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I / اإلدارة المركـزيـة 

 أرقام وعناوين اتصال ىامة -1

 العـنوان أرقام االتصال المقرات
 المقر الرئيسي

 
 :(standard)موزع الهاتف 

     7132523514 -7133363721الخط المباشر: 
 تونس                                                                                         1111نهج عاصمة الجزائر/  12

 (standard)موزع الهاتف  الفرعي مقرال

7133223382-7133223357 
 تونس    1111نهج انقلترا /  26

 7137983613هاتف: ال مكتب المندوب العام لحماية الطفولة
 7137983612: لفاكسا

 / تونس1112نهج النمسا  18

 تونس                                                                                         1111نهج عاصمة الجزائر/  12 1881 الموزع الصوتي الخاص بمكتب العالقة مع المواطن

 تونس                                                                                         1111نهج عاصمة الجزائر/  12 1899 الطفل والمرأة والمسن مركز نداء لحماية وتوجيو
 WWW.femmes.gov.tn موقع واب الوزارة

 

 الديـوان -2
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 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
عبر:

7133363721 
7132523514 

 الهاتف 
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 

 
نهج عاصمة الجزائر  2

 تونس 1111
  

 وكبار السن وزيرة المرأة واألسرة والطفولة نزيهة العبيدي 7133353166 5511 7133493911

 ، مكلف بمأموريةرئيس الديـوان أنيس الدلهومي 7133383988 5516 7133353612
 مكلف بمأمورية ياسين بن عدة 7133223373 114 7133223385

 مكلفة بمأمورية سلوى سهلول  5513 
 مكلفة بمأمورية مريم بن بوبكر عرفة 7133393411 5512
 مكلف بمأمورية فخري الحبازي 7133353816 5518
5519 7133313938 

7132563998 
رئيس مكتب اإلعالم  -مكلف بمأمورية  فوزي عزالدين

 والعالقات العامة
 مكلف بمأمورية جازية الهمامي 71.322.066 4416

 مكلفة بمأمورية  نجالء العيوني 7132413376 6114 7132413386
 مكلفة بمأمورية ناىد الراجحي 7133383988   7133353612

 نهج انقلترا  26
 تونس    1111 

7133223385 106 
 عبر

7133223382 
7133223357 

 مكلف بمأمورية البلعي كرمان الكيالني 7133223371



 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
عبر:

7133363721 
7132523514 

 الهاتف 
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 

نهج عاصمة الجزائر  2
 تونس 1111

 

 مدير عام الخلية المركزية للحوكمة سناء العزعوزي 7233523666 3314 7133523666
 رئيس مصلحة  عفاف حمزة 7132563998  7133353612
رئيس مكتب الضبط  -كاىية مدير  وداد سويد 7133343881 1111 7133343881

 المركزي
7133313914 1119 

1118 
 مكتب العالقات مع المواطنمديرة  ألفة الزواوي 7133353572

 رئيس مصلحة  الطرابلسي محمد نجيب  1115
رئيس مكتب  -مديرة درجة استثنائية عباسي حوكييسرى  7132573111 3315 7132573111

 التخطيط والبرمجة
 رئيس مصلحة التخطيط والربرلة النفاتي إيمان  3314

  7133513656 
 

 بالمستثمرين  اإلحاطةمديرة عامة خلية  عباسيالسنية 

 نهج النمسا 18
 تونس1112  

-المندوب العام لحماية الطفولة  مهيار حمادي 7137983613  7137983613
 مكلف بمأمورية

 

 التفقدية العامة  -3

 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
 7133363721عبر:

7132523514 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 نهج عاصمة الجزائر 2

 تونس 1111

7133493242 4415 
4418 

 متفقد رئيس محمد القديدي 7133493242

 متفقد أول زياد دربال  4417
:4419  متفقد سامية اللوايت  

 

 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -4
 العنوان موزع الهاتف الهياكل

 الموارد البشرية إدارة -للمصالح المشتركة المدير العام
 البناءات والتجهيز3 إدارة -الشؤون المالية  إدارة

7133223357 
7133223382 

 نهج انقلترا  26
 تونس    1111 

 إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية
 ورشة السيارات3 - مغازة المواد االستهالكية

7132523514 
7133363721 

 نهج عاصمة الجزائر 12
 تونس                                                                                         1111 

 مرناق 2191زاوية مرناق  7133613551 للمنقوالت المستودع المركزي
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 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
 عبر:

7133223382 
7133223357 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 
 
 
 

 نهج انقلترا  26
 تونس 1111 

 

 مصالح المشتركةالمدير عام  ياسين بن عدة 7133223373 114 7133223385
 مدير الموارد البشرية كرمان كيالني البلعي 7133223371 116 

 كاىية مدير الموارد البشرية لمياء الحباسي  121
 رئيس مصلحة األسالك اخلصوصية فؤاد اذلمامي   117
 رئيس مصلحة التكوين والتقييم  وداد جبيس  125

7133223376 
 

 الماليةالشؤون  مدير نبيل بن فرج 7133223372 112
 رئيس مصلحة اعداد ومتابعة ادليزانيات رمي ايتاميي  
رئيس مصلحة التصرف يف اعتمادات  مىن الغيضاوي  018

 ميزانية التصرف
رئيس مصلحة التصرف يف اعتمادات  الصياحي وسام  017

 ميزانية التجهيز
 مدير البناءات والتجهيز نزار الجيد 7133213341 135

 كاىية مدير البناءات محمد رشاد العرقي 7133223376 
 زاوية مرناق

 مرناق 2191 
 رئيس مصلحة اخلزن عيسيةحبيب بن  7133613551  7133613551

 الجزائرنهج عاصمة  2
 تونس  1111

 رئيس مصلحة الصيانة مجال مسلمي  3311 

 نهج انقلترا  26
 تونس 1111

 رئيس مصلحة الشراءات والتزويد مرمي الباهي 7133213341 119
 كاهية مدير بسمة عرفة 7133213341 

 رئيس مصلحة  ألفة الرياحي 7133213341 
 نهج عاصمة الجزائر 2

 تونس  1111
 واألساليب واإلعالمية التنظيم مديرة سميرة بن حسين 7133523164 3311 

 مدير اإلعالمية  كاىية محمد رؤوف الزائر 7133323113 3315
 األساليبرئيس مصلحة  خالد العزايب  0018
مدير مكلف بالتصرف في الوثائق  نور الدين البلومي - 1112

 والتوثيق
 رئيس مصلحة التوثيق وادلكتبة نصًنة اليوسفي  0010

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 



 اإلدارة العامة لشؤون المرأة واألسرة -5
الداخلي الهاتف الفاكس  عنوان المقر  

  7133363721عبر:
7132523514 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 
 
 
 
 

عاصمة الجزائر  2 
تونس 1111  

 
 

 
 
 
 
 
 

7133463336 

 واألسرة ة عامة لشؤون المرأةمدير   7133313691 4411

 مديرة شؤون المرأة منيرة يوسف  
  ضد ادلرأةمقاومة العنف رئيس مصلحة  اميان التستوري  4414
رئيس مصلحة رصد ومقاومة أشكال التمييز  لطيفة التاجوري  4412

 ضد ادلرأة
 رئيس مصلحة النهوض بادلرأة الريفية  سندس احلضري  4415
 رئيس مصلحة التمكٌن االقتصادي  ربيعة الوساليت  4418
 مديرة شؤون األسرة مليكة الورغي 71.322.066 4432
 واالجتماعياالقتصادي رئيس مصلحة التمكٌن  التيجاين عبديل  4412
 رئيس مصلحة رصد أوضاع األسرة حنان البنزريت  4423
 رئيس مصلحة  اإلرشاد والتوجيه  هاجر اجلالصي  4413
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 اإلدارة العامة للطفولة -6

هاتف ال الفاكس  عنوان المقر
 الداخلي
عبر:

7133363721  
7132523514 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جزائرنهج عاصمة ال 2
تونس 1111  

سعاد مراد حرم  7133473171 2214 7132563766
 البكري

 للطفولة العامة المديرة

7133423573 2212 
2215 

 حقوق الطفل ورعاية  الطفولة مدير سندة العبيدي 7133343152

 كاىية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة  عةبقو   أمال النفوسي  2211
 والدراسات والتقاريررئيس مصلحة التشريعات  نضال حليم  2212
 الطفولة أوضاعرئيس مصلحة متابعة  منًن عنان  2213
 رعاية الطفولةكاىية مدير النهوض بخدمات    2214
 رئيس مصلحة الوقاية واالدماج هيثم العرييب  2216

 مدير التنشيط التربوي االجتماعي والترفيو  7133483919 3318 7132563766
 كاىية مدير مؤسسات التربية قبل المدرسية أسماء المطوسي  2211
 رئيس مصلحة متابعة عمل ادلؤسسات عليسة خواجة  2217

 والترفيو مدير التنشيط التربوي االجتماعي كاىية   2221
 

2218 
 رئيس مصلحة متابعة مؤسسات التنشيط سامية بن عمارة 

 ادلهرجانات والتظاهراترئيس مصلحة دعم ومتابعة  أحالم باش وال

 مدير التفقد البياغوجي وتنمية الكفاءات سمير بن مريم 7133483919 3313 7133483919
 كاىية مدير تطوير الكفاءات وىندسة التكوين  توت نجيب  3319
 رئيس مصلحة التكوين ادلستمر  ألفة مجعة  2216
2224 
3313 

 رئيس مصلحة اليقضة العلمية  أمال عزديين 

 البيداغوجي والتجديد كاىية مدير التفقد بية قزي

الربامج وتطوير  رئيس مصلحة التجديد البيداغوجي هاجر العيوين  3321
 والنشريات اإلنتاجوتقييم 
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 إدارة المسنين -7

 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
  7133363721عبر:

7132523514 

 الهاتف 
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 
نهج عاصمة الجزائر  2

تونس 1111  

 مديرة المسنين  سامية نقرة 71.352.342 2211 71.352.342

 كاىية مدير رعاية كبار السن إيمان بالشيخ  1126
 واجلمعياترئيس مصلحة العالقة مع اذلياكل  ادلهذيب هناء

 رئيس مصلحة خدمات الرعاية  خالد ادلطوسي 71.352.342 
 رئيس مصلحة اليقظة واإلدماج االجتماعي حسان ادلرموري  1124

 رئيس مصلحة البحوث والدراسات التكوين  فاتن اجلريدي
 

 إدارة االتصال والتثقيف االجتماعي -8
 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر

  7133363721عبر:
7132523514 

 الصفة  االسم واللقب الهاتف المباشر

نهج عاصمة الجزائر  2
تونس 1111  

 والتوثيقمدير مكلف بالتصرف في الوثائق  نور الدين البلومي  1112 
 كاهية مدير االتصال والتثقيف االجتماعي   هادية البوزايدي  3314 

رئيس مصلحة إنتاج ونشر وحفظ الدعائم  آمال البوزيري 7132563998  7133353612
 اإلعالمية

 

 إدارة الشؤون القانونية والنزاعات -9

 الهاتف الداخلي الفاكس عنوان المقر 
 7133223382عبر:

7133223357 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 نهج انقلترا  26
 تونس 1111 

 129 
 

 مديرة الشؤون القانونية والنزاعات خميس الشعشوعي 

 رئيس مصلحة النزاعات وسيلة الرحياين   
 نهج انقلترا  26

 تونس 1111 
 رئيس مصلحة التشريع عفاف حامدي   
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 مشروع تطوير التصرف في الميزانية  إلنجاز وحدة التصرف حسب األىداف -01

 الهاتف الداخلي الفاكس  عنوان المقر
عبر:

7133363721  
7132523514 

 الهاتف 
 المباشر

 الصفة  االسم واللقب

 نهج انقلترا  26
 تونس 1111 

7133223376 
 

 :مديرة عامةرئيسة الوحدة قاري حويج دلندة 7133223372 

 نهج عاصمة الجزائر 2
 تونس 1111 

 رئيس مصلحة  منال اجلبايل  3314 

 
 

 لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال  األىدافوحدة التصرف حسب  -11

 الهاتف الداخلي الفاكس عنوان المقر
  7133363721عبر:

7132523514 

 الهاتف
 المباشر

 الصفة االسم واللقب

 

 نهج عاصمة الجزائر 2
 تونس 1111 

 
 

7132413386 

 
 

6114 

 
 

7132413376 
 

 مدير عامرئيسة الوحدة : فيصل الصحراوي

مدير مكلفة بانجاز ومتابعة  سارة شقرون
 التعهدات المالية

خلية دعم المبادرة  كاىية مدير  أنيس الزىراز
 االقتصادية والسياسية للنساء

 رئيس مصلحة حنان بوقرة
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 II/ المؤسسات الخاضعة لإلشراف 

 : المندوبيات الجهوية لشؤون للمرأة واألسرة -1

 الوالية  الصفة االسم واللقب الهاتف  الفاكس  عنوان المقر
 تونس مندوب جهوي حاتم المهذب 7139153158 71.905.157 تونس 1111شارع خير الدين باشا   33
 أريانة مندوب جهوي نادية الرحالي 7137193174 7137313664 اريانة 2181 شارع الحبيب بورقيبة 07

 71.600.933 71.600.934 2111 منوبة نهج البرتقال 32
 

 منوبة مندوب جهوي علي بالهادي

بن  2163نهج الفوز المدينة الجديدة  11
 عروس

7933543264 
 

عبد المنعم  7133123412
 اني)مكلف(تتر الو 

 بن عروس مندوب جهوي

 4و 3الطابق  115عمارة   شارع الحبيب ثامر
 نابل 8111

7232363218 
 

7232363218 
 

 نابل مندوب جهوي فتحي االنقليز

حي المنزه قبالة المدرسة االعدادية حي العرائس  
 11111زغوان 

عقيلة المليتي حرم  7236813174 7236813118
 بالطيب

 زغوان مندوب جهوي

 بنزرت مندوب جهوي  مصطفى بوبكر 7234243633 7234243633 بنزرت 7111نهج اليونان الطابق الرابع  16
 شارع الحبيب بورقيبة نهج أبو القاسم 

 سليانة 6111الشابي 
 

78.873.726 
 

7838743111 
 

 سليانة مندوب جهوي ونيسة عرفة

باجة  366نهج الحبيب الحداد ص ب عدد
9111  

7834433197 
 

 باجة مندوب جهوي منذر البجاوي )مكلف( 7834523427

جندوبة عمارة   8111نهج الحبيب ثامر  61
 جندوبة 8111كريم الصدغياني 

 جندوبة مندوب جهوي صالح الحيدري 78.612.017 78.604.350

 عمارة عبد احلميد ادلاجري
 الكاف 7011هنج احملطة 

78.228.313 7832253511 
 الرقم األخضر المجاني
783227. 3477  

 الكاف مندوب جهوي حياة العلوي

 المهدية مندوب جهوي سمير بن عبد اهلل 7336973821 7336973821 المهدية 5111نهج إشبيلية قبالة مكتب البريد 
  -حي النصر غدير الفول نهج سالم بشير

 المنستير 5111
 المنستير مندوب جهوي نبيل ميالد 7334663977 7334663977

 2الطابق   – عمارة بودخان -شارع ابن خلدون
  4113سوسة 

7333833377 
 

7333833377 
 

 سوسة مندوب جهوي نبيهة رمضان

جانفي نهج احمد علولو اقامة الرضا  14شارع 
 صفاقس 3127الميزانين 

7434153314 
 

7434123161 
 

 صفاقس مندوب جهوي محمد رضا دربال
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 الوالية  الصفة االسم واللقب الهاتف  الفاكس  عنوان المقر
شارع الحبيب بورقيبة فوق مقهى 

  1211 -التخيل
773411.157 77.411.185 

 
 القصرين مندوب جهوي الزين النجالوي

3 شارع أبي زمعة البلوي 54
 القيروان 3111

 القيروان مندوب جهوي أنيسة السعيدي 7732323622 7732313136

نهج السويس خلف الصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة 

 سيدي بوزيد 9119االجتماعية/

 سيدي بوزيد مندوب جهوي ىنية النصيري 7636273221 7636273945

 22شارع الطيب المهيري عدد 
 4111مدنين 

 مدنين مندوب جهوي فوزية كتار 7536313812 7536313813

 2شارع محمد علي الطابق  75
 6111قابس 

 قابس مندوب جهوي )مكلف( صلسعد بو خري 7532743433 7532383567

 نهج الحبيب الغندور
 3211تطاوين  317ص ب عدد 

 تطاوين مندوب جهوي فاطمة المليح 7538613742 

 2عمارة أبو القاسم الشابي الطابق 
 2111شارع فلسطين حي النور 

 قفصة

جهويمندوب  نبوية عرفة بن ناصر 7632133151 7632133151  قفصة 

  156شارع فرحات حشاد عدد
سابقا  طريق نقطة نزل عائشة

 2211توزر  2و  1الطابق 

 توزر مندوب جهوي منجي الشتوي 7634773112 7634773112

شارع الشهداء قبلي  42
4211 

 قبلي مندوب جهوي عادل العلوي 7534913862 7534933261
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 للطفل المركز الوطني لإلعالمية الموجهة -2

 العنوان البريدي/  عنوان المقر الفاكس  الهاتف االسم واللقب الصفة 
 7137713113 شكري معتوق المركز مدير

7137713667 
71.772.028 
71.772515 

شارع محمد علي عقيد حي الرياض  - 7137713252
 3تونس 1113

cnipe@email.ati.tn  - 
 محمد الزنين  كاىية مدير اإلعالمية  

رئيس مصلحة تعميم المعرفة المعلوماتية 
 والمتابعة البيداغوجية

 كوثر غزواني

رئيس مصلحة البرامج والتكوين المستمر 
 والعالقات مع األطفال

 لمياء الشريف 

 الموجهة للطفل لإلعالميةالجهوية   المراكز
 عنوان المقر الفاكس  الهاتف الصفة 

 العنوان البريدي
 7111طريق سيدي سالم بنزرت  7234323166 7234323166 لإلعالمية ببنزرت  المركز الجهوي

 2111نهج األخوة سيدي عمر منوبة  7136113517 7136113517 المركز الجهوي لإلعالمية بمنوبة

 2181شارع فرحات حشاد  27الحي اإلداري  7137193111 7137193111 اريانةالمركز الجهوي لإلعالمية ب
  2113شارع الجمهورية  7133883512 7133883512 بن عروسالجهوي لإلعالمية بالمركز 

 8111نهج الجديدة المغربية    7232713114 7232713114 نابلالمركز الجهوي لإلعالمية ب
 7111منتزه العائلة والطفل حي الدير الكاف  7832113399 7832113399 الكافالمركز الجهوي لإلعالمية ب

  8111نهج الهادي شاكر  7836113696 7836113696 جندوبةالجهوي لإلعالمية بالمركز 
 6711حي الصالح سليانة  7838713671 7838713671 سليانةالمركز الجهوي لإلعالمية ب
 9111نهج عمر القلشاني  7834573221 7834573221 باجةالمركز الجهوي لإلعالمية ب
 1111نهج أحمد بن مبار  7236813196 7236813196 زغوانالمركز الجهوي لإلعالمية ب
 4111نهج جورج قوس سوسة  7332153598 7332153598 سوسةالمركز الجهوي لإلعالمية ب

 

 مرصد اإلعالم والتكوين والدراسات حول حماية حقوق الطفل -3

 عنوان المقر الفاكس  الهاتف االسم واللقب الصفة 
  7132823723 7132813741 الشريفىاجر  العامة للمرصد المديرة 

 
 هنج النمسا   08
 تونس -البلفيدير 0118

 ىدى بن يوسف وحدة البحوث والدراسات  رئيس 
 حسين التومي رئيس مكتب الدراسات الفنية والميدانية

 سهيل دحمان  رئيس مكتب البحوث والتحاليل
 صائب بن عمر رئيس وحدة التوثيق واإلعالم

 عائشة جليد رئيس مصلحة بنك المعلومات 
 مراد حميد   لنشروا اإلعالمرئيس مصلحة 

 
01 
 



 المعهد العالي إلطارات الطفولة  -4

 عنوان المقر الفاكس  الهاتف االسم واللقب الصفة 
 7137313436 بوعجيلة أحمد مدير

7137213144 
7137333215 

 
 
 

  شارع الطيب ادلهًني 86
 درمشقرطاج  8106

 لطفي البلعزي الكاتب العام
إنصاف الكيالني  مدير الدراسات والتربصات 

 الناصر
 ىادية عزابي  رئيس مركز البحوث والتوثيق

 مراد البازي رئيس وحدة النشر والتوثيق والرتمجة
 ايناس قرفال رئيس وحدة البحوث البيداغوجية والفنية

 
 
 

 مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة  -5

 عنوان المقر الفاكس  الهاتف االسم واللقب الصفة 
 7138853322 دلندة لرقش مديرة عامة

7138853717 
7138873436 
7138823893 

 
 
 
 
 

–شارع الملك عبد العزيز آل سعود 
 – 2نهج فرحات بن عافية المنار 

 تونس 2192

عواطف عبد  اإلدارية والماليةمديرة الشؤون 
 الكريم 

7138853322 
7138853717 

7138873436 
7138823893 

 7138873436 7138853322 حياة خالد كاىية مدير التعاون الدولي
 7138853322 بثينة المناعي رئيس مصلحة الصيانة والخدمات

7138853717 
7138873436 

 
رئيس مصلحة التصرف في الوثائق 

 اإلدارية واألرشيف
 7138853322 هذليلمحمد ا

7138853717 
7138873436 

 

رئيس مصلحة التصرف في قواعد 
 البيانات

 نجاة حسن
 

7138853322 
7138853717 

7138873436 
 

رئيس مصلحة المكتبة وخدمات 
 المعلومات

 7138853322 ولهى بوالعزيز
7138853717 

7138873436 
 

 7138853322 سنية الزكري واالتصالرئيس مصلحة اإلعالم 
7138853717 

7138873436 
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 المراكز المندمجة للشباب والطفولة -6

 العنوان  الفاكس الهاتف  المركز  الوالية 

المركز المندمج للشباب والطفولة حي  -0 تونس
 الخضراء

حي  1777شارع لوي براي  07 0170077117 0170077117
 تونس-اخلضراء 

باردو  3777شارع االستقالل   17 0173377117 0173377117 المركز المندمج للشباب والطفولة باردو-2
 تونس -

 المركز المندمج للشباب والطفولة سيدي ثابت -3 أريانة
 مشغول

0771117701 0771117701 
 

سيدي ثابت  -حي الطيب ادلهًني 
3737 

 مركز مندمج برج العامري  0771177174 0771177174 برج العامريالمركز المندمج للشباب والطفولة -4 منوبة

 
 

 بن عروس

 0174477404 0174477404 المركز المندمج للشباب والطفولة رادس-5

 
حي الطيب  -شارع احلبيب  بورقيبة

 3747ادلهًني  رادس الشاطئ 
حي شاكر  -الفاضل بن عاشورهنج  0174107137 0174107137 المركز المندمج للشباب والطفولة مقرين-6

 مقرين 3734
 3707زاوية مرناق  0177177737 0177177737 المركز المندمج للشباب والطفولة مرناق-7
محام األنف  –هنج الطاهر بن عاشور  0173077717 0173077717 المركز المندمج للشباب والطفولة حمام األنف -8

3717 
 بنزرت -0777هنج باش حانبة  17 0374717117 0374717117 المركز المندمج للشباب والطفولة بنزرت -9 بنزرت

باجة   –احلي السكين للمعتمدين  0720082008 78.442.442 المركز المندمج للشباب والطفولة باجة-01 باجة 
 0777اجلنوبية 

 0773717741 0773717741 المركز المندمج للشباب والطفولة الكاف-00 الكاف
 

 0177-حي الزيتونة الكاف الشرقية

المركز المندمج للشباب والطفولة ساقية -02
 سيدي يوسف

شارع البيئة ساقية سيدي يوسف  0773177711 0773177711
0137 

 0771117730 0771117730 المركز المندمج للشباب والطفولة عين دراىم-03 جندوبة 

 
عٌن  – 7177 هنج احلبيب ثامر

 دراهم

 السواسي 1147 –طريق اجلم  0771177101 0771177101 المركز المندمج للشباب والطفولة السواسي-04 المهدية

 سوسة - 4777 –هنج غرة جوان  0773717117 0773717117 المركز المندمج للشباب والطفولة سوسة -05 سوسة

 - 1777 -شارع فطومة بورقيبة  0774117707 0774117707 المنستير المركز المندمج للشباب والطفولة -06 المنستير 
 ادلنستًن

– 7777طريق ادلطار حي احلبيب  0473047711 0473047711 المركز المندمج للشباب والطفولة صفاقس-07 صفاقس
 صفااقس 177ص/ب 

 
 
 
 
 
 
 
 

08 
 
 
 



 

 العنوان  الفاكس الهاتف  المركز  الوالية 

 القيروان -حفوز -3031نهج طوزة  7733553135 7733553135 المركز المندمج للشباب والطفولة حفوز-08 القيروان

فقفصة  2011-حي الشباب 7632213019 7632213019 المركز المندمج للشباب والطفولة قفصة-09 قفصة
 الجنوبية 

دوز  4261نهج الشهيد العايش  7534713162 7534713162 المركز المندمج للشباب والطفولةدوز-21 قبلي 
 08ص/ب 

شارع الحبيب بورقيبة ص/ب عدد  7734743023 7734743023 المركز المندمج للشباب والطفولة القصرين-20 القصرين 
 0211القصرين  468

سيدي المركز المندمج للشباب والطفولة -22 سيدي بوزيد
 بوزيد

 9011سيدي بوزيد الغربية  7636323560 7636323560

 بنقردان 4061 – 96ص3ب3  75.710.350 75.710.350 نقردانبالمركز المندمج للشباب والطفولة -23 مدنين

 

 مراكز اصطياف وترفيو األطفال  -7

 العنوان  الفاكس الهاتف  المركز  الوالية 

 الحمامات إقامة جنات  0373737300 مركز اصطياف وترفيو األطفال بالحمامات نابل
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