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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 1 منير شعبان 23/22/2003 القيروان  -مارس 02نهج  797 232 77

 2 محمد بن عمار  27/02/2007 تطاوين  -شارع أحمد التليلي 372 262 79

 3 اهللالياس عطاء  27/02/2007 مقرين-عمارة سعيد-،شارع الحبيب بورقيبة86 333 333 72

 4 عبد اهلل بن عرفة 02/22/2007 قبلي-شارع الحبيب بورقيبة 399 392 77

 5 سميرة عويشاوي 02/22/2007 صفاقس -

 6 محمد نجيب مقديش  23/07/2006 مساكن -

 7 محمد صبري لعبيدي 23/02/2007 المنستير -

 8 نزار الّزمُّوري 23/02/2007 مدنين -

 9 هيثم الحداد 23/02/2007 6202قربة–حّي األلفة -نهج الودّ  -

 11 جالل الشريف 23/06/2007 نهج الشمس المرسى1 -

 11 بديع الزمان العابد 23/06/2007 المنستير -المكنين -

 12 فاطمة لملوم 29/20/2002 حومة السوق  جربة -السواني -

 13 وداد التليلي 02/07/2009 القصرين -فريانة -حي الزاوية -

 14 أنيسة األخضر 27/22/2009 حمام األنف –، نهج ليبيا 02 -

 15 سناء مصباح 27/22/2009 قابس/ الحامة -، حي األمل121 -

 22/09/2020 الدندان -
 عامر الجالصي

 02/07/2022سحب 
16 

22/09/2020 .أريانة/سكرة -، نهج البحيرة1 -  17 محمد إسالم سحنون 

22/09/2020 فريانة -نهج سيدي يونس  0 -  18 عز الّدين تلـيـلي  

22/09/2020 .باجة-مجاز الباب -سيدي نصر -  19 خالد النصري 

22/09/2020 .حي الزهور -حي السعادة-4110، نهج 4 -  21 الطاهر النصري 

- 
بن -برج الوزير، الزهراء -، نهج صالمبو04

 .عروس
22/09/2020  

 عماد الباهي
21 

 22 آمال السعداني 30/22/2020 قرمبالية -اإلزدهارحي  -، نهج تونس40 -

 23 إيناس الماجري 30/22/2020 .بنزرت -0حي الجالء  -

 24 بسام العكرمي 30/22/2020 قفصة الجنوبية-سيدي أحمد زروق -

 25 برنية القرواشي 30/22/2020 .باجة -نهج إبن الخطيب، تستور -
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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب تاريخ الترخيص العنوان  الهاتف

 
مقرين بن -حي الجوهرة -، نهج الخليج01

 .عروس
23/02/2022  

 26 حسام الّدين العرفاوي

-حي الرياضة-01، عمارة عدد0-0شقة عدد 372 772 93
 27 كريم البكري 23/02/2022 .سوسة

 28 نعيم غرس اهلل 07/09/2022 الزهروني، منوبة-46-48، نهج01 -

 29 سنية الوسالتي 07/09/2022 المهدية -الشابة-، نهج برج خديجة6 -

 30 أمينة القرقني 07/09/2022 ينعروس-المحمدية-الدار البسضاء، نهج 12 -

 31 حنان المحمدي 23/22/2022 الوردية-بلفو-، نهج كاميليا01 -

 32 رشيد ين عمار 02/07/2022 تونس-العمران األعلى-8610، نهج 8 -

 33 ثريا هالل 02/07/2022 الكاف/برنوصة-حي البساتين121 -

 34 سليم الرابعي 22/06/2022 بوحسينة سوسة-شارع الغزالي-العمريعمارة  077 223 26

نهج سيدي خليفة -شارع الهادي شاكر صفاقس -
 الطياري

نبيهة بن عبد اهلل حرم  22/06/2022
 35 النخلي

 36 أحمد بوعتور 23/22/2022 1الوردية-12220، نهج4 -

 مريم العياري 23/22/2022 المهدية-بومرداس -شارع الحبيب بورقيبة -
37 

 38 بسام الحاج مبروك 23/22/2022 0النصر-، نهج علي الفاسي12 -

المنطقة الصناعية  -شارع الحبيب بورقيبة 963 330 73
 1104الجديدة / الجديدة

 محمد خالد بن زايد 23/22/2022
39 

-حي الرياضة-01، عمارة عدد0-0شقة عدد 
 .سوسة

 حسام الدين الجندوبي 27/6/2023
40 
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