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 الرتبي العدد اإلسم و اللقب الترخيصتاريخ  العنوان  الهاتف

17 751 318 
،شارع جان جوراس  مركب مريم شقة 66
  1001تونس  -  2عدد

 1 المنذر الناصري 72/60/7222

 2 محمد المولدي البنا 87/65/7666 2000نابل 1391مارس 2،نهج 1 378 783 17

 3 الهويدي كمال 71/76/7666 9000،شارع الحبيب معزون صفاقس 61 787 723 17

17 131 363 
 5جناح  2، شارع الهادي قاللة الطابق 93

 1002تونس 
 4 سفيان الديماسي 61/60/7667

17 160 731 
شارع أحمد الخبثاني عمارة بن ساسي الطابق 

 أريانة - 1
 5 نعمان اللواتي 61/60/7667

- 
-الطابق الثالث -2، حي بوقطفة1653نهج 

 6 بن سليمانحسونة  65/65/7668 .تونس 2051

 7 عماد بالقي 65/65/7668 .3000باجة-عمارة بوزيان-جوان 1نهج -

 8 سنية  شنقل 65/77/7667 -سوسة-،نهج الفرزدق 10 535 778 18

17 170 752 
 -عين زغوان  –، شارع الحبيب بورقيبة 99

 تونس
 9 فائزة بلحاج مكي 65/65/7668

 11 وردة الشابي 65/65/7668 قفصة   –المتلوي  -حي الرئيس  

18 566 555 
عمارة  9شارع الجمهورية برج خفشة الطابق 

 المنستير - 12
 11 سلوى الحبازي 65/65/7668

 12 فاطمة السافي 65/65/7668  –، نهج أنقلترا بن عروس 1 572 877 17

18 777 677 
،نهج الطاهر صفر عمارة غديرة 1

 سوسة –5عمارة2الطابق
 13 .مباركلطفي بالحاج  65/65/7668

 14 ماهر التوكابري 65/65/7668 تونس  -الدندان -نهج جورجي زيدان13 

17 770 787 
 -  16 عددمكتب  9فضاء الزغالمي الطابق

 الكاف
 15 سفيان الدشراوي 65/65/7668

 16 العروسي الوردي 65/65/7668 تونس -1، نهج نابـلس الطابق 92 728 886 17

 17 شكيب بن عثمان 65/65/7668 بنزرت1خلدون الطابق،نهج إبن 55 770 776 17

 18 نيزار القن   75/67/7663 حمام سوسة –،نهج قظر 12 750 086 23

 19 أحمد الحوار 72/76/7663 حمام سوسة -، نهج الكويت3 -

 21 ليليا بن خليفة حرم الهاللي 67/61/7662 سوسة-، شارع خزامة الشرقية51 271 770 18
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 21 الكيالني الرياحي 71/7/7676 5000منزل بوزلفة  -سعيدوادي سيدي  

 22 سماح الكشباطي 71/67/7676 سوسة -هرقلة  -نهج غبن سينا -

 23 آمال الجبري حرم الد ريدي 71/67/7676 منزل بورقيبة-، نهج جلطة13 

 24 ثرياء الصفاقسي 71/67/7676 بنزرت -، شارع فرحات حشاد102  -

 25 ماهر النفاتي 71/67/7676 تونس  -2النصر-، نهج خالد التالتلي13 -

 26 مراد الهداجي 71/67/7676 قابس -الحامة -القيطنة -

 27 يسر الزيغني حرم عشيش 71/67/7676 قصر السعيد باردو تونس-نهج ابن الشباط19 -

 28 عدنان مركيكو 78/67/7677 .أريانة -6المنزه -شارع عثمان إبن عفان -

 29 فاطمة الجديدي 78/67/7677 .صفاقس -5,5طريق المهدية، كم  -

- 
حي الغزالة  -، نهج غيالن إبن عقبة26

 30 طه اليوسفي 78/67/7677 .أريانة

- 
 -تقسيم شيخ روحو -، طريق سكرة1كم

 31 إيمان بن منصور 78/67/7677 .صفاقس

 32 الكبيرزينب عبد  78/67/7677 .مدنين -، حي الشرايحية951 

 33 محمد رياض التليلي 78/67/7677 .سكرة أريانة -حي البستان -، نهج الجالء25 -

 34 وائل بن حسن 78/67/7677 .سكرة -، نهج اإلجاص21 -

 35 إيمان الفياللي 78/67/7677 .مدنين -اوت 9نهج -

 36 أماني جبنون 78/67/7677 .زغوان -حي البساتين -، نهج الزعفران11 -

 37 فاتن الطهاري 78/67/7677 .تونس -حي إبن خلدون-6505، نهج 12 

 38 فرح السالمي 78/67/7677 .مدنين -الوراسنية، بن قردان 

- 
 -الزهراء–حي الحبيب  -مارس 2، شارع 112

 39 زبيدة فناد 78/67/7677 .بن عروس

 40 هيثم الغة 78/67/7677 .قابس -نهج الرفق، جارة -

 41 ماجد الجابري 78/67/7677 .القصرين -فريانة-المهيريشارع الطيب  -

- 
 -قرطاج بيرصة-، نهج علي البلهوان12

 42 وديع العلوي 78/67/7677 .تونس
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- 
 -حي الخضراء -، نهج أبو زيد الصايغ1

 43 خليل الجربي 78/67/7677 .تونس

 44 مراد بحرون 75/65/7677 .5000نابل  -نهج الصادقية -

 45 نادية التركي 76/67/7678 محمد علي بنعروسنهج  25 -

 46 بدر ممد أمير بن موسى 76/67/7678 باجة -نهج محمد التواتي -

 
 ســـليـــم


