
الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

1تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

109801  نھج الزاویة البكریة5عدد الزاویة البكریة1

109802  ســاحة القالین12عدد القاللین2

109803 المنطقة الصناعیة خیرالدین الكرمالتكامل3

109804 نھج قرطاج المرسى 13مدرستي4

109805 نھج النیجر تونس 54ماري كوري5

109806 نھج الشھید البشیر خصیبة سیدي البشیر 37 آفاق6

109807 نھج الكرنیش دیبوزفیل الوردیة 06   بلفي أكادیمي7

109808   نھج الجزائر5عدد نھج الجزائر 85

109809 نھج البصرة الفیات تونس 04 إكسیلنسیا9

109812  نھج القصبة31عدد النجمة10

109822  نھج أنغوال6عدد "جان دارك"11

109823  نھج أنغوال8عدد "بوعبدلي" 12

109834  أوت منفلوري13 نھج 17عدد العباقرة13

109837 شــارع محمد الخــامس خیر الدینالطاھر الحداد14

109841 أبرشیة المرسى طریق سیدي الظریفمدرسة اللغماني للتعلیم الخاص15

109842  نھج سیناء الكـرم19عدد مرموز 16

109843 نھج سقراط خیرالدین بالكرم تونس 19سقراط 17

109844  حلق الوادي3نھج  المعامل  ضفاف البحیرةالنجوم الذھبیة18

109845 نھج الشیخ النیفر حي الواحات حلق الوادي 54جیل النخبة19
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

1تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

109866  نھج النیجر تونس32عدد 2محجوب 20

109867  نھج وادي سلیانة1عدد جان جاك روسو21

109868  نھج الرقي  طریق قمرت2عدد اإلرتقاء22

109869  نھج أحمد مسكویھ حي ابن سینا17عدد نجباء الغاب23

109870  مثلث نھج بحیرة فكتوریا23عدد جاك بریفار24

109871 نھج االستقالل المرسى5عدد أمیلكار25

109872  الحامدیة7000 نھج 12عدد 1محجوب  26

109873  نھج فلسطین تونس73عدد "لوبافیتش" 27

109874 إقامة الفاطمي عین زغوانأالن سافاري28

109875 2 نھج وول ستریت ضفاف البحیرة 1عدد "أكادمیة البحیرة"29

109876  شارع الشاذلي قاللة تونس27عدد "براعم العلم"30

109877 المنطقة الصناعیة سیدي داود المرسى"طیبة للتعلیم"31

109878 المنطقة الصناعیة الكرم"لقمان الحكیم"32

109879 مكرر نھج المعري المرسى 1 "دفنشي سكول"33

109880 نھج بیري الباساج 14   الحبیب ثامر34

109881 شارع بالفي الوردیة 7ابن سینا سكول35

109882  تونس1002نھج النیجر  31نوبل سكول36

109883  تونس1 الشرقیة8603نھج المدرسة الكندیة37

109885 حي الصنوبر ضفاف البحیرة"الجوكندا"38

23 \



الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

1تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

109886 نھج محمد البوعزیزي المنزه 1  البیان سكول39

109887 نھج نبتون حدائق قرطاج 31        االمتیاز بقرطاج 40

109888 المركز العمراني الشمالي عمارة فوجي فیلم حي الخضراء"فورست سكول"41

109889 نھج المنیار حي الواحات العوینة 26األكادیمیة42

109890 نھج فلسطین 116 مالك الصغیر43

109891  المنطقة الشمالیة الشرقیة ضفاف البحیرة2,3,6مقسمالعش44

109892  مونبلیزیر5نھج عبد الرحمان عزام عدد ریان سكول45

109893 46The bridge55نھج محمد الخامس باب البح تونس

109894  عین زغوان الشمالیة161مقسمجوھرة قرطاج47

109895  المرسى5نھج ألمانیا طریق قمرت كلم16الفردوس48

109896 49Jules verneعین زغوان تونس

109897 حي جنان الدنیا المرسىمؤسسة بوعبدلي50
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

2تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

119801  نھج ابن سینا27عدد فیكتور ھیقو 1

119805 زاویة نھج البرتقال ونھج عبد الحمید التلیلي ونھج لیبیا باردوابن سینا باردو 2

119827  نھج غرة جوان حي المھرجان9عدد شفرول 3

119832 1934 مارس 2 شارع 9عدد المنارة 4

119838 5Charles Perrault27 تقسیم البوسالمي الحرایریة

119839  نھج الحرایریة الزھروني279عدد االمتیاز 6

119840  شارع الھادي شاكر4عدد األسوة7

119841   مارس20 نھج 113عدد الحسومي8

119853 3نھج عبدهللا بن عمر المنار 10حلیم سكول9

119854 1 نھج محمد عبد الوھاب حــدائق المنزه المنار 47عدد حنبعل 10

119855  زنقة طارق بن زیاد میتیال فیل1عدد مؤسسة بن مراد للتعلیم الخاص11

119856  دیسمبر میتیال فیل10 شارع 66عدد شارلمان 12

119857  نھج صقانس باردو1عدد سلیم سكول13

119858 9 المنزه 65شارع عبد العزیز الثعالبي عدد مالك الصغیر14

119859  نھج كامل الكیالني15عدد ابن الھیثم15

119860  نھج أحمد أمین14عدد االستراحة16

119861  حي السالمة42269 نھج 01عدد ابن نفیس17

119862  نھج الطاھر الحداد باردو01عدد  األكادیمیة18

119863  شارع یوغرطة میتیال فیل11عدد الشنوفي19
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

2تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

119864  نھج المرسى باردو4عدد ابن خلدون20

119865  نھج عبد هللا میساوي العقبة العلیا10عدد ابن حزم21

119866  نھج خیر الدین باردو5عدد جان جاك روسو22

119867 175فیال 50بوسیجور مقسم (Gustave Flaubert)"قیستاف فلوبار"23

119868 حي ابن خلدون62126نھج منــار السبیل24

119869 نھج باشیة بنت معاویة المنزه15أرشیماد أكادیمیا25

119870 مكرر نھج الطاھر صفر المنزه33دریم سكول26

119871 شارع المنجي سلیم باردو11البیان27

119872 شارع المنجي سلیم باردو47الحكمة28

119873 29"la tulipe"23نھج رقادة باردو

119874 نھج الحدیقة العمران28"االستراحة ب"30

119875 1مكرر نھج محمد عبدالوھاب المنار 5األفق31

119876 32"Le bahut school" 1نھج الحبیب عاشور المنزه

119877 مكرر نھج باش حامبة باردو 02 أنوس33

119878 34 "MARIE CURIE"      64 نھج ابن بسام المنزه الرابع

119879 شارع البیئة سیدي حسین119      "كنوز الغد" 35

119880 1 المنار31شارع مصباح الجربوع عدد دیدون36

119882 نھج إیلیا أبوماضي العمران 08الذكیة37

119883 38LARUS SCHOOL05 1شارع أمھات تونس المنار
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

2تونس المندوبیة الجھویة للتربیة بــ

119884 2 حي ابن خلدون تونس6217نھج 21نورالمشكاة39

119885 2نھج الواحة العقبة تونسNOBEL52 المدرسة التحضیریة40

119886 نھج المنزل الجمیل المنزه األول 02المدرسة الدولیة الفرنسیة41

119887 3 حي الزھور36 عدد 41948نھج سیرین سكول42

119888 43"Palmares" حدائق المنزه24نھج الزواكرة عدد 

119889 المنطقة الصناعیة ابن خلدون تونسالشعلـة44

119890 نھج حمادي العطوي المنزه التاسع07ابن أبي زید القیرواني45

119891 46Emile Zolaتونس2بنھج المنجي سلیم قصرالسعید 

119892 نھج األخوة خزندار 18المواھب47

119893 48Gilles de gennes نھج ابن بسام المنزه الرابع تونس03 التحضیریة
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

أریانةالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

129804 7المنزه 4- مقسم عدد - تقسیم القموديینبوع المعرفة/ لفونتان  1

129805  حي الغزالة20شارع أفالطون عدد مسالك2

129806  تقسیم الحي الجدید حي الغزالة7عدد األودیسة3

129807 6 نھج المعھــد المنزه 2عدد دار األسرة 4

129808 5 شارع الدیمقراطیة  المنزه 44عدد سنابل األمل 5

129809 8 شارع معاویة بن أبي سفیان المنزه4عددالمختار  6

129810 40مقســم  سلیم سكول 7  E  2حي النصـر

129811 1 نھج ألبانیا النصر 19عدد  المعرفة 8

129812 نھج رابعة العدویة المنزه السابعأولیس 9

129813 إقامة إلیاس دار فضالالجوكاند التوأم 10

129814 8نھج صور المنزه20ابن سینا 11

129815 1مقســم  ریني دیكارت12  E  2تقسیم األمل حي النصـر

129816  أریانة7نھج یوسف صاحب الطابع المنزهزھرة الربیع 13

129819  نھج أرستوت حي الغزالة48عدد "المدرسة" 14

129820 حدائق المنزه المنیھلة(Smart school)"الذكیة"15

129821 شارع الكاھنة  أریانة 8       "موندیال سكول"16

129822  الصنھاجي بالمنیھلة8طریق بنزرت كم "مؤسسة الفارابي للتربیة والتعلیم"17

129824 2نھج  مدینة  النصر 20   "ویلیام شكسبیر"18

129825 مكرر نھج بلحسین جراد 12أریان سكول19
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

أریانةالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

129826 نھج الشیخ محمد الكلبوسي 14"الروس"20

129827 نھج التوت ریاض األندلس 11 العباسي سكول21

129828 المنزه الخامس شارع الدیمقراطیة"مؤسسة بودالر للتعلیم الخاصّ "22

129829 نھج المسعودي 24   "مدرسة الطریقي"23

129830 نھج باریس برج الوزیر 8"نوبل سكول"24

129831 نھج عّمارالدخالوي حي الغزالة 34األفق الجدید25

129832 شارع األھرام حي الغزالة 4"لمیستي أكادیمي سكول"26

129834 نھج فولتار حي الغزالة 16        علیسة سكول27

129835 المنطقة الصناعیة شطرانة"آمال للتعلیم الخاص" 28

129836  القطب التكنولوجي160شطرانة ص ب "الكندي" 29

129837  المنیھلة2حدائق المنزهسلیمة سكول 30

129838 نھج الصفصاف حي الغزالة رواد 14      "مجمع التعلیم الخاص" 31

129839  النخالت أریانة6254شارع عدد "MOLIERE" مولییر32

129840 33"Leaders school Fonland"  20 نھج أبي الحسن األندلسي بالمنزه الخامس

129841 34"Le Petit Robert"        20 نھج بني حسان برج الوزیر سكرة

129842 2نھج بئر رضوى النصر 04مؤسسة الحبیب بورقیبة للتربیة و التعلیم35

129843 نھج سوریا دار فضال سكرة 07فریناي36

129844 37Poincaré  31 2نھج خلیج القمر النصر

129845 38Ecole George Sandنھج الشحرور تقسیم الیمامة

23 \



الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

أریانةالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

129846 39Paradise school   02 نھج الحامة المنزه الخامس

129847 شارع دار فضال سكرة ابن زھر40

129848 41Tanit schoolنھج ابن خلدون ریاض األندلس

129849 42Palmares 05 نھج ابن عرفة المنزه الثامن

129850 شارع مصطفى حجیج 26     جون مرموز43

129851 44la chandelleنھج عبدالرزاق كرباكة، المنزه الخامس

129853  طریق بنزرت المنیھلة6.5كلم "أیوب سكول"45

129854 شارع الصادق بالحاج قلعة االندلسفرسان األندلس46

129855  سكرة2نھج المصنع الشرقیة22مدرسة المعارف العالمیة بتونس47

129856 تقسیم فینیسیا قلعة االندلس57فینیسیا48

129857 نھج األنصار حي الغزالة روادنخبة الیاسمین49

129858 50NIELS BOHR20 مكرر نھج  الدھماني،حي الھادي نویرة برج الوزیر  أریانة

129859 شارع فتحي زھیر طریق رواد النخیالت  أریانةاالسكندر51

129860 نھج  جزر القمور النخیالت  أریانة03 األنوار52

129861 نھج  سنا بن الملك سكرة  أریانة41 أكادیمیة قرطاج53
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

بن عروسالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

139801 نھج علي باش حانبة  مقرین3 الفوز1

139802 نھج الباكستان منجیل 1منجیل سكول 2

139804 Z4 الطریق الحزامیةالحمائم الثالث 3

139805  شارع الجمھوریة5عدد أوالدي 4

139806 نھج الطاھر الحداد4 ینابیع الفوز 5

139807  حي الحبیب13.7طریق سوسة كلمالسلیمة6

139808 نھج ابن خلدون حمام الشط13  أكادیمیة روسو7

139809 زاویة مكة المكرمة شارع الشھداء لمیس سكول8

139810 4نھج لشبونة المروج  4  البراعم9

139811  جانفي الزھراء18حي رحاب التربیة10

139812 نھج  إیطالیا  بومھلالطالب11

139813  شارع النزھة حي الحبیب57عدد طریق المعرفة 12

139819 شارع الھادي شاكرالخوارزمي13

139821 نھج ابراھیم الموصلي10   شاكورا سكول 14

139825 1نھج ابن منظـــور المروج الجوكندة 15

139826 نھج بنزرت  المدینة الجدیدة 3زھرة المدائن 16

139827 نھج تونس المدینة الجدیدة 1بیكاسو 17

139828  حمام األنف4نھج قابس عدد منتسوري الدولیة18

139829 طریق فوشانة المغیرة"الفونتان سكول"19
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

بن عروسالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

139830 1زاویة نھج إفریقیا المروجالفردوس20

139831 21"Le Prévert"93شارع الجمھوریة سیدي رزیق مقرین

139832 شارع الحریة فوشانةاإلحسان22

139833 حي الھضابحبیبة سكول23

139834 سانیة بوخام  الولیجة الزھراءاقرأ24

139835 بومھل البساتین(Intelligent Private School)"الذكیة"25

139836 ساحة الجمھوریة  رادس8 "ماكسوال سكول"26

139837 نھج المدرسة سیدي رزیق46المجد27

139838 28réveilles ton soleil15شارع فرحات حشاد رادس

139839 حي المزیان مرناقأنس سكول29

139841 نھج الشاذلي قاللة بومھل 8النخبة30

139842 6 تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى بالمروج 585مقسم عدد "جان جاك روسو"31

139843 1نھج البھجة المدینة الجدیدة 02"ألبار كامي"32

139844 تقسیم الصباح رادس ملیان"إكسال سكول"33

139845 طریق رابغ طریق الزھراء رادسالعماد34

139846 1نھج الجزائر المدینة الجدیدة 49النخبة35

139847 نھج لیبیا بحمام االنف07النور36

139848 2حي الریاض المدینة الجدیدة عفیف سكول37

139849 شارع المدینة الجدیدة ببن عروسجنان النجاح38
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

بن عروسالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

139850 6 المروج 263تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى مقسم بیار الروس39

139851 نھج قرطاج حي محمد علي رادس 81    تنویر العقول40

139852  بن عروس4شارع فرنسا المروج 36كریمان سكول41

139853 تقسیم البریكي شارع البیئة مرناق"بیة سكول"42

139854  حي العمري المحمدیة3الطریق الوطنیة عدد"أبوالقاسم الشابي"43

139855 نھج ابن أبي الضیاف مقرین41 "عالء الدین سكول"44

139856 1نھج بن عروس المروج  02 "سكولینق تاج"45

139857  جانفي المحمدیة14شارع ابن خلدون46

139858 6المروج E61C مقسم عددمنارة المروج47

139859 نھج روسیا المروج الرابع24األفق48

139860  مارس حي الحبیب الزھراء2شارع كافي سكول49

139861 شارع الحبیب بورقیبة رادس 81درب النجاح50

139862  جانفي المدینة الجدیدة14نھج  06براعم زھرة المدائن51

139863  نھج منزل عبدالرحمان رادس ملیان2-4-6ـدافنشي سمارت أكادیمي52

139864 53AZ School02 نھج الیاسمین حي الھواء الطلق بومھل

139865 6 المروج383مقسم عددمایا سكول54

139866 نھج شارل نیكول حمام االنف32بي سكول55

139867 طریق شالة مرناق بن عروسالحمائم الثالث بمرناق56

139868  مارس المروج الخامس20شارع  16األندلس57
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الرمز اآللي إسم المؤسسة  

   قائمة المدارس االبتدائیة الخاصة الحاصلة على ترخیص   

العــــــــــنوانع / ر

 وزارة التربیة
الجمھـــــــوریة التــــــونسیـــة

إلى غایة  22 أكتوبر 2018

بن عروسالمندوبیة الجھویة للتربیة بــ

139869 نھج األمانة المدینة الجدیدة 83فیكتور ھیقو58

139870 1نھج أم العرائس المروج 04مدینة االطفال59

139871 شارع الطیب المھیري طریق بیرین حي حشاد بن عروسذوادي سكول60

139872 نھج الحبیب ثامر رادس 07النخب61

139873 نھج المدرسة سیدي رزیق 46أرخمیدس62

139874  تقسیم الوكالة العقاریة للسكنى بالمروج السادس بن عروس313عددبي سمارت63
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