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 االسم واللقب الوظيفة البلدية

 الحبيب بن البشير محمد قوبعة  رئيس بلدية  بلدية منزل بوزلفة

سليمانبلدية   عاطف بن عبد الرزاق  عضو مجلس بلدي  

لسودةبلدية  محمد الصغير بن محمد الصالح بن  عضو مجلس بلدي 
 عمار النوي 

تونسبلدية  أحمد الصغير بن عاللة بن على  مستشار بلدي 
 بوعزي 

سيدي علي بلدية 
 بن عون 

 مروان بن عبد هللا بن عدالني عواني  مستشار بلدي

منزل بوزلفة بلدية   فاتن بن الشاذلي بن المولدي سويد عضو مجلس بلدي 

حمام الشط بلدية  الفتحي بن المبروك بن الهوش  رئيس بلدية  
 زقروية 

حمام الشطبلدية   فيروز بنت محمد فتحي بن عالله  مساعد رئيس بلدية 

حمام الشطبلدية  بنعيسىفاطمة الزهراء بنت محمد  عضو مجلس بلدي   

حمام الشطبلدية   ميساء بن الحافظ بن حمد بن الطاهر عضو مجلس بلدي 

ام الشطحمبلدية  نسرين بنت المنجي بن صالح  مستشار بلدي 
 الماجري

حمام الشطبلدية   علي بن سالم بن مسعود درين  مستشار بلدي 

حمام الشطبلدية   إبراهيم بن أحمد بن حفيظ حفيظ عضو مجلس بلدي 

حمام الشطبلدية   لطفي بن نصر بن العيد الصغيري  مستشار بلدي 

حمام الشطبلدية   علي بن الطيب العياشي العياشي  مستشار بلدي 

حمام الشطبلدية  مروان بن محي الدين بن الطاهر  مستشار بلدي 
 هبيطة 
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حمام الشطبلدية  علي بن المولدي بن علي بالحاج  مستشار بلدي 
 خليفة

حمام الشطبلدية  دنيا بن محمد لطفي بن بلقاسم  مستشار بلدي 
 السعداوي

الشطحمام بلدية  ر بنت عز الدين العكرمي تيسي مستشار بلدي   

حمام الشطبلدية   نزار بن محمود بن العربي مقري  عضو بلدي مستشار 

حمام الشطبلدية   سعاد بنت أحمد بن محمود خميري مستشار بلدي 

حمام الشطبلدية   أمير بن فتحي بن عبد الرحمان األمين نائب رئيس البلدية 

حمام الشطبلدية   بنور بن حسين بنور مستشار بلدي 

حمام الشطبلدية   سلوى بنت األزهر بن علي الراجحي مساعد أول لرئيس البلدية 

البطانبلدية   
 

 مبروكة بنت علي بن أحمد الصالحي رئيس بلدية

البطانبلدية   
 
 

 األسعد بن محمد بن العربي الهذلي  مستشار بلدي

سليمانبلدية   
 

 مراد بن علي بن أحمد حاجي عضو مجلس بلدي

التضامنبلدية   
 

 رضا بن رشيد بن محمد الشيحي  رئيس بلدية

وشتاتةبلدية   
 

 غادة بنت األزهر بن صالح مزوغي مستشار بلدي

حمام الشطبلدية   
 

 سنية بنت الناصر بن محمود بوحجر مستشار بلدي

طبلبةبلدية   
 

 الحبيب بن عمر بن محمد نويرة  مستشار بلدي

وذرفبلدية   أنيس بن مبروك بن صالح  عضو مجلس بلدي  
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طبربةبلدية   
 

 وجدي بن خالد بن عيسى بن خالد  مستشار بلدي

حلق الواديبلدية   
 

 ريم بنت الهادي بن محمد الغول عضو مجلس بلدي 

حلق الوادي بلدية   
 

 آمال بنت عبد الكريم بن عمر القصير  رئيس بلدية

سكرةبلدية   
 

 عادل بن محمد بن صالح الحمدي  عضو مجلس بلدي 

الناظوربلدية   
 

 بية بنت الصادق بن محمد خماسية عضو مجلس بلدي

طبربةبلدية   
 

أسامة بن عبد الرزاق بن ساسي  مستشار بلدي
 عويدات

 فتحي بن رمضان بن عياد الفقيلي مستشار بلدي بلدية آجيم 

الناظور من بلدية 
 والية صفاقس 

 

عبد السالم بن علي بن صادق بن  مستشار بلدي
 عمارة 

قبالطبلدية   
 

حمادي بن عبد العزيز بن يونس  مستشار بلدي
 جديدي

قبالطبلدية   
 

 أيمن بن أحمد بن رجب الرياحي  رئيس بلدية 

مارثبلدية   
 

 زياد بن إبراهيم بن الصحبي اللطيفي  عضو مجلس بلدي 

حلق الواديبلدية   
 

 مريم بنت لطفي بن محمد قارا عضو مجلس بلدي 

حلق الواديبلدية   
 

 زهرة بنت محمد القار بن سليمان  عضو مجلس بلدي 

قرمباليةبلدية   
 

عبد الفتاح بن سالم بن الحاج مبارك  كاتب عام ببلدية 
 الغربي 
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حلق الوادي بلدية   
 

 نعيم بن محمد األمين بن عمار الكعبي  عضو مجلس بلدي 

 بلدية 
 

 مكي بن احمد بن ادريس اللواتي  مستشار بلدي

 بلدية 
 

اقبال بن أحمد بن محمد الحبيب  مستشار بلدي
 بوطية 

وشتاتةبلدية   
 

 عماد بن المولدي بن سليمان العبدلي  مستشار بلدي

 بلدية 
 

محمد نجيب بن الصحبي بن منور  مستشار بلدي
 غربي

 بلدية 
 

سفيان بن محمد الطاهر بن علي  مستشار بلدي
 الريحاني

 بلدية 
 

 فوزي بن محمود بن سعد البراهمي  مستشار بلدي

باجةبلدية   
 

كريم بن عبد الرحمان بن عبد هللا  عضو مجلس مستشار
 الدريدي 

باجةبلدية   
 

 مفيدة بنت الفاضل بن علي طبوبي مستشار بلدي

باجةبلدية    رضا بن حسن بن صالح حسني عضو مجلس مستشار 

حمام الشطبلدية   

 
 آمنه بنت علي بن إبراهيم بالضيافي  مستشار بلدي

الخليديةبلدية   
 

بلحسن بن أحمد مارسصبري بن  مستشار بلدي  

الخليديةبلدية   
 

ليمة بنت الهادي بن الصادق برع ح مستشار بلدي  

الشيحية بلدية   
 

 بالل بن محمد نجيب بن صالح السقا عضو مجلس بلدي

قرمباليةبلدية   

 
 وداد بن عمر بن محمد بنصالح عضو مجلس بلدي
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القلعة الكبرىبلدية   
 

النذر بن محمد الهادي بن صالح  عضو مجلس بلدي 
 القرادي

بوفيشةبلدية   
 

خليفة بن عبد الرحمان بن عمر بن  مستشار بلدي 
 عبد هللا 

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

محمود بن محمد الحبيب بن محمود  عضو مجلس بلدي 
 العامري 

بوفيشةبلدية   
 

 سهير بنت فتحي بن بريك الهيشري مستشار بلدي

طوزةبلدية   
 

 عصام بن رضا بن صالح  عضو مجلس بلدي

زاوية قنطشبلدية   

 
 حياة بنت عثمان بن سالم اللطيف  عضو مجلس بلدي مستشار

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

 سميحة بنت محمد بن حسن بوراوي  رئيسة بلدية 

طوزةبلدية   
 

جيهان بن محمد المنصف بن عمر  مستشار بلدي
 الخياط

طوزةبلدية   
 

بلدي مستشارعضو مجلس   غازي بن الحبيب بن حمدة بنحسن  

مساكنبلدية   
 

عاشور يلة بنت عمارة بن عمرنب مستشار بلدي  

طوزةبلدية   
 

سيرين بنت كمال بن الناصر غرس  مساعد أول لرئيس البلدية 
 هللا 

طوزةبلدية   
 

 حميدة بنت محمد بن حسين قنديل  مستشار بلدي

طوزةبلدية   
 

محمد أمين بن الحبيب بن حامد  مستشار بلدي
 الميلي 

طوزةبلدية   
 

 عبد المجيد بن ساسي بن علي دلول  مساعد ثالث لرئيس البلدية



 
 

 الجمهورية التونسية
 دالهيئة الوطنية لمكافحة الفسا

 
 

08/11/2018والمسجلة في المنظومة بتاريخ  خبة داخل البلدياتتالهياكل المن  
 
 
 

سيدي الهانيبلدية   
 

المنجي بن أحمد بن الحاج عمر بن  عضو مجلس بلدي 
 الحاج عّمار 

طوزةبلدية   
 

 المهدي بن الناصر بن جعفر حولة  مستشار بلدي

طوزةبلدية   
 

 فؤاد بن محمد بن عامر الفرجاني  رئيس بلدية 

سيدي الهانيبلدية   
 

بنت المبروك بن علي العدناني  ىهد عضو مجلس بلدي   

كنداربلدية   
 

 علي بن بلقاسم بن علية بن ميم  رئيس بلدية

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

 ايمان بنت محمود بن محمد الصلعاني  عضو مجلس بلدي

سيدي الهاني بلدية   
 

 محمد بن علي بن محمد جليطي  رئيس بلدية 

مساكنبلدية   
 

 خولة بنت فرج بنت البشير هميلة عضو مجلس بلدي

القلعة الكبرىبلدية   
 

سالم بن أحمد بن الحاج عمر  رئيس بلدية 
 الورجيني 

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

 الصحبي بن محمود بن ساسي رجيبة عضو مجلس بلدي 

شط مريمبلدية   
 

 المحسن بن محمد بن محمد بالعيد  مستشار بلدي 

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

 سهير بنت لطفي بن صتالح التواتي  عضو مجلس بلدي

زاوية سوسةبلدية   
 

 يوسف بن رجب بن أحمد التومي رئيس بلدية



 
 

 الجمهورية التونسية
 دالهيئة الوطنية لمكافحة الفسا

 
 

08/11/2018والمسجلة في المنظومة بتاريخ  خبة داخل البلدياتتالهياكل المن  
 
 
 

حمام الشطبلدية   
 

 محمد بن علي بن عبد هللا بن عمار مستشار بلدي

سيدي بوعليبلدية   
 

 محمد بن بنعيسى بن محمد بن سالم  كاتب عام بلدية

عميرة بلدية 
 الحجاج

 

عّز الدين بن يوسف بن علي  مساعد رئيس بلدية 
 المرموري 

عميرة بلدية 
 الفحول

 

جمال بن المولدي بن العجمي  رئيس بلدية 
 السوسي 

المسعدينبلدية   
 

 سامي بن جلول بن الطيب الحمدي  كاتب عام بلدية 

الغنادةبلدية   
 

جوى بنت ناجي بن محمد الحاج سالمن عضو مجلس بلدي   

عميرة بلدية 
 الفحول

 

 هيفاء بن فرج بن مفتاح الصغير عضو مجلس بلدي 

 بلدية 
 

 نرجس بنت شوقي بن حميد عمارة  عضو مجلس بلدي 

 القلعة الكبرىبلدية 
 

 سعيدة بنت علي بن الهذيالي سويلم عضو مجلس بلدي

المسعدينبلدية   
 

رهام بنت منير بن علي بن الشيخ  عضو مجلس بلدي
 بلقاسم 

عميرة بلدية 
 الفحول

 

 سنية بنت صالح بن محمد المنياوي مساعد رئيس بلدية

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

محمد وسيم بن ساسي بن عبد الحميد  عضو مجلس بلدي
 الرواتبي
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عميرة بلدية 
 الحجاج

 

 فوزي بن الغربي بن حسين يوسف  مساعد ثاني لرئيس البلدية 

 بلدية 

 
 خديجة بنت خميس بن الحبيب سهيلي  عضو مجلس بلدي

المساعدينبلدية   
 

بثينة بنت خليل بن محمد الطيب خلف  عضو مجلس بلدي
 هللا 

عميرة بلدية 
 الحجاج

 سالمة بنتن خليفة بن محمد صالح  مساعد رئيس بلدية 

القلعة بلدية 
 الصغرى

 

 أمينة بنت الطاهر بن محمد الفرشيشي عضو مجلس بلدي

المسعدين بلدية  
 

نهى بنت محي الدين بن مصطفى  رئيسة بلدية 
 بالشيخ أحمد 

المسعدينبلدية   
 

أميرة بنت محمد رضوان بن الصادق  عضو مجلس بلدي
 دودو

عميرة بلدية 
 الحجاج

 

عبد المجيد بن البشير بن علي  رئيس بلدية 
 المثلوثي

سيدي بوعليبلدية   
 

 كريمة بنت الناصر بن عمارة خيرة  عضو مجلس بلدي

شط مريمبلدية   
 

رجاء بن محمد بن عبد الرحمان بن  مستشار بلدي 
 الشيخ فرج 

سيدي بوعليبلدية   
 

 منية بن البشير بن عبيد عّمار عضو مجلس بلدي

عميرة فحولبلدية   
 

 محمد بن علي بن مفتاح معط هللا مستشار بلدية 

سيدس الهانيبلدية   
 

المبروك بن العجيمي بن المقطوف بن  عضو مجلس بلدي 
 رجب
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اقلعة بلدية 
 الصغرى

 

 كمال بن محمد بن أحمد عضو مجلس بلدي

سيدي الهاني بلدية   

 
 محمود بن حسن بن علي  عضو مجلس بلدي

بوفيشة بلدية   
 

عبد هللا بن الصغير بن بلقاسم  رئيس بلدية 
 المزوغي 

بوفيشةبلدية   
 

 سهيلة بنت مطير بن بريك بنرابح  مستشار بلدي 

أكودةبلدية   
 

 رحمة بنت البشير بن أحمد بن عّمار  عضو مجلس بلدي

بوفيشةبلدية   

 
لطيفة بنت محمد بن عبد هللا قريرة  مساعد رئيس بلدية 

 الخذيري 

بوفيشةبلدية   
 

 سماح بنت يوسف بن بوبكر رحومة  مستشار بلدي 

بوفيشةبلدية   
 

يمان بنت كمال بن محمد الكملي ا عضو مجلس بلدي  

بوفيشةبلدية   
 

 منى بنت عياد بن عمار حميدة  مستشار بلدي 

سيدي الهاني بلدية   

 
رفيع بن أحمد بن محمد األكبر بن  كاتب عام بلدية 

 حسين 

بوفيشةبلدية   كمال بن شعبان بن أحمد خمومة مستشار بلدي  

سوسةبلدية   
 

صابر بن سعيد بن علي بن علي  عضو مجلس بلدي
 دريرة

آجيمبلدية   
 

 األسعد بن محمود بن أحمد الزراني  عضو مجلس بلدي

حي الزهور بلدية 
 سوسة

 

 ريم بنت خميس بن أحمد األبيض  عضو مجلس بلدي
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غمراسنبلدية   
 

 هيثم بن محمد الهادي بن علي غرابي  مستشار بلدي 

سليمانبلدية   
 

سهام بنت عبد الوهاب بن عمر  عضو مجلس بلدي
 العوني 

 


