
 

 

 األسرة والمرأة والطفولة وكبار السنالمندوبيات الجهوية لشؤون ب دليل اإلتصال

 البريد اإللكتروني العنوان الفاكس الهاتف المندوبية الجهوية ع/ر

 158 71.905 157 71.905 والية تونس .1
شارع خيرالدين باشا تونس  33

1000 
comreg.tunis@maff.gov.tn 

 والية أريانة .2

71.719 174 
71.719 177 
71.719 179 

70.730 675 
70.730 664 

نهج بلحسن جراد، الحي  13

 أريانة 2080اإلداري 
comreg.ariana@maff.gov.tn 

 264 79.354 402 71.312 والية بن عروس .3
نهج الفوز المدينة الجديدة  01

 بن عروس 2063
comreg.benarous@maff.gov.tn 

 comreg.lamanouba@maff.gov.tn نهج البرتقال منوبة  934 71.600 933 71.600 والية منوبة .4

 633 72.424 633 72.424 والية بنزرت .5
 -نهج اليونان الطابق الرابع  16

 بنزرت
comreg.bizerte@maff.gov.tn 

 313 78.228 511 78.225 والية الكاف .6
عمارة عبد الحميد الماجري نهج 

 الكاف 7100المحطة 
comreg.lekef@maff.gov.tn 

 350 78.604 017 78.612 والية جندوبة .7
نهج الحبيبي ثامر عمارة  60

 جندوبة 8100كريم الصدغيابي 
 

comreg.jendouba@maff.gov.tn 

 427 78.452 427 78.452 والية باجة .8
ص ب عدد  –نهج الحبيبي حداد 

 9000/ باجة  366
comreg.beja@maff.gov.tn 

 726 78.873 100 78.874 والية سليانة .9
شارع الحبيب بورقيبة نهج أبو 

 سليانة 6100القاسم الشابي 
comreg.siliana@maff.gov.tn 

 108 72.681 174 72.681 والية زغوان .10
حي المنزه قبالة المدرسة  

حي العرائس زغوان  –اإلعدادية 
1100 

comreg.zaghouan@maff.gov.tn 

 التونسية اجلمهورية

 والطفولة وكبار السنواملرأة وزارة األسرة 
 

https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B2%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86


 البريد اإللكتروني العنوان الفاكس الهاتف المندوبية الجهوية ع/ر

 218 72.236 218 72.236 والية نابل .11
 115شارع الحبيب ثامر عمارة 

 نابل 8000 – 4و  3الطابق 
comreg.nabeul@maff.gov.tn 

 178 73.382 377 73.383 والية سوسة .12
شارع ابن خلدون عمارة بوذخان 

 4003سوسة  2الطابق 
comreg.sousse@maff.gov.tn 

 977 73.466 977 73.466 والية المنستير .13
حي النصر غدير الفول نهج سالم 

 المنستير 5000 –بشير 
comreg.monastir@maff.gov.tn, 

 821 73.697 والية المهدية .14
73.693 012 
73.697 820 
73.697 821 

قبالة مكتب البريد  –نهج اشبيلية 

 المهدية 5100
comreg.lamahdia@maff.gov.tn 

 304 74.415 160 74.402 والية صفاقس .15
جانفي نهج أحمد  14شارع 

علولو إقامة الرضا الميزانين 

 صفاقس 3027

comreg.sfax@maff.gov.tn 

 

 036 77.231 622 77.232 والية القيروان .16
شارع أبي زمعة البهلوي  54

 القيروان 3100
comreg.kairouan@maff.gov.tn 

 945 76.627 220 76.627 والية سيدي بوزيد .17
نهج السويس خلفة الصندوق 

والحيطة الوطني للتقاعد 

 سيدي بوزيد 9119االجتماعية 
comreg.sidibouzid@maff.gov.tn 

 106 77.411 185 77.411 والية القصرين .18
حي شارع الحسين زروق  16

 القصرين 1200النور 
comreg.kasserine@maff.gov.tn 

 567 75.238 433 75.274 والية قابس .19
 2شارع محمد علي الطابق  359

 6001قابس 
comreg.gabes@maff.gov.tn 

 150 76.203 والية قفصة .20
76.203 150 
76.227 544 

عمارة أبو القاسم الشابي الطابق 

شارع فلسطين حي النور  2

 قفصة 2100
comreg.gafsa@maff.gov.tn 

 comreg.kebeli@maff.gov.tn 4200شاعر الشهداء قبلي  42 476 75.490 862 75.490 والية قبلي .21

 012 76.477 012 76.477 والية توزر .22
 –شارع فرحات حشاد  156

طريق نفطة نزل عائشة سابقا 

 2200توزر  2و 1الطابق 
comreg.tozeur@maff.gov.tn 

https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3_(%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B1


 البريد اإللكتروني العنوان الفاكس الهاتف المندوبية الجهوية ع/ر

 802 75.631 والية مدنين .23
75.631 803 
75.647 523 

شارع الطيب المهيري مدنين  22

4100 
comreg.medenine@maff.gov.tn 

 742 75.861 602 75.851 والية تطاوين .24
 –ب  –نهج الحبيب الغندور ص 

 3200تطاوين  307عدد 
comreg.tataouine@maff.gov.tn 

https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86


 


