
وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحية

البريد اإللكترونيرقم الهاتفالشهادة العلمية/ مستشاراإلسم واللقبالوالية ر /ع

محمد الهادي كحول1ً
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
98 405 221hedi. cert@gnet.tn 

الهاشمً بن رحومة2
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً
23 796 686benrhouma-hechmi@hotmail.fr

300mohbej@gmail.com 952 22إختصاص علوم فالحية-مستشار فالحي محمد الباجً 3

065 945 27إختصاص إنتاج نباتي-مستشار فالحي تٌسٌر عامر 4
ameur.tycir@gmail.com

contact.taycir@gmail.co.

487saadi.oussema@gmail.com 940 20إختصاص علوم فالحية-مهندس فالحي أسامة السعدي 5

سناء اللطٌف6
اختصاص إنتاج - مستشار فالحي

حيواني
21 493 939 letaiefsananouri@gmail.com

إبراهٌم العباس7ً
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
98 322 382brahim.abassi@gnet.tn 

طارق بن عٌاد8
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
24562483zbenayed@yahoo.fr

امنة بن علٌة 9
إختصاص إنتاج -  مهندس فالحً

حٌوانً و علفً
52679544benalayamna@gmail.com

54149882youssefnaboltane@yahoo.frإختصاص بستنة- مستشار فالحً ٌوسف نابلطان10

عبد الحمٌد الزنزوري11
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
98 238 553medacop@yahoo.fr

محمد علً عتٌق 12
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً
24 265 907maa@agridev.net

الهادي شتونة 13
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً
53 270 506hedi.chattouna@gmail.com

رٌم بنمٌالد 14
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
95 092 725Zohra.benmiled2007@yahoo.fr

مالك شطورو15
إختصاص انتاج - مهندس فالحي 

538chtouroumelek@hotmail.fr 015 54حيواني

وفاء بن حمٌدة  16
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
70 934 573wafabensalem.wbh@gmail.com 

رانٌا البكوش17
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
99898634baccouche.rania@gmail.com

محمد الماكن18ً
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفً
99 881 244mohamed.mekni@yahoo.fr

عٌسى الٌونسً 19
إختصاص هندسة -مستشار فالحً 

رٌفٌة
98 328 336younsi.aissa@yahoo.fr

نبٌل حّمادة20
إختصاص علوم - مستشار فالحً

فالحٌة

98 593 615

23 393 938
nabilhammada@gmail.com

سفٌان المستاوي21
إختصاص إنتاج -مستشار  فالحً 

نباتً

22 219 101 

98 624 351
somestaoui@gmail.com

المنوبي درغوث22
إختصاص إنتاج -مستشار فالحي 

نباتي
98 330 456manoubi_darghouth@yahoo.fr

قٌس عٌاد23
إختصاص  إنتاج - مستشار فالحً 

نباتً

78 442 002

95 953 737
kaiss.ayed@gmail.com

محمد حموده24
إختصاص إنتاج -مستشار فالحي 

نباتي
97 424 983med_hamouda@yahoo.fr

سامً الدروٌش25
إختصاص التصرف -مهندس فالحي 

في المؤسسات الفالحية
98 949 496samiderouich9@gmail.com

سانٌة بوسن منوبةboussenn@hotmail.fr 432 542 22إختصاص بستنة- مهندس فالحً عزٌزة بوسن 26

558hal47im@gmail.com 109 94علوم فالحٌة- مستشار فالحً حلٌم بودبوس27

محمد عتٌق خرباش28
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
98 247 534kharbechatig@hotmail,fr

صابر كشٌش29
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
97 843 697ksabeur@yahoo.fr

منوبة 

أريانة

تونس

بن عروس

 نهج طارق بن زٌاد قرطاج بٌرصا3

نابل

بن عروس- رادس ملٌان 

أرٌانة- شارع سٌدي بوعلً برج الوزٌر 

110حً البساتٌن طبربة  ص ب  

شارع جوهر -  حً جابر 8مقسم العالقً مقسم رقم 

2090مرناق السبالة - السقلً 

1 شارع الٌنبوع الوردٌة 6 

 2034 شارع حسن حسنً عبد الوهاب الزهرة 16عدد 

الزهراء

2080- نهج سالم الجربً إقامة البكوش 2

 سٌدي زٌد حدائق سكرة العوٌنة تونس13

مكتب دراسات واستشارات و )مكتب اكت لالستشارة 

 2083حً الغزالة , 5اقامة رحاب  ,42شقة ب , (مرافقة

ارٌانة

برج الوزٌر أرٌانة

الجمهورية التونسية 

 ضفاف البحٌرة 44نهج فكتورٌا، إقامة البحٌرة مكتب عدد 

2053

قائمة المرافقين المختصين في بعث المشاريع والتصرف في المستغالت  الفالحية 

1003تونس  - 20الحً األولمبً عمارة عدد 

 أرٌانة2083 نهج علً باش حامبة حً الغزالة 7

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

 أرٌانة2073 نهج اإلبرٌزي برج الوزٌر 16

1008 شارع الساحل، منفلوري ، تونس 14

باردو- خزندار -  شارع أبو نواس12

 تونس1400- 1 نهج األخطل المنزه 21

منوبة-  إقامة البرتقال 10الطابق السفلً عمارة دالٌة 

 تونس1091 العمران األعلى 6243 نهج 68

 تونس1075باب الخضراء -معهد شارع مجاز الباب 

العنوان 

 إقامة شارع مصطفى Greeland consultingمكتب 

2080أرٌانة   - 3cمبنى ب عمارة - حجٌج 

نابل- قلٌبٌة 8090نهج عبد الرحمان الداخل 

نابل-  قربة8043بوجرٌدة 

 تونس1002 نهج اندري توري 10

 حً الزهور الخامس4416نهج  

 قرمبالٌة8030حً األولمبً -  شارع اإلنتفاظة 9

 نهج المدرسة برج الوزٌر أرٌانة15
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إسمهان الشواشً 30
إختصاص هندسة ريفية -مهندس فالحي 

المياه والغابات
55 460 144asmahenchaouachi@gmail.com

سندس النوال31ً
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً

حٌوانً و علفً
52 513 885dip.tunisia@gmail.com

benna.kh@gmail.com 393 351 24إختصاص بستنة- مهندس فالحً خالد البنا32

علً العاٌدي33
إختصاص إقتصاد -مهندس فالحً 

رٌفً
98441150aliaidi65@gmail.com

 599smiiwardi8@gmail.com 624 98إختصاص بستنة- مهندس فالحً الوردي السمع34ً

54705644sarra.bahroun1989@gmail.comإختصاص  بستنة- مهندس فالحً سارة بحرون35

99903333ahmedmouaddab@gmail.comإختصاص  بستنة- مهندس فالحً أحمد المؤدب36

حافظ العموشي37
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفً
22 918 518hafedh.ammouchi@gmail.com

هالة الطرودي38
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفً
98 713 640helaesam@yahoo.fr

مصطفى قلوز39
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً
96 662 955mustaphaguellouz@yahoo.fr

 

بنزرت

نابل

منزل بورقٌبة - 7050 نهج حسٌن بوزٌان 17

قبالة ) 7شارع السلم عمارة قاللة الطابق األول مكتب عدد 

8030قرمبالٌة نابل  (محطة بنزٌن أولٌبٌا

8075نهج سقراط طرٌق اللٌدو دار شعبان الشاطىء 

8100نابل - بوعرقوب 

 خزندار تونس29عمارة إبن األغلب شقة 

8040قرمبالٌة طرٌق مرناق 

-    شارع اإلستقالل عزٌز سنتر Agri- Conseilمكتب 

303الطابق الرابع مكتب عدد 

 سلٌمان نابل1طرٌق قربص كلم 

 نابل8000نهج سٌدي بن عٌسى 5

 دار شعبان8011 نهج ابو جهاد 
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صالح الهٌشري 40
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
98 238 433hichrisalah@yahoo.fr

عبد الكرٌم فضالوي 41
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً

نباتً
98 731 445Fadhlaoui_abdelkrim@yahoo.fr

مختار عمري 42
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
98 205 655omrielmokh @gmail.com

وئام بوعالم 43
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

إنتاج حٌوانً و علفً
23 863 699boualemwiem1@gmail.com

814mezen17@live.fr 280 92إختصاص بستنة-مهندس فالحً محمد مازن البحٌري 44

ألفة بن حٌدري45
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً

23 179 238 

93 131 746
benhidriolfa@yahoo.fr

محمود خماخم46
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً 

نباتً
55160028mahmoud.kh@live.fr

ضحى بن سلٌمان 47
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً 

نباتً
40 674 241dhouha_benselimen@yahoo.fr

أسماء خلفة48
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً
52 190 040khelfaasma@yahoo.fr

بوجمعة الماجري49
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً
98 924 370mbing2007@yahoo.fr

870nihel.aloui89@gmail.com 528 96إختصاص بستنة- مستشار فالحً نهال العلوي50

دالّعي حوسين51

النباتية التقنيات علم إختصاص-  فالحي مهندس 

98331977houcinedellai@gmail.com

شيبوب وداد52
إختصاص إنتاج - مهندس فالحً 

حٌوانً وعلفً
29506276gsbwided@gmail.com

البجاوي يسرى
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
95020723bejaoui.yosra92@gmail.com

رضا الطرخان53ً
إختصاص تجهٌز -مستشار فالحً 

رٌفً
20 529 325ridator@yahoo.fr

عقٌلة الدرٌدي 54
إختصاص التصرف -مهندس فالحً 

فً المستغالت الفالحٌة
29 111 495akila.dridi01@yahoo.com

سمٌر مالك 55
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

اإلنتاج النباتً
20 181 172siksmt@hotmail.com

نبٌل بالاللً 56
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
23220845nabil_bellali@yahoo.com

وفاء عبٌدي57
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
22497901abidiwafa1@gmail.com 

وفاء مدفع58ً
: مهندس فً االنتاج الفالحً 

التصرف فً الموارد الطبٌعٌة
22 364 380medfaiwafa2@gmail.com

مروي حرزي 59
إختصاص فً - مهندس فالحً 

اإلنتاج النباتً
27 762 285marouaherzi@gmail.com

رضا نصٌب61
اختصاص إنتاج - مستشار فالحً

نباتً

98 237 019

52 117 953 
benncibridha@gmail.com

98989265mohsen.guesmi@yahoo.frإختصاص بستنة-مستشار فالحً محسن القاسم62ً

لبنى الجبال63ً
الشهادة الوطنٌة لمهندس اختصاص 

هندسة منظومات البستنة

96482160 / 

58720717
lobnajebali81@gmail.com

حذامً سالم64
مستشار فالحً ـ إختصاص حماٌة 

النباتات
96 919 419salem_hadhami@yahoo.com

عادل اللواتً 65
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
98 444 431adelloueti@yahoo.com, 

محمود نصر 66
إختصاص العلوم -مهندس فالحً 

الفالحٌة بالمناطق الشبه جافة
98 283 464mahmoudnsr@gmail.com

082riahi.projects@gmail.com 473 98إختصاص بستنة-مهندس فالحً نور الدٌن الرٌاحً 67

رمزي المؤدب 68
إختصاص علوم - مهندسً فالحً 

فالحٌة

21 421 435 

97 690 761 
ramsysh@yahoo.fr

رابح المنصوري69
إختصاص هندسة -مستشار فالحً 

رٌفٌة

98 284 057

24 322 046
mansourirabeh@live.fr

إختصاص إنتاج نباتً-مهندس فالحً الحبٌب خلٌف70ً

97 575 601 

22 800 110khlifi.habib@yahoo.fr

بنزرت

زغوان 

بالكاف للفالحة الجهوي االتحاد مقر

 باجة1952 جانفً 15 نهج 9

 أفرٌل؛ الكاف الغربٌة9حً 

حً المنار الخامس باجة الشمالٌة

8160 غارالدماء 162ب عدد .ص

باجة

جندوبة 

القيروان 

حً السعادة بوعرادة-  نهج أسامة بن زٌد 1

سليانة

الكاف

8189 حً الفردوس جندوبة الشمالٌة 160

7100  الكاف 281ص ب 

مساكن الفالحة القٌروان-   طرٌق صبرة 

  باجة1 نهج افرٌقٌا المنار8

 بوسالم 8170مقسم الصبر حً الهادي خلٌل طرٌق 

جندوبة

 باجة9000 نهج حنون 16

زغوان- الفحص 

 بنزرت، باب ماطر7061، 91ب ,ص

7000 نهج عبد العزٌزالعروي بحٌرة بنزرت 749

1155- بئر حلٌمة زغوان 

زغوان- أم األبواب الفحص 

7000بنزرت - حً الهناء بلفٌدٌر 300عمارة رٌم شقة 

مكتب التصرف والخدمات نهج سٌدي العٌونً الحجام 

القٌروان

الكاف- القصور 

8170 نهج الحدائق بوسالم 30

مكثر سلٌانة- حً المنجً سلٌم 

8100 شارع علً البلهوان جندوبة 39

سلٌانة- حً الجمهورٌة 

طرٌق الزرٌبة حمام ، نهج الصفاء حً الرسالة زغوان 

1100

بنزرت-  نهج مراكش العالٌة 12

الطابق الثانً عمارة البقلوطً نهج محمد علً جندوبة

شارع فرحات حشاد باجة

 باجة9000طرٌق عمدون 

6100  سلٌانة 36حً الفالحة عدد
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رفقة الالفً 71
اختصاص انتاج - مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفً
29577803racimlefi@gmail.com

إختصاص إنتاج نباتً-مهندس فالحً عادل مواله72ً
40 352 355

97 122 968
moulahy2007@hotmail.fr

رشٌدة السعداوي73
إختصاص إقتصاد -مهندس فالحً 

رٌفً

24 631 557

77 471 138 
saadaouirachida@yahoo.fr

إختصاص بستنة-مهندس فالحًماهر فالحً 74
98 103 461

22 606 189
maher_felhi@yahoo.fr

333helali_olfa@yahoo.fr 121 92إختصاص بستنة-مهندس فالحً ألفة العباٌدٌة75

وحٌد مروانً 76
إختصاص مٌكنة -مهندس فالحً 

فالحٌة
20 204 511marwah0@live.com

فارس هرماسً 77
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
53 929 730hermassi.fares@yahoo.fr

464youssfi_monia@yahoo.fr 302 52إختصاص إنتاج نباتً-مهندس فالحً منٌة ٌوسفً 78

 747am.meftahi@ymail.com 445 93مهندس فً العلوم الفالحٌةعالء الدٌن المفتاح79ً

557askria.ing@gmail.com 497 52مهندس فً العلوم الفالحٌةأمانً عسكري80

نجاة الربٌع81ً
  مستشار فالحً اختصاص انتاج 

حٌوانً و علفً
96876305r.najet86@gmail.com

ماهر السوٌلم82ً
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
95515110mehersouilmi7@gmail.com

27027652yahyanabil@gmail.comإختصاص بستنة-مستشار فالحً نبٌل الٌحٌاوي83

محمد الطرابلس84ً
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً

26 512 013

99 519 318
agricasa@topnet.tn

389batep@hotmail.fr 531 97إختصاص إنتاج نباتً-مهندس فالحً محً الدٌن ذٌب85ً

ربً شعٌبً 86
إختصاص حماٌة - مستشار فالحً

نباتات
58 277 229chouaibirouba@gmail.com

سنٌة الصالح87ً
مهندس فالحً إختصاص علوم 

فالحٌة
44504305sony.87@live.fr

صبرة الجموس88ً
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
94 732 775j-sabra@topnet.tn

96760488maher.beltaifa@laposte.netإختصاص بستنة- مهندس فالحً محمد ماهر بن  لطٌفة 89

611nabila4@live.fr 905 96هندسة أنظمة البستنة- مستشار فالحًفاطمة المحجوب 90

سيدي بوزيد

المنستير

سوسة

شركة المستقبل للخدمات الفالحية بالقصرين

القصرين

القيروان 

1200نهج سٌدي تلٌل الزهور القصرٌن 

 بنً حسان5014نهج المندرة، 

9100نهج سورٌا سٌدي بوزٌد 

حً الخضراء القصرٌن

الرقاب- مكتب الصابة لالستشارات الفالحٌة، حً الرٌاض 

شارع محمد الخامس سٌدي بوزٌد

1200القصرٌن - شارع الحبٌب بورقٌبة عمارة األمان 

عمارة عبد هللا العونً الطابق األول " كاتاكري"مكتب 

1250سبٌطلة - شارع الجمهورٌة 

 13عمارة الوفاق مكتب رقم -مكتب الزٌتونة لإلستشارات 

 سوسة4000شارع البشٌر صفر 

 الرقاب87 نهج حً الخضراء ص ب 20

 القصرٌن1279الزهور 

1250مكتبة الهاللً شارع الجمهورٌة سبٌطلة 

1200القصرٌن - حً القضاة 

حً الحجام القٌروان-نهج معاوٌة بن حدٌج 

القصرٌن-، نهج لخضر بن سالم بوزقام 15

القلعة الكبٌرة سوسة

1200 القصرٌن 19ص ب عدد 

 القصرٌن5الحً األولمبً عمارة المٌساوي الطابق 

 القصرٌن1200 الدوالب 130 جانفً عدد 14شارع 

mailto:moulahy2007@hotmail.fr
mailto:marwah0@live.com
mailto:hermassi.fares@yahoo.fr
mailto:youssfi_monia@yahoo.fr
mailto:agricasa@topnet.tn
mailto:batep@hotmail.fr
mailto:j-sabra@topnet.tn
mailto:maher.beltaifa@laposte.net
mailto:nabila4@live.fr


529jaballah.fares@yahoo.fr 541 98إختصاص بستنة- مستشار فالحًاالحبٌب جاء باهلل91

وحٌد الدوٌري92
إختصاص تربة  -مهندس فالحً 

ومٌاه وإدارة مزارع
97 239 061duiriwahid@gmail.com

حلمً القصاب93
إختصاص هندسة -مستشار فالحً 

رٌفٌة
20 017 422sieco.tn@gmail.com

سوسن قلٌم94
إختصاص علوم - مستشار فالحً 

فالحٌة
55238547saoussenguellim@hotmail.fr

قٌس بن زٌد95
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
98 565 984kais.benzid@yahoo.fr

نسرٌن العمري96
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفى
29 933 978amri_nesrine@hotmail.fr

غازي الحبٌب97
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

حٌوانً وعلفى
98 656 438ghazihabaieb@yahoo.fr

سناء مالك 98
إختصاص صناعات - مهندس فالحً 

غذائٌة
22 842 329sana.mallek@gmail.com

صفوان بوزقندة 99
إختصاص إنتاج -  مستشار فالحً

حٌوانً

50 356 059

21 356 059

bouzguenda.safwen@gmail.com 

bouzguenda.safwen@outlook.com

مهدي اللجمً 100
إختصاص علوم -مستشار فالحً 

فالحٌة
53 646 223mahdi.lajmi@tadec-agi.com

غسان المذٌوب 101
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً

حٌوانً و علفً
20 475 408acces.agri@gmail.com

أنٌس عمارة 102
إختصاص إنتاج - مستشار فالحً 

نباتً

21 600 456

44 600 456
anisamara84@live.fr

97267259yangui_mouna@hotmail.frإختصاص بستنة-مهندس فالحً منى الٌانق103ً

قلٌعً شوٌة104
إختصاص إنتاج -مستشار فالحً 

نباتً
97 540 606chouayaagri@yahoo.fr

نوفل كرو 105
إختصاص هندسة - مستشار فالحً 

رٌفٌة
98 618 162egttsea@gmail.com

عبد السمٌع وصٌف106ً
اختصاص إنتاج - مستشار فالحً

نباتً
98 661 557abd_horizon@yahoo.fr

نورالدٌن السعٌديتوزر107
إختصاص علوم -مهندس فالحً 

فالحٌة
27077050

continental.export2015@gmail.co

m

محمد ونٌس 108
هندسة -مهندس فالحً إختصاص 

رٌفٌة
98 908 320ounis.blidaoui@gmail.com

أحمد الزعتوري 109
إختصاص علوم -مستشار  فالحً 

فالحٌة
97 831 004ahmed.zaatouri12@gmail.com

محمد الهادي صهبًقابس110
إختصاص إقتصاد -مهندس فالحً 

رٌفً
98 660 318sahbimohamedhedi@gmail.com

أمٌنة الشوٌخ111ً
إختصاص صٌد - مهندس فالحً

بحري وبٌئة

20 223 895 

52 117 953
chouikhiamina@yahoo.fr

52831068afefmoussa@yahoo.frإختصاص بستنة- مهندس فالحً عفاف موسى112

الحبٌب المدنً 113
إختصاص إقتصاد -مستشار فالحً 

رٌفً
98 322 095habib.madani@yahoo.fr

009hbibgsh@gmail.com 235 95هندسة أنظمة البستنة- مستشار فالحًحبٌب المحمدي114

قبلي

مدنين 

تطاوين

قفصة 

المنستير

المهدية

صفاقس

    /  6.5 مارس طرٌق تنٌور كلم 20المركب التجاري 

الشٌحٌة صفاقس3041

 صٌادة المنستٌر5035نهج الحرٌة 

 الشٌحٌة53 شارع المنجً سلٌم عدد 6طرٌق تنٌور كلم 

طرٌق منزل شاكر صفاقس

 المهدٌة6 عمارة الجندول مكتب 1934 مارس 2شارع 

 المهدٌة5100نهج إبن الهٌثم 

5070قصر هالل - نهج فطومة بورقٌبة 

 4 شقة 3 حً الحرٌة عمارة 1,5طرٌق منزل شاكر كم 

3003صفاقس 

4024نهج صالح الدٌن األٌوبً مساكن سوسة 129  عدد

محمد رشٌد رضى قصر هالل

 تطاوٌن3200 شارع الجبل 15

تطاوٌن-  الصمار 3223حً النزهة 

 قفصة2112عمارة جهان سٌدي أحمد زروق

 قابس6000 قصر البرٌد 709ص ب 

 مدنٌن4119معهد المناطق القاحلة 

 توزر2223شارع المغرب العربً حزوة  

عمارة - مكتب الجزٌرة للمرافقة واإلستشارات الفالحٌة 

صفاقس- قرقنة - باطام  الرملة  

 مدنٌن4119معهد المناطق القاحلة 

 مكتب تاداكSME طرٌق المطار عمارة  9كم 

 قفصة2100 نهج أبو القاسم الشابً 17

2100 نهج الطٌب المهٌري قفصة 18

4200 نهج النصر قبلً 16

4243البلٌدات، قبلً 

الشٌحٌة صفاقس3041    /  6.5طرٌق تنٌور كلم 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112224&check=&SORTBY=1
mailto:kais.benzid@yahoo.fr
mailto:amri_nesrine@hotmail.fr
mailto:ghazihabaieb@yahoo.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112221&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112260&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112260&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=112236&check=&SORTBY=1
mailto:acces.agri@gmail.com
mailto:chouayaagri@yahoo.fr
mailto:sahbimohamedhedi@gmail.com
mailto:hbibgsh@gmail.com



