
اقبة البيطرية لألضاحي خالل أيام عيد الاضحى  2019قائمة في الاطباء البياطرة املتطوعين لتأمين املر

رقم الهاتف الجوالالعنوان/ املعتمدية الوالية

99355364تونسهالة مامي. د1

98644424تونسهالة فرحات. د2

96901501تونسرفيقة بن رمضان. د3

21472465تونسلطيفة قتالة. د4

55020227تونسآمن حمدي.د5

20203230تونسسعيد الجعجاع. د6

29271781قمرتهاجر كيالني. د7

98646399مقر املندوبيةزهرة ألاندلس ي.د8

93833540منوبةهيفاء ثابت.د9

95946233الجديدةآية الظريف.د10

95946233البطانمها الورتاني.د11

تونس

إلاسم واللقب

منوبة



95943009طبربةخليل فخفاخ. د12

92637156منوبةنورهان بو سعيدي. د13

96151616منوبةأمنة برور. د14

98905069منوبةأحمد رجب. د15

50812156واد الليلرانية شبشوب.د16

98595143برج العامري-املرناقيةنادية الشواش ي.د17

50405149رواد-سكرة –أريانة املدينة راضية بوذينة. د18

56320233رواد-سكرة –أريانة املدينة درة بالطيب. د19

93578345رواد-سكرة –أريانة املدينة د راضية  عمر عالقي20

20342809رواد-سكرة –أريانة املدينة د دمحم مثناني21

23616391رواد-سكرة –أريانة املدينة د حمدي العاقل22

23044569سيدي ثابتضياء الدين صالح. د23

90505015قلعة ألاندلسد أحمد البحري24

98371988رواد- قلعة ألاندلس د خميس السويد25

25297127قلعة ألاندلسد زهير الحسيني26

97062039قلعة ألاندلسد دمحم ألاندلس ي27

99669155قلعة ألاندلسد مجيد الغاق28

28374025املنيهلة-سيدي ثابتد سليم بن صالح29

94299914املنيهلة-سيدي ثابتد حبيبة هيشري30

23696660مرناقعبد املنعم براهمي. د31

98705455املدينة الجديدةأيمن بحروني. د32

22067453بن عروسأيوب بن بريك. د33

96234018حمام ألانفأيمن فرجاني. د34

بن عروس

منوبة

أريانة



54133918حمام الشطخولة الصامت. د35

98944438مرناقخالد نوالي. د36

28105400مرناقأيمن صالح. د37

20471156رادسدمحم تراس. د38

51802354رادسأحمد جدي. د39

2367022املروجمروى غالي. د40

99354390برج سدريةغيث بالسوسة. د41

94935609مرناقنادية حمريتي. د42

95546149مرناقهاجر دمحمي. د43

50800321املروجسلماء البوغانمي.د44

21493000منزل بورقيبةتوفيق الشيخاوي. د45

27074374بنزرتخولة البراق. د46

98679395بنزرتشوقي عسلوج. د47

96275159بنزرت- ماتلين مختار بن عتيق. د48

22859558منزل جميلتقوى البلطي. د49

54628930غار امللحضياء الدين الترهوني. د50

95394656العاليةرحمة الزغواني. د51

98646232بنزرتخير الدين مخلوف.د52

20514689جومينهشام الطلحاوي. د53

54532016ماطركمال الكوكي. د54

52074085سجنان- غزالة نادية فرحات. د55

27682582أوتيك- رأس الجبل عربي هالل. د56

93465739منزل بورقيبة- بنزرت د ليلى القطوس ي57

بن عروس

بنزرت



98722293جومينأيمن السحباني.د58

22932769بنزرتسلوى الذوادي.د59

98441927بنزرتسليم مرابط. د60

27155150بنزرتسيماء الحاج مولدي.د61

97216290-22901498بنزرتدمحم طالل ذوادي. د62

29972749رأس الجبلسناء بالشيخ. د63

864 98 446باجة الجنوبية ثريا عوينة. د64

97034073-98247568باجة الشماليةصوفية العوادي. د65

21305513الحي الجامعي- باجة الشمالية حنان نصيبي.د66

627 98 822نفزةإسماعيل رحيمي. د67

29237888باجة هاجر السياري. د68

98586217باجة الجنوبية حياة العوادي. د69

98526484باجة الجنوبية معز الزمرلي. د70

97669823مجاز البابد رمضان املانس ي71

93654784قبالط شيماء السبوعي 72

96591321باجةنهى الحبوبي. د73

96435992تستورمختار فرهود 74

26606813نابلفهري يونس. د75

97713293تكلسةحاتم لعميري. د76

18828721الحماماتد منذر فرياني77

97715287تازركةهناء دمحمي. د78

97609141بني خياربديع الشتيوي. د79

98217810نابليوسف طنيش. د80

باجة 

نابل

بنزرت



98557554منزل تميمغالب التبر. د81

98705407بني خالد- منزل بوزلفة دمحم الياس بربرية.د82

58011856قرمباليةزهور بن سعيد.د83

20875577قليبيةثامر بنحسين.د84

22675045سليمانهناء بن مباركة.د85

97113333دار شعبانإيناس الغضبان.  د86

53616215تكلسةنادية بريك. د87

98248671قرمباليةدمحم جسان العيوني .د88

98645195زغوانأريج جمال. د89

26450145زغوانمراد جعفورة. د90

22851520زغوانأميرة الجمني. د91

55677301الفحصفائزة بوزيد. د92

25836909الناظور مروان ابراهم.د93

94153293الزريبة هالة جاب هللا. د94

116997401400نهج املنجي سليم الناظور  41رضا النظيف. د95

               116924.739.960نهج املنجي سليم الناظور  41ألفة سعيدي . د96

98974808بئر مشارقةناجح الغناي. د97

114998343621عمارة البنك الفالحي الفحص عبد الواحد قارة.د98

114098548670نهج الجامع الفحص بشير شنيتير. د99

98681788الزريبة حمام مريم بن سعيد.د100

93316520الناظور عماد بن سليمان. د101

96570290الناظور سعيد الضاوي. د102

22551769 نهج ليبيا الفحص نبيل البية. د103

زغوان

نابل



98464806سليانةعزالدين القريوي.    د104

97228571سليانةمريم مليكة .د105

97372436سليانةماهر حسني.د106

98464819مكثرعبد الرزاق املاجري.د107

20393692سيدي بورويس- الكريب نضال العلوي. د108

98550541قعفور دمحم الصالح العرقوبي. د109

98813084العروسةعماد الحيوني . د110

20852634سليانةنسرين الزريبي. د111

98733435سيدي بورويسكافية املهتلي. د112

98696054بوعرادةزهير الوادي. د113

97818540الروحيةأمال الداللي. د114

98430465برقوالصادق املكي. د115

98604006الكاف التريكي الشارني.د116

98587140الكاف فتحي زمال.د117

98515813الدهمانيسامي القيزاني.  د118

26802277قلعة السنانشفيق بن صالح.د119

98801412الساقيةقدور حسني.  د120

97049300تاجروينناهد بن حراث .د121

55734154الجريصةسهام سبيعي.  د122

98227847الكاف حسان البلطي.  د123

99315000الكاف أسامة مليتي .  د124

24137586الدهمانيأحالم مناعي.  د125

الكاف

سليانة



97354631الدهمانيدمحم السعدي.  د126

97249472 السرس دمحم علي العوادي .د127

710098237207عمارة عمار العياري برنوصة الكاف سقراط الفرشيش ي.د128

715097049513نهج العين تاجروين وائل الرزقي.د129

99706824القصورمروان نواصري. د130

93814665ساقية سيدي يوسفرامي سوايعية.د131

98621722كامل الواليةرضا بن عمران.  د132

98446442جندوبةوئام املولهي.د133

99240424 /-55362758بوسالمكريمة النايت سليمان.د134

95171303طبرقةحياة قامدو. د135

98488770طبرقةإلياس عرفاوي. د136

95760356جندوبةدنيا السديري.د137

92589300جندوبة الشمالية+جندوبةأنيس حمودة.د138

20370824جندوبة الشمالية+جندوبةشيراز تيساوي.د139

98595080فرنانةحسن تبيني.د140

98958739بلطة بوعوان+بوسالمكريم يعقوبي.د141

93797837بلطة بوعوان+بوسالمإيهاب حجاجي.د142

98446077بلطة بوعوان+بوسالممحسن عبيدي.د143

21968534 /  92937812عين دراهمحنان نواصري.د144

22537965فرنانةعادل بن حسين.    د145

29513498بوسالمالسحبي السومري.    د146

98609158غار الدماويامن املرسني.   د147

98285662جندوبةسفيان املناعي.   د148

الكاف

جندوبة



98285705وادي مليزوائل ذوادي.د149

98284966سوسةوهيب املهري.د150

98235162سوسةنجود الشريف.د151

54679717-98679715سوسةزياد زعفوري.د152

97885800سوسةهيكل كَسة.د153

97583151سوسةنادية بن برَيك.د154

98606897سوسةأماني النفاتي.د155

51508800سوسةرانية عبد الغني. د156

98282615القلعة الصغرى-أكودةجمال بن الحاج سالمة.د157

55404194-98404199حَمام سوسةسمير املهيري.د158

98400710حَمام سوسةعبد الرحمان الحميدي.د159

98536229حَمام سوسةعادل بن عمر.د160

98403760مساكنفخري قزقز.د161

52202488مساكنجيهان الساحلي.د162

98400952مساكنطارق بن عروس.د163

98401995مساكندمحم لحويج بوهالل.د164

21160345-99702051مساكنزياد علية.د165

98409334القلعة الكبرىعيس ى بوميزة.د166

98640402القلعة الكبرىصفوان بلعيد.د167

97988905هرقلةعبد الجليل باللطيفة.د168

52658695أكودة- شط مريم دمحم جعيدان.د169

98210542هرقلةمحمود صمعية.د170

98402003سيدي بوعليلطفي الحميدي.د171

جندوبة

سوسة



96319930بوفيشةنادية الزهاني.د172

50477378سيدي الهاني سميرة بن مبارك.    د173

98401863النفيضةحوسين بلقاسم.د174

92117365النفيضةأحمد مسعود.د175

98684086كندارحسن بنور.د176

26839819القلعة الصغرةهيبة قليم.  د177

96978898سيدي الهانيعلي بن الحاج حسين.د178

97317843املكنينرضا بن عبد السالم.د179

99293487املنستيرتيسيير سعدانة.د180

98406863املنستيرلطفي محلة.د181

98977490املنستيررضوان بوسعيد.د182

97317922الساحلينسنية بن يونس حرم رحومة.د183

97163126جمالسلوى بن عبد القادر.د184

97368660قصرهاللنور الدين امليالدي.د185

55603986الساحلينسميرة السميعي.د186

98723966البقالطةمهدي شاكة.د187

98406503طبلبةعبد السالم الكحلة.د188

98434217بقالةسامي النعيري.    د189

98406519صيادةبشير الزرمديني.    د190

21024712بني حسانحازم ساس ي.   د191

98407005قصر هاللكريم شقير.   د192

98272169املنستيريونس السوقي.    د193

98545842الساحلينملين النيجاوي.د194

سوسة

املنستير



98948941قصيبة املديونيهاني حاج عمار. د195

29867717جمالد أنور عبد الحفيظ196

98643919املنستيرالصحبي قلح.د197

98680400املهديةخالد بن سالم. د198

97523042أوالد شامخإيمان القروي. د199

95002935قصور السافدمحم مستيري. د200

98408262رجيشمحسن الغمام.  د201

92397320الشابةعلي الشريف.د202

94234848شربانحكيم رجب. د203

98 414115صفاقسسامي الفارس ي. د204

23414  174ساقية الزيت- طريق تنيور حاتم الحاج قاسم. د205

98 414797قرقنةعلي الشيخ السبوعي. د206

98421377قرقنةصابر الشلي. د207

53231696قرقنةعادل السويس ي. د208

22908558طريق تنيورمريم قراب. د209

98630945قرقنةالحبيب بن شيخة. د210

29477728بئر علي بن خليفةمروى رجب. د211

22607763منزل شاكرعزيز بن مبارك. د212

54045558صفاقسأميرة مكور.د213

96260573ساقية الدائرسليم بوجلبان.د214

98410621البستان- صفاقس املدينة دمحم شقرون. د215

98411246صفاقس الجنوبيةنور الدين الحديجي. د216

96641226عقاربوليد الحامدي. د217

املنستير

صفاقس

املهدية



98230301بئر علي بن خليفةفاتح السويحي. د218

98412023طريق تنيورأنور قطاطة. د219

51812916صفاقسرؤى غربال.  د220

398412818طريق منزل شاكر كلم لسعد املزغني.د221

97759877طينة- الحاجب يزن الرباعي. د222

98413460ساقية الدائرعبد الوهاب التركي. د223

لي. د224 50035333ساقية الزيتحمادي الزر

98211665العامرةكمال عبيد. د225

98940868بئر علي بن خليفةلطفي بن زايد. د226

98407472املحرسجبران البدوي. د227

98656354صفاقسعبد الكريم مخن. د228

94261801صفاقسأيمن التومي.  د229

44255225صفاقس الجنوبيةنزار معلى. د230

95080695ساقية الدائروسام قطاطة.   د231

98644576-52800715قرقنةدمحم الناصر بكار. د232

95344521صفاقسبالل الغراب.د233

98.679.583سيدي بوزيددمحم حمدوني. د234

28.658.033الشرقية. ب .س أيمن هاني. د235

96.152.521سيدي بوزيدهيثم غنيمي. د236

96.511.722جلمةلطيفة مسعودي. د237

97696699جلمةبوبكر سعداوي.   د238

98.373.879الرقابدمحم الطاهر كحولي. د239

98.725.746املزونة- الرقابلطفي صياحي. د240

سيدي بوزيد

صفاقس



97.172.350السعيدةناجي سليمي. د241

98.918.866سيدي بوزيدعفاف عيساوي. د242

22955919جلمةبسام مسعودي.د243

98571645جلمةنور الدين ميساوي.د244

98.814.146الغربية. ب.سكمال نصري. د245

98.417.246الرقابسامي القادري. د246

93272220جلمةفاتن مسعودي.د247

25110483الحاجب- جلمة خولة السعيدي.د248

97570767السبالة- جلمة سفيان الرحيمي.د249

20573547السبالةإيمان دمحمي. د250

98341525بئر الحافي محرز الغول. د251

95552167بئر الحافي نسرين دالي.  د252

92094442بئر الحافي سناء نيلي.  د253

52815970سوق الجديدأنيس قودي.  د254

97567890سوق الجديدصالح الدين السعيدي .  د255

97919136سوق الجديدجمال ضاهري.  د256

92269273سوق الجديدصابرين علوي.  د257

98679847املزونةعبد الحميد غانمي.  د258

96327514الرقابطارق عيوني.د259

97660552الرقاب- املزونة منجي مسعودي.    د260

98410303الرقابدمحم يحيى الدلهومي.    د261

95824585الرقابدمحم الهادي صياحي.    د262

96460024املكناس يمفيد غابري .   د263

سيدي بوزيد



93995920سيدي بوزيدنادية برايكي.    د264

22374424سيدي بوزيدمنير برقوقي.    د265

22433008لسودةغسان نصيبي.   د266

96078122الشرقية. ب.سسمير حامدي.    د267

97568040الغربية. ب.سأحمد التليل غربي.   د268

98679719الغربية. ب.سمهدي الجاللي.    د269

97495598الغربية. ب.سمكرم محمودي.    د270

97758250السعيدةمصباح الربيعي.    د271

97848045سيدي علي بن عونرضوان قروي . د272

97696699حاجب العيونبوبكر السعداوي. د273

98513361مقر دائرة إلانتاج الحيواني– القيروان نور الدين حمدي.د274

50280187مقر دائرة إلانتاج الحيواني– القيروان أمل الشريف.د275

93671376حاجب العيوننبيهة كرعود.د276

98267199السبيخةعادل الزارعي.    د277

97030005العال و حفوزهيكل الصعنوني.د278

40927149السبيخةسمر الزريبي .د279

97888646منزل مهيري- العال  كمال شرف الدين.    د280

98649354بوحجلةنزيهة الغرسالوي.د281

97263660الوسالتية نجوى بوراوي.د282

98953957القيروان صالح الشهايبي.د283

97189867حفوزرياض البراهمي.    د284

97085578الوسالتيةنبيل املسعودي.د285

21232640نصرهللاعبد الباقي جابلي.    د286

سيدي بوزيد

القيروان



98721822منزل املهيريرؤوف الجملي.د287

97531764الوسالتيةدمحم عبداوي.د288

92826009الشراردةعفاف النهي.    د289

52890361الشراردةأنيس الخليفي 290

98294904بوحجلةسامي الوسالتي.    د291

26078752القيرواننبيل النهي.    د292

93110894نصرهللاسفيان الدعوثي.د293

24591361القيروان سفيان بن عبد هللا.    د294

97868267السبيخةعلي الضيف.د295

98644985القيروان أوس الصفار .د296

92282343القيروانشيماء املهدواني.  د297

52450560القيروانسهيل بن دمحم.    د298

94861884القيروان أحمد العبيدي.  د299

97768997الشبيكةصالح  الدين الرايس ي.د300

98557093تــــوزرطـالل حمـزة.د301

99647423تــــوزرأيمن السيد. د302

98283122تــــوزرأيمن حمدي باشا. د303

98825672تــــوزرسفيان مخلوف.د304

98642528نفطـةمكرم عرابي. د305

52250223نفطـةعاطف حسين. د306

99462256نفطـةدمحم حنيش. د307

ــانـــي. د308 98438104دقـاشمنصف عثمـ

98627746تمغزةالطيب الخليفي. د309

القيروان

توزر



97876328الحامةدمحم البيضانــــي. د310

97740225جربةأمين زيود.د311

55968337جربةعمر قوجة. د312

97599493جربةفتحي الجرو. د313

97382739سيدي مخلوفصغير الحجام.د314

99587959بنقردانوليد شندول.د315

22041715بنقردانوليد بوعبيد.د316

26213845مارثرفيع الزرلي.د317

97409151شارع ابو القاسم الشابي تبلبوكريم معاوي.د318

22431346مطرش قابسنادية العياش ي.د319

21120977غنوشعبد الباسط رجايبة.د320

97194895تبلبو قابسكمال بلحسن.د321

98920303وذرفشادي الزريبي.د322

98534045قابسدلندة ناصفي. د323

98913830الحامة قابسرشيد عويجان.د324

98660456حي الامل قابسامنة القصراني.د325

98429408وذرفحبيب بالليل. د326

21162392تبلبو قابسسفيان مبروك.د327

97214623شننيدمحم بوريشة.د328

99293634تطاوين الشماليةمحسن بوعجيلة. د329

98668307تطاوين الشماليةسهير قشوط. د330

96524980البئر ألاحمرسميرة البوبكري.    د331

97632741تطاوين الجنوبيةمنية لشطر. د332

قابس

توزر

مدنين

تطاوين



23370452قصر عونأحالم لحمر.    د333

20032868تطاوين الجنوبيةنبيل الزواري.   د334

96056426تطاوين الجنوبيةبوبكر بن صميدة. د335

25750048تطاوين الجديدةمروى الهواري.    د336

25750048تطاوين الجديدةفوزي القاصر.    د337

97387691غمراسنلسعد هدية. د338

53306921غمراسنماهر عشعش.  د339

98733435رمادةكافية املهتلي. د340

97335627تطاوين الشماليةفيصل الناجح.    د341

97159145سيدي بوبكردمحم ياسين سعيدي.  د342

98252036أم العرائسمحجوب املاجري.د343

98436481قفصة الشماليةأحمد عمارة.د344

99827160قفصة الجنوبيةريمة عموري.د345

23287365رديفراضية مبروكي .د346

95717837بلخيرإبتسام زيان.د347

55685620السندهيبة جابلي.د348

52544300املظيلةهدى عمري.د349

53009638القصر رحاب الجوادي.د350

64987451القطاراخالص اللموش ي.د351

98531706القصرسامي العكرمي. د352

97571247قفصة الجنوبيةراشد بجزة. د353

97726343القطارإيمان مبروكي.  د354

22458312سيدي عيشبشير عقوني. د355 قفصة

تطاوين



96725086السندغثمان يعقوبي.  د356

98603725القطاردمحم أمين شكري. د357

97640954أم العرائسعماد التيسة.  د358

98426302سيدي عيشحمزة الزعفوري.  د359

99654893زانوشنجيب مهذي.  د360

96027710سيدي عيشزهير عباس ي.  د361

96422976السندطارق حبش ي . د362

97425369قفصة الشماليةأحمد مادسية.  د363

53589330قفصة الجنوبيةمريم ألاجري.  د364

96219100قفصة الجنوبيةلطفي الفردي.  د365

98429123قفصة الجنوبيةصالح العكرمي.  د366

21081299السندفؤاد حميدة.د367

21276815املتلويعبد السميع جرابة. د368

98662120القصرينرضا القاسمي.د369

98946344القصرينحنان حسينات.د370

52678050القصرينأنس الدلهومي.د371

52862095القصريننيسان نصري.د372

92402877فريانةنورة عبيدي.د373

98678696تالة- حيدرة كارم التليلي.د374

96800900جدليان- سبيبة نزار بربوش. د375

96150593قصرينحنان شخاري.د376

96136011سبيطلةإناس قزاني. د377

97311709فوسانة- العيون  أسامة نصيبي. د378

قفصة

القصرين



98453323القصرينشكري منصوري.    د379

53310765القصرينفايدة نصري.    د380

94378521فوسانةعاطف مسعودي. د381

98235884فريانةخالد الجوادي. د382

94326500فريانةهدى الصغيري. د383

97006020فريانةحسان نصري. د384

96579888العيون   فضيلة خليفي. د385

97041720ماجل بلعباسطارق عكريمي. د386

97463756فريانة- ماجل بلعباس جوهر شعباني. د387

98522236سبيطلةصالح الدين زعفوري. د388

99777748سبيطلةسعاد بناني. د389

97639371سبيطلةأميرة عمامي.   د390

98435087تالةدمحم الطيب حيوني.    د391

90345345حدرةطارق رابحي. د392

98690305تالةعماد حيوني.  د393

96971244سبيطلةلطفي زنايدي. د394

98901924دوزحافظ الدباك.د395

98927916سوق ألاحدجلول بنبوبكر. د396

96201432الفوارصامد بناصر. د397

96475656دوزبسام بالحاج دمحم. د398

96076887دوزعلي بنصر.د399

97717519قبليخليل الزعتوري. د400

92684400سوق ألاحدأمل أشعري. د401

قبلي

القصرين



96536740قبليخولة سلطان. د402

قبلي


