
الرمز اآللي المندوبیةإسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  11جانفي 2016

109801 1تونس 1  نهج الزاوية البكرية5عدد الزاوية البكرية

109802 1تونس 2  ســاحة القاللـــين12عدد القاللين

109808 1تونس 3   نهج الجزائر5عدد نهج الجزائر 5

109812 1تونس 4  نهج القصبة31عدد النجمة

109822 1تونس 5  نهج أنغــــوال6عدد "جان دارك"

109823 1تونس 6  نهج أنغـــوال8عدد "بوعبدلي" 

109834 1تونس 7  أوت منفلوري13 نهج 17عدد العباقرة

109837 1تونس 8 شــارع محمد الخــامس خير الدينالطاھر الحداد

109841 1تونس 9 أبرشية المرسى طريق سيدي الظريفمدرسة اللغماني للتعليم الخاص

109842 1تونس 10  نهج سيناء الكــرم19عدد مرموز 

109866 1تونس 11  نهج النيجر تونس32عدد 2محجوب 

109867 1تونس 12  نهج وادي سليانة1عدد جان جاك روسو

109868 1تونس 13  نهج الرقي  طريق قمرت2عدد اإلرتقاء

109869 1تونس 14  نهج أحمد مسكويه حي ابن سينا17عدد نجباء الغاب

109870 1تونس 15  مثلث نهج بحيرة فكتوريا23عدد جاك بريفار

109871 1تونس 16 نهج االستقالل المرسى5عدد أميلكار

109872 1تونس 17  الحامدية7000 نهج 12عدد 1محجوب  

109873 1تونس 18  نهج فلسطين تونس73عدد "لوبافيتش" 

109874 1تونس 19 إقامة الفاطمي عين زغوانأالن سافاري
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الرمز اآللي المندوبیةإسم المؤسسة  
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إلى غایة  11جانفي 2016

109875 1تونس 20 2 نهج وول ستريت ضفاف البحيرة 1عدد "أكادمية البحيرة"

109876 1تونس 21  شارع الشاذلي قاللة تونس27عدد "براعم العلم"

109877 1تونس 22 المنطقة الصناعية سيدي داود المرسى"طيبة للتعليم"

109878 1تونس 23 المنطقة الصناعية الكرم"لقمان الحكيم"

109879 1تونس 24 مكرر نهج المعري المرسى1"دفنشي سكول"

109880 1تونس 25 نهج بيري الباساج14 الحبيب ثامر

109881 1تونس 26 شارع بالفي الوردية7ابن سينا سكول

109882 1تونس 27  تونس1002نهج النيجر 31نوبل سكول

109883 1تونس 28  تونس1 الشرقية8603نهج المدرسة الكندية بحي الخضراء

109885 1تونس 29 حي الصنوبر ضفاف البحيرة"الجوكندا"

109886 1تونس 30 نهج محمد البوعزيزي المنزه1البيان سكول

109887 1تونس 31 نهج نبتون حدائق قرطاج31االمتياز بقرطاج 

109888 1تونس 32 المركز العمراني الشمالي عمارة فوجي فيلم حي الخضراء"فورست سكول"

109889 1تونس 33 نهج المنيار حي الواحات العوينة26األكاديمية

109890 1تونس 34 نهج فلسطين116مالك الصغير

109891 1تونس 35  المنطقة الشمالية الشرقية ضفاف البحيرة2,3,6مقسمالعش

109892 1تونس 36  مونبليزير5نهج عبد الرحمان عزام عدد ريان سكول

119801 2تونس 1  نهج ابن سينا27عدد فيكتور ھيقو 

119805 2تونس 2 زاوية نهج البرتقال ونهج عبد الحميد التليلي ونهج ليبيا باردوابن سينا باردو 
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إلى غایة  11جانفي 2016

119825 2تونس 3  نهج شارع الحبيب بوقطفة134عدد خير الدين باشا 

119827 2تونس 4  نهج غرة جوان حي المهرجان9عدد شفرول 

119832 2تونس 5 1934 مارس 2 شارع 9عدد المنارة 

119839 2تونس 6  نهج الحرايرية الزھروني279عدد االمتياز 

119840 2تونس 7  شارع الهادي شاكر4عدد األسوة

119841 2تونس 8   مارس20 نهج 113عدد الحسومي

119854 2تونس 9 1 نهج محمد عبد الوھاب حــدائق المنزه المنار 47عدد حنبعل 

119855 2تونس 10  زنقة طارق بن زياد ميتيال فيل1عدد مؤسسة بن مراد للتعليم الخاص

119856 2تونس 11  ديسمبر ميتيال فيل10 شارع 66عدد 4شارلمان المنزه  

119857 2تونس 12  نهج صقانس1عدد سليم سكول باردو

119858 2تونس 13 9 المنزه 65شارع عبد العزيز الثعالبي عدد مالك الصغير

119859 2تونس 14  نهج كامل الكيالني15عدد ابن الهيثم

119860 2تونس 15  نهج أحمد أمين14عدد االستراحة

119861 2تونس 16  حي السالمة42269 نهج 01عدد ابن نفيس

119862 2تونس 17  نهج الطاھر الحداد باردو01عدد  األكاديمية

119863 2تونس 18  شارع يوغرطة ميتيال فيل11عدد الشنوفي

119864 2تونس 19  نهج المرسى باردو4عدد ابن خلدون

119865 2تونس 20  نهج عبد هللا ميساوي العقبة العليا10عدد ابن حزم

119866 2تونس 21  نهج خير الدين باردو5عدد جان جاك روسو
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   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   
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إلى غایة  11جانفي 2016

119867 2تونس 22 175فيال 50بوسيجور مقسم (Gustave Flaubert)"قيستاف فلوبار"

119868 2تونس 23 حي ابن خلدون62126نهج منــار السبيل

119869 2تونس 24 نهج باشية بنت معاوية المنزه15أرشيماد أكاديميا

119870 2تونس 25 مكرر نهج الطاھر صفر المنزه33دريم سكول

119871 2تونس 26 شارع المنجي سليم باردو11البيان

119872 2تونس 27 شارع المنجي سليم باردو47الحكمة

119873 2تونس 28 "la tulipe"23نهج رقادة باردو

119874 2تونس 29 نهج الحديقة العمران28"االستراحة ب"

119875 2تونس 30 1مكرر نهج محمد عبدالوھاب المنار 5األفق

119876 2تونس 31 "Le bahut school" 1نهج الحبيب عاشور المنزه

129804 أريانة1 7المنزه 4- مقسم عدد - تقسيم القموديينبوع المعرفة/ لفونتان  

129805 أريانة2  حي الغزالة20شارع أفالطون عدد مسالك

129806 أريانة3  تقسيم الحي الجديد حي الغزالة7عدد األوديسة

129807 أريانة4 6 نهج المعهــد المنـــــــــزه 2عدد دار األسرة 

129808 أريانة5 5 شارع الديمقراطية  المنزه 44عدد سنابل األمل 

129809 أريانة6 8 شارع معاوية بن أبي سفيان المنزه4عددالمختار  

129810 أريانة7 40مقســم  سليم سكول   E  2حي النصــر

129811 أريانة8 1 نهج ألبانيا النصر 19عدد  المعرفة 

129812 أريانة9 نهج رابعة العدوية المنزه السابعأوليس 
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إلى غایة  11جانفي 2016

129813 أريانة10 إقامة إلياس دار فضالالجوكاند التوأم 

129814 أريانة11 8نهج صور المنزه20ابن سينا 

129815 أريانة12 1مقســم  ريني ديكارت  E  2تقسيم األمل حي النصــر

129816 أريانة13  أريانة7نهج يوسف صاحب الطابع المنزهزھرة الربيع 

129817 أريانة14 شارع الصفصاف حي الغزالة14 جون جاك روسو 

129818 أريانة15 8 نهج فاطمة الناشيء المنزه8عدداألھرام 

129819 أريانة16  نهج أرستوت حي الغزالة48عدد "المدرسة" 

129820 أريانة17 حدائق المنزه المنيهلة(Smart school)"الذكية"

129821 أريانة18 شارع الكاھنة8أريانة  "مونديال سكول"

129822 أريانة19 "  الصنهاجي8طريق بنزرت كم بالمنيهلة" مؤسسة الفارابي للتربية والتعليم

129823 أريانة20 نهج الورود رياض األندلس39"الطفل القائد"

129824 أريانة21 2نهج  مدينة  النصر20"ويليام شكسبير"

129825 أريانة22 مكرر نهج بلحسين جراد12أريـــان سكول

129826 أريانة23 نهج الشيخ محمد الكلبوسي14"الروس"

129827 أريانة24 نهج التوت رياض األندلس11العبــــاسي سكول

129828 أريانة25 المنزه الخامس شارع الديمقراطية"مؤسسة بودالر للتعليم الخاصّ "

129829 أريانة26 نهج المسعودي24"مدرسة الطريقي"

129830 أريانة27 نهج باريس برج الوزير8"نوبل سكول"

129831 أريانة28 نهج عّمار الدخالوي حي الغزالة34األفق الجديد
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الرمز اآللي المندوبیةإسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   
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إلى غایة  11جانفي 2016

129832 أريانة29 شارع األھرام حي الغزالة4"لميستي أكاديمي سكول"

129833 أريانة30 نهج جزر القمور طريق روادIdéal school" 3" المدرسة المثالية

129834 أريانة31 نهج فولتار حي الغزالة16عليسة سكـــول

129835 أريانة32 المنطقة الصناعية شطرانة"آمــال للتعليم الخاص" 

129836 أريانة33  القطب التكنولوجي160شطرانة ص ب "الكنـــدي" 

129837 أريانة34  المنيهلة2حدائق المنزهسليمة سكـــول 

129838 أريانة35 نهج الصفصاف حي الغزالة رواد14  "مجمع التعليم الخاص" 

139801 بن عروس1 نهج علي باش حانبة  مقرين3 الفوز

139802 بن عروس2 نهج الباكستان منجيل 1منجيل سكول 

139804 بن عروس3 Z4 الطريق الحزاميةالحمائم الثالث 

139805 بن عروس4  شارع الجمهورية5عدد أوالدي 

139806 بن عروس5 نهج الطاھر الحداد4 ينابيع الفوز 

139807 بن عروس6  حي الحبيب13.7طريق سوسة كلمالسليمة

139808 بن عروس7 نهج ابن خلدون حمام الشط13  بوكيمون المستقبل 

139809 بن عروس8 زاوية مكة المكرمة شارع الشهداء لميس سكول

139810 بن عروس9 4نهج لشبونة المروج  4  البراعم

139811 بن عروس10  جانفي الزھراء18حي رحاب التربية

139812 بن عروس11 نهج  إيطاليا  بومهلالطالب

139813 بن عروس12  شارع النزھة حي الحبيب57عدد طريق المعرفة 
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إلى غایة  11جانفي 2016

139819 بن عروس13 شارع الهادي شاكرالخوارزمي

139821 بن عروس14 نهج ابراھيم الموصلي10   شاكورا سكول 

139825 بن عروس15 1نهج ابن منظـــور المروج الجوكندة 

139826 بن عروس16 نهج بنزرت  المدينة الجديدة 3زھرة المدائن 

139827 بن عروس17 نهج تونس المدينة الجديدة 1بيكاسو 

139828 بن عروس18  حمام األنف4نهج قابس عدد منتسوري الدولية

139829 بن عروس19 طريق فوشانة المغيرة"الفونتان سكول"

139830 بن عروس20 1زاوية نهج إفريقيا المروجالفردوس

139831 بن عروس21 "Le Prévert"93شارع الجمهورية سيدي رزيق مقرين

139832 بن عروس22 شارع الحرية فوشانةاإلحسان

139833 بن عروس23 حي الهضابحبيبة سكول

139834 بن عروس24 سانية بوخام  الوليجةاقرأ بالزھراء

139835 بن عروس25 بومهل البساتين(Intelligent Private School)"الذكية"

139836 بن عروس26 ساحة الجمهورية  رادس8 "ماكسوال سكول"

139837 بن عروس27 نهج المدرسة سيدي رزيق46المجد

139838 بن عروس28 شارع فرحات حشاد رادس15تنوير

139839 بن عروس29 حي المزيان مرناقأنس سكول

139840 بن عروس30 مقسم عدد6بالمروج   "كالر فونتان"  E61C

139841 بن عروس31 نهج الشاذلي قاللة8النخبة ببومهل
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139842 بن عروس32 6 تقسيم الوكالة العقارية للسكنى بالمروج 585مقسم عدد "جان جاك روسو"

139843 بن عروس33 1نهج البهجة المدينة الجديدة 02"ألبار كامي"

139844 بن عروس34 تقسيم الصباح رادس مليان"إكسال سكول"

139845 بن عروس35 طريق رابغ طريق الزھراء رادسالعماد

139846 بن عروس36 1نهج الجزائر المدينة الجديدة 49النخبة

139847 بن عروس37 نهج ليبيا بحمام االنف07النور

149801 زغوان1 العربي زروق الناظورنور العلم 

149802 زغوان2 حي العرائس زغوانالبخاري

149803 زغوان3 شارع األرض زغواننسرين سكول

149804 زغوان4 نهج الملعب البلدي حي المنزهعليســة

159801 منوبة1  نهج ابن الجــزار1عدد ابن الجزار

159802 منوبة2 نهج البســــاتين  خزندارخزندار

159803 منوبة3  نهج القادسية3عدد ابن رشد

159804 منوبة4  شارع الحدائق وادي الليل3عدد الرؤى 

159805 منوبة5 نهج االردن حي البرتقالنبراس 

159806 منوبة6  شارع الحبيب بورقيبة30عدد الرياحي 

159807 منوبة7 شارع البيئة منوبة 12الفردوس 

159808 منوبة8 طريق الشنوة وادي الليلالمرايا 

219803 بنزرت1 7001شارع الحبيب بورقيبة  بنزرت120  األخوات
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219807 بنزرت2 نهج ابن أبي الضيــــــاف منزل بورقيبة               األخوات

219808 بنزرت3 نهج ابن أبي الضياف                   قرطاج

219809 بنزرت4 نهج الناظور وادي المرجالمشعل

219811 بنزرت5 نهج الفّل منزل بورقيبةالكواكب

219812 بنزرت6 نهج طريق الكورنيش الشاطئ الجميلالكندي

219813 بنزرت7 نهج محمد القصاب حي عين مريم72  النخبة

219814 بنزرت8 سانية النوري الكرنيشاالمتياز

219815 بنزرت9 نهج الشمال بنزرت 7 ابن خلدون

219816 بنزرت10 نهج سوسة منزل بورقيبةالفاتح

219817 بنزرت11 نهج رمادة منزل بورقيبةخزندار

219818 بنزرت12 طريق الشاطىء رأس الجبلالمجد

319801 باجة1  أوت باجة13نهج  "ماي سكول"

319802 باجة2 شارع أميلكار حي األلفة"أميلكار"

319803 باجة3 شارع الجمهورية57زينة الدنيا

319804 باجة4  باجة246نهج تونس عدد نوبل سكول

329803 جندوبة1 2 نهج زغوان حي النخيل 1عدد فولتير 

329804 جندوبة2 نهج الهادي شاكر جندوبة83بشير اإلينوبلي 

329805 جندوبة3 نهج خالد بن الوليد حي المستشفى ببوسالمخالد بن الوليد

329806 جندوبة4 نهج عبد الحكيم العيادي حي الحدائقالعباقــرة
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إلى غایة  11جانفي 2016

329807 جندوبة5 نهج أبي لبابة األنصاري حي الرماةالنبــوغ

419801 الكاف1 نهج  سد وادي مالق حي الزيتونة3  ابن سينا 

419802 الكاف2 شارع المنجي سليمحنبعل 

419803 الكاف3 حي الصخرة الكافأميلكار

429801 سليانة1 شارع الحبيب بورقيبة سليانةقوس قزح 

429802 سليانة2 1حي الرياضابن سينــــا 

429803 سليانة3 حي الرياض طريق مكثر"Elite School"النخبة سكول 

439801 القصرين1 1200الحي االولمبي القصرين الروابي

439802 القصرين2 شارع األرض المدينة الجديدةابن سينا

439803 القصرين3  جانفي القصرين14شارع الدوالب

439804 القصرين4 حي المعهد سبيطلةبسبيطلة

439805 القصرين5 بجانب المعهد الثانوي الخاص النجاحالنجاح

519801 سيدي بوزيد1  المركز البريدي66ص ب العناية 

519803 سيدي بوزيد2 حي المعرفة خلف المعهد الثانوي أوالد حفوزالنخبة 

519804 سيدي بوزيد3 9100حي المستقبل سيدي بوزيدالمعرفة

519805 سيدي بوزيد4 9100شارع اتحاد المغرب العربي سيدي بوزيدالخوارزمي سكول

519806 سيدي بوزيد5 شارع أحمد التليلي الرقابالفـوز

519807 سيدي بوزيد6 شارع المغرب العربيأكادمية قادة المستقبل

519808 سيدي بوزيد7 9100شارع مصطفى خريف سيدي بوزيد"المجد"
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إلى غایة  11جانفي 2016

519809 سيدي بوزيد8 حي الحدائق"ألفا سكول"

519810 سيدي بوزيد9 لسودة"الريان للتعليم الخاص"

519811 سيدي بوزيد10 حي الزھور الرقاب"نورھان سكول"

529820 قفصة1 شارع الحبيب بورقيبةالمصعد 

529821 قفصة2 نهج القرنفل العسالة قفصةابن سينا 

529822 قفصة3 شارع فلسطين حي النورالنخبة 

529823 قفصة4 نهج الجزائر القصر اإلتقان 

529824 قفصة5 بطحاء المرادية قفصة المدينةسماح سكول 

529825 قفصة6 طريق البلفدير سيدي أحمد زروقاالمتياز قرطاج 

529826 قفصة7 قبالة معهد الحسين بوزيانبانوراما

529827 قفصة8 "le laureat" 10حي النور شارع صنعاء عدد

529828 قفصة9 طريق المحطة نهج مرسيليا المتلوي"األكادمية"

529829 قفصة10 نهج الحمل حي المنزهابن منظور

529830 قفصة11 حي النسيم المظيلةالمضيلة سكول

529831 قفصة12 حي السعادة الغربيالنموذجي

529832 قفصة13 القطار"القطار سكــول"

529833 قفصة14 حي المنزه راس الكاف قفصةاألھرام

529834 قفصة15 حي عرباطةالطالئع

529835 قفصة16 سيدي أحمد زروقالمناھل
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الرمز اآللي المندوبیةإسم المؤسسة  
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إلى غایة  11جانفي 2016

529836 قفصة17 5طريق توزر كم ابن رشد

529837 قفصة18 حي الرئيس المتلوياألفق

529838 قفصة19 طريق قابس قبالة صيدلية عيشة ضو القصرالفردوس

529839 قفصة20 الكون" القسم التحضيري الخاص  حي النور قفصة"

539805 توزر1 حي الوكالة العقارية للسكنى توزرالسفير سكول

539806 توزر2 طريق الحجيج توزر"أوميقا"

619803 قبلي1 حي الواحة طريق توزر قبليحليمة سكول

619804 قبلي2 طريق توزر قبليالمستقبل

619805 قبلي3 حي أوالد عون دوز الجنوبيةدوز سكول 

619806 قبلي4 4260شارع بورقيبة نهج األفراح رحاب المعرفة

619807 قبلي5 بوعبد هللاأكاديمية فاطمة

619808 قبلي6 حي الهدى قبليالفوار سكول

629801 تطاوين1 ساحة النصر قبالة جامع المدينة تطاوينسيف المعارف

629802 تطاوين2 حي النزھة تطاوين الشماليةنبراس

639814 مدنين1 نهج حسين عنان بومالل جربة جان جاك روسو 

639815 مدنين2 طريق الوارسنيةنبـــــراس 

639816 مدنين3 4100نهج باجة مدنين 2عمـــــر الفاروق 

639817 مدنين4 4116ميدون جربة ابن سينـــــا 

639818 مدنين5 حومة السوقاألمير الصغير
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إلى غایة  11جانفي 2016

639819 مدنين6 نھج ابن سينا حي الملعبالمصعد

649801 قابس1 حي الزھور مطرش بلقيس سكول

649802 قابس2 نھج خير الدين باشا باب بحرالنموذجية 

649803 قابس3 تقسيم السبخة شارع صالح الدين األيوبي قابساإلبداع 

649804 قابس4  نھج عمر بن الخطاب زريق76عدد نور سكول 

649805 قابس5 حي الزھور مطرش قابسالغرابي

649806 قابس6  الحامة قابس6060مطرش الشاطئ "أمانة سكول"

649807 قابس7 نھج أحمد التليلي"فورست سكول"

649808 قابس8 النجاح"القسم التحضيري الخاص نھج رمضان البھلول الظاھري قابس151 "

719805 1صفاقس 1 3003 نھج الصفاء و المروى1طريق منزل شاكر كلم األنوار

719806 1صفاقس 2 3-3023طريق المطار كلم المستقبل 

719808 1صفاقس 3 3002 نھج  البستــــــان16عدد نور المعارف

719809 1صفاقس 4 2,5-3002طريق تونس كلم  اليمامة 

719810 1صفاقس 5 3-3041طريق تنيور شارع عبدالعزيز الثعالبي كلمأمل الصغار 

719811 1صفاقس 6 2,5-3033طريق منزل شاكر كلم (La Coupole) "ال كوبال" 

719812 1صفاقس 7 -3052 زنقة الزواري3طريق سكرة كلم "طيور الجنة" 

719813 1صفاقس 8 3002 صفاقس 2,5طريق القائد امحمد كم "إشراق سكول" 

719814 1صفاقس 9 19-3099 المنطقة3000 نھج  عثمان بن عفان 1طريق شاكر كلم االزدھار

719815 1صفاقس 10 3032 صفاقس2طريق قرمدة كم"نوفا سكول" 
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إلى غایة  11جانفي 2016

719816 1صفاقس 11  "GLORY SCHOOL" قرب4,5طريق منزل شاكر كم  STEG 3013صفاقس

719817 1صفاقس 12  صفاقس3000نھج خالد بن الوليد الصديق 

719818 1صفاقس 13 19-3099 المنطقة466 البستان نھج القدس عدد2المھدية كلم,طالريحان 

729801 2صفاقس 1 6,5نھج الرياض طريق منزل شاكر كلمالتألق 

729802 2صفاقس 2  المنجي سليم ساقية الزيت54شارع SCHOOLING PLUS "النموذجية"

819803 القيروان1 شارع األمم المتحدة القيروانابن سينا 

819804 القيروان2 3129  نھج خميس ترنان حي الحجام القيروان 8عدد  ابن رشيق 

819805 القيروان3 3100 نھج ابن الربيب 27عدد أسد بن الفرات 

819806 القيروان4 2نھج زياد بن نبيد الصحابي"ابن رشد" 

819807 القيروان5  "Mon école"  القيروان3140مفترق السيد الصحبي شارع أبي زمعة البلوي 

819808 القيروان6 عمارة مريم حي المنار القيروان"المعرفة" 

819809 القيروان7 نھج زياد بن لبيب خلف المدرسة االبتدائية المعرفة ببوحجلةنور للنجباء 

819810 القيروان8  "The Leaders"شارع الورد قبلة مصنع التبغ المنصورة

829801 المھدية1  شارع الجمھورية الزھراء207عدد الجيل الجديد 

829802 المھدية2  ABC Schoolشارع الطاھرصفر ھيبون

829803 المھدية3 شارع بورقيبة المھديةاالمتياز

829804 المھدية4 شارع فرحات حشاد الجمالنسرين لالمتياز

829805 المھدية5 شارع الحبيب بورقيبة قصور السافالنوابغ

839802 المنستير1  نھج الطاھر صفر28عدد الفتح 
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839809 المنستير2 صقانس المشرف- طريق الديس   ابن سينا 

839810 المنستير3 شارع المجاھديناإلمتياز 

839811 المنستير4  نھج مــــارث3عدد مريم 

839812 المنستير5 نھج الورد حي الحدائقجيل المستقبل

839813 المنستير6  طبلبة1952 جانفي 23شارع مناھل العلم 

839814 المنستير7 1حي الرياض حنبعل 

839815 المنستير8 شارع الشھداء دار األسرةرمز الفوز 

839817 المنستير9 شارع الحبيب بورقيبةالفنتان

839818 المنستير10  سقانص280نھج عبد العزيز العروي ص ب ابن رشد 

839819 المنستير11 نھج مونداس فرانس صقانسأرشيماد الصغير 

839820 المنستير12 نھج حسان بن نعمانالتفوق

839821 المنستير13  جمال5020طريق المكنين التفوق 

839822 المنستير14 شارع أبو القاسم الشابي"المثالية"

839823 المنستير15 حي المنار زرمدين"االرتقاء" 

839824 المنستير16 قبالة مدرسة الھداية قرب معمل باكوتاكس"ميرال سكول" 

839825 المنستير17 شارع علي بورقيبة صقانس"النخبة" 

839826 المنستير18 نھج االمام الغزالي- شارع النصر التوفيق

839827 المنستير19 نھج الھادي خفشة صقانساالرتقاء

839828 المنستير20 حي السالمة طريق منزل كامل جمال"الحديثة" 
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839829 المنستير21 شارع الھادي شاكر الساحلينالفرابي 

839830 المنستير22 نھج محمد الزيلي المنستير"بيتاقور" 

839831 المنستير23 نھج عثمان بن عفان المكنين"دريم سكول"

839832 المنستير24 حي المندرة نھج عليسة"االسكال"

839833 المنستير25  " نھج أبو بكر الصديق زاوية قنطشبجمال" اقرأ

839834 المنستير26 5050نھج عبد الكريم الواد القلم الذھبي

839835 المنستير27 شارع الحريةابن رشيق

839836 المنستير28 نھج ناجي عبدالرحمان الدھماني طريق المندرة بني حساناألمد 

849801 سوسة1 4000نھج البشير بـــوراوي معــروف سوسة صالح الدين األيوبي 

849802 سوسة2 4000 نھج األخــت جوزيفين سوسة13عدد األخوات  جوزفين 

849803 سوسة3 4054 سوسة3نھج  المنجي قريرة سھلول األمير الصغير 

849804 سوسة4  سوسة4002حي الصفايا قرب مصحة السالمابن خلدون 

849805 سوسة5 نھج بنزرت مساكن منطقة صريشعليسة 

849806 سوسة6 مساكن- نھج وھران المعرفة مساكن 

849807 سوسة7  سوسة4002 نھج عبد العزيز الثعالبي 3عدد فرنسواز دلتو 

849808 سوسة8  سوسة4002نھج العلماء بوحسينةالعلماء 

849809 سوسة9 4071نھج المعز ابن بديس عمارة الزياتين خزامة الغربية سوسة جنة األطفال 

849810 سوسة10 4054 خلف المعھد النموذجي بسوسة2حي سھلولجزيرة األحالم 

849813 سوسة11  سوسة2نھج محمد ابراھيم االغلب سھلول الصديق 
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إلى غایة  11جانفي 2016

849814 سوسة12 نھج الحبيب بو قطفة خزامة الغربيةفاطمة الزھراء 

849815 سوسة13 4000نھج القدس كرنيش سوسةالقدس 

849816 سوسة14 عمارة الغدامسي الطريق الخزامية أكودةنجمة المعرفة 

849817 سوسة15 4070نھج الورود مساكن سيدي عبار القادة 

849818 سوسة16 55نھج غرة جوانDe la Fontaine"9"دي الفونتان

849819 سوسة17 1-4054نھج زكرياء أحمد سھلول"الشابي"

849820 سوسة18 4000نھج الشريف السويسي سوسة جوھرة"فولتير"

849821 سوسة19 4023 حي الرياض6نھج الفتح عدد "الرحمــــة"

849822 سوسة20 نھج وادي الملوك حي الرياض سوسة"الصغار العظماء"

849823 سوسة21 جانفي القلعة الكبرى14شارع "دريم سكول"

849824 سوسة22 مركب زيني فيلم أكودةاالفاق الجديدة

849825 سوسة23 شارع أبو حامد الغزالياالمتياز

849826 سوسة24 شارع حشاد نھج النخيل النفيضةالخلدونية

919806 نابل1  نھج مكــة المكــرمة2عددالمناھل 

919807 نابل2 نھج األخطل دار شعبانالمثالية 

919808 نابل3 شارع الحبيب بورقيبة منزل بوزلفةھبة 

919809 نابل4 8062شارع الدالي الجازي نابل العالمة 

919810 نابل5 نھج الورد حي الرياض قرمباليةالنخبة

919811 نابل6 نھج زيد بن الحارث الحي األولمبي قرمباليةابن رشد 
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919812 نابل7  جانفي طریق الشاطئ سلیمان14شارع أشرف 

919813 نابل8 8040شارع الثورة حي الحرفي بوعرقوب القدوة سكول

919814 نابل9 حي الریاض برج السدریة سلیمانالمنھل حي الریاض 

919815 نابل10 نھج بلقاسم الزواري قلیبیة"سارة سكول" 

919816 نابل11 نھج غاندي قربة"المثالیة" 

919817 نابل12 شارع فیصل عبد العزیز الحمامات"مدرستي" 

919818 نابل13 شارع مصر حي الریاض"سیتي سكول" 

919819 نابل14  أوت طریق الحزامیة الحمامات3شارع "plus المثالیة" 

919820 نابل15 نھج الجامعة العربیة قلیبیةالحكمة 

919821 نابل16  منزل بوزلفة8010شارع المنجي سلیم األسوة الحسنة

919822 نابل17 808دار األسرة نھجنھج أولمبیا النخبة التونسیة

919823 نابل18 8011شارع علي الدوعاجي نابل "Prima pole"  القطب

919824 نابل19 نھج الحاج البشیر بن فضل منزل تمیم3قرطاج سكول

919825 نابل20 أوت الطریق الحزامیة الحمامات3شارع الحیاة

919826 نابل21 الطریق الحزامیة الحمامات"بانوراما سكول"
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