
 النٌابات الخصوصٌة لالنتخابات البلدٌة

 والٌة تونس

  بلدٌة تونس 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس سٌف هللا األصرم

 عضو هدى بولاير

 عضو منصف عموص

 عضو عبد الرزاق البوزٌري

 عضو عماد بوصباط

 عضو الحبٌب الحمرونً

 عضو منذر بن موسى

 عضو سفٌان طرمٌز

 عضو عادل السعٌدي

 عضو نبٌل بالكافً

 عضو جمال بالقروي

 عضو جمال الزٌاتً

 عضو رضا بلحاج

 عضونبٌلة قدور التواتً 

 عضو علً الغراب

 عضوفتحً العماري 

 عضو أنٌسة الرموندي

 عضو مصطفى التراس

 عضومحمد بوستة 

 عضونسرٌن القدٌري 

 عضوبلقاسم الربٌعً 
 

 بلدٌة المرسى 

الصفة االسم واللقب 

 رئٌس معتمد المرسى

 عضو حمودة دموسً

 عضو نورالدٌن العالقً

 عضو رشاد العٌفً

 عضو عبد الغفار ابن غفار

 عضو راضٌة بن عبدهللا

 عضو روضة الخالدي

 عضو نبٌل الزعق

 عضو رابعة الجدٌدي



 عضو الشاذلً بن غرس هللا

 عضو جابر الغالً
 

 بلدٌة سٌدي بوسعٌد 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس خلٌل الشرٌف

 عضو نبٌل عبد العالً

 عضو سمٌر الرٌفً

 عضو حمدة دنٌدن

 عضو حٌاة العجٌلً

 عضو نجوى لبٌب

 عضو سلٌم القروي
 

 والٌة بن عروس

 بلدٌة بن عروس 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس المعتمد األول لوالٌة بن عروس

 عضو ضحى رابعة

 عضو عادل صرفاوي

 عضو أنٌس المقدم

 عضو محمد الفالحً

 عضو اسكندر الحداد

 عضو سمٌر الخلٌفً

 عضو محمد الدرٌدي

 عضو نجوى الملوحً

 عضو عواطف عبٌد

 عضو الحبٌب التومً

 عضو خلٌفة السبوعً

 عضو بلقاسم الزرٌبً
 

 والٌة منوبة 

  بلدٌة منوبة 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس الكاتب العام لوالٌة منوبة

 عضو فائز مسلم



 عضو عماد شرادة

 عضو إٌمان السوٌسً

 عضو عماد فرٌعة

 عضو فوزي الدبوسً

 عضو خولة باألخضر
 

 والٌة بنزرت

 بلدٌة بنزرت 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس الكاتب العام لوالٌة بنزرت

 عضو عبد اللطٌف حمٌد

 عضو ادرٌس القبطنً

 عضو لطفً الوصٌف

 عضو رضا العربً

 عضو فاطمة المٌمونً

 عضو مجٌد المثلوثً

 عضو عبد الرؤوف الثامري

 عضو محمد الهوٌدي

 عضو هشام المٌعاوي

 عضو أمٌرة بن حسٌن

 عضو محمد البٌوضً

 عضو لطفً الجوانً

 عضو فتحً الجودي

 عضو هشام ابراهم

 عضو نجاة المغربً

 عضو حامد النفاتً

 عضو عبد الرزاق السعدي

 عضو عماد الرٌاحً
 

 والٌة باجة

 بلدٌة تستور 

 لصفةا االسم واللقب
 رئٌس تطتور معتمذ

 عضو انطعذاوي انذٌه تذر
 عضو انخمٍري نطفً

 عضو حامذ صانح



 عضو انشاتً حثٍة
 عضو انعثٍذي كمال

 عضو جالل تو انذٌه محة
 

 والٌة سوسة

 بلدٌة سوسة 

لصفة ااالسم واللقب 

 رئٌسالمعتمد األول لوالٌة سوسة 

 عضوالهادي القزاح 

 عضوسمٌرة حمٌدة 

 عضوفؤاد بن دالً 

 عضوفؤاد الواد 

 عضوآمال عالق 

 عضوشاذلً العزابو 

 عضومهدي الغضاب 

 عضوسمٌر العاللً 
 

 بلدٌة حمام سوسة 

 

 لصفةا االسم واللقب

 رئٌسمعتمد حمام سوسة 

 عضوالحبٌب عمار 

 عضواألسعد موسى 

 عضوحنان اللطٌف 

 عضوشكري جغام 

 عضوكمال الزردي 

 عضولطفً رزٌقة 

 عضوفائزة حربً 
 

 بلدٌة مساكن 

 

 لصفةا االسم واللقب

 رئٌسمعتمد مساكن 

 عضونادٌة محجوب 

 عضوالناصر الخذٌري 

 عضولطفً رمضان 

 عضوالحبٌب حمٌدة 

 عضوهاجر بوقدوحة 



 عضوهدى بوهالل 

 عضوفرج قوٌسم األكحل 
 

 بلدٌة النفٌضة 

 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌس معتمد النفٌضة

 عضو رشدي بنحراث

 عضو محمد أحمد

 عضو الهاشمً جلوالة

 عضو عبد الكرٌم بلٌلً

 عضو الطاهر التومً

 عضو منانة عونً
 

 والٌة المنستٌر

  بلدٌة الساحلٌن معتمر 

 

 الصفة واللقب االسم
 رئٌس انمحجوب طارق

 عضو هللا عثذ ته انرحمان عثذ
 عضو انمهٍح خانذ
 عضو انجثانً مطعودج

 عضو حالوج انذٌه شمص
 عضو تودتطح جمال

 

 بلدٌة طبلبة 

 

 الصفة واللقب االسم
 رئٌس طثهثح معتمذ

 عضو نحامً انهطٍف عثذ
 عضو شثٍم ضامً
 عضو عسٌس انمىصف
 عضو حامذ محمود
 عضو صوٌذ ضوضه
 عضو انغاتً محمذ

 
 

 
 



 بلدٌة منزل كامل 
 

 

 الصفة واللقب االسم
 رئٌس شعثان انرزاق عثذ

 عضو انىقاز رضا
 عضو وجمح ته نٍهى
 عضو عضو جثىون ونٍذ

 عضو مذاش زتٍذج
 عضو وجمح ته مراد

 عضو عفهً ورجص
 عضو عضو رزٌك إتراهٍم

 عضو توتكر فتحً
 عضو انرتعً ٌوضف

 

 والٌة صفاقس

 بلدٌة صفاقس 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسالكاتب العام لوالٌة صفاقس 

 عضوالطاهر المساكنً 

 عضومحمد قطاطة 

 عضوأحمد صولة 

 عضوهٌكل والً 

 عضوعماد المعلول 

 عضومنذر خماخم 

 عضوأنٌس كمون 

 عضوربٌعة بلفقٌرة 

 عضومحمد بن جماعة 

 عضوأحمد التركً 

 عضوفتحً الشعري 

 عضوسلوى بوصرصار 

 عضووسٌم الزواري 

 عضومحمد الفقٌه 

 عضوعبد المجٌد خشارم 

 عضوسلٌم عبٌد 

 عضوعمار عثمان 

 عضومها الزٌانً 
 

  



 والٌة القصرٌن

 بلدٌة تالة 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد تالة 

 عضوحسن غٌداوي 

 عضونجٌب خضراوي 

 عضومنٌة عوري 

 عضوحسان الدرٌهمً 

 عضوأنٌس رمضانً 
 

 

 بلدٌة فرٌانة 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد فرٌانة 

 عضوالناجً المباركً 

 عضومحمد رمزي التلٌلً 

 عضوفتحً الهرماسً 

 عضوحنان سعداوي 

 عضوعبد الرزاق عابدي 

 

 بلدٌة فوسانة 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد فوسانة 

 عضوالعبٌدي الطالبً 

 عضومنذر حركاتً 

 عضوالطاهر منصري 

 عضوعادل نصراوي 

 عضوعاطف نصاٌرٌة 
 

 والٌة سٌدي بوزٌد

 بلدٌة سٌدي علً بن عون 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد سٌدي علً بن عون 

 عضوفوزٌة صغٌر 

 عضوآمال بوقرة 

 عضوأحمد حفصاوي 



 عضوحسٌب عبدلً 

 عضولمجد عوانً 
 

 
 

 ًبلدٌة المكناس 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد المكناسً 

 عضوحمد حٌدوري ا

 عضواألزهر سعٌدي 

 عضوصالح الفً 

 عضوعبٌر حمداوي 

 عضوسلمى حمدي 

 عضوودٌع غابري 

 عضوتوفٌق خلٌفً 

 

 بلدٌة اوالد حفوز 
 

 الصفةاالسم واللقب 

 رئٌسمعتمد أوالد حفوز 

 عضوبدر الدٌن عبد الالوي 

 عضوالسعٌدي عبد الالوي 

 عضوعبد الرزاق هرابً 

 عضونوٌرة هرابً 

 عضوالكامل جوادي 

 عضوربٌعة هرابً 
 

 والٌة قفصة

 بلدٌة المتلوي 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد المتلوي 

 عضوالنوي بشتٌنً 

 عضوجمال الطبابً 

 عضوعزالدٌن بكوري 

 عضوعبد الناصر سحٌمً 

 عضوالفاضل خالدي 
 

 
 



 بلدٌة ام العراٌس 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسمعتمد أم العرائس 

 عضوعبد هللا مبروكً 

 عضوآمال برهومً 

 عضومنور عٌساوي 

 عضوعبد القادر مبروكً 

 عضوعبد الغنً الدرٌدي 

 عضوسلطان خالٌفٌة 

 عضوجمال عٌساوي 
 

 والٌة قابس

 بلدٌة قابس 
 

 الصفة االسم واللقب

 رئٌسالكاتب العام لوالٌة قابس 

 عضولطفً عبد السالم 

 عضوالبشٌر دادي 

 عضوفتحً الباردي 

 عضوحسٌن الشعباوي 

 عضوطارق بن سالم 
 

 والٌة توزر

  بلدٌة حامة الجرٌد 
 

 الصفةاالسم واللقب 

 رئٌسمعتمد حامة الجرٌد 

 عضومحمد البشٌر صولً 

 عضومنصف التواتً 

 عضوقٌس حاجً 

 عضوسامٌة بن عبد هللا 

 عضوالبوصٌري نفطً 

 عضولطفً ردادي 
 

 بلدٌة تمغزة 
 

 الصفةاالسم واللقب 

 رئٌسمعتمد تمغزة 

 عضوجلٌلة ملكً 



 عضوالطٌب الخلٌفً 

 عضوطارق سوٌدي 

 عضونبٌل المستوري 

 عضوحمزة العثمانً 

 عضورضا حفوظً 
 

 والٌة قبلً

 بلدٌة دوز 
 

 الصفةاالسم واللقب 

 رئٌسمعتمد دوز الجنوبٌة 

 عضوالفتحً بنعمارة 

 عضوعبد السالم بن مبروك 

 عضولقاسم بن حمد ب

 عضوالهادي بالجدٌدي 

 عضوأنور بنعون 
 

  بلدٌة جمنة 
 

 الصفةاالسم واللقب 

 رئٌس الجنوبٌة قبلً معتمد

 عضو المقداد الحسٌن

 عضو البدوي خالد

 عضو الساسً المٌاحً محمد

 عضو الشاٌب عائشة

 عضو بوبكر بن المختار

 عضو حنٌن ٌاسر
 


