقيبة

317

ابردو

روضة أطفال فراس

 9نهج المشتري خزندار باردو

318

ابردو

روضة أطفال المالئكة

 2نهج العباسيين

319

ابردو

روضة أطفال االمل

 18نهج الورد

320

ابردو

روضة أطفال البالبل

 17نهج ابو االسود الدؤلي خزندار

321

ابردو

روضة أطفال ملكة

 22نهج فلوريان

322

ابردو

روضة األطفال بابا سنفور

 2نهج الحبيب العجيمي حي الرياض

323

ابردو

روضة أطفال أحلى صغار

 1نهج عمر ابن الخطاب

324

ابردو

روضة أطفال green cats

 9نهج محمد البجاوي زنقة الفداء

325

ابردو

روضة أطفال شيراز

20نهج بيونس أيرس

326

ابردو

روضة أطفال نجمة

 12نهج الشهداء

327

ابردو

روضة أطفال العالم الصغير

 22مكرر نهج قليسين

328

ابردو

روضة األطفال ليمار

 12نهج رقادة باردو 2000

329

ابردو

روضة أطفال سندرا

 2مكرر شارع االستقالل خزندار

330

ابردو

روضة أطفال أنوس المبدع

 3نهج المستشفى

331

ابردو

روضة أطفال السالمة

 3نهج الصخيرة باردو

332

ابردو

روضة أطفال دريم كيدس

 37نهج البساتين خزندار
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333

ابردو

روضة األطفال ملكة

 22نهج فلوريان باب سعدون

334

ابردو

روضة األطفال فلة

 11نهج مصطفى آغة قصر سعيد 2

335

ابردو

روصة أطفال نونو بايبي

 6نهج  411البرطال قصر السعيد

336

ابردو

روضة األطفال ريمي

نهج الناظور عدد  2حي الحرس باردو

337

ابردو

روضة األطفال البالبل

 7نهج مكناس رأس الطابية

338

ابردو

روضة األطفال المالئكة

نهج عرفات عدد  50مكرر البرطال

339

ابردو

روصة أطفال السالم

 39شارع  2مارس  1934باردو

340

ابردو

روصة أطفال المالئكة

 2نهج العباسين باردو

341

ابردو

روصة أطفال مالك الفردوس

 13شارع الجمهورية

342

ابردو

روصة أطفال سلسبيل

 2نهج الكويت باردو

343

ابردو

روضة األطفال خليل األطفال

 7نهج األراغواي باردو

344

ابردو

روضة األطفال قنوشو

 37شارع وهران

345

ابردو

روضة األطفال حنان

 1نهج المهدية باردو

346

ابردو

347

ابردو

348

ابردو

روضة األطفال أمي فاطمة
روضة األطفال حلم الصغار قبل
الدراسة
روضة األطفال منة الرحمان

 1نهج جزيرة جالطة
 27نهج الطاهر صفر السعيدية

349

ابردو

روضة األطفال Albert camus

 79نهج البرتقال

350

ابردو

روضة أطفال فالور كيدس

 19نهج الفوالذ

351

ابردو

روضة أطفال زينب ايدو كيدز

 8نهج االسكندرية

352

ابردو

روضة االطفال ماي دريم

 9نهج عبد الحميد التليلي باردو 2000

353

ابردو

روضة أطفال قوس قزح

 21نهج قصر السعيد سان كليمون باردو
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 32شارع الحبيب بوقطفة باردو

354

ابردو

روضة أطفال المرساة والشراع

 14ابن شباط قصر السعيد 2

355

ابردو

روضة أطفال الدر و الياقوت

 54شارع  2مارس باردو

356

ابردو

روضة أطفال les bourgeons

 78نهج حافظ ابراهيم قصر السعيد

357

ابردو

روضة أطفال TOUCHATOU

 8نهج السويس باردو

358

ابردو

روضة أطفال l’eveil

359

ابردو

روضة أطفال الجيش الحنايا

 77نهج بيونس أيرس بوشوشة باردو

360

ابردو

روضة اطفال الجيش حي الروضة

نهج الحرية باردو

361

ابردو

روضة أطفال لينا قاردن

نهج  4003عدد  10باردو

362

ابب حبر

روضة أطفال نوران

 04نهج مالي الفيات

363

ابب حبر

روضة أطفال النجباء

 08نهج مدريد باب الخضراء

364

ابب حبر

روضة أطفال هابي ديزناي

 57نهج الجزيرة تونس

365

ابب حبر

روضة أطفال فضاء الطفولة

 19نهج المغرب

366

ابب حبر

روضة أطفال الياسمين

 06نهج قطر الفيات

367

ابب حبر

روضة أطفال التفوق

 18نهج كولونيا الفايات

368

ابب حبر

روضة أطفال هابي سكول

 25نهج انقلترا

369

ابب حبر

روضة أطفال الفوز

 37نهج فلسطين الفيات

370

ابب حبر

روضة النزارات

 15نهج حسين بوزيان

371

ابب سويقة

روضة العصافير

 7نهج السالم الحلفاوين

372

ابب سويقة

روضة اطفال الزاوية البكرية

نهج بن عثمان سيدي العلوي

373

ابب سويقة

روضة اطفال البلهوان

ساحة باب الخضراء

374

ابب سويقة

روضة االطفال العندليب

 6زنقة ابو حنيفة باب االقواس
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 50نهج بيروت باردو

375

ابب سويقة

روضة أطفال الرابطة

مستشفى الرابطة

376

ابب سويقة

روضة أطفال شارل نيكول

مستشفى شارل نيكول

377

املدينة

روضة أطفال باب المدينة

 15نهج الغني باب الجديد

378

المدينة

روضة جنة المالئكة

 42نهج مارس باب الخضراء

379

المدينة

روضة أطفال جنة ميمي

 9نهج ابن ابي ضياف باب بنات

380

المدينة

روضة أطفال المدينة

نهج الزنجيات الحفصية

381

املدينة

روضة أطفال البلدية باب العسل

باب العسل

382

احلرايرية

روضة أطفال الضياء

نهج  4412عدد  8الزهروني

383

احلرايرية

روضة أطفال طيور الجنة

 2نهج السعيد البحري الزهروني

384

احلرايرية

روضة أطفال فرسون

 27نهج  4455حي السالطاني الزهروني

385

احلرايرية

روضة أطفال االمتياز

 3نهج  611حي الفلة العقبة

386

احلرايرية

روضة أطفال الزيتونة

 27نهج  4270العقبة كلم  55طريق الكاف

387

احلرايرية

روضة أطفال األمان

فيال  j 95حي ديار بن محمود العقبة العليا

388

احلرايرية

روضة أطفال مريومة

 132اقامة دالية قرية الواحة العقبة العليا

389

احلرايرية

روضة أطفال الزهور

 7نهج  42301حي الوردة الزهروني

390

احلرايرية

روضة أطفال النور

 37نهج  4437حي القربي الزهروني

391

احلرايرية

روضة أطفال نجوم صغار

 15نهج  4375حي العنتيت الزهروني

392

احلرايرية

روضة أطفال يسرى

 5نهج أبو عبد المازري حي الفلة العقبة

393

احلرايرية

روضة أطفال قصر المالئكة

 14نهج  42558حي بوقطفة الزهروني

394

احلرايرية

روضة أطفال الوفاء

 5نهج  42510حي العكارمة الزهروني

395

احلرايرية

روضة أطفال الريان

 6نهج  4424حي طارق بن زياد الزهروني
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396

احلرايرية

روضة أطفال المحبوبين

مستودع الزهروني

397

احلرايرية

روضة أطفال براعم الرحمة

شارع النخيل بجانب جامع الرحمة الزهر وني 2051

398

احلرايرية

روضة أطفال كتاكيت

فيال  76ديار بن محمود العقبة

399

احلرايرية

روضة أطفال النموذجية

عدد  15نهج  4373الزهروني

400

احلرايرية

روضة أطفال األمل

عدد  7سالم بن مسعود  2051الزهروني

401

احلرايرية

روضة أطفال جنة االطفال

 26نهج ابن مازن الزهروني

402

احلرايرية

403

احلرايرية

روضة أطفال مالئكة الجنة
روضة أطفال la maison de

نهج  4682عدد  20حي السالمة  2051الزهروني

404

احلرايرية

 194نهج  4267العقبة

boutchou
روضة أطفال طيور الجنة

ببوسيجور عدد  73العقبة

405

احلرايرية

روضة األطفال طيور الجنة

نهج حمام الغزاز حي النسر العقبة 2087

406

احلرايرية

روصة أطفال جنة العصافير

العقبة كلم  7طريق الكاف 2011

407

احلرايرية

روصة أطفال الفتح

شقة عدد  2عمارة  1نهج العوابد حي الصحة العقبة

408

احلرايرية

روضة االطفال عالم االطفال

 67نهج المعجزة حدائق الدندان العقبة

409

احلرايرية

روضة االطفال الرياض

 7نهج  4450حي السلطاني الزهروني

410

احلرايرية

روضة االطفال شارل بيرو

 87تقسيم البوسالمي طريق الدندان العقبة

411

احلرايرية

روضة االطفال االمتياز

 13نهج  634الزهروني

412

احلرايرية

روضة االطفال السنافر

 59حي البساتين العقبة

413

احلرايرية

روضة االطفال السالمة

عمارة عدد  13الطابق السفلي حي السالمة الزهروني

414

احلرايرية

روضة االطفال الفنون

 76تقسيم يلدز حي بن يونس العقبة

415

احلرايرية

روضة االطفال قوستاف فلوبار

فيال  175مقسم  50حي بوسيجور العقبة

416

احلرايرية

روضة االطفال النشا الحسن

 24شارع  42532حي بوقطفة 2
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417

احلرايرية

روضة االطفال الياسمين

 18نهج  42477حي بن يونس

418

احلرايرية

روضة االطفال طيور الجنة

 109االقامة الجميلة بوسيجور العقبة

419

احلرايرية

روضة االطفال الفردوس

 3نهج السلطاني الزهروني

420

احلرايرية

روضة االطفال نور االمتياز

 57نهج ابن القيس العقبة

421

احلرايرية

روضة االطفال سمايل كيدز

 16مكرر نهج صالح الوحيشي حي بوقطفة  1الزهروني

422

احلرايرية

روضة االطفال المنارة

 299شارع الحرايرية الزهروني

423

احلرايرية

روضة االطفال happy childreen

 340ديار بن محمود العقبة

424

سيدي حسني

روضة اطفال الياسمين

حي الياسمين سيدي حسين

425

سيدي حسني

روضة اطفال البراعم

20نهج ابن الدراج الجيارة

426

سيدي حسني

روضة اطفال النجباء

نهج السعودية حي الفتح

427

سيدي حسني

روضة اطفال نور

تقاسيم جمال  17جيارة

428

سيدي حسني

روضة اطفال المالئكة

نهج أبو نواس الجيارة

429

سيدي حسني

روضة اطفال ياسين

 13نهج ابراهيم بن األغلب سيدي حسين

430

سيدي حسني

روضة اطفال العال

حي بوقطفة سيدي حسين

431

سيدي حسني

روضة اطفال األمراء

حي بوقطفة سيدي حسين

432

سيدي حسني

روضة أطفال تيتي

حي  20مارس سيدي حسين

433

سيدي حسني

روضة أطفال المالئكة

 56نهج  42800سيدي حسين

434

سيدي حسني

روضة أطفال الفراشات

 9نهج شنني حي  20مارس

435

سيدي حسني

روضة أطفال المستقبل

 13نهج أكودة حي  25جويلية

436

سيدي حسني

روضة أطفال رتاج لالمتياز

 19نهج  42558سيدي حسين

437

سيدي حسني

روضة أطفال أجيال المستقبل

تقسيم فرح عدد  38سيدي حسين
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438

سيدي حسني

روضة براعم فرح

 53شارع البيئة نهج  4850سيدي حسين

439

سيدي حسني

روضة أطفال حديقة االمراء

نهج كريستوف كولمب عدد 22

440

سيدي حسني

روضة اطفال آالء

حي معيو طريق فوشانة سيدي حسين

441

سيدي حسني

روضة أطفال سمارت بي

 10نهج مصطفة أغا حي بوقطفة 2

442

سيدي حسني

روضة هابي كيدز

 23تقسيم البستان حي مراد

443

سيدي حسني

روضة األطفال جنة االطفال

 1نهج الكريب تقاسيم عبير  20مارس

444

سيدي حسني

روضة األطفال طيور الجنة

 184نهج  4853سيدي حسين

445

سيدي حسني

روضة أطفال طيور الجنة

عدد  53شارع عمر المختار حي الحدائق

446

سيدي حسني

روضة أطفال my dream

 3نهج الخليج حي  20مارس

447

سيدي حسني

روضة أطفال المنارة

 41نهج منتسكيو حي مراد

448

سيدي حسني

روضة أطفال بهاء الدين النموذجية

 9نهج  4953حي  20مارس

449

سيدي حسني

روضة أطفال قولدن كيدز

 9نهج  3409جنان الزيتون

450

سيدي حسني

روضة أطفال االمراء

 9نهج اسد بن الفرات

451

سيدي حسني

روضة اطفال الياسمين

حي عبدة شارع جامع بالل الجيارة

452

سيدي حسني

روضة اطفال النجباء

 10نهج  42592السيجومي

453

سيدي حسني

روضة اطفال كاروسال

نهج  4883عدد  45مكرر حي الفتح

454

سيدي حسني

روضة اطفال المواهب الصغار

 13نهج بيار كبرتال اقامة المهدي حي الوليد

455

سيدي حسني

روضة التضامن بالسيجومي

عمر المختار سيدي حسين

456

سيدي حسني

روضة االطفال ميار

اقامة المهدي تقسيم الوليد

457

السيجومي

روضة أطفال حمودة

 8نهج  4176حي النجاح

458

السيجومي

روضة أطفال دريم الند

حي الجلول  2حي هالل
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459

سيدي البشري

روضة أطفال هابي ديزناي

 37نهج البشير خصيبة مونفلوري

460

سيدي البشري

روضة أطفال ديزناي

 43شارع الطه حسين منفلوري

461

سيدي البشري

روضة اطفال الكاروسال

المنطقة البلدية سيدي البشير منفلوري

462

سيدي البشري

روضة اطفال الياسمين

 06نهج الطاهر الحداد منفلوري

463

سيدي البشري

روضة اطفال النورس

 20نهج عاللة الفاسي منفلوري

464

سيدي البشري

روضة اطفال فضاء الرايس للطفولة

 22نهج البشير خصيبة منفلوري

465

سيدي البشري

روضة االطفال نور البيان

 27مهج محمد مناشو

466

سيدي البشري

روضة أطفال البلدية مونفلوري

نهج الحمد مونفلوري

467

الزهور

روضة اطفال ميما سيدة

الزهور 4

468

الزهور

روضة اطفال مامينا

 11نهج  4138الزهور 1

469

الزهور

روضة اطفال اليمام

الزهور 2

470

الزهور

روضة اطفال األمراء

 5نهج  21الزهور 4

471

الزهور

روضة اطفال األوائل

 15نهج  4128الزهور 3

472

الزهور

روضة اطفال علي بابا

 17نهج  4677الزهور حي الطيران الزهور 4

473

الزهور

روضة اطفال حبايب ماما

نهج فيكنوريا عدد  6الزهور 4

474

الزهور

روضة اطفال الزهور

 01نهج  4130حي الزهور

475

الزهور

روضة اطفال البلدية

476

الزهور

روضة اطفال براعم الغد

 3نهج العطرشية الزهور1

477

الزهور

روضة اطفال سحر

نهج  4417عدد  78حي الزهور

478

الزهور

روضة اطفال المالئكة

عدد  34نهج  4200حي الزهور

479

الزهور

روضة اطفال الياس

 12نهج  42555العقبة الزهور3

 5نهج الشهيد الطاهر الماجري الزهور الخامس
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480

الزهور

روضة اطفال تويتي

نهج  41955حي الزهور 4

481

الزهور

روضة اطفال جنة المالئكة

 33نهج جنة المالئكة السمران

482

الزهور

روضة اطفال اية

 10نهج  4003حي الزهور

483

الزهور

روضة اطفال النور

 4نهج محمد النفطي الزهور 1

484

الزهور

روضة اطفال سيرين

نهج  41948حي الزهور 4

485

الزهور

روضة اطفال الخطوة االولى

 7نهج  4098السمران
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قائمة المحاضن المدرسية بوالية تونس لسنة 2019
ع /ر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املعتمدية

اسم الروضة

حضانة مدرسيّة النموذجيّة
حضانة مدرسيّة اليسـر
حضانة مدرسيّة السندابد
حضانة مدرسيّة األم ـراء
حضانة مدرسيّة مـرموزا
حضانة مدرسيّة الرضوان
حضانة مدرسيّة أحلى صغـار
حضانة مدرسيّة الطفل اجلديد
حضتنة مدرسيّة األمتياز
حضانة مدرسية "إبتسام"
حضانة مدرسيّة "األوائل"
حضانة مدرسيّة" شادي"
حضانة مدرسيّة "لينـا"
حضانة مدرسيّة ليدر كيدز
حضانة مدرسيّة نور
حضانة مدرسيّة االمني
حضانة مدرسيّة نور النجاح
حضانة مدرسيّة املفكر الصغري
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العنوان

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

حضانة مدرسية سبايس تون
احلضانة املدرسية "تلميذي"
احلضانة املدرسية" سندريال"
حضانة مدرسية
احلضانة النموذجية" جنة األحالم"
احلضانة املدرسية الرباعم
احلضانة املدرسية اجيالنا
احلضانة املدرسية طيور اجلنة
احملضنة املدرسية " النموذجية"
احلضانة املدرسية ابن خلدون
احلضانة املدرسية الفن
حضانة مدرسية راحة ماما
حضـانـة مدرسيّة املــالئكـة
حضـانـة مدرسيّة جنة االحالم
حضـانـة مدرسيّة بوتشو
حضـانـة مدرسيّة املالئكة
احلضانة املدرسية " املشعل
احلضانة املدرسية ابن سينا
حمضنة مدرسية لينا
حمضنة مدرسية كندر قاردن
حمضنة مدرسية اخلليل
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حمضنة مدرسية امللك األسد
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية الرجاء
حمضنة مدرسية املوقع اجلميل
حمضنة مدرسية اجلواهر
حمضنة مدرسية أكادميا
حمضنة مدرسية النجاح احملقق
حمضنة م األمان لالسرتاحة
حمضنة مدرسية la vraie
حمضنة مدرسية احلمائم البيض
حمضنة مدرسية الشملي
حمضنة مدرسية مملكة األطفال
حمضنة مدرسية املعز
حمضنة مدرسية األكادميية
حمصنة مدرسية منداس فرانس
حمصنة مدرسية عباقرة املستقبل
حمضنة م club carnot
حمضنة مدرسية فضاء احلبيب
حمضنة مدرسية SI PRe
حمضنة مدرسية النخبة
حمضنة مدرسية اجيال
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حمضنة مدرسية نور
حضانة مدرسية "مملكة سبأ"
حضانة مدرسية "Club
حمضنة مدرسية " مملكة سبأ"
حضانة مدرسية " دورا"
حمضنة مدرسية هالة
حمضنة مدرسية مرمي
حمضنة مدرسية الورود
حمضنة مدرسية املشتل
حمضنة مدرسية ايسني
حمضنة مدرسية بسمة
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية بروقراس كيدز
احملصنة املدرسية الفردوس
احلضانة املدرسية إكرام

76
77
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79
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احملصنة املدرسية club carnot
احملصنة املدرسية شهد
احملصنة املدرسية احالم
احملصنة املدرسية ممّونة
احملصنة املدرسية املالئكة الصغار
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احملصنة املدرسية اببل
احملصنة املدرسية التميّز
احملصنة املدرسية خطوة خطوة
احملصنة املدرسية االسرتاحة
احملصنة املدرسية املتميزون
احملصنة املدرسية النجاح
احملضنة املدرسية السالم
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية النجوم الصغار
حمضنة مدرسية الرحيان
حمضنة مدرسية عالء الدين
حضانة مدرسية "األوائل"
حضانة مدرسية"املالئكة"
حضانة مدرسية "اإلصرار"
حضانة مدرسية "الوصال"
حضانة مدرسية "ساحة الفنون"
حضانة مدرسية "أجيال املرسى"
احلضانة املدرسية "عامل الطفل"
احلضانة املدرسية "ممونة"
احلضانة املدرسية " النور"
احلضانة املدرسية "الفوز"
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احلضانة املدرسية "سر النجاح"
احلضانة املدرسية "املالئكة"
احلضانة املدرسية "ماجدولني"
احملضنة املدرسية" ساحة الفنون "
احملضنة املدرسية "هايب كيدز"
احلضانة املدرسية " العامل الصغري"
احلضانة املدرسية "رؤى العامل"
احلضانة املدرسية" سبايس كيدز"
احلضانة املدرسية espace
احلضانة املدرسية" futur
حمضنة مدرسية األكادمية الصغرية
حمضنة مدرسية الطفل االمري
حمضنة مدرسية النجاح احملقق
حمضنة مدرسية التلميذ الصغري
حمضنة مدرسية au bon soin
حمضنة مدرسية اتنيت
حمضنة مدرسية الورشات الصغرية
حمضنة مدرسية طيور اجلنة
حمضنة مدرسية آكوارال
حمضنة مدرسية املالك
حمضنة مدرسية الوفاق
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حمضنة مدرسية الدلفني
حمضنة مدرسية اكادميية االطفال
حمضنة مدرسية for them
حضانة مدرسية "دنيا"
حضانة مدرسية "حلمة ما بعد
احلضانة املدرسية " مفتاح النجاح"
احلضانة املدرسية"التميز"
احلضانة املدرسية كيدو افرت سكول
احلضانة املدرسية دورميي
حمضنة مدرسية النجاح
حمضنة مدرسية اليامسني
حمضنة مدرسية اباب سنفور
حمضنة مدرسية األوائل
حمضنة مدرسية الرشيد
حمضنة مدرسية مريموز
حمضنة مدرسية احملبة 1
حمضنة مدرسية كوكسينال
حمضنة مدرسية املشحوط
حمصنة مدرسية حليمة
حمضنة مدرسية سبابس كيدز
حمضنة مدرسية املثابرة
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حمضنة مدرسية االمانة
حمضنة مدرسية les laureats
حمضنة مدرسية تيمو و توات
حمضنة مدرسية اجيال املستقبل
حضانة مدرسية "اية لال متياز و
حضانة مدرسية"قوس قزح"
احلضانة املدرسية " Fleur
احلضانة املدرسية "اليد يف اليد"
اندي اإلعالمية اخلاص "IT
حمضنة مدرسية " مرموز"
احلضانة املدرسية " ميكي ماوس"
احلضانة املدرسية ماي سكول
احلضانة املدرسية سبايس كيدس
احلضانة املدرسية املشعل
حمضنة مدرسية األمل
حمضنة مدرسية األمان  1ابلعوينة
حمضنة مدرسية األمان 2ابلعوينة
حمضنة مدرسية اخلليل 1ابلعوينة
حمضنة مدرسية النخبة
حمضنة مدرسية أروكاراي خري الدين
حمضنة مدرسية براعم املستقبل
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177
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179
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حمضنة مدرسية النتلو العوينة
حمضنة مدرسية my first
حمضنة مدرسية أمي سيسي
حمضنة مدرسية the best
حمضنة مدرسية مسايل كيدس
حمضنة مدرسية boucle d’or
حمضنة مدرسية اخلليل 2
حمضنة مدرسية ابن خلدون
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية différent
حمضنة مدرسية جنة االطفال
حمضنة مدرسية كيدس اكادميي
حمضنة مدرسية The Best
احلضانة املدرسية "Claire de
حضانة مدرسية " دنيا"
حضانة مدرسية "داي كار"
حضانة مدرسية " Child
حمضنة مدرسية "اجلوهرة"
حضانة مدرسية" األمانة "
حضانة مدرسية خنبة املستقبل
حضانة مدرسية" اليقني"
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192
193
194
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197
198
199
200
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حضانة مدرسية" السنافر"
حضانة مدرسية cultus
حضانة مدرسية اليامسني
حمضنة مدرسية العندليب
حمضنة مدرسية النمر املتميز
حمضنة مدرسية مرمي
حمضنة مدرسية مريومة
حمضنة مدرسية أيوب
حمضنة مدرسية أنشطاين
حمضنة مدرسية االمان "ماما خرية "
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية اليامسني
حمضنة مدرسية آية
حمضنة مدرسية لبيب
حمضنة مدرسية االمل
حمضنة مدرسية النجباء
حمضنة مدرسية جنة االطفال
حمضنة مدرسية السالمة
حمضنة مدرسية الراين
حمضنة مدرسية املالك احلارس
حمضنة مدرسية النموذجية
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217
218
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حمضنة مدرسية التفوق
حمضنة مدرسية الفوز
حمضنة مدرسية الرائد
حمضنة مدرسية العهد اجلديد
حمضنة مدرسية الفسيفساء
حمضنة مدرسية اطفالنا
حمضنة مدرسية اإلنتصار
حمضنة مدرسية يوسف للنجباء
حمضنة مدرسية سندرال
حمضنة مدرسية الفوز
حمضنة مدرسية فضاء الطفولة
حمضنة مدرسية التفوق
حمضنة مدرسية حضانة األفق
حمضنة مدرسية بن عامر
حمضنة مدرسية النور
حمضنة مدرسية العهد اجلديد
حمضنة مدرسية رعاية التالميذ
حمضنة مدرسية هايب سكول
حمضنة مدرسية نور املعرفة
حضانة مدرسية "سيت سلمى"
حضانة مدرسية "اليامسني"
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235
236
237
238
239
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242
243
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احلضاتة املدرسية" النور"
احلضاتة املدرسية" املالئكة
حمضنة مدرسية اجملد
حمضنة مدرسية التوفيق
حمضنة مدرسية النور
حمضنة مدرسية املدينة
حمضنة مدرسية األمل
حمضنة مدرسية البيت اجلميل
حمضنة مدرسية الفراشات
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية كلوب كارنو
حمضنة مدرسية نيشان
حمضنة مدرسية سيربي
حمضنة مدرسية االسرتاحة
حمصنة مدرسية املىن
حمضنة مدرسية احبابرزان
حمضنة مدرسية اليمامة
حمضنة مدرسية ptits pirates
حمضنة مدرسية املالئكة
حمضنة مدرسية نور
حمضنة مدرسية " " chez toi
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264
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حضانة مدرسية "أطفايل"
حضانة مدرسية
حمضنة مدرسية "الفردوس"
حمضنة مدرسية مالئكة البحرية
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية سكول أكادمي
حمضنة مدرسية املثالية
حمضنة مدرسية التلميذ الصغري
حمضنة مدرسية املشعل
حمضنة مدرسية سامية
حمضنة مدرسية اللقلق
حمضنة مدرسية الفتح
حمضنة مدرسية أجيال الغد
حمضنة مدرسية الرباءة
حمضنة مدرسية كوانن
حمضنة مدرسية التلميذ الصغري
حمضنة مدرسية سنسونة+

267
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حمضنة مدرسية احلدائق
حمضنة مدرسية لوي براي
حمضنة مدرسية االمري الصغري
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276
277
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279
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285
286
287
288
289
290
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حمضنة مدرسية سحنون
حضانة مدرسية "نوران"
حضانة مدرسية "االمتياز"
حضانة مدرسية " Claude
حمضنة مدرسية كلود برانر
حمضنة مدرسية مملكة األطفال
حمضنة مدرسية اباب سنفور
حمضنة مدرسية خليل
حمضنة مدرسية اليامسني
احلضانة املدرسية "الرعاية املدرسية"
حمضنة مدرسية مالك الفردوس
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية املتنيب للعباقرة
حمضنة مدرسية الفوارس
حمضنة مدرسية االمل
حمضنة مدرسية edu plus
حمصنة مدرسية إسراء
حمصنة مدرسية الإلمتياز
حمصنة مدرسية األمانة
حمصنة مدرسية النجمة
احملضنة املدرسية نو ر اهلدى
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احلضانة املدرسية " حديقة شرياز"
حمضنة مدرسية أمي فاطمة
حمضنة مدرسية قوس قزح
حمضنة مدرسية نور
حضانة مدرسية" النخبة"
حضانة مدرسية "زينب إيدو كيدز"
حضانة مدرسية "هايب كيدز"
حضانة مدرسية "نرمني"
حضانة مدرسية "جنم"
حضانة مدرسية "لينا قاردن"
اندي أطفال " قلم"
احلضانة املدرسية " عروس البحر"
احلضانة املدرسية" Alphonse
حمضنة مدرسية "األمل"
حمضنة مدرسية "االمتياز"
حمضنة مدرسية "كيدز ماجيك
حضانة مدرسية االمتياز
حضانة مدرسية la fontaine
حضانة مدرسية لينا قردن 2
حمضنة مدرسية األايدي الصغرية
حمضنة مدرسية طيور اجلنة
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حمضنة مدرسية ردينة
مح ضنة مدرسية اآلمال
حمضنة مدرسية succé
حمضنة مدرسية طيور اجلنة
حمضنة مدرسية منزل بوتشو
حمضنة مدرسية حيي
حمضنة مدرسية نور االمتياز
احلضانة املدرسية السندابد
احلضانة املدرسية اطفال الواحة
احلضانة املدرسية بن رشد
احلضانة املدرسية "طيور اجلنة"
احلضانة املدرسية "األلفة"
احلضابة املدرسية "ضياء"
احلضانة املدرسية "السالمة"
احلضانة املدرسية "نور اإلمتياز"
احلضانة املدرسية"اجليل الذهيب"
احلضانة املدرسية " طيور اجلنة"
احلضانة املدرسية " رحيانة"
احلضانة املدرسية excellence
احلضانة املدرسية " النور"
حمضنة مدرسية اجلواهر
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343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

حمضنة مدرسية ديزاني
حمضنة مدرسية اهلناء
حمضنة مدرسية األخوات
حمضنة مدرسية " اليامسني
حضانة مدرسية" اهلناء املثالية"
حمضنة مدرسية املالك احلارس
حمضنة مدرسية النجاح
حمضنة مدرسية أم آدم
حمضنة مدرسية سندرال
حمضنة مدرسي ة االمتياز
حمضنة مدرسية املتفوق
حمضنة مدرسية ابسم
حمضنة مدرسية احلسن
حمضنة مدرسية الندى
حمضنة مدرسية هباء الدين
حمضنة مدرسية املتفوق
حمضنة مدرسية إميان
حمضنة مدرسية أجيال املستقبل
حمضنة مدرسية هباء الدين
حمضنة مدرسية التميز
حمضنة مدرسية اإلمتياز
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حمضنة مدرسية الرباعم
حصانة مدرسية "الفراشات"
حضانة مدرسية "أمينة "
حضانة مدرسية "املالئكة"
حضانة مدرسية "طيور اجلنة"
حضانة مدرسية "النجباء"
حضانة مدرسية "أسيل"
حضانة مدرسية "مروى"
حضانة مدرسية "النورس للتيسري"
احلضانة املدرسية "تييت"
احلضانة املدرسية " التميز"
احلضانة املدرسية " الفردوس"
Le petit paradis
احلضانة املدرسية ادم النموذجية
احلضانة املدرسية االء
احلضانة املدرسية انتصار
احلضانة املدرسية بريم
حمضنة مدرسية النوار
حمضنة مدرسية ابييب الند
حمضنة مدرسية املالئكة
حمضنة مدرسية أوالدي
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حمصنة مدرسية املناهل
حمصنة مدرسية آية
حمصنة مدرسية لوازيسكول
حمصنة مدرسية االفاق
حمضنة مدرسية هبة هللا
حمضنة مدرسية لووازيس سكول
حمضنة مدرسية خاصة "األمان"
حمضنة مدرسية "توييت سكول"
حمضنة مدرسية "فطومة للنجباء"
احلضانة املدرسية "طريق النجاح"
احلضانة املدرسية ستار كيدس
احلضانة املدرسية "هايب كيدز"
حضانة مدرسية املستقبل
احلضانة املدرسية" أرسوالن"
احلضانة املدرسية نينوس اكادمي
احلضانة املدرسية اجلودة
احلضانة املدرسية الفنان الصغري
احلضانة املدرسية النجباء
حمضنة مدرسية الطفل النموذجي
حمضنة مدرسية الشذى
حمضنة مدرسية طيور اجلنة
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397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

حمضنة مدرسية التألق
حمضنة مدرسية االمتياز
حضانة مدرسية نيوكوكسيالند
حمضنة مدرسية االريج
حضانة مدرسية "االمتياز"
حضانة مدرسية "طيور اجلنة"
حضانة مدرسية التميز
حصانة مدرسية " الغزايل"
حصانة مدرسية الفرقان
حصانة مدرسية اليمامة
حمضنة مدرسية عيشوشة للنجاح
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية األمراء
اندي" السنافر للرتكيز واملتابعة"
حمضنة مدرسية نبيل
حمضنة مدرسية التفوق
حمضنة مدرسية مسسم
حمضنة مدرسية االمتياز
حمضنة مدرسية اهلدى
حمصنة مدرسية األمل
حضانة مدرسية العباقرة
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418
419
420
421
422

حمضنة مدرسية النور
حمضنة مدرسية اسراء
حمضنة مدرسية " نور املعارف"
حضانة مدرسية "قوس قزح"
حضانة مدرسية اكادمية التفوق
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قائمة محاضن األطفال بوالية تونس لسنة 2019
ع /ر

المعتمدية

اسم الروضة

العنوان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

التحرير
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المنزه
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى

محضنة أطفال الفن
محضنة أطفال شجرة التفاح
محضنة أطفال سوسونة
محضنة أطفال أليس
محضنة أطفال الخليل
محضنة أطفال الحمائم البيض
محضنة أطفال المستكشف الصغير
محضنة أطفال الطفل المبدع
محضنة أطفال هابي بايبي
محضنة أطفال ديدو
محضنة أطفال MATERNELLE KIDS
محضنة االطفال kids academy
محضنة االطفال سوسونة
محضنة أطفال كيدز كلوب
محضنة اطفال الفراشة plus
محضنة أطفال األيادي الصغيرة
محضنة أطفال كوكسينال
محضنة أطفال خطوتي األولى
محضنة أطفال يوبي
محضنة أطفال كيدزي
محضنة أطفال قريبوياج و شوكوال
محضنة أطفال الكتاكيت

 81شارع الغفران التحرير 2042
 48نهج محمد بن سعد المنزه 1013/ 9
 39نهج مصباح الجربوع المنزه 9/1013
 98مكرر شارع يوغرطة ميتيال فيل 1082
 04نهج محمد عبد الوهاب المنار 1/2092
 9نهج الطاهر بن ابراهيم المنزه 9
 12نهج محمود بورقيبة ميتيال فيل
 36نهج عبد الواحد حمدة المنزه 9
 19نهج حمادي العطوي المنزه 9
 9نهج الحبيب الجيالني المنزه 9
 8نهج ابراهيم العماري  7430المنار1
 19نهج حمادي العطوي المنزه 9
 39نهج مصباح الجربوعي  2092المنار 3
 14مكرر نهج عمر الخيام
 4صالح بن يوسف المنزه  9أ
 13نهج الزهراوي مرسى السعادة 2
 4نهج األمير عبد القادر
 7نهج أميلكار
سانية بو حاجب عدد 2
تقسيم جنان الدنيا
 25نهج الرازي
 11نهج النخيل حي النسيم المرسى
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
المرسى
الكرم
الكرم
الكرم
الكرم
الكرم
قرطاج
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
حلق الوادي
العمران
العمران
حي الخضراء
حي الخضراء
حي الخضراء

محضنة أطفال بيرووات
محضنة أطفال الحضن الصغير
محضنة أطفال هابي كيدس
محضنة أطفال تيب توب
محضنة أطفال enfantine
محضنة أطفال le microcosme
محضنة أطفال جنة سمارة
محضنة أطفال smille bébé
محضنة أطفال االميرة الصغيرة
محضنة أطفال كندر كار
محضنة أطفال قوس قزح
محضنة أطفال بايبي الند
محضنة أطفال األقالم الملونة
محضنة أطفال برايت كيدس
محضنة أطفال حدائق العوينة
محضنة أطفال المالئكة
محضنة أطفال النخبة
محضنة أطفال بابا سنفور
محضنة أطفالwinnie
محضنة أطفال صفحتي األولى
محضنة أطفال A petit pas
محضنة أطفال النيشان
محضنة أطفال النجاح
محضنة أطفال براعم البحيرة
محضنة أطفال صفحتي األولى
محضنة أطفال اللقلق
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 2نهج قيس ابن الملوح
نهج وهران جبل الخاوي المرسى
 11نهج بشارة الخوري قمرت
بـ 9نهج الذهب المنطقة الصناعية سيدي داود
 11نهج محمد سعيد بلخوجة المرسى
 13نهج جيبوتي المرسى
 05البحر الزرق طريق قمرت المرسى
عين زغوان اقامة ألفة
اقامة الياس نهج عثمان البحري عين زغوان
شارع الحبيب بورقيبة تقسيم احمد الغربي عين زغوان
اقامة الفاطميين شارع خالد ابن الوليد عين زغوان
 117شارع خالد بن الوليد الكرم
شارع قرطاج مقسم عدد  48حدائق قرطاج
 6نهج الياس حدائق العوينة
 22نهج البساتين حدائق العوينة
اقامة رياض سكرة بالعوينة
 5نهج سيدي عبد القادر العوينة
 8شارع باستور حلق الوادي كازينو
اقامةالنرجس عمارة b7العوينة
نهج الفضة البحيرة 2
 23نهج الصنوبر حدائق العوينة
 10نهج نجد باردو 2
 25نهج الشيخ محمد الهادي بلحاج حي الرمانة
طابق أرضي عمارة كريستال باالص نهج أناس البحيرة 1
نهج الفضة البحيرة 2
 18نهج الحكيم كونساي البلفدير تونس 1000

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

حي الخضراء
حي الخضراء
حي الخضراء
حي الخضراء
حي الخضراء
حي الخضراء
الوردية
الوردية
باردو
باردو
باب بحر
باب بحر
باب بحر
باب بحر
باب بحر
باب بحر
باب سويقة
سيدي البشير
سيدي البشير
سيدي البشير
الحرايرية

محضنة أطفال أحالم البحيرة 1
محضنة أطفال (kids l’excellence
محضنة أطفال الحدائق
محضنة هابي بايبي
محضنة خطواتي االولى
محضنة أطفالPREMIER PAS
محضنة أطفال اوالدي
محضنة عالء الدين
محضنة أطفال كلود برنار
محضنة أطفال فرح كيدز
محضنة أطفال كليوبترا
محضنة أطفال السالمة
محضنة أطفال نوران
محضنة أطفال الفوز
محضنة أطفال بيتي السعيد
محضنة أطفال الفراشة
محضنة أطفال العندليب
محضنة اطفال النورس
محضنة أطفال ديزناي
محضنة أطفال الكاروسال
محضنة أطفال منزل بوتشو

اقامة السندباد ضفاف البحيرة 1
 13نهج ابراهيم الجمني
 31نهج ابن رشيق البلفدير
 01عمارة  5اللرحاب  7ضفاف البحيرة
المركز العمراني الشمالي نهج رجاء بن عمار تقسيم عدد 8
 19نهج حمص البحيرة 1
 9نهج التوت بلفي 1009
نهج التوت بلفي
 28نهج البرتقال باردو
 17شارع الحبيب بورقيبة باردو
 16شارع الحرية
 38نهج غاندي
 4نهج مالي الفايات
 37شارع فلسطين
 24نهج ليبيا الفيات
 35شارع البشير صفر بابالخضراء
 1زنقة أبي حنيفة باب األقواس
 20نهج عاللة الفاسي مونفلوري
 43شارع الطه حسين منفلوري
 28نهج الساحل منفلوري
 194نهج  4267العقبة
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