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 ونس يف:...................................ت                                                                                                            امجلهورية التونس ية       

 وزارة شؤون الش باب والرايضة

 امللكفون ابلنفاذ ا ىل املعلومة

لهيا ابلنظر واملندوبيات اجلهوية واملؤسساتوزارة شؤون الش باب والرايضة ب  الراجعة ا 

 الربيد ال لكرتوين رمق الهاتف/ الفاكس الرتبة/الصفة النائب امللكّف الامس واللقب ال دارة/املؤسسة

 الوزارة

 حافظ مكتبات وتوثيق/ رئيس مصلحة  x علجية النصريي
71844228 

الفاكس 

71842557 

 kmar_06@hotmail.com 

 bilelbaya@yahoo.fr  مترصف يف الواثئق والأرش يف x  بية بالل

 املندوبيات اجلهوية لشؤون الش باب والرايضة

 املندوبية اجلهوية بتونس
 Zied77jaballah@yahoo.fr  99517477 مستشارمترصف   x زايد جاء ابهلل

 CRGS.Tunis@yahoo.com  28268992 مسرّي يف الرايضة x  اندية الفرشييش

 املندوبية اجلهوية بأأراينة
 sanouamagharselli@gmail.com  99315233 الواثئق والأرش يفمترصف يف   x مىن الشعواين

يناس الصانع  inessanaa@gmail.com  54713300 10عامةل صنف  x  ا 

 املندوبية اجلهوية بنب عروس

همندس رئيس/ رئيس مكتب الشؤون   x منال حامدي

 ال دارية واملالية 

98320221  maanelhamdi@yahoo.fr 

 Foufaridene1983@gmail.com  25939557 مسرّي مستشار x  عفاف ريدان

 بزغواناملندوبية اجلهوية 
  abir.bouhani@yahoo.com 72676523 مترصف مساعد يف الواثئق والأرش يف  x عبري بوهاين

 .gmail.comhammouda1Nawel@  53051067 مسرّي يف الرايضة X  نوال محودة

 Aouinti.momtez@yahoo.fr  98622069 رئيس مصلحة /رئيسمترصف   X ممتاز العوينيت املندوبية اجلهوية بنابل
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 Mohamedharabi2018@gmail.com  55009225 مصلحة رئيس /مستشار مترصف x  محمد احلرايب

 املندوبية اجلهوية بباجة

 78457211 مترصف مستشار/ رئيس مصلحة  X وجيه القرايم

الفاكس 

78452843 

Grami.wajih@gmail.com 

 sdsbeja@gmail.com  أأس تاذ ممّّي تربية بدنية X  بشري ادلريدي

 املندوبية اجلهوية جبندوبة

 dachraouiolfa@gmail.com  78603610 املندوبة اجلهوية  x أألفة ادلرشاوي

 78603610 ملكف ابلعمليات املالية X  نعامن بوغامني

98690705 

 boughanminoomen@live.fr 

 املندوبية اجلهوية بسليانة

عالمية  x شاكر السعيدي  siliana@hotmail.com  78872540 تقين خمرب ا 

 25741445 مكيت موثق x  عائدة العبديل

78872540 

siliana@hotmail.com 

 املندوبية اجلهوية ابلقرصين

 98236857 مترصف مستشار  X حمسن قاهري

58466145 

kahrimoh@yahoo.fr 

 23239188 مسرّي يف الرايضة x  هيمث غضباين

50270935 

 sportmanagment@yahoo.fr 

 املندوبية اجلهوية بسوسة
 Belgacemwafa2017@gmail.com  96622884 مترصف مستشار  X وفاء بلقامس

 fatihambarek@hotmail.com  96583219 الواثئق والأرش يفمترصف يف  x  فتحية احلاج مبارك

 املندوبية اجلهوية ابملنس تري

 98296811 مندوب رايضة مدنيةت ب/  ممّّي أأس تاذ   X ماهر الكعيل

73463795fax  

 Koolimaher42@gmail.com 

  73463795fax مترصف مساعد يف الواثئق والأرش يف x  سكينة بن يوسف

28488795 

 b.youcefsoukaina@gmail.com 

 املندوبية اجلهوية ابملهدية
 Ibtissemhadjhassen2016@gmail.com  99430745 مترصف يف الواثئق والأرش يف  x ابتسام احلاج حسن

 X - 22667745  Mohamedch22@yahoo.fr  محمد الشاوش

 Sana.benbouzid@yahoo.fr 99179750 يف الواثئق والأرش يفمترصف   xبوزيد حرم  س ناء بن املندوبية اجلهوية بصفاقس
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 22687072 الصفاحيي

دارة  x  زهري اجلاليل  ssddoud75@gmail.com  98204383 مس تكتب ا 

 املندوبية اجلهوية بقابس

 75270391 ئق والأرش يفاثمترصف يف الو  x رايض املؤدب

53128300 

 Archives.mjsg@gmail.com 

 75270391 مكتيب وموثق x  زايد ال قديري

99381022 

 Guediri.crjsg@gmail.com 

 بقبيلاملندوبية اجلهوية 

 75491010 موثق /مكتيب   x مقداد معايل

Fax 75491082 

 Mekdedmaal1@yahoo.com 

 jamilaselmi@yahoo.fr  75491010 مستشار  مترصف x  مجيةل الساليم

 مبدننياملندوبية اجلهوية 
ميان نوار  imenenaouar@gmail.com 22479547 مترصف   x ا 

 Maherhamdi40@yahoo.fr 97867792 تقين رئيس  x  ماهر محدي

 املندوبية اجلهوية بتطاوين
 Koukoutata2018@gmail.com  95051225 مساعد يف الواثئق والأرش يفمترصف   x كوثر بودلعة

 Emna.tatawin@gmail.com  98825548 1ملكفة مبكتب الضبط/ عامةل صنف x  أ منة ونيس

 بتوزراملندوبية اجلهوية 
 Namsiariadh@gmail.com  20263174 مترصف مستشار/ رئيس مصلحة  x رايض المنصية

 Saadia2010@laposte.net  93280464 يف الواثئق والأرش يف مستشار  مترصف X  السعدية جعييل

 املندوبية اجلهوية ابلقريوان
 Borneia.sarhani@gmail.com  99833055 مترصف يف الواثئق والأرش يف  X برنية الرسحاين

 Harbiakram9@gmail.com  22835324 مسرّي يف الرايضة x  أأكرم احلريب

 املندوبية اجلهوية بس يدي بوزيد
 76632570 تقين أأول  x سكينة مرزويق

 76633200فاكس 

 Marzougui.soukaina@yahoo.com 

 Anisnouss1@ootlouk.fr  اكتب ترصف x  بالل غضباين

 املندوبية اجلهوية ببزنرت
 Khaled_said1@yahoo.fr  97211824 مترصف مستشار/ رئيس مصلحة  X خادل سعيد

 Khaled.amira@mjs.tn  97332191 مكتيب/ موثق X  خادل معرية

 املندوبية اجلهوية بقفصة
 53156305 مترصف مساعد يف الواثئق والأرش يف  x ايمسينة بن عبد هللا

97375475 

 Yasminaabdallah81@gmail.com 
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 Hsan.hamdi23@gmail.com  93544923 اكتب ترصف x  حسن حامدي

 املندوبية اجلهوية مبنوبة
 najouabohlihssoumi@gmail.com  99676010 مترصف  x جنوى احلسويم

 sassomaya@gmail.com  98653225 حملل x  سامح بزنرتية

 املندوبية اجلهوية ابلاكف
 Ftaoufik829@gmail.com 96256566 مترصف  x وفيق الفرشييشت

دارة x  هاين السلطاين  Soltanhani20@yahoo.com  97085975 ملحق ا 

ىل وزارة شؤون الش باب والرايضة  املؤسسات الراجعة ابلنظر ا 

 املركز الوطين للطب وعلوم الرايضة

 55648446 يف الواثئق والأرش يفمستشار مترصف   x عائشة عبادة

28128377 

 Aicha.abada2@gmail.com 

دارة x  فائزة القاريش  fayzaguerch@gmail.com  95525546 مس تكتب ا 

 الواكةل الوطنية ملاكحفة تعاطي املنشطات

 95325551 بدنية/ اكتب عامأأس تاذ أأول ممّي تربية   x محمد حمرز حكمي

21139727 

 Hakim.m.m01@gmail.com 

 sanakhelifa@yahoo.fr  52616255 مترصف مستشار/ رئيس مصلحة x  س ناء خليفة

ا طارات  املركز الوطين لتكوين ورسلكة

 الش باب والرايضة والرتبية البدنية

 Jebri.rida@gmail.com  71467276 همندس رئيس يف ال عالمية/ اكهية مدير  x رضا اجلابري

 Aymenerij.mbarki2@gmail.com  71467276 حافظ مكتبات وتوثيق/ رئيس مصلحة x  مودلي املباريك

 رصاملعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بق

 السعيد

 Zeineb.sayari@mjs.tn 24131393 اكتبة عامة/مستشار املصاحل العمومية  x زينب الس ياري

دريس العكرييش  iakrichi@yahoo.fr  25693009 تقين أأول x  ا 

 ةفصاملعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بق
 Zougari_habiba@yahoo.fr  96336761 مستشار للمصاحل العمومية/ اكتب عام  x حبيبة زقاري

 glaiisalem@live.fr  53049981 اكتب ترصف x  قليعي سامل

املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية 

 ابلاكف
 Djedidi_ms@yahoo.fr  58665879 رئيس مركز البحوث والتوثيق  x محمد الصاحل اجلديدي

ميان عيساوي  Imenissaoui18@yahoo.fr  93637675 مسرية يف الرايضة x  ا 

املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية 

 بصفاقس

كرام بن محد  99327812 والأرش يفمترصف يف الواثئق   x ا 

20553041 

 

 koukibenhmed@gmail.com  

 Anissaddoud75@gmail.com  93358000 أأس تاذ أأول/ رئيس مصلحة x  أأنيس صدود
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 احلي الوطين الراييض
 Moezamri.cns@gmail.com  53629717 مترصف مستشار/ رئيس مكتب  x معز العمري

 Mhamdi.semi@gmail.com  98994397 تقين أأول/ رئيس مكتب x  سايم محمدي

 املرصد الوطين للرايضة

 عاطف بوراوي
x   مكتبات أأو توثيق/ اكهية رئيس حافظ

 مدير

99100629  Atefbou77@yahoo.fr 

 ماهر الصديق
 x  أأس تاذ أأول فوق الرتبة للش باب/ رئيس

 مصلحة

98955048  complexejs@yahoo.fr 

والراييض للش باب ابملزنه املركز الثقايف 

 السادس

 نرجس ابللطيفة

 احلشاييش

x  71232900 اكهية مدير /مترصف مستشار 

 

narjesbeltifa@gmail.com 

 akila330@gmail.comBen  71232900 رئيس مصلحة /مسري يف الرايضة x  عقيةل احلطايب

 سامح املاجري املرصد الوطين للش باب
x   /أأس تاذ أأول فوق الرتبة للش باب والطفوةل

 رئيس مصلحة

98669883 

53644529 

 Mejri.sam@gmail.com 

 رشكة الهنوض ابلرايضة
 Mouhamed.souabni@promosport.tn  25666667 اكهية مدير  x محمد الصوابين

 Afifa.krissan@promosport.tn  94531121 مترصف يف الواثئق والأرش يف x  عفيفة كريسعان
دارة  x ملياء كريدة املركّب الراييض بربج السدرية   98667320 ملحق ا 

  20477592 اكتب ترصف x  نعمية فرحايت
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