
 
 

 

 بوالية سوسةرياض األطفال لقائمة اإلسمية لا

 
 

 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للوزارات
  

 العنوان الهيكل املشرف املعتمدية املؤسسة ع/ر

 النفيضة -شارع الحبيب بورقيبة  و كبار السن املرأة واألسرة والطفولةوزارة  النفيضة مركب الطفولة بالنفيضة 1

 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للجمعيات والمنظمات
  

 العنوان الهيكل املشرف املعتمدية املؤسسة ع/ر

 القصيبة  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي الزاوية والقصيبة والثريات األنس 1

 الثريات -قرب معمل املعسل  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي الزاوية والقصيبة والثريات البراعم 2

 القلعة الصغرى  -حي املنازه  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي  القلعة الصغرى  األمراء 3

 الكبرى القلعة  -نهج الجنان  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي القلعة الكبرى  النجاح 4

 النفيضة -حي التحرير 4 اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي النفيضة األحالم 5

 النفيضة -أوالد عبد هللا  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي النفيضة السنافر 6

 السلوم اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي بوفيشة الصفاء 7

 بوفيشة الوطني للتضامن االجتماعي اإلتحاد بوفيشة الكرامة 8

 عين الرحمة اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي بوفيشة البراءة 9

 الرياض سوسة -حي الزهور  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي سوسة الرياض السالم 10

 سوسة  -حي الطفالة  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي سيدي عبد الحميد األمل 11

 سوسة -حي العوينة  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي سيدي عبد الحميد الهدى 12

 كندار  اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي كندار النرجس 13

 املوردين اإلتحاد الوطني للتضامن االجتماعي مساكن املستقبل 14

 النفيضة -نهج النخيل  9 منظمة التربية و األسرة النفيضة األسرة 15

 خزامة الغربية -نهج الكوثر  منظمة التربية و األسرة سوسة جوهرة األسرة 16

 الخاصةالقائمة اإلسمية لرياض األطفال 
  

 العنوان املؤسسة املعتمدية ع/ر

 شط مريم  -نهج املسك طنطانة  املها أكودة 1

 اكودة  -نهج الدماس شط الرمان النوارس أكودة 2

 أكودة  -شارع البيئة  األسرة أكودة 3

 اكودة -نهج الهادي شاكر  املستقبل أكودة 4

 أكودة-نهج الهادي حفشة  البراءة أكودة 5

 أكودة-  STEGطريق حاتم أمام مقر  جنة األطفال أكودة 6

 أكودة -نهج حسان الكناني  أريج أكودة 7

 أكودة -نهج باب بلد 4 بلقيس أكودة 8

 أكودة -مارس 20نهج  األمان أكودة 9

 أكودة-مارس  2نهج  املالئكة الصغار أكودة 10

 أكودة -نهج علي البلهوان ماما هادية أكودة 11

 شط مريم -حلق املنجل  36  النجاح أكودة 12

 أكودة -مارس طريق الشط  2نهج  الهناء أكودة 13

 أكودة - 1ط,و عدد-فضاء الزيني فيلم البارك  أكودة 14

 حي اإلزدهار -نهج أبو القاسم الشابي الخطوة األولى أكودة 15

 شط مريم -نهج املدرسة   األمل أكودة 16



 
 

 أوالد سقير شط مريم -شارع علي بن حسين  نينوس لوس أكودة 17

 أكودة -شارع علي بن عياد  Coccinelle- سيس ي أمي أكودة 18

 شط مريم  -بجانب القبة  جزيرة األطفال أكودة 19

 شط مريم -نهج أوالد سوقير  فرحة الحياة  أكودة 20

 قصيبة سوسة -شارع املغرب العربي  صغار أكاديمي الزاوية و القصيبة والثريات 21

 زاوية سوسة-نهج طه حسين  طريق مساكن  األمان الزاوية و القصيبة والثريات 22

 زاوية سوسة  -نهج الغزالي  األمراء الزاوية و القصيبة والثريات 23

 زاوية سوسة -جانفي   14نهج  أميرة الزاوية و القصيبة والثريات 24

 زاوية سوسة -شارع البيئة سانية جبارة  اإلمتياز الزاوية و القصيبة والثريات 25

 زاوية سوسة-نهج قسنطينة  طيور الجنة  الزاوية و القصيبة والثريات 26

 قصيبة  سوسة -شارع االمير عبد القادر 13 األمراء والثرياتالزاوية و القصيبة  27

 زاوية سوسة -شارع املغرب العربي الكبير العهد الجديد الزاوية و القصيبة والثريات 28

 زاوية سوسة -جانفي 14شارع  غصن الزيتون  الزاوية و القصيبة والثريات 29

 زاوية سوسة  -شارع بنزرت  إيمان الزاوية و القصيبة والثريات 30

 قصيبة سوسة -نهج املغرب العربي الكبير  جميلة الزاوية و القصيبة والثريات 31

 زاوية سوسة -شارع الجمهورية  املالئكة الزاوية و القصيبة والثريات 32

 قصيبة سوسة -نهج بيروت  مملكتي الزاوية و القصيبة والثريات 33

 زاوية سوسة  -شارع املغرب العربي الكبير   92 الفردوس والثرياتالزاوية و القصيبة  34

 زاوية سوسة -نهج بئر الحلو  كوكب األطفال الزاوية و القصيبة والثريات 35

 القلعة الصغرى  -نهج صالح الّدين األيوبي زهرة االطفال القلعة الصغرى  36

 الصغرى نهج علي ابن ابي طالب القلعة  السالم القلعة الصغرى  37

 نهج البرتقال  القلعة الصغرى  76 السنافر القلعة الصغرى  38

 نهج أبو بكر الخوارزمي  نادية القلعة الصغرى  39

 نهج مكة القلعة الصغرى  سلمى القلعة الصغرى  40

 حي املنازه القلعة الصغرى  2 الفردوس القلعة الصغرى  41

 نهج املحدث القلعة الصغرى  لينا القلعة الصغرى  42

 نهج فرحات حشاد القلعة الصغرى  سيرين القلعة الصغرى  43

 نهج بنزرت  القلعة الصغرى  سارة القلعة الصغرى  44

 نهج باستور حي الغشام القلعة الصغرى  غـادة القلعة الصغرى  45

 حومة السند النقر القلعة الصغرى  التقوى  القلعة الصغرى  46

ة الصغرى القلعة  47
ّ
 القلعة الصغرى  -حي بن  عون  زهور الجن

 نهج غرة جوان  2األمين  القلعة الصغرى  48

 القلعة الصغرى  -حي أوالد عون  الرحمان  القلعة الصغرى  49

 القلعة الصغرى  -نهج بدر  قزح قوس القلعة الصغرى  50

 القلعة الصغرى  حي املنازه -نهج الورد  أرين الند لإلمتياز القلعة الصغرى  51

ابي  Alphabet Kids القلعة الصغرى  52  القلعة الصغرى  -طريق أكودة ، الرو

 2حي املنازه-نهج أسماء بنت أبي بكر اإلمتياز القلعة الصغرى  53

 القلعة الصغرى  -نهج أسماء بنت أبي بكر  5 البراءة  القلعة الصغرى  54

 القلعة الصغرى  -مارس  20شارع  البراعم القلعة الصغرى  55

 القلعة الكبرى  - 1الحي الجديـد دار بن سعد  شايلد هود القلعة الكبرى  56

 القلعة الكبرى  -نهج صالح الدين بوشوشة  اإلمتياز القلعة الكبرى  57

 القلعة الكبرى  -الحي الجديد  فضاء الطفولة األمل القلعة الكبرى  58

 نهج حمادي البجاوي القلعة الكبرى  العباقرة الصغار القلعة الكبرى  59



 
 

 القلعة الكبرى  -الحي الجديد   الحي الجديد القلعة الكبرى  60

 القلعة الكبرى  -نهج صالح الدين بوشوشة  سجى الياسمين القلعة الكبرى  61

 القلعة الكبرى  -نهج الحبيب ثامر النور  القلعة الكبرى  62

 القلعة الكبرى -نهج غرة جوان  آمال القلعة الكبرى  63

 نهج فرحات حشاد خلف جامع الغفران  شهد امللكة القلعة الكبرى  64

 نهج صالح الدين بوشوشة  طيور الجنة  القلعة الكبرى  65

 شارع بير الغربي القلعة الكبرى  املجد القلعة الكبرى  66

 نهج ابن الجزار الحي الجديد القلعة الكبرى  األلفة القلعة الكبرى  67

 القلعة الكبرى  -نهج غرة جوان جنة العصافير القلعة الكبرى  68

 شارع فرحات حشاد القلعة الكبرى  شيماء القلعة الكبرى  69

 نهج طارق بن زياد القلعة الكبرى  أنس الطفولة القلعة الكبرى  70

 مارس سيدي دردور  20نهج  الكروان القلعة الكبرى  71

 نهج الطيب املهيري القلعة الكبرى  233 راضية القلعة الكبرى  72

 نهج النخيل القلعة الكبرى  تسنيم القلعة الكبرى  73

 نهج املروج الحدب القلعة الكبرى  ماجيك الند القلعة الكبرى  74

 القلعة الكبرى  -الجرابعة  األمل القلعة الكبرى  75

 الحي الجديد-مارس 2نهج  Dreams Gardenحديقة األحالم  القلعة الكبرى  76

 نهج غرة جوان  الرحمة القلعة الكبرى  77

 القلعة الكبرى  - 2حي النزهة  13 حي النزهة القلعة الكبرى  78

 نهج البرتقال متفرع عن شارع فرحات حشاد Hello Kids القلعة الكبرى  79

 نهج محمود املزوغي  19 2األمان  القلعة الكبرى  80

 القلعة الكبرى  -شارع العجمي بن سعد  بارككيدز  القلعة الكبرى  81

 القلعة الكبرى -شارع البيئة  100 قوس قزح القلعة الكبرى  82

اد إسالم القلعة الكبرى  83
ّ
 القلعة الكبرى  -نهج فرحات حش

 القلعة الكبرى  -نهج الطاهر صفر  البراءة القلعة الكبرى  84

 الكبرى القلعة  -نهج الزيتونة السعادة القلعة الكبرى  85

 قرب منتزه حي النزهة -نهج الشمس  الهدى القلعة الكبرى  86

 القلعة الكبرى  -نهج الحبيب بوقطفة  بيت الطفل Kinder House  القلعة الكبرى  87

 القلعة الكبرى  -مارس  20نهج  املالك الصغير القلعة الكبرى  88

 الكبرى القلعة  -شارع البيئة  little Pilot القلعة الكبرى  89

 القلعة الكبرى  -نهج يوسف القزاح  ماما حنان القلعة الكبرى  90

 القلعة الكبرى  -نهج العجمي بن سعد  زهرة الربيع القلعة الكبرى  91

 القلعة الكبرى  -شارع البيئة  املفكر الصغير القلعة الكبرى  92

 القلعة الكبرى  -نهج يوسف القزاح  عائشة القلعة الكبرى  93

 القلعة الكبرى  -نهج علي البلهوان  عالم الطفل القلعة الكبرى  94

 النفيضة -أوالد عبد هللا  االمتياز النفيضة 95

 النفيضة -نهج زغوان حي محمد علي  الزهور  النفيضة 96

 النفيضة  -عين مذاكر  البراعم الصغار النفيضة 97

 النفيضة-نهج جندوبة حي محمد علي  ديدا النفيضة 98

 النفيضة -حي السالم الوكالة العقارية  السالم النفيضة 99

 النفيضة -منزل دار بلواعر  البراعم النفيضة 100

 نهج ابن خلدون حي الياسمين النفيضة 56 الياسمين النفيضة 101

 النفيضة -شارع املجد منزل  دار بلواعر  االمتياز النفيضة 102



 
 

 النفيضة -التحرير نهج فلسطين حي  البشرى  النفيضة 103

 أوالد عبد هللا األنس  النفيضة 104

 منزل دار بالواعر-الغويالت  ماما الغالية النفيضة 105

 النفيضة -الفرادة  جيل املستقبل النفيضة 106

 أوالد عبد هللا اإلنتصار النفيضة 107

 النفيضة -الشقارنية اإلمتياز النفيضة 108

 النفيضة -الشقارنية بامبينو الند النفيضة 109

 النفيضة -منزل فاتح  بيت الطفل النفيضة 110

 النفيضة -قريميط الشرقية  كنوز الغد  النفيضة 111

 النفيضة -شارع الحبيب بورقيبة مركب الطفولة النفيضة النفيضة 112

 بوفيشة -عين الرحمة  طيور الجنة بوفيشة 113

 بو فيشة  -عين الرحمة  الحضن الدافىء بوفيشة 114

 بوفيشة -سيدي سعيد  طيور الجنة بوفيشة 115

 بوفيشة  -حي الزهور  املنيار بوفيشة 116

 ياسمين الحّمامات  -املدينة املتوّسطية   بامبينو الند بوفيشة 117

 بوفيشة -السلوم  األمير الصغير بوفيشة 118

 بوفيشة  -نهج الحبيب ثامر  نسمة بوفيشة 119

 القنطاوي  - 1نهج موناكو، الزيتونة  41 2مينينوس  حمام سوسة 120

 حمام سوسة -نهج احمد التليلي 3  حضن ماما حمام سوسة 121

ب الطفولة األنس حمام سوسة 122
ّ
 القنطاوي حمام سوسة 2نرجس  مرك

 حمام سوسة -نهج غرة جوان  2  حديقة االطفال حمام سوسة 123

 جويلية حمام سوسة 25نهج  8عدد البراعمأنوار  حمام سوسة 124

 حمام سوسة  -نهج بجاوة  8 اإلمتياز حمام سوسة 125

 نهج واد القصيبة قرب سوق السبت حمام سوسة 33 الخالن حمام سوسة 126

 حمام سوسة -الغرابي قرب مقهى بن علي  مالئكة الرحمة حمام سوسة 127

 حمام سوسة -نهج نابلس  9 2ألفة حمام سوسة 128

 حمام سوسة  -نهج ابن شرف 1 ياسين للبراعم حمام سوسة 129

 نهج قيس بن امللوح منطقة البحاير حمام سوسة البحاير حمام سوسة 130

 حمام سوسة -نهج السبالة سيدي سالم  أميمة حمام سوسة 131

 القنطاوي  2النرجس  -نهج الصوالجان  مينينوس حمام سوسة 132

 حمام سوسة -نهج عمر بن عبد العزيز   A p'tits pas 5بخطى صغيرة  حمام سوسة 133

 حمام سوسة -نهج الغفران  15 بيروات كاكوات حمام سوسة 134

 حمام سوسة-نهج سالم جغام  9 فضاء خديجة لألطفال حمام سوسة 135

 حمام سوسة  -نهج محّمد الخامس  89 كنوز  حمام سوسة 136

 حمام سوسة  -نهج فرحات حشاد  16 الورود سوسةحمام  137

 حمام سوسة  -نهج ابن الخطيب  لينا  حمام سوسة 138

 حمام سوسة  -نهج محمد الخامس  93 الحنان حمام سوسة 139

 حمام سوسة -شارع املأمون  الكتاكيت الصغار حمام سوسة 140

 حمام سوسة -نهج غاندي  52 ناصيف حمام سوسة 141

 حمام سوسة -نهج عزيزة عثمانة  Happy Face حمام سوسة 142

 حمام سوسة-شارع فرحات حشاد آية حمام سوسة 143

 الطريق السياحية، حمام سوسة-نهج التسامح  السمكة الصغيرة حمام سوسة 144

 حمام سوسة -نهج أبو جعفر املنصور  16 جزيرة املالئكة حمام سوسة 145



 
 

 حمام سوسة  -نهج الكويت  9 مريم حمام سوسة 146

 حمام سوسة  -نهج املرس ى، واد القصيبة  2فضاء خديجة لألطفال  حمام سوسة 147

 3سهلول  -نهج خليفة القروي  92 كاالن كالين سوسة الجوهرة 148

 1سهلول  -نهج الطاهر غرسة  La maternelle Montessori سوسة الجوهرة 149

 بوحسينة  -حي بوخزر 342 الكتاكيت سوسة الجوهرة 150

 شارع حسني بن سعيد خزامة الغربية سوسة 59عدد Tartine Au Chocolat سوسة الجوهرة 151

 تقسيم إيمان خزامة الغربية  ابن خلدون  سوسة الجوهرة 152

 نهج دقة واد غنيم سوسة جوهرة 1عدد السنافر سوسة الجوهرة 153

 نهج العلماء قرب نادي التنس فرع بوحسينة ماجيك الند سوسة الجوهرة 154

 بوحسينة -نهج الحج  1 ركن الطفل سوسة الجوهرة 155

 شارع أبو حامد الغزالي بوحسينة هدية السماء سوسة الجوهرة 156

 سوسة -نهج الحكيم مانفيال  5 مورو الياسمين سوسة الجوهرة 157

 سوسةنهج الصقر الصفايا  1عدد الضحى سوسة الجوهرة 158

 نهج الرضوان بوحسينة 05  باسمة سوسة الجوهرة 159

 حي الزهراء سوسة 28نهج مصطفى خريف عدد  السرور سوسة الجوهرة 160

 بوحسينة -الحي األوملبي  -نهج عمر بن عبد العزيز  جنة األطفال سوسة الجوهرة 161

 1ب,س,نهج االرجنتين سهلول  273 اليسر سوسة الجوهرة 162

 تقسيم الجديدي خزامة الغربية جوهرة 15 إقبال سوسة الجوهرة 163

 سهلول  -املركب التجاري روزاريا  املجد سوسة الجوهرة 164

 نهج ابي موس ى االشعري خزامة الغربية الزهراء سوسة الجوهرة 165

 2سهلول  -نهج أحمد زكي  األمل سوسة الجوهرة 166

 نهج يونس بلحاج علي بوحسينة سوسة 2 جنة الطفل سوسة الجوهرة 167

 نهج التحرير حي التعمير سوسة جوهرة الفراشة سوسة الجوهرة 168

 خزامة الغربية -نهج رشيد رضا  آية سوسة الجوهرة 169

 وراء جامع التيسير بوحسينة سوسة السرور سوسة الجوهرة 170

 حي الزهراء -علي اإلسكندراني  نهج الكتور  حدائق األنوار سوسة الجوهرة 171

 نهج محمد عبدو بوحسينة سوسة جوهرة القطط الصغيرة سوسة الجوهرة 172

 نهج عمر ابن عبد العزيز بوحسينة سوسة املنى سوسة الجوهرة 173

 1سهلول  -نهج الطوغو  الطفل السعيد سوسة الجوهرة 174

 خزامة الغربية 41مقسم الدجاج عدد قصر املالئكة سوسة الجوهرة 175

 سوسة جوهرة  - شارع محمد القروي 41عدد األنس سوسة الجوهرة 176

 نهج الحكيم قرول سوسة جوهرة 05عدد الرضا قرول سوسة الجوهرة 177

 -3نهج املنجي قريرة سهلول  حصن االمراء سوسة الجوهرة 178

 بجانب مستشفى الوالداتشارع محمد القروي  Petit à petitخطوة خطوة  سوسة الجوهرة 179

 سوسة جوهرة  -نهج محمد القروي  4 الحلم السعيد سوسة الجوهرة 180

 الحي األوملبي طريق القلعة الصغرى  النجاح سوسة الجوهرة 181

 نهج تالة أبو حامد الغزالي بوحسينة سوسة 7عدد Les Lutinsلي لوتان  سوسة الجوهرة 182

 البشير خريف خزامة الغربية جوهرةنهج  البراعم سوسة الجوهرة 183

 قرب املعهد النموذجي خزامة الغربية سوسة  2نهج احمد زكي سهلول  جزيرة االحالم سوسة الجوهرة 184

 واد غنيم  -مقسم الغنوش ي  اإلمتياز سوسة الجوهرة 185

  4سهلول  -عمارة حلية  Ma récréراحتي  سوسة الجوهرة 186

 خزامة الغربية  -نهج الحلل السندسية  Doudou et cartableكارطابل دودو  سوسة الجوهرة 187

 خزامة الغربية -نهج يوسف صاحب الطابع  فقاعات الصابون  سوسة الجوهرة 188



 
 

 نهج محمد أيوب املعرفة سوسة الجوهرة 189

 3سهلول  -نهج ميامي  Magic mamanاألم السحرية  سوسة الجوهرة 190

  1سهلول  -نهج حمودة باشا  أكادمية الياسمين سوسة الجوهرة 191

 1سهلول  -نهج الكاهنة  Doraدورا  سوسة الجوهرة 192

 3سهلول   -نهج الهدى  الطفل العزيز سوسة الجوهرة 193

 سوسة جوهرة -نهج ظفر هللا املؤذن  10 كيدزو  سوسة الجوهرة 194

 بوحسينة -شارع أبو حامد الغزالي  Smartسمارت  سوسة الجوهرة 195

 خزامة الغربية-نهج فخر الدين الرازي  اليرقات املضيئة سوسة الجوهرة 196

 وادي غنيم-حي زعتير أحالم الصغار سوسة الجوهرة 197

 1سهلول -نهج رياض السنباطي  23 الصديق كيدز سوسة الجوهرة 198

 خزامة الغربية-نهج ابن تيمية  Hello Kids سوسة الجوهرة 199

 خزامة الغربية -نهج جوهرة الساحل  SWEET KIDS سوسة الجوهرة 200

 بوحسينة -نهج محمود الحشفي  فاطمة  سوسة الجوهرة 201

م  العباقرة الصغار سوسة الجوهرة 202
ّ
 3سهلول -شارع الصادق املقد

 خزامة الغربية سوسة نهج الهادي املزابي الوجه املالئكي الصغير  سوسة الجوهرة 203

 سهلول  -شارع ليبيا  هابي كيدز سوسة الجوهرة 204

 سهلول  -نهج خير الدين بن مصطفى  11 فروبال سوسة الجوهرة 205

 حي الرياض  -شارع أم سلمى املخزومية  146 آالء سوسة الرياض 206

 4031الريحان حي الزهور  41تقسيم عدد  الفردوس سوسة الرياض 207

 4023 5شارع أملانيا الرياض األمل سوسة الرياض 208

 حي الرياض -نهج الفيل  16 الرحمة سوسة الرياض 209

 حي الرياض -نهج الهادي خفشة  154 الندى سوسة الرياض 210

 حي الرياض الخامس -نهج بن شرف  طيور الجنة سوسة الرياض 211

 الرياضنهج الف ليلة وليلة حي  2عدد  ماما سوسة الرياض 212

 نهج سفيان الطهوري حي الرياض  املالئكة سوسة الرياض 213

 حي الرياض  -نهج عبد العزيز بن رجيبة  بلسم سوسة الرياض 214

 حي الرياض 6000شارع  330 اإلنطالقة سوسة الرياض 215

 حي الرياض-نهج أبو حنيفة  7 الهدى سوسة الرياض 216

 نهج البرازيل حي الرياض الخامس  فاطمة الزهراء سوسة الرياض 217

 3حي الرياض  -نهج أبو بكر  الصديق  جنة العصافير سوسة الرياض 218

 نهج عبد العزيز بن رجيبة حي الرياض ميدو سوسة الرياض 219

 نهج الصحة حي الرياض الفراشة سوسة الرياض 220

 حي الريحان -نهج أسد بن الفرات  مامي سوسة الرياض 221

 4حي الرياض  5149نهج  عزيزة سوسة الرياض 222

 حي الرياض الخامس سوسة 6000نهج  اإلمتياز سوسة الرياض 223

 حي الرياض -نهج عبد القادر الجيالني  44 فارس سوسة الرياض 224

 حي الرياض الخامس  -نهج كوالملبور  61 األمير الصغير سوسة الرياض 225

 حي الرياض  -نهج علي بن عباس  70 حديقة الرياض سوسة الرياض 226

 حي الرياض  -نهج اإلمام بن حنبل  األكادمية الصغيرة سوسة الرياض 227

 نهج  الخنساء، حي الريحان  حي الزهور  املالئكة سوسة الرياض 228

تي سوسة الرياض 229
ّ
 حي الرياض-نهج موس ى بن نصير جن

 حي الرياض -سهيل بن عمرنهج  Smile Kids Academy 31 سوسة الرياض 230

 حي الزهور -حي الريحانة -نهج الرائد البجاوي 116 الند كيدز سوسة الرياض 231



 
 

 حي الرياض -نهج الفتح  2 الرحمة سوسة الرياض 232

 حي الرياض-نهج الفاطميين 32 ياسمين الند سوسة الرياض 233

 حي الرياض -نهج اليابان  األمراء سوسة الرياض 234

 حي الرياض -نهج الفاطميين 75  بامبينو سوسة الرياض 235

 حي الرياض -نهج طوكيو  Jardin des Lysالزنابق  سوسة الرياض 236

 سوسة  1934مارس  2نهج  الطفل األمير سوسة املدينة 237

 حومة التركي-نهج القدس  القدس سوسة املدينة 238

 سوسة -نهج عائشة بنت أبي بكر خزامة الشرقية  قصر املالئكة سوسة املدينة 239

 نهج قتيبة بن مسلم خزامة الشرقية  جنة السالم سوسة املدينة 240

 شارع إبراهيم بن األغلب الطريق السياحية سوسة قوس قزح سوسة املدينة 241

 خزامة الشرقية  -نهج طه حسين  جنة االطفال سوسة املدينة 242

 خزامة الشرقية  -نهج العقيد القرناوي  االوقات أحلى سوسة املدينة 243

 نهج أم العرائس خزامة الشرقية   كنزة سوسة املدينة 244

 سوسة - نهج بلعجوزة تروكاديرو  املالئكة الصغار سوسة املدينة 245

 نهج أحمد باكتير خزامة الشرقية  12 بياجي قاردن سوسة املدينة 246

 خزامة الشرقية  -نهج السوسن  تيتوف سوسة املدينة 247

 بوحسينة  -نهج محمود الحشفي  فاطمة سوسة املدينة 248

 منزل محمد بن رمضان سيدي الهاني  عصافير الجنة سيدي الهاني 249

 سيدي الهاني املركزية  براعم السالمة سيدي الهاني 250

 كروسية املركزية الفارس الصغير سيدي الهاني 251

 نهج علي البلهوان سيـدي بوعلي  السالم بوعليسيدي  252

 سيدي بوعلي-نهج بيرم التونس ي  طيور الجنة سيدي بوعلي 253

 سيدي بوعلي  -شارع الحبيب ثامر الطفل السعيد سيدي بوعلي 254

 نهج االستقالل سيدي بوعلي  فضاء فارس للتنشيط التربوي االجتماعي سيدي بوعلي 255

 نهج املغرب سيـدي بوعلي  األمل سيدي بوعلي 256

 سيـدي بوعلي  -شارع الجمهورية الجنان باهرة سيدي بوعلي 257

 منزل املحطة سيدي بوعلي  البراءة سيدي بوعلي 258

 سيدي بوعلي -شارع البيئة  البراعم سيدي بوعلي 259

 سيدي بوعلي -شارع الحرية  السعادة سيدي بوعلي 260

 سيدي عبد الحميد  -نهج التضامن حي العوينة  سنيا لحنينة سيدي عبد الحميد 261

 نهج سلمان الفارس ي حي صوطاب  فرح سيدي عبد الحميد 262

 حي الغدران الطفالة قرب مدرسة ابن سينا   2أزهار الجنة سيدي عبد الحميد 263

 نهج سيدي أحمد التيجاني حي سويس  األحالم سيدي عبد الحميد 264

 سوسة -حي الغدران الطفالة   1أزهار الجنة الحميدسيدي عبد  265

 نهج عرفات ابن خلدون سيدي الحميد  1 مركب الطفولة النور  سيدي عبد الحميد 267

 سيدي عبد الحميد  -نهج البشرى  الفوز  سيدي عبد الحميد 268

 حي املطار قرب القاعة املغطاة  فضاء إياد للطفل سيدي عبد الحميد 269

 محطة الزيتونة الطفالة  األمل عبد الحميدسيدي  270

 حي الشباب   -نهج الكونقو  البالبل سيدي عبد الحميد 271

 حي العوينة سوسة -واد سيدي قاسم  ناصيف سيدي عبد الحميد 272

 حي الغدران سيدي عبد الحميد سوسة املالئكة سيدي عبد الحميد 273

 القاعة املغطاة امام املكتبة العمومية الطفالة  رياض الجنة سيدي عبد الحميد 274

 عمارة سبرولوس  سيدي عبد الحميد  الهدى سيدي عبد الحميد 275

 نهج اليسر حي بن علية خلف السنبلة الذهبية حي العوينة  عيون الطفولة سيدي عبد الحميد 276



 
 

 نهج ابن خلدون حي سويس سوسة  املبدع الصغير سيدي عبد الحميد 277

 حي الشباب- 2533نهج  سناء سيدي عبد الحميد 278

 قصيبة الشط  -نهج ابن سراج  اآلفاق سيدي عبد الحميد 279

 سيدي عبد الحميد-حي الشباب، أمام امللعب البلدي مصطفى عمارة كاالن كالين سيدي عبد الحميد 280

 سيدي عبد الحميد -نهج الباطيمان  جاد الصغير سيدي عبد الحميد 281

 نهج الجود ،أمام مدرسة حي العوينة نجوم املستقبل سيدي عبد الحميد 282

 الطفالة سيدي عبد الحميد  -حي الغدران  Pilot Kids سيدي عبد الحميد 283

 كندار البراعم كندار 284

 كندار -أفريل  9نهج  الهداية كندار 285

 كندار  -مارس  20نهج  براعم الخير كندار 286

 كندار -البالملة  الفردوس كندار 287

 كندار  -أوالد عامر  الطيار الصغير  كندار 288

 البرجين  هبة مساكن 289

 طريق املسلخ القديم مساكن  براعم االيمان مساكن 290

 مساكن-نهج السينغال  مرام مساكن 291

 بني كلثوم  يوسف مساكن 292

 املسعدين -نهج نلسن مانديال  البراءة مساكن 293

 مساكن -طريق املوردين  نجوم صغار مساكن 294

 نهج الرباط مساكن جنة األطفال مساكن 295

 نهج اليمن حي املندرة املسعدين الياسمين مساكن 296

 مساكن -نهج جّدة الينبوع مساكن 297

 نهج العفاف حي النور مساكن  طيور الجنة مساكن 298

 املنطقة الصناعية مسعدينمقر شركة ليوني  أشبال ليوني مساكن 299

 نهج فلسطين املسعدين البراعم مساكن 300

 مساكن -نهج مدنين، حي ابن خلدون  الفرسان الصغار مساكن 301

 أمام مدرسة الكعبي اإلبتدائية مساكن األماني مساكن 302

 نهج وهران  مساكن  مستقبل الطفل مساكن 303

 بني كلثوم مساكن االمتياز مساكن 304

 مساكن -نهج االمام الغزالي  جنة العصافير مساكن 305

 مساكن -ـدد نهج االستقالل 19عـ االفارابي النموذجية مساكن 306

 بني ربيعة مساكن طيور الجنة مساكن 307

 مساكن -نهج الطيب املهيري  الزهور  مساكن 308

 الكنايس  -نهج املدرسة اإلعدادية النجاح مساكن 309

 مساكن -الحي الجديد  نوسة مساكن 310

 مساكن -بني ربيعة  األنس مساكن 311

 مساكن-نهج  السيار  الزيتونة مساكن 312

 مساكن -نهج النجاح  10 تانيت مساكن 313

 مساكن-الكنايس  الياسمين  مساكن 314

 مساكن -نهج حافظ إبراهيم  6 األمراء مساكن 315

 زاوية نهجي ابن سينا و سليانة مساكن  إقرأ و أكتب مساكن 316

 مساكن -الكنايس  غزيل مساكن 317

 مساكن -نهج النضال  اإلنطالق مساكن 318

 نهج االستقالل مساكن 11 البراءة مساكن 319



 
 

 نهج سيدي عبار  أكادمية اإلمتياز مساكن 320

 املسعدين -نهج محّمد علي  Happy Kidsالطفل السعيد  مساكن 321

 بني كلثوم  اإلمتياز مساكن 322

 املنشية، املسعدين -أفريل  9نهج  اإلمتياز مساكن 323

ة املالئكة مساكن 324
ّ
 مساكن -نهج الطاهر الحداد  جن

 مساكن-نهج املحطة  23 عالم الطفل مساكن 325

 املسعدين -نهج فاس  مالئكة النور  مساكن 326

 مساكن -نهج فرحات حشاد  األمل مساكن 327

 املسعدين -نهج الهدى  املستقبل مساكن 328

 املسعدين -نهج ابو بكر الصديق 21 األمل مساكن 329

 مساكن-نهج حفوز  البركة مساكن 330

 مساكن-نهج أحمد الرقيق الفرح مساكن 331

 مساكن-نهج اإلمام الشافعي  هابي كيدز مساكن 332

 مساكن -نهج فرحات حشاد 233 السندباد مساكن 333

 الكنائس الزهراء مساكن 334

 املسعدين -شارع اإلمام مالك  جنة الطفل مساكن 335

 مساكن -نهج الحبيب ثامر  16 الطفل السعيد  مساكن 336

 هرقلة -نهج عمر بن عمر  اإليمان هرقلة 337

 نهج عقبة ابن نافع الحي الجديد هرقلة  األسرة هرقلة 338

بعل 298 األمير الصغير هرقلة 339
ّ
 هرقلة-نهج حن

 هرقلة  -نهج حسن حسني عبد الوهاب  فضاء األمان هرقلة 340

 
 
 

  

 العنوان املؤسسة املعتمدية ع/ر

 شط مريم-أوالد سوقير  ماما منال أكودة 1

 حي الغشام القلعة الصغرى -نهج باستور  غادة القلعة الصغرى  2

 القلعة الكبرى - نهج ابن رشيق مركب شايلد هود القلعة الكبرى  3

 النفيضة -شارع محّمد علي  الزهور  النفيضة 4

 النفيضة -حي حشاد  -نهج ابن خلدون  ركن الرضيع النفيضة 5

 بوفيشة -شارع محمد الخامس  األيام السعيدة بوفيشة 6

 حمام سوسة -نهج أحمد التليلي  حضن ماما حمام سوسة 7

 طريق الشاطئ-نهج عمر بن عبد العزيز A p'tits pas 5بخطى صغيرة  حمام سوسة 8

 حي التعمير سوسة  -شارع التحرير  الفراشة سوسة الجوهرة 9

 سهلول -نهج أحمد زكي  Dream landجزيرة االحالم  سوسة الجوهرة 10

 بوحسينة-نهج علي اإلسكندراني 18 حدائق األنوار سوسة الجوهرة 11

 بوحسينة سوسة -نهج العلماء ماجيك الند سوسة الجوهرة 12

 1سهلول -نهج لويس معلوف مالئكة آدم سوسة الجوهرة 13

 3سهلول -نهج الجماهرية الليبية ريان سوسة الجوهرة 14

 الحي األوملبي سوسة-نهج سيدي بوعلي  النجاح سوسة الجوهرة 15

 بوحسينة -شارع محمد القروي  307 سندرال سوسة الجوهرة 16

 الصفايا سوسة  -نهج الصقر  1 الضحى سوسة الجوهرة 17

 خزامة الغربية -مقسم الدجاج  40 قصر املالئكة سوسة الجوهرة 18

 بجانب مستشفى الوالدات -شارع محمد القروي  Petit à petitخطوة خطوة  سوسة الجوهرة 19



 
 

 لول سه -نهج محمود شعبان  19 قلب األم سوسة الجوهرة 20

 بوحسينة -نهج محمد عبدو  القطط الصغيرة سوسة الجوهرة 21

 بوحسينة  -نهج الحج  Kinder corner 1ركن الطفل  سوسة الجوهرة 22

 خزامة الغربية -نهج جوهرة الساحل  SWEET KIDS سوسة الجوهرة 23

 سوسة  - 4سهلول  -عمارة حلية  راحتي سوسة الجوهرة 24

 الغربية خزامة-نهج أبو موس ى األشعري  النجم الصغير سوسة الجوهرة 25

 سهلول -شاع ياسر عرفات املجد سوسة الجوهرة 26

 حي الزهراء-نهج مصطفى خريف السرور سوسة الجوهرة 27

 3سهلول  -شارع الصادق املقدم  العباقرة الصغار سوسة الجوهرة 28

 2سهلول  -نهج مخمد التومي  عالم الصغار سوسة الجوهرة 29

 حي الرياض -الطاهورينهج سفيان  املالئكة سوسة الرياض 30

 حي الرياض -نهج ألف ليلة و ليلة  2 ماما سوسة الرياض 31

 حي الرياض -نهج النيل  بلسم سوسة الرياض 32

 حي الرياض -نهج الفاطميين  75 بامبينو سوسة الرياض 33

 حي الرياض -نهج سهيل بن عمر  حضن ماما سوسة الرياض 34

 حي الرياض -بن عمر نهج سهيل  2جنتي  سوسة الرياض 35

 خزامة الشرقية -نهج عائشة بنت أبي بكر  قصر املالئكة سوسة املدينة 36

 خزامة الشرقية -شارع القرناوي  SWEET TIME BABYأحلى األوقات  سوسة املدينة 37

 سوسة-شارع إبراهيم بن األغلب  قوس قزح سوسة املدينة 38

ة األطفال سوسة املدينة 39
ّ
 خزامة الشرقية -حسين نهج طه  8 جن

 خزامة الشرقية -نهج مراكش  الرضيع السعيد سوسة املدينة 40

 سيدي بوعلي -أكتوبر  15نهج  خطوة  3-2-1 سيدي بوعلي 41

 سيدي بوعلي -شارع الجمهورية  الطيور السعيدة سيدي بوعلي 42

 حي ابن خلدون سوسة-عمارة امللولي  حلم الرضيع سيدي عبد الحميد 43

 حي العوينة -نهج اإلكرام  نجوم املستقبل سيدي عبد الحميد 44

 حي النور،  مساكن -نهج العفاف  طيور الجنة مساكن 45

 الطريق الصناعية املسعدين-نهج القيروان أشبال ليوني مساكن 46

 مساكن-نهج سيدي عبار  أكاديمية اإلمتياز مساكن 47

 مساكن -نهج الرباط  جنة األطفال مساكن 48

 مساكن-نهج النجاح  10 تانيت مساكن 49

 املسعدين -أفريل  9نهج  ماما حبيبة مساكن 50

 مساكن -نهج الحبيب ثامر  الورد الجوري مساكن 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


