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  التابعين �بتدائية سوسةقائمة في المترجمين المحلفين  
  

  

  

 ا�ختصاص واللقب ا�سم ر/ع
الدائرة 
 ا�بتدائية

أرقام   المكتب عنوان
  الھاتف

 73219153  الطابق الثاني سوسةنھج البشير صفر  عمارة الشلي  3 سوسة فرنسية لطيفة بن سعيد 1

  73220931  شارع الجمھورية عمارة جعيم الطابق ا�رضي سوسة 14 سوسة فرنسية حمودة بن آمنة 2
22652574 

  55358603   4070نھج إبن سينا مساكن  05عدد   سوسة   فرنسية  مراد علية  3
28608143  

  58987575  4000سوسة  402الطابق الرابع شقة عدد شارع فكتور ھوقر عمارة مريم   سوسة   فرنسية   كوثر بن أحمد  4
73201825  

  31531090  4000نھج الورد سوسة   سوسة   فرنسية   غانم بن منصور  5

  54553323  4000سوسة  1نھج الدكتور مورو عمارة ا5نس مكتب عدد   سوسة   فرنسية   نرجس الشريف  6
22891068  

 22698014 الطابق الثاني قبالة قصر العدالة سوسةشارع الطاھر صفر  سوسة أنقليزية مصطفى أحمد 7

 21136050 عمارة إيمانويل ديمس الطابق ا�ول سوسة  1952جانفي  22شارع  5 سوسة أنقليزية  صميدة بيرم 8

 سوسة 4000شارع الشھداء عمارة بن حسيت  سوسة أنقليزية  ابراھم إيمان 9
22408050  
73259785 

 22947376 نھج طارق بن زياد الطابق الثاني تروكاديرو سوسة سوسة أنقليزية  مرسني حنان 10

  سوسة   إنقليزية      محمد الھذيلي الخيري  11
قبالة محطة شركة النقل بالساحل ا5قواس ( A 1شارع سنغفورة عمارة حرز هللا الطابق الثاني المكتب

  4000سوسة 
97314027  
22722001  

  40953263  4051خزامة ) شارع البوصطة (شارع العقيد القرناوي   سوسة   انقليزية      عبد الس@م حمزاوي  12
73240635  

 98623907 4051 سوسة  - نھج بوراوي بن ريانة خزامة الشرقية  سوسة ألمانية  العيوني اCمين 13

 سوسة   A21مكتب  2شارع محمد معروف عمارة قلولو الطابق  سوسة ألمانية نسرية زنينة  14
95894440  
  ھاتف فاكس

73214462 

  22277938  قصر ھKل 5070أكتوبر  15نھج   سوسة  ألمانية  محمد بطيخ 15

  93101225  سوسة  10مكتب عدد  3نھج البشير صفر عمارة العابد طابق   سوسة   ألمانية   جمال بالطيب  16
20954981  

  55235081  شارع الجمھورية عمارة الشاوش تروكاديرو سوسة 36  سوسة  إيطالية  فھمي معرف 17

  23600131  4000شارع المنجي بالي سوسة  14  سوسة   إيطالية   إسماعيل كمالة  18

  97595337  4000شارع الياسمين سوسة   سوسة  إسبانية  ماھر قزميل 19
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 ا�ختصاص واللقب ا�سم ر/ع
الدائرة 
 ا�بتدائية

أرقام   المكتب عنوان
  الھاتف

  25658220  شارع النخيل الخزامة سوسة 05عدد   سوسة  إشارات  النوري العبيدي 20

  94388628  4011جانفي حمام سوسة  14شارع   سوسة   ألمانية   شكري قاسم  21
22928817  

  54396141  سوسة  4000نھج علي بلھون عمارة حKرة الطابق ا�ول   سوسة   ألمانية   أسامة الذھبي  22

  

 


