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 االسم واللقب الوظيفة البلدية

الزريبةبلدية  إبراهيم بن جلول بن إبراهيم بن  رئيس بلدية  
 عمر 

قلعة سنانبلدية   هناء بنت مولدي بن عثمان العمري  رئيس بلدية 

جّمال بلدية مصطفى بن عبد القادر بن فرج  مستشار بلدي 
 بودقة 

البشير بن محمود بلحاج ذكرى بنت  عضو مجلس بلدي بلدية 
 الزاهي

الوسالتية بلدية الطاهر بن مختار بن الطاهر رقام  كاتب عام   

منزل النوربلدية  بن  منير بن يوسف بن حمودة كاتب عام 
 ابراهيم

طوزةبلدية   المنجي بن جمعة بن أحمد هذلي كاتب عام 

منزل حرببلدية  رئيس بلدية   العجيمي فيصل بن يوسف بن البشير   

شراحيلبلدية   مفتاح بن سالم بن محمد الواعر عضو مجلس بلدي 

شراحيلبلدية  صابر بن عبد الغني بن محمود  كاتب عام 
 الواعر

خنيسبلدية  شاكر بن عبد القادر بن حسين  مستشار بلدي 
 بوغمورة

خنيسبلدية   ثريا بنت محمد الهادي تريمش مستشار بلدي 

الغنادةبلدية  مجلس بلديعضو    ثرية بنت البشير بن محمود الزاهي  

خنيسبلدية   كزثر بنت عبد الفتاح الصكلي مستشار بلدي 

المنستيربلدية   غازي بن بوبكر بن عمر تريمش مستشار بلدي 

المنستيربلدية  نجوى بنت محمد بن عبد السالم  مستشار بلدي 
 بوزقرو 
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زاوية قنطشبلدية  الدين بن محمد بن عمر بن صالح  مساعد رئيس بلدية 
 دويسة

 بوبكر بن علي بن محمد بن خليفة نائب رئيس بلدية بلدية 

منزل النوربلدية  محمد بن بلقاسم بن عبد القادر  رئيس بلدية  
 مسراطي 

زاوية قنطشبلدية   آثار بنت فيصل بن بنور الخطيب  مستشار بلدي 

قصيبة بلدية 
 المديوني

 الهاشمي بن محمود بن علي الدوس  كاتب عام

جّمالبلدية   نورشان بنت خليفة بن فرج بن رجب مستشار بلدي 

طوزةبلدية  عبير بنت محمد محمد بن إبراهيم  مستشار بلدي 
 الذوادي

صيادةبلدية   نزار بن حسن بن محمد صميدة كاتب عام 

التوازرةبلدية   

 
بلقاسم محسن بن عامر بن الحاج  كاتب عام

 ابراهيم

خنيسبلدية   
 
 

المنجي بن حسن بن محمود تريمش  مستشار بلدي  

طوزةبلدية   
 

يسري بنت مصطفى بن الطاهر بن  عضو مجلس بلدي
 تركية 

غنادةبلدية   
 

 نادر بن المنجي بن مفتاح الفقيه مستشار بلدي

غنادةبلدية   
 

 سيرين بنت خالد بن محمد بن حمودة عضو مجلس بلدي

زاوية قنطشبلدية   
 

 عائشة بنت حسن بن محمد ابراهيم مستشار بلدي

خنيسبلدية   
 

بلدي عضو مجلس  سنية بنت إسماعيل بن احمد القردلي 



 
 

 الجمهورية التونسية
 دالوطنية لمكافحة الفساالهيئة 

 
 

17/11/2018والمسجلة في المنظومة بتاريخ  خبة داخل البلدياتتالهياكل المن  
 
 
 

طبلبةبلدية   أحالم بنت محمد بن خليفة جماعة  مستشار بلدي 

صيادةبلدية   
 

 زهور بنت حمزة بن إسماعيل ميالد مستشار بلدي

طبلبةبلدية   

 
 ايناس بنت مختار بن سالم  مستشار بلدي

  طبلبةبلدية 
 

بن محمد شبيلوئام بنت المنصف  مستشار بلدي  

طبلبةبلدية   
 

 رياض بن صادق بن صالح نويرة  رئيس بلدية

الغنادةبلدية   
 

وهيبة بنت يوسف بن منصور  عضو مجلس بلدي
 سليمان

الغنادةبلدية   

 
 وجدي بن محمد بن صالح بنعمر عضو مجلس بلدي

 عياش بن رشيد بن حسين ابراهم عضو مجلس بلدي  طبلبة بلدية

  غنادةبلدية 
 

سوسن بنت عبد العزيز بن حسن  مستشار بلدي
 بلحاج

صيادةبلدية   
 

نورة بنت منصور بن مفتاح  مستشار بلدي
 القطاري 

طبلبةبلدية   
 

الهادي ناجح بن محمد الصالح بن  عضو مجلس بلدي
 نويرة

منزل فارسيبلدية   
 

 حسن بن بلقاسم بن محمد المبروك رئيس بلدية 

الغنادةبلدية   
 

نور الدين بن الهادي بن مبروك  رئيس بلدية
 العاشق

صيادةبلدية   
 

عائشة بنت عبد الحكيم بن شبيل  عضو مجلس بلدي 
 الجالّد

الغنادة بلدية  
 

 سمير بن عمر بن االزهر الحامدي  كاتب عام ببلدية 
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نبان بوضربلدية   
 

 مجدي بن محمد بن عثمان الثابت كاتب عام 

نبان بوضربلدية   
 

الناصر بن منصور بن صالح فتح  مستشار بلدي
 هللا 

طبلبةبلدية   
 

 رجاء بنت محمد بن محمد األحمر  عضو مجلس بلدي

صيادةبلدية   
 

روضة بنت عبد هللا بن محمد عبد  مستشار بلدي
 الرزاق 

طبلبةبلدية   
 

 خميس بن علي بن محمد المجاهد كاتب عام

قصر هاللبلدية   
 

بن محمد بن علي المديمغعلي  كاتب عام  

غنادةبلدية   
 

 رؤوف بن الهادي بن حسن الصويد عضو مجلس بلدي

طبلبةبلدية   
 

بلديعضو مجلس  سنية بنت عبد الرزاق بن محمد بن  
 سعيد 

زاوية قنطس  بلدية  
 

حسام بن مصطفى بن فرج بلحاج  مستشار بلدي
 عمر

طبلبةبلدية  بلديعضو مجلس    سليمان بن محمد القفصي  

صيادةبلدية   

 
لطفي بن محمد المنجي بن سعيد  عضو مجلس بلدي

 مرزوق

طبلبةبلدية   
 

 روضة بنت عياد مرعوي مستشار بلدي

جّمالبلدية   
 

 الحبيب بن محمد بن سالم الميلي  رئيس بلدية 

طبلبةبلدية   
 

 عويشة بنت عباس بن محمد الشرفي مستشار بلدي

طبلبةبلدية   

 
عبد السالم بن مصطفى بن محمد  مستشار بلدي

 الكحلة
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طبلبةبلدية   
 

قبي محمود بن أحمد بن محمود الن مستشار بلدي  

اجةببلدية   
 

 كمال بن محمد بن عمر الوسالتي  مستشار بلدي

الدندانبلدية   
 

  بن فطيمة هشام بن حمودة بن عمر كاتب عام

المكنينبلدية   
 

 نجاح بنت محمد بن أحمد الديماسي قابض بلدي

طبلبةبلدية   
 

مريم بنت مصطفى بن سالم   عضو مجلس بلدي
 المرعوي

الرقاببلدية   
 

 هشام بن بلقاسم بن العفيف عيوني  مستشار بلدي

المزونةبلدية   
 

بلديمستشار  محمد بن عمار بن محمد المسعدي  

مساكنبلدية   
 

 ناجح بن عبد هللا بن محمد الطاهر  مستشار بلدي

المزونةبلدية   
 

 فتحي بن عبد السالم بن أحمد دبوبة  رئيس البلدية 

سيدي بوزيدبلدية   
 

 منصف بن الهادي بن محمد خليفي مستشار بلدي

سيدي بوزيدبلدية   
 

مبروك بن محمد البشير بن محمد  مستشار بلدي
 برقوقي

سيدي بوزيدبلدية   
 

 الحبيب بن محمد بن محمد االسود مساعد رئيس بلدية

بوزيد سيديبلدية   
 

رئيس بلديةمساعد   أسماء بنت احمد بن إبراهيم غربي  

بئر الحفيبلدية   
 

مروان بن محمد المنذر بن البرني  رئيس بلدية
 عرفاوي

الرقاببلدية   
 

 حسنة بنت محمد بن حامد عيدلي  مستشار بلدي
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الرقاببلدية   
 

 حسيبة بنت علي بن إبراهيم عكروتي مستشار بلدي

الرقاب بلدية  
 

بلديةرئيس نائبة   فاطمة بنت مختار بن العرابي نصر 

الرقاببلدية   
 

 ريمال بنت علي بن صالح جاللي  عضو مجلس بلدي

المكناسيبلدية   
 

 برهان بن محمد بن علي خصخوصي مستشار بلدي

 بلدية 
 

 محجوب بن صالح بن بلقاسم نصيبي مستشار بلدي

المكناسيبلدية   
 

 محسن بن االزهر بن حسن بدراوي  مستشار بلدي

الرقاب بلدية  
 

عبد الحفيظ بن عكرمي منى بنت عبد  مستشار بلدي
 جابلي 

المكناسيبلدية   
 

عبد الوهاب بن عبد السالم بن  مساعد رئيس البلدية
 إبراهيم مباركي

الهوارية  بلدية  
 

 الهام بنت محمد بن حميدة بنحميدة عضو مجلس بلدي

الرقاببلدية   
 

و مجلس بلديعض اسالم بنت المنجي بن البشير  
 بوزياني 

الرقاب بلدية  
 

 عز الدين بن االزهر بن العيد عيوني  مستشار بلدي

المكناسيبلدية   
 

عبد الحليم بن الحسني بن علي  مستشاربلدي
 مباركي 

الرقاببلدية   
 

عبد السالم بن المولدي بن محمد  عضو مجلس بلدي
 فالحي 

 بلدية المزونة
 

عبد الحميدة بن عمر بن مهذب  مستشار بلدي
 المسعدي 

لحماماتابلدية   أسامة بن شكري بن عياد عطية  مستشار بلدي 
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بئر الحفيبلدية   
 

 سلمى بنت فوزي بن محمد يوسفي مستشار بلدي

 


