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  وس يف:...................................ت                                                                                                            امجلهورية التوسية       
ضة   وزارة شؤون الشباب والر

لنفاذ ٕاىل املعلومة   امللكفون 
ضة ب لنظر واملندوبيات اجلهوية واملؤسساتوزارة شؤون الشباب والر هيا    الراجعة ٕا

لقب  إالدارة/املؤسسة س  الرتبة/الصفة  النائب  امللكّف  مس وا   الربيد إاللكرتوين  رمق الهاتف/ الفا
اح  الوزارة ٔرشيف/    x  نوال بوج ئق وا س يف الو رصف رئ رةم س   71844228  مد   71842557الفا

 boujnah06@yahoo.fr  
ة  x    لجية النصريي س مصل بات وتوثيق/ رئ   kmar_06@hotmail.com   افظ مك

ضة   املندوبيات اجلهوية لشؤون الشباب والر
اء   املندوبية اجلهوية بتوس د  شار   x  ز رصف مس  Zied77jaballah@yahoo.fr   99517477  م

يش ضة  x   دية الفرش  CRGS.Tunis@yahoo.com   28268992  مسّري يف الر
نة ٔر ٔرشيف    x  الشعواينمىن  املندوبية اجلهوية ب ئق وا د يف الو رصف مسا  sanouamagharselli@gmail.com   99315233  م

  inessanaa@gmail.com   54713300  10ام صنف   x    ٕايناس الصانع
لقايد  بنب عروساملندوبية اجلهوية  ة   x  سلمي  س مصل  Slim.eps@hotmail.fr  98323242  رئ

يش   Crjs.kaouther.ferchichi@gmail.com   98692916  اكتب ترصف  x    ور الفرش
ٔرشيف    x  عبري بوهاين زغوان املندوبية اجلهوية ئق وا د يف الو رصف مسا  abirbouhani@yahoo.com   99194808  م

طة ر ن    fatenbarbata@yahoo.com   99675934  اكتبة X    فا
حلاج بنابلاملندوبية اجلهوية  ر   X  ٔمحد  س/ اكهية مد  Belhaj.ahmed000@gmail.com   98577922  ندس رئ
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يت ة  x    ممتاز العوي س مصل شار/ رئ رصف مس   Aouinti.momtez@yahoo.fr   52333151  م
ة ه القرايم املندوبية اجلهوية ببا ة    X  وج س مصل شار/ رئ رصف مس   Grami.wajih@gmail.com   97375928  م

ريدي ربية بدنية  X   شري ا  Dridibechir14@yahoo.fr   78457211  ٔستاذ ممزي 
 املندوبية اجلهوية جبندوبة

رشاوي  dachraouiolfa@gmail.com   78603610  املندوبة اجلهوية   x  ٔلفة ا
امني لعمليات املالية  X    نعامن بو   boughanminoomen@live.fr   98690705  78603610  ملكف 

سليانة د عبد هللا املندوبية اجلهوية  لشؤون إالدارية   x  ز  Ziedabdallah1981@gmail.com  52674474  تقين/ ملكّف 
  aidaebdelli@gmail.com   25741445  موثقمكيت  x    ائدة العبديل

لقرصن  املندوبية اجلهوية 
شار   X  حمسن قاهري رصف مس   kahrimoh@yahoo.fr  58466145  98236875  م
ضة  x    هيمث غضباين   sportmanagment@yahoo.fr   50270935  23239188  مسّري يف الر

سوسة شار    X  وفاء بلقامس املندوبية اجلهوية  رصف مس  Belgacemwafa2017@gmail.com   96622884  م
ارك حية احلاج م ٔرشيف  x    ف ئق وا د يف الو رصف مسا   fatihambarek@hotmail.com   96583219  م

ستري مل  املندوبية اجلهوية 
 Ghadhabmehdi72@gmail.com   73463795  املندوب اجلهوي   x  دي الغضاب
ٔستاذ فوق الرتبة ت ب/ ملكّف   X    ماهر الكعيل

  Koolimaher42@gmail.com   98296811  ٕالحصاء

ملهدية سام احلاج حسن املندوبية اجلهوية  ٔرشيف   x  اب ئق وا د يف الو رصف مسا  Ibtissemhadjhassen2016@gmail.com   99430745  م
  X  -  22667745   Mohamedch22@yahoo.fr    محمد الشاوش

 املندوبية اجلهوية بصفاقس
ن   الصفاحييبوزيد حرم  سناء 

x   ٔرشيف ئق وا د يف الو رصف مسا   Sana.benbouzid@yahoo.fr  22687072  99179750  م
ب ٕادارة  x    زهري اجلاليل   zzouhaire@gmail.com   98204383  مستك
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 املندوبية اجلهوية بقاس
ض رصف يف الو    x  املؤدب ر ٔرشيفم  Archives.mjsg@gmail.com   53128300  75270391  ئق وا

ري د إالقد يب وموثق  x    ز   Guediri.crjsg@gmail.com   99381022  75270391  مك

يل د   x  مقداد معايل املندوبية اجلهوية بق يب مسا  Mekdedmaal1@yahoo.com   93544975  مك
رصف  x    مجي الساليم   jamilaselmi@yahoo.fr   96837244  م

ن عون املندوبية اجلهوية مبدنني صل  ب   x  ف س مك شار/ رئ رصف مس  fayf@ymail.com  94520370  م
رصف  x    ٕاميان نوار   imennaoir@yahoo.com   22479547  م

ة املندوبية اجلهوية بتطاون ٔرشيف    x  ور بودال ئق وا د يف الو رصف مسا   Koukoutata2018@gmail.com   95051225  م
س ة ون ام صنف  x   ٓم ب الضبط/    Emna.tatawin@gmail.com   98825548  1ملكفة مبك

منصية املندوبية اجلهوية بتوزر ض ا ة    x  ر س مصل شار/ رئ رصف مس  Namsiariadh@gmail.com   20263174  م
ٔرشيف  X   السعدية جعييل ئق وا رصف يف الو   Saadia2010@laposte.net   93280464  م

لقريوان اين املندوبية اجلهوية  ٔرشيف   X  رنية الرس ئق وا د يف الو رصف مسا  Borneia.sarhani@gmail.com   99833055  م
رم احلريب ٔ    x  ضة   Harbiakram9@gmail.com   22835324  مسّري يف الر

سيدي بوزيد يب/ موثق   x  صاحلة اجلوادي املندوبية اجلهوية   jawedisalha@gmail.com   96755549  مك
س شعييب   Anisnouss1@ootlouk.fr   97828100  امل  x    ٔن

ة  X  ا سعيد املندوبية اجلهوية ببزنرت س مصل شار/ رئ رصف مس  Khaled_said1@yahoo.fr   97211824  م
يب/ موثق X   ا معرية  Khaled.amira@mjs.tn   97332191  مك

 املندوبية اجلهوية بقفصة
ن عبد هللا ٔرشيف    x  مسينة  ئق وا د يف الو رصف مسا  Yasminaabdallah81@gmail.com   97375475  53156305  م

امدي   Hsan.hamdi23@gmail.com   93544923  اكتب ترصف  x    حسن 
رصف  x  جنوى احلسويم املندوبية اجلهوية مبنوبة  najouabohlihssoumi@gmail.com   99676010  م
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 sassomaya@gmail.com   98653225  حملل x   سامح بزنرتية
لاكف يش  املندوبية اجلهوية  ق الفرش رصف  x  وف  Ftaoufik829@gmail.com  96256566  م

ضة Soltanhani20@yahoo.com   97085975  ملحق ٕادارة x   هاين السلطاين لنظر ٕاىل وزارة شؤون الشباب والر   املؤسسات الراجعة 
ضة لوم الر لطب و   املركز الوطين 

شة عبادة ٔرشيف  x  ا ئق وا رصف يف الو   Aicha.abada2@gmail.com   28128377  55648446  م
زة القاريش ب ٕادارة  x    فا   fayzaguerch@gmail.com   95525546  مستك

شطات   الواك الوطنية ملاكحفة تعاطي امل
ربية    x  محمد حمرز حكمي ٔول ممزي  امٔستاذ    Hakim.m.m01@gmail.com   21139727  95325551  بدنية/ اكتب 

ليفة ة  x    سناء  س مصل شار/ رئ رصف مس   sanakhelifa@yahoo.fr   52616255  م
ضة والرتبية البدنيةٕاطارات  املركز الوطين لتكون ورسلكة   الشباب والر

ري ر    x  رضا اجلا ة/ اكهية مد الم س يف إال  Jebri.rida@gmail.com   71467276  ندس رئ
ي املباريك ة  x    مو س مصل بات وتوثيق/ رئ   Aymenerij.mbarki2@gmail.com   71467276  افظ مك

ضة والرتبية البدنية بق لر   السعيد رصاملعهد العايل 
ليفة ض  ر املعهد   x  ر   riadhkhal@yahoo.fr   71653192  مد
ئق   x    شكري محدة شار يف الو رصف مس ام م ٔرشيف/ اكتب      71653192  وا

ضة والرتبية البدنية بق لر يبة زقاري  ةفصاملعهد العايل  ام   x  ح ة/ اكتب  لمصاحل العموم شار    Zougari_habiba@yahoo.fr   96336761  مس
  glaiisalem@live.fr   53049981  اكتب ترصف  x    قليعي سامل

ضة والرتبية البدنية  لر س مركز البحوث والتوثيق   x  محمد الصاحل اجلديدي  لاكفاملعهد العايل    Djedidi_ms@yahoo.fr   58665879  رئ
ساوي ضة  x    ٕاميان    Imenissaoui18@yahoo.fr   93637675  مسرية يف الر

ضة والرتبية البدنية  لر   بصفاقساملعهد العايل 
ام    x  حسن النارصي ٔول فوق الرتبة/ اكتب   Hassen.nasri.us@gmail.com   52238266  ٔستاذ 
س صدود ة  x    ٔن س مصل ٔول/ رئ   Anissaddoud75@gmail.com   93358000  ٔستاذ 

يض ب   x  معز العمري  احلي الوطين الر س مك شار/ رئ رصف مس   Moezamri.cns@gmail.com   53629717  م
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ب  x    سايم محمدي س مك ٔول/ رئ   Mhamdi.semi@gmail.com   98994397  تقين 
ضة لر   املرصد الوطين 

ر   x  اطف بوراوي ٔو توثيق/ اكهية مد بات   Atefbou77@yahoo.fr   99100629  افظ مك
س  x    ماهر الصديق لشباب/ رئ ٔول فوق الرتبة  ٔستاذ 

ة  complexejs@yahoo.fr   98955048  مصل

ملزنه  لشباب  يض    السادساملركز الثقايف والر
/    x  القطاريعامد  ٔول فوق الرتبة شباب وطفو ٔستاذ 

ر  gtarimed@gmail.com   98264474  71294236  مد

لطيفة ة x    رجس  س مصل شار/ رئ رصف مس  narjesbeltifa@gmail.com   24862404  71752855  م

لشباب لشباب    x  سامح املاجري  املرصد الوطين  ٔول فوق الرتبة  ٔستاذ 
ة س مصل / رئ  Mejri.sam@gmail.com   53644529  98669883  والطفو

ضة لر هنوض  ر   x  محمد الصوابين  رشكة ا  Mouhamed.souabni@promosport.tn   25666667  اكهية مد
رسعان فة  ٔرشيف x    عف ئق وا رصف يف الو  Afifa.krissan@promosport.tn   94531121  م

  
  

  
  
  

    


