
  

 

 توزر بوالية  قائمة رياض األطفال                                        

 
 العنـــوان إسم الروضــة ع / ر

 القٌطنة توزر المدٌنة روضة األطفال التضامن القٌطنة توزر 01

 0022حً اإلزدهار تــوزر  روضة األطفال التضامن رأس الذراع 02
 0022ً المطار توزر ح روضة األطفال البلدٌة توزر 03

 0022نهج الناصر سلطانة توزر روضة األطفال الخاصة السحر 04
 0022الحً األولمبً طرٌق الحجٌج توزر  السندبادروضة األطفال الخاصة  05

 0022قرب الملعب توزر  روضة األطفال الشابً توزر 06
 0022توزر  00دد شارع أبو القاسم الشابً شقة ع روضة األطفال الخاصة اإلمتٌاز 07

 0022طرٌق دقاش تــوزر  روضة األطفال طٌور الجنة توزر 08

 0022حً الصندوق الوطنً للتقاعد و الحٌطة اإلجتماعٌة بتوزر  روضـة أحـالم الصغــار 09
 0022مالجً الشابٌة توز  المالئكة توزرروضة األطفال الخاصة جنة  10

 تــوزر 0022ار حً المط روضة األطفال الخاصة مٌكـً 11
 قبالة نزل فرام الطرٌق السٌاحٌة الشابٌـة توزر روضة جنة آالء توزر 12

 0022روضة راحتً ماما قرب جامع عمر بن الخطاب حً السالم توزر  روضـة راحتً ماما 13

 0022مالجً القٌطنة  توزر  روضة السلسبٌل تــوزر 14

 0022توزر  IIـة طرٌق الحامة حلب روضـة عصافٌر الجنة توزر 15

 0022جاء باهلل الزبدة توزر  يشارع الهاد روضة التوفٌق بتوزر 16
 0022حً المهرجان طرٌق المدرسة صحراوي توزر  روضة األطفال جنة الصحراء بتوزر 17

 0022حً اإلزدهار قرب جامع السالم توزر  روضة طرٌق الهداٌة توزر 18
 0022القٌطنة توزر  روضة خلٌج المالئكة 19

 طرٌق النفالٌات توزر روضة عالم الطفل 20
 0022قرب مدرسة حً السالم توزر  روضة بابا سنفور 21

 0022حً اإلزدهار طرٌق النفالٌات توزر  روضة النسٌم توزر 22

 0022الشرفة الشابٌة توزر  روضة الطفل السعٌد توزر 23
 0022مقبرة الشرفة توزر طرٌق  0022مارس توزر  0شارع  روضة جنة الفرح توزر 24

 0022طرٌق مقبرة سٌدي عبد الرحٌم توزر  روضة األرجوان توزر 25
 0022حً الشتاوة توزر  روضة النجوم توزر 26

 حلبة قرب مكتبة النجاح توزر روضة مٌدو توزر 27
 توزر 0ابً الش رأس الذراع حً بتوزر الطفولةروضة قصر  28

 0022توزر  حلبة أطفال الخٌر توزرروضة  29

 0022حً اإلزدهار النفالٌات قرب معهد اإلمتٌاز توزر  روضة المنى توزر 30
 0022بالد الحضر قرب المدرسة توزر  روضة األطفال " السنافر " توزر 31

 0022رأس الذراع توزر  روضة األسوة الحسنة توزر 32
نا   روضة 33  0022رأس الذراع توزر  باٌبً حبٌبً دي

 0022الحً األولمبً توزر  ألطفال جزٌل توزرروضة ا 34
 0022حفر الطٌن خلف الملعب توزر  روضة أطفال الحرٌة توزر 35

 0022طرٌق الحامة توزر  روضة األمان توزر 36

 0022حً النسٌم/ قرب مغازة التوفٌقرأس الذراع توزر  روضة األطفال المٌسم توزر 37
 0022حً الحسناوي بدقاش  ٌدروضة األطفاال  التضامن الحً الجد 83

 0022بوهالل دقاش   روضة األطفال الخاصة اإلمتٌاز أوالد ماجد 83
 0022نهج اإلقالع حً الحسناوي  روضة جنة العصافٌــر 04

 0022رع الحبٌب بورقٌبة الطرٌق الرئٌسً الحً الجدٌد  دقاش شا روضة األمان دقاش 04

 شــارع التحــول دقــاش روضـة العــالء دقــاش 04

 0022أوالد ماجــد دقاش  روضة النـــوارس 08

 0022زاوٌة العرب دقاش  فضاء األنس روضة فضاء األنس 00

 0022حً محطة القطار دقاش  روضة قصر المالئكة دقاش 04

 0022حً حسناوي دقاش  الروضة النموذجٌة بدقاش 04
 0022المحطة دقاش  شارع دقاش 0روضة األطفال النموذجٌة  04

 0002قراب دار الشباب المحاسن  روضة ستار صغار المحاسن 03



 0002شارع الحبٌب بورقٌبة المحاسن  عصافٌر الواحة المحاسن 03

 0002قرب مقهى لخضر طرٌق بوهالل المحاسن  روضة رٌسم المحاسن 44

 0002حً عٌن الواد بوهالل  روضة سمسم بوهالل 44
 0022أوالد ماجد  الواحة أوالد ماجدروضة ٌنابٌع  44

 2222مارس  0الحً الجدٌد قرب المعهد الثانوي  روضة األطفال أحالم الطفولة  بدقاش 48
 0022الحامة القرٌــة  روضة التضامن اإلجتماعً الحامة القرٌة 40

 0022النمالت حامة الجرٌد  روضة التضامن اإلجتماعً الحامة النمالت 44

 مدرسة إبراهٌم قمودي طفال الخاصة الصفــاءروضة األ 44

 مدرسة النمالت الحامة حامة الجرٌد 0روضة الصفاء  44

 0022محطة اللواجات حامة الجرٌد القرٌة  0روضة جنة األحالم  43

 0022الحً الجدٌد النمالت حامة الجرٌد  روضة جنة األحالم43

 0022الفٌالج الحامة  روضة الصفاء النموذجٌة44

 00225857بن فرج هللا نفطـــة  روضة األطفال التضامن بن فرج هللا نفطة 44
 0022شارع الحبٌب بورقٌبة نفطة  روضة األطفال جنة العصافٌر 44

 0022شارع الحبٌب بورقٌبة نفطة  روضة األطفال البراعم 48
 0022الشرفة نفطة  روضة نزهة البراعم نفطة 40

 0022حً الجدٌد مدخل البلدة نفطة ال روضة السنافر نفطـة44

 0022زاوٌة قدٌلة طرق المواعدة نفطة  0روضة الطفل األمٌـر 44
 0022شارع لحزامٌة علقمة نفطة  روضة اإلخالص بنفطة44

 حً بوعلوش الشرفة نفطة روضة الفردوس نفطة 43
 نفطة 2ورد نعام  روضة الهداٌة نفطة43

 0002حـــزوة  ةروضة التضامن اإلجتماعً حزو 44

 0002حً النخٌل حزوة  روضة طٌور الجنة حزوة 44

 0002حً النسٌم حزوة  0002مارس قرب السمتشفى  حزوة  02حً  روضة الرحمة حزوة 44

 0002شارع البٌئة حزوة  0002روضة جنة المالئكة اإلتحاد النسائً حزوة  48
 0002حً النسٌم حزوة  روضة الهناء حزوة 40

 0002مارس حزوة  02شارع  ربٌع الطفولة حزوةروضة  44

 0020جانفً قرب البلدٌة تمغزة  22الشارع الرئٌسً  روضة البراءة تمغزة 44

 

 قائمة محاضن األطفال

 العنـــوان إسم المؤسسة ع / ر

 حً الصندوق الوطنً للضمان اإلجتماعً بتوزر محضنة أحالم الصغار 10

 0022توزر  حً المستشفى نهج الناصر سلطانة محضنة السحر توزر 10

 0022حً محطة القطار دقاش  محضنة قصر المالئكة 10


