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الصفةاللقباألسم

قائمة امل�صرحني مبكا�صبهم و م�صاحلهم بالفئة الثالثة والثالثون
مسّيري األحزاب السياسية

مؤسس حزب  زرقاء اليمامة بعيزيقأحالم بنت رضا بن امحمد1

قاحمد بن جمال الدين بن محمد2 عضو مكتب سيا�سي حزب البديل التون�سيدمًّ

احمد بن عبد العزيز بن الشيخ 3
احمد 

كاتب عام لحزب البديل   بلقروي

عضو معين في مكتب محلي بحزب سيا�سي )انهى املهام في بن مصطفى أحمد بن عبدهللا بن سليمان 4
)24/11/2018

رئيس دائرة الحزب الدستوري الحر بماجل بلعباسسالميأحمد بن علي بن الحاج مسعود 5

رئيس الحزب الدستوري الجديدمنصورأحمد بن علي بن سالم6

احمد بن محمد الهادي بن عبد 7
هللا

أمين عام حزب الريادة بالعلم و العملالعبيدي 

أمين عام حزب االتحاد الديمقراطي الوحدوياينوبليأحمد بن مصطفى بن محمد8

أحمد نجيب بن عبد العزيز بن 9
أحمد 

رئيس حزب سيا�سي --- رئيس حزب الحركة الديمقراطية الشابي 

عضو بحزب خليفي ادم بن عبد الحفيظ بن صالح10

عضو  لجنة مركزية لحزب رابطة اليسار العماليالعماميأسامة بن علي بن التهامي 11

عضو مسير لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحداالميناسماء بنت محمود بن محمد 12

ناشطة في حزب الحركة الديمقراطية شويخةاسيا13

عضو مكتب سيا�سي بحزب الوطني الديمقراطي االشتراكي عماره االخضر  بن مبارك بن بلقاسم 14

عضو مسير بحزب بن عبد الرحمان االخضر بن احمد بن االخضر 15

مسير في حزب حركة النهضة رحيلي األخضر بن أحمد بن علي 16

أمين مال حزبالبناني األخضر بن سنو�سي بن الطاهر 17

رئيس حزب األمانبالياألزهر بن الحبيب بن محمد18

االزهر بن الطاهر يدعى امحمد بن 19
محمد

عضو املكتب السيا�سي لحزب التيار الديموقراطيالشملي

عضو املكتب السيا�سي واللجنة املركزية لحزب تيار املحبةالطرابل�سياالسعد بن النوري بن عمر20
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الصفةاللقباألسم
امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءالفخفاخالباشا االمين بن محمد21

عضو مجلس شورى لحزب حركة النهضةالغري�سيالبشير بن الصيفي بن ميعاد22

رئيس حزب حركة املرابطون تونسالصيدالبشير بن سعيد بن احمد 23

عضو مكتب تنفيذي بحزب بن سعيدة البشير بن علي بن البشير 24

عضو مجلس شورى مركزي لحزب حركة النهضةبنلطوفةالبشير بن عمر بن محمد25

عضو حزبمباركالبشير بن محمد بن عاشور 26

أمين وطني لحزب املسار الديمقراطي االجتماعيحاجي الجمعي بن الهادي بن عبد الجواد27

عضو الهيئة التنفيذية لحزب أفاق تونسالعوالالحبيب بن التومي العوال28

عضو مكتب سيا�سي لحزب الوطنيين الديموقراطيين املوحدعمارالحبيب بن الجمعي بن الطاهر29

رئيس حزب خمسة نجوم فرجالحبيب بن الجيالني بن املبروك 30

كاتب عام جهوي حزب املؤتمر من أجل الجمهوريةاألبرقالحبيب بن بلقاسم بن بوجمعة31

كاتب عام جهوي لحزب حركة النهضةبن ميمونالحبيب بن رمضان بن سليمان32

نائب رئيس الهيئة السياسية لحزب املؤتمر من اجل الجمهوريةالشحيميالحبيب بن علي بن محجوب33

امين عام مساعد بحزب الوحدة الشعبية بوشويشة الحبيب بن علي بن منصور 34

عضو مجلس شورى حركة النهضة اللوز الحبيب بن محمد بن الصادق 35

عضو لجنة سياسية حزب التحريرسليميالحسين بن مسعود بن محمد36

رئيس املكتب السيا�سي  لحزب  التحرير العامري الرؤوف   بن محمد  بن عمر 37

نائب رئيس حزب  بن معاود السحبي بن حسين بن بلقاسم 38

عضو مكتب سيا�سي لحزبقاريالشاذلي بن سليمان بن سالم39

الصحبي ين عبد الرحمان بن 40
الهاشمي 

عضو مكتب تنفيدي بحزب حركة مشروع تونسسحنون 

مسير في حزب حركة النهضة بوبحريالطاهر بن احمد بن عثمان41

عضو مجلس شورى حزب حركة النهضةخيرالطاهر بن الصغير بن الختال42

عضو حزب الحرية من أجل العدالة و التنميةبوصرصارالطاهر بن الطاهر43

أمين عام  حزب املستقبل بن حسين الطاهر بن حسن بن عثمان 44

رئيس حزب العابدي الطيب بن محمد بن عمارة 45

رئيس حزب سيا�سي العلمي العادل بن الهادي بن علي 46

عضو املكتب السيا�سي لحزب رابطة اليسار العمالي )مستقيل في اوت  السو�سيالعجيمي بن املولدي بن العجيمي47
)2014

أمين مال حزبكراباكهالعربي بن حسن بن البشير 48
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الصفةاللقباألسم
مسير حزببنيسالعربي بن عمر بن العربي49

عضو املكتب السيا�سي لحزب التيار الشعبيشعبانيالعربي بن محمد الطيب بن العربي50

عضو مكتب سيا�سي بحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدالعياريالعزيز بن البرني بن ابرهيم 51

الفاضل بن أحمد الصالح بن 52
الحاج العربي

 عضو مسير بحزب املبادرة  نائب رئيس جهويكالعي

عضو ديوان سيا�سي، أمينة عامة مساعدة مكلفة بالشبابالعيا�سيألفة53

عضو بحزب االتجاه الوطني نحو العدالة بن الحاج محمدالفة بنت خليفة بن الحاج محمد54

كاتب عام محلي لحزب حركة النهضة بنيعلىالفهري بن عبد املجيد بن عثمان55

عضو مكتب سيا�سي لحزببن رمضانالكيالني بن محمد بن الكيالني56

عضو مجلس شورى مركزي حزب حركة النهضةشنيتراملبروك بن محمد57

عضو مجلس شورى وطنيكحولياملحسن بن بشير بن عمار 58

رئيس حزب التيار البيئي للتعايش السلمي عزوزاملختار بن التيجاني59

رئيس حزب الخضر للتقدم خما�سي املنجي بن الباشا بن سعيد 60

عضو املكتب السيا�سي لحزب النضال التقدمي بتونس همامياملنجي بن بشير بن عمار61

عضو مكتب تنفيذي للحزب الجمهوريسالماملنجي بن بوعبد هللا بن محمد62

عضو هيئة سياسيةطواهريةاملنجي بن عبدالرحمان طواهرية63

املنذر بن عز الدين بن محمد 64
صالح 

نائب رئيس الهيئة السياسية بو هدي 

عضو بحزب بن قديسة املنصف بن  الصادق بن محمد 65

عضو مكتب سيا�سياملقدماملنصف بن البشير بن محمد66

املنصف بن الحاج محمود بن 67
صالح

عضو بحزب بني وطني الحشيشة 

مسيرو االحزابالسمي�سياملنصف بن حميدة بن الهادي 68

رئيس حزب حركة تونس للجميععويشاوياملولدي بن عمارة بن يونس69

قيادي بالحزب الجمهوريالفاهماملولدي بن محمد بن احمد70

عضو الديوان السيا�سي للحزب السيا�سي الدستوري الحرجراحيالناجي بن محمد بن عياد 71

عضو مكتب سيا�سي لحزب البناء الوطنياملح�سيالنفطي بن املبروك بن أحمد 72

عضو مكتب سيا�سي للحزب الشعبي للحرية والتقدم كشوخالنوري بن عبد العزيز بن النوري 73

عضو باملكتب التأسي�سي لحزب البديلالعربيالهادي 74

عضو مكتب سيا�سي بحزب البديل التون�سيدحمانالهادي بن ابراهيم بن عمر75
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب تنفيذي لحزب تيار املحبةالالفيالهادي بن البوزيدي بن حسن76

رئيس املكتب املحلي لحركة الشعب بجرجيسشرادالهادي بن الجيالني بن عبدهللا77

مسؤول حزبيالتريكيالهادي بن عامر بن محمد78

 عضو مؤسس لجمعية -عضو بحزب صوت التون�سيالبوغانميالهادي بن عبد الكريم بن محمد79

رئيس املكتب الجهوي لحركة الشعب بنابل غابري الهادي بن محمد املنور بن محمد 80

كاتب عام دائرة بحزب سيا�سيالجوينيالهادي بن محمد بن عمر 81

عضو مجلس وطني بحزب حركة الشعبوريثةالهادي يبن محمد بن نصر82

كاتب عام حزب حركة تونس الديمقراطية للجميعبن جميعالهاشمي بن املنوبي بن ابراهيم83

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءاملان�سيامال بنت احمد84

عضوة هيئة تسييرية لحزبالدخيليامال بنت الصادق بن محمد85

أمل بنت مسعود بن محمد بن 86
عمر 

عضو مكتب تنفيذي بحزب بن سا�سي 

مسير حزبمنصورامنة بنت علي بن سالم87

عضو مجلس شورى الدريدي آمنة بنت عماد بن الشريف 88

كاتبة عامة لحزب أجيال املقّدم أميمة بنت منذر محمود 89

رئيس حزب الوفاء لتونسطاهريانور بن الهادي بن خليفة90

عضو األمانة الوطنية لحزب املسار الديمقراطي االجتماعيبن نوهأنور بن مصطفى بن محمد91

عضو مكتب سيا�سيالشمليأنيس بن محمد بن يونس92

عضو مسّير بحزب سيا�سي ---- عضو اللجنة املركزية لحزب العّمال بن فرج أنيس بن منصور بن عبد هللا 93

عضو تأسي�سي لحزب املسؤولية الوطنية روين انيس بن يوسف بن محمد 94

عضو مسير بحزبالشايبايمان بنت محمد 95

منسق محلي لحزب حركة نداء تونس حمودةأيمن بن علي بن صالح 96

ايهاب بن عبد الرحيم ن محمد 97
الحرشني

عضو مكتب سيا�سي لحزب التيار الديمقراطيالغرياني

عضو مجلس وطني لحزب حركة الشعب عياريبدرالدين بن رشيد بن إبراهيم98

بدرالدين بن محمد الصالح بن  99
احمد 

أمين عام حزب الحرية و التنمية الربيعي 

مسيرة بحزب االتحاد الشعبي الجمهوريالحجريبسمة بنت الهاشمي100

عضو حزببوبكربسمة بنت خميس بن العابد 101

عضو مكتب محلي لحزب سيا�سي حركة النهضة عرفاوي بشير  بن احمدبن  عبيد102
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الصفةاللقباألسم
سيا�سي ونقابيبنعبدهللابلقاسم 103

كاتب عام محلية تينجة لحزب حركة النهضة وعضو بجمعية امل عيساويبلقاسم بن علي بن سعد104
التنموية

امين مال حزب الوحدة و االصالحالسياريبلقاسم بن عمر بن سعد 105

عضو لجنة مركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحد سعيداويبوراوي بن عمار بن الحاج محمد106

مسير حزب الوطنيين الديمقراطيين بن عيفةبيرم بن املكي بن محمود 107

عضو الهيئة اإلدارية لحزب التحيرنويرةتميم بن محمد بن علي108

كاتب عام مساعد باملكتب املحلي حراك تونس االرادة باملتلويبوبكريثامر بن احمد بن صغير109

مسييري االحزاب الحزب الدستوري الحر سعدثامر بن محمد بن عمر110

عضو مسير بحزب كريشانثريا بنت عز الدين بن املكي 111

 عضو حزب سيا�سي  التليلي جالل  بن املختار  بن صالح 112

عضو مكتب سيا�سي حزب البديل التون�سيبدوي جالل بن الشاذلي بن عبد الرحمان 113

رئيس مكتب محلي لحركة حزب خمسة نجوم بالروحيةالزايديجالل بن علي بن محمد114

    أمين مال الحزب الشعبي للحرية ابنعزونةجلول بن محمد بن الكيالني115

عضو مكتب سيا�سيالقرقوريجمال بن الشاذلي بن العيد116

عضو مكتب سيا�سي بحزب التيار الشعبيمارسجمال بن علي بن ضو 117

جميل بن بلقاسم بن عبد عبد 118
الحرمان الرحمان

عضو بحزب رقاز 

عضو مكتب سيا�سيالشمالليجميلة بنت احمد بن سعيد119

عضو لجنة مركزية بحزب الدستوري الحر املكيجهاد بن املكي بن الصغير 120

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءمنصوريجهاد بنت محمد الهادي121

كاتب عام املكتب املحلي بالسبيخة عن حزب التيار الديمقراطيالجواديجوهر بن الحبيب بن صالح                                             122

عضو مكتب تنفيذي بحركة النهضة التيس حرم بن محمدجوهرة بنت شاكر بن مبروك 123

عضو مكتب تنفيذي بالحزب طلحة حاتم بن محمد الحبيب 124

حاتم بن محمد الحبيب بن عبد 125
السالم 

كاتب عام محلي لحزب حركة النهضةاملجدوب

عضو بحزب حركة تونس الى األمام األسودحاتم بن محمد الهادي بن الطيب126

 رئيس حزبيحياوي حاتم بن محمد بن وناس 127

أمين مال حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات الرائس حاتم بن مراد بن مصطفى 128

عضو هيئة سياسيةاملسراطيحافظ بن محمد بن عبد هللا129
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الصفةاللقباألسم
أمين مال الحزب القومي التون�سيطوبانحسام بن عبد القادر بن محمد130

أمين عام حزبالحّنا�سيحسان بن يوسف بن حسن131

عضو مسير في حزب حركة الثقافة و التنوعفتاح حسن بن البشير بن الهامل 132

عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة الديمقراطيين االشتراكيين ليتيمحسن بن بشير بن محمد133

عضو مكتب جهوي لحزب حركة الشعب غانمحسن بن حمودة بن صالح 134

عضو حزبرقاز حسن بن قويدر بن محمد135

أمين عام حزب شباب تونس الغدالتايبحسني بن الشادلي بن محمد 136

امين عام حزب الوحدة الشعبية الهماميحسين بن الخير137

عضو بحزب بن معاود حسين بن بلقاسم بن حسين 138

عضو مسير بحزب حركة الثقافة والتنوعخليفيحسين بن عبد هللا بن صالح 139

عضو بحزب امبارك حسين بن محمد بن عاشور 140

عضو لجنة مركزية لجزب العمال بن ميم حمادي بن ابراهيم بن الطاهر 141

عضو مسّير بحزب سيا�سي --- عضو ومؤّسس حزب الحركة املعالوي حمادي بن منّور بن حسين 142
الديمقراطية 

 كاتب عام محلي لحزب حراك تونس اإلرادة للمحافظة على اللغة حفناوي حمدي بن ابراهيم بن الطاهر 143
العربية

عضو مجلس شورى حزب حركة النهضةالزواريحمدي بن عمارة بن مصطفى144

كاتب عام محلي لحزب حراك تونس االرادة الطروديحمزة بن ابراهيم بن املولدي 145

عضو مجلس وطني لحزب حركة الشعبشيحيحمزة بن ميداني بن رابح 146

االمين العام لحزب العمال هماميحمه بن علي بن بوساحه 147

عضو بالهيئة املديرة لحزباملناعي حميده بن الطيب بن حميده148

عضوة مكتب سيا�سي لحزب رابطة اليسار العمالي الطويهري حياة بنت املولدي بن بلقاسم149

عضو هيئة سياسية لحزب املؤتمر من اجل الجمهورية القليعيخالد بن فتح هللا بن عبدة150

عضو املكتب السيا�سي لحزب تونس املوحدة مكلف باالدارة واالتصال الهمامي خالد بن محمد الهمامي 151

امين عام لحزب سيا�سي )حركة البعث تونس(فتيتيخليفة بن السبتي بن عمر152

خليل  منصف  بن مصطفى  بن 153
الشاذلي 

رئيس حزب التكتل الزاوية 

امينة عامة حزب حراك تونس االرادة اسماعيل درة بنت محمد املختار بن محمود 154

عضو بحزب معاوي دليلة بنت محمد بن الطيب 155

عضو مسير بحزب بن عصمان دنيا بنت عبد الكريم 156
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب سيا�سي لحزب التيار الديمقراطياألهيذبذاكر بن هادي بن سعيد157

رئيس حزبخريجي الغنو�سيراشد بن محمد بن وناس158

راضية بنت حسونة بن محمد 159
صالح

عضو لجنة مركزية لحزب العمالالعمدوني

عضو هيئة سياسية حزب املؤتمر من اجل الجمهورية  جالليرائد بن عبد املجيد بن جلول 160

مسّيرو حزب القيم الوطنيةبراجحرجاء بنت املنجي بن الطيب 161

عصو هيئة سياسية لحزب حراك تونس اإلرادةطريلةرحاب بنت نصرالدين بن سالم162

عضو مسير بحزب شوشان رشاد بن وحيد بن الهادي 163

عضو الهيئة السياسية باملكتب الجهوي لحزب 05 نجوم بالقيروان شهب رشيد بن علي بن محمد 164

عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة الديمقراطيين االشتراكيينغانمرشيد بن محمد بن الحاج خميس165

عضو  املكتب   السيا�سي  لحزب  التشغيل  و التنمية شلبي رضا  بن مسعود  بن أحمد166

مسّير حزببالحاج رضا بن البشير بن محمد 167

عضو مكتب سيا�سي لحزب التحرير تونسبن الحاج حسن رضا بن املولدي بن أحمد 168

مسير حزب البديل التون�سي صفر قندورةرضا بن حسن بن محمد169

عضو مسير بحزب كريمي رضا بن حميد بن صالح 170

منسق جهوي حزبالالفيرضا بن ضو بم محمد171

رئيس حزب سابقابن يونسرضا بن محمد الزهاني 172

عضو مجلس شورى حركة النهضةالبارونيرضا بن محمد بن احميدة173

أمين مال حزب التشغيل والتنميةالوسالتيرضا بن محمد بن رمضان174

عضو بالحزب حسب البيئة و التعايش السلمي البجاويرضا بن محمد بن منصور175

عضو مكتب سيا�سي الغةرضا بن محمود بن الطيب 176

عضو مكتب تنفيذي بحزب النهضة إدريسرضا بن محمود بن محمد177

رضاء بن محمد الطاهر بن 178
السا�سي

مكلف باملالية في حزب وعضو بجمعيةالغول

عضو مكتب سا�سينجاحيرضوان بن محمد بن احمد 179

مؤسس حزب البديل التون�سي        عبد الحفيظر�سى بن عبد السالم بن علي180

عضو لجنة مركزية لجزب العمال الرقيق رفيقة بنت الجيالني  بن حسين 181

عضو مكتب سيا�سي البجاوي رمزي بن يوسف بن الهادي 182

عضو مكتب تنفيذي بحركة النهضة بالطيبرياض بن الطاهر بن سا�سي 183

رئيس حزبالشعيبيرياض بن خميس بن عمار184
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الصفةاللقباألسم
عضو هيئة قيادية في حزب حركة النهضة مستوريرياض بن عمر مستوري185

عضو مكتب تنفيذ ي بالحزب الجمهورياملرابطرياض بن منصور بن عمر 186

منسق عام لحزب القطب بن فضلرياض حبيب بن محمد187

عضو مجلس وطني لحركة الشعب بنسا�سي ريم بنت الحبيب بن املبروك 188

عضو مجلس الشورى حزب حركة النهضة الشهوديزبير بن محمد ادريس بن الشادلي189

اداريحامديزكرياء بن صالح بن علي190

حزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدالعونيزمردة بنت الطاهر بن الناصر191

عضو مكتب سيا�سي لحزب كوردة زهور بنت عبد الكريم بن مختار192

مسير حزب العيدودي زهير بن الهاشمي بن محمد 193

عضو مجلس وطني لحزب حركة الشعببالحاجزهير بن بلقاسم بن سعيد194

عضو بحزب زوابي زهير بن محمد بن حمودة 195

رئيس حزبالحرباويزهير بن مفتاح بن رمضان 196

عضو مسير بحزب الغنايزياد بن رشيد بن املولدي 197

عضو مكتب سيا�سي لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدخلوفيزياد بن محسن بن مسعود198

رئيس حزب املؤتمر الشعبيشائبيسالم بن عمار بن الكيالني 199

عضو بحزببوسيف ساملة بنت عمار بن محمود 200

 عضو التنسيقية املحلية لحزب التيار الديمقراطي بسجنان املعالويسامي بن علي بن منصور201

رئيس حزبالشبراكسامي بن محمد بن محمد202

عضو باللجنة املركزية عن القائمة الوطنيةالعونيسامية بنت عمار بن عبد املجيد203

عضو مكتب سيا�سي يعقوبيسعادة بت صالح بن خليفة204

رئيس حزب الرحمةالجزيريسعيد بن عبد هللا بن الهادي205

رئيس حزب بني وطنيعائديسعيد علي مروان206

عضو مكتب سيا�سي : حزب التيار الشعبي بتونس منصري سعيدة بنت الشريف بن علي 207

عضومكتب سيا�سي لحزب التيار الديمقراطي املخلوفي سفيان بن العبيدي بن الصيفي 208

رئيس الحزب القومي التون�سي بن الصغير سفيان بن عمر بن الهادي209

عضو مكتب سيا�سي مكلف بالهياكل البجاوي سفيان بن محمد بن حمودة 210

مسير  حزب الوطن املوحد التليلي سلوى بن ابراهيم بالعابد 211

عضو االمانة الوطنية لحزب املسار الديمقراطي االجتماعي بنعرفهسليم بن عبد الرحمان بن مبروك 212
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الصفةاللقباألسم
امين عام حزب حركة النضال الوطني عشيشسليم بن عبودة بن الحاج محمد213

كاتب عام حزب اإلصالح الوطني بن رمضان سليم بن علي بن محمد 214

عضو في الهيئة السياسية لحزب املؤتمر من اجل الجمهورية بنحسين سليم بن مبروك بن حسن 215

عضو بحزب بنمبارك سماح بنت عبد الحميد 216

ممثل قانوني لحزب سيا�سيبلخيرسمير بن الشاذلي بن محي الدين217

رئيس الهيئة السياسية لحزب املؤتمر من اجل الجمهورية بن عمر سمير بن علي بن سالم 218

نائبة رئيس حزب مرعي سميرة بنت الجيالني بن محمد 219

امين عام مساعد  الحزب الدستوري الحرسايحيسميرة بنت الناصر بن صالح 220

عضو املكتب التنفيذي بالحزب الجمهوري العقيلي سميرة بنت بلقاسم بن علي 221

مؤسسة لحزب بني وطني حفيظسنية بنت ابراهيم بن عبد هللا222

عضو مكتب سيا�سي بحزبالشرفيسنية بنت عبد الرزاق بن حميدة223

عضو مسّير بحزب سيا�سي ---- عضوة اللجنة املركزية لحزب العّمال ميعادي سها بنت علي بن حسن 224

سهام بنت محمد الهادي بن 225
بلقاسم

مسيرة بحزباملجبري

رئيسة حزب اتحاد تونسخشارم سوفية بنت محمد بن سالم 226

سيف الدين پن محي الدين بن 227
محمد

عضو مكتب لحزب سيا�سيمصباحي

أمين عام حزب الجبهة الوطنية التونسيةعوا�سيشاكر بن الهاشمي بن عبد هللا228

عضو بمكتب سيا�سي بحزبالجال�سيشكري بن عزوز بن عبد السالم 229

رئيس املكتب املحلي لحزب حركة النهضة باكودةشلبيشكري محمود فرج230

ناشط بحزب القراصنة التون�سي بجهة نابلالعماميشوقي بن احمد بن علي231

كاتب عام حزب الوفاء لتونس محفوظيشوقي بن محمد بن كيالني232

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءمنصوريشيماء بنت محمد الهادي233

عضو مكتب تنفيذي حزب 5 نجومسالميصالح بن عمر بن صالح234

رئيس حزب الخيار الثالث شعيبصالح بن محمد  235

رئيس حزب  الوفاق من أجل الجمهورية الغربي صالح بن معمر بن محمد 236

امين عام حزب االتحاد من اجل العدالة و العمل الفالح صدام بن سعيد 237

امين عام مساعد و امين مال للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاء جبنونصالح الدين بن الصادق 238

مسير حزبالورغيصالح الدين بن الطاهر بن الرزقي239

      عضو مكتب سيا�سي بحزب التيار الشعبي خليفيصالح الدين بن العربي بن نصر240
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة مشروع تونس املاكنيصالح الدين بن حسن بن صالح 241

عضو مكتب سيا�سي لحزببن فرجصالح الدين بن علي بن صالح242

 امين عام مساعد لحزب  منصوري صالح الدين بن محمد  بن الهادي 243

منسق جهوي لحزب خمس نجوم بمدنينذويبصالح بن الكيالني بن سعيد244

 عضو مكتب سيا�سي  بوستة ضحى بنت فتحي 245

كاتب عام محلي حزب سيا�سيالعياريطارق بن عثمان بن الهذيلي 246

منسق محلي حزب خمسة نجوم املزونة الفاهم طاهر بن محمد247

 عضو مكتب سيا�سي  الزواوي عادل  بن محمد بن بوكر 248

عضو مكتب سيا�سي بالتيار الشعبيالزائبيةعادل بن األزهار بن مبارك249

أمين مال التنسيقية املحلية لحزب الطليعة العربي الديمقراطي العاشقعادل بن الطاهر بن علي 250
بكركر 

عضو لجنة مركزية - حزب العمالثابتعادل بن صالح بن فرج251

عضو بحزب االصالح الوطني الزواوي عادل بن عبد املجيد بن البشير 252

عضو مكتب محلي لحزب حركة الشعب شفرود عائدة بنت محمد 253

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءدبيشعائشة بنت صالح 254

عضو مسير بحزب فجريه عائشة بنت عمار بن علي 255

عبد  الرؤوف بن  الصادق بن 256
محمد  

رئيس  حزب حركة  وفاء العيادي 

عضو مكتب سيا�سي بحزب حركة مشروع تونس علويعبد الحميد بن الذهبي بن محمد257

عبد الحميد بن عبد الرحمان بن 258
حمادي

كاتب عام حزب الغربي

عبد الحميد بن عبد القادر بن 259
محمد

عضو مجلس شوري الجال�سي 

 عضو مكتب حزبيخليفي عبد الرحمان  بن علي بن عبد هللا 260

عبد الرحمان بن علي بن عبد 261
الرحمان

كاتب عام جهوي للضاحية الشمالية تونس 2 بن الحاج عمار

كاتب عام حزب الحركة الوسطية الديمقراطية  غرياني عبد الرزاق بن الغرياني بن علي262

عضو حزبالبحري عبد الرزاق بن خليفة بن علي 263

منسق جهوي لالتحاد الشعبي الجمهوري وعضو مكتب السيا�سيشكريعبد الرزاق بن محمد بن أحمد 264

رئيس حزب بن العربيعبد الرزاق بن محمد بن محمود 265

عضو في حزب العمل الوطني الديمقراطيالعثمنيعبد الرزاق بن مفتاح بن محمد266
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الصفةاللقباألسم
عضو مجلس شورى حزب حركة النهضة البدوي عبد الرؤوف بن البشير بن محمد 267

عبد السالم بن عبد هللا بن 268
بلقاسم

مسير حزبالفرجاني

منسق جهوي لحزب املبادرةشقيرعبد السالم بن علي فرج بن محمد269

عضو الديوان السيا�سي للحزب االشتراكي الدستوري داود عبد العزيز بن خليفة بن محمد 270

عبد الفتاح بن محمدعلي بن 271
العربي

رئيس مكتب محلي للتيار الشعبي بالسعيدةقادري

نائب أمين عام حزب اإلشتراكي حمدونيعبد القادر بن العرو�سي بن حمد272

عبد اللطيف بن محمد بن الحاج 273
محمد 

عضو باملكتب التنفيذي للحزب الجمهوري هرما�سي 

عضو مكتب محلي لحزب حركة النهضة سعيدي  عبد هللا  بن  محمد بن صالح 274

عضو باملكتب املحلي  لحزب حركة الشعب بطبرقةسعيديعبد هللا بن حبيب بن نويوة275

عضو مجلس وطني بحزب حركة الشعببن صالحعبد هللا بن صالح بن علي276

عضو هيئة سياسية لحزب املؤتمر من اجل الجمهورية مرايدي عبد هللا بن طاهر بن بلقاسم 277

عضو مكتب سيا�سي حركة الشعببوعونيعبد املجيد بن احمد بن محمد278

عبد الهادي   بن محمد  الحبيب  279
بن محمد 

عضو  مكتب  سيا�سي بحزب   الخيار الثالث العلويني 

عبد الوهاب بن محمد العرو�سي 280
بن البكاي

رئيس حزب املجد )مجّمد النشاط والعضوّية منذ سبتمبر 2015(الهاني

رئيس حزب تونس الخضراءزيتونيعبدالقادر بن ابراهيم بن السبتي281

كاتب عام محلي بحزب الجلجليعبدهللا بن محمد بن سعيد282

عضو املكتب السيا�سي لحركة الشعبلعراضعبدالناصر بن محمد بن ضو283

منسق عام بحزبالبريكيعبيد بن بلقاسم بن علي 284

رئيسة حزبمو�سيعبير التيجاني صالح285

عضو مكتب سيا�سي لحزب 《حركة البعث《الحاج عمرعثمان بن عمر بن مسعود286

عضو مكتب سيا�سيالهالليعدنان بن قدور بن صالح 287

عضو اللجنة السياسية لحزب التحرير عويشاويعزالدين بن علي بن محمد288

منسق جهوي لحزب حركة خمسة نجومحسناوي عزدين بن علي 289

االمين العام للحزب الجمهوريالشابيعصام بن عبد العزيز بن أحمد290

كاتب عام املكتب املحلي بقربة لحزب الحراكالخميريعفيف بن عبدالرحمان بن محمد291

املنسق  الجهوي لحزب  حركة  خمسة نجوم  قاسم علي   بن ميلود   بن علي 292
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الصفةاللقباألسم
عضو باملكتب السيا�سي لحزب االمة للحرية و العدالة الخشناوي علي الصغير بن محمد بن  مبارك 293

عضو مجلس شورى عن حزب حركة النهضةالطبيبعلي بن احمد بن علي 294

امين عام مساعدالحزب الجمهوري للحرية و العدالةبن رمضانعلي بن احمد بن علي 295

أمين أول لحزب حركة الثقافة و التنوععبيديعلي بن صالح بن بلقاسم 296

رئيس حزب تونس العمل  العجميعلي بن عبد السالم بن محمد297

عضو مكنب سيا�سي لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحد عرايسية علي بن عبد هللا 298

كاتب عام حزب حركة مشروع سودانيعلي بن عبد هللا بن مرزوق299

مساعد امين عام حزب  الحرية والتنمية  الرياحيعلي بن عبد تاعزيز بن علي300

عضو ديوان سيا�سي الطيا�سيعلي بن محمد البشير بن علي301

عضو لجنة مركزية لجزب العمال الجلولي علي بن محمد بن امحمد 302

رئيس حزب سيا�سي بن رمضان علي بن محمد بن علي 303

عضو اللجنة املركزية في حزب العمالبعزاويعلي بن محمد علي بن بلقاسم 304

عضو مكتب حزب حركة الشعب لواتي عماد بن حسين بن الهذيلي 305

مسير حزب حركة الشعب فاضلعماد بن محمد الطاهر بن جلولي306

عضو مكتب سيا�سي بحزب حركة الشعببنرحومةعمار بن علي بن بلقاسم307

عضو اللجنة السياسية لحزب التحرير تونسكوكيعمار بن محمد بن عمار 308

منسق حزب العمل الديمقراطي بأريانةالعياريعمارة بن الطاهر بن محمد 309

 عضو بحزب حركة النهضة الحرابي عمارة بن رحيم بن عمارة 310

امين عام حزب الغدالشاهدعمر بن احمد تيجاني بن عمر311

عضوية املجلس الوطني لحزب حركة الشعبشامخعمر بن املبروك بن خليفة 312

رئيس حزب البجاوي عمر بن الهادي بن محمد الصالح 313

عضو بمكتب تنفيذي لحزب حراك تونس االرادة الشتوي عمر بن محمد الصالح بن عمر 314

عضو املكتب السيا�سي لحزب التحريرالحجريعمر بن محمد بن عمر315

عضو مكتب سيا�سي لحزب البناء الوطنيأوالد أحمد بن عليعمر بن محمد بن محمد الصغير316

عسكري متقاعد ومنسق إقليمي للجنوب بحزب حركة خمسة نجومعنانعنان بن مصباح بن ميلود 317

عضو املكتب السيا�سي لحزب التيار الشعبيبوعزيغسان بن عبد العزيز بن منور318

مؤسسة في حزب بني وطني شاكر فاتن بنت محمد بنت الحبيب 319

مسير بحزب مليتي فاروق بن الهادي بن يوسف 320

فاطمة  الزهراء   بن فيصل  بن 321
أحمد 

عضو  في اللجنة  املركزية لحزب  حركة  خمسة نجوم سو�سي
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب سيا�سي عن حزب التيار الشعبي املرموري فاطمة بنت عبد هللا 322

عضو مجلس شورى وطني بحزب حركة النهضةالتوميفاطمة محمد بن أحمد323

عضو في حزب الجمهوري للحرية و العدالة العياريفائزة بنت عمر 324

رئيس حزب تونس بيتناالورفليفتحي بن عبد العزيز بن علي325

 عضو املكتب السيا�سي لحزب التحريرالصغيرفتحي بن عبد هللا بن الحفناوي326

رئيس حزب التقدمالتوزريفتحي بن عثمان بن ابراهيم327

رئيس حزب القيم الوطنيةتوميةفتحي بن عمر بن علي328

امين مال حزب الرفاه التون�سياملعالجفتحي بن محمد بن محمود329

عضو بحزب  آفاق تونس بن عليفتحي بن مردا�سي بن سالم330

عضو بحزب 5  نجوم بن عياد فتيحة  بنت محمد بن محمد 331

عضو مسّير بحزب سيا�سي --- عضو مكتب محلي لحزب حركة الدالي فخري بن عمار بن حفناوي 332
الشعب بمنوبة - احزب حركة الشعب

كاتب عام محلي لحزب حركة النهضة الحسنيفرج333

عضو باملكتب السيا�سي لحزب التيار الديموقراطيالراجحىفرحات 334

عضو مكتب سيا�سي لحزب الطليعة العربي الديمقراطيالنفطيفرحات بن العرو�سي بن احمد335

عضو مجلس شورى حركة النهضةالعبارفرحات بن علي بن رحومة336

مسير حزب الكادحين عليبي فريد بن صبر بن عجيمي337

عضو مؤسس بحزب طريق املستقبل والتنمية املستدامة حرابيفريد بن علي بن سعد338

عضوشورى زقانفطيمة بنت الطاهر339

عضو مجلس شورى بحركة النهضة  عبدولي فوزي بن الهادي بن عبدهللا 340

عضو مكتب سيا�سي بحزب سويدفوزي بن حمادي بن الحاج محمد 341

رئيس حزب جبهة 17 ديسمبر للتنمية سعيديفوزي بن رمضان بن بلقاسم 342

مسير في حزب حركة الشعب النايليفوزي حسين سالم343

أمين  عام  حزب  الشباب بن جنات فوزي لن مصطفى  بن أحمد 344

فوزية بنت محمد بن علي بن 345
بلقاسم 

عضو الهيئة السياسية بحزب حركة تونس عضو الهيئة السياسية الهمامي
بحزب العمل الوطني سابقا

رئيس حزب اليسار الحديثالزمنى فيصل بن عـاشور بن محمد 346

فيصل بن محمد العربي بن 347
محمود

عضو مكتب سيا�سيالبكري

رئيس مجلس الشورى حزب حركة النهضة الهارونيكريم بن عمر بن خالد348



بحة البيوا - زنقة بحة كانستانس البحة 1 - تونس  /   71 شارع الطّيب ملهي 1002، البلفيدار تونس   

الهاتف: 401 840 71 (216+)  -  388 840 71 (216+)  الفاكس : 395 840 71 (216+)  -  680 842 71 (216+)
plainte@inlucc.tn  :للتبليغ عن شبهات الفساد   contact@inlucc.tn  :املنظومة االلكرتونية: www.tasrih.tn   الربيد اإللكرتو

الصفةاللقباألسم
 عضو حزب حركة الشعب  تيساوي كمال  بن احمد بن الذهبي 349

عضو  مكلف بالشؤون السياسية  بحزب امل  تونس القروي كمال  بن مصطفى بن الطيب 350

عضو مجلس الشورى لحركة النهضة بنوركمال بن العبيدي 351

عضو لجنة مركزية لحزب العمالعمروسيهكمال بن بلقاسم بن عمار 352

رئيس حزب االمانة و العدالة الزين كمال بن سليمان بن محمد 353

عضو بحزبالرزقي كمال بن عبد العزيز بن مفتاح354

عضو مكتب سيا�سيالقاسميكمال بن عمر بن عبد هللا 355

أمين عام حزب التكتل القرقوري كمال بن مرشد بن ابراهيم 356

عضو مكتب جهوي لحزب حركة الشعبعزيزيلطفي بن محمد بن محمود357

عضو بالهيئة السياسية لحزب حراك تونس االرادة الخميريملياء بنت حكيم بن الطاهر358

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءمنصوريليلى بنت علي359

مديرة مكتب تنفيذي بحزب االتحاد الشعبي الجمهورياللوزليلى بنت محمود بن محمد360

رئيس حزب حركة الشباب الوطني التون�سي سائحيمالك بن الحسين بن صالح361

عضو بحزب التيار الديمقراطي سعيدانيماهر بن عبد املجيد بن حمادي362

عضو مكتب سيا�سي لحزب رابطة اليسار العمالي حمديماهر بن مختار بن الحاج احمد363

مسير بحزب مشروع تونس البحريمبروك بن عمار بن يوسف364

كاتب عام جهوي بحزب مؤتمر شعبي بالقيروان شايبي محرز بن عمار بن الكيالني 365

عضو املجلس الوطني لحركة الشعبالعباديمحرز بن عمار بن سالم 366

عضو مكتب سيا�سي بحزب الوطنيين  الديمقراطيين املوحداملناعيمحرز بن محمد الصالح بن التليلي367

عضو مكتب سيا�سي لحزب التيار الشعبي النابتي محسن بن الفرح بن الفيتوري368

عضو املكتب التنفيذي لحزب حركة النهضةالنوي�سيمحسن بن صالح بن عمر369

رئيس حزب حركة مشروع تونسمرزوقمحسن بن عبد الكريم370

أمين عام حزب أصالة و تقدم التليليمحسن بن عبد املجيد بن يوسف371

عضو مكتب سيا�سي بحزب االمة الديمقراطي االجتماعي                    النوريمحسن بن علي بن محمد372

عضو مكتب سيا�سي لحزب الوحدة الشعبية شليقمحسن بن عمارة بن عمار373

عضو مكتب محلي لحزبالعزيزمحسن بن محمد البشير374

عضو مجلس وطني لحزب حركة الشعبعرفاويمحسن بن محمد عرفاوي375

 عضو مكتب التنفيذي لحزب  جغام محمد  بن البشير بن عبد السالم 376

عضو مكتب سيا�سي بوبكر محمد اقبال بن ناجي بن محمد 377
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب سيا�سي لحزب سيا�سي تون�سيالنحاليمحمد االمين بن فتحي بن علي378

عضو مسير بحزب - منسق عام حزب املسار الديمقراطي االجتماعيعبد الجوادمحمد الجنيد بن محمد بن عمر 379

محمد الشافعي بن الطيب بن 380
مصطفى

عضو مكتب تنفيذي لحزب تيار املحبةالطرابل�سي

محمد الصادق  بن مبروك  بن 381
محمد 

نائب رئيس حزب االتجاه الوطني من اجل العدالة بوعمرين 

محمد الصالح بن االزهاري بن عبد 382
العزيز

عضو باملكتب املحلي لحزب حركة خمسة نجوم بالروحيةشرادي

محمد الصالح بن الشيخ يوسف 383
بن عبد الباقي 

عضو املكتب التنفيذي بحزب سيا�سي - الحزب الجمهوريالعياري

عضو مجلس شورى وطني لحركة النهضةقسومةمحمد الصالح بن عمار بن حسن384

محمد الطاهر بن الحاج  شعبان 385
بن علي  

 ريس حزب الشايب 

محمد الطاهر بن بلقاسم بن عبد 386
الحفيظ

مسؤول مالية حزب سيا�سيالتليلي

امين عام حزب العريضة الشعبية تيار االصالج الوطني املزمع حله في الذيبيمحمد الطاهر علي387
القريب

ناطق رسمي سابق بحزب سيا�سيالوكيلمحمد العادل بن محمد بن الهادي388

عضو مكتب سيا�سي بحزب التيار الديمقراطي الجال�سي محمد العربي بن العربي بن عمار 389

عضو الهيئة اإلدارية لحزب الحركة الديمقراطية خضري محمد العرو�سي بن أحمد بن صالح 390

محمد املحرزي بن بوجمعة بن 391
محمد عبو

عضو مجلس وطني لحزب التيار الديمقراطيعبو

كاتب عام دائرة الزهراء بالرحومةمحمد املنصف  بن حسن احمد392

محمد املنصف بن بلقاسم بن 393
القروي 

امين عام حزب االمة الديمقراطي االجتماعي الشابي 

محمد املنصف بن محمد بن 394
أحمد البدوي

رئيس حزباملرزوقي

محمد املولدي بن أحمد الهادي بن 395
العبيدي

رئيس مجلس الشورى الجهوي لحركة النهضة بالقصريناملنصوري

عضو مكتب سيا�سي  شويخة محمد الناصر بن املولدي 396

محمد الناصر بن محمد العرو�سي 397
بن البكاي 

كاتب عام حزب املجد / مجمد العضوية الهاني 

محمد الهادي بن الحسين بن 398
األمين 

عضو املكتب التنفيذي حجالوي 

أمين عام حزب الديمقراطي للعدالة و الرخاء منصوري محمد الهادي بن محمد بن  الهادي 399

محمد الهاشمي بن محي الدين بن 400
علي الصغير

عضو قيادة فرع بنزرت لحركة البعثبلوزة
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الصفةاللقباألسم
عضو مكتب سيا�سي  الحكيمي محمد امين  بن الناصر بن عمار 401

عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة النهضةقلويمحمد بن أحمد بن ابراهيم402

رئيس حزب األمة الثقافي الوحدوية سابقاحامديمحمد بن احمد بن صالح403

أمين عام حزب الكادحينالصياحيمحمد بن البشير بن محمد404

عضو بمكتب سيا�سي لحزبزارعيمحمد بن الجمعي بن الحربي405

مسير حزب سيا�سيمزاممحمد بن الحطاب بن الجيالني406

محمد بن الصادق . عبد اللطيف 407
بن فرج

ملي
ّ

عضو مجلس شورى حزب حركة النهضةالش

عضو مكتب سيا�سي لحزب الوطنين الديمقراطيين املوحد بلحاج محمد بن الطاهر بن صالح 408

امين عام حزببنالكيالنيمحمد بن الكيالني بن حسن409

كاتب عام جهوي فى حزب حركة مشروع تونس بمدنين لسودمحمد بن املبروك بن صالح 410

أمين عام مساعد للتيار الديمقراطي الحامدي محمد بن املبروك بن محمد 411

عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة الشعبمسيلينيمحمد بن بلقاسم بن العربي412

عضو مكتب سيا�سي بحزب التيار الديمقراطي عمارمحمد بن حسن بن محمد413

عضو في حزب املؤتمر من اجل الجمهورية بلحسن محمد بن حسن بن مصطفى 414

امين عام الحزب الوطني الديمقراطي  االشتراكيالكحالويمحمد بن رابح بن أحمد415

عضو املكتب السيا�سي لحزب املسار الديمقراطي االجتماعياملناعيمحمد بن رمضان بن أحمد416

عضو مجلس وطني لحركة الشعب مرزوقي محمد بن رمضان بن محمد 417

 منسق بحزب نداء تونسالحاج عمارةمحمد بن سا�سي بن أحمد418

عضو مؤسس بحزب األمة الثقافي الوحدويبنسعيدمحمد بن سعيد بن محمد419

نائب األمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحد.جمورمحمد بن صالح بن عبد الرحمان 420

عضو بحزب حركة النهضةالكثيريمحمد بن صالح بن علي املقطوف421

عضو هيئة سياسية بحزب الصغيرمحمد بن عبد الجليل بن االزهري422

مسير بحزبقحبيشمحمد بن عبد الحميد بن صالح423

محمد بن عبد الرحمان بن 424
بالقاسم

عضو شورى حركة النهضةصديقي

كاتب عام حزب الشباب الحر الدخالوي محمد بن عزوزي بن ابراهيم 425

امين عام حزب الرفاه الفقيمحمد بن علي426

عضو هيئة سياسيةالذويبيمحمد بن عمار بن علي427

عضو املكتب السيا�سي لحزب حركة النهضةالقومانيمحمد بن مبروك بن علي428
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الصفةاللقباألسم
محمد بن محمد الناصر بن الحاج 429

املختار 
عضو مكتب سيا�سيبنور 

عضو بحزب الدستوري الحر بن محمود محمد بن محمد نجيب بن محمود 430

عسكري ضابط صف متقاعد منسق محلي بحزببن فرجمحمد بن محمود بن محمد431

عضو ديوان سيا�سيعٌمارمحمد بن محمود بن محمد 432

رئيس حزب حركة العمل الزريبيمحمد بن مصطفى 433

املمثل القانوني لحزب حركة النهضةعونيمحمد جمعة بن علي بن بلقاسم434

رئيس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس قائد السب�سي محمد حافظ بن محمد الباجي 435

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءمنصوريمحمد ذاكر بن محمد الهادي436

أمين عام حزب التيار الشعبيحمدي محمد زهير بن عمر بن سعد437

رئيس مكتب محلي لحزب حركة الشعببوعليمحمد علي بن بلقاسم البوعلي 438

رئيس مكتب محلي لحزب البديل التون�سي بوقفةمحمد علي بن حمودة 439

عضو مكتب سيا�سي بحزب البديل التون�سيالتوميمحمد علي بن رجب بن علي 440

عضومكتب حزب سيا�سيشامخمحمد فرج التومي441

محمد فؤاد بن محمد نجيب بن 442
علي 

عضو مكتب تنفيذي ومكتب سيا�سي بحزب رابطة اليسار العماليالسا�سي 

عضو بحزب بلعيد محمد كريم بن سام بن محمد 443

محمد كريم بن يوسف بن عبد 444
السالم

مسؤول بحزب سيا�سيكريفة

امين عام حزب اإلتحاد الشعبي الجمهوريمرايحيمحمد لطفي بن ابراهيم بن احمد445

رئيس حزب اإلرادة اآلجريمحمد لطفي بن طارق 446

محمد لطفي بن عبد هللا بن الحاج 447
حميده

     مدير تنفيذي بحزب املساربن يدر

نائب رئيس حزب اليسار الحديث الزمني محمد نجيب بن عاشور بن محمد 448

عضو بحزب حركة الثقافة و التنوع بن عمر محمد يسري الفرجاني بن احمد 449

عضو بمكتب حزب سيا�سيبن جماعةمحمود بن الهادي بن حسن 450

 عضو مجلس الشورى - هيئة مركزية جاءباهلل محمود بن الهادي بن محمد 451

عضو مكتب تنفيذي بحزب اإلشتراكي والتون�سي عبيديمختار بن عبد الكمال بن علي452

أمين عام حزب حركة وفاء الروي�سيمراد بن ابراهيم 453

عضو في حزب حركة الشعبحدادمراد بن الكوني بن احمد454

عضو هيئة سياسية املولهي مراد بن بلقاسم بن البشير 455
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الصفةاللقباألسم
مسير حزبالرحمانيمراد بن حسين بن أحمد456

عضو مكتب سيا�سي في حركة املشروع و امين عام سابق لحزب الرقي مريكشمراد بن سالم مريكش457
والقيم املنحل في2016

رئيس الحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاء و رئيس املؤتمر العالم الخميريمراد بن علي 458
لسالم

رئيس حزب التشغيل و التنمية بن فطيمة مراد بن محمد بن منصور 459

امين مالفرحاتمروان بن عبد القادر بن محمد460

عضو املكتب الوطني لحزب افاق تونسالتواتيمروان بن علي بن الطيب461

مسير بحزب السا�سيمريم بنت الهاشمي بن العربي462

مسيرو االحزابمنورمريم بنت رضا 463

عضو مسير بحزب شنيب مصباح بن عمار بن عمر 464

عضو املكتب التنفيذي لحزب حراك تونس اإلرادةالجليديمصّدق بن علي بن محمد465

رئيس حزب االصالح و الشفافيةبوعواجةمصطفى بن الشيباني بن حسن466

مصطفى بن الصادق بن عبد 467
الرحمان

أمين عام الحركة التونسية للعمل املغاربي املنيف

امين مال حزب بن املعاود مصطفى بن الهادي بن محمد 468

عضو مكتب سيا�سي لحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدجويلي مصطفى بن محمد البشير بن فرج 469

عضو حزبسعيدانمليكة بنت مختار بن الصادق470

رئيس حزبالسكندرانيمنار محمد بن محمد بن صالح471

عضو مجلس الشورى املركزي لحزب حركة النهضة وني�سيمنذر بن املنصف بن محمود472

عضو لجنة مركزية لحزب العمالالخلفاويمنذر بن محمد بن عمر473

عضو مؤسس لحزب بني وظني بن عثمانمنى474

عضوة بحزبابن زينب منية بنت محمود بن ابراهيم 475

عضو املجلس الوطني بحزب حركة الشعبالشراديمنير بن محمد بن علي476

عضو بحزب بنمبارك مهدي بن عبد الحميد بن عاشور 477

رئيس حزب سيا�سيجمعةمهدي بن مختار بن محمد478

نائب رئيس حزب مرابطميساء بنت محمد بن مخلوف479

عضو اللجنة الجهوّية لحزب العّمال باملنستيربن العانسميالد بن ابراهيم بن حّمودة480

عضو في حزب الثقافة و التنوعالحالوينادرة بنت عبد الحميد بن محمد 481

نادية بنت عبد الوهاب بن 482
الصادق

عضوة بديوان سيا�سي للحزب الدستوري الحربنرمضان
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الصفةاللقباألسم
  مسير بالحزب الدستوري الحرالحنا�سي ناصر بن ثامر بن التابعي 483

عضوة بحزب تحيا تونس بن عمارناهد بنت رمضان بنت محمد484

عضو مكتب سيا�سي حجينبيل بن محمد جلول بن محمد 485

أمين عام للحزب الديمقراطي للعدالة والرخاءاملنصورينجاة بنت علي بن الهادي 486

عضو مكتب سيا�سي لحزب التيار الديمقراطيالعبيدينجات بنت بلقاسم487

عضو حزبعافية نجاح بن البشير بن محمد 488

مسير بحزب الحركة الوسطية الديمقراطية حجرينجيب بن املولدي489

عضو هيئة تسيير حزب التحريرعذرينجيب بن عبد هللا بن أحمد490

رئيس حزب تونس الحرة بلغيثنجيب بن محمد بن الصادق491

عضو مكتب تنفيذي لحزب تيار املحبةنصيبينزار بن احمد بن علي492

مسير حزبزدينينزار بن مبروك بن عاللة 493

رئيس حزب تونس املوحدةالهمامينزار بن مسعود بن صميدة494

عضو لجنة مركزية لحزب العمال بنرمضان نصر بن علي بن محمد 495

عضو مكتب سيا�سي لحزب عمارينعيمة بنت عمار496

عضو مكتب تنفيذي  بالحزب الجمهوري بن خليفة نهلة  بنت محمد  البحري  بن صالح 497

 عضو بحزب ضاوي نور الدين بن البشير بن الشيحي 498

عضو املكتب السيا�سي لحزب صوت التون�سياملزينور الدين بن حسين بن يوسف 499

عضو مجلس شورى / عضو بحزب حركة النهضةعمارينور الدين بن علي بن سعد500

عضو املكتب التنفيذي للحزب الجمهوري سعيدنورالدين بن محمد بن سالم 501

امين عام مساعد للحزب الديمقراطي للعدالة و الرخاءالزايرينورة بنت محمد بن املنصف502

رئيس حزب العمل و االصالحالسا�سينوفل بن سليمان بن عمر503

عضو هيئة سياسية بن زيد نوفل بن محمد بن الطاهر 504

عضو مكتب سيا�سيحمديهاشم بن الحبيب بن محمد505

نائبة رئيس حزببن يوسف هالة بنت بكار بن يوسف 506

كاتب عام مساعد باملكتب الجهوي للحزب الدستوري الحر الغربي هدى بنت محمد بن عمار 507

رئيس حزب الشعبي التقدمي حسني هشام بن جعفر بن الحسين 508

عضو املكتب السيا�سي لحزب حركة الشعبالعزلوكهشام بن عبدالسالم بن سعد509

عضو بمكتب محلي بحزب حركة النهضةبدرالدينهشام بن علي بن محمد510

عضو مكتب سيا�سيعجبونيهشام بن محمد بن بوقرة511
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الصفةاللقباألسم
عضو بمكتب محلي لحزب حركة الشعب سعوديهشام بن مختار بن محمد512

مسيرة حزب سيا�سي و منظمة عامليةمغيثهند بنت زهير بن عبد القادر513

عضو مكتب سيا�سي بحزب الوطنيين الديمقراطيين املوحدتبا�سيهيثم بن عثمان بن سعد514

عضو بمكتب سيا�سي )حزب( القنوني هيثم بن فرج بن بنور 515

عضو مكتب سيا�سي لحزب التيار الديمقراطينويرةهيثم بن هادي بن يوسف516

مسير في حزب حركة الوعد التون�سي بوعالقوائل محمد ادريس517

عضو بحزببنخضروجدي بن عمار بن الطاهر518

اهر بن محّمد519
ّ
عضو مكتب سيا�سياملشريوحيد بن الط

رئيس حزب سيا�سي ذياب وحيد بن عامر بن محمد520

عضو مكتب تنفيذي بالحزب الجمهوري مكلف بالعالقات الوطنية الصغير وسام بن محمد الهادي بن محمد 521

عضو حزبالهمالي وسيلة بنت عبدهللا بن محمد522

عضو مكتب سيا�سي بحزب التكتل  من اجل العمل و الحريات الرزقيوسيلة بنت محمد بن احمد 523

وسيلة بنت محمد بن الطاهر 524
الزغالمي 

عضو املكتب التنفيذي لحزب النهضةالزغالمي 

عضو مكتب تنفيذي للحزب الجمهوريبوثوريوسيم بن مصطفى بن ابراهيم 525

نائب رئيس حزب آفاق تونسصفروليد بن املنصف بن حسن 526

عضو مكتب سيا�سي عبا�سيوليد بن محي الدين بن ميداني527

رئيس حزب القوة العمالية الهماميوئام بنت على بن محمد528

عضو مكتب محلي لحزب حركة الشعب وادي الليلاملنتصرياسر بن الحسين بن ابراهيم529

ياسين بن محمد محفوظ بن 530
محمد 

رئيس حزبابراهيم

 حزب التيار الديمقراطي العرفاوييحيى بن محمد بن العربي 531

عضو حزب سيا�سيالعبا�سييزيد بن مصطفى بن محمود 532

عضو املكتب التنفيذي لحزب 5 نجوم بالقيروان غنام يوسف بن إبراهيم  بن بلقاسم 533

امين عام حزب االصالح الوطنيالهيشرييوسف بن حمدة بن رجب534

عضو مكتب تنفيذي بالحزب الجمهوري الباجي يوسف بن علي بن يوسف 535

عضو هيئة قيادية في حزب حركة النهضة الفقيريوسف بن محمد الهادي بن احمد 536

أمين مال حزب التيار الديمقراطي اللمداني يوسف بن محمد بن على 537

يوسف بن محمود بن الحلج 538
خليفة

عضو مكتب سيا�سي لحزب حركة النضال الوطنيبن العلوي


