
العىىانإصم الروضتالعدد الرجبياإلاعخمدًتالىالًت

بىفيؼت- ػازع الهادي ػاكس الامخياز1بىفيشتطىطت

حمام طىطت- ههج غلي البلهىان  الجىان2خمام صىصتطىطت

حمام طىطت- مسكب الطفىلت طسيم الؼاطئ طريم الشاطئ3خمام صىصتطىطت

حي السياض-  ههج الؼمع 423الرياض4صىصت الرياضطىطت

حي الصهىز السياض- ههج محمد غلي الحامي ألامل5صىصت الرياضطىطت

خصامت الؼسكيت- ػازع الىخيل الخسامت6صىصت اإلادًىتطىطت

طىطت حىهسة- ههج محمد الػسوي الجىهرة7صىصت جىهرةطىطت

بىحظيىت طىطت حىهسة- ػازع أبى حامد الغصالي السهىر8صىصت جىهرةطىطت

طيدي غبد الحميد- ههج غسة حىان الشاعر9صيدي عبد الحميدطىطت

مظاكً- ههج الؼهيد غلي غليت الخدرير10مضاهًطىطت

مظاكً- ههج غسفاث الىجاح11مضاهًطىطت

مظاكً-   مازض 20ههج الفالح12مضاهًطىطت

العىىانإصم الروضتالعدد الرجبياإلاعخمدًتالىالًت

الىفيضت- ػازع الحبيب بىزكيبت مرهب الطفىلت بالىفيضت1الىفيضتطىطت

العىىانإصم الروضتالعدد الرجبياإلاعخمدًتالىالًت

اثصىصت اللصيبتألاوط1الساويت واللصيبت والثًر

اثصىصت الثرياث- كسب مػمل املػظل البراعم2الساويت واللصيبت والثًر

 بوالية سوسة2018قائمة اسمية لرياض ومحاضن األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 
اللائمت ؤلاصميت لرياض ألاطفال الخابعت  للبلدًاث بىالًت صىصت (1

اللائمت ؤلاصميت لرياض ألاطفال الخابعت للجمعياث واإلاىظماث بىالًت صىصت (3

اللائمت ؤلاصميت لرياض ألاطفال الخابعت للىزاراث  بىالًت صىصت (2



الللػت الصغسي- حي املىاشه ألامراء3الللعت الصغريصىصت

الللػت الكبري- ههج الجىان الىجاح4الللعت الىبريصىصت

الىفيضت-  حي التحسيس4ألاخالم5الىفيضتصىصت

الىفيضت- أوالد غبد هللا الضىافر6الىفيضتصىصت

الظلىمالصفاء7بىفيشتصىصت

بىفيؼتالىرامت8بىفيشتصىصت

غحن السحمتالبراءة9بىفيشتصىصت

السياض طىطت- حي الصهىز الضالم10صىصت الرياضصىصت

طىطت- حي الطفالت ألامل11صيدي عبد الحميدصىصت

طىطت- حي الػىيىت الهدي12صيدي عبد الحميدصىصت

كىدازالجرجط13هىدارصىصت

املىزديًاإلاضخلبل14مضاهًصىصت

الىفيضت-  ههج الىخيل 9ألاصرة15الىفيضتصىصت

خصامت الغسبيت- ههج الكىجس ألاصرة16صىصت جىهرةصىصت

خصامت الؼسكيت- ههج املظك اإلابدعىن الصغار17صىصت اإلادًىتصىصت

العىىانإصم الروضتالعدد الرجبياإلاعخمدًتالىالًت

طىطت-ههج املظك خصامت الؼسكيت اإلابدعىن الصغار1صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت -1934 مازض 2ههج الطفل ألامحر2صىصت اإلادًىتصىصت

حىمت التركي-ههج اللدض اللدش3صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت-ههج غائؼت بيت أبي بكس خصامت الؼسكيت كصر اإلاالئىت4صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت- ههج كتيبت بً مظلم خصامت الؼسكيت جىت الضالم5صىصت اإلادًىتصىصت

اللائمت ؤلاصميت لرياض ألاطفال الخابعت للخىاص بىالًت صىصت (4



طىطت- ػازع إبساهيم بً ألاغلب الطسيم الظياحيت كىش كسح6صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت- ههج طه حظحن خصامت الؼسكيت جىت الاطفال7صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت- خصامت الؼسكيت - ههج الػليد اللسهاوي أخلى الاوكاث8صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت- ههج أم الػسائع خصامت الؼسكيت  هجزة9صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت- ههج بلعجىشة جسوكاديسو اإلاالئىت الصغار10صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت-  ههج أحمد باكتحر خصامت الؼسكيت 12غددبياجي كاردن11صىصت اإلادًىتصىصت

هسكلت- ههج غمس بً غمس ؤلاًمان12هركلتصىصت

هسكلت- ههج غلبت ابً هافؼ الخي الجديد ألاصرة13هركلتصىصت

هسكلت-  ههج حّىبػل298ألامحر الصغحر14هركلتصىصت

هسكلت- ههج حظً حظني غبد الىهاب فضاء ألامان15هركلتصىصت

ػط مسيم- ههج املظك طىطاهت اإلاها16أهىدةصىصت

اكىدة- ههج الدماض ػط السمانالىىارش17أهىدةصىصت

أكىدة- ػازع البيئت ألاصرة18أهىدةصىصت

اكىدة-ههج الهادي ػاكس اإلاضخلبل19أهىدةصىصت

أكىدة-ههج الهادي حفؼت البراءة20أهىدةصىصت

أكىدة  -STEGطسيم حاجم أمام ملس جىت ألاطفال21أهىدةصىصت

أكىدة- ههج حظان الكىاوي أريج22أهىدةصىصت

أكىدة-  ههج باب بلد4بلليط23أهىدةصىصت

أكىدة-  مازض20ههج ألامان24أهىدةصىصت

اكىدة- ػط مسيم الطىطاهت مامي جميلت25أهىدةصىصت

أكىدة- مازض 2ههج اإلاالئىت الصغار26أهىدةصىصت

أكىدة- ههج غلي البلهىانماما هادًت27أهىدةصىصت



ػط مسيم-ـدد حلم املىجل 36 غـالىجاح28أهىدةصىصت

أكىدة- ػازع غلي بً غياد ألاًام الضعيدة29أهىدةصىصت

اكىدة- ههج غلي بً غيادالامحر الصغحر30أهىدةصىصت

اكىدة-ههج مكت املكسمت راخت ماما31أهىدةصىصت

أكىدة- مازض طسيم الؼط 2ههج الهىاء32أهىدةصىصت

أكىدة - 1و غدد,ط-فضاء الصيني فيلمالبارن33أهىدةصىصت

كىدازالبراعم34هىدارصىصت

كىدازالهداًت35هىدارصىصت

كىداز-  أفسيل 9ػازع ألامل36هىدارصىصت

كىداز-  مازض 20ههج براعم الخحر37هىدارصىصت

الىفيضت-ههج الػطسػيت حي الظالم جىت اإلاالئىت38الىفيضتصىصت

الىفيضت- أوالد غبد هللا الامخياز39الىفيضتصىصت

الىفيضت-ههج شغىان حي محمد غلي السهىر40الىفيضتصىصت

الىفيضت- غحن مراكس البراعم الصغار41الىفيضتصىصت

الىفيضت-ههج حىدوبت حي محمد غلي دًدا42الىفيضتصىصت

الىفيضت- حي الظالم الىكالت الػلازيت الضالم43الىفيضتصىصت

الىفيضت- مجزل داز بلىاغس البالبل44الىفيضتصىصت

 ههج ابً خلدون حي الياطمحن الىفيضت56الياصمحن45الىفيضتصىصت

الىفيضت- ػازع املجد مجزل  داز بلىاغس الامخياز46الىفيضتصىصت

الىفيضت- ههج فلظطحن حي التحسيس البشري47الىفيضتصىصت

أوالد غبد هللاألاوط48الىفيضتصىصت

مجزل داز بالىاغس-الغىيالث ماما الغاليت49الىفيضتصىصت



الىفيضت- الفسادة جيل اإلاضخلبل50الىفيضتصىصت

أوالد غبد هللاؤلاهخصار51الىفيضتصىصت

الىفيضت- الؼلازهيتؤلامخياز52الىفيضتصىصت

الىفيضت- الؼلازهيتبامبيىى الهد53الىفيضتصىصت

طيدي الهاوي- مجزل محمد بً زمضان عصافحر الجىت54صيدي الهاويصىصت

طيدي الهاوي املسكصيتبراعم الضالمت55صيدي الهاويصىصت

كسوطيت املسكصيتالفارش الصغحر56صيدي الهاويصىصت

البرححنهبت57مضاهًصىصت

مظاكً- طسيم املظلخ اللديم براعم الاًمان58مضاهًصىصت

مظاكً-ههج الظيىغال مرام59مضاهًصىصت

بني كلثىمطيىر الجىت60مضاهًصىصت

املظػديً-ههج هلظً ماهديال البراءة61مضاهًصىصت

مظاكً- ػازع فسحاث حؼادألامل62مضاهًصىصت

مظاكً-طسيم املىزديً هجىم صغار63مضاهًصىصت

مظاكً- ههج السباط جىت ألاطفال64مضاهًصىصت

مظاكً- ػازع الطيب حؼيؼت 57الياصمحن65مضاهًصىصت

املظػديً- ههج غبد السحمان ابً خلدون الفردوش66مضاهًصىصت

املظػديً- ههج اليمً حي املىدزة الياصمحن67مضاهًصىصت

مظاكً- ههج حّدةالييبىع68مضاهًصىصت

مظاكً-  ههج الػفاف حي الىىزطيىر الجىت69مضاهًصىصت

املظػديً-ػسكت ليىوي املىطلت الصىاغيت ليىوي70مضاهًصىصت

املظػديً- ههج فلظطحن البراعم71مضاهًصىصت



مظاكً-ههج املغسب الفرصان الصغار72مضاهًصىصت

مظاكً- أمام مدزطت الكػبي إلابتدائيت ألاماوي73مضاهًصىصت

مظاكً- ههج وهسان  مضخلبل الطفل74مضاهًصىصت

مظاكً- بني كلثىم الامخياز75مضاهًصىصت

مظاكً- ههج الامام الغصالي جىت العصافحر76مضاهًصىصت

مظاكً- ـدد ههج الاطتلالل 19غـالفرابي الىمىذجيت77مضاهًصىصت

بني زبيػتطيىر الجىت78مضاهًصىصت

مظاكً-ههج الطيب املهحري السهىر79مضاهًصىصت

الكىايع- ههج املدزطت إلاغداديتالىجاح80مضاهًصىصت

مظاكً-الخي الجديد هىصت81مضاهًصىصت

بني زبيػتألاوط82مضاهًصىصت

مظاكً-ههج  الظياز السيخىهت83مضاهًصىصت

مظاكً-  ههج الىجاح 10جاهيت84مضاهًصىصت

الكىايعالياصمحن85مضاهًصىصت

مظاكً-  ههج حافظ إبساهيم 6ألامراء86مضاهًصىصت

مظاكً- شاويت نهجي ابً طيىا و طلياهت إكرأ و أهخب87مضاهًصىصت

الكىايعغسيل88مضاهًصىصت

مظاكً- ههج الىضال ؤلاهطالق89مضاهًصىصت

مظاكً-  ههج الاطتلالل 11البراءة90مضاهًصىصت

مظاكً- ههج طيدي غباز  أوادميت ؤلامخياز91مضاهًصىصت

املظػديً- ههج محّمد غلي Happy Kidsالطفل الضعيد 92مضاهًصىصت

بني كلثىمؤلامخياز93مضاهًصىصت



امليؼيت، املظػديً-  أفسيل 9ههج ؤلامخياز94مضاهًصىصت

ت اإلاالئىت95مضاهًصىصت
ّ
مظاكً- ههج الطاهس الحداد جى

مظاكً- ههج املحطت 23عالم الطفل96مضاهًصىصت

املظػديً- ههج فاض مالئىت الىىر97مضاهًصىصت

مظاكً- ههج فسحاث حؼاد ألامل98مضاهًصىصت

املظػديً-  ههج خالد بً الىليد آفاق الطفىلت99مضاهًصىصت

املظػديً- ههج الهدي اإلاضخلبل100مضاهًصىصت

املظػديً-  ههج ابى بكس الصديم21ألامل101مضاهًصىصت

مظاكً-ههج حفىش البرهت102مضاهًصىصت

مظاكً-ههج أحمد السكيمالفرح103مضاهًصىصت

مظاكً-ههج إلامام الؼافعي هابي هيدز104مضاهًصىصت

مظاكً-  ههج فسحاث حؼاد233الضىدباد105مضاهًصىصت

حي السياض-  ػازع أم طلمى املخصوميت 146آالء106صىصت الرياضصىصت

حي الصهىز-  السيحان 41جلظيم غدد الفردوش107صىصت الرياضصىصت

حي السياض الخامع- ػازع أملاهيا  الريان108صىصت الرياضصىصت

السياض الخامع- ػازع أملاهيا ألامل109صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج الفيل 16الرخمت110صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج الهادي خفؼت 154الىدي111صىصت الرياضصىصت

حي السياض الخامع-ههج بً ػسف طيىر الجىت112صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج الف ليلت وليلت 2غدد ماما113صىصت الرياضصىصت

ههج طفيان الطهىزي حي السياضاإلاالئىت114صىصت الرياضصىصت

ههج غبد الػصيص بً زحيبت حي السياضبلضم115صىصت الرياضصىصت



حي السياض - 6000 ػازع 330ؤلاهطالكت116صىصت الرياضصىصت

حي السياض- ههج أبى حىيفت 7الهدي117صىصت الرياضصىصت

حي السياض الخامع- ههج البراشيل فاطمت السهراء118صىصت الرياضصىصت

حي السياض الثالث- ههج أبى بكس  الصديم جىت العصافحر119صىصت الرياضصىصت

حي السياض- ههج غبد الػصيص بً زحيبت ميدو120صىصت الرياضصىصت

حي السياض- ههج الصحت الفراشت121صىصت الرياضصىصت

حي السيحان- ههج أطد بً الفساث الىجيه122صىصت الرياضصىصت

حي السياض السابؼ  -5149ههج عسيسة123صىصت الرياضصىصت

حي السياض الخامع  - 6000ههج ؤلامخياز124صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج غبد اللادز الجيالوي 44فارش125صىصت الرياضصىصت

حي السياض الخامع-  ههج كىالملبىز 61ألامحر الصغحر126صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج غلي بً غباض 70خدًلت الرياض127صىصت الرياضصىصت

حي السياض- ههج إلامام بً حىبل ألاوادميت الصغحرة128صىصت الرياضصىصت

ههج  السائد البجاوي  ، حي السيحان  حي الصهىزاإلاالئىت129صىصت الرياضصىصت

تي130صىصت الرياضصىصت
ّ
حي السياض- ههج مىس ى بً هصحرجى

حي السياض ألاول-  ههج الؼىزي 37كادة الغد131صىصت الرياضصىصت

الللػت الكبري  - 1الخي الجديـد داز بً طػد شاًلد هىد132الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ػازع البيئت طيىر الجىت133الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج صالح الديً بىػىػت ؤلامخياز134الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- الخي الجديد فضاء الطفىلت ألامل135الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج حمادي البجاوي العباكرة الصغار136الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- الخي الجديد  الخي الجدًد137الللعت الىبريصىصت



الللػت الكبري-  ههج صالح الديً بىػىػت صجى الياصمحن138الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج الحبيب جامس الىىر139الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري-ههج غسة حىان آمال140الللعت الىبريصىصت

ههج فسحاث حؼاد خلف حامؼ الغفسانشهد اإلالىت141الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري– ههج صالح الديً بىػىػت طيىر الجىت142الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ػازع بحر الغسبي اإلاجد143الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج صالح الديً بىػىػت الغفران144الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج ابً الجصاز الخي الجديد ألالفت145الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج غسة حىانجىت العصافحر146الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ػازع فسحاث حؼاد شيماء147الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج طازق بً شياد أوط الطفىلت148الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري-  مازض طيدي دزدوز20ههج الىروان149الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري-  ههج الطيب املهحري 233راضيت150الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج الىخيل  حضييم151الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج املسوج الحدب ماجيك الهد152الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبريألامل153الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- بئر الحالوةفضاء فىزيت لالطفال154الللعت الىبريصىصت

الخي الجديد- مازض2ههج Dreams Gardenخدًلت ألاخالم 155الللعت الىبريصىصت

ههج غسة حىانالرخمت156الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج يىطف اللصاح فاطمت157الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري - 2 حي الجزهت 13حي الجزهت158الللعت الىبريصىصت

ههج البرجلال متفسع غً ػازع فسحاث حؼاد159Hello Kidsالللعت الىبريصىصت



 ههج محمىد املصوغي219ألامان 160الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ػازع العجمي بً طػد هيدز بارن161الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ػازع البيئت 100كىش كسح162الللعت الىبريصىصت

ادإصالم163الللعت الىبريصىصت
ّ

الللػت الكبري- ههج فسحاث حؼ

الللػت الكبري- ههج الطاهس صفس البراءة164الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري-  مازض 20ػازع  مارش16520الللعت الىبريصىصت

الللػت الكبري- ههج الصيتىهتالضعادة166الللعت الىبريصىصت

كسب مىتزه حي الجزهت- ههج الؼمع الهدي167الللعت الىبريصىصت

ػازع فسحاث حؼادكصر اإلاالئىت168الللعت الىبريصىصت

الللػت الصغسي- ههج صالح الّديً ألايىبيزهرة الاطفال169الللعت الصغريصىصت

ههج فاطمت الصهساء الللػت الصغسيألاجيال170الللعت الصغريصىصت

ههج غلي ابً ابي طالب الللػت الصغسيالضالم171الللعت الصغريصىصت

 ههج البرجلال  الللػت الصغسي76الضىافر172الللعت الصغريصىصت

ههج أبى بكس الخىازشميهادًت173الللعت الصغريصىصت

ههج مكت الللػت الصغسيصلمى174الللعت الصغريصىصت

 حي املىاشه الللػت الصغسي2الفردوش175الللعت الصغريصىصت

 مازض  الللػت الصغسي20ههج 1ألامحن176الللعت الصغريصىصت

ههج املحدث الللػت الصغسيليىا177الللعت الصغريصىصت

178ًالللعت الصغريصىصت ههج فسحاث حؼاد الللػت الصغسيصحًر

ههج بجززث  الللػت الصغسيصارة179الللعت الصغريصىصت

ههج باطتىز حي الغؼام الللػت الصغسيغـادة180الللعت الصغريصىصت

حىمت الظىد الىلس الللػت الصغسيجلىي181الللعت الصغريصىصت



ت182الللعت الصغريصىصت
ّ
الللػت الصغسي- حي بً  غىن زهىر الجى

ههج غسة حىان2ألامحن 183الللعت الصغريصىصت

حي املىاشه-  ههج لؼبىهت أريً الهد184الللعت الصغريصىصت

الللػت الصغسي- حي أوالد غىن الرخمان185الللعت الصغريصىصت

 ػازع حظني بً طػيد خصامت الغسبيت طىطت186Tartine Au Chocolat59صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-  جلظيم إيمان ابً خلدون187صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة- ههج دكت واد غىيم 1غددالضىافر188صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- ههج الػلماء كسب هادي التيع ماجيك الهد189صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت-  ههج الحج 1رهً الطفل190صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- ػازع أبى حامد الغصالي هدًت الضماء191صىصت جىهرةصىصت

طىطت-  ههج الحكيم مىزو 2مىرو192صىصت جىهرةصىصت

طىطت-  ههج الصلس الصفايا 1غددالضخى193صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت-  ههج السضىان 05 باصمت194صىصت جىهرةصىصت

حي الصهساء طىطت-  ههج مصطفى خسيف 28الضرور195صىصت جىهرةصىصت

3طهلىل -  ههج طتكهىلم Tchou Tchou  94حشى حشى 196صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- الخي ألاوملبي - ههج غمس بً غبد الػصيص جىت ألاطفال197صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل - ههج الازحىتحن ,ض, ب273اليضر198صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت طىطت- ههج الهادي املصابي Smart Kidsصمارث هيدز 199صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت حىهسة-  جلظيم الجديدي 15إكبال200صىصت جىهرةصىصت

طهلىل- املسكب التجازي زوشازيا اإلاجد201صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت- ههج ابي مىس ى الاػػسي السهراء202صىصت جىهرةصىصت

2طهلىل – ههج أحمد شكي ألامل203صىصت جىهرةصىصت



بىحظيىت طىطت-  ههج يىوع بلحاج غلي 2جىت الطفل204صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة- ههج التحسيس حي التػمحر الفراشت205صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت–  ههج إلامام البخازي 19آًت206صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت طىطت- وزاء حامؼ التيظحر الضرور207صىصت جىهرةصىصت

حي الصهساء- ههج الكتىز غلي إلاطكىدزاوي خدائم ألاهىار208صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت طىطت حىهسة- ههج محمد غبدو اللطط الصغحرة209صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت طىطت- ههج غمس ابً غبد الػصيص اإلانى210صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل- ههج الطىغى الطفل الضعيد211صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-  ملظم الدحاج 14كصر اإلاالئىت212صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة-   ػازع محمد اللسوي41ألاوط213صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة-  ههج الحكيم كسول 5الرضا كرول214صىصت جىهرةصىصت

3طهلىل - ههج املىجي كسيسة خصً الامراء215صىصت جىهرةصىصت

ػازع محمد اللسوي بجاهب مظتؼفى الىالداثPetit à petitخطىة خطىة 216صىصت جىهرةصىصت

2طهلىل - ػازع الحبيب شيً الػابديً Coccinelleهىهضيىال 217صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة-  ههج محمد اللسوي 4الحلم الضعيد218صىصت جىهرةصىصت

الخي ألاوملبي طسيم الللػت الصغسيالىجاح219صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت طىطت-  ههج جالت أبى حامد الغصالي Les Lutins7لي لىجان 220صىصت جىهرةصىصت

1ههج لىيع مػلىف طهلىل 101 بيت الطفل221صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت- ههج البؼحر خسيف البراعم222صىصت جىهرةصىصت

حي حىهسة طىطت-  ههج حىهس الصلليأمي صيس ي223صىصت جىهرةصىصت

2طهلىل– ههج احمد شكي، كسب املػهد الىمىذجي جسيرة الاخالم224صىصت جىهرةصىصت

واد غىيم- ملظم الغىىش ي ؤلامخياز225صىصت جىهرةصىصت



4طهلىل - غمازة حليت Ma récréراختي 226صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت- ههج الحلل الظىدطيت 227Doudou et cartableصىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت- ههج يىطف صاحب الطابؼ فلاعاث الصابىن228صىصت جىهرةصىصت

ههج محمد أيىباإلاعرفت229صىصت جىهرةصىصت

3طهلىل - ههج ميامي Magic mamanألام السحريت 230صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل - ههج حمىدة باػا أوادميت الياصمحن231صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل - ههج الكاهىت Doraدورا 232صىصت جىهرةصىصت

3طهلىل  - ههج الهدي الطفل العسيس233صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة-  ههج ظفس هللا املؤذن 10هيدزو234صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- ػازع أبى حامد الغصالي Smartصمارث 235صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-ههج فخس الديً الساشي الحركاث اإلاضيئت236صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-  ههج غلي الصاوي 5الرفاهت237صىصت جىهرةصىصت

وادي غىيم-حي شغتحرأخالم الصغار238صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل - ههج زياض الظيباطي 23الصدًم هيدز239صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- كسب حامؼ بالل دًسهاي الهد240صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-ههج ابً جيميت 241Hello Kidsصىصت جىهرةصىصت

بىفيؼت- غحن السحمت طيىر الجىت242بىفيشتصىصت

بىفيؼت- حي غسة حىان ألامل243بىفيشتصىصت

بىفيؼت- ػازع طىطت حي السياض الضالم244بىفيشتصىصت

بى فيؼت- غحن السحمت الحضً الدافىء245بىفيشتصىصت

بىفيؼت-طيدي طػيد طيىر الجىت246بىفيشتصىصت

بىفيؼت- حي السياض الطفل الضعيد247بىفيشتصىصت



بىفيؼت- حي الصهىز اإلاىيار248بىفيشتصىصت

ياطمحن الحّماماث-  املديىت املتىّططيت بامبيىى الهد249بىفيشتصىصت

بىفيؼت- الظلىم ألامحر الصغحر250بىفيشتصىصت

طيدي غبد الحميد- ههج التضامً حي الػىيىت صييا لحىيىت251صيدي عبد الحميدصىصت

طىطت- ههج طلمان الفازس ي حي صىطاب فرح252صيدي عبد الحميدصىصت

 حي الغدزان الطفالت كسب مدزطت ابً طيىا2أزهار الجىت253صيدي عبد الحميدصىصت

حي طىيع- ههج طيدي أحمد التيجاوي ألاخالم254صيدي عبد الحميدصىصت

طىطت- حي الغدزان الطفالت 1أزهار الجىت255صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي الحميد-  ههج غسفاث ابً خلدون 1مرهب الطفىلت الىىر256صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي غبد الحميد-  ههج الطاهس بً غاػىز 36أم صلمى257صيدي عبد الحميدصىصت

الػىيىت طيدي غبد الحميد- ههج السحاء 23صىدرال258صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي غبد الحميد- ههج البؼسي الفىز259صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي غبد الحميد– حي املطاز كسب اللاغت املغطاة فضاء إًاد للطفل260صيدي عبد الحميدصىصت

طىطت- محطت الصيتىهت الطفالت ألامل261صيدي عبد الحميدصىصت

حي الؼباب- ههج الكىهلى البالبل262صيدي عبد الحميدصىصت

حي الػىيىت طىطت- واد طيدي كاطم هاصيف263صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي غبد الحميد- حي الغدزان اإلاالئىت264صيدي عبد الحميدصىصت

طىطت- اللاغت املغطاة امام املكتبت الػمىميت الطفالت رياض الجىت265صيدي عبد الحميدصىصت

طيدي غبد الحميد- غمازة طبرولىض  الهدي267صيدي عبد الحميدصىصت

حي الػىيىت- ههج اليظس خلف الظيبلت الرهبيت عيىن الطفىلت268صيدي عبد الحميدصىصت

حي طىيع طىطت- ههج ابً خلدون اإلابدع الصغحر269صيدي عبد الحميدصىصت

حي الؼباب -2533ههج صىاء270صيدي عبد الحميدصىصت



كصيبت الؼط- ههج ابً طساج آلافاق271صيدي عبد الحميدصىصت

حي الؼباب، أمام امللػب البلدي مصطفى غمازةواالن والحن272صيدي عبد الحميدصىصت

طيـدي بىغلي- ههج غلي البلهىان الضالم273صيدي بىعليصىصت

طيدي بىغلي-ههج بحرم التىوس ي طيىر الجىت274صيدي بىعليصىصت

طيدي بىغلي-  ػازع إلاطتلالل 30غددالطفل الضعيد275صيدي بىعليصىصت

طيدي بىغلي- ههج الاطتلالل فضاء فارش للخيشيط التربىي الاجخماعي276صيدي بىعليصىصت

طيـدي بىغلي- ههج املغسب ألامل277صيدي بىعليصىصت

طيـدي بىغلي- ػازع الجمهىزيتالحىان باهرة278صيدي بىعليصىصت

طيدي بىغلي- مجزل املحطت البراءة279صيدي بىعليصىصت

طيدي بىغلي- ػازع البيئت البراعم280صيدي بىعليصىصت

اثصىصت كصيبت طىطت- ػازع املغسب الػسبي صغار أوادًمي281الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت-ههج طه حظحن  طسيم مظاكً ألامان282الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت- ههج الغصالي ألامراء283الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت-  حاهفي  14ههج أمحرة284الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت- ػازع البيئت طاهيت حبازة ؤلامخياز285الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت-ههج كظىطيىت طيىر الجىت286الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت كصيبت  طىطت-  ػازع الامحر غبد اللادز13ألامراء287الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت- ػازع املغسب الػسبي الكبحرالعهد الجدًد288الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت-  حاهفي14ػازع غصً السيخىن289الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت- ػازع بجززث إًمان290الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت كصيبت طىطت- ههج املغسب الػسبي الكبحر جميلت291الساويت و اللصيبت والثًر

اثصىصت شاويت طىطت- ػازع الجمهىزيت اإلاالئىت292الساويت و اللصيبت والثًر



اثصىصت شاويت طىطت- حي إلاشدهاز الرخمت293الساويت و اللصيبت والثًر

حمام طىطت- ههج احمد التليلي 3 خضً ماما294خمام صىصتصىصت

ب الطفىلت ألاوط295خمام صىصتصىصت
ّ
 اللىطاوي حمام طىطت2هسحع مره

حمام طىطت-  ههج غسة حىان 2 خدًلت الاطفال296خمام صىصتصىصت

 حىيليت حمام طىطت25 ههج 8غددأهىار البراعم297خمام صىصتصىصت

ههج الغسيبت الطسيم الظياحيت اللىطاوي حمام طىطتالجيل الجدًد298خمام صىصتصىصت

حمام طىطت-  ههج بجاوة 8ؤلامخياز299خمام صىصتصىصت

 ههج واد اللصيبت كسب طىق الظبت حمام طىطت33الخالن300خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- الغسابي كسب ملهى بً غلي مالئىت الرخمت301خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج هابلع 29ألفت302خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج ابً ػسف 1ًاصحن للبراعم303خمام صىصتصىصت

ههج كيع بً امللىح مىطلت البحايس حمام طىطتالبداًر304خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج الظبالت طيدي طالم أميمت305خمام صىصتصىصت

 اللىطاوي2الجرحع - ههج الصىالحان ميىيىىش306خمام صىصتصىصت

حمام طىطت-  ههج غمس بً غبد الػصيص  A p'tits pas5بخطى صغحرة 307خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج البؼحر بىوعجت 2حضييم زيدو 308خمام صىصتصىصت

حمام طىطت-  ههج الغفسان 15بحرواث واهىاث309خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج طالم حغام 9فضاء خدًجت لألطفال400خمام صىصتصىصت

حمام طىطت-  ههج محّمد الخامع 89هىىز401خمام صىصتصىصت

حمام طىطت-  ههج فسحاث حؼاد 16الىرود402خمام صىصتصىصت

العىىانإصم اإلادضىتالعدد الرجبياإلاعخمدًتالىالًت

اللائمت ؤلاصميت إلاداضً ألاطفال الخابعت للخىاص بىالًت صىصت (5



خصامت الؼسكيت- ههج غائؼت بيت أبي بكس كصر اإلالىت1صىصت اإلادًىتصىصت

خصامت الؼسكيت-ػازع اللسهاوي SWEET TIME BABYأخلى ألاوكاث 2صىصت اإلادًىتصىصت

غمازة مؼماغ، خصامت الؼسكيت- ههج مساكؽ الرضيع الضعيد3صىصت اإلادًىتصىصت

طىطت-ػازع إبساهيم بً ألاغلب كىش كسح4صىصت اإلادًىتصىصت

ت ألاطفال5صىصت اإلادًىتصىصت
ّ
خصامت الؼسكيت-  ههج طه حظحن 8جى

خصامت الؼسكيت- ههج غائؼت بيت أبي بكس كصر اإلالىت6صىصت اإلادًىتصىصت

أكىدة- ههج حّظان الكىاوي أريج7أهىدةصىصت

الىفيضت- ػازع محّمد غلي السهىر8الىفيضتصىصت

حي الىىز،  مظاكً- ههج الػفاف طيىر الجىت9مضاهًصىصت

الطسيم الصىاغيت املظػديً-ههج اللحروانأشبال ليىوي10مضاهًصىصت

مظاكً-ههج طيدي غباز أوادًميت ؤلامخياز11مضاهًصىصت

مظاكً- ههج السباط جىت ألاطفال12مضاهًصىصت

حي السياض- ههج طفيان الطاهىزياإلاالئىت13صىصت الرياضصىصت

حي السياض-  ههج ألف ليلت و ليلت 2ماما14صىصت الرياضصىصت

حي السياض- ههج الىيل بلضم15صىصت الرياضصىصت

الللػت الكبري-ههج ابً زػيم مرهب شاًلد هىد16الللعت الىبريصىصت

حي الغؼام الللػت الصغسي-ههج باطتىز غادة17الللعت الصغريصىصت

حي التػمحر طىطت- ػازع التحسيس الفراشت18صىصت جىهرةصىصت

طهلىل-ههج أحمد شكي Dream landجسيرة الاخالم 19صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- ههج غلي إلاطكىدزاوي18خدائم ألاهىار20صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت طىطت-ههج الػلماءماجيك الهد21صىصت جىهرةصىصت

1طهلىل -ههج لىيع مػلىفمالئىت آدم22صىصت جىهرةصىصت



3طهلىل -ههج الجماهسيت الليبيتريان23صىصت جىهرةصىصت

الخي ألاوملبي طىطت-ههج طيدي بىغلي الىجاح24صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت-  ػازع محمد اللسوي 307صىدرال25صىصت جىهرةصىصت

الصفايا طىطت-  ههج الصلس 1الضخى26صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-  ملظم الدحاج 40كصر اإلاالئىت27صىصت جىهرةصىصت

طىطت حىهسة- ههج حىهس الصللي أمي صيس ي28صىصت جىهرةصىصت

بجاهب مظتؼفى الىالداث-ػازع محمد اللسوي Petit à petitخطىة خطىة 29صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-ههج الهادي مصابيصمارث هيدز30صىصت جىهرةصىصت

طهلىل-  ههج محمىد ػػبان 19كلب ألام31صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت- ههج محمد غبدو اللطط الصغحرة32صىصت جىهرةصىصت

2طهلىل - ػازع حالل الديً الىلاغ أرصالن الهد33صىصت جىهرةصىصت

بىحظيىت-  ههج الحج Kinder corner1رهً الطفل 34صىصت جىهرةصىصت

طهلىل- ػازع ياطس غسفاث - إكامت الخليل 35SWEET KIDSصىصت جىهرةصىصت

طىطت - 4طهلىل - غمازة حليت راختي36صىصت جىهرةصىصت

خصامت الغسبيت-ههج أبى مىس ى ألاػػسيالىجم الصغحر37صىصت جىهرةصىصت

طهلىل-ػاع ياطس غسفاثاإلاجد38صىصت جىهرةصىصت

بىفيؼت- ػازع محمد الخامع ألاًام الضعيدة39بىفيشتصىصت

حي ابً خلدون طىطت-غمازة امللىلي خلم الرضيع40صيدي عبد الحميدصىصت

حمام طىطت- ههج غصيصة غثماهت الامراء الرضيع خطىة خطىة41خمام صىصتصىصت

الطسيم الظياحيت- ههج الغسيبتالجيل الجدًد42خمام صىصتصىصت

حمام طىطت- ههج أحمد التليلي خضً ماما43خمام صىصتصىصت

طسيم الؼاطئ- ههج غمس بً غبد الػصيصA p'tits pas5بخطى صغحرة 44خمام صىصتصىصت


