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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 1 محسن الزريبي 31/60/7662 تونس-،نهج إبن خلدون 81 -

 2 محمد بن علي  31/60/7662 تونس-شارع فرحات حشاد  -

 3 نضال الحشايشي 31/60/7662 جرجيس -،نهج إبن خلدون75 -

 4 سفيان الغزواني 35/63/7665 منوبة -حي السالمة-نهج إسحاق الموصلي 555 076 23

 5 مكرم الحّيوني 70/61/7665 بن عروس رادس-المعهد الثانوي ملكسيال 150 131 76

 6 سميرة مخلوف 70/61/7665 تونس -باردو  -،نهج علي البلهوان57 690 175 76

 7 نجيب الكوكي 70/61/7665 أكودة  سوسة–، شارع الجمهورية 55 -

 8 صابر الجالصي 70/61/7665 تونس- 8الوردّية-85575،نهج 4 -

 9 معز هلول 79/36/7665 حمام سوسة–جويلية  57، نهج 44 -

79/36/7665 بولعابة  القصرين-8574ص ب  -  11 العابد اليحياوي 

79/36/7665 ، نهج سيدي منصور قليبية84 -  11 عصام الهواري 

- 
حي خالد إبن  -تميم إبن المعزنهج القاضي 

 منوبة -الوليد
79/36/7665  12 لبنى الدريدي 

- 
 –حي السالمة  -، نهج إسحاق الموصلي84

 منوبة -دوار هيشر
79/36/7665  13 بسام الغزواني 

79/36/7665 صفاقس -،شارع الحبيب بورقيبة571   14 شكري بوغريو 

37/1/7669 7855الشابة-8941أفريل 9،شارع 45 -  15 ثامر عياد 

- 
المروج -4شقة عدد" أ"جناح عدد -عمارة مريم

 8554تونس-4
37/61/7669  16 لبنى الّدبيبي 

37/1/7669 4815جربة-حومة السوق -حومة الزاوية -  17 فتحية غزال حرم مركبن 

- 
-حي الحكام-،نهج اإلمام مالك إبن أنس9

 5552المرسى
37/61/7669  18 هيثم العامري 

37/61/7669 8555تونس-السودان، نهج 41 -  19 خميس الفرشيشي 

37/61/7669 -المهدية- -  21 فاهد العطاوي 

63/62/7669 نابل -، نهج إبن باديس9 -  21 حسين الوسالتي 

30/69/7669 صفاقس- 5كم  -طريق األفران -  22 نائلة التركي 

- 
 -القلعة الكبرى -نهج صالح الّدين بوشوشة

 والية سوسة
30/69/7669  23 حياة شبح 
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

30/69/7669 تونس -نهج الجزائر -82 -  24 الفاضل العثيمني 

575 076 92 30/69/7669 نفزة -، شارع الحبيب بورقيبة 4   25 سلوى الغواري 

30/9/7669 حي ابن خلدون تونس 55جناح 555شقة 351 721 73  26 حليمة الرابحي 

039 150 21-

16 16 07 95  
30/69/7669 والية سوسة -أكودة -العذاري، نهج علي 84  27 قيس بن الحاج سالمة 

353 510 77 30/69/7669 مساكن -، نهج اإلمام إبن حنبل 1   28 إبتسام المحمودي 

37/65/7636 4555صفاقس  -، نهج الصادق الغرايري47 991 710 95  29 زهير قديش 

37/65/7636 المهدية -، نهج سيدي الظاهر55 -  30 شواقةفاتن  

131 552 95  31 منى مذيوب هويدي 16/33/7636 صفاقس -، نهج الحبيب معزون57 

921225 92 16/33/7636 .الفوار، قبلي -حي الهدى   32 مسعود السويسي 

521115 21 16/33/7636 صفاقس -طريق منزل شاكر-5,7كم   33 هناء البرشاني 

16/33/7636 صفاقس/الغرابة -، طريق تونس54كم -  34 دالل زهير الغريبي 

- 
 -، الشيحية5عدد -شارع البيئة، مدخل بوعياد

 .صفاقس
16/33/7636  35 سليم الجمل 

- 
-بني خالد -شارع خميس أمية، طريق قربة

 نابل
 36 حماده ساسي 71/67/7633

71/67/7633 .رادس بن عروس -، شارع الحبيب بورقيبة49 -  37 شيراز الربعاوي 

- 
 854شقة عدد  - B12إقامة النرجس، جناح 
 .حدائق العوينة تونس-الطابق الثاني، العوينة

 38 آمنة قوبعة 75/65/7633

- 
نهج شكيب      –، طريق قرمدة 8اللواتي كم
 .صفاقس -أرسالن 

 39 رياض اللواتي 25/05/2011

31/37/7637 الحامة-، شارع البيئة59   40 كمال الغريبي 
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