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 تونس واليــــة

 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 2016 قرطاج بريصةاملكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول قرطاج بريصة اجلهوّية املكتبة 01

 1006 نهج الديوان 3 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالديوان 02

 1001 مكرر نهج يوغسالفيا 71 أطفال،شباب وكهول راضية حداداملكتبة العمومية نهج  03

 1006 نهج الزاوية البكرية الثعاليب 59 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الثعاليب 04

 1009 مكرر شارع بالقي الوردية 77 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الوردية 05

 2052 نهج العطرشية حي الزهور األول 6 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حي الزهور 06

 2070 نهج اجلامع العربي املرسى شباب وكهول املكتبة العمومية املرسى 07

 1002 نهج فلسطني 31 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية نهج فلسطني 08

 2000 نهج الوطن حي الضباط خزندار باردو أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باردو 09

 1008 نهج جواهر ال نهور منفلوري 24 شباب وكهول املكتبة العمومية القرجاني 10

 2025 نهج الطيب املهريي الكرم الشرقي 17 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الكرم الشرقي 11

 1006 )مغلقة( سوق اجلديد نهج 11 شباب وكهول املكتبة العمومية احللفاوين 12

 2009 2قصر السعيد  1عمارة إسربولس عدد  أطفال،شباب وكهول IIقصر السعيد املكتبة العمومية  13

 1005 دار الثقافة العمران طريق املستشفى العسكري العمران شباب وكهول يدونز بنإاملكتبة العمومية بدار الثقافة  14

 1003 نستو –هج آالن سافاري حي الخضراء ن 69دار الثقافة األمني الشابي  أطفال،شباب وكهول مكتبة العمومية حي اخلضراء 15

 2026 نهج إبن اجلزار سيدي بوسعيد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية سيدي بوسعيد 16

 1005 نهج العربي العبادي 19نادي شعبة العمران  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية العمران 17

 1006 مقر دار الثقافة أمحد بوليملن كهولأطفال،شباب و املكتبة العمومية باب السويقة 18

 1008 نهج احلجا مني باب اجلديد 55 شباب وكهول املكتبة العمومية سيدي مدين 19

 2089 شارع فرحات حشاد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الكرم الغربي 20

  سيدي حسني أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية سيدي حسني 21

   أطفال،شباب وكهول 1املتنقلة  املكتبة 22
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  يف انتظار االطار املسري أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة  23

  مدينة الثقافة شارع حممد اخلامس تونس العاصمة أطفال،شباب وكهول فةقالثفضاء املكتبة العمومية مبدينة ا 24

 
 أريانةواليـــــة 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 2080  شارع االستقالل برج البكوش أريانة 23 أطفال،شباب وكهول ةرياناملعلوماتية ا اجلهوّيةاملكتبة  01

 2041 جانفي حي التضامن 18حي  أطفال،شباب وكهول حي التضامن اجلهوّيةاملكتبة  02

 2080 ب املهريي، مكرر شارع الطي39 أطفال،شباب وكهول أريانة املكتبة العمومية 03

 1004 )مغلقة للصيانة(IVشارع عثمان بن عفان املنزه  أطفال،شباب وكهول سباملنزه الساداملكتبة العمومية  04

 2082 حي طارق بن زياد قلعة األندلس شباب وكهول بقلعة األندلساملكتبة العمومية  05

 1004 التجاري والثقايف املنزه اخلامسالسوق  أطفال،شباب وكهول سباملنزه اخلاماملكتبة العمومية  06

 2020 نوفمرب بسيدي ثابت 7شارع  أطفال،شباب وكهول بسيدي ثابتاملكتبة العمومية  07

 2083 لقاسم الشابياية أبو تدائإلباملكتبة العمومية حبي الغزالة  قرب املدرسة ا أطفال،شباب وكهول حبي الغزالةاملكتبة العمومية  08

 2094 املكتبة العمومية باملنيهلة نهج قرنبالية أطفال،شباب وكهول مومية باملنيهلةاملكتبة الع 09

  دار الفضال سكرة –نهج طريق املطار  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية دار الفضال 10

   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حي النصر 11

 2083 اثاملندوبية اجلهوية للثقافة واحملافظة على الرت لأطفال،شباب وكهو 1املكتبة املتنقلة بأريانة 12

 2083 اثاملندوبية اجلهوية للثقافة واحملافظة على الرت أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة بأريانة 13
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 منوبةواليـــة 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 2010 نهج خري الدين باشا 14 شباب وكهولأطفال، منوبةاملكتبة اجلهوية  01

 1130 نوفمرب طرببة 7شارع املنجي سليم ساحة  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بطرببة 02

 1124 دةنهج طارق طارق بن زياد اجلدي  شارع احلبيب بورقيبة  أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية باجلديد 03

 2021 ادي الليلو -نوفمرب   7شارع  أطفال،شباب وكهول لليالاملكتبة العمومية بوادي  04

 1110 املرناقية الرتاث -شارع البيئة  2 أطفال،شباب وكهول ةقياملكتبة العمومية باملرنا 05

 2011 لدندانا -شارع اإلستقالل  أطفال،شباب وكهول ناملكتبة العمومية بالدندا 06

 1142 نهج اهلادي شاكر برج العامري فالأط ريمعااملكتبة العمومية بربج ال 07

 2086 وارهيشرد -حي  خالد بن الوليد أطفال 1ريشاملكتبة العمومية بدوار ه 08

 1114 البطان  –نوفمرب طريق برج العامري  7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالبطان 09

10 
 2 شراملكتبة العمومية دوار هي

 )جامع بين هاشم(
 2086 نهج صاحل بن يوسف  وكهولشباب 

 2010 نوبةم  -نهج املغرب العربي 9 أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة مبنوبة 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 بن عروسواليــــة 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 2013 عروسشارع اهلادي جنان بن  أطفال،شباب وكهول بن عروساملكتبة اجلهوية  01

 2050 شارع اجلمهورية محام األنف شباب وكهول املكتبة العمومية حبمام األنف 02

 2050 نهج حسني بوزيان أطفال مكتبة األطفال حبمام األنف 03-

 2034 55نهج غرة جوان  شباب وكهول املكتبة العمومية بالزهراء 04

 2040 حشاد دار الشعب رادس شارع فرحات 50 شباب وكهول املكتبة العمومية برادس 05

 2090 شارع احلبيب بورقيبة شباب وكهول املكتبة العمومية مبرناق 06

 2090 نهج حممد الطيب القصاب حي الرياض أطفال،شباب وكهول اضريلااملكتبة العمومية مبرناق حبي  07

 1145 احملمدية -نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باحملمدية 08

 2033 نهج العروسي احلداد املركب الثقايف مبقرين 1 شباب وكهول املكتبة العمومية مبقرين 09

 2033 نوفمرب حي السوق مقرين العليا 7ساحة  أطفال مكتبة األطفال مقرين العليا 10

 2065 شارع احلدائق  حي احلبيب أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالزهراء 11

 2097 نهج علي باش حانبة أطفال،شباب وكهول تنياالعمومية ببومهل البس املكتبة 12

 2063 شارع فيصل بن عبد العزيز أطفال،شباب وكهول دةدياملكتبة العمومية باملدينة اجل 13

 1164 شارع البحر األبيض املتوسط أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حبمام الشط 14

 2074 نهج مكثر  املروج اخلامس أطفال،شباب وكهول سج اخلاماملكتبة العمومية املرو 15

 2074 املروج األول AFHشارع املهدية عمارة الوكالة العقارية للسكنى مركب  أطفال،شباب وكهول لواملكتبة العمومية باملروج األ 16

 2054 لبئر اجلديداملكتبة العمومية باخلليدية حي ا أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باخلليدية 17

 2082 قرب مركب الربيد   املكتبة العمومية بفوشانة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بفوشانة 18

 2013 شارع اهلادي جنان أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة بن عروس 19

  مدرج ضمن خمطط التنمية  انعسنبمشروع بناء املكتبة العمومية  20
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 بلناواليـــة 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب
 املالحظات

 

  8000 نابل  1938جانفي   18شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بنابل 01

  8021 بين خالدنوفمرب  7شارع  3 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببين خالد 02

  8050 نهج الروضة احلمامات فال،شباب وكهولأط املكتبة العمومية باحلمامات 03

  8080 شارع الطيب املهريي منزل متيم أطفال،شباب وكهول ماملكتبة العمومية مبنزل متي 04

  8070 نهج بن خلدون قربة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقربة 05

  8001 بيب بورقيبة دار شعبان الفهريشارع احل أطفال،شباب وكهول ريلفها ناملكتبة العمومية بدار شعبا 06

  8090 ساحة الشباب قليبية 17 أطفال،شباب وكهول يةقليبب بساحة الشبااملكتبة العمومية  07

  8030 مارس قرمبالية 2نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقرمبالية 08

  8010 رحات حشاد منزل بوزلفةشارع ف 33 أطفال،شباب وكهول فةلاملكتبة العمومية مبنزل بوز 09

  8044 شارع اجلمهورية امليدة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بامليدة 10

  8060 نهج الفردوس بين خيار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببين خيار 11

  8023 نهج الطيب املهريي الصمعة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالصمعة 12

  8040 احلي اإلداري بوعرقوب بوعرقوب أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببوعرقوب 13

  8024 نهج خزندار تازركة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بتازركة 14

  8045 نهج الربيد اهلوارية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باهلوارية 15

  8025 نهج املنجي بن محيدة محام الغزاز أطفال،شباب وكهول زازاملكتبة العمومية حبمام الغ 16

  8031 أفريل تاكلسة 9نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بتاكلسة 17

  8020 نهج اللوزة سليمان أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بسليمان 18

  8090 ليبيةق -ج اإلسكندرية حي الرياضنه 30 أطفال،شباب وكهول رياضال املكتبة العمومية بقليبية 19

  8099 حي سيدي بوسعيد زاوية اجلديدي أطفال،شباب وكهول ديدياملكتبة العمومية بزاوية اجل 20

  8015 املكتبة العمومية مبنزل حر أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل حر 21

  8055 الزيتونة  دار علوش قليبيةشارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية دار علوش 22

  8035 املكتبة العمومية بأزمور نهج علي البلهوان أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بأزمور 23
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  8013 مارس املعمورة 2نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملعمورة 24

  8000 نابل 1938جانفي  18شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة بنابل 25

 مربمج يف خمطط التنمية مشروع يناء املكتبة العمومية زاوية املقايز 26

 

 

 

 زغوانواليــــة 
 

 الربيدي الرتقيم العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 1100 غوانز -نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول زغوانباجلهوية املكتبة  01

 1140 لفحصا -نهج ليبيا شباب وكهول صاملكتبة العمومية بالفح 02

 1140 لفحصا -نهج أبو القاسم الشابي أطفال املكتبة العمومية بالفحص -03

 1160 لناظورا -نهج العربي زروق  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالناظور 04

 1141 ئر مشارقةب-حي اخلضراء أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببئر مشارقة 05

 1152 محام الزريبة  -احلي اإلداري أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حبمام الزريبة 06

07 

 
 1100 زغوان -نهج علي بن سليمان حي املنزه  أطفال مكتبة األطفال بزغوان

 1115 وافص -نوفمرب  7حي  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بصواف 08

   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مسنجة 09

 1111 بل الوسطج -احلي اإلداري  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جببل الوسط 10

 1100 غوانز -نوفمرب  7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة بزغوان 11

 مشروع بناء املكتبة العمومية مبقرن
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 بنزرت  واليـــــة
 

 الرتقيم الربيدي العنوان ماألقسا املكتبة العدد الرتيب

 7000 نزرتب -شارع احلبيب بورقيبة  شباب وكهول املكتبة اجلهوية ببنزرت 01

 7000 نهج املنجي سليم بنزرت أطفال مكتبة األطفال ببنزرت 02

 7000 نهج املدة بنزرت أطفال،شباب وكهول املكتبة النموذجية  بنزرت 03

 7050 نهج اإلمام سحنون مبنزل بورقيبة أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية مبنزل بورقيب 04

 7030 اطرم -شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مباطر 05

 7070 أس اجلبلر -نهج فلسطني  شباب وكهول املكتبة العمومية برأس اجلبل 06

 7070 أس اجلبلر -ينهج احلاج علي الوسالت أطفال مكتبة األطفال برأس اجلبل -07

 7034 اتلنيم-شارع فرحات حشاد  شباب وكهول املكتبة العمومية مباتلني 08

 7034 شارع املغرب العربي حي النخلة املاتلني أطفال مكتبة األطفال مباتلني -09

 7016 اليةع -شارع احلبيب بورقيبة  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعالية 10

 7080 نزل مجيلم -نهج الشهداء  7 أطفال،شباب وكهول لعمومية مبنزل مجيلاملكتبة ا 11

 7035 نزل عبد الرمحانمب -شارع البيئة  أطفال،شباب وكهول نارمحاملكتبة العمومية مبنزل عبد ال 12

 7060 زهانة معتمدية  أوتيك أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بأوتيك 13

 7012 معتمدية جومني بازينة أطفال ينةاملكتبة العمومية بباز 14

 7033 غار امللح –نهج حممد جنويز  23 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بغار امللح 15

 7040 مارس الغزالة اجلديدة 20نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالغزالة 16

 7015 هريي رفرافحي الطيب امل أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية برفراف 17

 7010 املكتبة العمومية بسجنان حي الصداقة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بسجنان 18

 7032 تينجة -نهج غاندي أطفال املكتبة العمومية بتينجة 19

 7014 نهج احلبيب بورقيبة عوسجة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بعوسجة 20
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   أطفال،شباب وكهول رة سجنان املكتبة العمومية مت 21

 7021 طريق بن نيقرو جرزونة شباب وكهول املكتبة العمومية جبرزونة 22

 7000 نزرتب -شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة ببنزرت 23

 

 

 واليــــــة باجة

 

 رتقيم الربيديال العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 9000 باجة نهج عقبة بن نافع أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية باجة 01

 9070 شارع احلبيب بورقيبة مبجاز الباب شباب وكهول املكتبة العمومية مبجاز الباب 02

 اوت  13املكتبة العمومية مبجاز الباب 03
 أطفال،شباب وكهول

 
 9070 مبجاز البابأوت  13حي 

 9060 نوفمرب بتستور 7شارع  أطفال،شباب وكهول كتبة العمومية بتستورامل 04

 9030 شارع احلبيب بورقيبة بعمدون أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بعمدون 05

 9010 شارع احلبيب بورقيبة بنفزة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بنفزة 06

 9022 نوفمرب بتيبار 7شارع  كهولأطفال،شباب و املكتبة العمومية بتيبار 07

 9040 بتربسقشارع احلبيب بورقيبة  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بتربسق 08

 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقبالط 09
 طريق تونس

 باجة قبالط
9080 

 9012 باجة املكتبة العمومية بوشتاتة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بوشتاتة 10

 9000 باجة الشمالية  شارع عمر املختار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بباجة الشمالية 11

 9014 املكتبةالعمومبة بالسلوقية أطفال،شباب وكهول املكتبةالعمومبة بالسلوقية 12

 9023 املكتبة العمومية باملعقولة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملعقولة 13

  وادي الزرقة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بوادي الزرقة 14
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   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية سيدي امساعيل 15

 9000 باجة نهج عقبة بن نافع أطفال،شباب وكهول  باجة 1 املكتبة املتنقلة 16

 9000 باجة نهج عقبة بن نافع أطفال،شباب وكهول  باجة 2 املكتبة املتنقلة 17

 
 واليـــــة جندوبة

 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 8100 جندوبة شارع احلبيب بورقيبة شباب وكهول املكتبة اجلهوية جبندوبة 01

 8100 جندوبة شارع احلبيب بورقيبة أطفال أطفال جندوبةاملكتبة العمومية  02-

 8110 طربقة نهج تونس 6 شباب وكهولأطفال، املكتبة العمومية بطربقة 03

 8170 بوسامل ساحة اجلمهورية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببوسامل 04

 8130 طريق املسبح أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بعني دراهم 05

 8140 فرنانة نهج احلرية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بفرنانة 06

 8160 غار الدماء نهج احلبيب ثامر أطفال،شباب وكهول مومية بغار الدماءاملكتبة الع 07

 8114 املكتبة العمومية ببين مطري أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببين مطري 08

 8115 وادي مليز نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية وادي مليز 09

 8136 املكتبة العمومية حبمام بورقيبة أطفال،شباب وكهول بةاملكتبة العمومية حبمام بورقي 10

  تباينية املكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول تباينية املكتبة العمومية  11

 8100 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول جبندوبة  1املكتبة املتنقلة 12

 8119 احلبيب بورقيبةشارع  أطفال،شباب وكهول جبندوبة 2املكتبة املتنقلة  13

 8119 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول جبندوبة 3املكتبة املتنقلة  14

 مشروع بناء املكتبة العمومية بواد مليز
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 الكاف واليـــــة
 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 7100 الكاف ج أمحد عمارةنه أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوبة بالكاف 01

 7170 الدهماني نهج فرحات حشاد أطفال املكتبة العمومية الدهماني 02

 7170 الدهماني نهج فرحات حشاد شباب وكهول املكتبة العمومية الدهماني 03-

 7114 حي حشاد  الشمالي اجلريصة شباب وكهول املكتبة العمومية اجلريصة 04

 7114 حي املهندسني  اجلريصة أطفال صة أطفالاملكتبة العمومية اجلري 05

 7113 القلعة اخلصبة –حي بن خلدون  أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية القلعة اخلصب 6

 7130 قلعة السنان شارع احلبيب بورقيبة 74 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية قلعة السنان 7

 7160 القصور  -ارع البيئةش شباب وكهول املكتبة العمومية بالقصور 08

 7160 رالقصو -نهج فرحات حشاد  أطفال املكتبة العمومية القصور -09

 7180 السرس 1955نهج غرة جوان  18 أطفال املكتبة العمومية بالسرس 10

 7180 نهج علي البلهوان شباب وكهول املكتبة العمومية بالسرس -11

 7150 تاجروينشارع احلبيب بورقيبة  لشباب وكهو املكتبة العمومية بتاجروين 12
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 7150 نهج العني تاجروين أطفال املكتبة العمومية بتاجروين 13-

 7120 ساقية سيدي يوسف–بطحاء الساقية  أطفال،شباب وكهول فوسياملكتبة العمومية بساقية سيدي  14

 7110 حي النصر نرب اجلديدة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بنرب 15

16 
 املكتبة الع

 مومية الطويرف

 7112 املكتبة العمومية الطويرف أطفال،شباب وكهول

 7121 املكتبة العمومية بالكاف الغربية أطفال،شباب وكهول يةاملكتبة العمومية بالكاف الغرب 17

 7100 نهج حممد القمودي أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة بالكاف 18

 مومية يلطة بوعوانمشروع بناء املكتبة الع
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 سليانة واليـــة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 6100 حي النور سليانة أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بسليانة 01

 6140 مكثر نهج اجلمهورية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبكثر 02

 6120 املكتبة العمومية بالكريب أطفال،شباب وكهول ية بالكريباملكتبة العموم 03

 6170 برقو شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بربقو 04

 6180 بوعرادة نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببوعرادة 05

 6116 العروسة ع اإلستقاللشار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعروسة 06

 6114 املكتبة العمومية بكسرى اجلديدة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بكسرى 07

 6113 بورويس نوفمرب 7شارع  16عدد  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببورويس 08

 6110 قعفور شارع باستور حي املعهد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقعفور 09

 6150 الروحية شارع  البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالروحية 10

 6100 حي النور سليانة أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة بسليانة 11

  حي النور سليانة أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة بسليانة 12

 كتبة العمومية االخواتمشروع بناء املكتبة املعلوماتية بسليانة و امل
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 القيروان ةــوالي
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 3100 القريوان شارع بيت احلكمة أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بالقريوان 01

 3180 العمومية بوحجلةاملكتبة  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية سيدي عمر بوحجلة 02

 3130 نوفمرب 7حي  أطفال وشباب املكتبة العمومية حبفوز 03

 3120 طريق القريوان الوسالتية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالوسالتية 04

 3150 شارع البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعال 05

 3160 مارس 20شارع  وكهولشباب  املكتبة العمومية حباجب العيون 06

 3170 شارع احلرية نصر اهلل أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بنصر اهلل 07

 3114 املكتبة العمومية مبنزل املهريي حي املعز أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية منزل املهريي 08

 3110 ة بالسبيخة حي املنجي سليماملكتبة العمومي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالسبيخة 09

 3125 العلم السبيخة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعلم 10

 3100 شارع أبي زمعة البلوي القريوان أطفال،شباب وكهول الصحابياملكتبة العمومية  11

 3113 املكتبة العمومية بعني جلولة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية عني جلولة 12

 3121 بياملكتبة العمومية الشبيكة نهج أبو القاسم الشا أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الشبيكة 13

 3116 املكتبة العمومية الشراردة حي املعهد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الشراردة 14

 3129 وفعل نهج عبد الرمحان بن املكتبة العمومبة أم مال أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومبة أم مالل 15

 3170 2املكتبة العمومية بنصر اهلل  أطفال،شباب وكهول 2املكتبة العمومية بنصر اهلل  16

 3100 لقريوانا -شارع بيت احلكمة  أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة بالقريوان 17

 3100 وانالقري -كمة شارع بيت احل أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة بالقريوان 18
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 القصرين واليـــــة

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 1200 طريق فريانة أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوبة بالقصرين 01

 1250 شارع فرحات حشاد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بسبيطلة 02

 1250 نهج اجلزائر حي األساتذة سبيطلة أطفال،شباب وكهول (ادلةبع)ال املكتبة العمومية بسبيطلة 03

 1270 بيبةس -شارع الطاهر بن عاشور أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالسبيبة 04

 1210 نهج بن خلدون تالة الغربية القصرين أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بتالة 05

 1221 املكتبة العمومية حبيدرة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حبيدرة 06

 1240 1934مارس  2شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بفريانة 07

 1240 فريانة –املكتبة العمومية األحواش  أطفال،شباب وكهول اشحواأل –املكتبة العمومية بفريانة  08

 1214 اسلعباجل بنوفمرب مسرح اهلواء الطلق الربج م 7شارع  أطفال،شباب وكهول سااملكتبة العمومية مباجل بلعب 09

 

 1220 فوسانة –نوفمرب  7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بفوسانة 10

 1280 يانجدل -نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جبدليان 11

 1215 املكتبة العمومية تالبت اب وكهولأطفال،شب املكتبة العمومية بتالبت 12

 1279 القصرين –قرب معتمدية الزهور  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الزهور 13

 1241 املكتبة العمومية حاسي الفريد أطفال،شباب وكهول دياملكتبة العمومية حباسي الفر 14

 1216 لعمومية بالعيوناملكتبة ا أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعيون 15

 1200 حي السالم األول بالقصرين أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية حي النور 16
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 1200  أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة بالقصرين  17

 1200  أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة بالقصرين  18

 1200  أطفال،شباب وكهول 3املكتبة املتنقلة بالقصرين  19

 مشروع بناء المكتبة العمومية خمودة و المكتبة العمومية بحي البساتين
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 سيدي بوزيدواليـــــة 
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 9140 شارع حممد اخلامس أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بسيدي بوزيد 01

 9113 شارع إبن خلدون أطفال،شباب وكهول مية ببئر احلفياملكتبة العمو 02

 9120 شارع فرحات حشاد أطفال،شباب وكهول ناملكتبة العمومية بسيدي علي بن عو 03

 9140 شارع فرحات حشاد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملكناسي 04

 9170 العكرمي ، شارع حممد91 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالرقاب 05

 9150 املكتبة العمومية باملزونة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملزونة 06

 9110 نهج حممد بريم التونسي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جبلمة 07

 9114 1963أكتوبر  15شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل بوزيان 08

 9200 املكتبة العمومية بأوالد حفوز أطفال،شباب وكهول مية بأوالد حفوزاملكتبة العمو 09

 9122 شارع البيئة حي الفتح أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالسبالة 10

 9100 شارع احلبيب بورقيبة شباب وكهول املكتبة العمومية بسيدي بوزيد 11

 9159 املكتبة العمومية بأوالد سليمان هولأطفال،شباب وك املكتبة العمومية أوالد سليمان 12

 9121 املكتبة العمومية بسوق اجلديد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية سوق اجلديد 13

  أوالد باهلادي أطفال،شباب وكهول ابن خلدوناملكتبة العمومية  14

 9171 املكتبة العمومية بلسودة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بلسودة 15

 - املكتبة العمومية بالفايض أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالفايض 16

 9100 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول 1 املكتبة املتنقلة 17

 9100 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول 2 املكتبة املتنقلة 18
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 سوسة واليـــــة
 

 املالحظات الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

  4000 سوسة شارع الطاهر صفر أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية سوسة 01

 4021 قلعة الصغرى نهج مكة أطفال،شباب وكهول ىاملكتبة العمومية بالقلعة الصغر 02
 

 4040 سيدي بوعلي 1طريق رقم  شباب وكهول املكتبة العمومية بسيدي بوعلي 03
 

 4060 ىربلكساحة اجلامع الكبري القلعة ا شباب وكهول ىاملكتبة العمومية بالقلعة الكرب 04
 

 أطفال الطفأى املكتبة العمومية بالقلعة الكرب 05-
الكبرى  لقلعة نهج الباي ساسي سويلم

 أطفال
4060 

 

 4010 بوفيشة نهج اهلادي شاكر أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببوفيشة 06
 

  4070 مساكن شارع اجلمهورية أطفال،شباب وكهول  املكتبة العمومية مبساكن 07

  4070 مساكن شارع اجلمهورية أطفال املكتبة العمومية مبساكن 08-

  4022 نهج سيدي عبد احلكيم شباب وكهول المكتبة العمومية بأكودة 09

10 
 

 املكتبة العمومية بهرقلة
 4012 هرقلة بورقيبة شارع احلبيب أطفال،شباب وكهول

 

 4011 نهج أبو جهاد سهلول أطفال،شباب وكهول ولاملكتبة العمومية محام سوسة سهل 11
 

 4001 سوسة شارع الرباط أطفال املكتبة العمومية بسوسة حضرموت 12
 

 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالنفيضة 13
 نهج البيئة

 
4030 

 

  4011 محام سوسة شارع اجلمهورية أطفال مكتبة األطفال حبمام سوسة 14

 4081 شارع البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية زاوية سوسة 15
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 4013 مسعدين نهج عثمان بن عفان أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملسعدين 16

 

 4041 صيبة سوسةنهج الشهداء ق أطفال،شباب وكهول وسةس اتاملكتبة العمومية القصيبة الثري 17
 

 4030 النفيضة اجلمهورية رعشا أطفال املكتبة العمومية بالنفيضة 18
 

 4031 الزهور حي الرحيان أطفال املكتبة العمومية حبي الزهور 19
 

 4000 سوسة شارع الطاهر صفر أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة بسوسة  20
 

 4000 سوسة شارع الطاهر صفر وكهولأطفال،شباب  2املكتبة املتنقلة بسوسة  21
 

 4000 املكتبة العمومية حي املطار أطفال،شباب وكهول ملطار(حي ا)د دياملكتبة العمومية سيدي عبد احلم 22

 

  4000 املكتبة العمومية بكندار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بكندار 23
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 واليــــة المنستير
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام بةاملكت العدد الرتيب

 5000 شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية املنستري 01

 5050 نهج احلاج حممد زخامة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باملكنني 02

 5090 نهج سيدي علي شبيل 2 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بطبلبة 03

 5031 نهج البساتني شباب وكهول يتبة العمومية بقصيبة املديوناملك 04

 5031 شارع احلبيب بورقيبة أطفال ياملكتبة العمومية بقصيبة املديون 05-

 5020 احلي اإلداري أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جبمال 06

 5010 نهج الفردوس أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالوردانني 07

 5070 1963أكتوبر  15نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقصر هالل 08

 5025 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببنان 09

 5040 نهج املتنيب بزرمدين أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بزرمدين 10

 5023 هج اجلمهوريةن أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بطوزة 11

 5011 نهج الغزالي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية خبنيس 12
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 5021 نهج احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببنبلة 13

 5035 شارع البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بصيادة 14

 5090 شارع احلبيب بورقيبة لأطفال،شباب وكهو املكتبة العمومية بالبقالطة 15

 5014 نهج بن خلدون أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببين حسان 16

 5012 املكتبة العمومية بالساحلني أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالساحلني 17

 5099 حي بئر العايب أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بلمطة 18

 5015 نهج محدة الواد أطفال،شباب وكهول ببو حجر املكتبة العمومية 19

 5022 شارع البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل النور 20

 5034 املكتبة العمومية بالشراحيل أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالشراحيل 21

 5053 ومية مبنزل احلياةاملكتبة العم أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل احلياة 22

   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل كامل 23

   اطفال خرياملكتبة العمومية مبنزل  24

 5000 شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة 24

 5000 شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة 25
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 المهدية واليـــة
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 5100 شارع علي البلهوان أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية باملهدية 01

 5180 نهج علي البوزيدي شباب وكهول فسااملكتبة العمومية بقصور ال 02

 5189 ات حشادشارع فرح أطفال،شباب وكهول فسااملكتبة العمومية بقصور ال 03-

 5170 نهج العربية السعودية 55 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالشابة 04

 5160 ساحة القصر أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باجلم 05

 5114 شارع صاحل بن عمار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبلولش 06

 5190 جانفي 14ساحة  هولشباب وك نوااملكتبة العمومية بسيدي عل 07

 5190 شارع احلبيب بورقيبة أطفال نوااملكتبة العمومية بسيدي عل 08-

 5110 نهج بن سينا أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية ببومرداس 09

 5130 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بشربان 10

 5140 نهج املنجي سليم ل،شباب وكهولأطفا املكتبة العمومية بالسواسي 11

 5120 مارس 20شارع   أطفال،شباب وكهول خاملشاملكتبة العمومية بأوالد ا 12

 5121 شارع احلبيب ثامر الرجيش 4 أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الرجيش 13
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 5115 املكتبة العمومية بالربادعة أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية بالربادع 14

 5180 جانفي 14شارع  أطفال فسااملكتبة العمومية بقصور ال 15

 5100 نهج الشراع برج الراس أطفال،شباب وكهول قةتيلعااملكتبة العمومية املدينة  16

 5199 املكتبة العمومية الزهراء املهدية أطفال،شباب وكهول يةهدملااملكتبة العمومية الزهراء  17

 5100 دار الثقافة املهدية أطفال ديةملها افةبدار الثقاملكتبة الكائنة   18

 5113 نهج أبو القاسم الشابي هبرية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بهبرية 19

 5112 املكتبة العمومية كركر أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية كركر 20

  التاللسة أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية بالتاللس 21

 5100 شارع علي البلهوان أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة 22

 5100 شارع علي البلهوان أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة 23
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 صفاقس واليـــة
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 3000 فوزنهج ح أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بصفاقس 01

 3003 0.5طريق املطار كلم  أطفال،شباب وكهول يقةدحلاملكتبة العمومية بصفاقس ا 02

 3050 طريق الشاطئ الصخرية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالصخرية 03

 3060 نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باحملرس 04

 3030 نهج املغرب ل،شباب وكهولأطفا املكتبة العمومية بعقارب 05

 3021 8طريق تونس كلم  أطفال،شباب وكهول تيلزاملكتبة العمومية بساقية ا 06

 3062 سيدي عباس 3.5طريق قرمدة كلم  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقرمدة 07

 3021 6.5طريق تنيور كلم  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالشيحية 08

 3040 شارع الشهداء أطفال،شباب وكهول يفةخل نب ملكتبة العمومية ببئر عليا 09

 3010 نوفمرب 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باحلنشة 10

 3042 مركز علولو 8طريق العني كلم  أطفال مركز علولو -املكتبة العمومية بالعني 11

 3070 قرقنة الرملة لأطفال،شباب وكهو املكتبة العمومية بقرقنة 12

 3080 نهج علي الزواوي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جببنيانة 13

 3011 املكتبة العمومية بساقية الدائر أطفال،شباب وكهول ئرالداملكتبة العمومية بساقية ا 14

 3093 6طريق األفران كلم  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باألفران 15

 3023 وادي الرمل 2طريق املطار كلم  أطفال األطفال بوادي الرمل مكتبة 16

17 
 ييداملكتبة العمومية أطفال بس

 املرياثي
 3001 نهج بن قدور املدينة العتيقة صفاقس أطفال

 3012 مركز سحنون 7طريق قرمدة كلم  أطفال،شباب وكهول دةمقراملكتبة العمومية الرشاد ب 18

 3036 نوفمرب العامرة 7حي  أطفال،شباب وكهول لعامرةاملكتبة العمومية با 19
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 3042 طريق العني مركز ين حليمة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالعني 20

 3034 املكتبة العمومية بالغريبة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالغريبة 21

 3020 لسطنينهج ف أطفال،شباب وكهول كراملكتبة العمومية مبنزل شا 22

 3012 شارع اهلادي شاكر أطفال،شباب وكهول ةدرماملكتبة العمومية بوزيان ق 23

 3084 10طريق قابس كلم  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية طينة 24

 3000 نهج حفوز  صفاقس أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة بصقاقس 25

 3000 دار الثقافة قرقنة هولأطفال،شباب وك املكتبة املتنقلة بقرقنة 26

   أطفال،شباب وكهول وراملكتبة العمومية سيدي منص 27
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 قفصةواليـــة 

 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب
 املالحظات

 2100 شارع القاهرة قفصة أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية قفصة 01
 

 2110 م العرايسأ -احلي العصري أطفال،شباب وكهول سياة بأم العراملكتبة العمومي 02
 

 2170 لةاملظي -حي النسيم أطفال،شباب وكهول ةاملكتبة العمومية باملظيل 03
 

 2130 طريق املعاهد الثانوية  حي السعادة شباب وكهول ياملكتبة العمومية باملتلو 04
 

05 
ي ح ياملكتبة العمومية باملتلو

 الرئيس
 2130 المتلوي -حي الرئيس  فال،شباب وكهولأط

 

 2111 املكتبة العمومية بقصر قفصة أطفال،شباب وكهول ةصشارع أمحد التليلي قصر قف 06
 

 2180 حي احلدائق أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالقطار 07
 

 2115 املكتبة العمومية باخلري أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باخلري 08
 

 2120 املكتبة العمومية بالرديف أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالرديف 09
 

 2100 نهج السنوبر دوالي أطفال،شباب وكهول ياملكتبة العمومية بالدوال 10
 

 2190 نوفمرب السند 7شارع  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالسند 11
 

 2131 ملركزا -املكتبة العمومية بسيدي عيش فال،شباب وكهولأط شياملكتبة العمومية بسيدي ع 12
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 2111 املكتبة العمومية بأوالد شريط أطفال،شباب وكهول يطرشاملكتبة العمومية بأوالد  13
 

 2116 املكتبة العمومية بزنوش احملطة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بزنوش 14
 

 2121 املكتبة العمومية باللة القصر حي احلشاد ب وكهولأطفال،شبا املكتبة العمومية اللة 15
 

 2100 طريق فريانة حي النور قفصة أطفال فصةق راملكتبة العمومية حي النو 16
 

 2124 نهج األرجتني حي السرور أطفال،شباب وكهول فصةقر واملكتبة العمومية حي السر 17
 

 2141 املكتبة العمومية منزل ميمون طفال،شباب وكهول ونماملكتبة العمومية منزل مي 18
 

  2100 شارع القاهرة قفصة طفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة   19

  2100 شارع القاهرة قفصة طفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة   20

    طفال،شباب وكهول روقز داملكتبة العمومية سيدي مح 21

    ب وكهولطفال،شبا كرباملكتبة العمومية سيدي بو 22

    طفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بعليم 23
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 توزرواليــــة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 2200 142شارع الشابي ص ب  أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية توزر 01

 2240 طريق حزوة نفطة شباب وكهول نفطةاملكتبة العمومية ب 02

 2240 ساحة التحرير أطفال لنفطة أطفااملكتبة العمومية ب 03

 2260 طريق توزر دقاش شباب وكهول دقاشاملكتبة العمومية ب 04

 2223 شارع املغرب العربي أطفال،شباب وكهول زوةاملكتبة العمومية حب 05

 2214 حامة اجلريد أطفال،شباب وكهول ديامة اجلراملكتبة العمومية حب 06

 2212 1987نوفمرب  7شارع  أطفال،شباب وكهول تمغزةاملكتبة العمومية ب 07

 2224 احملاسن أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية باحملاسن 08

 2210 بن فرج اهلل بنفطة أطفال،شباب وكهول احلصن باملكتبة العمومية امليداني  09

   وكهولأطفال،شباب  ابيلشام املكتبة العمومية ابو القاس 10

 2200 توزرباث لرتاملندوبية اجلهوية للثقافة واحملافظة على ا أطفال،شباب وكهول املكتبة املتنقلة توزر 11
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 واليـــــة قبلي
 

 الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

 4200 ر قبليطريق توز أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بقبلي 01

 4260 طريق جامع الدشر بدوز أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بدوز 02

 4236 املكتبة العمومية بسوق األحد أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بسوق األحد 03

 4264 املكتبة العمومية بالفوار أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالفوار 04

 4214 نهج بالقاسم البازمي 6 أطفال،شباب وكهول مية جبمنةاملكتبة العمو 05

 4242 املكتبة العمومية جبنعورة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية جبنعورة 06

 4234 املكتبة العمومية بالقلعة شارع البيئة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية القلعة دوز 07

 4215 دوز الشمالية أطفال،شباب وكهول الشمالية املكتبة العمومية  بدوز 08

  املكتبة العمومية بشري أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بشري 09

 4200 طريق توزر قبلي أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة 10

 4200 يف انتظار االطار املسري طريق توزر قبلي أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة 11

 املكتبة العمومية الفوارمشروع بناء 
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 قابسواليـــــة 
 

 املالحظات الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

  6001 شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بقابس 01

  6020 بساق مةشارع األهرام حي الرجراج احلا شباب وكهول املكتبة العمومية باحلامة 02

 6020 نهج املراكش أطفال املكتبة العمومية باحلامة  أطفال 03-
 

 6052 حي خري الدين أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بوذرف 4
 

 6010 شارع احلبيب بورقيبة شباب وكهول يطوامل املكتبة العمومية باملطوية حممد العروسي 05
 

 6010 شارع احلبيب بورقيبة طفالأ املكتبة العمومية باملطوية أطفال 06
 

 6080 أكتوبر 27شارع  شباب وكهول املكتبة العمومية مبارث 07
 

 6080 نهج مجال عبد الناصر أطفال مكتبة األطفال مبارث 08-
 

  6055 ناملكتبة العمومية بدخيلة توجا أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بدخيلة توجان 09

 6026 شارع قابس الزارات أطفال،شباب وكهول الزاراتاملكتبة العمومية ب 10
 

 6061 شارع الكرنيش أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بشط السالم 11
 

 6021 شارع طه حسني أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بغنوش 12
 

 6041 نهج حليمة السعدية أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بشنين 13
 

 6031 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول تبة العمومية بومشةاملك 14
 

 6032 أفريل 9نهج  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بتبلبو 15
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 6030 باملكتبة العمومية مبنزل احلبي أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبنزل احلبيب 16
 

 6070 ةميالقداملكتبة العمومية مبطماطة  باب وكهولأطفال،ش القدمية املكتبة العمومية مبطماطة 17
 

  دةدياملكتبة العمومية مبطماطة اجل أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية مبطماطة اجلديدة 18
 

 6001 منجة فضاء الفرجاني أطفال،شباب وكهول املدينة املكتبة العمومية بقابس 19
 

 ،شباب وكهولأطفال املكتبة العمومية السمباط احلامة 20
 املكتبة العمومية السمباط

 احلامه
6013 

 

  املكتبة العمومية بالنحال أطفال،شباب وكهول  املكتبة العمومية بالنحال 20
 

  6000 شارع الطيب املهريي أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة بقابس  21

  6000 رييشارع الطيب امله أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة بقابس  22
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 مدنين واليــــــة
 

 املالحظات الرتقيم الربيدي العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

  4100 نهج الرازي أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية مدنني 01

  4180 نهج طه حسني أطفال،شباب وكهول قلسوجبربة حومة ااملكتبة العمومية  02

  4110 شارع ابن خلدون أطفال،شباب وكهول جبربة ميدونالعمومية املكتبة  03

  4160 بنب قرداناملكتبة العمومية  شباب وكهول بنب قرداناملكتبة العمومية  04

  4174 ، شارع احتاد املغرب العربي2 شباب وكهول جبرجيساملكتبة العمومية  05

  4134 باملؤانسة جرجيساملكتبة العمومية  كهولأطفال،شباب و جيسباملؤانسة جراملكتبة العمومية  06

  4110 ببين خداشاملكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول ببين خداشاملكتبة العمومية  07

  4135 جبربة آجيماملكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول جبربة آجيماملكتبة العمومية  08

  4100 طريق اجلرف مدنني الشمالية وكهولأطفال،شباب  ليةمبدنني الشمااملكتبة العمومية  09

  4175 جربة_ باملاي املكتبة العمومية أطفال،شباب وكهول باملاي املكتبة العمومية 10

  4146 شارع احلبيب بورقيبة أطفال،شباب وكهول بالرياض املكتبة العمومية 11

  4145 ابينهج أبو القاسم الش أطفال،شباب وكهول بسد ويكش املكتبة العمومية 12

  4191 بسيدي خملوفاملكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول بسيدي خملوفاملكتبة العمومية  13

  4155 بقاللةاملكتبة العمومية  أطفال،شباب وكهول بقاللةاملكتبة العمومية  14

  4100 نهج الرازي أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة مدنني 15

  4100 نهج الرازي أطفال،شباب وكهول 2نياملكتبة املتنقلة مدن 16

  4160 نهج طه حسني أطفال،شباب وكهول 3املكتبة املتنقلة جبربة 17

 مكتبات عمومية مكتبة عمومية جربة اجيم و املكتبة العمومية مبليتة 2مشروع بناء عدد 
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 تطاوينواليـــــــة 
 

 
 
 

 املالحظات يالرتقيم الربيد العنوان األقسام املكتبة العدد الرتيب

  3200 شارع اهلادي شاكر تطاوين أطفال،شباب وكهول املكتبة اجلهوية بتطاوين 01

  3212 تطاوين –البئر األمحر  أطفال،شباب وكهول راملكتبة العمومية ببئر األمح 02

  3253 لذهيبةا -شارع حممد اخلامس أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالذهبية 03

  3220 مراسنغ -نهج بن اجلزار أطفال،شباب وكهول العمومية بغمراسناملكتبة  04

  3240 املكتبة العمومية برمادة أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية برمادة 05

  3221 تطاوين الشمالية –حي املهرجان  أطفال،شباب وكهول يةالشماملكتبة العمومية بتطاوين ال 06

  3223 ارالصم -حي النزهة  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالصمار 07

  3293 املكتبة العمومية بالرقبة تطاوين أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بالرقبة 08

  3261 يناوطتبقصر حدادة  -املكتبة العمومية حممد اجليالني  أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية بقصر حدادة 09

  3262 املكتبة العمومية ببين مهرية أطفال،شباب وكهول ين مهريةاملكتبة العمومية بب 10

 مكتبة جديدة   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية الفرش 11

 مكتبة جديدة   أطفال،شباب وكهول املكتبة العمومية أوالد دباب 12

    أطفال،شباب وكهول ناملكتبة العمومية اوالد سلطا 13

  3200 شارع اهلادي شاكر تطاوين أطفال،شباب وكهول 1املكتبة املتنقلة 14

  3200 شارع اهلادي شاكر تطاوين أطفال،شباب وكهول 2املكتبة املتنقلة 15

 مشروع بناء املكتبة العمومية باملزطورية


