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109801 تونسيالزاوية البكرية نهج الزاوية البكرية5عدد 1

109802 تونسيالقاللين ســاحة القالين12عدد 2

109803 المنطقة الصناعية خيرالدين الكرم3 تونسيالتكامل

109804 تونسيمدرستي نهج قرطاج المرسى13عدد 4

109805 تونسيماري كوري نهج النيجر تونس54عدد 5

109806 تونسيآفاق نهج الشهيد البشير خصيبة سيدي البشير37عدد 6

109808 تونسينهج الجزائر 5  نهج الجزائر5عدد 7

109809 تونسيإكسيلنسيا نهج البصرة الفيات تونس04عدد 8

109812 تونسيالنجمة نهج القصبة31عدد 9

109822 تونسي"جان دارك" نهج أنغوال6عدد 10

109823 تونسي"بوعبدلي"  نهج أنغوال8عدد 11

109830 تونسيمؤسسة سعيدي للتعليم الخاص نهج الكرنيش بلفي الوردية تونس6عدد 12

109831 1 نهج بلقاسم البازمي حي ابن سينا تونس 47عدد 13 تونسياألوائل

109834 تونسيالعباقرة أوت منفلوري13 نهج 17عدد 14

109837 شــارع محمد الخــامس خير الدين15 تونسيالطاهر الحداد
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109838 أبرشية المرسى يسيدي الظريف16 فرنسي(نظام فرنسي) "Jean Jaurès" جون جوراس

109839 تونسينورومنتيسوري المنطقة الصناعية خير الدين الكرم4/1/1مقسم  17

109840 المنطقة الصناعية خير الدين بحلق الوادي18 ألمانيالمدرسة االبتدائية الدولية (نظام ألماني)

109841 أبرشية المرسى طريق سيدي الظريف19 تونسيمدرسة اللغماني للتعليم الخاص

109842 تونسيمرموز  نهج سيناء الكـرم19عدد 20

109843 تونسيسقراط  نهج سقراط خيرالدين بالكرم تونس19عدد 21

109844 تونسيالنجوم الذهبية حلق الوادي3نهج  المعامل  ضفاف البحيرة22

109845 تونسيجيل النخبة نهج الشيخ النيفر حي الواحات حلق الوادي54عدد 23

109846 شارع البيئة ضفاف البحيرة24 بريطانيبريتش أكاديمي بتونس (نظام بريطاني)

109847 شارع الحنايا بالعوينة25 تونسيأكادمية الزهراء

109848 عين زغوان بتونس2046 نهج صدربعل حدائق قرطاج 7عدد 26 فرنسيالمدرسة الدولية بقرطاج

109860 تونسياالنقليزيـة الدوليـة مكرر طريق لمنطقة الصناعية سيدي داود قمرت المرسى3عدد 27

109861 نهج عقبة ابن نافع البحر األزرق المرسى تونس28 تونسيتويتي

109862 نهج إحسان عبد القدوس حي السالمة بالبحر األزرق29 تونسيإكرام

109863 بريطانيكنوبس تونس1المنطقة الصناعية بالشرقية30
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109864 أمريكيأوكسفورد المنطقة الصناعية خيرالدين الكرم تونس8/3/2نهج سقراط،مقسم31

109865 نهج أفالطون الكرم تونس13عدد 32 تونسيLe Cervin السرفان

109866 تونسي2محجوب  نهج النيجر تونس32عدد 33

109867 تونسيجان جاك روسو نهج وادي سليانة1عدد 34

109868 تونسياإلرتقاء نهج الرقي  طريق قمرت2عدد 35

109869 تونسينجباء الغاب نهج أحمد مسكويه حي ابن سينا17عدد 36

109870 تونسيجاك بريفار مثلث نهج بحيرة فكتوريا23عدد 37

109871 نهج االستقالل المرسى5عدد 38 تونسيأميلكار

109872 تونسي1محجوب   الحامدية7000 نهج 12عدد 39

109873 تونسي"لوبافيتش"  نهج فلسطين تونس73عدد 40

109874 إقامة الفاطمي عين زغوان41 تونسيأالن سافاري

109875 2 نهج وول ستريت ضفاف البحيرة 1عدد 42 تونسي"أكادمية البحيرة"

109876 تونسي"براعم العلم" شارع الشاذلي قاللة تونس27عدد 43

109877 المنطقة الصناعية سيدي داود المرسى44 تونسي"طيبة للتعليم"

109878 المنطقة الصناعية الكرم45 تونسي"لقمان الحكيم"
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109879 مكرر نهج المعري المرسى 1 46 تونسي"ليوناردو ديفنشي"

109880 تونسيالحبيب ثامر نهج بيري الباساج14عدد 47

109881 تونسيابن سينا سكول شارع بالفي الوردية7عدد 48

109882 تونسينوبل سكول تونس1002 نهج النيجر 31عدد 49

109883 كنديالمدرسة الكندية تونس1 الشرقية8603نهج 50

109884 1 تقسيم الصنوبر ضفاف البحيرة تونس417مقسم 51 René Descartesفرنسي

109885 حي الصنوبر ضفاف البحيرة52 تونسي"الجوكندا"

109886 تونسيالبيان سكول نهج محمد البوعزيزي المنزه1عدد 53

109889 تونسياألكاديمية شارع خالد ابن الوليد بعين زغوان45تقسيم 54

109890 تونسيمالك الصغير نهج فلسطين116عدد 55

109891 تونسيالعش المنطقة الشمالية الشرقية ضفاف البحيرة2,3,6مقسم56

109892 تونسيريان سكول مونبليزير5نهج عبد الرحمان عزام عدد 57

109894 تونسيجوهرة قرطاج عين زغوان الشمالية161مقسم58

109895 تونسيالفردوس المرسى5نهج ألمانيا طريق قمرت كلم16عدد 59

109896 عين زغوان تونس60 Jules verneتونسي
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109897 حي جنان الدنيا المرسى61 تونسيمؤسسة بوعبدلي

109898 1 نهج زياد هللا الثاني، الوردية األولى تونس18عدد 62 تونسيأرسالن-تحضيري
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119805 زاوية نهج البرتقال ونهج عبد الحميد التليلي ونهج ليبيا باردو1 تونسيابن سينا باردو 

119806 تونسيMarco polo شارع الحبيب بوقطفة باردو134عدد 2

119807 تونسيإميل زوال بوشوشة شارع مصطفى خزندار حي الزهور164عدد 3

119808 حي بن يونس العقبة4 تونسيالسراج المنير

119809 تونسياقرأ ترتقي بالزهروني639 نهج 08عدد 5

119810 نهج أسد ابن الفرات بسيدي حسين السيجومي6 تونسيطيور الجنة

119811 تونسيKids Magic World نهج الباروقي باردو22عدد7

119812 تونسي"المارتين" نهج علي ابن أبي طالب حي فطومة بورقيبة باردو15عدد 8

119813 تونسي"كريستو سكول" البوسيجور العقبة تونس92مقسم 9

119814 ) سيدي حسين تونس1952 (4883 جانفي 18 شارع 2عدد 10 Dr Genuisتونسي

119815 تونسيبحر العلوم الزهروني636 و 42500نهج 11

119816 مقسم ايناس سيدي حسين تونس12 تونسيالبيروني سكول

119817 تونسييحي سكول نهج السراجين حي الراشدية الحرايرية02 و 01عدد 13

119827 تونسيشفرول  نهج غرة جوان حي المهرجان9عدد 14

119832 1934 مارس 2 شارع 9عدد 15 تونسيالمنارة 
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119836 279شارع الحرارية عدد 16 تونسيابن عرفة

119837 نهج سيدي سهيل الزهروني17 تونسيريان سكول

119838 تونسيCharles Perrault تقسيم البوسالمي الحرايرية27عدد 18

119840 تونسياألسوة شارع الهادي شاكر4عدد 19

119841 تونسيالحسومي  مارس20 نهج 113عدد 20

119850 تونسيOui Monsieur شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه التاسع34عدد 21

119851 تونسيAlice Plus شارع يوغرطة ميتوال فيل تونس83عدد 22

119852 تونسيFlaubert international نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل25عدد 23

119853 تونسيستيف جوبز"Steve Jobs" نهج صالح بن يوسف المنزه التاسع12عدد 24

119854 1 نهج محمد عبد الوهاب حــدائق المنزه المنار 47عدد 25 تونسيحنبعل 

119856 تونسيشارلمان  ديسمبر ميتيال فيل10 شارع 66عدد 26

119857 تونسيسليم سكول نهج صقانس باردو1عدد 27

119858 9 المنزه 65شارع عبد العزيز الثعالبي عدد 28 تونسيمالك الصغير

119859 تونسيابن الهيثم نهج كامل الكيالني15عدد 29

119860 تونسياالستراحة نهج أحمد أمين14عدد 30

25 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

2تونس  المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

119861 تونسيابن نفيس حي السالمة42269 نهج 01عدد 31

119862 تونسياألكاديمية نهج الطاهر الحداد باردو01عدد  32

119863 تونسيالشنوفي شارع يوغرطة ميتيال فيل11عدد 33

119864 تونسيابن خلدون نهج المرسى باردو4عدد 34

119865 تونسيابن حزم نهج عبد هللا ميساوي العقبة العليا10عدد 35

119866 تونسيجان جاك روسو نهج خير الدين باردو5عدد 36

119867 175فيال 50بوسيجور مقسم 37 تونسي(Gustave Flaubert)"قيستاف فلوبار"

119868 حي ابن خلدون62126نهج 38 تونسيمنــار السبيل

119869 تونسيأرشيماد أكاديميا نهج باشية بنت معاوية المنزه15عدد 39

119870 تونسيالنبغاء مكرر نهج الطاهر صفر المنزه33عدد 40

119871 تونسيChamp d'arts شارع المنجي سليم باردو11عدد  41

119872 تونسيالحكمة شارع المنجي سليم باردو47عدد 42

119873 تونسي"la tulipe" نهج رقادة باردو23عدد 43

119874 تونسي"االستراحة ب" نهج الحديقة العمران28عدد 44

119876 1نهج الحبيب عاشور المنزه 45 "Le bahut school"تونسي
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119877 تونسيأنوس مكرر نهج باش حامبة باردو02عدد 46

119878 تونسي"MARIE CURIE"  نهج ابن بسام المنزه الرابع64عدد  47

119879 تونسي"كنوز الغد"  شارع البيئة سيدي حسين119عدد    48

119880 1 المنار31شارع مصباح الجربوع عدد 49 تونسيديدون

119881 2شارع الحرارية بالزهور تونس 50245 تونسيالنجاح

119882 تونسيالذكية نهج إيليا أبوماضي العمران08عدد 51

119883 1 شارع أمهات تونس المنار05عدد 52 LARUS SCHOOLتونسي

119884 2 حي ابن خلدون تونس6217 نهج21عدد 53 تونسينورالمشكاة

119885 2 نهج الواحة العقبة تونس52عدد 54 تونسيNOBEL المدرسة التحضيرية

119886 فرنسيالمدرسة الدولية الفرنسية نهج المنزل الجميل المنزه األول02عدد 55

119887 3 حي الزهور36 عدد 41948نهج 56 تونسيسيرين سكول

119888 تونسي"Palmares" حدائق المنزه24نهج الزواكرة عدد 57

119889 المنطقة الصناعية ابن خلدون تونس58 تونسيالشعلـة

119890 تونسيThe Target School تونس3 نهج مصباح الجربوع المنار 21عدد 59

119891 تونسيEmile Zola تونس2نهج المنجي سليم قصر السعيد60
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119892 تونسيالمواهب نهج األخوة خزندار18عدد 61

119894 نهج ابن تيمية المنزه الرابع15عدد 62 Carthage classical academyأمريكي

119896 تونسيآدم سكول نهج ألبانيا سيدي حسين03عدد 63
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129804 7- المنزه 4تقسيم القمودي- مقسم عدد 1 تونسيلفونتان / ينبوع المعرفة 

129805 تونسيمسالك حي الغزالة20شارع أفالطون عدد 2

129806 تونسياألوديسة تقسيم الحي الجديد حي الغزالة7عدد 3

129807 6 نهج المعهــد المنزه 2عدد 4 تونسيدار األسرة شارلماني 

129808 5 شارع الديمقراطية  المنزه 44عدد 5 تونسيسنابل األمل 

129809 8 شارع معاوية بن أبي سفيان المنزه4عدد6 تونسيالمختار  

129810 40مقســم  7  E  2حي النصـر تونسيسليم سكول 

129811 1 نهج ألبانيا النصر 19عدد  8 تونسيالمعرفة 

129812 نهج رابعة العدوية المنزه السابع9 تونسيأوليس 

129813 إقامة إلياس دار فضال10 تونسيالجوكاند التوأم 

129814 8 نهج صور المنزه20عدد 11 تونسيابن سينا 

129815 1مقســم  12  E  2تقسيم األمل حي النصـر فرنسيريني ديكارت

129816 تونسيزهرة الربيع  أريانة7نهج يوسف صاحب الطابع المنزه13

129819 تونسي"المدرسة"  حي الغزالة اريانة2083 شارع فتحي زهير 55عدد 14

129820 حدائق المنزه المنيهلة15 تونسي(Smart school)"الذكية"
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129821 تونسي"مونديال سكول" شارع الكاهنة  أريانة8عدد     16

129822 تونسي"مؤسسة الفارابي للتربية والتعليم" الصنهاجي بالمنيهلة8طريق بنزرت كلم 17

129823 تونسي"الطفل القائد" نهج الورود رياض األندلس39عدد 18

129825 تونسيأريان سكول مكرر نهج بلحسين جراد12عدد 19

129826 تونسي"الروس" نهج برج بورقيبة برج البكوش أريانة31عدد 20

129827 تونسيالعباسي سكول نهج التوت رياض األندلس11عدد 21

129828 المنزه الخامس شارع الديمقراطية22 تونسي"مؤسسة بودالر للتعليم الخاصّ "

129829 تونسي"مدرسة الطريقي" نهج المسعودي24عدد 23

129830 تونسي"نوبل سكول" نهج باريس برج الوزير8عدد 24

129831 تونسياألفق الجديد نهج عّمار الدخالوي حي الغزالة34عدد 25

129832 تونسي"لميستي أكاديمي سكول" شارع األهرام حي الغزالة4عدد 26

129834 تونسيعليسة سكول نهج فولتار حي الغزالة16عدد      27

129835 المنطقة الصناعية شطرانة28 تونسي"آمال للتعليم الخاص" 

129836 تونسي"الكندي"  القطب التكنولوجي160شطرانة ص ب 29

129837 تونسيسليمة سكول  المنيهلة2حدائق المنزه30
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 وزارة التربية
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

129838 تونسيمجمع التعليم الخاص جون جاك روسو نهج الصفصاف حي الغزالة رواد14عدد     31

129839 تونسي"MOLIERE" موليير النخالت أريانة6254شارع عدد 32

129840 تونسي"Leaders school Fonland" نهج أبي الحسن األندلسي بالمنزه الخامس20عدد 33

129841 تونسي"Le Petit Robert" نهج بني حسان برج الوزير سكرة20عدد   34

129843 تونسيفريناي نهج سوريا دار فضال سكرة07عدد 35

129845 نهج الشحرور تقسيم اليمامة36 Ecole George Sandتونسي

129846 تونسيParadise school نهج الحامة المنزه الخامس02عدد 37

129847 شارع دار فضال سكرة 38 تونسيابن زهر

129848 نهج ابن خلدون رياض األندلس39 Tanit schoolتونسي

129849 تونسيPalmares نهج ابن عرفة المنزه الثامن05عدد 40

129850 تونسيجون مرموز شارع مصطفى حجيج26عدد  41

129851 نهج عبدالرزاق كرباكة، المنزه الخامس42 la chandelleتونسي

129853 تونسي"أيوب سكول" طريق بنزرت المنيهلة6.5كلم 43

129854 شارع الصادق بالحاج قلعة االندلس44 تونسيفرسان األندلس

129855 أمريكيمدرسة المعارف العالمية بتونس سكرة2 نهج المصنع الشرقية22عدد 45
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

129856 تونسيفينيسيا تقسيم فينيسيا قلعة االندلس57عدد 46

129857 نهج األنصار حي الغزالة رواد47 تونسينخبة الياسمين

129858 مكرر نهج  الدهماني،حي الهادي نويرة برج الوزير  أريانة 4820 NIELS BOHRتونسي

129859 شارع فتحي زهير طريق رواد النخيالت  أريانة49 تونسياالسكندر

129860 تونسياألنوار نهج  جزر القمور النخيالت  أريانة03عدد  50

129861 تونسيأكاديمية قرطاج نهج  سنا بن الملك سكرة  أريانة41عدد 51

129862 تونسيTEK-UP SCHOOL شطرانة أريانة6المنطقة الصناعية تقسيم عدد 52

129863 تونسينيوتن سكول شارع جون كاينس12عدد 53

129864 فرنسيجون راسين نهج محمد الهادي عمري09عدد 54

129865 تونسيمدرستنا حي المروج قلعة األندلس أريانة11مقسم عدد 55

129866 تونسي"La Scuola di Sokrates" نهج مالوش حي شاكر برج الطويل أريانة7عدد 56

129867 تونسي"طاليس سكول" المنيهلة أريانة6طريق بنزرت كلم 57

129868 تونسي"اقرأ و ارتقي" حي التضامن أريانة18نهج بني خيار عدد 58

129869 ليبيالفوز الدولية سكرة اريانة3 شطرانة 12نهج المسعودي كلم 59

129870 تونسيميشال فوكو اريانة2 نهج منداس فرانس المنطقة الصناعية شطرانة 24عدد 60
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  2022
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129871 تونسيالنخبة الدولية المنيهلة2حدائق المنزه  E30 تقسيم الفل 61

129872 بريطانيCambridge Worldwide Academy Tunisia سكرة أريانة3نهج المسعودي شطرانة 62

129873 بريطانيالمدرسة الدولية البريطانية الخاصة بتونس نهج المنتزه سكرة49عدد 63

129874 تونسيHonoré De Balzac سكرة اريانة2036 شارع الشيخ محمد النيفر 217عدد 64
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

139801 تونسيالفوز نهج علي باش حانبة  مقرين3عدد 1

139802 تونسيمنجيل سكول  نهج الباكستان منجيل1عدد 2

139804 Z4 الطريق الحزامية3 تونسيالحمائم الثالث 

139805 تونسيشركة الجيالني أوالدي شارع الجمهورية مقرين5عدد 4

139807 تونسيالسليمة حي الحبيب13.7طريق سوسة كلم5

139808 تونسيأكاديمية روسو نهج ابن خلدون حمام الشط13عدد  6

139809 زاوية مكة المكرمة شارع الشهداء 7 تونسيلميس سكول

139810 4 نهج لشبونة المروج 4عدد  8 تونسيالبراعم

139811 تونسيرحاب التربية جانفي الزهراء18حي 9

139812 نهج  إيطاليا  بومهل10 تونسيالطالب

139813 تونسيطريق المعرفة  شارع النزهة حي الحبيب57عدد 11

139821 نهج ابراهيم الموصلي10عدد 12 تونسيشاكورا سكول 

139825 1نهج ابن منظـــور المروج 13 تونسيالجوكندة 

139826 تونسيزهرة المدائن  نهج بنزرت  المدينة الجديدة3عدد 14

139827 تونسيبيكاسو  نهج تونس المدينة الجديدة1عدد 15
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 وزارة التربية
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نظام التدريسإسم المؤسسة

139828 تونسيمنتسوري الدولية حمام األنف4نهج قابس عدد 16

139829 طريق فوشانة المغيرة17 تونسي"الفونتان سكول"

139830 3 مع نهج العربية السعودية المروج1زاوية نهج إفريقيا المروج18 تونسيالفردوس

139831 تونسي"Le Prévert" نهج ابن خلدون مقرين29عدد 19

139832 شارع الحرية فوشانة20 تونسياإلحسان

139833 حي الهضاب21 تونسيحبيبة سكول

139834 سانية بوخام  الوليجة الزهراء22 تونسياقرأ

139835 بومهل البساتين23 تونسي(Intelligent Private School)"الذكية"

139836 تونسي"ماكسوال سكول" ساحة الجمهورية  رادس8عدد 24

139837 تونسيالمجد نهج المدرسة سيدي رزيق46عدد 25

139838 شارع فرحات حشاد رادس15عدد 26 réveilles ton soleilتونسي

139839 حي المزيان مرناق27 تونسيأنس سكول

139841 تونسيالنخبة نهج الشاذلي قاللة بومهل8عدد 28

139842 6 تقسيم الوكالة العقارية للسكنى بالمروج 585مقسم عدد 29 تونسي"جان جاك روسو"

139843 1 نهج البهجة المدينة الجديدة 02عدد 30 تونسي"ألبار كامي"
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العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

139844 تقسيم الصباح رادس مليان31 تونسي"إكسال سكول"

139845 طريق رابغ طريق الزهراء رادس32 تونسيالعماد

139846 3 نهج عاصمة الجزائر المدينة الجديدة 49عدد33 تونسيالنخبة

139847 نهج ليبيا بحمام االنف07عدد 34 تونسيالنور

139848 3 نهج أحمد شوقي المدينة الجديدة 146عدد 35 تونسيعفيف سكول

139849 شارع المدينة الجديدة ببن عروس36 تونسيجنان النجاح

139850 6 المروج 263تقسيم الوكالة العقارية للسكنى مقسم 37 تونسيبيار الروس

139851 تونسيتنوير العقول نهج قرطاج حي محمد علي رادس81عدد   38

139852 تونسيكريمان سكول بن عروس4شارع فرنسا المروج 36عدد 39

139853 تقسيم البريكي شارع البيئة مرناق40 تونسي"بية سكول"

139854 تونسي"أبوالقاسم الشابي" حي العمري المحمدية3الطريق الوطنية عدد41

139856 1 نهج بن عروس المروج 02عدد  42 تونسي"سكولينق تاج"

139857 تونسيابن خلدون جانفي المحمدية14شارع 43

139858 6المروج E61C مقسم عدد44 تونسيمنارة المروج

139859 تونسياألفق نهج روسيا المروج الرابع24عدد 45
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 وزارة التربية
2022/09/26
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

139860 تونسيكافي سكول مارس حي الحبيب الزهراء2شارع 46

139861 تونسيدرب النجاح شارع الحبيب بورقيبة رادس81عدد 47

139862 تونسيبراعم زهرة المدائن جانفي المدينة الجديدة14 نهج 06عدد 48

139863 تونسيدافنشي سمارت أكاديمي نهج منزل عبدالرحمان رادس مليان2-4-6ـ49

139864 تونسيAZ School نهج الياسمين حي الهواء الطلق بومهل02عدد 50

139865 6 المروج383مقسم عدد51 تونسيمايا سكول

139866 نهج شارل نيكول حمام االنف32عدد  52 تونسيبي سكول

139867 طريق شالة مرناق بن عروس53 تونسيالحمائم الثالث بمرناق

139868 تونسياألندلس مارس المروج الخامس20 شارع 16عدد 54

139869 تونسيفيكتور هيقو نهج األمانة المدينة الجديدة83عدد 55

139870 1 نهج أم العرائس المروج04عدد 56 تونسيمدينة االطفال

139871 شارع الطيب المهيري طريق بيرين حي حشاد بن عروس57 تونسيذوادي سكول

139872 تونسيالنخب نهج الحبيب ثامر رادس07عدد 58

139873 نهج المدرسة سيدي رزيق 5946 تونسيأرشيماد

139874 تونسيبي سمارت تقسيم الوكالة العقارية للسكنى بالمروج السادس313عدد60
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العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

139875 تونسيسمارت سكول نهج األريج حي الهواء الطلق بومهل26عدد 61

139876 نهج ميالنو حي السالم بفوشانة62 تونسيقرطاج سكول

139877 نهج المعهد حي الرياض المحمدية63 تونسي"My school" مدرستي

139878 63مقسم عدد 64  E  6المروج تونسيسليم

139879 تونسيكيدس فالي سكول جانفي و نهج الهادي شاكر بن عروس14زاوية 65

139880  المدرسة الكندية قاليلو-قاليلي الزهراء13 كلم 1الطريق الوطنية عدد 66
"Galileo-Galilei"

فرنسي

139881 تونسيأنجل سكول نهج صبرا و شتيال حي األنس حمام الشط بن عروس5عدد 67

139882 نهج محمود بورقيبة مرناق68 تونسيحنين سكول

139883 تونسيأسد ابن الفرات حي الهضاب2 فوشانة سنتر 26مقسم عدد 69

139884 تونسيأ.م.ج. سكول مقرين6 كلم 1الطريق الوطنية عدد70

139885 أرض اإلمام شارع الحرية فوشانة بن عروس71 تونسيماي سمارت سكول

139886 تونسيالقلم شارع الجمهورية مقرين23عدد 72

139887 تونسيالمجمع المدرسي المتوسطي الزهراء1934 مارس 2 نهج 35عدد73
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 وزارة التربية
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

149801 العربي زروق الناظور1 تونسينور العلم 

149802 حي العرائس زغوان2 تونسيالبخاري

149803 شارع األرض زغوان3 تونسينسرين سكول

149804 نهج الملعب البلدي حي المنزه4 تونسيعليسة

149805 نهج جمال عبد الناصر الناظور زغوان5 تونسيسماح سكول

149806 حي السعادة الفحص6 تونسيالمستقبل

149807 نهج صالح الدين بوشوشة الفحص7 تونسيمؤسسة حنبعل اكاديمي للتعليم الخاص

149808 طريق جيملة زغوان8 تونسي2مؤسسة البخاري سكول 

149809 شارع بورقيبة الزريبة حمام9 تونسيعلمني

149810 نهج أبو القاسم الشابي بالفحص10 تونسيالزهراء

149811 طريق سليانة الدراوشية الفحص11 تونسيآفاق

149812 شارع الحبيب بورقيبة الناظور بزغوان12 تونسيآفاق الغد
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 وزارة التربية
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  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

159801 تونسيابن الجزار نهج ابن الجــزار1عدد 1

159802 نهج البســــاتين  خزندار2 تونسيخزندار

159803 تونسيابن رشد نهج القادسية3عدد 3

159804 تونسيالرؤى  شارع الحدائق وادي الليل منوبة15عدد 4

159805 إقامة عزيز حي البرتقال منوبة5 تونسيالنبراس كيدز 

159806 تونسيالرياحي  شارع الحبيب بورقيبة30عدد 6

159807 تونسيالفردوس  شارع البيئة منوبة12عدد 7

159808 طريق الشنوة وادي الليل8 تونسيالمرايا 

159809 حي الرياض المرناقية9 تونسيحمدي سكول 

159810 تونسيايفيرست أكاديمي شارع البرتقال منوبة63عدد 10

159811 مارس المرناقية20شارع بورقيبة طريق11 تونسيابن رشيق

159812 طريق طبربة قبالة الملعب البلدي الجديدة12 تونسياألفق الجميل

159813 الجديدة القديمة عن طريق البطان بجانب صيدلية القرمازي13 تونسيالمعرفة

159814 تونسيابن رشد سيدي عمر منوبة2نهج بلجيكا  عدد14

159815 نهج قصر السعيد حي األمل منوبة15 تونسيالنخبة
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العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية
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2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

159816 نهج البيئة المرناقية منوبة16 تونسيأكاديمية التميز

159817 تونسيالجوكند شارع االستقالل شباو وادي الليل90عدد 17

159818 نهج المنجي سليم الدندان18 تونسيبيرم التونسي

159819 طريق البطان حي السواسي بالجديدة19 تونسيالفارابي

159820 نهج ابن أبي الضياف منوبة20 تونسيصدربعل سكول

159821 تونسي"أنوس" نهج قصر السعيد حي األمل منوبة56عدد 21

159822 تونسياالمتياز الجديدة منوبة2حي النجاة 22
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قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

بنزرت المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

219803 7001 شارع الحبيب بورقيبة  بنزرت120عدد 1 تونسياألخوات

219807 نهج ابن أبي الضيـاف منزل بورقيبة2 تونسياألخوات

219808 نهج ابن أبي الضياف                   3 تونسيقرطاج

219809 نهج الناظور وادي المرج4 تونسيالمشعل

219811 نهج الفّل منزل بورقيبة5 تونسيالكواكب

219812 تونسيالكندي بنزرت الشمالية12حي عين مريم شارع اإلمام مالك عدد 6

219813 تونسيالنخبة نهج محمد القصاب حي عين مريم72عدد  7

219815 تونسيابن خلدون نهج الشمال بنزرت7عدد 8

219816 شارع االستقالل منزل بورقيبة9 تونسيالفاتح

219817 نهج رمادة منزل بورقيبة10 تونسيخزندار

219818 طريق الشاطىء رأس الجبل11 تونسيالمجد

219819 الباشية جرزونة بنزرت12 تونسيالعباقرة

219820 الرمال منزل جميل13 تونسيالطفل الذهبي

219821 نهج طارق بن زياد رأس الجبل14 تونسيأكادمية ابن رشد

219822 شارع بورقيبة بنزرت15 تونسيالنور

14 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

بنزرت المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

219823 شارع الصادق العجابي ماطر16 تونسيعليسة للمتفوقين

219824 تونسيالمعرفة طريق طبرقة ماطر5حي المستقبل عدد17

219825 نهج سبيطلة تينجة18 تونسيالفارابي

219826 شارع المدينة المنورة بالعالية بنزرت19 تونسيالجيل الرائد

219827 شارع الطيب المهيري بمنزل بورقيبة20 تونسيأميلكار

219828 حي الطيران ببنزرت21 تونسيالفوز

219830 تونسيالمورد حي النزهة منزل جميل02عدد 22

219831 تونسيابن خلدون منزل بورقيبة7050زاوية شارع فرحات حشاد23

219832 196 جانفي عدد 14شارع 24 تونسيوسيلة لالبداع

219833 C70  عمادة العالية الشمالية طريق25 تونسياالمتياز

219834 تونسياإلنجاز منزل جميل7080الرّمال 26

219835 نهج خليل الفوشالي حي الصحة ببني سبيل27 تونسياالميتاز

219836 نهج بيرم التونسي عين مريم بنزرت28 تونسيالنابغة

219837 تونسيالحكمة سكول نهج األمان المصيدة بنزرت02عدد 29

219838 تونسيThe Perfect Kids جرزونة  بنزرت1حي الرجاء30

24 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

بنزرت المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

219839 تونسياآلفاق نهج العالية  بنزرت09عدد 31

219840 تقسيم النمري طريق الكرنيش بنزرت32 تونسيالريان

219841 نهج خليل الفوشالي حي الصحة بنزرت33 تونسيفضاء االمتياز

219842 منزل بورقيبة بنزرت7050نهج تازركة34 تونسيقرطاج التأسيس

219843 الخيتمين العالية بنزرت35 تونسيالتفوق

219844 طريق طبرقة حي البيئة سجنان بنزرت36 تونسيقرطاجنة

219845 تونسي2خزندار منزل بورقيبة بنزرت7050نهج باجة12عدد 37

219846 وادي هرّاقة سيدي سالم عين مريم بنزرت38 تونسياإلباء

219847 زهانة أوتيك طريق بنزرت39 تونسيالرشاد

219849 نهج تازركة منزل بورقيبة40 تونسيالمفاز

219851 نهج المنجي بالي بطريق قنقلة تينجة41 تونسيآفاق

219853 تونسيابن رشيق نهج المغرب ببنزرت17عدد 42

219854 حي محمد كسكسي نهج السودان بالعالية43 تونسياإلنصاف

219855 تونسيOSALIA SCHOOL العالية بنزرت7016شارع بورقيبة 44

219856 تونسيالصفوة عوسجة بنزرت7014نهج البساتين 45

34 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

بنزرت المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

219857 نهج فلسطين "زقاق الطويلة" منزل عبد الرحمان بنزرت46 تونسيالمشكاة

219858 تونسي"les semeurs" الزارعون بنزرت7000 طريق الكرنيش 142عدد 47

219859 تونسيأحب التـعـلـم     الكرنيش بنزرت7057 نهج األندلس تقسيم دغمان 1عدد 48

219860 تونسي"Palmares school" بالماراس سكول    ماطر بنزرت7030 حي  األندلس 31عدد 49

44 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

باجة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

319801 تونسي"ماي سكول" أوت باجة13نهج  1

319802 شارع أميلكار حي األلفة2 تونسي"أميلكار"

319803 تونسيزينة الدنيا شارع الجمهورية57عدد 3

319805 تونسيأجيال المنارة مجازالباب1حي العزيمة عدد4

319807 شارع أبوالقاسم الشابي بباجة الجنوبية5 تونسيقرطاج

319808 حي السنابل قبالط6 تونسياألنوار

319809 جانفي18حي السكر شارع 7 تونسياالمتياز

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

جندوبة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

329803 2 نهج زغوان حي النخيل 1عدد 1 تونسيفولتير 

329804 تونسيبشير اإلينوبلي  نهج الهادي شاكر جندوبة83عدد 2

329805 نهج خالد بن الوليد حي المستشفى ببوسالم3 تونسيخالد بن الوليد

329806 نهج عبد الحكيم العيادي حي الحدائق4 تونسيخوارزمي سكول

329807 نهج أبي لبابة األنصاري حي الرماة5 تونسيLe Géni  "لي جيني"

329809 نهج الميموزا البجاوي غارالدماء جندوبة6 تونسيباسكال سكول

329810 طريق تونس حي الهادي خليل بوسالم جندوبة7 تونسيجهينة أكاديمي

329811 حي الكرنيش جندوبة8 تونسياالمتياز

329812 حي الحدائق جندوبة9 تونسيبستان النور

329813 تونسيالفرابي سكول نهج تونس جندوبة10عدد 10

329814 حي البرينصية جندوبة11 تونسيعليسة سكول

329815 شارع المغرب العربي طريق معمل آجر12 تونسيعبسي سكول

329816 تونسيموليار سكول جندوبة2نهج النخيل 13

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

الكاف المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

419801 تونسيابن سينا  نهج سد وادي مالق حي الزيتونة3عدد  1

419804 حي الملعب تاجروين2 تونسياالمتياز

419805 تونسي"اإلبداع" الكاف الغربية1طريق الدهماني كم3

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

سليانة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

429801 شارع الحبيب بورقيبة سليانة1 تونسيقوس قزح 

429803 حي الرياض طريق مكثر2 تونسي"Elite School"النخبة سكول 

429804 تونسي2ابن سينا  مكثر1حي األنس3

429805 حي السكارنة مكثر4 تونسيأمتي

429806 حي الجامع الكريب سليانة5 تونسياألجيال 

429807 حي حشاد سليانة6 CHATEAU BRILLONTتونسي

429808 حي األنس بالروحية7 تونسيماد سكول

429810 قصر اللوح مكثر بسليانة8 تونسيمملكتي

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

القصرين المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

439801 1200الحي االولمبي القصرين 1 تونسيالروابي

439802 شارع األرض المدينة الجديدة2 تونسيابن سينا

439803 تونسيالدوالب جانفي القصرين14شارع 3

439804 حي المعهد سبيطلة4 تونسيسبيطلة

439805 بجانب المعهد الثانوي الخاص النجاح5 تونسيالنجاح

439806 حي المعهد تالة6 تونسياألمير الصغير

439807 غرة جوان فريانة7 تونسيالفوز

439808 فوسانة القصرين8 تونسيالبستان

439809 شارع الحبيب بورقيبة سبيبة9 تونسينخبة الغد

439810 نهج الشباب سبيطلة10 تونسيالمستقبل

439811 حي الزاوية فريانة11 تونسيابن سينا

439812 حي السالم بالقصرين الشمالية12 تونسياالمتياز

439813 حي البلدية فريانة بالقصرين13 تونسيالتميز

439814 تونسيالنخبة جانفي القصرين الشمالية14شارع 14

439815 تونسيالمنارة جانفي الحي التجاري ماجل بلعباس القصرين14شارع 15

12 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

القصرين المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

439816 شارع البيئة بوزقام القصرين16 تونسيأمين سكول

439817 حي الرياض سبيبة بالقصرين17 تونسياليسر

439818 حي الشرطة حذو المدرسة االبتدائية الشابي بالقصرين18 تونسيالتألق

439819 شارع عبد العزيز السبيكي حي السالم القصرين الشمالية19 تونسياألوائل

439820 حي الفتح الثالث(القضاة) بالقصرين الشمالية20 تونسيالمنارة

22 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

سيدي بوزيد المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

519801 تونسيالعناية  المركز البريدي66ص ب 1

519804 9100حي المستقبل سيدي بوزيد2 تونسيالمعرفة

519805 9100شارع اتحاد المغرب العربي سيدي بوزيد3 تونسيالخوارزمي سكول

519806 شارع أحمد التليلي الرقاب4 تونسيالفـوز

519807 شارع المغرب العربي سيدي بوزيد5 تونسيأكادمية قادة المستقبل

519810 لسودة سيدي بوزيد الشرقية6 تونسي"الريان للتعليم الخاص"

519811 حي الزهور الرقاب سيدي بوزيد7 تونسي"نور هاي سكول"

519812 تونسينورالمعارف سيدي بوزيد1حي الورود8

519813 بئر الحفي شارع البيئة طريق سيدي بوزيد9 تونسيسمارت كيدز

519814 تونسيالمنارة سكول بسيدي بوزيد0.5بئر الحفي طريق الهيشرية كلم10

519816 حي النوامر األحواز سيدي بوزيد11 تونسيالتفوق

519817 شارع الحبيب بورقيبة المكناسي12 تونسيأكاديمية قرطاج

519819 نهج علي البلهوان السبالة سيدي بوزيد13 تونسيالمستقبل

519820 الهيشرية سيدي بوزيد الغربية14 تونسيالزيتونة

519821 تونسيأمين سكول سيدي بوزيد الغربية1حي الورود15

12 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

سيدي بوزيد المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

519822 نهج الحرية جلمة16 تونسيأنس سكول

519823 نهج العدالة شارع محمد الخامس سيدي بوزيد الغربية17 تونسيأكاديمية ابن النفيس للتعليم الخاص

519824 تونسيالتفـوق نهج عبد هللا مسعود المكناسي سيدي بوزيد48عدد 18

519825 حي البساتين الرقاب سيدي بوزيد19 تونسياألمل

519826 شارع الطاهر الحداد حي العلم سيدي علي بن عون بسيدي بوزيد20 تونسياالمتياز

519827 حي الياسمين بسيدي بوزيد21 تونسيالريادة

519828 تونسيالعمار بسيدي بوزيد1حي الورود 22

519829 سوق الجديد المدينة سيدي بوزيد23 تونسيالنخبة

22 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

قفصة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

529820 بجانب منتزه جيدة سيدي أحمد زروق1 تونسيالمصعد 

529821 نهج القرنفل العسالة قفصة2 تونسيابن سينا 

529822 شارع فلسطين حي النور3 تونسيالنخبة 

529823 نهج الجزائر القصر 4 تونسياإلتقان 

529824 بطحاء المرادية قفصة المدينة5 تونسيسماح سكول 

529826 قبالة معهد الحسين بوزيان6 تونسيبانوراما

529827 10حي النور شارع صنعاء عدد 7 "le laureat"تونسي

529828 طريق المحطة نهج مرسيليا المتلوي8 تونسي"األكادمية"

529830 حي النسيم المظيلة9 تونسيالمضيلة سكول

529831 حي السعادة الغربي10 تونسيالنموذجي

529832 القطار11 تونسي"القطار سكول"

529833 حي المنزه راس الكاف قفصة12 تونسياألهرام

529834 حي عرباطة13 تونسيالطالئع

529835 سيدي أحمد زروق14 تونسيالمناهل

529836 5طريق توزر كلم 15 تونسيابن رشد

13 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

قفصة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

529837 حي الرئيس المتلوي16 تونسياألفق

529838 طريق قابس قبالة صيدلية عيشة ضو القصر17 تونسيالفردوس

529840 شارع فلسطين قرب شركة ديكوبان رضواني سنتر قفصة18 تونسيالتميز

529841 حي الزيتونة السند قفصة19 تونسيمناهل العلم

529842 عمارة الراشدي حي المطار قفصة20 Les élites تونسينخبة الغد

529843 حي األخوة المحطة أم العرائس21 تونسيالخوارزمي 

529844 القوس بالمظيلة قفصة22 تونسيعائشة سكول

529845 حي الشباب قفصة23 تونسيالياسمين (تحضيري)

529846 شارع الحبيب بورقيبة الرديف24 تونسيالخوارزمي

529847 سيدي عيش بقفصة25 تونسياألفق

529848 حي السعادة الشرقي المتلوي بقفصة26 تونسيسيال سكول (تحضيري)

529849 حي النور قفصة الجنوبية27 تونسياالمتياز قرطاج

529850 حي القوس المظيلة28 تونسيالعال

529851 الحي المركزي بالمظيلة29 تونسيالنخبة

529852 حي االمل أم العرائس30 تونسيبنمبارك سكول

23 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

قفصة المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

529853 الحي الشرقي بالمضيلة31 تونسيابن خلدون

529854 2143شارع التفاح الدوالي بقفصة 32 تونسيقابصا المدرسة الذكية

529855 بطحاء المرايدية قفصة الجنوبية33 تونسيالعالم الذكي

529856 شارع أحمد شوقي الدوالي بقفصة34 تونسيمحضنة النور

529857 طريق المحطة القصر قفصة35 تونسيالروس

33 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

توزر المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

539805 حي الوكالة العقارية للسكنى توزر1 تونسيالسفير سكول

539806 طريق الحجيج توزر2 تونسي"النخبة"

539807 حي حسناوي دقاش توزر3 تونسيآية سكول

539808 شارع فرحات حشاد خلف بنك الزيتونة توزر4 تونسيابن سينا

539809 طريق شارع البيئة نفطة توزر5 تونسيالمدرسة الذكية

539810 الطريق السياحية الشابية توزر6 تونسيخيري سكول

539811 الشتاوة توزر7 تونسيالنجوم للتحضيري

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

قبلي المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

619803 حي الواحة طريق توزر قبلي1 تونسيحليمة سكول

619804 طريق توزر قبلي2 تونسيالمستقبل

619805 حي أوالد عون دوز الجنوبية3 تونسيدوز سكول 

619806 4260شارع بورقيبة نهج األفراح 4 تونسيرحاب المعرفة

619807 بوعبد هللا5 تونسيأكاديمية فاطمة

619808 حي الهدى قبلي6 تونسيالفوار سكول

619809 حي طريق قابس قبلي الشمالية7 تونسيابن سينا

619810 المنشية سوق األحد قبلي8 تونسيالبيان

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

تطاوين المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

629802 حي النزهة تطاوين الشمالية1 تونسينبراس

629803 حي المهرجان تطاوين2 تونسينور العلوم

629804 نهج أسامة ابن زيد تطاوين3 تونسيمنتسوري

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

مدنين المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

639813 شارع عبد الحميد القاضي حومة السوق جربة1 تونسيIdeal School أبو القاسم الشابي

639814 نهج حسين عنان بومالل جربة 2 تونسيجان جاك روسو 

639815 طريق الوارسنية3 تونسينبراس 

639816 4100 نهج باجة مدنين 2عدد 4 تونسيعمر الفاروق 

639817 4116ميدون جربة 5 تونسيابن سينا 

639819 نهج ابن سينا حي الملعب6 تونسي"Leader's school" الرائد

639820 4100 نهج هارون الرشيد مدنين 23عدد       7 تونسي"شركة مدرسة يونس"

639821 نهج قسنطينة جرجيس8 تونسيالمنهل

639822 نهج سيدي الزيتوني حومة السوق جربة9 تونسيابن خلدون

639823 شارع القرعاء جرجيس10 تونسيالزيتونة العالمية

639824 طريق الناظور ميدون جربة11 تونسيالمجموعة المدرسية ميشيل دي منتين

639825 طريق المطار حومة السوق جربة12 فرنسيالمدرسة الدولية فيكتور هيغو

639826 شارع حومة الزاوية حومة السوق جربة13 تونسياالندماج

639827 شارع البيئة بن قردان مدنين14 تونسيبيت الحكمة

639828 نهج المحار بني باندو حومة السوق جربة مدنين15 تونسيعليسة

12 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

مدنين المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

639830 حي النصر مدنين الشمالية16 تونسيالفوز

639831 حي النسيم17 Jean Piagetتونسي

639832 بوسمائل طريق حومة السوق  أجيم جربة18 فرنسياألجيال الجديدة

639833 حومة الجوامع حومة السوق جربة مدنين19 تونسيأبو القاسم

639834 شارع البيئة بن قردان مدنين20 تونسيالريادة

22 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

قابس المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

649801 حي الزهور مطرش 1 تونسيبلقيس سكول

649802 نهج خير الدين باشا باب بحر2 تونسيالنموذجية 

649803 تقسيم السبخة شارع صالح الدين األيوبي قابس3 تونسياإلبداع 

649804 تونسينور سكول  نهج عمر بن الخطاب زريق76عدد 4

649805 حي الزهور مطرش قابس5 تونسيالغرابي

649806 تونسي"أمانة سكول" الحامة قابس6060مطرش الشاطئ 6

649807 نهج أحمد التليلي7 تونسي"فورست سكول"

649808 تونسي"القسم التحضيري الخاص"النجاح نهج رمضان البهلول الظاهري قابس151عدد 8

649809 تونسيتكابس سكول حي ابن خلدون مطرش قابس553نهج تكابس عدد9

649810 نهج الكوثر زريق قابس10 تونسيتكابس للمعرفة

649811 نهج الناعس شرياق الحامة بقابس11 تونسيسمارت سكول

649812 تونسي"جون جاك روسو" بقابس6032تقسيم الصحبي العبيدي المنارة تبلبو 12

649813 شارع الحبيب بورقيبة بوذرف قابس13 تونسيُدَررْ 

649814 نهج صالح الدين األيوبي الحامة قابس14 تونسي"القسم التحضيري الخاص"الطفل القائد

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

1صفاقس  المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

719805 3003 نهج الصفاء و المروى1طريق منزل شاكر كلم 1 تونسياألنوار

719806 3-3023طريق المطار كلم 2 تونسيالمستقبل 

719808 3002 نهج  البستــــــان16عدد 3 تونسينور المعارف

719809 2,5-3002طريق تونس كلم  4 تونسياليمامة 

719810 3-3041طريق تنيور شارع عبدالعزيز الثعالبي كلم5 تونسياألمل للصغار

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

719812 3052 زنقة الزواري-3طريق سكرة كلم 7 تونسي"طيور الجنة" 

719813 3002 صفاقس 2,5طريق القائد امحمد كلم 8 تونسي"إشراق سكول" 

719814 19-3099 المنطقة3000 نهج  عثمان بن عفان 1طريق شاكر كلم 9 تونسياالزدهار

719816 3013صفاقس STEG  قرب4,5طريق منزل شاكر كلم 10  "GLORY SCHOOL"تونسي

719817 تونسيالصديق  صفاقس3000نهج خالد بن الوليد 11

719818 19-3099 المنطقة466 البستان نهج القدس عدد2ط,المهدية كلم12 تونسيالريحان 

719819 تونسيالملك صفاقس1طريق العين كلم13

719820 تونسيالريشة الذهبية صفاقس3طريق سكرة كلم14

719821 تونسيRocaria School صفاقس0,5طريق المحارزة كلم15

12 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

1صفاقس  المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

719822 تونسيالطفل القائد الموهوب نهج فتحي زهيرصفاقس2,5طريق األفران كلم16

719823 تونسيواندارالست صفاقس3طريق تونس كلم17

719824 شارع الحبيب بورقيبة المحرس صفاقس18 Le petit princeتونسي

719825 تونسيالمناهل نهج العموص صفاقس1,5طريق سكرة كلم19

719828 تونسيبستان المعرفة البستان2.5 .3002 نهج اشبيلية طريق المهدية كلم11عدد  20

719829 فرنسيSIMONE DE BEAUVOIR أوت البستان صفاقس13 نهج 1منطقة البودريار21

719830 20 أمام المعهد الثانوي 1نهج أبوبكر الصديق طريق منزل شاكر كلم22  
 صفاقس1956مارس

تونسياالمتياز

719831 تونسيالنبراس صفاقس2,5طريق العين كلم23

719832 أمريكيInternational Academy of Sfax زنقة البرنوس3طريق منزل شاكر كلم24

719833 تونسيقلعة المعرفة صفاقس3طريق العين كلم 25

719834   على مستوى القاصة الرابطة بين طريق العين و طريق1.5طريق العين كم 26
األفران صفاقس

(The halo School)"تونسي"ذو ايلو سكول

22 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

2صفاقس  المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

729801 6,5نهج الرياض طريق منزل شاكر كلم1 تونسيالتألق 

729802 تونسيSCHOOLING PLUS "النموذجية" شارع المنجي سليم ساقية الزيت54عدد 2

729803 تونسيالنخبـة قصاص محسونة صفاقس3.5طريق األفران كلم 3

729804 تونسي"TULIP SCHOOL" صفاقس الجنوبية6.5طريق قرمدة كلم 4

729805 تونسيدرة العلوم الحنشة صفاقس2.5طريق جبنيانة كلم 5

729806 فرنسيL'école internationale de Sfax صفاقس4,5نهج النرجس طريق قرمدة كلم 6

729807 تونسي"نوفا سكول"  صفاقس5.5نهج غرة ماي طريق قرمدة كلم7

729808 تونسيأكاديمية صفاقس زنقة الخروبة صفاقس3طريق تنيور كلم8

729809 تونسيالمتفوق ساقية الدائر صفاقس6 شارع الرشاد طريق المهدية كلم70عدد  9

729811 شارع اإلمام سحنون الشيحية10 تونسيالفردوس

729812 تونسيGolden School حي بورقيبة صفاقس4طريق سيدي منصور كلم 11

729813 تونسيألماس سكول شارع  الشهداء صفاقس7طريق قرمدة كم 12

11 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

القيروان المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

819803 شارع األمم المتحدة القيروان1 تونسيابن سينا 

819804 3129  نهج خميس ترنان حي الحجام القيروان 8عدد  2 تونسيابن رشيق 

819805 3100 نهج ابن الربيب 27عدد 3 تونسيأسد بن الفرات 

819806 2نهج زياد بن نبيد الصحابي4 تونسي"ابن رشد" 

819807 تونسي"Mon école"  القيروان3140مفترق السيد الصحبي شارع أبي زمعة البلوي  5

819808 عمارة مريم حي المنار القيروان6 تونسي"المعرفة" 

819809 الوكالة العقارية للسكنى ببوحجلة7 تونسينور للنجباء 

819810 تونسي"The Leaders ليدرز"  مارس)2نهج االسماعيلية المنصورة ( خلف المدرسة االبتدائية 8

819811 تونسيالنورس نهج االمام مالك السبيخة3طريق تونس ج ب9

819813 شارع االمام سحنون القيروان10 تونسيابن خلدون

819814 تقسيم علي بن سعيد دار األمان القيروان11 تونسينافورة العلوم

819815 قرب جامع بالل المنصورة12 تونسيالنور

819816 تونسيالفتح القيروان2شارع عبد الرحمان بن عوف الصحابي13

819817 نهج المقدس حي النور بوحجلة القيروان14 تونسيالتميز

819819 نهج محمد الخامس بوحجلة القيروان15 تونسيباراديز

12 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

القيروان المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

819820 تونسيLes génies القيروان1طريق حفوز شارع المنجي سليم عدد16

819821 تونسيالخوارزمي القيروان51تقسيم بودن نهج الزمخشري عدد17

819822 الحي البلوي القيروان18 ABCتونسي

819824 تونسيأبو القاسم الشابي القيروان4نهج محمد نقرة حي الصحابي19

819825 حي المنار20 تونسيعليسة

819826 طريق المستشفى الشراردة21 تونسيالمستقبل للتميز

819827 تقسيم بودن رقادة القيروان22 تونسيدريم

819828 حي الرياض بحفوز23 تونسياالمل

819829 تونسيL'arc en ciel بطريق حفوز69شارع االثير عدد 24

819830 تونسيسمارت سكول نهج الورد حي المنصورة49عدد  25

819831 حي المنجي سليم بالسبيخة القيروان26 تونسيالتفوق

819832 نهج ابن هاني قرب جامع البامري المنصورة27 تونسيالرائد

22 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

المهدية المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

829801 تونسيالجيل الجديد  شارع الجمهورية الزهراء207عدد 1

829802 شارع الطاهرصفر هيبون2  ABC Schoolتونسي

829803 شارع بورقيبة المهدية3 تونسياالمتياز

829804 شارع فرحات حشاد الجم4 تونسيالنسرين لالمتياز

829805 شارع الحبيب بورقيبة قصور الساف5 تونسيالنوابغ

829806 شارع علي البلهوان طريق المهدية الجم6 تونسيتيسدروس

829807 نهج قرطبة حي األندلس7 تونسيالنخبة

829808 طريق القيروان السواسي8 تونسي"صالح الدين األيوبي"

829809 شارع الفاطمي طريق صفاقس قصورالساف9 "Ideal"تونسي

829810 نهج الجامع الكبير بالشابة المهدية10 تونسيمدرسة القلم الذهبي

829811 الطريق الحزامية قصورالساف- الجم بقصورالساف 11 تونسيال روس

829812 حي البساتين الشابة12 تونسيالحكمة

829813 شارع الحبيب بورقيبة هيبون -المهدية13 تونسيأكاديمية المهدية

829814 نهج الورد ببلدية رجيش المهدية14 تونسيالتفوق

829815 شارع تونس الروضة15 Le petit Larousseتونسي
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829816 تونسيإيلين سكول بالسواسي المهدية20المنطقة عدد 16

829817 شارع المغرب العربي الكبير بسيدي علوان المهدية17 تونسيالمجد
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839802 تونسيالفتح  نهج الطاهر صفر28عدد 1

839809 طريق الديس   - صقانس المشرف2 تونسيابن سينا 

839810 شارع المجاهدين3 تونسياإلمتياز 

839811 تونسيمريم  نهج مـارث3عدد 4

839812 نهج الورد حي الحدائق5 تونسيجيل المستقبل

839813 تونسيمناهل العلم  طبلبة1952 جانفي 23شارع 6

839814 نهج محمد علي الشيخ قصر هالل7 تونسيحنبعل 

839815 شارع الشهداء دار األسرة8 تونسيرمز الفوز 

839817 شارع الحبيب بورقيبة9 تونسيالفنتان

839819 نهج مونداس فرانس صقانس10 تونسيأرشيماد الصغير 

839820 نهج حسان بن نعمان11 تونسيالتفوق

839821 تونسيالتفوق  جمال5020طريق المكنين 12

839822 شارع أبو القاسم الشابي13 تونسي"المثالية"

839823 حي المنار زرمدين14 تونسي"االرتقاء" 

839824 قبالة مدرسة الهداية قرب معمل باكوتاكس15 تونسي"ميرال سكول" 

14 \



العنوانرمز المؤسسة

 وزارة التربية
2022/09/26

قــائمة المدارس االبتدائية الخاصة الحاصلة على ترخيص إلى غاية

المنستير المندوبية الجهوية للتربية بــ 

19

ع / ر

الجمهـــــورية التــــونسيـــة

2022سبتمبر 
  2022

نظام التدريسإسم المؤسسة

839825 شارع علي بورقيبة صقانس16 تونسي"النخبة" 

839826 شارع النصر - نهج االمام الغزالي17 تونسيالتوفيق

839827 نهج الهادي خفشة صقانس18 تونسياالرتقاء

839828 حي السالمة طريق منزل كامل جمال19 تونسي"الحديثة" 

839829 شارع الهادي شاكر الساحلين20 تونسيالفرابي 

839830 نهج محمد الزيلي المنستير21 تونسي"بيتاقور" 

839831 نهج عثمان بن عفان المكنين22 تونسي"دريم سكول"

839832 حي المندرة نهج عليسة23 تونسي"االسكال"

839833 نهج أبو بكر الصديق زاوية قنطش24 تونسي"اقرأ" 

839834 5050نهج عبد الكريم الواد 25 تونسيالقلم الذهبي

839835 شارع الحرية26 تونسيابن رشيق

839836 نهج ناجي عبدالرحمان الدهماني طريق المندرة بني حسان27 تونسياألمد 

839837 شارع منداس فرانس سقانص28 تونسيالحديثة

839838 نهج محمد صالح الصيادي المنستير29 تونسيأكاديمية المعرفة

839839 نهج طارق بن زياد حي مسعدة المكنين30 تونسيالسفير
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839841 سيدي عامر طريق الوردانين31 تونسي"االبداع"

839842 شارع الحبيب بورقيبة بالساحلين المنستير32 تونسياألمد

839843 الحرقوسية طريق بنان بنبلة33 تونسيهاي سكول

839844 شارع البيئة بالمكنين  المنستير34 تونسيالزيتونة

839845 المنطقة الصناعية المنستير35 "La renaissance"تونسي

839846 شارع البيئة قصر هالل المنستير36 تونسيالدولية

839847 شارع الحبيب بورقيبة زرمدين  المنستير37 تونسيالخوارزمي

839848 طريق مسجد عيسى بالساحلين المنستير38 تونسيرويال سكول

839849 المنطقة الصناعية بقصر هالل39 تونسيقرطاج سكول

839850 نهج المقاومين بقصر هالل40 تونسيالخطوة  األولى (تحضيري)

839851 نهج عمر بن الخطاب قصر هالل المنستير41 تونسيأحالم النموذجية (تحضيري)

839852 حي سيدي مأمون المكنين42 تونسي"L'étincelle" ليتنسال

839853 نهج حنبعل زرمدين المنستير43 تونسيالعقل الذهبي

839854 الحي الجديد البقالطة بالمنستير44 تونسينور االمتياز

839855 نهج المنصورة بالبقالطة المنستير45 تونسيالنورس
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839856 نهج بيرم التونسي صيادة المنستير46 تونسيسنابل األمل
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849801 4000نهج البشير بـــوراوي معــروف سوسة  1 تونسيصالح الدين األيوبي 

849802 4000 نهج األخــت جوزيفين سوسة 13عدد 2 تونسياألخوات  جوزفين 

849803 4054 سوسة 3نهج  المنجي قريرة سهلول 3 تونسياألمير الصغير 

849804 تونسيابن خلدون  سوسة4002حي الصفايا قرب مصحة السالم4

849806 نهج وهران - مساكن5 تونسيالمعرفة 

849807 تونسيفرنسواز دلتو  سوسة4002 نهج عبد العزيز الثعالبي 3عدد 6

849808 تونسيالعلماء  سوسة4002نهج العلماء بوحسينة7

849809 4071نهج المعز ابن بديس عمارة الزياتين خزامة الغربية سوسة 8 تونسيجنة األطفال 

849810 4054 خلف المعهد النموذجي بسوسة 2حي سهلول9 تونسيجزيرة األحالم 

849813 تونسيالصديق  سوسة2نهج محمد ابراهيم االغلب سهلول 10

849814 نهج الحبيب بو قطفة خزامة الغربية11 تونسيفاطمة الزهراء 

849815 4000نهج القدس كرنيش سوسة12 تونسيالقدس 

849817 4070نهج الورود مساكن سيدي عبار 13 تونسيالقادة 

849818 55 نهج غرة جوان9عدد 14 تونسي"De la Fontaine"دي الفونتان

849819 1-4054نهج زكرياء أحمد سهلول15 تونسي"الشابي"
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849820 4000نهج الشريف السويسي سوسة جوهرة 16 تونسي"فولتير"

849821 4023 حي الرياض 6نهج الفتح عدد 17 تونسي"الرحمة"

849822 نهج وادي الملوك حي الرياض سوسة18 تونسي"الصغار العظماء"

849823 جانفي القلعة الكبرى14شارع 19 تونسي"ابن رشد"

849824 مركب زيني فيلم أكودة20 تونسياآلفاق الجديدة

849825 شارع أبو حامد الغزالي21 تونسياالمتياز

849826 شارع حشاد نهج النخيل النفيضة22 تونسيالخلدونية

849827 1نهج الطوغو سهلول23 تونسي"هابي شايلد" 

849828 تونسياألنس القنطاوي سوسة2النرجس24

849829 شارع محمد الهادي قداس عمارة تاتيس خزامة الشرقية25 تونسيبيتاغور

849830 2نهج أبو العباس األغلب سهلول 26 " 2الصديق  تونسي"

849831 شارع البيئة القلعة الكبرى سوسة27 تونسيباسكال سكول

849832 تونسيجنتي سوسة63 مكرر مقسم عدد2نهج موسى بن نصير حي الرياض28

849833 حي الياسمين النفيضة سوسة29 تونسيطريق االمتياز

849834 تونسيجون دوي جوهرة سوسة4 سهلول48و47المقسم30
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849835 المنطقة الصناعية سيدي عبدالحميد سوسة31 تونسيالعلم

849836 تونسيالمتفوقون جوهرة سوسة4تقسيم سهلول32

849837 طريق القيروان مساكن سوسة33 تونسيالبديل

849838 شارع المغرب العربي زاوية سوسة34 تونسيفكتور هيقو

849839 تونسي2الرحمة نهج الفتح حي الرياض سوسة06عدد  35

849840 نهج الزمرد عمارة البريري طريق الشط حمام سوسة36 تونسيعبدالرحمان

849841 نهج زغوان مساكن37 تونسيالنجوم

849842 تونسيMa récré school سوسة4سهلول38

849844 شارع الصادق المقدم سهلول سوسة39 تونسياألمد

849845 تونسي"قادة الغد" Leaders private school سوسة37نهج الشورى حي الرياض 40

849846 نهج أم العرائس خزامة الشرقية سوسة 41 Decroly schoolتونسي

849847 شارع عمر بن عبدالعزيز بوحسينة سوسة42 I schoolتونسي

849848 تونسيالنجاح سوسة3شارع الدكتور عبدالعزيز غشام سهلول43

849849 شارع محمد عبدو بوحسينة سوسة44 فرنسيألفونس دودي (برنامج فرنسي)

849850 تونسيزهرة الحياة المسعدين مساكن سوسة5 كلم1الطريق الرئيسية رقم45
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849851 تونسياألهرام سوسة5شارع الواليات المتحدة حي الرياض46

849852 تونسيالياسمين بالزاوية4081نهج القدس 47

849853 طريق الحزامية القلعة الصغرى48 إنقليزيEPI المدرسة االبتدائية الدولية

849854 القنطاوي أكودة49 L'acadieكندي

849855 عمادة النجاجرة بمساكن50 تونسيالياسمينة سكول

849856 تونسيدافنشي مساكن4070نهج الجزائر 51

849857 طريق المعهد الثانوي المسعدين سوسة52 تونسيأميلكار

849858 الزعارنة الشرقية القلعة الكبرى53 تونسيLa Tour القلعة

849859 القطب التنموي حي الرياض سوسة54 فرنسيالمعهد الدولي الفرنسي محمد إدريس

849860 القطب التكنولوجي حمام معروف حي الرياض سوسة55 تونسيبرستيني

849861 تونسيمؤسسة بن عبد الكريم للتعليم الخاص شارع  أحمد  ابن أبي الضياف مساكن سوسة54عدد 56

849862 نهج حسونة العياشي حي بوخزر سوسة57 تونسيأكاديمية النور

849863 نهج عمر الخيام بوحسينة جوهرة سوسة58 تونسيالمدرسة الدولية بسوسة

849864 نهج الوصال حي الوفاء النفيضة سوسة59 تونسيهافارد

849865 تونسيعائشة بشط مريم سوسة845الطريق الفرعية 60
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919806 تونسيالمناهل  نهج مكة المكرمة بنابل2عدد1

919807 نهج األخطل دار شعبان2 تونسيالمثالية 

919808 شارع الحبيب بورقيبة منزل بوزلفة3 تونسيهبة 

919809 تونسيالعالمة  نابل8062شارع الدالي الجازي4

919810 نهج الورد حي الرياض قرمبالية5 تونسيالنخبة

919811 نهج زيد بن الحارث الحي األولمبي قرمبالية6 تونسيابن رشد 

919812 تونسيأشرف  جانفي طريق الشاطئ سليمان14شارع 7

919813 تونسيالقدوة سكول بوعرقوب8040شارع الثورة حي الحرفي8

919814 حي الرياض برج السدرية سليمان9 تونسيالمنهل 

919815 نهج بلقاسم الزواري قليبية10 تونسي"سارة سكول" 

919816 نهج غاندي قربة11 تونسي"المثالية" 

919817 شارع فيصل عبد العزيز الحمامات12 تونسي"مدرستي" 

919818 شارع مصر حي الرياض  بسليمان13 تونسي"سيتي سكول" 

919819 تونسي"plus المثالية"  أوت طريق الحزامية الحمامات3شارع 14

919820 نهج الجامعة العربية قليبية15 تونسيالحكمة 
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919821 تونسياألسوة الحسنة منزل بوزلفة8010شارع المنجي سليم 16

919822 تونسيالنخبة التونسية  بمنزل تميم808دار األسرة نهج أولمبيا17

919823 تونسي"Prima pole" القطب نابل8011شارع علي الدوعاجي18

919824 نهج الحاج البشير بن فضل منزل تميم193 تونسيقرطاج سكول

919825 أوت الطريق الحزامية الحمامات3شارع 20 تونسيالحياة

919826 الطريق الحزامية الحمامات21 تونسي"بانوراما سكول"

919827 طريق الملعب بني خالد22 تونسيإشراقة الغد

919828 نهج المغرب العربي برج السدرية23 Le Pole Lightتونسي

919829 شارع بورقيبة بني خيار24 تونسي"منصور الحديثة"

919830 طريق قربة منزل تميم25 تونسيأروى للعلوم و التربية

919831 شارع محمد الخامس منارة الحمامات26 تونسيأكاديمية األندلسية

919832 شارع بورقيبة الصمعة بني خيار نابل27 تونسيالطفل النموذجي(تحضيري فقط)

919833 شارع الدالي الجازي حي المورا نابل28 تونسيالعربية

919834 تونسيL'éveil حي سيدي سليمان نابل41شارع مكة المكرمة عدد29

919835 نهج عزيز حميدة حي الزهور قليبية نابل30 تونسيأنشتاين أكاديمي
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919836 نهج عبدالعزيز الثعالبي منزل تميم نابل31 تونسيحنين سكول (تحضيري)

919837 تونسي"Dream School"دريم سكول سليمان -نابل9تقسيم عزيز عقار عدد32

919838 نهج أريحة بمنزل تميم نابل33 تونسيحنين سكول

919839 تونسيThe bridge Kids شارع المنجي سليم نابل68عدد  34

919840 تونسيThe bridge school أفريل نابل09نهج 35

919841 حي الوفاء نابل36 L'eveil plusتونسي

919842 نهج االردن قليبية37 تونسياالمتياز

919843 نهج باتريس لومامبا بالحمامات38 تونسيشارلوماني أكاديمي

919844 نهج اسطنبول بنابل39 تونسيفيوتشر كيدز

919845 تونسيكالس كيدز سليمان نابل506تقسيم القاطرة عدد 40

919846 شارع الحبيب بورقيبة بقربة  نابل41 creative schoolتونسي

919847 تونسيأوبرا سكول نهج العربية السعودية بسليمان الرياض نابل38عدد 42
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