
ة  والي عنوان ال لال جوا هاتف ال ال
94701889تونسرفيقة بن رمضان.د1

20941888تونسنجوى سكمة.د2

55647078تونسإيهاب البنوري.د3

20203230تونسسعيد الجعجاع.د4

29474211رواد- سكرة –أريانة املدينة د سمر زريبي5

97644742رواد- سكرة –أريانة املدينة إيناس الشطي6

94906249التضامن-املنيهلة-سيدي ثابتد حبيبة هيشري7

98947429قلعة ألاندلسد أنور عبد الحفيظ8

50405149رواد-سكرة –أريانة املدينة د راضية بوذينة9

52582335رواد-سكرة –أريانة املدينة هند بنكيران. د10

56320233رواد-سكرة –أريانة املدينة د درة بالطيب11

98371988رواد- قلعة ألاندلسد خميس السويدي12

56320233سيدي ثابت- قلعة ألاندلس د زياد بنعلي13

98357402املنزه الخامسأمين العتروس14

98350513بن عروسفاطمة السعيدي بوسالمي. د15

95546149مرناقهاجر املحمدي. د16

94935609مرناقنادية الحمريتي. د17

98944438مرناقخالد النوالي. د18

23696660/97096139مرناقعبد املنعم براهمي. د19

22802065الزهراءأحمد الجدي. د20

90768270املدينة الجديدةأيمن بحرون. د21

52766645بن عروسصابرة شرقي. د22

93833540دوار هيشر- منوبةهيفاء ثابت. د23

95254569وادي الليلسمية الشابي.د24

98595143املرناقيةنادية الشواش ي.د25

95946233الجديدةآية الظريف.د26

44415533البطانمها الورتاني. د27

98646399مقر املندوبية حي البرتقالزهرة ألاندلس ي.د28

بن عروس

ضحى  ام عيد اال ي خالل أي ألضاح ة ل بيطري بة ال مراق متطوعين لتأمين ال رة ال بياط باء ال ي االط ائمة ف 2022ق 

لقب  سم وال اال

تونس

أريانة

منوبة



98905197منوبةأحمد رجب. د29منوبة

21493000بنزرتتوفيق الشيخاوي. د30

27074374بنزرتخولة البراق. د31

98679395بنزرتشوقي عسلوج. د32

22859558منزل جميلتقوى البلطي. د33

54628930غار امللحضياء الدين الترهوني. د34

95394656العاليةرحمة الزغواني. د35

98646232بنزرتخير الدين مخلوف.د36

20514689جومينهشام الطلحاوي. د37

54532016ماطركمال الكوكي. د38

22860691سجنان- غزالة نادية فرحات. د39

27682582أوتيك- رأس الجبل العربي هالل. د40

93465739منزل بورقيبة- بنزرت ليلى القطوس ي. د41

29972749رأس الجبلسناء بالشيخ. د42

58684633منزل بورقيبةزينب روابح. د43

96591321باجة- بنزرت الجنوبية نهى حبوبي. د44
810 98 217نابليوسف طّنيش. د45

293 97 713نابلحاتم لعميري. د46

270 50 699الحماماتمنذر فرياني.د47

842 98 308الحماماتنجيب بوسالمة. د48

842 98 254الحماماتحلمي حمدي. د49

333 97 113بني خيار-دار شعبان ايناس الغضبان.د50

415 98 262دار شعبان-بني خيارنبيل شرادة. د51

980 98 308دار شعبان الفهريمحمد علي بن منصور. د52

141 97 609بني خيار-ديار بن سالمبديع الشتيوي. د53

287 97 715تازركةهناء محّمد. د54

655 97 176قربةأميرة عبيد.د55

105 97 681قربةنزيه املعموري.د56

389 28 650قليبيةثامر بنحسين. د57

566 22 924قليبيةأديب صمود. د58

149 98 226قليبيةزياد أبي. د59

859 98 452سليمان- الهواريةياسين مبارك. د60

52336212سليمان- الهواريةجمال السعيدي. د61

329 21 143منزل تميممهدي الكبير. د62

322 20 457منزل تميممحمد بونقيشة. د63

244 97 651امليدةمحمد علي الحفار. د64

بنزرت

نابل



045 22 675سليمانهناء بن مباركة. د65

518 55 185سليمانرضا  قدية. د66

407 98 705قرمباليةمحّمد إلياس بربرّية. د67

856 58 011قرمباليةزهور بن سعيد. د68

934 55 429قرمباليةطه قّزاح. د69

671 98 248قرمباليةجسان العيوني. د70

535 98 307بني خالد- قرمبالية حبيب بن رمضان. د71

20743001تاكلسة- منزل بوزلفة صابر الحذيري. د72

519 99 683 منزل بوزلفةرجاء املطماطي. د73

310 23 230بوعرقوبقيس املشعال. د74

98645195زغوانأريج جمال.د75

26450145زغوانمراد جعفورة.د76

22851520زغوانأميرة الجمني.د77

94153293الزريبةهالة جاب هللا.د78

53299860الفحصفائزة بوزيد.د79

98974808بئر مشارقةناجح الغناي.د80

98343621الفحصعبد الواحد قارة.د81

98548670الفحصبشير شنيتير.د82

96570290الناظورسعيد الضاوي.د83

22551769الفحصنبيل البية.د84

97250087زغوانعاتكة قراش.د85

97800637زغوانفايقة قارة.د86

99357330بئر مشارقةصالحة العباس ي.د87

20852634سليانة الشمالية والجنوبيةنسرين الزريبي. د88

98464819مكثرعبد الرزاق املاجري.د89

98550541قعفورمحمد الصالح العرقوبي.د90

98690305بوعرادة- العروسة عماد حيوني.د91

98733435سيدي بورويسكافية مهتلي. د92

27.753.323الكريبزهير الوادى. د93

97507367الروحيةأمال الداللي. د94

97372436سليانةماهر الحسني.د95

96849019مكثرحافظ بن عبدة. د96

99223747برقوهشام البرقاوي.د97

96339831سليانةبلعيدبوحوش.د98

98635740الكريبماهر شريط.د99

97924540سليانةودادمحمدي.د100

زغوان

سليانة

نابل



94331733كسرىيسرى كوكة.د101

53535753سليانةمنال الرزقي.د102

24125403سليانةمحمد يس طه السمراني.د103

99927041برقوايمن الدريدي.د104

22877618برقويونس الوسالتي. د105

864 98 446طريق املعقولة/ باجة الجنوبية ثريا عوينة. د106

217 98 586حي ألالفة/ باجة الجنوبية حياة العوادي. د107

627 98 822حي الصنادل/ نفزة إسماعيل رحيمي. د108

484 98 526حي ألالفة/ باجة الجنوبية معز الزمرلي. د109

513 21 305الحي الجامعي/ باجة الشمالية حنان النصيبي. د110

888 29 237حي سيدي فرج/ باجة هاجر السياري. د111

568 98 247حي املزارة/ باجة الشمالية صوفية العوادي. د112

95477897قلعة سنانشفيق بن صالح.د113

98587140الكاففتحي زمال.د114

98515813 القصورسامي القيزاني.د115

90515231الساقيةقدور حصني.د116

96242926نبرخالد خليفي.د117

97049300تاجروينناهد بن حراث.د118

55734154الجريصةسهام سبيعي.د119

52150642 الكافحسين رزايقي.د120

98447238مبنى اتحاد الفالحين الكاففرج الجزيري.د121

97249472 نوفمبر السرس7شارع محمد علي العوادي.د122

24137586طريق الكاف الدهمانياحالم مناعي.د123

98227847عمارة  العياري برنوصة الكافحسان البلطي.د124

98237207عمارة العياري برنوصة الكافسقراط الفرشيش ي.د125

97049513تاجروين- نهج  العين وائل الرزقي.د126

20981041 حي السعادة الطويرفعالء معزاوي.د127

93515110تاجروين-  حي البساتين شيماء مناعي.د128

97445749نبروليد الطويهري.د129

24724810القصور -  2حي الصافية الطاهر الفاخم.د130

93814665ساقية سيدي يوسفرامي سوايعية.د131

23729395السرس- حي النور ع سميرة عثمان.د132

99315000حي الانس  طريق تونس الكافاسامة مليتي.د133

97354631حي السنابل  الدهمانيمحمد السعدي.د134

93916331 مارس الدهماني02 حي خذيري الهادي.د135

54188835 حي الانس الكافاميمة الرحيمي.د136

الكاف

باجة 

سليانة



24908469بالحاج علي املشري نبرخلود بوغانمي.د137الكاف

98621722جندوبةرضا بن عمران.د138

98590872جندوبة الشمالية- جندوبة وئام املولهي.د139

28285429/98285662جندوبة الشمالية- جندوبة سفيان مناعي.د140

99240424بلطة بوعوان- بوسالم كريمة نايت سليمان.د141

98488770عين دراهم- فرنانة الياس العرفاوي.د142

95171303طبرقةحياة قامدو.د143

92589300جندوبة الشمالية- جندوبة أنيس حمودة.د144

95760356جندوبة الشمالية- جندوبة دنيا سديري.د145

20370824جندوبة الشمالية- جندوبة شيراز التيساوي.د146

98595080فرنانةحسن التبني.د147

97974022فرنانةعادل بن حسين.د148

98958739بلطة بوعوان- بوسالم كريم اليعقوبي.د149

20285704/98285704بلطة بوعوان- بوسالم وسيم الجندوبي.د150

98295134بلطة بوعوان- بوسالم السحبي السمراني.د151

93797837بلطة بوعوان- بوسالم إيهاب حجاجي.د152

98446077بلطة بوعوان- بوسالم محسن العبيدي.د153

92937812/21968534طبرقة- عين دراهم حنان نواصري.د154

98344240طبرقة- عين دراهم مهدي برايكي.د155

98285705واد مليز- غار الدماء وائل الذوادي.د156

98609185واد مليز- غار الدماء يامن مرسني.د157

98284966سوسةوهيب املهري.د158

98235162سوسةنجود الشريف.د159

29270728سوسةزياد زعفوري.د160

97885800سوسةهيكل كَسة.د161

97583151سوسةنادية بن برَيك.د162

98606897سوسةأماني النَفاتي.د163

73227634سوسةسامي مزابي.د164

28884898سوسةعمر همامي165

98282615القلعة الصغرى-أكودةجمال بن الحاج سالمة.د166

98404199/55404194حَمام سوسةسمير املهيري.د167

96284482حَمام سوسةإيمان الحميدي.د168

98536229حَمام سوسةعادل بن عمر.د169

96230912مساكنأنس الطرابلس ي.د170

98400952مساكنطارق بن عروس.د171

99702051/21160345مساكنزياد علية.د172

سوسة

جندوبة



98409334/20409334القلعة الكبرىعيس ى بوميزة.د173

98640402القلعة الكبرىصفوان بلعيد.د174

97988905هرقلةعبد الجليل باللطيفة.د175

52658695هرقلةمحمد جعيدان.د176

98210542هرقلةمحمود صمعية.د177

98402003سيدي بوعليلطفي الحميدي.د178

52101848سيدي بوعلينضال العذاري.د179

96319930بوفيشةآمنة الزهاني.د180

56050515بوفيشةمحمد مهدي بن بريك.د181

98401863النفيضةحوسين بلقاسم.د182

92117365النفيضةأحمد مسعود.د183

98684086كندارحسن بنور.د184

96978898/22172329سيدي الهانيعلي بن حسن.د185

98723966البقالطةمهدي شاكة.د186

99293487املنستيرتيسير سعدانة. د187

97368660قصر هاللنور الدين امليالدي.د188

97317922الساحلينسنية بن يونس.د189

97163126جمالسلوى بن عبد القادر. د190

98545842الساحلينملين النيجاوي.د191

98977490خنيسرضوان بوسعيد.د192

98643919املنستيرالصحبي قلح.د193

22173742املكنين- قصر هالل عبد السالم بن حفصية.د194

98406503طبلبةعبد السالم الكحال.د195

98434217البقالطةسامي النعيري.د196

98406519صيادةبشير الزرمديني.د197

98514730املكنينأمين الصغير.د198

98407005قصر هاللكريم شقير.د199

98531361دائرة الانتاج الحيواني بالقيرواننور الدين حمدي.د200

98649354بوحجلةنزيهة غرسالوي.د201

52890361الشراردةأنيس الخليفي.د202

97030005حفوزهيكل الصعنوني.د203

22371653الحاجبنبيهة كرعود.د204

97263660الوسالتيةنجوى بوراوي.د205

98644985القيروانأوس الصفار.د206

24591361القيروانسفيان بن عبد هللا.د207

26078752القيرواننبيل الهاني.د208

القيروان

 املنستير 

سوسة



92282343القيروانشيماء املهداني.د209

98294904بوحجلةسعيد زعفوري.د210

97768997الشبيكةصالح الدين الرايس.د211

41009345الشبيكةايمان حامدي.د212

97888646العالكمال شرف الدين.د213

92693336الشراردةهبة محمدي.د214

98267199السبيخةعادل الزارعي.د215

97868267السبيخةعلي الضيف.د216

97085578حفوزنبيل املسعودي.د217

97189867حفوزرياض البراهمي.د218

97696699الحاجببوبكر السعداوي.د219

21232640نصر هللاعبد الباقي جابلي.د220

97531764الوسالتيةمحمد العبداوي.د221

98953957الوسالتيةصالح الشهايبي.د222

98721822منزل املهبريرؤوف الجملي.د223

 033 28 658سيدي بوزيدأيمن هاني.د224

521 96 152سيدي بوزيدهيثم غنيمي.د225

96 217 877سيدي علي بن عوننادية ميري.د226

920 93 995سيدي بوزيدنادية برايكي.د227

92 678 530سيدي علي بن عونريم هاني.د228

98 866 918سيدي بوزيدعفاف عيساوي.د229

98 746 725الرقابلطفي صياحي.د230

98 879 373الرقابمحمد الطاهر كحولي.د231

97 350 172السعيدةناجي سليمي.د232

98 583 679سيدي بوزيدمحمد حمدوني.د233

29535657سيدي بوزيدياسين الدالي.د234

23320576املهديةجوهر الفقيه أحمد. د235

98408919الرجيشرضا زعفران. د236

56999345قصور السافإيمان بخروف. د237

42538942البرادعةمحمد علي شرف الدين. د238

58120339الشابةمحمد أمين إبراهيم. د239

52213122ملولشجمعة مفتاح. د240

42342763سيدي علوانحنان الخليفي. د241

94601800بومرداسسيف الدين املمي. د242

96157122الجممحمد بن رجب. د243

98482332السواس يمنير الحاج حمودة. د244

القيروان

املهدية

سيدي بوزيد



98242760أوالد الشامخرجب العربي. د245

98556498شربانمحمد بنعلي. د246

28090636هبيرةمنير البصير. د247

460 413 98ساقية الدائرعبد الوهاب التريكي248

96 260573ساقية الدائرسليم بوجلبان. د249

98410621صفاقس املدينةمحمد شقرون. د250

98411246صفاقس الجنوبيةنورالدين الحديجي. د251

96641226عقاربوليد الحامدي. د252

98 230 301بئر علي بن خليفةفاتح السويح. د253

98412023مسلخ ساقية الدائرأنور قطاطة. د254

98412818صفاقس الغربيةلسعد املزغني. د255

97759877 طينةيزن الرباعي. د256

50333035ساقية الزيتحمادي الزرلي. د257

98211665العامرةكمال عبيد. د258

98 354 656املسلخ البلدي بصفاقسعبد الكريم مخن. د259

98940868بئر علي بن خليفةلطفي بن زايد. د260

95344521الغريبةبالل الغراب. د261

98414115صفاقس الجنوبيةسامي الفارس ي. د262

23414174 ساقية الزيتحاتم الحاج قاسم. د263

98421377قرقنةصابر الشلي. د264

53231696قرقنةعادل السويس ي. د265

22607763منزل شاكرعزيز بن مبارك. د266

22908558صفاقس الجنوبيةمريم قراب. د267

98630945قرقنةالحبيب بن شيخة. د268

23040307بئر علي بن خليفةمروى رجب. د269

53833567صفاقس الجنوبيةنزار معلى.د270

51812916صفاقس املدينةرؤى غربال.د271

98630945قرقنةالحبيب بن شيخة. د272

98417471صفاقس الجنوبيةمنصور القسمطيني.د273

22872190الحنشةعماد الفريخة. د274

98411952جبنيانةفيصل بن عيس ى. د275

20412262صفاقس املدينةمهدي برك هللا. د276

472 98 407املحرسجبران البدوي. د277

318 58 418مسلخ ساقية الدائرمحمد غربال.د278

592 52 850مسلخ ساقية الدائروسام قطاطة. د279

97409151قابس الجنوبية-  تبلبو كريم معاوى.د280قابس

املهدية

صفاقس



22431346قابس الجنوبية- مطرش  نادية العياش ى.د281

21120977غنوش –شارع املدينة املنورة عبد الباسط رجايبة.د282

26213845قابس المدينة –شط السالم رفيع الزرلى.د283

97214623قابس الغربية –شنني محمد بوريشة.د284

97194895قابس الجنوبية –تبلبو كمال بلحسن. د285

98534045قابس المدينة –باب بحر دلندة الناصفي.د286

98920303قابس الغربية –شنني شادى الزريبي. د 287

98913380الحامة –نهج الطيب املهيري رشيد عويجان. د288

98660456قابس الجنوبية –حي ألامل أمنة القصراني. د 289

21162392قابس الجنوبية-  تبلبوسفيان  املبروك.د290

41959466دخيلة توجانتوبة الذهيبي.د291

21362292منزل الحبيبلزهر  ساس ي.د292

 98252036 أم العرائس محجوب ماجدي. د293

 98436481 الرديف أحمد عمارة. د294

 53009638 القصر رحاب جوادي. د295

 95717837 بلخير ابتسام زيان. د296

 94987451 القطار اخالص اللموش ي. د297

 52544300 املظيلة هدى عمري. د298

 98531706 القصر سامي العكرمي. د299

 97571247 قفصة الجنوبية راشد بوجزة. د300

 97726343 القطار إيمان مبروكي. د301

 22458312 سيدي عيش بشير عقوني. د302

 21176815 املتلوي عبد السميع جرابة. د303

 96725086 السند عثمان يعقوبي. د304

 93681660 السند فؤاد حميدة. د305

 98603725 القطار محمد أمين شكري. د306

 97640954 أم العرائس عماد التيسة. د307

 99654893 زانوش نجيب مهذي. د308

 96422976 السند طارق حبش ي. د309

 97425369 قفصة الشمالية أحمد مادسية. د310

98662120القصرينرضا القاسمي. د311

98946344القصرينحنان حسينات312

52687050القصرينانس دلهومي. د313

52892095القصريننيسان نصري. د314

قفصة

القصرين

قابس



98453323القصرينشكري منصوري. د315

53310765القصرينفايدة نصري. د316

97041720القصرينطارق عكريمي. د317

97284225القصرينعلي مبروكي. د318

92402877فريانةنورة عبيدي. د319

97463756فريانةجوهر شعباني. د320

95448172فريانةعلياء شهالوي. د321

94326500فريانةهدى صغيري. د322

97006020فريانةحسان نصري. د323

98678696تالة- حيدرة كارم التليلي. د324

96800900جدليان- سبيبة نزار بربوش. د325

28733709سبيبةوجدي سوس ي. د326

96136011سبيطلةايناس قيزاني. د327

99777748سبيطلةسعاد بناني. د328

90249247سبيطلةأميرة عمامي. د329

96397199سبيطلةلطفي زنايدي. د330

97740289سبيطلةاسماعيل صالحي. د331

92700955فوسانةأسامة نصيبي. د332

94378521فوسانةعاطف مسعودي. د333

96579888العيون- فوسانة فضيلة خايفي. د334

93355055فوسانةمحمد بية شطي. د335

90346345ماجل بالعباسطارق رابحي. د336

97159145ماجل بالعباسياسين سعيدي. د337

92629262حاس ي الفريدعبد الباسط أسودي. د338

98690305تالةعماد حيوني. د339

20393692العيوننضال علوي. د340

97740225بني خداشأمين زيود.د341

55968337جربةعمر قوجة. د342

97599493بنقردانفتحي الجرو. د343

20736484جربةصابر بن بوزيد.د344

90384458بنقردانوليد شندول.د345

22041715بنقردانوليد بوعبيد.د346

29085150مدنينآمنة التمري. د347

54245970مدنين/ القيروان - نصرهللا سمير حنيفي.د348

99042825/94755825مدنينإيناس بلهوشات.د349

96749416مدنينريم قتات.د350

مدنين

القصرين



97382739مدنينالصغير الحجام.د351مدنين

98901943دوزحافظ الدباك. د352

98927916سوق الاحدجلول بن بوبكر. د353

96201432الفوار و رجيم معتوقصامد بناصر. د354

96475656دوزبسام بلحاج محمد. د355

97717519دوزخليل الزعتوري. د356

96536740قبليخولة سلطان.د357

92684400قبليأمل ألاشعري.د358

96056426تطاوينأبوبكر بن صميدة.د359

55676614القصرينكريمة الجويني.د360

96524980البئر ألاحمرسميرة البوبكري.د361

23370452الصمار- قصر عون أحالم لحمر.د362

97335627تطاوينفيصل الناجح.د363

94224442تطاوين- الصمار هدى لطيف.د364

94224442تطاوينخديجة ورق.د365

95139333تطاوين- البئر ألاحمر سناء الخالدي.د366

97632741تطاوينمنية لشطر.د367

25954331ذهيبةتقوى الذهيبي.د368

98557093توزرطالل حمزة.د369

99647423توزرأيمن السيد.د370

98283122توزرأيمن حمدي باشا.د371

98642528نفطةمكرم عرابي.د372

52250223نفطةعاطف حسين.د373

97670620نفطةمحمد حنيش.د374

53032013دقاشمنصف عثملني.د375

97876328حامة الجريدمحمد بيضاني.د376

58098529تمغزةالطيب خليفي.د377

قبلي

تطاوين

توزر


