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 االسم واللقب الوظيفة البلدية

المرناقية  بلدية فيصل بن حسن بن الطاهر الدريدي   رئيس بلدية    

تاجروينبلدية   حاتم بن علي بن مبروك عبروقي  مستشار بلدي 

تاجروينبلدية  زعرة بنت صالح بن محمد التليلي   مستشار بلدي   

تاجروينبلدية  اديبن عمار بن عثمان  مكرم مستشار بلدي  العو   

دخيل مدغفران بن رضا بن مح مستشار بلدي  تاجروين بلدية  

تاجروينبلدية  جالليابتسام بن خليفة بن يونس  مستشار بلدي   

تاجروينبلدية  نجالء بنت فتحي بن عبد الرحمان  مستشار بلدي 
 سمعلي

تاجروينبلدية   المعز بن أحمد بن علي سمعلي مستشار بلدي 

تاجروينبلدية   سمير بن عثمان بن يوسف حركات مستشار بلدي 

تاجروينبلدية   أمل بنت عبد الرزاق بن حسن سعيدي مستشار بلدي 

السرسبلدية  بلدي مجلسعضو   محمد سيف الدين بن محمد شاكر بن  
 عبد العزيز غزيل

تاجروينبلدية  د علي بن الهادي بن إبراهيم  مستشار بلدي  محم 
 جبابلي 

منذر بن محمد الطاهر بن محمد  مستشار بلدي بلدية تاجروين
 الصغير حنبلي



القلعة بلدية 
 الخصبة

 وعد بنت بلقاسم بن الهادي الزغالمي  مستشار بلدي

السرسبلدية  بلدي عضو مجلس   المهدي بن مصطفى بن إبراهيم مقد م  

القلعة بلدية 
 الخصبة

ادي بن صالح  عضو مجلس بلدي عبد المجيد بن حم 
 محفوظي

تاجروينبلدية  عبد اللطيف بن عثمان بن أحمد  مستشار بلدي 
 رحالي

القلعة بلدية 
 الخصبة 

 زينب بنت صالح بن الزين ميساوي كاتب عام

تاجروينبلدية   طارق بن ريعاني بن عمارة جاللي رئيس بلدية 

القلعة بلدية 
 الخصبة

 هبة بن محمد أمين بن علي مسعودي  عضو بالمجلس البلدي

القلعة بلدية 
 الخصبة

 علي بن رمضان بن سعيد الشيخاوي  مستشار بلدي

القلعة بلدية 
 الخصبة

 حمزة بن مختار بن عباس شيخاوي  رئيس بلدية 

القلعة  بلدية
 الخصبة

د  مستشار بلدي محمد االزهر بن الطاهر بن محم 
 شيخاوي

تاجروينبلدية  الهام بنت محمد الناصر بن علي  مستشار بلدي 
 المحفوظي 

تاجروين بلدية أول لرئيس البلديةمساعد    االنميم بن الفضيل بن حسن سلماني  

بهرة بلدية  
 

بلدية ةرئيس  لمية بنت إبراهيم بن يوسف  

القلعة بلدية 
 الخصبة

 مبروك بن أحمد بن العياشي سعيدي مستشار بلدي

تاجروين بلدية  
 

محمد فوزي بن الطيب بن البشير  مستشار بلدي
 مولهي 

المرجىبلدية   
 

بلدية ةرئيس  جميلة بنت يوسف بن محمد عيدالوي 

الزعفرانبلدية   
 

ار يحياوي  رئيس بلدية  األسعد بن علي بن عم 

الزعفرانبلدية   
 

بلدي عضو مجلس  نبيل بن محمد بن عمر السمعلي  

القلعة بلدية 
 الخصبة

ار  مستشار بلدي جمال الدين بن محمد بن عم 
 خلفاوي



القلعة بلدية 
 الخصبة 

  زليخة بنت عمر بن سعيد الشيخاوي  مستشار بلدي

الجريصةبلدية   
 

ادي بنت محمد  مستشار بلدي منية بنت حم 
 الحسناوي

ساقية سيدي بلدية 
 يوسف

 محمد بن علي بن صالح قري رئيس بلدية

الهواريةبلدية   

 
االسطافهمي بن حميدة بن معاوية  رئيس بلدية  

عدنان بن حسن بن معاوية غرس  عضو مجلس بلدي بلدية الهوارية
 األحمر 

طبربةبلدية   
 

ادي بن الط يب  مستشار بلدي ضياء الدين بن حم 
 البجاوي

فوشانةبلدية   
 

بن محمد محمد أمين بن التوهامي  مستشار بلدي
 الحسني

التضامنبلدية   
 

خولة بنت رمضان بن أحمد  مستشار بلدي
 النواصري 

سارة بنت عبد الرزاق بن الصادق  عضو مجلس بلدي  شنني نّحال بلدية
 الهاشمي 

قربةبلدية   
 

 كارم بن خليل بن عبد القادر خليل  عضو مجلس بلدي

جندوبةبلدية   
 

 بلقاسم بن الصادق بن بلقاسم غربي  مستشار بلدي

 

 

 

 

 

 

 

 


