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1

25/04/2022

والية أريانة
عدد

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

 .1ابو فهر

الصهاريج الحفصية

1912/03/13

 .2سكرة

الحنايا الرومانية

1901/01/06

 .3سيدي عبيد

القنطرة االندلسية

1928/11/16

 .4برج البكو ش

قصر برج البكوش

21/01/2021

 .5أريانة المدينة

قصر بن عياد

15/04/2022

قرار

والية القصرين
عدد

المعاصر الرومانية

1922/01/25

.2

القصرين

السد االثري

1893/01/26

.3

القصرين

الكنيسة االثرية

1893/01/26

.4

القصرين

المسرح االثري

1893/01/26

.5

القصرين

ضريح باتروني

1893/01/26

.6

القصرين

ضريح فالفيوس

1893/01/26

.7

القصرين

قوس النصر

1893/01/26

.8

حوش الخيمة

الضريح الروماني

1901/05/12

.9

بودرياس

الكنيسة االثرية

03/03/1915

.10

حيدرة

البناء المربع

1928/11/16

.11

حيدرة

البناء المغطى ببالطات

1893/01/26

.12

حيدرة

الكابيتول

26/01/1893

.13

حيدرة

الحصن البيزنطي

1983/01/26

حيدرة

الرصيف المتواجد على ضفتي

.1

.14

زرديد)

الوادي

1928/11/16

.15

حيدرة

السارية المركبة بدوائر

1893/01/26

.16

حيدرة

السوق الروماني

1893/01/26

.17

حيدرة

الضريح السداسي االضالع

1893/01/26

.18

حيدرة

الضريح المثمن

1893/01/26

.19

حيدرة

الضريح المربع

1928/11/16

حيدرة

المنواحدة شرق قوس سبتيم

.20

.21

2

اسم الموقع
الكامور (سيدي

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

سيفار
حيدرة

القوس المتواجد بالضفة اليمنى
للوادي

1928/11/16
1893/01/26

.22

حيدرة

الكنيسة الموجودة شرق الموقع

1893/01/26

.23

حيدرة

الكنيسة الموجودة شمال الحصن

1893/01/26

.24

حيدرة

الكنيسة الوندالية

1893/01/26

قرار

25/04/2022
.25

حيدرة

الماجل الموجود بالحصن

1893/01/26

.26

حيدرة

المسرح االثري

1893/01/26

.27

حيدرة

المعلم الفالحي االثري

1928/11/16

حيدرة

المعلم المربع الموجود غرب قوس

.28

.29

.30

حيدرة

بقايا القنطرة بإحدى فروع وادي
حيدرة

حيدرة

بقايا الكنيسة الصغيرة الموجودة
داخل الحصن

1928/11/16
1893/01/26

.31

حيدرة

بقايا قنطرة وادي حيدرة

1928/11/16

.32

حيدرة

قوس سبتيم سيفير

1893/01/26

.33

سبيبة

الحمام الروماني

1895/05/08

.34

سبيبة

جامع سيدي عقبة

1895/05/08

.35

سبيبة

معبد المياه

1895/05/08

.36

سبيطلة

الحمام الروماني

1922/01/25

.37

سبيطلة

السور االثري

1894/03/19

.38

سبيطلة

القنطرة الرومانية

1894/03/19

.39

سبيطلة

المسرح االثري

1894/03/19

.40

سبيطلة

المعابد الثالثة (الكابتول)

1894/03/19

.41

سبيطلة

المعبد الروماني

1912/03/13

.42

سبيطلة

قوس انطنيوس

1894/03/19

.43

سبيطلة

قوس ديوكليتان

1894/03/19

.44

سبيطلة

كنيسة سارفييوس

1912/03/13

.45

سبيطلة

كنيسة فيتاليس

1912/03/13

.46

سبيطلة

كنيسة بالتور

1912/03/13

.47

سبيطلة

ملعب المصارعة الدائري

1894/03/19

.48

سيدي عبيد

الضريح الروماني

1922/01/25

.49

سيدي عبيد

المعاصر الرومانية

1928/11/16

.50

فريانة

الحصن البيزنطي

1983/01/26

.51

فريانة

الحمام الروماني

1983/01/26

فريانة

الكنيسة الكبيرة شمال معلم

.52
.53
.54

3

سبتيم يسفير

1928/11/16

االخوات
فريانة

المسرح االثري

فريانة

المصلى المسيحي على يمين
وادي معمورة

1915/03/03
1893/01/26
1915/03/03

.55

فريانة

المعلم المسمى "االخوات"

1893/01/26

.56

قصر الخادم

الحصن البيزنطي

1912/03/13

.57

قصر الفول

الحصن البيزنطي

1893/01/26

.58

ماجل بالعباس

الحنايا

1893/01/26

25/04/2022
.59

ماجل بالعباس

الفسقية

1893/01/26

.60

ماجل بالعباس

القصر األثري مسجد سيدي حسن

1893/01/26

.61

ماجل بالعباس

الماجل المستدير

1893/01/26

.62

ماجل بالعباس

الماجل المستطيل

1893/01/26

.63

مدينة تالة

الباب األثري بالجامع الكبير

1893/01/26

.64

مدينة تالة

الضريح الروماني

1893/01/26

.65

هنشير مزيرية

الحصن البيزنطي

1893/01/26

.66

هنشير مزيرية

الصهاريج الرومانية المستديرة

1893/01/26

.67

هنشير مزيرية

الماجل المستطيل

1893/01/26

.68

هنشير البركة

الكنيسة االثرية

1901/05/12

.69

هنشير الخيمة

الكنيسة االثرية

1893/01/26

.70

هنشير الخيمة

قوس النصر

1893/01/26

.71

هنشير الخيمة

الضريح الروماني

1901/05/12

.72

هنشير الزعتلي

الضريح الروماني

1893/01/26

.73

هنشير الغورة

الحصن البيزنطي

1901/05/12

.74

هنشير القربة

الحوضان المستديران

1893/01/26

.75

هنشير الكتيب

الضريح المستطيل

1893/01/26

.76

هنشير الملية

الماجل الروماني

1901/05/12

.77

هنشير الملية

المقبرة الرومانية

1901/05/12

.78

هنشير النعام

الحوض المستطيل

1893/01/26

.79

منشير النعام

الضريح الروماني

1893/01/26

.80

هنشير ام االغواث

الكنيستان االثريتان

1901/05/12

.81

هنشير بير ام على

االضرحة االربعة

1901/05/12

.82

هنشير بير ام علي

الكنيسة االثرية

1901/05/12

.83

هنشير تمسميدة

الحصنان الصغيران

1893/01/26

.84

هنشير تمسميدة

الحوض المستدير

1893/01/26

.85

هنشير حربوك

الضريح الروماني

1893/01/26

.86

هنشير حمودة

الضريح الروماني

1922/01/25

الحصن البيزنطي

1893/01/26

.88

هنشير سيودة

الحصن البيزنطي

1893/01/26

.89

هنشير قوبل

الكنيسة االثرية

1893/01/26

.90

هنشير كامور

الضريح الروماني

1893/01/26

.91

قصر الفول

الضريح الروماني

1922/01/25

الكنيسة المسحية

03/03/1915

.93

مدينة القصرين

محطة القطار والمجاورة له 500م.

 2016/07/04أمر 681

.94

فوسانة

رمادية كداس الرماد

15/04/2022

.87

.92

4

هنشير سيدي
ناصر

فوسانة هنشير
البركة

25/04/2022

والية القيروان
عدد
.1

بير العدين

المعبد الروماني

1915/03/03

.2

حاجب العيون

الكنيسة االثرية

1895/05/08

.3

حاجب العيون

بقايا مباني اثرية

1895/05/08

.4

رقادة

الفسقيات االغلبية

1915/03/03

.5

سيدي زرود

الضريح الروماني

1895/05/08

الضريح البيزنطي

1895/05/08

الكنيسة االثرية

1912/03/13

.8

شريشرة

القنطرة والحنايا

1895/05/08

.9

صبرة

قصر المنصور

1915/03/03

.10

عين الغراب

الحصن البيزنطي

1928/11/16

.11

عين جلولة

الحصن االثري

1895/05/08

.12

عين جلولة

الحمام االثري

1895/05/08

.13

فج كبارة

الفسقية االثرية

1895/05/08

.14

قصر لحمر

الضريح الروماني

1895/05/08

.15

قصر لمسة

الحصن البيزنطي

1895/05/08

الضريح الروماني

1895/05/08

.17

مدينة القيروان

الجامع المعلق

1915/03/03

.18

مدينة القيروان

الزاوية لوحيشية

1915/03/03

.19

مدينة القيروان

المقبرة البلوية

1915/03/03

.20

مدينة القيروان

اقواس الجزارين

1915/03/03

.21

مدينة القيروان

باب سوق السكاجين

1915/03/03

.22

مدينة القيروان

جامع الباي

1912/03/13

.23

مدينة القيروان

جامع الثالثة ابواب

1912/03/13

.24

مدينة القيروان

جامع الحصري

1928/11/16

.25

مدينة القيروان

جامع السقاية

1915/03/03

.26

مدينة القيروان

جامع الهاللي

1915/03/03

.27

مدينة القيروان

جامع الولب

1915/03/03

.28

مدينة القيروان

جامع بن عمروس

1915/03/03

.29

مدينة القيروان

جامع سيدي عزاز

1915/03/03

.30

مدينة القيروان

جامع عقبة بن نافع

1912/03/13

.31

مدينة القيروان

جامع ومدرسة العوا ينية

1915/03/03

.32

مدينة القيروان

دار المرابط

 1999/05/18قرار حماية

.33

مدينة القيروان

زاوية سيدي الصحبي

1912/03/13

.6

.7

.16

5

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

قرار

سيدي عمر
الجديدي
سيدي محمد
الكبيوي

قصور السحاب
(قصور الهادب)

25/04/2022
.34

.35

مدينة القيروان

زاوية سيدي عبد السالم
(حومة الباي)

مدينة القيروان

زاوية سيدي عبد السالم (نهج
روسيا)

1915/03/03
1928/11/16

.36

مدينة القيروان

زاوية سيدي عبيد الغرياني

1912/03/13

.37

مدينة القيروان

سبيل بروطة

1915/03/03

.38

مدينة القيروان

سور المدينة

1912/03/13

.39

مدينة القيروان

سيدي ابو ميسرة

1915/03/03

.40

مدينة القيروان

صومعة بطحاء عطاء للا

1915/11/16

.41

مدينة القيروان

مقبرة الجناح االخضر

1915/03/03

.42

مدينة القيروان

مقبرة قريش

1915/03/03

مدينة القيروان

واجهة الدار عدد  3ببطحاء

.43

عطاء للا

1928/11/16

.44

هنشير القصر

الضريح الروماني

1895/05/08

.45

هنشير القصر

المعلم المحاذي للضريح

1895/05/08

.46

هنشير المسمار

الضريحان الرومانيان

1895/05/08

البئر االثري

1895/05/08

.48

هنشير بلدية

الحنايا الرومانية

1895/05/08

.49

هنشير بوزيان

الصهاريج االثرية

1901/01/06

.50

هنشير بوزيان

المعبد الروماني

1901/01/06

.51

هنشير تمدة

الصهاريج الرومانية

1895/05/08

الضريح الروماني

1901/05/12

.53

هنشير كنشون

الصهاريج االثرية

1895/05/08

.54

هنشير كنشون

المعبد الروماني

1895/05/08

.55

هنشير نبهان

القنطرة الرومانية

1895/03/22

.56

سيدي عمارة

الحصن البيزنطي

1894/05/08

.57

سيدي عمارة

الحصن القريب من العين

1901/01/06

.58

سيدي عمارة

القصر المربع الشكل

1893/01/26

.59

سيدي عمارة

القنطرة االثرية

1901/01/06

.60

سيدي عمارة

المعبد الروماني

1901/01/06

.61

سيدي عمارة

ضريح ماريوس رومانوس

1895/05/08

.47

.52

هنشير المعيسرة
(مزرة)

هنشير صمعة ام
علي

والية الكاف
عدد

6

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

الخنقات القديمة

المعلم الكبير الغير محدد

1901/05/12

.2

المدينة

الباب االثري ذو التيجان

1894/03/19

قرار

25/04/2022

الكورنثية
.3

المدينة

الحي السكني

1912/03/13

.4

المدينة

الساحة العمومية

1912/03/13

.5

المدينة

الضريح الروماني

1894/03/19

.6

المدينة

المسرح االثري

1894/03/19

.7

المدينة

المعبد الروماني

1894/03/19

.8

المدينة

باب المدينة الشمالي

1894/03/19

.9

االس

المقبرة الجلمودية

1905/03/01

.10

زنفور

الباب الجنوبي الشرقي

1894/03/19

.11

زنفور

الباب الشمالي

1894/03/19

.12

زنفور

المسرح االثري

1894/03/19

.13

زنفور

المعبد الروماني

1894/03/19

.14

زنفور

قوس كاركاال

1894/03/19

.15

قصر قصيبة

الحصن البيزنطي

1895/05/08

.16

قصر قصيبة

الضريح الروماني

1901/01/06

.17

قصر قصيبة

المقبرة الجلمودية

1895/05/08

.18

لربص

الحصن البيزنطي

1901/01/06

.19

مدينة الكاف

الحمام الروماني

1891/06/08

.20

مدينة الكاف

الصهاريج الرومانية

1891/06/08

.21

مدينة الكاف

دار الجير

1891/06/08

.22

مدينة الكاف

باب سيدي شرف الدين

25/01/1922

.23

مدينة الكاف

سور المدينة

1891/06/08

.24

مدينة الكاف

كنيسة دار القوس

1891/06/08

.25

مدينة الكاف

كنيسة قصر الغولة

08/06/1891

.26

هنشير السطح

الحصن اآلثري (ضريح )

06/01/1901

.27

هنشير السطح

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.28

هنشير الطويرف

الضريح الروماني

01/03/1905

.29

هنشير القصور

الماجل الروماني

12/05/1901

.30

هنشير القصور

القصر البيزنطي

12/05/1901

.31

هنشير زالم

الضريح الروماني

03/05/1920

.32

هنشير سبع بيار

القلعة البيزنطية

06/01/1901

.33

هنشير قرقور

الضريح المثمن اآلضالع

01/03/1905

.34

هنشير قرقور

الضريح ذو الطابقين

01/03/1905

.35

هنشير وكادة

سور المدينة

01/03/1905

مقر شركة جبل

مقر شركة جبل الجريصة

الجريصة

والمنطقة المحيطة به500م

.36

.37

7

معتمدية الساقية

حمام مالق والمنطقة المحيطة
به 200م

 13/12/2010حماية
 04/07/2016أمر 681

25/04/2022

والية المنستير
عدد

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

.1

مدينة المنستير

قصر صقانس

07/29/2002

.2

مدينة المنستير

الرباط

13/03/1912

.3

مدينة المنستير

السور

03/03/1915

.4

مدينة المنستير

دار الحبيب بورقيبة

15/01/1960

.5

مدينة المنستير

زاوية عمر مخلوف

16/11/1928

.6

مدينة المنستير

ضريح االمام المازري

16/11/1928

.7

مدينة المنستير

مسجد السيدة

16/11/1928

.8

البقالطة

المقبرة البونية تابسوس

21/01/2021

.9

صيادة

رباط لمطة بوحجر

21/01/2021

.10

مدينة المنستير

ضريح الحبيب بورقيبة

21/01/2021

قرار

والية المهدية
عدد

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

.1

الجم

التاج الكورنتي الكبير

26/01/1893

.2

الجم

الحمام الروماني

01/03/1905

.3

الجم

ملعب المصارعة الدائري

26/01/1893

.4

العالية

المقبرة البونية

22/03/1899

.5

العالية

مصارف المباه الرومانية

17/06/1997

.6

العالية

منزل الفسيفساء

22/03/1899

.7

العالية

المساكن الرومانية

22/03/1899

.8

العالية

الصهاريج المائية

1899/03/22

.9

رأس قبودية

برج خديجة

22/03/1899

.10

سلقطة

سراديب اآلموات

13/03/1912

.11

مدينة المهدية

الجامع الكبير و صمعته

03/03/1915

.12

مدينة المهدية

الصهاريج الرومانية

22/03/1899

.13

مدينة المهدية

القصبة

13/03/1912

.14

مدينة المهدية

باب المدينة "السقيفة الكحلة"

03/03/1915

قرار

والية باجة
عدد

8

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

بير الحوش

القنطرة الرومانية

23/12/1891

.2

بير الحوش

المعبد الروماني

19/03/1894

.3

توكابر

الباب ذو الثالثة بالطات

19/03/1894

.4

توكابر

الحمام الروماني

19/03/1894

.5

توكابر

الصهاريج الرومانية

19/03/1894

.6

توكابر

الضريح الروماني

19/03/1894

قرار

25/04/2022

9

.7

توكابر

قوس النصر

19/03/1894

.8

جبل القراعة

القبور الجلمودية

19/03/1894

.9

الخنفرية

أثار رومانية

08/05/1895

.10

دجبة

الحنايا الرومانية

13/03/1912

.11

دجبة

كهف السبعة رقود

01/03/1905

.12

دقة

الكابتول

23/12/1891

.13

دقة

البناء ذو الثالثة أبواب

08/06/1891

.14

دقة

التربة الرومانية

23/12/1891

.15

دقة

الحنايا الرومانية

03/03/1915

.16

دقة

الحنفية العمومية

08/06/1891

.17

دقة

الساحة العمومية

23/12/1891

.18

دقة

السور البيزنطي

13/03/1912

.19

دقة

السور الروماني

03/03/1915

.20

دقة

السوق الرومانية

08/06/1891

.21

دقة

الضريح اللوبي البوني

03/03/1915

.22

دقة

القبور الجلمودية

08/06/1891

.23

دقة

المساكن الكائنة بالجهة الجنوبية
الغربية للسوق

23/12/1891

.24

دقة

المساكن المحاذية للسوق

25/01/1922

.25

دقة

المسرح األثري

03/03/1915

.26

دقة

المعبد الكائن قبلة الجامع

08/06/1891

.27

دقة

أ كزادر يونيوس ريجينا وما حوله

25/01/1922

.28

دقة

أ كزادر الموجودة أمام الكابتول

13/03/1912

.29

دقة

حمام سيكلوبس

13/03/1912

.30

دقة

حمام عين الدورة

13/03/1912

.31

دقة

حمام كاركال (قاليان)

23/12/1891

.32

دقة

دار الطيور

23/12/1891

.33

دقة

دار الفصول األربعة

16/11/1928

.34

دقة

ساحة زهرة الرياح

03/03/1915

.35

دقة

صهاريج عين الحمام

03/03/1915

.36

دقة

صهاريج عين الدورة

23/12/1891

.37

دقة

فضاء يونيوس ريقالوس اقزادر
)

03/03/1915

.38

دقة

قوس سابتيم سيفار

13/03/1912

.39

دقة

قوس سيفار الكسندر

23/12/1891

.40

دقة

كنيسة

08/06/1891

.41

دقة

معبد أوقيست الورع

13/03/1912

.42

دقة

معبد بلوتون

13/03/1912

.43

دقة

معبد تلوس

03/03/1915

25/04/2022
.44

دقة

معبد ساتورن

03/05/1920

.45

دقة

معبد عطارد

23/12/1891

.46

دقة

معبد كاليكتيس

13/03/1912

.47

دقة

ملعب المصارعة الدائري

23/12/1891

.48

دقة

ملعب سباق الخيل

03/03/1915

.49

دقة

.50

السلوقية

المجاورة لها
الضريح الروماني

16/11/1928

الحصن البيزنطي

13/03/1912

.52

سيدي مدين

األضرحة الرومانية

19/03/1894

.53

سيدي مدين

الحنفية المقبية

23/12/1891

.54

سيدي مدين

الصهاريج الرومانية

23/12/1891

.55

سيدي مدين

المعبد الروماني

19/03/1894

.56

سيدي مدين

المعلم ذو السواري

19/03/1894

.57

شهود الباطل

المسرح اآلثري

19/03/1894

.58

شواش

الحصن البيزنطي

19/03/1894

.59

شواش

الحوض الروماني

13/03/1912

.60

عين البرج

الضريح الروماني

13/03/1912

.61

عين التراب

الضريح الروماني

16/11/1928

.62

عين القصر

البناء اآلثري المستطيل

13/03/1912

.63

عين ببوش

القنطرة الرومانية

16/11/1928

.64

عين بويرة

المعبد الروماني

03/03/1915

.65

عين تونقة

الكنيسة اآلثرية

23/12/1891

.66

عين تونقة

المعبد الروماني الكبير

23/12/1891

.67

عين تونقة

المعبد الصغير

23/12/1891

.68

عين تونقة

قوس

19/03/1894

.69

عين حجة

الحصن البيزنطي

23/12/1891

.70

عين منزل

اآلثار المجاورة لقرس النصر

08/06/1891

.71

عين منزل

قصر الماء

19/03/1894

.72

عين منزل

قوس

19/03/1894

.73

عين يونس

الجسر الروماني

19/03/1894

.74

الغيرية

الصهاريج الرومانية

16/11/1928

.75

الغيرية

الكنيسة األثرية

23/12/1891

.76

الغيرية

بقايا السور األثري

23/12/1891

.77

فج يدور

بقايا الباب اآلثري

23/12/1891

.78

قريش الواد

بقايا القنطرة الرومانية

24/03/1892

.79

قريش الواد

قوس

19/03/1894

.80

قصر الحديد

الحنفية ذات األقواس األربعة

19/03/1894

.51

10

منزل التريفليوم والمعالم

23/12/1891

سيدي علي بن أحمد
بجبل ايدوس

25/04/2022

11

.81

قصر بن طلع

البناء األثري المستطيل

24/03/1892

.82

قصر زاغة

الحصن البيزنطي

16/11/1928

.83

قصر زاغة

الحوانيت

24/03/1892

.84

الكرمة

المعبد الروماني

23/12/1891

.85

الماترية

الحصن البيزنطي

03/03/1915

.86

الماترية

الكنيسة اآلثرية

23/12/1891

.87

الماترية

المعبد الروماني

23/12/1891

.88

محطة باجة

القنطرة الرومانية

24/03/1892

.89

مدينة باجة

الباب ذو الثالث أعمدة

24/03/1892

.90

مدينة باجة

البيت المقبية بالقصبة

03/03/1915

.91

مدينة باجة

الحصن البيزنطي

24/03/1892

.92

مدينة باجة

الصهاريج الرومانية

24/03/1892

.93

مدينة باجة

المقر الحالي لقصر البلدية

24/03/1892

.94

مدينة باجة

سبيل صاحب الطابع

15/01/2001

.95

مدينة باجة

قوس

03/03/1915

.96

مدينة تبرسق

الحصن البيزنطي

24/03/1892

.97

مدينة تبرسق

الحنفية اآلثرية

08/06/1891

.98

مدينة تستور

الجامع الكبير

08/06/1891

.99

مدينة تستور

الجامع الكبير السلوقية

21/01/2021

.100

مدينة تستور

مسجد ابن األميرة

21/01/2021

.101

مدينة تستور

مسجد صغير الصاي

21/01/2021

.102

مدينة تستور

جامع درمول

21/01/2021

.103

مدينة تستور

زاوية سيدي نصر

03/03/1915

.104

مدينة تستور

مسجد باب تبرسق

03/03/1915

.105

مدينة مجاز الباب

الجامع الكبير

03/03/1915

.106

مدينة مجاز الباب

القنطرة اآلثرية

16/11/1928

.107

المرا الميتة

باب ضيعة رومانية

01/03/1905

.108

هنشير الداموس

الصهاريج الرومانية

19/03/1894

.109

هنشير الدورات

الضريح البوني

16/11/1928

.110

هنشير السمادي

الكنيسة األثرية

12/05/1901

.111

هنشير السمادي

حوض التعميد األثري

23/12/1891

.112

هنشير الشط

المنزل الروماني

23/12/1891

.113

هنشير الصخيرة

الصهاريج الرومانية

13/03/1912

.114

هنشير القطوسية

الصهاريج الرومانية

19/03/1894

.115

هنشير دبيك

الحمام الروماني

13/03/1912

.116

هنشير دبيك

الصهاريج الرومانية

13/03/1912

.117

هنشير دبيك

المعبد الروماني

13/03/1912

.118

هنشير عوالية

الضريح الروماني

13/03/1912

.119

هنشير مسوار

الحصن البيزنطي

16/11/1928

25/04/2022
.120

هنشير مسوار

.121

تبرسق

الضريح الروماني
متحف الحركة الوطنية بالثكنة
العسكرية

19/03/1894
15/04/2022

والية بن عروس
عدد

اسم الموقع

.1

المحمدية

اسم المعلم
الحنايا الرومانية زغوان قرطاج،
جزء وادي مليان

تاريخ الترتيب
07/12/1892

.2

أوذنة

البئر الروماني

07/12/1892

.3

أوذنة

الصهاريج الرومانية الكبرى

07/12/1892

.4

أوذنة

القنطرة الرومانية ذات
اآلقواس الثالثة

قرار

07/12/1892

.5

أوذنة

صهريج الحنايا

08/05/1895

.6

أوذنة

الحمام العمومي الكبير

08/05/1895

.7

أوذنة

المسرح اآلثري

08/05/1895

.8

أوذنة

معبد الكابيتول

08/05/1895

.9

أوذنة

حمام الكابيتول

08/05/1895

.10

أوذنة

منزل أندستريوس

08/01/1920

.11

أوذنة

أثار قوس النصر

08/05/1895

.12

أوذنة

أعمدة الحنايا

07/12/1892

.13

أوذنة

حمام البيري

08/05/1895

.14

أوذنة

ملعب المصارعة الدائري

08/05/1895

.15

أوذنة

منزل إيكاريوس

08/05/1895

طريق رادس

القنطرة اآلثرية على وادي

الزهراء

مليان

.17

فندق الشوشة

قنطرة وادي مليان

16/11/1928

.18

حمام اآلنف

نزل الكازينو

 01/09/2000قرار حماية

.19

المحمدية

سرايا المرابط

21/01/2021

.20

حمام األنف

القصر الحسيني

15/04/2022

.21

مقرين

قصر مقرين

15/04/2022

.16

 15/01/2001امرعدد241

والية بنزرت
عدد

12

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

قرار

.1

الزهانة

القنطرة اآلثرية

 15/01/2001امرعدد241

.2

أوتيك

الحمام الروماني

23/12/1891

.3

أوتيك

المسرح اآلثري

23/12/1891

.4

أوتيك

ملعب المصارعة الدائري

23/12/1891

.5

راس الجبل

زاوية سيدالعربي نهج الحبيب

 30/07/2002قرار حماية

25/04/2022

ثامر راس الجبل
فرطوط (وادي

الحنايا الرومانية

25/01/1922

.7

مدينة بنزرت

الحصن اإلسباني

 15/01/2001امرعدد241

.8

مدينة بنزرت

القصبة

 15/01/2001امرعدد241

.9

مدينة بنزرت

.6

الحنايا )

القصيبة (المتحف االقيانوسي
)

 15/01/2001امرعدد241

.10

مدينة بنزرت

أسوار مدينة بنزرت

 15/01/2001امرعدد241

.11

غار الملح

البرج األوسط

25/01/1922

.12

غار الملح

برج تونس

25/01/1922

.13

غار الملح

برج سيدي علي المكي

25/01/1922

.14

رفراف

البقايا األثرية التحت المائية
لجزيرة بيالو والمنطقة

21/01/2021

المحيطة بيها 300م.
والية تطاوين
عدد

13

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

رمادة

الثكنة الرومانية

13/03/1912

.2

رأس عين تالت

الثكنة الرومانية

13/03/1912

.3

سيدي عون

الضريح الروماني

13/03/1912

.4

سيدي عون

الثكنة الرومانية

13/03/1912

.5

قصر رمتية

الثكنة الرومانية

13/03/1912

.6

واد غرداب

الثكنة الرومانية

01/03/1905

.7

تطاوين الجنوبية

الكنيس اليهودي

21/01/2021

.8

تطاوين الجنوبية

قصر بني بركة

21/01/2021

.9

تطاوين الشمالية

قصر القلعة

21/01/2021

 .10تطاوين الجنوبية

قصر بوزيري

21/01/2021

 .11تطاوين الجنوبية

قصر تونكت

21/01/2021

 .12تطاوين الشمالية

قصر سرفين

21/01/2021

 .13تطاوين الجنوبية

قصر السدرة

21/01/2021

 .14تطاوين الجنوبية

قصر الرخايسة

21/01/2021

 .15تطاوين الجنوبية

قصر زناتة

21/01/2021

 .16تطاوين الشمالية

قصر أوالد سلطان

21/01/2021

 .17تطاوين الشمالية

قصر معاند

21/01/2021

 .18الذهيبة

جامع الذهيبة

21/01/2021

 .19شنني

جامع الرقود السبعة

21/01/2021

قرار

25/04/2022

 .20شنني

قصر شنني

21/01/2021

 .21الصمار

قصر العين

15/04/2022

.22

تطاوين الجنوبية

جامع سيدي مولى الدار
وتوابعه

15/04/2022

 .23الصمار

قصر القاعة

15/04/2022

 .24الصمار

قصر بوقفة

15/04/2022

 .25تطاوين الجنوبية

قصر بوجليدة

15/04/2022

 .26البير لحمر

قصر تمزايط

15/04/2022

 .27تطاوين الشمالية

قصر تملست

15/04/2022

والية توزر
عدد

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

قرار

.1

مدينة توزر

بناية محطة السكك الحديدية

 15/01/2001امرعدد241

.2

أوالد ماجد

صومعة جامع أوالد ماجد

03/03/1915

.3

مدينة توزر

البئر الروماني

16/11/1928

.4

مدينة توزر

جامع بالد الحضر

03/03/1915

.5

مدينة توزر

سد وادي البروق والرصيف
المحاذي له

16/11/1928

.6

مدينة توزر

محراب جامع بالد الحضر

25/01/1922

.7

مدينة توزر

الصمعة المندثرة

16/11/1928

.8

دقاش

الكنيسة االثرية قستيليا

21/01/2021

.9

توزر المدينة

جامع سيدي بن غالب

15/04/2022

.10

توزر المدينة

زاوية سيدي ثامر

15/04/2022

.11

توزر المدينة

زاوية سيدي ميمون

15/04/2022

.12

توزر المدينة

مسجد سيدي لصيق

15/04/2022

.13

توزر المدينة

مسجد سيدي مشنتل

15/04/2022

نفطة

معالم ما قبل التاريخ بالموقع

15/04/2022

.14

األثري غيطان الشرفة

والية تونس
عدد

المدافن العبرية بالجبل الخاوي

12/05/1901

.2

الرابطة

برج الرابطة

16/11/1928

.3

الرابطة

برج فليفل

31/08/1999

.4

المرسى

.5

المرسى

.1

14

اسم الموقع
الجبل الخاوي

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

(قمرت )

الجزء التاريخي لقصر السعادة
C370
قصر احمد باي

30/07/2002
04/07/2016

قرار

قرار حماية

25/04/2022
.6

المرسى
ثكنة باب

مبنى القاعة الشرفية و واجهاتها

16/11/1928

.8

حديقة البلفيدار

الميضأة

13/03/1912

.9

حديقة البلفيدار

قبة الهواء

19/03/1894

 .10حلق الوادي

الكرا كة

25/01/1922

 .11حلق الوادي

واجهة الترسخانة

25/01/1922

دار محسن مقر قصر البلدية

09/1/2000

.7

.12

.13

سعدون

سيدي بو
سعيد
سيدي بو
سعيد

سبيل باش حانبه

 .14سيدي داود

الحنايا الرومانية

 .15قرطاج بيرصا

كنيسة سانت لويس

 .16قرطاج بيرصا

الحمامات الصغيرة جنوب
هضبة سانت لويس

29/07/2002

 .18قرطاج

القبور الرومانية

08/05/1895

 .20قرطاج
 .21قرطاج
 .22قرطاج

الكنيسة الكبرى بالمصيدفة
المجريوم
الكنيسة الكبيرة بدرمش
المساكن والشوارع الرومانية
بأرض المورالي

03/05/1920
13/03/1912
06/01/1901
01/03/1905

 .23قرطاج

المسرح األثري

01/03/1905

 .24قرطاج

المعلم ذو األعمدة

25/01/1922

 .25قرطاج

المقبرة البونية بدرمش

06/01/1901

 .26قرطاج

المنزل األثري بهضبة بيرصة

08/05/1895

 .27قرطاج

المنزل ذو األروقة
(الكريبتوبورتيك)

01/03/1905

 .28قرطاج

الموانئ البونية

12/05/1901

 .29قرطاج

أبراج برج الجديد

13/03/1912

 .30قرطاج

أثار سور هضبة بيرصة

08/05/1895

 .31قرطاج

أثار هضبة اآلوديون

12/05/1901

 .32قرطاج

أثار هضبة بيرصة

08/05/1895

 .33قرطاج

جامع دوار الشط  13شارع
الهادي شاكر

1730

16/11/1928

 .17قرطاج

سانت مونيك

امر عدد

30/11/1928

القبور البونية ببيرصة
الكنيسة األثرية المجاورة لدير

قرار حماية

16/11/1928

08/05/1895

 .19قرطاج
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قصر العبدلية

10/09/1923

29/07/2002

 .34قرطاج

جزيرة القيادة بالموانئ البونية

13/03/1912

 .35قرطاج

الميناء العسكري البوني

12/05/1901

امر
عدد1730

25/04/2022

 .36قرطاج

حمام أنطنيوس بدرمش

12/05/1901

 .37قرطاج

حمام ديدون

01/03/1905

 .38قرطاج

حنايا صهاريج المعلقة

12/05/1901

 .39قرطاج

دار أريادن

16/11/1928

 .40قرطاج

صهاريج المعلقة

12/05/1901

 .41قرطاج

صهاريج دار السانية

13/03/1912

 .42قرطاج

صهاريج هضبة بيرصة

08/05/1895

 .43قرطاج

كنيسة داموس الكريطة

08/05/1895

 .44قرطاج

الرئاسة

 .45قرطاج

ملعب المصارعة الدائري

01/03/1905

 .46قرطاج

ملعب سباق الخيل

01/03/1905

 .47قرطاج

المقبرة البونية طوفات قرطاج

29/07/2002

 .48قرطاج

المقبرة العربية

08/05/1895

 .49قرطاج

بيت الحكمة

21/01/2021

 .50مدينة المرسى

قصر العبدلية

10/09/1923

 .51مدينة باردو

الحنايا الحفصية

19/03/1894

 .52مدينة باردو

باب المالية

25/01/1922

 .53مدينة باردو

حصن ثكنة باردو

03/05/1920

 .54مدينة باردو

حمام اآلميرات

25/01/1922

 .55مدينة باردو

قصرحسين باشا

16/11/1928

 .56مدينة باردو

األجزاء المبنية من دار الباي
قبل 1870

 .57جزيرة شكلي

الحصن اآلسباني

 .58مدينة تونس

الباب الشمالي لسوق القماش

16/11/1928

 .59مدينة تونس

الجامع الجديد

13/03/1912

 .60مدينة تونس

الزاوية الطبربية

25/01/1922

 .61مدينة تونس

المدرسة الباشية

13/03/1912

 .63مدينة تونس
 .64مدينة تونس
 .65مدينة تونس
 .66مدينة تونس

المدرسة الشماعية زنقة
الشماعية
المدرسة الصادقية نهج سنان
باشا
المدرسة العاشورية نهج حوانت
عاشور
المدرسة العلوية نهج الطاهر
الحداد
المدرسة العنقية نهج عنق
الجمل

امر
عدد1730

16/11/1928
25/01/1922

 .62مدينة تونس
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مقر المعهد الثانوي بقرطاج

15/01/2001

19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992
19/10/1992

امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1815

25/04/2022

 .67مدينة تونس
 .68مدينة تونس
 .69مدينة تونس

المدرسة المرادية سوق
القماش
المسرح البلدي لمدينة تونس
المقر الحالي للخزينة العامة
للبالد التونسية

19/10/1992
19/10/1992
15/01/2001

 .70مدينة تونس

باب البحر

13/03/1912

 .71مدينة تونس

باب الجديد

13/03/1912

امر عدد
1815
امر عدد
1815
امرعدد241

سوق السراجين

.72

مدينة
تونس

منطقة االسواق المحمية

نهج باب منارة
ساحة القصبة
شارع القصبة
سوق القرانة
سوق الوزر

03/03/1920

نهج الغرابلية
سوق البالط
نهج المطيهرة
شارع تربة الباي

 .73مدينة تونس
 .74مدينة تونس

برج سيدي يحي  25نهج البرج
باب العسل

31/08/1999

 .75مدينة تونس

تربة الباشا

25/01/1922

 .76مدينة تونس

تربة الباي

13/03/1912

 .77مدينة تونس

تربة البلهوان

16/11/1928

 .78مدينة تونس

تربة الفالري

25/01/1922

 .79مدينة تونس

تربة حفيز خوجة

25/01/1922

 .80مدينة تونس
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باب الحفصية

16/11/1928

تربة سيدي بوخريصان  12نهج
بن محمود

31/08/1999

 .81مدينة تونس

تربة عزيزة عثمانة

25/01/1922

 .82مدينة تونس

تربة سيدي احمد الباهي

25/01/1922

 .83مدينة تونس

تربة الز

13/03/1912

 .84مدينة تونس

تربة مراد باي

16/11/1928

 .85مدينة تونس

تربة الدوالتلي

13/03/1912

 .86مدينة تونس

تربة يوسف داي

03/03/1915

 .87مدينة تونس

جامع يوسف داي

03/03/1915

 .88مدينة تونس

جامع الزيتونة

13/03/1912

 .89مدينة تونس

جامع القصبة

13/03/1912

 .90مدينة تونس

جامع القصر

13/03/1912

 .91مدينة تونس

جامع الهواء

13/03/1912

امر عدد
1933

امر عدد
1933

25/04/2022

 .92مدينة تونس

جامع باب الجزيرة

13/03/1912

 .93مدينة تونس

جامع حمودة باشا

13/03/1912

 .94مدينة تونس

جامع صاحب الطابع

13/03/1912

 .95مدينة تونس

جامع محمد باي

13/03/1912

 .96مدينة تونس

حمام صاحب الطابع

25/01/1922

 .97مدينة تونس

خلوة سيدي محرز

16/11/1928

 .98مدينة تونس

دار ابن خلدون نهج تربة الباي

19/10/1992

 .99مدينة تونس

دار االصرم نهج التريبونال

19/10/1992

 .100مدينة تونس

دار الجزيري نهج التريبونال

19/10/1992

 .101مدينة تونس

خريصان زنقة الطبجية

 .102مدينة تونس

دار الرشيدية نهج دار الجلد

19/10/1992

 .103مدينة تونس

دار الشريف نهج سيدي معاوية

31/08/1999

 .104مدينة تونس

دار بن عبد للا

 .105مدينة تونس

دار بن عياد نهج الصباغين

18/05/1999

 .106مدينة تونس

دار حسين بطحاء الجنرال

19/10/1992

 .107مدينة تونس

دار رشيد  9نهج المدرسة

31/08/1999

 .108مدينة تونس

دار عثمان

 .109مدينة تونس
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دار الحداد نهج سيدي بو

31/08/1999

دار قايد السبسي  11مكرر نهج
النفافتة باب سعدون

امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1933
امر عدد
1815
امر عدد
1933

25/01/1922
قرار حماية
امر
عدد1815
امر عدد
1933

25/01/1922
31/08/1999

امر عدد
1933

 .110مدينة تونس

دار المنستيري

25/01/1922

 .111مدينة تونس

زاوية سيدى عبد القادر

13/03/1912

 .112مدينة تونس

زاوية سيدي ابراهم التركي

16/11/1928

 .113مدينة تونس

زاوية سيدي ابراهيم الرياحي

25/01/1922

 .114مدينة تونس

زاوية سيدي الباهي

25/01/1922

 .115مدينة تونس

زاوية سيدي الحاري

25/01/1922

 .116مدينة تونس

زاوية سيدي الزواوي

13/03/1912

 .117مدينة تونس

زاوية سيدي العصفوري

16/11/1928

 .118مدينة تونس

زاوية سيدي الكالعي

16/11/1928

 .119مدينة تونس

زاوية سيدي بن عروس

16/11/1928

 .120مدينة تونس

زاوية سيدي شيحة

25/01/1922

 .121مدينة تونس

زاوية سيدي عبد للا الشريف

 31/08/1999امر عدد

25/04/2022

نهج ابن السراج
 .122مدينة تونس

زاوية سيدي علي عزوز

25/01/1922

 .123مدينة تونس

زاوية سيدي قاسم الجليزي

13/03/1912

 .124مدينة تونس

زاوية سيدي محرز

13/03/1912

 .125مدينة تونس

زاوية سيدي معاوية

16/11/1928

 .126مدينة تونس

زاوية سيدي منصور  16نهج
الراية

18/05/1999

 .127مدينة تونس

سبيل سيدي عبدالسالم

03/03/1915

 .128مدينة تونس

فندق الفرنسيس

25/01/1922

 .129مدينة تونس

قشلة سيدي المرجاني

25/01/1922

 .130مدينة تونس
 .131مدينة تونس
 .132مدينة تونس

قشلة سيدي عامر  28نهج
سيدي علي عزوز
قصر خير الدين باشا نهج
التريبونال
قصر صاحب الطابع ساحة
الحلفاوين

24/09/2001
19/10/1992
19/10/1992

 .133مدينة تونس

مدرسة الباشا

25/01/1922

 .134مدينة تونس

مدرسة الجامع الجديد

25/01/1922

 .135مدينة تونس

مدرسة النخلة نهج الكتبية

 .136مدينة تونس

مدرسة جامع صاحب الطابع

 .137مدينة تونس

مركز البريد و البرق والهاتف

 .138مدينة تونس

مسجد العريش نهج سيدي
محرز

19/10/1992

19/10/1992
19/10/1992

 .139مدينة تونس
 .140مدينة تونس

مسجد القبة

16/11/1928

باب نهج بن نجمة و البناء

16/11/1928

مدينة تونس

قرار حماية
امر عدد
1815
امر
عدد1815

امر عدد
1815

19/10/1992

امر عدد
1815
امر عدد
1815
امر عدد
1815

الحامل له

 .142مدينة تونس
.143

قرار حماية

25/01/1922

مسجد الفال نهج العزافية

.141

مدينة تونس

 .144مدينة تونس
 .145مدينة تونس

19

1933

قشلة العطارين
مقام سيدي صابر بملتقى نهج

25/01/1922
16/11/1928

سيدي عياد وباب الجديد
مسجد المدرسة السليمانية
مسجد بن موسى نهج السيدة
عجولة

13/03/1912
19/10/1992

 .146مدينة تونس

مسجد سيدي عامر

19/10/1992

 .147مدينة تونس

مسجد ابن خلدون

16/11/1928

 .148مدينة تونس

مسجد سيدي منصور نهج

19/10/1992

امر عدد
1815

امر عدد

25/04/2022

النجدة
 .149مدينة تونس

معهد الموسيقى

1815
18/05/1999

قرار حماية

 .150مدينة تونس

مقر المحكمة االدارية سابقا

15/01/2001

امرعدد241

 .151مدينة تونس

مقر المعهد الثانوي بنهج الباشا

15/01/2001

امرعدد241

 .152مدينة تونس

مقر قصر العدالة

15/01/2001

امرعدد241

 .153مدينة تونس

ميضاة السلطان

25/01/1922

 .154مدينة تونس

واجهة عمارة  40نهج ام كلثوم

01/09/2000

قرار حماية

01/09/2000

قرار حماية

01/09/2000

قرار حماية

01/09/2000

قرار حماية

30/07/2002

قرار حماية

30/07/2002

قرار حماية

 .155مدينة تونس
 .156مدينة تونس
 .157مدينة تونس
 .158مدينة تونس
 .159تونس البلفدير
 .160مدينة تونس
 .161مدينة تونس

(الكنسارفاتوار) نهج زرقون

واجهة عمارة ازرم  53شارع
قرطاج
واجهة عمارة ديزاني  114نهج
يوغسالفيا
واجهة عمارة سكنية  18نهج
المالحة
دار الجويني  3نهج بئر االحجار
الجزء القديم لبناية معهد
باستور  13ساحة باستور
الزاوية الخضرية
مسجد سيدي عامر نهج سيدي
علي عزوز

13/03/1912
19/10/1992

امر عدد
1815

الواجهة االمامية للبناية
 .162مدينة تونس

النيوكالسيكية ،نهج سيدي

13/12/2010

حماية

عياد ،باب الجديد
 .163مونفلوري

مسالخ بلدية تونس

13/12/2010

حماية

 .164مدينة تونس

دار ابن ابي الضياف

2010/12/13

حماية

 .165مدينة المرسى
 .166مدينة المرسى
 .167مدينة تونس
 .168مدينة تونس
 .169مدينة تونس
 .170المرسى
 .171المرسى
 .172باردو
20

قصر خير الدين والمنطقة
المجاورة له مدى 200م
قصر احمد باي

أمر عدد 681
04/07/2016
أمر عدد 681
04/07/2016
أمر عدد681

برج زوارة والمنطقة المحيطة
به200م ،باب سعدون

04/07/2016

باب سعدون والمنطقة

2016/07/04

المجاورة له 200م
دار الباي (مقر الوزارة االولى)

16/11/1928

قبة الهواء ،موضوع الرسم

15/04/2022

العقاري عدد  124795تونس
البيت البوني بقمرت ،موضوع

15/04/2022

الرسم العقاري عدد 124041

القصر السعيد

15/04/2022

أمر عدد 681

25/04/2022

والية جندوبة
عدد

اسم الموقع

.1

أوالد علي

الحمام الروماني

03/03/1915

.2

بلطة

الباب الغربي

01/03/1905

.3

بلطة

الصهاريج الرومانية

01/03/1905

.4

بلطة

بقايا الجابية الكبيرة

01/03/1905

.5

بالريجيا

الحمام الكبير

01/03/1905

.6

بالريجيا

السور األثري

01/03/1905

.7

بالريجيا

الصهاريج الرومانية

01/03/1905

.8

بالريجيا

المسرح األثري

01/03/1905

.9

بالريجيا

المقبرة الجلمودية

01/03/1905

.10

بالريجيا

المنزل الروماني ذو الطابقين

01/03/1905

.11

بالريجيا

حمام يوليا ماميا

01/03/1905

.12

بالريجيا

دار اآلنفيتريت

13/03/1912

.13

بالريجيا

دار التريدانت

03/05/1920

.14

بالريجيا

دار الصيد

13/03/1912

.15

بالريجيا

كنيسة اآلب الكسندر

03/05/1920

.16

بالريجيا

معبد أبولون

13/03/1912

.17

بالريجيا

ملعب المصارعة الدائري

01/03/1905

المبنى البلدي

25/03/1892

.18

.19

سيدي علي
بلقاسم
سيدي علي

اآلثار الكبيرة القريبة من

بلقاسم

القنطرة

سيدي علي

25/03/1892

الصهاريج الرومانية

25/03/1892

الضريح الصغير ذو الطابقين

25/03/1892

الضريح الكبير

25/03/1892

القنطرة الرومانية

25/03/1892

قوس النصر

25/03/1892

الضريح الروماني

25/03/1892

.26

شمتو

اآلثار الموجودة بالربوة

25/03/1892

.27

شمتو

الحمام الروماني

25/03/1892

.28

شمتو

الحنايا الرومانية

25/03/1892

.20

.21

.22

.23

.24

.25

21

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

بلقاسم
سيدي علي
بلقاسم
سيدي علي
بلقاسم
سيدي علي
بلقاسم
سيدي علي
بلقاسم
سيدي محمد
اآلزرق

قرار

25/04/2022
.29

شمتو

الصهاريج الرومانية

25/03/1892

.30

شمتو

القنطرة األثرية

25/03/1892

.31

شمتو

الكنيسة األثرية

25/03/1892

.32

شمتو

المسرح األثري

25/03/1892

.33

شمتو

أثار السد

25/03/1892

.34

شمتو

أثار القنطرة

25/03/1892

.35

شمتو

معبد ألهة المياه

25/03/1892

.36

شمتو

معبد يوبيتار

25/03/1892

.37

شمتو

ملعب المصارعة الدائري

25/03/1892

.38

شمتو

المسرح الروماني

25/03/1892

.39

فرنانة

الكنيسة اآلثرية

22/03/1899

.40

مدينة طبرقة

الحمام الروماني

19/03/1894

.41

مدينة طبرقة

الحنايا الرومانية

19/03/1894

.42

مدينة طبرقة

القنطرتان الصغيرتان

19/03/1894

.43

مدينة طبرقة

الكنيسة و المقبرة اآلثرتين

19/03/1894

.44

مدينة طبرقة

برج جزيرة طبرقة

03/05/1920

.45

مدينة طبرقة

جزيرة طبرقة

19/10/1992

.46

مدينة طبرقة

كنيسة البرج

01/03/1905

.47

مدينة طبرقة

كنيسة وادي األحمر

03/03/1915

.48

هنشير برج هالل

الحصن البيزنطي

12/05/1901

.49

وادي اآلعشار

القنطرة الرومانية

25/03/1892

.50

مدينة جندوبة

مقام سيدي الحفناوي

21/01/2021

امر عدد
1815

والية زغوان
عدد

22

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

بئر مشارقة

الضريح الروماني

16/11/1928

.2

بطرية

البناء األثري الكبير

22/03/1899

.3

بطرية

الحصن البيزنطي

22/03/1899

.4

بطرية

الصهاريج الرومانية

03/03/1915

.5

بطرية

الضريح الروماني

22/03/1899

.6

بير مقرة

المعبد الروماني

13/03/1912

.7

جبل الوسط

الحمام الروماني

13/03/1912

.8

عين جوقار

معبد المياه

25/01/1922

.9

قصر سودان

المعبد الروماني

13/03/1912

.10

قصر محلول

الضريحان الرومانيان

13/03/1912

.11

مدينة زغوان

الحنايا الرومانية

16/11/1928

.12

مدينة زغوان

قوس النصر الجنوبي

08/06/1891

قرار

25/04/2022

23

.13

مدينة زغوان

معبد المياه

16/11/1928

.14

مدينة زغوان

زاوية سيدي علي عزوز

21/01/2021

.15

هنشير الفوارة

المعبد الروماني

22/03/1899

.16

هنشير القصبات

الباب ذو الثالث عتبات

03/05/1920

.17

هنشير القصبات

البناء المستطيل

03/05/1920

.18

هنشير القصبات

الحمام الروماني

25/01/1922

.19

هنشير القصبات

.20

هنشير القصبات

.21

هنشير القصبات

.22

هنشير القصبات

الحي السكني القريب من
حمام الشتاء
الحي السكني القريب من
معبد السلم
الحي السكني المحاذي
للساحة العمومية
الحي السكني غربي معبد
مركوريوس

16/11/1928
16/11/1928
16/11/1928
16/11/1928

.23

هنشير القصبات

الساحة العمومية وتوابعها

03/03/1915

.24

هنشير القصبات

السوق الروماني

03/05/1920

.25

هنشير القصبات

الصهاريج الرومانية

03/05/1920

.26

هنشير القصبات

المعبد الصغير

03/05/1920

.27

هنشير القصبات

حمام الشتاء

03/05/1920

.28

هنشير القصبات

حمام الصيف

03/05/1920

.29

هنشير القصبات

رواق بتروني

03/05/1920

.30

هنشير القصبات

قوس النصر

03/05/1920

.31

هنشير القصبات

قوس النصر الشرقي

24/03/1892

.32

هنشير القصبات

قوس النصر الشمالي

24/03/1892

.33

هنشير القصبات

معبد السلم

16/11/1928

.34

هنشير القصبات

معبد الكابتول

03/03/1915

.35

هنشير القصبات

معبد بعالت

03/05/1920

.36

هنشير القصبات

معبد تانيت

03/05/1920

.37

هنشير القصبات

معبد ساترنوس

03/03/1915

.38

هنشير القصبات

معبد ماركوريوس

24/03/1892

.39

هنشير القصبات

ملعب المصارعة الدائري

25/01/1922

.40

هنشير القصبات

منزل التريفوليوم

16/11/1928

.41

هنشير أم اآلبواب

الكنيسة األثرية

03/03/1915

.42

هنشير أم األبواب

أبواب المدينة

13/03/1912

.43

هنشير أم األبواب

ملعب المصارعة الدائري

13/03/1912

.44

هنشير أم األبواب

الحصن البيزنطي

13/03/1912

.45

هنشير أم األبواب

المسرح االثري

13/03/1912

.46

هنشير حرات

الحمام الروماني

08/06/1891

.47

هنشير حرات

الكنيسة ذات الشكل

08/06/1891

25/04/2022

الصليبي
.48

هنشير حرات

الكنيسة اآلثرية1-

08/06/1891

.49

هنشير حرات

الكنيسة المالصقة للمعبد

08/06/1891

.50

هنشير حرات

المعبد الروماني

08/06/1891

.51

هنشير صوار

المعبد الروماني

13/03/1912

.52

هنشير فراغة

الحصن البيزنطي

22/03/1899

.53

الزريبة

مسجد الزريبة العليا

21/01/2021

.54

الفحص

قنطرة الفحص

16/11/1928

والية سليانة
عدد

اسم الموقع

.1

القصور المقرونين

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.2

بئر االحجار

الضريح الروماني

19/03/1894

.3

برج مسعودي

الحصن البيزنطي

08/06/1891

.4

برج مسعودي

الضريح الروماني

08/06/1891

.5

بوفطيس

الحصن البيزنطي

08/06/1891

.6

بوفطيس

.7

بوفطيس

الضريح الروماني المحاذي
للزاوية
الضريح الروماني المحاذي
للمقبرة

07/12/1892
07/12/1892

.8

بوفطيس

العمود ذو األربعة نقائش

07/12/1892

.9

بوفطيس

قوس النصر

07/12/1892

.10

تنبرة

الحصن األثري

19/03/1894

.11

جامة

الحنايا الرومانية

19/03/1894

.12

حمام الزوا كرة

الباب األثري

19/03/1894

.13

حمام الزوا كرة

المقبرة الجلمودية

19/03/1894

القنطرة الرومانية

06/01/1901

.15

عين زوزة

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.16

عين زوزة

الضريحان الرومانيان

06/01/1901

.17

عين طرف الشنا

الحصن األثري

19/03/1894

.18

عين فورنة

الحصن البيزنطي

13/03/1912

.19

قبة سيدي منصور

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.20

قبر كليب

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.21

قصر الحديد

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.22

قصر بوفتحة

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.23

قصر بوقربة

الحصن البيزنطي

19/03/1894

.24

قصر جعفر

الضريح الروماني ذو الطابقين

08/05/1895

.14

24

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

زاوية سيدي عبد
الملك

قرار

25/04/2022

.26

قصر قنارة

الضريح الروماني

06/01/1901

.27

قصر مدوجة

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.28

قصر مدوجة

الصهاريج األثرية

06/01/1901

.29

قصر مدوجة

الضريح الروماني

06/01/1901

.30

قصر هالل

الكنيسة األثرية

19/03/1894

.31

قصر هالل

بقايا مباني رومانية

19/03/1894

.32

قصور عبد الملك

رواق األقواس

19/03/1894

.33

قصور عبد الملك

قوس النصر الجنوبي

19/03/1894

.34

قصور عبد الملك

قوس النصر الشمالي

19/03/1894

.35

كسرى

الحصن األثري

06/01/1901

.36

مكثر

الحمام الروماني

19/03/1894

.37

مكثر

الحنايا الرومانية

07/12/1892

.38

مكثر

السوق الروماني

03/03/1915

.39

مكثر

الضريح الهرمي الشكل

07/12/1892

.40

مكثر

القبور الجلمودية

07/12/1892

.41

مكثر

الكنيسة األثرية

03/03/1915

.42

مكثر

ضريح عائلة جولي

19/03/1894

.43

مكثر

.25

25

قصر طوال

الضريحان الرومانيان

06/01/1901

الزوامل

قوس النصر المسمى باب
العين

19/03/1894

.44

مكثر

قوس تراجون

19/03/1894

.45

مكثر

معبد ملقرط

03/03/1915

.46

هنشير الجمل

القبور الجلمودية

06/01/1901

.47

هنشير الحمام

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.48

هنشير السهيلي

الحصن البيزنطي الكبير

06/01/1901

.49

هنشير القمامة

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.50

هنشير القمامة

الضريح الروماني

06/01/1901

.51

هنشير الكرمة

المعبد الروماني

03/03/1915

.52

هنشير بو عرادة

الضريح الروماني

19/03/1894

.53

هنشير بو عرادة

قوس النصر

03/03/1915

.54

هنشير بيشكا

الحصن البيزنطي

19/03/1894

.55

هنشير جبارة

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.56

هنشير جبارة

الصهاريج

06/01/1901

.57

هنشير جنوة

الحصن األثري

06/01/1901

.58

هنشير دعيمش

الحصن األثري

06/01/1901

.59

هنشير زكار

الحصنان الصغيران

07/12/1892

.60

هنشير سجاق

الحنفية األثرية

06/01/1901

.61

هنشير سجاق

الضريح الروماني

06/01/1901

25/04/2022

المعبد الروماني

06/01/1901

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.64

هنشير عين باز

الحصن البيزنطي  -أ -

06/01/1901

.65

هنشير عين باز

الحمام الروماني

06/01/1901

.66

هنشير عين باز

الكنيسة األثرية

06/01/1901

.67

هنشير عين باز

المعبدان الرومانيان

06/01/1901

.68

هنشير عين باز

معبد ماركيريوس سوبريوس

19/03/1894

.69

هنشير غياضة

الضريح الروماني

22/03/1899

.70

هنشير فروحة

الحصن األثري

06/01/1901

.71

هنشير فروحة

المعبد الروماني

06/01/1901

.72

هنشير مدد

الضريح الروماني

07/12/1892

.73

هنشير مدد

القبور الجلمودية

07/12/1892

.74

هنشير موستي

قوس النصر

08/06/1891

.75

وادي بريغيثة

الضريح الروماني

19/03/1894

.76

هنشير الكريب

أقوس فولسان

1891/06/08

.62
.63

هنشير سجاق
هنشير سيدي
مرشد

والية سوسة
عدد
.1

الكنيسية

الحمام الروماني

13/03/1912

.2

الكنيسية

الصهاريج الرومانية

13/03/1912

.3

الكنيسية

المسرح األثري

01/03/1905

.4

الكنيسية

المقبرة البونية

01/03/1905

.5

سيدي خليفة

المعبد الروماني

22/03/1899

.6

سيدي خليفة

قوس النصر

22/03/1899

.7

سيدي خليفة

معبد المياه

22/03/1899

مصارف المياه األثرية

22/03/1899

.9

سيدي عبيش

الكنيسة األثرية

13/03/1912

.10

محطة االرتال

واجهات محطة القطار

 01/09/2000قرار حماية

.11

مدينة سوسة

فندق الضاوي

18/10/1945

.12

مدينة سوسة

الجامع الكبير

18/10/1945

.13

مدينة سوسة

الجدران الخارجية للقصبة

25/01/1922

.14

مدينة سوسة

القبور المسيحية

13/03/1912

.15

مدينة سوسة

جامع الربع

18/10/1945

.16

مدينة سوسة

جامع بوفتاتة

18/10/1945

.17

مدينة سوسة

زاوية الزقاق

18/10/1945

.18

مدينة سوسة

زاوية سيدي الشريف

18/10/1945

.8

26

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

قرار

عبدالرحمان
القارسي

25/04/2022
.19

مدينة سوسة

سراديب أقريبا

13/03/1912

.20

مدينة سوسة

سور المدينة

25/01/1922

.21

مدينة سوسة

صومعة جامع بوفتاتة

18/10/1945

.22

هنشير الشقارنية

الكنيسة األثرية

01/03/1905

.23

وادي الرمل

الكنيسة األثرية

03/03/1915

.24

قصر منارة بوفيشة

ضريح سوالي ""des Suelli.

1905/03/01

.25

وادي القناطير

القنطرة الرومانية

01/03/1905

.26

مدينة سوسة

.27

مدينة سوسة

دار السايس ،الرسم العقاري
عدد 89119
دار المقرون والمنطقة
المجاورة له 200م

29/07/2015
04/07/2016

أمر عدد
681

والية سيدي بوزيد
اسم المعلم

تاريخ الترتيب

عدد
.1

القصر االحمر

الحوضان المستديران

08/05/1895

.2

القصر االحمر

الضريح الروماني

08/05/1895

.3

القصر االحمر

الحوض المربع

08/05/1895

.4

القصر االحمر

الكنيسة األثرية

08/05/1895

.5

بير الحفي

الضريح الروماني ذو الست زواية

26/01/1893

.6

عين الحميمة

قصر هداوش

08/05/1895

.7

فم القلتة

الحوض األثري

12/05/1901

.8

هنشير البارود

الصهاريج األثرية

1895/05/08

.9

هنشير البارود

الصهاريج الرومانية

12/05/1901

.10

هنشير البارود

الكنيسة األثرية

12/05/1901

.11

هنسير البارود

معاصر الزيت األثرية

12/05/1901

.12

هنشير الحميمة

الضريح الروماني

12/05/1901

البناء المستطيل

08/05/1895

الحوض األثري

08/05/1895

القصر األثري

08/05/1895

.16

هنشير قطرانة

األضرحة الثالثة

12/05/1901

.17

هنشير قطرانة

الحوض الروماني

12/05/1901

.13

.14

.15

27

اسم الموقع

هنشير فنيدق
دبابة
هنشير فنيدق
دبابة
هنشير فنيدق
دبابة

قرار

25/04/2022

والية صفاقس
عدد

الصهاريج الرومانية

22/03/1899

الحصن البيزنطي

03/03/1915

.3

طينة

الحصن البيزنطي

03/05/1920

.4

طينة

الحمام الروماني

1905/03/01

.5

طينة

الضريح المثمن االضالع

1920/05/03

.6

طينة

المقبرة الرومانية

1912/03/13

.7

قرقنة

الجسر الروماني

22/03/1899

.8

قرقنة

الحمام الروماني

22/03/1899

.9

قرقنة

برج الحصار

03/03/1915

.10

سيدي منصور

حوض التعميد

1915/03/03

.11

مدينة صفاقس

الجامع الكبير

13/03/1912

.12

مدينة صفاقس

الدريبة العتيقة

16/11/1928

.13

مدينة صفاقس

.1
.2

المحرس يونقا

برج القنوني طريق عدد 5
الربض

30/07/2002

.14

مدينة صفاقس

جامع سيدي البحري

25/01/1922

.15

مدينة صفاقس

جامع سيدي عمر

25/01/1922

.16

مدينة صفاقس

زاوية سيدي عبد القادر

25/01/1922

.17

مدينة صفاقس

زاوية سيدي علي خليل

16/11/1928

.18

مدينة صفاقس

سور المدينة

13/03/1912

.19

مدينة صفاقس

سوق قريعة

01/09/2000

.20

مدينة صفاقس

صومعة سيدي الرايس

25/01/1922

.21

مدينة صفاقس

نزل الزيتونة الواجهات الثالث

01/09/2000

.22

مدينة صفاقس

.23

مدينة صفاقس
هنشير بطرية

واجهة الدار عدد  15شارع
سيدي بلحسن
 3واجهات لعمارة كائنة بـ12
الحبيب بورقيبة

24/09/2001

قصر الساس
ملعب المصارعة الدائري

22/03/1899

.26

هنشير روقا

الساحة العمومية الرومانية

22/03/1899

.27

هنشير روقا

الصهاريج الرومانية

22/03/1899

.28

هنشير روقا

ملعب المصارعة الدائري

22/03/1899

الصهاريج الرومانية

22/03/1899

.25

.29

"أشوال"
هنشير بطرية
"أشوال"

هنشير بطرية
"أشوال"

قرار حماية

قرار حماية
قرار حماية

25/01/1922

22/03/1899

.24

28

اسم الموقع
أنشلة

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

قرار

قرار حماية

25/04/2022
.30

مدينة صفاقس

.31

مدينة صفاقس

عمارة النوري ،شارع الحبيب
بورقيبة
قصر رمضان ،شارع الحبيب
بورقيبة

13/12/2010
13/12/2010

.32

قرقنة

بيت بورقيبة وتوابعه

15/04/2022

.33

قرقنة

برج مليتة االغلبي

15/04/2022

.34

مدينة صفاقس

مقر شركة الفسفاط صفاقس

15/04/2022

قفصة سابقا

والية قابس
عدد

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

.1

برج وبئر زوميط

الحصن الروماني

22/03/1899

.2

بير الغزن

البئر الروماني

22/03/1899

.3

بير الغزن

الحصن الروماني

22/03/1899

.4

مدينة قابس

واجهات محطة السكك
الحديدية

01/09/2000

.5

مطماطة

مرا كز محصنة رومانية

22/03/1899

.6

هنشير القصيرات

الحصن الروماني

01/03/1905

الحصن الروماني

22/03/1899

برج المراقبة الروماني

01/03/1905

.9

هنشير قرادو

اآلسوار المحصنة

22/03/1899

.10

هنشير قرماد

الحصن اآلثري

22/03/1899

سور محصن

22/03/1899

البئر الروماني

22/03/1899

الحصن الروماني

22/03/1899

الحمامات والمسابح

22/03/1899

هنشير قدح

.7

الباغل
هنشير قدح

.8

السدر

.11

.12

.13
.14

هنشير قصر
القتلة
الحامة (هنشير
احمد)
الحامة (هنشير
احمد)
الحامة

قرار

قرار حماية

والية قبلي
عدد

29

اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

الحقناف

برج المراقبة الروماني

01/03/1905

.2

بئر غيزن

البئر الروماني

22/03/1899

.3

بئر غيزن

برج المراقبة الروماني

25/03/1892

.4

هنشير اآلصنام

الحصن الروماني

22/03/1899

قرار

25/04/2022
.5

هنشير الخنافير

برج المراقبة الروماني

13/03/1912

.6

هنشير أوالد الحاج

البئر الروماني

22/03/1899

.7

هنشير أوالد الحاج

برج المراقبة الروماني

22/03/1899

.8

دوز

قصر غيالن

21/01/2021

والية قفصة
عدد

اسم الموقع
هنشير سيدي

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

ضريح يوليوس روقاتوس

26/01/1893

.2

سيدي بوضياف

الضريح الروماني

16/11/1928

.3

مدينة قفصة

الجامع الكبير

03/03/1915

.4

مدينة قفصة

الصهاريج الرومانية

03/03/1915

.5

مدينة قفصة

سور المدينة

03/03/1915

.6

هنشير الطفل

الحنايا الرومانية

12/05/1901

.7

هنشير الطفل

الحوض الروماني

12/05/1901

.8

هنشير الطفل

السد الروماني

12/05/1901

.9

هنشير المقطع

الكنيسة اآلثرية وتوابعها

16/11/1928

.10

هنشير أحمد

حصن روماني

1899/03/22

.11

هنشير أحمد

بئر أثري

1899/03/22

ضريح معاصر زيت Crypte

16/11/1928

.13

هنشير المزيرع

الصهريج المربع

26/01/1893

.14

هنشير المزيرع

الصهريجين الدائريين

26/01/1893

.15

هنشير المزيرع

القصر االثري

26/01/1893

.16

هنشير ام القصب

الحصن البيزنطي

12/05/1901

.17

هنشير الصمعة

.1

عيش

.12

.18

هنشير وادي
الفيران

الرديف وأم
العرايس

الضريح الروماني "الصمعة
الحمراء"

قرار

26/01/1893

مالجئ ورماديات موقع العصر
الحجري الحديث ذو التأثيرات

15/04/2022

القبصية

والية مدنين
عدد

30

اسم المعلم

اسم الموقع

تاريخ الترتيب

.1

الحارة الصغيرة

المعبد اليهودي

25/01/1922

.2

القنطرة

الساحة الرومانية

13/03/1912

.3

القنطرة

الكنيسة األثرية

13/03/1912

.4

القنطرة

المدافن المسيحية

13/03/1912

.5

بوغرارة

األروقة

03/03/1915

قرار

25/04/2022
.6

بوغرارة

الحمام الروماني

03/05/1920

.7

بوغرارة

الساحة العمومية وتوابعها

01/03/1905

.8

بوغرارة

السوق الرومانية

01/03/1905

.9

بوغرارة

الكنيسة األثرية

01/03/1905

.10

بوغرارة

المساكن الرومانية

01/03/1905

.11

بوغرارة

الميناء الروماني

01/03/1905

.12

بوغرارة

معبد اآلسكوالب

03/05/1920

.13

بوغرارة

معبد عطارد

03/05/1920

.14

قصر ترسين

الحصن الروماني

01/03/1905

.15

قصر دمر

القصر والحصن الرومانيان

22/03/1899

.16

قصر كوتين

الحمام الروماني

22/03/1899

.17

قصر كوتين

الحنايا الرومانية

22/03/1899

.18

قصر كوتين

الصهاريج الرومانية و السد

22/03/1899

.19

قصر كوتين

الضريح الروماني

22/03/1899

.20

قصر كوتين

المساكن الرومانية

22/03/1899

.21

مدينة الماي

جامع الماي الوهابي

16/11/1928

.22

جرجيس

مقر متحف جرجيس

01/09/2000

.23

حومة السوق

برج غازي مصطفى

03/03/1915

.24

حومة السوق

جامع الغربة

16/11/1928

.25

حومة السوق

زاوية سيدي إبراهيم الجمني

16/11/1928

.26

حومة السوق

قبور المرابطين الثالثة

16/11/1928

.27

جربة ميدون

منطقة مجاورة

.28

هنشير زيان

المعبد الروماني

13/03/1912

.29

هنشير زيان

المعلم الذي به ماجل

03/03/1915

.30

هنشير زيان

الساحة العمومية

03/03/1915

.31

جربة ميدون

.32

جربة ميدون

دار بالسرور والمنطقة
المجاورة له 500م
بئر بالسرور والمنطقة
المجاورة له 700م

حومة صدغيان

04/07/2016
04/07/2016

قصر بن عياد

04/07/2016

.34

بني خذاش

قصر حلوف

21/01/2021

.35

بني خذاش

قصر الجوامع

21/01/2021

.36

بني خذاش

قصر سيدي مخلوف

21/01/2021

.37

بني خذاش

قصر البرزالية

21/01/2021

.38

بني خذاش

جامع علولة

21/01/2021

.39

سيدي مخلوف

قصر سيدي مخلوف

21/01/2021

.40

مدنين الشمالية

قصر مدنين

21/01/2021

.33

31

برج قستيل  1250+م

2000/01/09

قرار حماية

قرار حماية

أمر عدد
681
أمر عدد
681
أمر عدد
681

25/04/2022
.41
.42
.43

جربة ميدون

معالم الموقع االثري لالتاال

15/04/2022

ومنطقة االرتفاق بـ500م
جربة ميدون

المقبرة البونية السوق القبلي

15/04/2022

جربة ميدون

ضريح هنشير بورقو ومنطقة

15/04/2022

االرتفاق بـ500م

.44

جربة ميدون

جامع فضلون

15/04/2022

.45

حومة السوق

جامع الباسي

15/04/2022

.46

حومة السوق

جامع التالكين

15/04/2022

.47

جربة أجيم

جامع ولحي

15/04/2022

.48

جربة اجيم

جامع البرداوي

15/04/2022

.49

حومة السوق

جامع مدراجن

15/04/2022

.50

حومة السوق

جامع الترك

15/04/2022

.51

جربة اجيم

جامع الطويل

15/04/2022

.52

ميدون

منزل بن تنفوس

15/04/2022

.53

ميدون

جامع موالي الطيب بتمالل

15/04/2022

.54

حومة السوق

جامع بوليمان

15/04/2022

.55

حومة السوق

جامع الغولة وحومة الخنانسة

15/04/2022

.56

ميدون

زاوية سيدي الشريف

15/04/2022

.57

حومة السوق

جامع بني داود

15/04/2022

.58

حومة السوق

جامع بوسمور بالحشان

15/04/2022

.59

ميدون

جامع الكاتب

15/04/2022

.60

ميدون

زاوية سيدي علي

15/04/2022

.61

ميدون

جامع سيدي بن عيسى

15/04/2022

.62

ميدون

فسيفساء نزل جربة الفيدل

15/04/2022

.63

ميدون

معصرة الفصيلي

15/04/2022

بن قردان

مقام الولية امي رتيلة

15/04/2022

.64

وملحقاته

.65

بني خداش

قصبة مانيط

15/04/2022

.66

بني خداش

قصر الخراشفة

15/04/2022

.67

بني خداش

قصر بني خداش

15/04/2022

.68

بني خداش

قصر زمور

15/04/2022

والية منوبة
عدد
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اسم الموقع

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

.1

مدينة البطان

قنطرة سد البطان

15/01/2001

.2

مدينة طبربة

زاوية سيدي بن عيسى

03/03/1915

.3

مدينة طبربة

زاوية سيدي علي عزوز

03/05/1920

.4

مدينة طبربة

مقر المكتبة العمومية

01/09/2000

قرار

25/04/2022
.5

مدينة طبربة

ملعب المصارعة الدائري

13/03/1912

.6

مدينة منوبة

سبيل حمودة باشا

25/01/1922

.7

مدينة منوبة

سقيفة قصر خير الدين باشا

23/06/1955

.8

مدينة منوبة

قصر حمودة باشا

25/01/1922

.9

مدينة منوبة

قصر قبة النحاس

25/01/1922

.10

مدينة منوبة

قصر مراد باي شارع  2مارس
1934

31/08/1999

.11

هنشير المساعدين

الكنيسة األثرية

22/03/1899

.12

هنشير المساعدين

المقبرة األثرية

22/03/1899

.13

وادي الليل

الحنايا الرومانية

07/12/1892

امر عدد
1933

والية نابل
عدد

اسم الموقع
المركز الثقافي

دار سيباستيان والحديقة

بالحمامات

المحيطة بها

.2

برج فوارة

الضريح الروماني

08/05/1895

.3

ديار الحجاج

المقبرة األثرية

03/03/1915

.4

سوق األبيض

بقايا الحصن

01/03/1905

.5

سيدي عاشور

الجامع

03/03/1915

.6

قصر الزيت

الحصن البيزنطي

06/01/1901

.7

قصر الزيت

الحنايا الرومانية

06/01/1901

.8

قصر الزيت

الكنيسة األثرية

06/01/1901

.9

قصر الزيت

المعبد الروماني

06/01/1901

.10

قصر الزيت

معبد اآلله بعل

13/03/1912

.11

قليبية

القصبة

25/01/1922

.12

مدينة الحمامات

القصبة

01/03/1905

.13

مدينة الحمامات

سور المدينة

01/03/1905

.14

مدينة قرمبالية

مشرب الحيوانات األثري

16/11/1928

.15

مدينة نابل

الجامع الكبير

03/03/1915

.16

قصر جماجر

الحصن البيزنطي

13/03/1912

.17

قصر جماجر

الضريح الروماني

13/03/1912

الحصن البيزنطي

16/11/1928

الصهاريج الرومانية

16/11/1928

الضريح الروماني

08/05/1895

المعبد الروماني

19/03/1894

.1

.18

.19

.20
.21

33

اسم المعلم

تاريخ الترتيب

هنشير عين
طبرنق
هنشير عين
طبرنق
هنشير عين
طبرنق
هنشير عين

قرار

 15/01/2001أمر عدد241

25/04/2022

طبرنق
هنشير عين

قوس النصر

16/11/1928

.23

بلي

جامع بلي

21/01/2021

.24

سليمان

الجامع الكبير

21/01/2021

.25

بوعرقوب

احوض الماء بمنزل باشو

21/01/2021

.26

الهوارية

برج آدار

15/04/2022

.27

الهوارية

.28

قرمبالية

.22

طبرنق

مجموعة مغاور الهوارية
ومحيطها

15/04/2022

ضيعة نفريس (القصر
ومحيطه) منطقة االرتفاق ب ـ

15/04/2022

500م

34

.29

منزل تميم

مقبرة وضريح سيدي سالم

15/04/2022

.30

قليبية

المقبرة البونية بالمنصورة

15/04/2022

