الجمهورية التونسية

ملحق عدد 1

وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

قائمة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم
بالوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإلشراف(*)
الهيــكل

المكلف بالنفاذ

 -الهاتف

إلى الوثائق

 -الفاكس

العنوان االلكتروني

اإلدارية
الوزارة
المعهد العالي إلطارات

سميرة بن حسين اهلاتف
الفاكس:

الموجهة للطفل

اهلاتف :

3033023277

 20هنج عاصمة اجلزائر  0222تونس

محمد رؤوف
الزائر

اهلاتف
الفاكس:

 02هنج الطيب املهريي  0202قرطاج درمش

-

اهلاتف :
الفاكس:

samira.benhassine@maff.gov.tn

303372772

الطفولة
المركز الوطني لإلعالمية

بالنفاذ إلى

 -الفاكس

الوثائق اإلدارية
3037703247:

-

نائب المكلف

 -الهاتف

الفاكس3033773007:

محمد الزنين

العنوان االلكتروني

اهلاتف :
الفاكس3033303070 :
3033323223

3034473700:

مركز البحوث والدراسات سالف بن فريخة اهلاتف
الفاكس3034433772:
والتوثيق واإلعالم حول

المرأة
3030403372:

مرصد اإلعالم والتكوين هدى بن يوسف اهلاتف
الفاكس3030403307:
والتوثيق والدراسات حول

Znine.mohamed@email.ati.tn

شارع حممد علي غقيد 0227حي اخلضراء تونس
soulefbf@credif.org.tn

شارع عبد العزيز آل سعود هنج فرحان عيفة
املنار0250-0
Houda.by09@yahoo.fr
 04هنج النمساءالبلفيدير 0220تونس

حماية حقوق الطفل
2/0

مها المير
محمد الهذلي

حسين التومي

3037703247:

اهلاتف:
الفاكس0070777.07:
0070017117

3034473700:

اهلاتف
الفاكس3034433772:
3030403372:

اهلاتف
الفاكس3030403307:

raouf.zaier@maff.gov.tn

 20هنج عاصمة اجلزائر  0222تونس

-

Maha.elmir@cnipe.tn

gestionarchives@credif.org.tn

شارع عبد العزيز آل سعود هنج فرحان عيفة
املنار0250-0
houcine 6808@yahoo.com
 04هنج النمساءالبلفيدير 0220تونس

المندوبية الجهوية
لشؤون المرأة واألسرة

المكلف بالنفاذ إلى الهاتف

نائب المكلف

العنوان االلكتروني

الوثائق اإلدارية

الهاتف

العنوان االلكتروني

بالنفاذ إلى الوثائق
اإلدارية

تونس

محمد بن عمار

3035273074

mandoubtunis@gmail.com

-

بن عروس

محمد الطيب

79.354.264

Mohamed.taieb2013@gmail.com

حسام الدريدي

3537773027

Hdridi 2013@gmail.com

منوبة

خالد الدريدي

3032223577

craffmanouba@gmail.com
 70هنج الربتقال منوبة 0202

فاطمة بوخراز

71.600.933

craffmanouba@gmail.com
 70هنج الربتقال منوبة 0202

بنزرت

بسمة بحري

3037073277

Enfance_bizerte@yahoo.fr

-

زغوان

عقيلة بالطيب

3032403037

akilabettaieb@yahoo.fr

-

الكاف

كمال القطاري

3430073700

Kamelgatri@yahoo.fr

رجاء بن الحاج علي

3430073700

bhaliraja@gmail.com

المهدية

سمير عبد اهلل

3732533402

Comissaremahdia@gmail.com

سامي السبع

73.697.821

drecteur.mahdia@gmail0.com

صفاقس

الهادي سويسي

3737203022

Souissi_hedi@yahoo.fr

ميسون األحمدي

3737203022

Mayssoun.affes@gmail.com

القصرين

وحيد منصري

77.411.185

enfance.kasserine@gmail.com

نعيمة القسومي

3337003047

Commissariatfemme.kass@gmail.com

مدنين

سعاد الغربي

3732703420

Gharbisouad10@gmail.com

-

توزر

منجي الشتوي

3237333200

enf.tozeur@hotmail.com

الطيب بن يونس

مت حتيني هذه القائمة يف
2/0

جوان .102

3237337200

enf.tozeur@hotmail.com

