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I/  اإلدارة املركـزيـة 

 أرقام وعناوين اتصال هامة -1

 العـنوان االتصالأرقام  املقرات
 املقر الرئيسي

 
 :(standard)موزع اهلاتف 

     71.252.514 -71.336.721اخلط املباشر: 
 تونس                                                                                         1000هنج عاصمة اجلزائر/  02

 (standard)موزع اهلاتف  الفرعي قرامل

71.322.382-71.322.357 
 تونس    1000هنج انقلرتا /  26

 تونس /1002هنج النمسا  18 71.798.602: لفاكسا   -    71.798.603 اتف: اهل مكتب املندوب العام حلماية الطفولة
 تونس                                                                                         1000هنج عاصمة اجلزائر/  02 1880 املوزع الصويت اخلاص مبكتب العالقة مع املواطن

 تونس                                                                                         1000هنج عاصمة اجلزائر/  02 1899 مركز نداء حلماية وتوجيه الطفل واملرأة واملسن
 WWW.femmes.gov.tn الوزارة بوابة

 WWW.sosfemmesviolences.tn موقع موجه للنساء ضحااي العنف

 

 الديـوان -2
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 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر
عرب:

71.336.721 
471.252.51  

 اهلاتف 
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 

 
هنج عاصمة اجلزائر  2

 تونس 1000
  

 وكبار السن وزيرة املرأة واألسرة والطفولة نزيهة العبيدي 71.335.066 5510 71.349.900

 ، مكلف مبأموريةرئيس الديـوان أنيس الدهلومي 71.338.988 5516 71.335.602
 عرب 104 71.322.385

71.322.382 
71.322.357 

 مكلف مبأمورية ايسني بن عدة 71.322.373

 مكلف مبأمورية فخري احلبازي 71.335.806 5508 
 مكلفة مبأمورية انهد الراجحي 71.338.988 5501 

 مكلفة مبأمورية بسمة بوصيدة - 5505
 مكلفة مبأمورية سنية منصوري - 4406
5509 71.330.938 

71.256.998 
رئيس مكتب اإلعالم  -مكلف مبأمورية  فوزي عزالدين

 والعالقات العامة
 رئيس مصلحة  عفاف محزة 71.256.998 

رئيس مصلحة إنتاج ونشر وحفظ الدعائم  آمال البوزيري 71.256.998  71.335.602
 اإلعالمية

 هنج انقلرتا  26
 تونس    1000 

 عرب106 71.322.385
71.322.382 
71.322.357 

 مكلف مبأمورية كرمان الكيالين البلعي 71.322.371



 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر
عرب:

71.336.721 
71.252.514 

 اهلاتف 
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 
 
 

هنج عاصمة اجلزائر  2
 تونس 1000

 

 رئيس مكتب الضبط املركزي -مدير  كاهية وداد سويد 71.334.881 1111 71.334.881
71.331.904 1109 

1108 
 مكتب العالقات مع املواطنمديرة  ألفة الزواوي 71.335.572

 رئيس مصلحة  الطرابلسي حممد جنيب  1105
رئيس مكتب  -مديرة درجة استثنائية يسرى عباسي حوكي 71.257.000 3315 71.257.000

 التخطيط والربجمة
 رئيس مصلحة التخطيط والربجمة إميان النفايت  3304

 اإلحاطة ابملستثمرين  وحدة مديرة عامة  سنية العباسي 71.351.656 5504 
 ابلوحدة رئيس مصلحة بن علي أمال  4411 
 مديرة التعاون الدويل والعالقات اخلارجية  فدوى درويش 72.352.666 3314 

 هنج النمسا 18
 تونس1002  

مكلف -املندوب العام حلماية الطفولة  مهيار محادي 71.798.603  71.798.603
 مبأمورية

 

 التفقدية العامة  -3
 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر

 71.336.721عرب:
71.252.514 

 اهلاتف
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 هنج عاصمة اجلزائر 2

 تونس 1000

71.349.242 4415 
4418 

 متفقد رئيس حممد القديدي 71.349.242

 زايد درابل  4417
 كمال عوجي

 متفقد أول
 متفقد 

 متفقد سامية اللوايت  4419
 

 

 اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة -4
 العنوان موزع اهلاتف اهلياكل

 املوارد البشرية إدارة -للمصاحل املشرتكة املدير العام
 البناءات والتجهيز. إدارة -الشؤون املالية  إدارة

71.322.357 
71.322.382 

 هنج انقلرتا  26
 تونس    1000 

  – مغازة املواد االستهالكية -إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية
 ورشة السيارات.

71.252.514 
71.336.721 

 هنج عاصمة اجلزائر 02
                                                                                         تونس 1000 

 مرانق 2090زاوية مرانق  71.360.550 للمنقوالت املستودع املركزي
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 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر
 عرب:

71.322.382 
71.322.357 

 اهلاتف
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 
 
 
 

 هنج انقلرتا  26
 تونس 1000 

 

 مدير عام املصاحل املشرتكة ايسني بن عدة 71.322.373 104 71.322.385
 مدير املوارد البشرية كرمان كيالين البلعي 71.322.371 106
 كاهية مدير املوارد البشرية ملياء احلباسي  120
 املشرتكة والعملةرئيس مصلحة األسالك  حلمي بن قارة أمحد  
 رئيس مصلحة األسالك اخلصوصية فؤاد اهلمامي   117
 رئيس مصلحة املناظرات واالمتحاانت بسمة املفتاحي  130
 رئيس مصلحة التكوين والتقييم  وداد جبيس  125

71.322.376 
 

 مدير الشؤون املالية نبيل بن فرج 71.322.372 102
 رئيس مصلحة اعداد ومتابعة امليزانيات رمي ايتاميي  107
رئيس مصلحة التصرف يف اعتمادات  مىن الغيضاوي  108

 ميزانية التصرف
رئيس مصلحة التصرف يف اعتمادات  الصياحي وسام  107

 ميزانية التجهيز
 135 40.3071.32  مدير البناءات والتجهيز نزار اجليد 

 زاوية مرانق
 مرانق 2090 

 رئيس مصلحة اخلزن عيسيةحبيب بن  71.360.550  71.360.550

 اجلزائرهنج عاصمة  2
 تونس  1000

عرب  1331 
72171.336. 

71.252.514 

 رئيس مصلحة الصيانة مجال مسلمي 

 هنج انقلرتا  26
 تونس 1000

119 40.3071.32  رئيس مصلحة الشراءات والتزويد مرمي الباهي 
 071.32.  مدير كاهية بسمة عرفة 197

رئيس مصلحة اإلحاطة ابألسر ذات  ألفة الرايحي
 احلاجيات اخلصوصية 

 هنج عاصمة اجلزائر 2
 تونس  1000

 عرب: 3301 
71.336.721 
71.252.514 

 واألساليب واإلعالمية التنظيم مديرة مسرية بن حسني 71.352.064

 عرب 3305
71.336.721 
71.252.514 

 كاهية مدير اإلعالمية  الزائر حممد رؤوف 71.332.113

 عرب 3308
71.336.721 
71.252.514 

 األساليبرئيس مصلحة  خالد العزايب 

 عرب: 1102
71.336.721 
71.252.514 

مدير مكلف ابلتصرف يف الواثئق  نور الدين البلومي -
 والتوثيق

 عرب 4403

 71.336.721عرب:
71.252.514 

 التوثيق واملكتبةرئيس مصلحة  نصرية اليوسفي 
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 اإلدارة العامة لشؤون املرأة واألسرة -5
 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر

  71.336.721عرب:
71.252.514 

 اهلاتف
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 
 
 
 

عاصمة اجلزائر  2 
تونس 1000  

 
 

 
 
 
 
 
 

71.346.336 

  واألسرة عام لشؤون املرأة مدير  71.331.691 4401
 كاهية مدير التمكن االقتصادي واالجتماعي ألفة بوسالمة قرامي  4433
رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز  لطيفة التاجوري  4402

 ضد املرأة
 رئيس مصلحة النهوض ابملرأة الريفية  سندس احلضري  4405
 رئيس مصلحة التمكني االقتصادي  ربيعة الوساليت  4408
 مديرة شؤون األسرة مليكة الورغي 71.322.066 4432
 واالجتماعياالقتصادي رئيس مصلحة التمكني  التيجاين عبديل  4412
 رئيس مصلحة  اإلرشاد والتوجيه  هاجر اجلالصي  4413
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 اإلدارة العامة للطفولة -6

اتف اهل الفاكس  عنوان املقر
 الداخلي

عرب:
71.336.721  
71.252.514 

 الصفة  االسم واللقب املباشر اهلاتف

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 زائرهنج عاصمة اجل 2
تونس 1000  

 للطفولة العامة ابإلدارةملكلف ا مسري بن مرمي 71.347.070 2214 71.256.766

71.342.573 2212 
2205 

 حقوق الطفل ورعاية  الطفولة ةمدير  سندة العبيدي 71.334.052

 كاهية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة  ونيسة عرفة  2201
2220  والدراسات والتقاريررئيس مصلحة التشريعات  نضال حليم  

 الطفولة أوضاعرئيس مصلحة متابعة  منري عنان  2203
 واإلدماجرئيس مصلحة الوقاية  هيثم العرييب  2206

 مدير التنشيط الرتبوي االجتماعي والرتفيه أمساء املطوسي 71.348.909 3318 71.256.766
 رئيس مصلحة متابعة عمل املؤسسات عليسة خواجة  2217

 رئيس مصلحة تطوير العمل ابملؤسسات  أحالم الصرابلسي  3322

 
2218 

 رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التنشيط سامية بن عمارة 

 املهرجاانت والتظاهراترئيس مصلحة دعم ومتابعة  أحالم ابش وال

 مدير التفقد البياغوجي وتنمية الكفاءات مسري بن مرمي 71.348.909 3313 71.348.909
 كاهية مدير تطوير الكفاءات وهندسة التكوين  جنيب توت  3319
 رئيس مصلحة التكوين املستمر  ألفة مجعة  2216
2224 
3303 

 رئيس مصلحة اليقضة العلمية  عزديينأمال  

 رئيس مصلحة التفقد واالرشاد البيداغوجي وحيدة اليعقويب 

 كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بية قزي - -

الربامج رئيس مصلحة التجديد البيداغوجي وتطوير  هاجر العيوين - 3321
 والنشرايت اإلنتاجوتقييم 
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 املسنني رةاإد -7

 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر
  71.336.721عرب:

71.252.514 

 الصفة  االسم واللقب املباشر اهلاتف 

 
هنج عاصمة اجلزائر  2

تونس 1000  

 مديرة املسنني  اميان ابلشيخ 71.352.342 2210 71.352.342

 واجلمعياترئيس مصلحة العالقة مع اهلياكل  املهذيب هناء  1126

 كاهية مدير الوقاية والتخطيط والتكوين خالد املطوسي 71.352.342 
 رئيس مصلحة البحوث والدراسات والتكوين دجلة القطاري  4404
 رئيس مصلحة اليقظة واإلدماج االجتماعي حسان املرموري  1124

 

 إدارة االتصال والتثقيف االجتماعي -8
 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر

  71.336.721عرب:
71.252.514 

 الصفة  االسم واللقب اهلاتف املباشر

هنج عاصمة اجلزائر  2
تونس 1000  

 مدير مكلف ابلتصرف يف الواثئق والتوثيق نور الدين البلومي  1102 
 كاهية مدير االتصال والتثقيف االجتماعي   هادية البوزايدي  3304 

 

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات -9

 اهلاتف الداخلي الفاكس عنوان املقر 
 71.322.382عرب:

71.322.357 

 اهلاتف
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 هنج انقلرتا  26
 تونس 1000 

 129 
 

 مديرة الشؤون القانونية والنزاعات مخيس الشعشوعي 

 رئيس مصلحة النزاعات وسيلة الرحياين   109
 التشريعرئيس مصلحة  عفاف حامدي  122 
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 مشروع تطوير التصرف يف امليزانية  إلجناز وحدة التصرف حسب األهداف -10

 اهلاتف الداخلي الفاكس  عنوان املقر
عرب:

71.336.721  
71.252.514 

 اهلاتف 
 املباشر

 الصفة  االسم واللقب

 هنج انقلرتا  26
 تونس 1000 

71.322.376 
 

102 
 عرب

71.322.382 
71.322.357 

 مديرة عامة، رئيسة الوحدة قاري حويج دلندة 71.322.372

 هنج عاصمة اجلزائر 2
 تونس 1000 

 ابلوحدةرئيس مصلحة  منال اجلبايل  3304 

 ابلوحدة رئيس مصلحة رحيمة الرويسي  4413  

 
 

 ملتابعة برانمج ترسيخ املساواة بني النساء والرجال  األهدافوحدة التصرف حسب  -11

 اهلاتف الداخلي الفاكس عنوان املقر
  71.336.721عرب:

71.252.514 

 اهلاتف
 املباشر

 الصفة االسم واللقب

 

 هنج عاصمة اجلزائر 2
 تونس 1000 

 
 

71.241.386 

 
 

6004 

 
 

71.241.376 
 

مدير مكلفة ابجناز ومتابعة  سارة شقرون
 التعهدات املالية

 رئيس مصلحة حنان بوقرة
األسرةرصد أوضاع رئيس مصلحة  حنان البنزريت  
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 II/ املؤسسات اخلاضعة لإلشراف 

 : املندوبيات اجلهوية لشؤون للمرأة واألسرة -1

 الوالية  الصفة االسم واللقب اهلاتف  الفاكس  عنوان املقر
 71.905.156 71.905.157 تونس 1000شارع خري الدين ابشا   33

71.905.157 
 تونس مندوب جهوي حامت املهذب

 أراينة مندوب جهوي اندية الرحايل 71.719.177 70.730.664 اراينة 2080 شارع احلبيب بورقيبة 07
 منوبة مندوب جهوي علي ابهلادي 71.600.933 71.600.934 2010 منوبة هنج الربتقال 32

 79.354.264 بن عروس 2063هنج الفوز املدينة اجلديدة  01
 

402.271.31  بن عروس مندوب جهوي اين)مكلف(تتر املنعم الو عبد  

 4و 3الطابق  115شارع احلبيب اثمر عمارة  
 انبل 8000

72.236.218 
 

72.236.218 
 

 انبل مندوب جهوي فتحي االنقليز

حي املنزه قبالة املدرسة االعدادية حي العرائس  
 11000زغوان 

08172.681.  زغوان مندوب جهوي أمال الاليف 72.681.174 

.633.42472 بنزرت 7000هنج اليوانن الطابق الرابع  16  633.42472.  بنزرت مندوب جهوي  لبىن الوكيل )مكلفة( 
 شارع احلبيب بورقيبة هنج أبو القاسم 

 سليانة 6100الشايب 
78.873.726 

 
78.874.100 

 
 سليانة مندوب جهوي عميد العماري

ابجة  366هنج احلبيب احلداد ص ب عدد
9000  

443.19778.  
 

427.278.45  ابجة مندوب جهوي منذر البجاوي )مكلف( 

جندوبة عمارة كرمي  8010هنج احلبيب اثمر  60
 جندوبة 8100الصدغياين 

 جندوبة مندوب جهوي صالح احليدري 78.612.017 78.604.350

 عمارة عبد احلميد املاجري
 الكاف 7100هنج احملطة 

78.228.313 78.225.511 
 األخضر اجملاين الرقم

78. 227. .477  

 الكاف مندوب جهوي حياة العلوي

 املهدية مندوب جهوي مصطفى بوبكر 73.697.821 73.697.820 املهدية 5100هنج إشبيلية قبالة مكتب الربيد 
 5000  -حي النصر غدير الفول هنج سامل بشري

 املنستري
 املنستري مندوب جهوي نبيل ميالد 73.466.977 73.466.977

 2الطابق   –عمارة بودخان  -شارع ابن خلدون
  4003سوسة 

73.383.377 
 

73.383.377 
 

 سوسة مندوب جهوي نبيهة رمضان

جانفي هنج امحد علولو اقامة الرضا  14شارع 
 صفاقس 3027امليزانني 

415.30474.  
 

402.16074.  
 

 صفاقس مندوب جهوي ميسون األمحدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 



 
 
 

املقر عنوان  الوالية  الصفة االسم واللقب اهلاتف  الفاكس  
شارع احلبيب بورقيبة فوق مقهى 

  1200 -التخيل
77. 411.157 77.411.185 

 
 القصرين مندوب جهوي الزين النجالوي

. شارع أيب زمعة البلوي 54
 القريوان 3100

231.03677.  القريوان مندوب جهوي أنيسة السعيدي 77.232.622 

هنج السويس خلف الصندوق 
الوطين للتقاعد واحليطة 

 سيدي بوزيد 9119االجتماعية/

627.94576.  22076.627.  سيدي بوزيد مندوب جهوي هنية النصريي 

 22شارع الطيب املهريي عدد 
 4100مدنني 

75.631.803 .631.80257  مدنني مندوب جهوي فوزية كتار 

 2شارع حممد علي الطابق  75
 6000قابس 

238.567.57  433.475.27  قابس مندوب جهوي )مكلف( صلسعد بو خري 

 هنج احلبيب الغندور
 3200تطاوين  307ص ب عدد 

 تطاوين مندوب جهوي  75.861.742 

 2عمارة أبو القاسم الشايب الطابق 
 2100شارع فلسطني حي النور 

 قفصة

 قفصة مندوب جهوي نبوية عرفة بن انصر 76.203.150 76.203.150

  156شارع فرحات حشاد عدد
سابقا  طريق نقطة نزل عائشة

 2200توزر  2و  1الطابق 

 توزر مندوب جهوي منجي الشتوي 76.477.012 76.477.012

شارع الشهداء قبلي  42
4200 

75.493.260 490.86275.  قبلي مندوب جهوي عادل العلوي 
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 املركز الوطين لإلعالمية املوجهة للطفل -2

 العنوان الربيدي/  عنوان املقر الفاكس  اهلاتف االسم واللقب الصفة 
 71.770.003 شكري معتوق املركز مدير

71.770.667 
71.772.028 
71.772515 

شارع حممد علي عقيد حي الرايض  - 71.771.252
 .تونس 1003

cnipe@email.ati.tn  - 
 حممد الزنني  كاهية مدير اإلعالمية  

رئيس مصلحة تعميم املعرفة املعلوماتية واملتابعة 
 البيداغوجية

 كوثر غزواين

رئيس مصلحة الصيانة واحلماية والسالمة 
 املعلوماتية 

 خليفة ابلقاسم

 ملياء الشريف  كاهية مدير التكوين والعالقات مع األطفال 

 املوجهة للطفل لإلعالميةاجلهوية   املراكز
 عنوان املقر الفاكس  اهلاتف الصفة 

 العنوان الربيدي
 7000طريق سيدي سامل بنزرت  72.432.066 72.432.066 املركز اجلهوي لإلعالمية ببنزرت 
 2011هنج األخوة سيدي عمر منوبة  71.600.517 71.600.517 املركز اجلهوي لإلعالمية مبنوبة

 2080شارع فرحات حشاد  27احلي اإلداري  71.719.101 71.719.101 راينةاملركز اجلهوي لإلعالمية اب
  2013شارع اجلمهورية  71.388.512 71.388.512 نب عروساملركز اجلهوي لإلعالمية ب

 8000هنج اجلديدة املغربية    72.271.004 72.271.004 نابلاملركز اجلهوي لإلعالمية ب
 7100منتزه العائلة والطفل حي الدير الكاف  78.201.399 78.201.399 لكافاملركز اجلهوي لإلعالمية اب
  8100هنج اهلادي شاكر  78.600.696 78.600.696 ندوبةاملركز اجلهوي لإلعالمية جب
 6700حي الصالح سليانة  78.871.670 78.871.670 سليانةاملركز اجلهوي لإلعالمية ب
 9000هنج عمر القلشاين  78.457.220 78.457.220 باجةاملركز اجلهوي لإلعالمية ب
 1100هنج أمحد بن مبار  72.681.196 72.681.196 زغواناملركز اجلهوي لإلعالمية ب
 4000هنج جورج قوس سوسة  73.215.598 73.215.598 سوسةاملركز اجلهوي لإلعالمية ب

 

 مرصد اإلعالم والتكوين والدراسات حول محاية حقوق الطفل -3

 عنوان املقر الفاكس  اهلاتف واللقب االسم الصفة 
  71.282.723 71.281.740 هاجر الشريف العامة للمرصد املديرة 

 
 هنج النمسا   18
 تونس -البلفيدير 1002

 هدى بن يوسف وحدة البحوث والدراسات  رئيس 
 حسني التومي )كاهية مدير( رئيس مكتب الدراسات الفنية وامليدانية

 سهيل دمحان )كاهية مدير( البحوث والتحاليلرئيس مكتب 
 صائب بن عمر رئيس وحدة التوثيق واإلعالم
 عائشة جليد رئيس مصلحة بنك املعلومات 

 مراد محيد   لنشروا اإلعالمرئيس مصلحة 
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 املعهد العايل إلطارات الطفولة  -4

 عنوان املقر الفاكس  اهلاتف االسم واللقب الصفة 
 71.730.436 بوعجيلة أمحد مدير

71.720.044 
71.733.215 

 
 
 

  شارع الطيب املهريي 26
 قرطاج درمش 2016

 لطفي البلعزي الكاتب العام

 فاطمة الغنجايت كاتب
 هادية عزايب  رئيس مركز البحوث والتوثيق

 رمي العرييب السبعي الدراسات والرتبصاتمدير 
 مراد البازي والتوثيق والرتمجةرئيس وحدة النشر 

 ايناس قرفال رئيس وحدة البحوث البيداغوجية والفنية
 
 
 

 مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة  -5

 عنوان املقر الفاكس  اهلاتف االسم واللقب الصفة 
عواطف عبد  مكلفة ابإلدارة العامة

 الكرمي
71.885.322 
71.885.717 

71.887.436 
71.882.893 

 
 
 
 
 

–شارع امللك عبد العزيز آل سعود 
 – 2هنج فرحات بن عافية املنار 

 تونس 2092

عواطف عبد  مديرة الشؤون اإلدارية واملالية
 الكرمي 

71.885.322 
71.885.717 

71.887.436 
71.882.893 

 71.887.436 71.885.322 حياة خالد كاهية مدير التعاون الدويل
 71.885.322 بثينة املناعي رئيس مصلحة الصيانة واخلدمات

71.885.717 
71.887.436 

 
رئيس مصلحة التصرف يف الواثئق اإلدارية 

 واألرشيف
 71.885.322 ذيلهلحممد ا

71.885.717 
71.887.436 

 

 جناة حسن رئيس مصلحة التصرف يف قواعد البياانت
 

71.885.322 
71.885.717 

71.887.436 
 

 71.885.322 وهلى بوالعزيز رئيس مصلحة املكتبة وخدمات املعلومات
71.885.717 

71.887.436 
 

 71.885.322 سنية الزكري رئيس مصلحة اإلعالم واالتصال
71.885.717 

71.887.436 
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 املراكز املندجمة للشباب والطفولة -6

 العنوان  الفاكس اهلاتف  املركز  الوالية 

حي  1003شارع لوي براي  90 71.770.153 71.770.153 املركز املندمج للشباب والطفولة حي اخلضراء -1 تونس
 تونس-اخلضراء 

ابردو  2000شارع االستقالل   50 71.223.668 71.223.668 املركز املندمج للشباب والطفولة ابردو-2
 تونس -

 املركز املندمج للشباب والطفولة سيدي اثبت -3 أراينة
 مشغول

70.666.876 70.666.876 
 

سيدي اثبت  -حي الطيب املهريي 
2020 

 مركز مندمج برج العامري  70.560.104 70.560.104 املركز املندمج للشباب والطفولة برج العامري-4 منوبة

 
 

 بن عروس

 71.443.494 71.443.494 املركز املندمج للشباب والطفولة رادس-5

 
حي الطيب  -شارع احلبيب  بورقيبة

 2040املهريي  رادس الشاطئ 
حي شاكر  -هنج الفاضل بن عاشور 71.419.623 71.419.623 املركز املندمج للشباب والطفولة مقرين-6

 مقرين 2024
 2090مرانق زاوية  71.360.320 71.360.320 املركز املندمج للشباب والطفولة مرانق-7
محام األنف  –هنج الطاهر بن عاشور  71.290.360 71.290.360 املركز املندمج للشباب والطفولة محام األنف -8

2050 
 بنزرت -7000هنج ابش حانبة  10 72.431.160 72.431.160 املركز املندمج للشباب والطفولة بنزرت -9 بنزرت

ابجة   –احلي السكين للمعتمدين  78.442.442 78.442.442 املركز املندمج للشباب والطفولة ابجة-10 ابجة 
 9000اجلنوبية 

 78.201.045 78.201.045 املركز املندمج للشباب والطفولة الكاف-11 الكاف
 

 7100-حي الزيتونة الكاف الشرقية

املركز املندمج للشباب والطفولة ساقية سيدي -12
 يوسف

شارع البيئة ساقية سيدي يوسف  78.258.016 78.258.016
7120 

 78.655.029 78.655.029 املركز املندمج للشباب والطفولة عني دراهم-13 جندوبة 

 
عني  – 8130هنج احلبيب اثمر 

 دراهم

 السواسي 5140 –طريق اجلم  73.610.195 73.610.195 املركز املندمج للشباب والطفولة السواسي-14 املهدية

 سوسة - 4000 –هنج غرة جوان  73.231.660 73.231.660 املركز املندمج للشباب والطفولة سوسة -15 سوسة

 - 5000 -شارع فطومة بورقيبة  73.461.078 73.461.078 املركز املندمج للشباب والطفولة املنستري -16 املنستري 
 املنستري

– 3003طريق املطار حي احلبيب  74.274.366 74.274.366 املركز املندمج للشباب والطفولة صفاقس-17 صفاقس
 صفااقس 580ص/ب 
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 العنوان  الفاكس اهلاتف  املركز  الوالية 

 القريوان -حفوز -3130هنج طوزة  77.355.035 77.355.035 املركز املندمج للشباب والطفولة حفوز-18 القريوان

فقفصة  2100-حي الشباب 76.220.109 76.220.109 املركز املندمج للشباب والطفولة قفصة-19 قفصة
 اجلنوبية 

دوز  4260هنج الشهيد العايش  75.470.062 75.470.062 املركز املندمج للشباب والطفولةدوز-20 قبلي 
 18ص/ب 

شارع احلبيب بورقيبة ص/ب عدد  77.474.123 77.474.123 القصريناملركز املندمج للشباب والطفولة -21 القصرين 
 1200القصرين  468

 9100سيدي بوزيد الغربية  76.632.561 76.632.561 سيدي بوزيداملركز املندمج للشباب والطفولة -22 سيدي بوزيد

 بنقردان 4160 – 96ص.ب.  75.710.350 75.710.350 نقردانباملركز املندمج للشباب والطفولة -23 مدنني

 

 مراكز اصطياف وترفيه األطفال  -7

 العنوان  الفاكس اهلاتف  املركز  الوالية 

 احلمامات إقامة جنات  72.282.299 مركز اصطياف وترفيه األطفال ابحلمامات انبل
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