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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 1 توفيق الدزيري 8/21/2792 تونس   –شارع فرحات حشاد  -

 2 إمحمد كواش 6/1/2796 جرجيس -، نهج إبن خلدون75 969586757

 3 عبد الحميد قالل 26/8/2796 تونس –، نهج إبن خلدون81 929777668

 4 فطومة بن ونيس 22/22/2795 تونس -، شارع الحبيب ثامر81 929162716

 5 محسن بوهذيبة 25/22/2795 نهج محمد علي طاهر ميتوالفيل تونس 13 929988911

 6 سعدي حناشي 25/8/2795 جندوبة -، نهج الطيب المهيري 1 989522666

 7 مختار خذر  12/8/2782 نابل -، نهج الهادي شاكر 15 919111972

 8 رضا قروي 12/8/2782 تونس -، شارع باريس 88 929762727

 9 منصف بن عامر 11/22/2782 7،نهج حفوز صفاقس عمارة أنيس الطابق75 969116812

 11 قاسم القن 11/22/2782 سوسة  –شارع محمد الخامس عمارة بن زينب 979115871

 11 صادق األزرق 6/7/2781 تونس -، شارع قرطاج 57 929166667

 12 عبد الستار اللجمي 16/22/2787 جربة-بورقيبة ،شارع الحبيب871 969562859

 13 حمزة بن سعيد 8/9/2788 تونس -، نهج الحديبية 7 929161712

 14 محمد الليلي 8/9/2788 صفاقس  –زاوية نهج البجاوي نهج الجموسي  969115568

 15 محمد عبيدة 17/7/2788 -صفاقس  –شارع الشهداء  969626826

 16 عقيلة براهمي حرم القاضي 12/21/2771 -تونس  –القدس ، نهج 4 929189667

 17 محمد هيثم بالل 12/21/2771 المنزه -ديسمبر  83، شارع 75 92179929

 18 مامية زواوي حرم داود 12/21/2771 تونس  –،نهج حضر موت ميتوال فيل87 -

 19 منصف سالوي 12/21/2771 أريانة -، نهج المغرب الكبير 7 -

 12/21/2771 تونس -، نهج مصطفى صفر 4 929977716
هادية نعناع حرم بن 

 إسماعيل
21 

 21 طاهر بركية 8/21/2792 صفاقس-جانفي  81، نهج 71 969116661

 22 عبد الرزاق سالمي 6/1/2796 صفاقس-نهج أبو القاسم الشابي  969117756

 23 سامي غداس  72/26/1222 ( 1مقابل مركب رندة )سوسة  –نهج القاضي 979126777

929929772 
مكتب  7جانفي أريانة سنتر الطابق  81شارع 
 735عدد 

 24 األسعد السالمي 72/26/1222

969572656 
- 9المنطقة الحرة جرجيس ص ب عدد 

 جرجيس
 25 جمال عبشة 29/29/1222
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 26 عبد الحميد الطرودي 29/29/1222 1تونس الطابق –، نهج هولندا83 929762779

 72/28/1222 1تونسالطابق  –، نهج هولندا 83 929777762
 المنصف البجاوي

 سمسار
27 

929929911 
عدد     9الطابق -عمارة السعدي مدرج  س

 .أريانة 11
 28 مريم شبيل 72/28/1222

 29 فاطمة بن حمودة  72/28/1222 -أريانة  -، شارع مصطفى حجيج8 929926278

 30 سمير بن الشيخ 72/28/1222 تونس -براي البلفيدير ، شارع لوي 1 92185917

 17/22/1221 صفاقس7المنطقة الصناعية  البدريار  969172522
هدى بسباس حرم 

 الطرابلسي
31 

929762667 
 7، شارع محمد بدرة عمارة الزمرد شقة  أ5

 منبليزير
 32 منى بن عمار حرم الغالي 25/27/1221

 33 رياض الباجي 25/27/1221 حمام اإلنفمارس  7، شارع 5 929666698

 34 كمال عبد الغني 25/26/1221 -المهدية  -مارس   7شارع   979777272

 35 يوسف محفوظ 16/25/1221 تونس -

 36 هاجر المزغني 18/28/1221 صفاقس -

 37 كريم بوشالغم 29/22/1221 تونس -

 38 كريم اإلخوة 16/21/1221 تونس -

 39 المنصف الشعري 16/21/1221 تونس -

 40 رياض اللطيف 27/27/1226 تونس -

 41 مهدي اللوز 27/27/1226 تونس -

 42 واصل بوزيان 27/27/1226 تونس -

 43 هدى الزاير 27/27/1226 المكنين  -

 44 ثريا الفرشيشي حرم هالل 26/21/1226 تونس -

 45 محمد أمين الحمامي 27/29/1226 تونس -

 46 هشام النوري 27/29/1226 صفاقس -

 47 خالد عنان 12/6/1225 -جربة  -ميدون  -

 48 حليمة الغزواني 26/29/1225 سـوسة --
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

 49 محمد الهادي العايب 26/29/1225 المنستير -

 50 منى بركية حرم اللحياني 17/21/1225 صفاقس-جانفي  81،شارع 71 96116661

 51 الخضراوي عثمان 17/21/1225 القيروان -

 52 الطيب لعريبي 17/21/1225 تونس -

 53 نادر زعفران 17/21/1225 المنستير -

 54 نادر الغزواني 27/25/1229 تونس-7المنا -،شارع محي الّدين القليبي18 -

 55 هند بن الحاج يحيى 27/25/1229 أريانة /النصر-،نهج مدينة رأس العين74 

 56 محمد سليم الجزيري 27/25/1229 7353المرسى – 7عدد -إقامة الفهد 97726562

 57 وفاء بوحامد 21/7/1227 تونس-، نهج مصمودة موتوالفيل7 -

- 

 ،الطابق17شقة عدد-، عمارة ياسمين7

 8الطريق الوطنية عدد  - السادس
 4388حمام سوسة 

 58 محمد بوعصيدة 21/7/1227

- 
 الزهراء -الطابق الثاني إقامة ديار المدينة 27

 بن عروس   2
25/26/1227  

إيمان العكروت حرم 
 بوعصيدة 

59 

22/29/1227 صفاقس -، نهج بالريجيا بيكفيل25 -  60 رياض الحشيشة 

- 
 -برج الوزير/، نهج جبران خليل جبران79

16/22/1227 أريانة  61 نوال الطرابلسي 

92928688 
 -الساتين بومهل -حي المان -، نهج إسبانيا6

21/26/1222 البساتين  62 شيماء عيدي 

622677 78  63 محمود زيان 72/22/1222 .بنزرت -راس الجبل -نوفمبر 9شارع  

 64 مريم الغرياني حرم حندوس 16/26/1222 .أريانة -، نهج مراكش21 -

- 

عمارة -نهج المملكة العربية السعودية

شقة  -الطابق الثالث -" C" جناح  -"قاالكسي"

 .تونس/  7عدد
 65 علي بنور 16/26/1222

556 192 12  
 – 5المنزه  -22، النرجس22

 66 محمد عصام بن براهيم 16/26/1222 .أريانة تونس

172 165 78  67 هشام الشرقي 29/27/1222 أريانة-، نهج القائد جوهر26 
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيص تاريخ العنوان  الهاتف

687 116 96  
 -عمارة جوهرة-، نهج داقهامارشولد16

 68 إيناس الطريقي 29/27/1222 صفاقس

676 127 12  69 محمد ياسر المسعي 16/22/1221 .سكرة -، نهج محمد البقلوطي22 

 70 آمنة عدولي 21/26/1221 .7المروج  -، نهج فاس7 11972575

 12/5/1221 .عين زغوان-نهج قفصة-1اقامة فرح 12821166
 سماح الحصائري

 71 حرم الحمامي

- 
بن -المدينة الجديدة-، نهج المتحف62

 72 شيماء العوادي 12/5/1221 عروس

 
 مغربية


