
  أرضية نقابية - المناضلاللقاء النقابي الديمقراطي 

 قائمة ا�مضاءات

  ل%مضاءات على ا"رضية النقابية1تحيين رقم 
 2010 ر أكتوب06بتاريخ 

  
  

  الطيب بوعائشة )1

   تونس-كاتب عام سابق للنقابة العامة للتعليم الثانوي

   جي!ني الھمامي)2

   تونس–كاتب عام سابق لجامعة البريد 

   عثمان بلجاج عمر)3

  عضو سابق للنقابة ا-ساسية -ساتذة التعليم العالي بجندوبة

   زھير الجويني)4

  ق للنقابة العامة للتعليم الثانويكاتب عام مساعد ساب

   فرج الشباح)5

  باردوللتعليم الثانوي بنقابة ا-ساسية للعام الكاتب الو  كاتب عام سابق للنقابة العامة للتعليم الثانوي

  حفيظ حفيظ  )6

  كاتب عام النقابة العامة للتعليم ا-ساسي

  محمود ا;صبعي ) 7

  ولةكاتب عام للنقابة العامة للشباب و الطف

    سالم صيود)8

   تونس–كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبريد وا?تصا?ت 

  مروان بن صالح )9

   تونس–نقابة العامة للثقافة و ا;ع!م و كاتب عام للنقابة ا-ساسية  لدار ا-نوار لل كاتب عام مساعد

  ّ  الناصر العجيلي)10

  كاتب عام مساعد ل!تحاد الجھوي للشغل بالقيروان



   منجي السعيدي)11

  كاتب عام مساعد لGتحاد الجھوي للشغل بالكاف

  نورالدين الورتتاني )12

ّنقل تعسفيا -سباب (ّالكاتب العام السابق و المؤسس للنقابة ا-ساسية -ساتذة التعليم العالي بجندوبة ثم بنابل  ّ

  )لنقابة إلى صفاقس  قبل انتھاء المدة النيابية لمكتب ا- نقلة عقوبية –نقابية 

  

  راضي بن حسين )13

 و عضو النقابة ا-ساسية للنفط والمواد الكيماوية كاتب عام مساعد سابق لGتحاد الجھوي للشغل بتونس

    ) 2010 -2008 موقوف عن النشاط النقابي(بتونس 

   توفيق التواتي)14

  )2015- 2008موقوف عن النشاط النقابي (  كاتب عام سابق ل!تحاد الجھوي للشغل بتونس

  حسين الرحيلي )15

   تونس-  التجھيز– كاتب عام النقابة ا-ساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط

   سليم غريس)16

ّكاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم ا-ساسي ّّ  

  ّ أحمد العزي)17

ّكاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم ا-ساسي ّّ  

   عبد القادر المھذبي)18

  ساعد للنقابة العامة للضمان ا?جتماعيكاتب عام م

   نور الدين بالحاج يحي)19

  كاتب عام مساعد للنقابة العامة للضمان ا?جتماعي

   رضا بن مرزوق)20

  كاتب عام مساعد للنقابة العامة للضمان ا;جتماعي

   توفيق بن رحومة)21

  كاتب عام مساعد للنقابة العامة للضمان ا;جتماعي

  فيإبراھيم الھاد )22

  كاتب عام مساعد ل!تحاد الجھوي للشغل بالقيروان



  ّ فتحي اللطيف)23

  كاتب عام مساعد ل!تحاد الجھوي للشغل بالقيروان

  ّ  كمال السبوعي)24

  كاتب عام مساعد ل!تحاد الجھوي للشغل بالقيروان

  ّمسعود الرمضاني )25

ّ التعليم الثانوي -نقابي    لمساندة أھالي الحوض المنجمي   ومنسق اللجنة الوطنية القيروان -ّ

  الحسين المبروكي )26

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالرديف و عضو النقابة الجھوية بقفصة  ّ ّّ ّ ّ    قفصة- ّ

  نوفل معيوفة )27

نفط والمواد للعضو النقابة ا-ساسية للمجمع الكيماوي بالمظيلة و كاتب عام سابق للفرع الجامعي 
    قفصة- الكيماوية

   عبد هللا بن سعد)28

  قابس - الف!حة -كاتب عام مساعد سابق لGتحاد الجھوي للشغل بقابس 

  ّ رؤوف العشي)29

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

  توفيق الذھبي)30

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

   حبيب با-خضر )31

   عام مساعد سابق ل!تحاد الجھوي و عضو سابق للنقابة الجھوية للتعليم الثانوي بجندويةكاتب

   رضا الجميلي)32

  كاتب عام سابق للنقابة الجھوية و عضو حالي للنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بجندوبة 

   حمادي بن ميم)33
   بتونس - لتعليم الثانوي ا- عضو نقابة أساسية

  يق رفيقة الرق)34

   بن عروس - المروج–عضوة المكتب الوطني للمرأة العاملة و عضوة النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي 

  ريم الحمروني )35

   تونس- عضوة المكتب الوطني للشباب العامل و عضوة النقابة ا-ساسية للفنون الدرامية



   محمد الصادقي)36

   جندوبة– التعليم الثانوي -نقابي 

  عوديالس رمضان )37

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بطبرقة 

   منية بن نصر)38

   بنزرت- النفط و المواد الكيماوية -  طارات المطاطيةعضوة النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;

   العرفي الكافي)39

  كاتب عام النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي بتونس

  عيد عبد الرزاق بن س)40

   تونس-ّكاتب عام نقابة أساسية  و للتعليم ا-ساسي بتونسعضو النقابة الجھوية 

  ّعطية العثموني) 41

  سيدي بوزيدبتعليم الثانوي  الجھوية للنقابةالعضو 

   منصف الوھايبي)42

   القيروان–لتعليم العالي و البحث العلمي  ا- ّعضو نقابة أساسية

  عبد الس!م الككلي )43

   منوبة-ة ا-ساسية -ساتذة التعليم العالي بكلية اfداب عضو النقاب

  نبيل الحمروني )44

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية ّّ ّ    صفاقس- ّ

   العيد الطاجيني)45

  الكاتب العام للنقابة الجھوية للتعليم الثانوي بالكاف

  حمزة الفيل ) 46

   نابل-  التعليم العالي و البحث العلمي–  التكنولوجي ببرج السدريةللقطب عضو النقابة ا-ساسية

   نورالدين الخبثاني)47

   بن عروس-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالمروج 

  خميس العرفاوي )48

  عضو النقابة ا-ساسية -ساتذة التعليم العالي بجندوبة



  عبد هللا قرام )49 

  قا كاتب عام جامعة المالية ساب

  المولدي الفاھم )50

   تونس– الف!حة - كاتب عام مساعد سابق لGتحاد الجھوي للشغل بتونس 

   الساسي بوع!ق)51

  كاتب عام مساعد سابق لGتحاد الجھوي للشغل بالقصرين

  ّ عزالدين الطاغوتي )52

   جندوبة- طبرقة -التعليم الثانوي –نقابي 

   نورالدين الھمامي)53

 2009أواخر – سنوات 5موقوف عن النشاط النقابي ب ( زغوان - بير مشارقة –لثانوي  التعليم ا-نقابي 

  )2014 أواخر–

  روضة الحمروني )54

 تونس -Gتحاد الجھوي للشغل بتونس و عضوة نقابة أساسية  للتعليم الثانوي لكاتبة عامة مساعدة سابقة 

  )2010-2008موقوفة عن النشاط النقابي (

  د  عبد الحق الصيو)55

   المنستير–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالبقالطة 

       رشيد الشملي)56

   المنستير-التعليم العالي و البحث العلمي - نقابي

  عبد المجيد القصيبي )57

   المھدية- التعليم الثانوي-الكاتب العام ل!تحاد الجھوي للشغل بالمھدية  سابقا 

   الھادي المساھلي)58

   سابق لGتحاد الجھوي للشغل ببن عروس مساعدمكاتب عا

 فطيمة المازني) 59

   تونس––عضوة النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بباردو

 خالد بتين ) 60

   بتونس - لنفط والمواد الكيماويةا - للمؤسسة التونسية لlنشطة البترولية كاتب عام النقابة ا-ساسية

   سعاد السويسي )61



   تونس-يم ا-ساسي لتعل ا-نقابية 

   سالم العبيدي )62

   جندوبة–  و التجھيز و ا;سكانكاتب عام الفرع الجامعي لlشغال العمومية

  نجيب الزبيدي                )63

  المھدية  - الكاتب العام المساعد لنقابة متفقدي التعليم الثانوي

          المنجي بن صالح )64

   منستيربال لثانويعضو النقابة الجھوية للتعليم ا

   محسن العين حج!وي)65

   تونس–النائب ا-ول للنيابة النقابية -ساتذة التعليم العالي بالمعھد العالي للتكنولوجيات الطبية 

   المھدي بن جمعة)66

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية التعليم العالي و البحث العلمي 

   ھيكل بن مصطفى)67

   منوبة–  و البحث العلميالي قطاع التعليم الع–نقابي 

   علي الجوھري)68

   تونس- ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان-SNIT –عضو نقابة أساسية 

  أنيس الكعبي)69

 -  ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان -تونس الطرقات السيارة لشركة كاتب عام سابق للنقابة ا-ساسية
 تونس

   محمد توفيق النجار)70

   تونس- ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان -ابة ا-ساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط عضو النق

   مبروك بوزرارة)71

   تونس - ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان -عضو النقابة ا-ساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط 

   عارف رحال)72

   تونس- ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان -ية المحيط عضو النقابة ا-ساسية للوكالة الوطنية لحما

     عادل الحفصي)73

   تونس- ا-شغال العامة و التجھيز و ا;سكان -عضو النقابة ا-ساسية للوكالة الوطنية لحماية المحيط 

   منير السمراني)74



   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

  ريدي محمد نجيب الد)75

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

ّ حمادي الشوالي)76 ّ  

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

  ّ ص!ح الحناشي)77

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي ببوسالم 

   فوزي الطرخاني)78

   جندوبة–اسي ببوسالم عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-س

   ھشام القادري)79

   جندوبة– التعليم الثانوي ببوسالم –نائب نقابي 

   منجي صكوحي)80

   جندوبة-  البريد و ا?تصا?ت – عضو النقابة ا-ساسية للبريد

   منجي الورغي)81

  جندوبة - لتعليم ا-ساسي ا- عضو نقابة أساسية

  ّ عبد الستار المعروفي)82

   جندوبة-م الثانوي  التعلي-نقابي 

   عمر السعيدي)83

   جندوبة- التعليم الثانوي -نقابي 

   عبد المجيد الزرقي)84

  جندوبة -لصحة  ا-  أساسيةنقابةبجندوبة وكاتب عام كاتب عام مساعد سابقا لGتحاد الجھوي للشغل 

    بلقاسم العريضي)85

  عضو النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي بجندوبة

  لسياري الناصر ا)86

  جندوبة -لصحة  ا-عضو نقابة أساسية 

   الصادق غزواني)87



   جندوبة–  الثانويالتعليم –نقابي 

   عبد العزيز الكح!وي)88

   جندوبة– التعليم الثانوي –نقابي 

   رضا المرزوقي)89

  جندوبة -لصحة  ا-عضو نقابة أساسية 

   محمود البوزازي)90

   جندوبة-كين عضو النيابة النقابية للف!حة بسيدي مس

   فيصل المديوني)91

  جندوبة –لكھرباء و الغاز  ا-عضو نقابة أساسية 

   المازنيسين ح)92

  كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بجندوبة

   ّ ليلى النموشي)93

  ّالمنسقة الجھوية لمكتب المرأة العاملة بجندوبة

   خالد السعيدي)94

  جندوبة - لصحة ا-عضو نقابة أساسية 

  لحرزي ياسر ا)95

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للصحة بغارالدماء 

   طراد نصري )96

   جندوبة-كاتب عام النقابة ا-ساسية للصحة و عضو ا?تحاد المحلي للشغل بغارالدماء 

   شقير بوترعة )97

   جندوبة-لتعليم ا-ساسي ا - عضو نقابة أساسية

   عبد الرزاق المعروفي)98

   جندوبة-ّيان للصناعات الغذائية عضو النقابة ا-ساسية الر

   الحبيب التيساوي)99

   جندوبة– التعليم الثانوي – كاتب عام مساعد سابق ل!تحاد الجھوي للشغل بجندوبة

   محفوظ  بن تردايت)100

   جندوبة – التعليم الثانوي –نقابي 



   زھير العيادي)101

   جندوبة- تعليم ا-ساسي ال-عضو نقابة أساسية 

  ي برھومي النور)102

   جندوبة – التعليم ا-ساسي –نقابي 

   ّ كتيب الشعالي)103

   سليانة- تعليم الثانوي ال-  الشباب العامل مكتبعضو نقابة أساسية و منسق

   رابح العسكري)104

   جندوبة-كاتب عام ا?تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

  حفايصية عبد الرؤوف )105

  ندوبة ج-عضو ا?تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

   ھميسي كمال )106

   جندوبة-عضو ا?تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

    محمد الزواوي )107

   جندوبة-عضو ا?تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

   شكري المنصوري)108

   جندوبة- طبرقة -  التعليم ا-ساسي–نقابي 

    إبراھيم الحسناوي)109

   جندوبة-عضو ا?تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

  جي الج!صي نا)110

   جندوبة– السياحة و المعاش–كاتب عام النقابة ا-ساسية لنزل فول تور بطبرقة 

  رزايقي محمد )111

   جندوبة–كاتب عام النقابة ا-ساسية لعملة التربية بطبرقة 

  حسين البكري )112

   جندوبة– بطبرقة لخفاف لشركة اكاتب عام النقابة ا-ساسية 

  البرني ظويھري )113

   جندوبة– طبرقة – التعليم ا-ساسي –نقابي 

  طواجنية فاضل )114



   جندوبة– لخفاف لشركة اعضو النقابة ا-ساسية

  مراونة كمال )115

   جندوبة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بطبرقة 

  ّشلي منصف )116

   جندوبة– طبرقة - التعليم الثانوي –نقابي 

   مروانينورالدين ) 117

   جندوبة–لمحلي للشغل بطبرقة عضو ا?تحاد ا

   عبد الستار زايري)118

   سيدي بوزيد-كاتب عام النقابة ا-ساسية لمجمع الحليب 

   ناصر الزريبيال )119

      سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي -  ا?تحاد المحلي للشغل بالرقابكاتب عام

   أمين عدلي)120

   سيدي بوزيد- ثانويالتعليم ال - نقابي

 م عيوني سال)121

  سيدي بوزيد- عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالرقاب 

  فتحي صغروني)122

   سيدي بوزيد-ثانوي التعليم ال - نقابي

  سليمان الرويسي)123

   سيدي بوزيد- ثانويالتعليم ال - نقابي

  ا-مين البوعزيزي)124

   سيدي بوزيد- عاليالتعليم ال - نقابي

  توفيق العكرمي)125

   سيدي بوزيد- تعليم الثانويال - و نقابة أساسيةعض

  منجي عبدولي )126

 عضو النقابة  الجھوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد

  أحمد الزاھي )127

 عضو النقابة  الجھوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد



  أمين الجدي )128

   سيدي بوزيد-عضو النقابة  ا-ساسية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد الغربية 

   محمد الھادي خلفي)129

   منوبة- ساسيا-تعليم ال - نقابي

  عبد العزيز بوعزي )130

   القصرين- لتعليم الثانويا - عضو نقابة  أساسية

   علي السلماوي)131

   القصرين- سبيبة - ثانويالتعليم ال - نقابي

   محمد الھادي الفريضي )132

   القصرين- ي بتالة عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانو

   شاذلي العيادي)133

   القصرين- ثانويالتعليم ال - نقابي

  عبد العرزيز مسعودي)134

   القصرين- سبيبة –ثانوي التعليم ال -نقابي 

   عبد الس!م الرمضاني)135

   القصرين-ساسي ا-تعليم ال - نقابي

   عبد الكريم فرحاوي)136

   القصرين-ساسي ا-تعليم ال - نقابي

   محمد الصغير برھومي)137

   القصرين-ساسي ا-تعليم  ال-نقابي

   محمد البصيري العكرمي)138

   منوبة-لمالية   ا- أساسيةنقابة كاتب عام 

   نعمة الكافي)139

   تونس-  المالية -نقابية  

   ھندة الطبيب)140

   تونس-  المالية -نقابية  

   راضية التونسي)141



   تونس- المالية -نقابية 

  دة الدريدي عاي)142

   تونس- المالية –نقابية 

   عزالدين محمد)143
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  خليفة غرسلة              )306

  المھدية             -الكاتب العام للنقابة ا-ساسية للصحة بالجم 

 نع                  صالح الما)307

  المھدية             - الصحة - نقابي

  إبراھيم  لمين                )308

  المھدية             - الصحة - نقابي

  الھادي مبارك            )309

  المھدية             -الكاتب العام للنقابة ا-ساسية للصحة بسيدي علوان 

            شبيل صالح            )310

  المھدية             - الصحة - نقابي

  ج!ل قريع                          )311

  المھدية             - الصحة - نقابي

  منصف سنان                        )312

  المھدية             - الصحة - نقابي

   علي شعبان                             )313

  المھدية             -لصحة  ا-  نقابي

   ھشام بركات                              )314

  المھدية             - الصحة -  نقابي

   رضا شعبان                                 )315

  المھدية             - الصحة -  نقابي

   دليلة بنور               )316

  المھدية-  الصحة–العاملة عضوة اللجنة الجھوية للمرأة 

   فضيلة القرعني                          )317

  المھدية             -  الصحة -نقابية 

   حبيبة عثمان                         )318

  المھدية             -  الصحة -نقابية 



   محمد موسى                              )319

 ة              المھدي- الصحة -نقابي 

   لطفي الفقيه سالم                            )320

  المھدية             - الصحة -نقابي 

   عبد هللا بن حسن                           )321

  المھدية             - الصحة -نقابي 

   منجي الخليلي           )322

 تونس ب الجھوية للتعليم الثانوينس المدينة و النقابة للتعليم الثانوي بتوعضو النقابة ا-ساسية

   حبيب الح!وي           )323

  المھدية  -عضو النقابة ا-ساسية للصحة بقصور الساف 

   سھيل الحاجي           )324

  بنزرت- متفقدي التعليم الثانوي-نقابي

   مصطفى مبارك           )325

  المھدية     -  الصحة-نقابي

   عبد الكريم عباس           )326

  المھدية   -  الصحة-نقابي

   المھدي نوير           )327

  المھدية  -  التعليم الثانوي-نقابي

   نعيم بوفايد             )328

  تونس                            -  التعليم الثانوي-نقابي

   مختار الفوغالي         )329

   تونس -لتعليم الثانوي بحلق الوادي عضو النقابة ا-ساسية ل

   ا-مجد الحناشي          )330

   تونس -عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحلق الوادي 

  محسن الخوني )331

 التعليم العالي و البحث –عضو النقابة ا-ساسية للمدرسين الباحثين بالمعھد العالي للعلوم ا;نسانية بتونس 
   تونس-العلمي 

   محمد البكري            )332

  تونس- عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالكرم



   كمال بن علي            )333

  زغوان -  التعليم الثانوي-نقابي

                 علي الحربي )334

  المنستير-  التعليم الثانوي- نقابي

               الصادق القفصي)335

  المنستير- والكاتب العام للنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بجمال عضو النقابة الجھوية 

   كمال ثابت                  )336

  المنستير-الكاتب العام للنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي  بالمكنين 

      محمد الھادي مسعود )337

 عضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بالمنستير

                       بلقاسم النصيري)338

  المنستير- عضو النقابة ا-ساسية للخطوط الجوية التونسية 

                    الصحبي حمدي)339

      المنستير-  التعليم الثانوي-نقابي

  س              ان حسن بالع)340

   المنستير–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالمكنين 

  نجيب الشباح )341

  المھدية-  التعليم ا-ساسي- ابينق

  محمد الصياحي)342

   سيدي بوزيد -  التعليم الثانوي- نقابي

   أحمد الصياحي)343

   سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي- نقابي

   محمد القادري)344

   سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي- نقابي

  

    منذر قنابة )345

     المنستير -قصيبة المديوني عضو النقابة ا-ساسية  للتعليم الثانوي ب

   سمير بالناصر )346

          المنستير -عضو النقابة ا-ساسية  للتعليم الثانوي بقصيبة المديوني 



                 خالد قزارة)347

     المنستير -عضو النقابة ا-ساسية  للتعليم الثانوي ببني حسان 

                محمد شتيلة)348

             المنستير- بزرمدين  ساسية للتعليم الثانويعضو النقابة ا-

   نور السعيد البازي )349

         المنستير - عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بجمال

  ناجي قاسم  )350

   المنستير– الشؤون ا?جتماعية -نقابي 

   رمضان البديوي )351

  ير المنست-   التعليم العالي- سلك التقنيين - نقابي

   صالح عبيد)352

   المھدية  -  التعليم الثانوي- نقابي

  عبد الحميد الخذيري)353

  المھدية  -  التعليم الثانوي- نقابي

  منصور بن أحمد)354

  المھدية  -  التعليم الثانوي- نقابي

  رؤوف الوحيشي)355

  المھدية  -  التعليم الثانوي- نقابي

  سالم ا-سمر)356

  المھدية  - لثانوي التعليم ا-نقابي

 ّالحبيب لطيف )357

    المھدية- عملة التربية –نقابي 

  الناصر النافلة )358

    المھدية-  عملة التربية -نقابي 

  المولدي العروسي )359

    المھدية- عملة التربية -نقابي 

  ّلسعد لطيف )360

    المھدية-  عملة التربية -نقابي 

  ّعلية القلعي )361



    المھدية-  لتربيةعملة ا -نقابي 

  ّلحبيب بو عزة )362

    المھدية-  عملة التربية -نقابي 

   الناصر جعوان)363

  المھدية  -  عملة التربية-نقابي

   خليفة بن عمارة)364

  المھدية  -  التعليم الثانوي- نقابي

  ص!ح الشايب )365

    المھدية- التأطير و ا;رشاد –نقابي 

  كوشب محمد ال)366

    المھدية-بأو?د الشامخ  ابة ا-ساسية للتعليم الثانويعضو النق

            حسن سھيل)367

   تونس– الصحة –الكاتب العام للنقابة ا-ساسية بمعھد التغذية 

   نجيب الشايب  )368

   تونس-للتعليم الثانوي بباب بحر  عضو النقابة ا-ساسية

  اميّ فوزي الحم)369

   تونس-بباب بحر  الثانويعضو النقابة ا-ساسية للتعليم 

   النوبي بالحاج)370

   نابل–بالھوارية  عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي

  محمد بن مامية)371

   أريانة-  التعليم الثانوي- نقابي

   عادل البدوي)372

   أريانة-  التعليم الثانوي- نقابي

   فتحي بالحاج حمودة)373

   أريانة-عليم الثانوي بقلعة ا-ندلسالكاتب العام للنقابة ا-ساسية للت

   علي بن حسونة)374

   أريانة––بقلعة ا-ندلس عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي

   لمياء كرو)375



   أريانة-  التعليم الثانوي-نقابية 

   محمد الطاھر الجويني)376

   تونس-  التعليم الثانوي- نقابي

   نورالدين بوع!ق)377

   أريانة- -ساسي التعليم ا- نقابي

   ماجدة بن نصر)378

   أريانة-   التعليم الثانوي-  نقابية

   عبد الكريم الحاج الزين)379

   المھدية-  التعليم الثانوي- نقابي

  إبراھيم بن سليمان )380

   المھدية–كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بأو?د الشامخ 

381( zمحمد جاء با  

   تونس -ثانوي لاتعليم ال –نقابي 

   ّ عبد العزيز السبري)382

ّكاتب عام النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بالقيروان ّ ّ  

   الھادي موسي )383

   المنستير–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالبقالطة 

  ّ المعز الوھايبي)384

   القيروان-  التعليم الثانوي–نقابي 

  ّ فتحي الشريف)385

ّقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة كاتب عام الن ّ    القيروان-ّ

  ّ رضوان العباسي)386

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بأو?د الشامخ   ّ ّ   ّ المھدية-ّ

  منير رضواني )387

   جندوبة- بوسالم – التعليم الثانوي –نقابي 

ّ منصف الشطي)388 ّ  

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعل ّيم الثانوي بواد الليل ّّ    منوبة-ّ



ّ ع!لة الزيادي )389 ّ  

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بتاكلسة  ّ    نابل-ّّ

    حامد المعاطي)390

ّكاتب عام نقابة أساسية و عضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بنابل ّ ّ ّ  

   محرز الحاج مبروك)391

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعلي    بنابل-ّم الثانوي بمنزل تميم ّّ

  ّ لسعد النجار)392

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام الشط   ّ ّ ّ    بن عروس-ّّ

  ّ سامي الزواري)393

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالزھراء  ّ ّّ    بن عروس-ّ

   أحمد الشيخاوي)394

ّالنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي عضو ّ بحمام الشط ببن عروسّّ ّ  

   يحيى خليفة)395

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام الشط ببن عروس ّ ّ ّ ّّ  

  ّ منجي السعيدي)396

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالمرناقية   ّّ ّ    منوبة-ّ

   إبراھيم بن إسماعيل)397

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بال ّ    قفصة-ّرديف ّّ

  ّ جمال النفطي)398

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالرديف  ّّ ّ    قفصة-ّ

   زين العابدين بوعوني )399

ّعضو النقابة ا-ساسية للتأطير وا;رشاد بالرديف  ّّ    قفصة-ّ

   علي الخليفي)400

ّعضو النقابة ا-ساسية للتأطير و ا;    بقفصة-رشاد بالرديف ّ

   الزيات الطاھر)401

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بأم العرايس  ّ ّ    بقفصة- ّ

  ّ محمد بن عثمان)402



  قفصة  -م العرائس أ -  المناجم -عضو نقابة أساسية سابقا 

   جمال مبروكي )403

ّلتعليم الثانوي ا- ّعضو نقابة أساسية   قفصة - ّ

  ّ ميداني الثليجاني)404

  قفصة - ّيم الثانويّلتعل ا- ّعضو نقابة أساسية

   رياض خالدي)405

ّلتعليم الثانوي ا- ّعضو نقابة أساسية   قفصة - ّ

    منير بن ظريفة)406

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بقفصة ّ ّّ  

   ّ منصف ش!غمية)407

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بقفصة ّ ّّ  

  هللا  محسن عبد)408

   قفصة -لتعليم الثانوي  ا-عضو نقابة أساسية سابق 

  ّ محمد سالم)409

  قفصة - التعليم الثانوي – نقابة أساسية سابقا كاتب عام

  ّ عبد الوھاب عليمي)410

ّلتعليم الثانوي  ا-ّقابة أساسية نعضو    قفصة -ّ

   بوعلى رابح)411

ّكاتب عام النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بقفصة ّ ّّ  

   جمال صدراوي)412

ّلتعليم الثانوي  ا-ّاسية عضو نقابة أس    قفصة-ّ

   حسين بن زيد)413

ّلتعليم الثانوي  ا-  سابقاّعضو نقابة أساسية    قفصة–ّ

  ّدبابي ّ عمار)414

   قفصة-ثانوي التعليم ال - نقابي

ّ محمد عمار )415 ّ  

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بقفصة ّ ّّ  



   راضية زھيو)416

ّعضوة  النقابة الجھوية لل ّشؤون ا;جتماعية بقفصةّ ّ  

  ّ نور الدين كحيلة)417

  قفصة – الشؤون ا;جتماعية -فرع جامعي عضو 

   ناجي المخلوفي)418

ّكاتب عام ا;تحاد المحلي للشغل بالع!ء ّ ّ    القيروان- ّ

   رضا الج!صي)419

   القيروان– ء الع!- التعليم الثانوي .- كاتب عام نقابة أساسية

   ي  ص!ح مسعود)420

  القيروان –و ا;رشاد  طيرأالت - ّ نقابة أساسية و عضو بحفوز للشغلمحليالتحاد ا? عضو

  ّ رضا الفجاري)421

  القيروان – ء الع!- التعليم ا-ساسي -ّعضو نقابة أساسية 

   صالح سعيداني )422

  القيروان - ء الع!- التعليم ا-ساسي -ّعضو نقابة أساسية 

ّ محمد جوھر الذھبي)423 ّ  

ّلتعليم الثانوي  ا-ّضو نقابة أساسية ع    القيروان-ّ

   سمير الخليفي)424

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام الشط  ّ ّ ّ   بن عروس - ّّ

   رضا بركاتي)425

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام الشط ّ ّ ّ    بن عروس– ّّ

   ّ نورالدين ا-نداري)426

ّالنقابة الجھوية للتعليم الثانوي بمنوبة عضو  وعليم الثانوي للتّقابة أساسية نعضو ّ ّّ ّ  

ّ نور الدين التريكي)427 ّ   

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بمنوبة ّ ّّ ّ  

  عبد الس!م العبيدي )428

ّالتعليم الثانوي  - ينقاب   جندوبة –ّ

  ّ مختار السليمي)429



ّعضو النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي ب   ّمنوبةّّ

  ّ مختار الوريمي)430

   مدنين- ّ التعليم ا-ساسي- نقابي

  ّ حسن بوزميطة)431

  مدنين -  الصحة - كاتب عام سابق لفرع جامعي

   ص!ح مزلوط)432

ّالتعليم الثانوي -نقابي     مدنين- ّ

  ّعفاف الشعابي )433

   جندوبة-تعليم ا-ساسي ال -نقابية 

  البشير بالھادي )434

ّ-ساسية للتعليم الثانوي بأو?د الشامخّعضو النقابة ا ّ ّ   ّالمھدية - ّ

  ّ عبد الكريم حاج الزين)435

ّلتعليم الثانوي  ا-نقابي    ّ المھدية- ّأو?د الشامخ -ّ

   عكري البلطي)436

  القيروان – التعليم الثانوي - ّعضوة نقابة أساسيةرأة العاملة و ممنسقة اللجنة الجھوية لل

    منصف بن حامد)437

ّضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بصفاقسع ّ ّّ  

  ّ مھدي الدالي)438

ّالتعليم الثانوي  -نقابي    قفصة -ّ

  ّ عبد المنعم سعايدية)439

ّلتعليم الثانوي  ا-ّأساسية قابة نعضو    قفصة -ّ

   عيسى ميداسي)440

ّلتعليم الثانوي  ا-ّأساسية قابة نعضو    قفصة -ّ

   مصطفى العقربي)441

ّ النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالحنشة ّكاتب عام    صفاقس-ّّ

  ّ محمد بن فرج)442

ّكاتب عام نقابة أساسية ّ   صفاقس –لمياه ا  - ّ



   بلقاسم قاسمي)443

ّلتعليم الثانوي  ا- عضو نقابة أساسية   قفصة -ّ

   الفاھم ظاھري)444

ّلتعليم الثانوي  ا- عضو نقابة أساسية   قفصة -ّ

   ّ رضا الرداوي)445

ّلتعليم الثانوي  ا- عضو نقابة أساسية   قفصة -ّ

   عبد المجيد بن عبد هللا)446

ّكاتب عام نقابة أساسية  ّ ّلشباب والطفولة  ا-ّ   صفاقس -ّ

  ّ محمد الجربوعي)447

ّلصحة ا -نقابي    سق صفا-ّ

  ّ مراد  السبعي)448

ّلشباب والطفولة  ا- ّقابة أساسيةنعضو    صفاقس -ّ

  ّ بلقاسم الحاجي)449

   صفاقس–ّالقطاع الخاص  -نقابي 

   ربيع مشارك)450

   القيروان-ّلتعليم ا-ساسي  ا-نقابي 

  ّ أنيس النويلي)451

   تونس-  و ا;تصا?تالبريد –نقابي 

  ّ شكري العبادي)452

   مدنين-ّالتعليم ا-ساسي  -نقابي 

  ّ محمد بعرون)453

   مدنين-ّالتعليم ا-ساسي  -نقابي 

  ّ منية المجادي )454

   مدنين-ّالتعليم ا-ساسي  - ةنقابي

  ّ جمال بن عطوش)455

  صفاقس –ّالتعليم ا-ساسي  - ّنقابي

  ّ عبد الحميد النوري)456



ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالمحرس  ّ    صفاقس–ّّ

  ّ محمد خنيسي)457

  مدنين -ّ التأطير وا;رشاد -نقابي 

   عثمان العماري)458

  مدنين - ا-ساسيّالتعليم  -نقابي 

   عقبة العموري)459

  مدنين –ثانوي ّالتعليم ال -نقابي 

   الھادي بالحاج)460

ّالتعليم الثانوي  -مندوب نقابي    صفاقس –ّ

   الحبيب لرقش)461

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بصفاقس المدينة ّ    صفاقس- ّّ

   رافع نزار)462

   صفاقس-نوي بعقارب ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثا

    رضوان فطناسي)463

   القيروان- التعليم الثانوي -نقابي 

              حسن الخمار  )464

   المنستير–تعليم الثانوي  ال-  عضو نقابة أساسية

  ّ محمد بوص!ح)465

ّعضو النقابة ا-ساسية للتأطير وا;رشاد بالرديف  ّ ّّ    قفصة-ّ

   مھدي بوشوشة)466

ّالتعليم الثانوي -مندوب نقابي    صفاقس -  ّ

   الحبيب حمزة)467

ّالتعليم الثانوي -مندوب نقابي    صفاقس -  ّ

   البشير العايدي)468

ّالتعليم الثانوي -مندوب نقابي    صفاقس -  ّ

   سجيعة يعيش )469

  صفاقس -ّالتأطير وا;رشاد  -ّنقابية 



   عصام عون)470

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالر ّّ ّ    قفصة-ّديف ّ

  ّ محمد ح!يمي)471

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالرديف  ّّ ّ    قفصة-ّ

   عياض بن مسعود)472

   توزر-تمغزة  -و ا;رشاد  طيرأ الت– ّعضو نيابة نقابية

   منصف القابسي)473

ّعضو النقابة ا-ساسية -ساتذة التعليم العالي بكلية اfداب بصفاقس ّ  

  ّيادي سمير الع)474

ّالتعليم الثانوي  -نقابي     صفاقس–ّ

   بلقاسم بوعلي)475

   صفاقس-  بالمحرس للشغلّمحليالّتحاد ا?عضو 

  ّ جمال س!م)476

ّلتعليم الثانوي  ا- ّعضو نقابة أساسية   صفاقس -ّ

   العيد الماجدي)477

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالرديف ّّ    قفصة- ّ

   علي بوعوني)478

  قفصة – ّالتعليم ا-ساسي -ابي نق

   نبيل ا;مامي)479

  قفصة – ّالتعليم ا-ساسي -نقابي 

   سمير الباروني)480

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالكريب  ّّ    سليانة- ّ

  ّ كمال النفوطي)481

ّكاتب عام ا;تحاد المحلي ّ    سليانة- بالكريب  للشغلّ

  ّ منير المليتي)482

ّام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالكريب كاتب ع ّ ّّ    سليانة- ّ

   مختار ميساوي)483



   سليانة-ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالكريب 

  ّ حسن الطاھري)484

  سليانة -ى ّ التعليم ا-ساس- أساسية عضو نقابة

   حنان تيبوحي)485

   سليانة-الكريب  -ّالتعليم ا-ساسي  -ّنقابية 

  ّ لطفي السليتي)486

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالكريب  ّ    سليانة-ّ

ّ مكي العباسي)487 ّ  

ّتعليم الثانوي بالكريبلل  ا-ساسيةنقابةالعضو     سليانة- ّ

    أمال جباري)488

   سليانة -  الصحة– ة العاملةأمرّ اللجنة الجھوية للةعضو

   رضوان حمايدي)489

ّلتعليم الثانوي بالكريب اسية لالنقابة ا-سعضو     سليانة-ّ

ّ عز الدين عيساوي)490 ّ  

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بأم العرايس  ّ    قفصة- ّ

   كريم المسعاوي)491

  توزر -  بتمغزة نقابة ا-ساسية للتعليم الثانويعضو ال

  ّ منصور السھيلي)492

ّلتعليم الثانوي بام ا-ساسية لنقابةالعضو  ّ    قفصة-  العرايس ّ

  أحمد بلحسن  )493

ّالتعليم الثانوي  - نقابي   مدنين -ّ

  ّ محمد خنيسي)494

ّالتعليم الثانوي  - نقابي   مدنين -ّ

   ظافر بن عمر)495

ّالتعليم الثانوي  -نقابي   مدنين –ّ

  ّ الطاھر بن شويخة)496

ّالتعليم الثانوي  - نقابي   مدنين -ّ



ّ محمد زرير )497 ّ  

  مدنين -ّيم الثانوي ّالتعل - نقابي

   رشيد ناجي)498

ّالتعليم الثانوي  - نقابي   مدنين -ّ

  ّ رشيد الرياحي )499

   سليانة-الكريب  -ّ الثانوي  التعليم-نقابي 

   فتحي عبيدي)500

ّالتعليم الثانوي - نقابي    سليانة–الكريب  - ّ

   وليد عكريمي)501

ّلتعليم ا-ساسي بالسبيخة ا-ساسية لنقابةالعضو     القيروان- ّ

   محسن حامدي)502

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالسبيخة     القيروان–ّ

   محسن كلبوسي)503

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالسبيخة     القيروان-ّ

  ّ نور الدين مستور)504

ّكاتب عام النقابة ا-ساسية للف!حة بالسبيخة  ّ ّ    القيروان- ّ

  د لمين مستورّ محم)505

ّعضو النقابة ا-ساسية للف!حة بالسبيخة  ّ    القيروان-ّ

   مبارك فارس)506

ّعضو النقابة ا-ساسية للف!حة بالسبيخة  ّ    القيروان -ّ

  ّ محمد الفرجاني)507

ّ عضو النقابة ا-ساسية للف!حة بالسبيخة  ّ    القيروان-ّ

   طارق حمدي)508

   القيروان-ّبالسبيخة انوي  للتعليم الثعضو النقابة ا-ساسية 

   زھير مباركي )509

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة  ّّ    القيروان-ّ

   سليم الفريوي)510



ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة     القيروان-ّ

   إبراھيم فرجاني)511

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة    روان القي–ّ

ّ محمود الشطي)512 ّ  

   القيروان-ّعضو النقابة ا-ساسية للف!حة بالسبيخة 

  ّ ماجد الدريدي)513

ّعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالسبيخة      القيروان-ّ

   ربح مستور)514

ّعضو النقابة ا-ساسية للصحة بالسبيخة  ّ    القيروان-ّ

   حبيب خضر)515

ّعضو النقابة ا-ساسية ل ّعملة التربية بالسبيخة ّ    القيروان-ّ

ّ محمد غنام)516 ّ  

ّعضو النقابة ا-ساسية لعملة التربية بالسبيخة  ّّ    القيروان-ّ

   الھادي فرج هللا)517

ّعضو النقابة ا-ساسية لعملة التربية بالسبيخة  ّّ    القيروان-ّ

    عبد اللطيف رمضاني)518

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي ب ّ   القيروانّّ

  ّ لطفي التيمومي)519

ّالتعليم الثانوي  - نقابي   القير وان -ّ

ّ محمد الطيب الھمامي)520 ّّ  

ّلتعليم الثانوى ا  - ّأساسية قابةعضو ن   القيروان –ّ

   شعبان رحماني)521

ّلتعليم الثانوى ا  - ّأساسية قابةعضو ن    القيروان –ّ

   كمال عبداوي)522

ّللتعليم الثانوى بحفوز كاتب عام النقابة ا-ساسية  ّ    القيروان-ّ

   ّ إبراھيم السبري)523

ّعضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي بالقيروان ّ ّّ  



  ّ علي الزائري)524

   القيروان- ّرشاد والتأطير; ا- ّعضو نقابة أساسية 

  ّ عبد الجليل الرمضاني)525

    القيروان-اد طير و ا;رشألتلجامعي الفرع ال  و عضو ّعضو نقابة أساسية

   عثمان فرشيشي)526

   سليانة –العروسة  - برقو -بوعرادةب  للشغلكاتب عام  ا;تحاد المحلي

   عمر الرياحي)527

   سليانة–العروسة  -برقو - بوعرادة للشغل المحليعضو ا;تحاد

   مراد الدريسي)528

   سليانة– العروسة - برقو- بوعرادة للشغلعضو ا;تحاد المحلي

  ان مليتي سليم)529

   سليانة–  بورويس - الكريبب  للشغلعضو ا;تحاد المحلي

   لزھر عياري )530

   سليانة – بوعرادةب   للتعليم الثانويساسيةا-نقابة الكاتب عام  

   بوجمعة مليتي)531

  سليانة  – الكريبب   للتعليم الثانويساسيةا-نقابة ال كاتب عام  

   مھدي الشابي )532

   سليانة– بورويسب  للتعليم الثانويساسيةا-نقابة العضو  

   علي بوبكري)533

   سليانة–بورويس للتعليم الثانوي بساسيةا-نقابة العضو  

   فريد صغايري )534

   سليانة–بورويس للتعليم الثانوي بساسيةا-نقابة العضو  

   لخضر عمارة )535

   تونس – الف!حة –نقابي 

   سامي محمدي )536

   سليانة - لثانوي التعليم ا–نقابي 

   نويرة الفتوحي )537



   سليانة-  التعليم الثانوي–نقابي 

  عبد العزيز بوغرارو  )538

   سليانة-  التعليم الثانوي–نقابي 

   رشدي رويسي)539

   سليانة-  التعليم الثانوي–نقابي 

   شكري الماجري )540

   سليانة-  التعليم الثانوي–نقابي 

   منصف النوري )541

   سليانة- لتعليم الثانوي ا–نقابي 

   لطفي السماتي)542

   سليانة-  التعليم الثانوي–نقابي 

   توفيق الرياحي)543

   سليانة– التعليم ا-ساسي – نقابي 

  رضا عويدة )544

   مدنين–  و المواد الكيماويةالنفط –عضو ا?تحاد المحلي للشغل بجرجيس 

  فتحي الربيع )545

   مدنين–  و ا?تصا?تلبريدلكاتب عام الفرع الجامعي 

  نورالدين النويلي )546

   مدنين-  التعليم ا-ساسي– ا;تحاد المحلي للشغل بجرجيس عضو

  سالم مشارك )547

   مدنين-لتعليم ا-ساسي ا - عضو نقابة أساسية

  الصادق مع!وي )548

   سليانة– قطاع الصحة –عضو ا?تحاد المحلي للشغل بالكريب 

  سليمان الميساوي )549

   سليانة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي  بالكريب 

  رضا الحرباوي )550

   سليانة- عضو لجنة النظام الجھوية بسليانة و عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالكريب



  عماد التواتي )551

   سليانة-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالكريب 

  أحمد السومري )552

   منوبة-لنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بوادي الليل اعضو 

   ماھر بن علي) 553

   سوسة - لتأطير وا;رشاد ا -  كاتب عام نقابة أساسية وعضو الفرع الجامعي

     كمال زيان) 554

   سوسة–كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي سوسة جوھرة وعضو النقابة الجھوية 

   الناصر بن رمضان)555

   سوسة-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بسوسة الرياض 

  محمد نجيب الشابي) 556

   سوسة-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بسوسة جوھرة 

  جمال مي!دي) 557

   سوسة - الصحة العمومية  و صيادلةطباء -عضو النقابة ا-ساسية 

   إسماعيل البعزاوي) 558

   سوسة -ة للصحة العمومية بمستشفى فرحات حشاد عضو النقابة ا-ساسي

  رقية البعزاوي) 559

   سوسة-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسوسة جوھرة 

   ھاشمي عمارة )560

   سوسة- الكھرباء والغاز -نقابي 

  ج!ل العتيري )561

   سوسة-  المعادن-  شركة المعامل اfلية بالساحل-نقابي 

   ميدةإبراھيم بن ح )562

   سوسة  -الصحة  -نقابي 

   محي الدين ?غة )563

    سوسة-  و البحث العلمي التعليم العالي-عضو نقابة أساسية سابقا 

  كمال صالح )564



   سوسة-نقل  ال- عضو نقابة أساسية

   الحبيب محمود )565

   سوسة - عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام سوسة 

   رضا بوزيان )566

   سوسة-  و ا?تصا?تبريد ال- أساسيةنقابة  عام كاتب

   عبد الفتاح بن يزة )567

   سوسة - عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بحمام سوسة 

  نبيل الطويھري  )568

   تونس– البنوك -نقابي 

  أحمد الجدعاوي  )569

   تونس- التعليم الثانوي -كاتب عام نقابة أساسية 

    أحمد المولھي)570

   الكاف– التعليم العالي -ابي نق

   محمد المزغني )571

   تونس- التعليم الثانوي -نقابي 

   عبد الحميد الھمامي )572

   تونس  -عضو النقابة الجھوية للتعليم الثانوي وكاتب عام نقابة أساسية  

  رضوان المقراني) 573

  تونس- سيدي حسين ب لتعليم الثانويلساسية ا-نقابة ال كاتب عام

   رضا قسيلة )574

  نابل  -  و ا;سكان التجھيز وا-شغال العامة -عضو ا?تحاد المحلي للشغل بقليبية 

   نبيل متاع هللا )575

   نابل -عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بقليبية 

   أنور عبد الواحد )576

   نابل-   قليبية – التعليم ا-ساسي -نقابي 

   محمد قبرصلي )577

   نابل-النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بقليبية كاتب عام 



   رمزي صابر )578

   نابل- قليبية – القطاع الخاص -نقابي 

   عبد الفتاح الدربالي )579

   نابل - سليمان – التعليم ا-ساسي -نقابي 

   فاروق بن حورية )580

   نابل–كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بحمام لغزاز 

   ح!م بنحوريةأ )581

   نابل-لتعليم ا-ساسي  ا- عضوة نقابة أساسية

   قدورة عبد الواحد )582

   نابل - التعليم الثانوي -نقابي 

   فتحي الطرخاني )583

   نابل-  المواد الكيماوية  النفط و-كاتب عام سابق لنقابة أساسية 

   عبد الرؤوف الخنيسي )584

   نابل- التعليم ا-ساسي -نقابي 

   كمال الجويني )585

   بنزرت -تعليم ا-ساسي  ال-عضو نقابة أساسية 

   بشير البجاوي )586
   بنزرت-لتعليم ا-ساسي  ا- كاتب عام نقابة أساسية

   منير الحدوشي )587

   بنزرت-تعليم ا-ساسي  ال-عضو نقابة أساسية 

  رضا المھذبي  محمد)588

 -النفط و المواد الكيمياوية  – ة ا;طارات المطاطيةالتونسية لصناعلشركة لكاتب عام النقابة ا-ساسية 
  بنزرت

    يوسف بن زيتون)589

   بنزرت-عضو النقابة ا-ساسية للمتقاعدين  

 سمير بورقعة )590

   بنزرت-لصحة  ا- عام نقابة أساسية كاتب



   منير النفاتي)591

  نزرت ب- تعليم ا-ساسيال - عضو نقابة أساسية

   علي العياري)592

  بنزرت - لتأطير و ا;رشاد ا-ابة أساسية عضو نق

   عبد الفتاح الھيشري)593

  نزرت ب- تعليم ا-ساسيال - عضو نقابة أساسية

  محمد بن موسى  )594
  نزرت ب- تعليم ا-ساسيال - عضو نقابة أساسية

   محسن بركاتي )595

  عضو النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي ببنزرت

  حمادي ثابت )596

   بنزرت- تعليم ا-ساسيال - ابة أساسيةكاتب عام نق

  حبيب الكواش) 597

  بنزرت -برأس الجبل ثانوي العليم تكاتب عام النقابة ا-ساسية لل

   الشاذلي المغراوي) 598

   بنزرت - كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بماطر 

   لطفي المع!وي)  599

   بنزرت–عملة التربية  - الجھويةعضو إتحاد محلي للشغل و كاتب عام النقابة 

  إبراھيم الشابي) 600

   بنزرت- عملة التربية  - أساسيةقابة عضو ن

  الھادي بو شقفة) 601

   بنزرت-كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالعالية 

   عبد الفتاح الدريدي)602

    بنزرت   -لتعليم ا-ساسي  ا-عضو نقابة أساسية 

  دي نصر بوسعا) 603

    بنزرت   -لتعليم ا-ساسي  ا-عضو نقابة أساسية 

   صالح بوشقراوي)604



   بنزرت -لتعليم ا-ساسي  ا-كاتب عام نقابة أساسية 

        عبد الس!م الفرحاتي) 605

    بنزرت -لتعليم ا-ساسي  ا-عضو نقابة أساسية 

   محمد النفزي)606

   بنزرت-لصحة  ا-كاتب عام نقابة أساسية 

  العزيز العياري عبد ) 607

  بنزرت -لتعليم الثانوي  ا- عضو نقابة أساسية

  جمال بن محمود) 608

  بنزرت -لتعليم ا-ساسي  ا-كاتب عام نقابة أساسية 

  البرھومي خمسي) 609

   بنزرت- لتعليم الثانوي ا-عضو نقابة أساسية 
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   محمد الھادي التواتي )781

  Gتحاد العام التونسي للشغلل  الوطنيللمكتب التنفيذيأمين عام مساعد سابق 

  ر عرجون بشي)782

  كاتب عام سابق للنقابة العامة -طباء و صيادلة الصحة العمومية 

   محمد عبد العظيم)783

   تونس – قطاع التعليم العالي و البحث العلمي - عضو نقابة أساسية سابقا

 فيصل النوري )784

   زغوان- تعليم الثانوي بالزريبةلل عضو النقابة ا-ساسية

  عباس خضري )785

   زغوان- لتعليم ا-ساسي بزغوان المدينة لا-ساسيةعضو النقابة 

  وسيم العايدي) 786

   زغوان-  التعليم الثانوي-نقابي

  

   زھير الشابي)787

   سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي- نقابي

   مسعود الصياحي)788

   سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي- نقابي

   الھادي الخليفي)789

  دي بوزيد سي-  التعليم الثانوي- نقابي



   عبد الفتاح الكامل)790

   سيدي بوزيد-  التعليم الثانوي- نقابي

  عبد الس!م العبيدي )791

   جندوبة- التعليم الثانوي -نقابي 

   حبيب عبد الس!م)792

   المھدية– الصحة –نقابي 

   جميلة حلواس)793

   المھدية– الصحة –نقابية 

   عمر نصر)794

  دية المھ–ثانوي ال التعليم - نقابي

   جلول حمدان)795

   المھدية–ثانوي التعليم ال - نقابي

   توفيق الشطي)796

   المھدية–ثانوي التعليم ال - نقابي

  السويح زھير )797

  المھدية-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بالسواسي 

   ا-مين الحامدي)798

   تونس–الكاتب العام للنقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسيدي حسين 

   فتحي البدري)799

   تونس–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسيدي حسين 

     ياسين بلخيرية)800

   المنستير -عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بجمال 

  

  

   محمد الجويني)801
  كاتب عام مساعد لGتحاد الجھوي للشغل بسليانة

  بوبكر الفرشيشي )802
  تحاد الجھوي للشغل بسليانةلGكاتب عام مساعد 

   محمد الفاھم نصر)803



  كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم ا-ساسي
   المولدي الراجحي )804

  كاتب عام مساعد للنقابة العامة للتعليم ا-ساسي
   الحبيب غ!ب )805

  للGتحاد الجھوي للشغل بنابكاتب عام مساعد 
   محمد حسين المشيري)806

  عد سابقا للنقابة العامة للتعليم الثانويكاتب عام مسا
   عبد الوھاب الطوايبي)807

  كاتب عام مساعد سابقا للنقابة العامة للتعليم الثانوي
  زھير العيدودي )808

 و كات{ب ع{ام النقاب{ة ا-ساس{ية للتعل{يم الث{انوي بب{اب كاتب عام م{ساعد س{ابقا للنقاب{ة العام{ة للتعل{يم الث{انوي
   تونس -الخضراء 

   سعود الجابري)809
  كاتب عام سابق للنقابة العامة للضمان ا?جتماعي

  
  

   نعيم السبتي)810
  لlشغال العامة و التجھيز و ا;سكان العامة جامعةكاتب عام مساعد سابقا ل

   محسن الماجري)811
  كاتب عام مساعد سابقا لGتحاد الجھوي للشغل بجندوبة

   محسن السعيدي)812
   لGتحاد الجھوي للشغل بجندوبةكاتب عام مساعد سابقا

   رضا الكنزاري)813
  كاتب عام مساعد سابقا لGتحاد الجھوي للشغل ببن عروس

  الحبيب الشايب )814
  بسوسة كاتب عام مساعد سابقا لGتحاد الجھوي للشغل 

   حامد بن نجيمة)815
  بسوسة كاتب عام مساعد سابقا لGتحاد الجھوي للشغل 

  فتحي السعداوي )816
   لGتحاد الجھوي للشغل بسليانةاتب عام مساعد سابقكا

  حسين اليحياوي )817
   ل!تحاد الجھوي للشغل بتطاوين اكاتب عام مساعد سابق

   محمد طاھر الطاھري)818
  بقبلي ل!تحاد الجھوي للشغل اكاتب عام مساعد سابق

   محمد البشير تليلي)819
  بليبق ل!تحاد الجھوي للشغل اكاتب عام مساعد سابق

   صالح كشكار)820
 –كاتب عام مساعد سابقا ل!تحاد الجھوي للشغل بجندوبة وكاتب عام سابق ل!تحاد المحلي للشغل بطبرقة 

  جندوبة
  المنجي المخلوفي )821

   القيروان–محلي  للشغل بحفوز الكاتب عام ا;تحاد 
  منجي شريعة ال)822

   المنستير–جر بوح– لمطة -كاتب عام ا�تحاد المحلي للشغل بصيادة



   حبيب الرزقي)823
   سليانة-قعفور /عضو ا;تحاد المحلي للشغل الكريب

   منجي الجويني )824
   سليانة-قعفور/عضو ا;تحاد المحلى للشغل  الكريب

  فيصل عبيشو  )825
ّعضو ا;تحاد المحلي للشغل بجرجيس     مدنين–ّ

   عبد الس!م دربال)826
ّعضو ا;تحاد المحلي للشغل بجرج    مدنين–يس ّ

  عمار عبيدي )827
   قفصة- -عضو ا;تحاد المحلي للشغل بالسند

   فوزي الصولي)828
  عضو ا(تحاد المحلي للشغل بعين دراھم وعضو النقابة الجھوية للتعليم ا$ساسي بجندوبة 

   الحبيب العيادي )829
   منوبة–لتعليم ا-ساسي لجھوية النقابة الكاتب عام 

  منجي بن عروس )830
  للتعليم ا-ساسي بمساكن وعضو النقابة ا-ساسية  سوسة–لنقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي اتب عام كا

   توفيق البھلول)831
  زغوان –لنقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي اكاتب عام 

   محمد العروسي بن سيدھم )832
   قبلي- لنقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي كاتب عام ا

   محمد السايبي)833
  قبلي –لتعليم ا-ساسي لجھوية النقابة  الوعض
   محمد الطاھر بن شيحة)834
  قبلي –لتعليم ا-ساسي لجھوية النقابة  العضو
   الطيب بوعجيلة )835
   منوبة–لتعليم ا-ساسي لجھوية النقابة  العضو
   حسين بوعلي )836
   منوبة–لتعليم ا-ساسيلجھوية النقابة و العض
   علي حمودة )837
   منوبة–لتعليم ا-ساسي لجھوية القابة ن العضو
 محمد العبيدي )838

  تونس – ساسيعضو النقابة الجھوية للتعليم ا-
   توفيق عرقوبي)839

   سليانة– الصحة -عضو فرع جامعي و عضو نقابة أساسية 
  عبد الباسط زقية  )840
   أريانة–لتعليم ا-ساسي لجھوية النقابة  العضو
  مان  محمد عبد الشافي سل)841
   نابل–لتعليم الثانوي لجھوية النقابة  العضو
   رياض الفاھم )842
   نابل–لتعليم الثانوي لجھوية النقابة  العضو
  لطيفة بالحولة )843

   أريانة-ّلتأطير وا;رشاد لّساسيةا-ّجھوية والنقابة العضوة 
   بوھ!ل ناصري)844



   قفصة-عملة التربية لجھويةالنقابة العضو 
  راھمي ص!ح ب)845
   سيدي بوزيد–لتعليم الثانوي لجھوية النقابة  العضو
  ورالدين رويسن )846

  تعليم الثانوي بمساكنساسية للو عضو النقابة ا-  سوسة–تعليم الثانوي عضو النقابة الجھوية لل
   شكري النفاتي )847

   زغوان–للتعليم ا-ساسي –عضو النقابة الجھوية
  فحصوكاتب عام النقابة ا-ساسية بال

    رؤوف خصيب)848
   زغوان–عضو النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي 

    منير عبيد)849
   زغوان–عضو النقابة الجھوية للتعليم ا-ساسي 

   محمد صالح الخميري )850
   تونس–  التعليم الثانوي -عضو نقابة جھوية سابقا 

  دل وذرفيا ع)851
  و عضو نقابة أساسية  بنزرت– الصحة - وعضو نقابة أساسية–كاتب عام سابق لفرع جامعي

  خالد بن قمرة)852
  ا  سابق منوبة بلتعليم الثانوي لجھويةاللنقابة اعضو 

   أم الخير الھذيلي)853
   التعليم الثانوي المھدية -منسقة اللجنة الجھوية للمرأة العاملة

   مبروكة بن صالح)854
   منوبة -عضوة اللجنة الجھوية للمرأة العاملة

   حسن الشھيبي م)855
   بن عروس- التعليم ا-ساسي -عضو نقابة  أساسية 

   منير الوافي)856
   بنزرت – النفط و المواد الكيماوية -عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية 

   ج!ل منصور)857
   بنزرت–نفط و المواد الكيماوية  ال–عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية 

   مصطفى الشريف)858
   بنزرت– النفط و المواد الكيماوية –عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية 

   فتحي مغروم)859
  رت بنز– النفط و المواد الكيماوية –عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية 

   مھدي قمحة)860
   تونس–النفط والمواد الكيماوية–كاتب عام النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية

   علي بالغارق)861
   تونس–النفط والمواد الكيماوية–عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية

   بسام حامد)862
   تونس–النفط والمواد الكيماوية–سية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطيةعضو النقابة ا-سا

   حسن بن مبروك)863
   تونس–النفط والمواد الكيماوية–عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية

   توفيق البوبكري )864
   تونس–النفط والمواد الكيماوية–ات المطاطيةعضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طار

   ياسين طالب)865



   تونس–النفط والمواد الكيماوية–عضو النقابة ا-ساسية للشركة التونسية لصناعة ا;طارات المطاطية
   لطفي العيادي)866

   القصرين– التعليم الثانوي –عضو نقابة أساسية 
   نجيب الحليمي)867

   القصرين–م الثانوي  التعلي–عضو نقابة أساسية 
  سفيان بوزيان )868

   أريانة– التأطير و ا;رشاد –كاتب عام نقابة أساسية 
   نور الدين كريم)869

   تونس– الضمان ا?جتماعي –عضو النقابة ا-ساسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض 
   كريم بن صالح)870

   تونس– الضمان ا?جتماعي –لمرض عضو النقابة ا-ساسية للصندوق الوطني للتأمين على ا
   فرجاني صعدلي)871

   تونس– الثقافة و ا;ع!م -كاتب عام النقابة ا-ساسية للمكتبة الوطنية
   عبد الباسط حامد)872

   القصرين–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بتالة 
  

  عز الدين نقريشي )873
   القصرين–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بتالة 

   إبراھيم ا-سمر)874
   بن عروس – حمام ا-نف -دينععضو النقابة ا-ساسية للمتقا

  ص!ح المسعودي)875
   القيروان – الع! - التأطير و ا;رشاد-كاتب عام نقابة أساسية

   محمد جوھر وھبي )876
   القيروان- الع!- التعليم الثانوي–عضو نقابة أساسية 

   صالح السعيداني)877
   القيروان- الع!- التعليم ا-ساسي–عضو نقابة أساسية 

   عبد الحميد السالمي)878
   القيروان– الع! - الف!حة-كاتب عام نقابة أساسية

   منصور العبيدي)879
   القيروان – الع! - التأطير و ا;رشاد-عضو نقابة أساسية

   محمد الجليبي)880
   القيروان–لع!  ا- التأطير و ا;رشاد-عضو نقابة أساسية

   بلقاسم الزيراوي)881
   القيروان- بوحجلة- التعليم ا-ساسي–عضو نقابة أساسية 

   يونس عيادي)882
   القيروان- بو حجلة- التعليم ا-ساسي–عضو نقابة أساسية 

   محمد فارسي)883
   نابل- بني خيار- التعليم الثانوي–كاتب عام نقابة أساسية 

   منير نفاتي)884
  بنزرت- منزل بورقيبة- التعليم ا-ساسي–ة أساسية عضو نقاب

  لطفي منيجلي )885
   القصرين-كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسبيبة 

   نور الدين سلماوي)886



   القصرين–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسبيبة 
   فتحي اليحياوي)887

   القصرين–بسبيبة عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي 
   مھدي زياني)888

   القصرين–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسبيبة 
   عبد النبي التومي)889

   القصرين–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بسبيبة 
    سليم البلغوثي)890

   بنزرت- جرزونة- تعليم ثانوي-كاتب عام نقابة أساسية
   فؤاد بوعزيزي)891
   بنزرت- جومين- تعليم ثانوي-عام نقابة أساسيةكاتب 
   نبيل أونيسي)892

   بنزرت- غزالة- تعليم ثانوي-كاتب عام نقابة أساسية
   سمير بوعزيزي)893

   بنزرت– التعليم ا-ساسي -عضو نقابة أساسية 
   جميلة لعبيدي)894

   بنزرت- التعليم الثانوي -عضوة نقابة أساسية 
   بسمة بكير)895

    بنزرت- التعليم الثانوي -بة أساسية عضوة نقا
   رشيد محمود)896

    بنزرت- التعليم الثانوي -عضوة نقابة أساسية 
   سفيان بن خميس)897

ّعضو نقابة أساسية     أريانة-ّ التأطير وا; رشاد-ّ
   على الماجرى)898

ّعضو نقابة أساسية     أريانة-ّ التأطير وا; رشاد-ّ
   محمد الحبيب عونى)899

ّنقابة أساسية عضو     أريانة-ّ التأطير وا; رشاد-ّ
  ّ محمد الع!نى)900

ّعضو نقابة أساسية     أريانة-ّ التأطير وا; رشاد-ّ
   فرحات درين)901

ّعضو نقابة أساسية      مدنين- جرجيس-ّ التأطير وا; رشاد-ّ
  ّ محمد راشد)902

    مدنين- جرجيس-اوية النفط و المواد الكيمي-عضو النقابة ا-ساسية لشركة مارئيتاب
   سامي بن عمر)903

    مدنين- جرجيس- النفط و المواد الكيمياوية-عضو النقابة ا-ساسية لشركة مارئيتاب
   ثامر المي!دي )904

ّكاتب عام نقابة أساسية     مدنين– جرجيس –ّ التعليم ا-ساسي -ّ
 ّ خالد نواس)905

  مدنين – ّلتعليم ا-ساسي بجرجيس لّساسيةا-ّعضو النقابة 
  ضو المازوزي)906

   مدنين–جرجيس بّلتأطير وا;رشاد  لساسية ا-نقابة الكاتب عام 
  رضا ميبر)907
ّلصحة لّساسية  ا-قابة  النعضو    مدنين-جرجيسبّ



  ّ ص!ح الدين شلبي)908
   مدنين-جرجيس بعملة التربيةل  ساسيةا-نقابة العضو 

 ّ الحبيب السبوعي)909
ّلتعليم الثانوي لّية ساسا-قابة النعضو     سوسة-ّحي الرياضبّ

 ّ عبد الوھاب بلحاج)910
ّلتعليم الثانوي بطينة ل ا-ساسيةنقابة الكاتب عام      صفاقس-ّ

ّ العيادي غزيل)911 ّ  
   بصفاقس- لتعليم الثانوي ببئر على بن خليفةا-ساسية لنقابة الكاتب عام  

   طارق القيزاني)912
    صفاقس -ّم الثانوي ّ التعلي-عضو نقابة أساسية

ّ محمد البكوش)913 ّ  
ّ التعليم الثانوي -عضو نقابة أساسية     صفاقس-ّ

  ّ حافظ الج!لي)914
ّ التعليم الثانوي -عضو نقابة أساسية     صفاقس-ّ

  
   جمال خماخم)915

ّ التعليم الثانوي -عضو نقابة أساسية    صفاقس-ّ ساقية الداير-ّ
   محمد اليانقي)916

   صفاقس-  البلديات-ة أساسيةكاتب عام نقاب
   أحمد العامري)917

   صفاقس- التعليم الثانوي-مندوب نقابي
   القليعي ناصري )918

  صةقف – السند – التعليم الثانوي –عضو نقابة أساسية سابقا 
   عمار دبابي)919

  صةقف – السند – التعليم الثانوي –كاتب عام نقابة أساسية سابقا 
  اني محمد بن نصر السود)920

  صةقف – السند – التعليم الثانوي –عضو نقابة أساسية سابقا 
   النوري جريدي)921

  صةف ق–السند بلتعليم الثانوي لساسية ا-نقابة الكاتب عام 
  الناصر السويلمي)922

   قفصة-أم العرايسبلصحة لساسية ا-نقابة العضو 
   محمد صالح بواب)923

   المنستير- النقل- للخطوط الجوية التونسية بمطار المنستيرعضو النقابة ا-ساسية لمضيفي الطائرات
   رضا معيوفي)924
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  صالح المناعي )1069
   تونس–  بالعمرانكاتب عام سابق للنقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي

   سلوى الزيادي)1070
   تونس-باب بحرساسية ب للتعليم الثانوي ا-لنقابةا ةعضو
   مفيدة نفزاوي ھرماسي)1071
   تونس- بسيدي حسين تعليم الثانوي لللنقابة ا-ساسيةاعضوة 
   علي عاشور )1072
   تونس- بسيدي حسين تعليم الثانوي لللنقابة ا-ساسيةاعضو 
   علي مراد)1073
   تونس- بالحرايرية تعليم الثانوي للةلنقابة ا-ساسياعضو 
   خالد الحرابي)1074
   تونس– بالحرايرية تعليم الثانوي لللنقابة ا-ساسيةاعضو 



   خميس الشيحي )1075
   تونس–تعليم الثانويال - نقابة أساسيةعضو 
   فيصل بوھريرة )1076

   زغوان– التعليم ا-ساسي –كاتب عام نقابة أساسية 
   فاضل شباح)1077
   زغوان–و النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالفحص عض

    خالد سويد)1078
   زغوان– التعليم الثانوي –كاتب عام نقابة أساسية 

  رفيقة بلقاسم) 1079
   قبلي- بقبلي الشمالية نقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسية سابقة للعضو
   منذر الخلفاوي)1080

   بالمنستير– الصحة -عضو نقابة أساسية 
   ناجح القرقني)1081

   المنستير–كاتب عام النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بصيادة 
   محمد مي!د)1082

   المنستير –عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بصيادة 
   احمد مھني)1083

   المنستير –كاتب عام النقابة ا-ساسية للمتقاعدين بصيادة 
   سالم بوبكر)1084

   المنستير–ساسية للمتقاعدين بصيادة عضو النقابة ا-
   عامر كركود)1085

   المنستير –عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بالمكنين 
  ّصابر قعيش )1086

  ة سوس-عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بمساكن 
  رياض انقزو )1087

   سوسة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بمساكن 
  الدين بن عبد الجليلنور )1088

   سوسة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم الثانوي بمساكن 
  ماھر تريعة )1089

   سوسة–عضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي بمساكن 
   الصغير بن ناصر)1090

   قبلي- بقبلي الشمالية للتعليم ا-ساسي كاتب عام النقابة ا-ساسية
   الھادي بوعزيزي)1091

   قبلي- بقبلي الجنوبية للتعليم ا-ساسي نقابة ا-ساسيةكاتب عام ال
   بالقاسم الشايب)1092

   قبلي- بقبلي الجنوبيةعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي
   سامي سوف)1093

   قبلي- بقبلي الجنوبيةعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي
   عبد القادر بوعبيد)1094

   قبلي- بقبلي الجنوبيةم ا-ساسيعضو النقابة ا-ساسية للتعلي
   حسين عبد القادر)1095

   قبلي- بقبلي الجنوبيةعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي
   محمد المختار بن حمادي)1096



   قبلي- بقبلي الجنوبيةعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي
  حسن الحشاني )1097

   قبلي- ي الشمالية بقبلعضو النقابة ا-ساسية للتعليم ا-ساسي
  زكي العبيدي) 1098
   أريانة- التعليم الثانوي-نقابي

  محمد الشواشي )1099
   أريانة- التعليم الثانوي-نقابي

  سليم تقتق) 1100
   المھدية- التعليم الثانوي-نقابي

  عادل الشبل )1101
   المھدية- التعليم الثانوي-نقابي

  عبد القادر نايت العربي )1102
   أريانة- الثانوي التعليم-نقابي

  
  عبد اللطيف بن حمودة )1103
   أريانة- التعليم الثانوي-نقابي

  ا-نور شبيل) 1104
   أريانة- التعليم الثانوي-نقابي

  عزوز د?ع) 1105
   أريانة- التعليم الثانوي-نقابي

  آمال المعروفي) 1106
   المھدية-  التعليم الثانوي- نقابية

  حنان بن أحمد) 1107
   المھدية- يم الثانوي التعل- نقابية

  لطفي فريخة) 1108
   المھدية- التعليم الثانوي-نقابي

  محمد عدنان حج!وي )1109
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
    محمد الھادي عمري)1110
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
  رضوان البوسالمي )1111
   تونس– الصحة –نقابي 
  ّ نجيب الناجح)1112

    مدنين- التعليم ا-ساسي -بي نقا
  ّ رشيد التريكي)1113
    مدنين- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   ناجي الجزيري)1114
    مدنين- التعليم ا-ساسي -نقابي 
  ّ ص!ح دلة)1115
    مدنين- التعليم ا-ساسي -نقابي 
  ّ أديب عدالة)1116
    مدنين- التعليم الثانوي -نقابي 
ّ الطاھر الزرن)1117 ّ  



    مدنين- التعليم ا-ساسي -نقابي 
  ّ منجي الدخلي)1118
    مدنين- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   محمد بن عياد)1119
    صفاقس- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   ياسين العامري)1120
    صفاقس- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   محمد ذويب)1121
    صفاقس- التعليم ا-ساسي -نقابي 
  فّ مصدق الشري)1122
   صفاقس- التعليم الثانوي-نقابي

  الحبيب قربع )1123
   صفاقس-ّ ا;ع!م والتوجيه-نقابي

  
   جمال زعراوي)1124
    قفصة- السند – التعليم الثانوي –نقابي 
   جمال العليمي)1125
    قفصة- السند – التعليم الثانوي –نقابي 
   عمار برھومي)1126
  ة  قفص- السند – التعليم الثانوي –نقابي 
   العوني عليمي)1127
    قفصة- السند – التعليم الثانوي –نقابي 
   سعيد بوعزيز)1128
    قفصة- السند – التعليم ا-ساسي –نقابي 
  عبد الجليل العواسي  )1129
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  رجب العوادي  )1130

   بن عروس– التعليم ا-ساسي –منخرط نقابي 
   علمي الحدادي )1131
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  فتحي زھير الحاجي  )1132
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  محمد رميدة  )1133
   بن عروس– التعليم الثانوي –نقابي 
  خليفة المنصوري  )1134
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  لطفي الحمايدي  )1135
   بن عروس– التعليم الثانوي –نقابي 
  منجي الرويسي  )1136
   تونس–الكبارية – التعليم ا-ساسي –نقابي 
  خليفة الجوادي  )1137
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  عبد المولى الغانمي  )1138



   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
  عبد الوھاب الغانمي  )1139
   بن عروس– التعليم ا-ساسي –نقابي 
   عربي المحمودي )1140
   منوبة– التعليم الثانوي –نقابي 
  فوزي السعيدي  )1141
   بن عروس– التأطير وا;رشاد –نقابي 
  سعيدة الخالقي  )1142
   بنزرت– التعليم ا-ساسي –نقابية 
  مليكة الشوايبية  )1143
   بنزرت– التعليم ا-ساسي – نقابية 
   أنيسة النجار )1144
   بنزرت– التعليم ا-ساسي –نقابية 

  
  أمال البجاوي  )1145
   بنزرت– التعليم ا-ساسي –نقابية 
  ھاجر العبيدي  )1146
   بنزرت– التعليم ا-ساسي –نقابية 
  إدريس بن محمد  )1147
   بنزرت– التعليم ا-ساسي –نقابي 
 رياض بو عشير )1148
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابي 
  آمنة الدائخي )1149
   بنزرت– منزل جميل –ا-ساسي  التعليم –نقابية 
   سنية بو عشير )1150
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابية 
  عزالدين الطرابلسي )1151
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابي 
   سعيدة الكافي)1152

   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –منخرطة نقابية 
  قدور بن أحمد )1153
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي – نقابي

  نائلة الھمامي )1154
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابية 
  ج!ل زقارن )1155
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابي 
   نزيھة زرود)1156
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابية 
  محمد ماجري )1157
   بنزرت– منزل جميل –ليم ا-ساسي  التع–نقابي 
  عبد الحكيم بو عشير )1158
   بنزرت– منزل جميل – التعليم ا-ساسي –نقابي 
  فوزي محواشي )1159



    سليانة- التعليم الثانوي -نقابي
  معز وس!تي )1160
    سليانة- التعليم الثانوي -نقابي

   محمد الس!مي)1161
   تونس –;سكان  ا-شغال العامة و التجھيز و ا-نقابي

   حطاب بركاتي)1162
   سليانة– الف!حة -نقابي 
  فيصل الھمامي )1163
   سليان- قعفور– التعليم الثانوي -نقابي

  حسين الجبالي )1164
  نة  سليا- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

  عماد قيطوني  )1165
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

  
  يشافية رياح )1166
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابية

  فوزي المرواني )1167
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

   نوفل الرياحي )1168
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

  طيب الورفني )1169
    سليانة- التعليم الثانوي -نقابي

   ماجد بن زرقة )1170
    سليانة- بوعرادة -م الثانوي  التعلي-نقابي

  ج!ل عياري )1171
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

   توفيق بوھاني )1172
    سليانة- بوعرادة - التعليم الثانوي -نقابي

  ّق!عي الناصري )1173
    تونس- التعليم الثانوي بالعمران -نقابي 
  وحيدة التواتي )1174
   بنزرت–اسي  التعليم ا$س–نقابية 
  سارة ھويشي )1175
   بنزرت– التعليم ا$ساسي –نقابية 
  يسرى المشرقي )1176
   بنزرت – التعليم ا$ساسي –نقابية 
  ثريا الخرباش  - )1177
   بنزرت – التعليم ا$ساسي –نقابية 
  محمد ثابت قسومي )1178
   بنزرت– التعليم ا$ساسي –نقابي 
  حمدة مزغيش  )1179
   بنزرت–يم ا$ساسي  التعل–نقابي 
   صالح حمري)1180



   بنزرت– التعليم الثانوي –نقابي 
  محمد المثلوثي )1181

   بنزرت – التعليم ا$ساسي –نقابي مستقيل 
  محمد كمال العلوش )1182
   بنزرت– التعليم ا$ساسي –نقابي 
  سمير الحداد )1183
   بنزرت– التعليم ا$ساسي –نقابي 
  مختار الجريدي )1184

   بنزرت– التعليم ا$ساسي –ي نقاب
   سامي بالحاج)1185
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 
   طارق بن صالح)1186
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 

  
   عاشور بن مفتاح)1187
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 
   الطاھر بن عبد >)1188
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 
  د الرحمان الحامدي عب)1189
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 
   فتحي بالحاج)1190
   جبنيانة– التعليم ا$ساسي –نقابي 
   الھادي بن عمر)1191
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   شفرود بن عمر)1192
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   خالد الغالي)1193
  بنيانة ج– التعليم الثانوي –نقابي 
   محمد زعتور)1194
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   محموج نعمان)1195
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   عبد الستار عتيق)1196
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   أحمد بن بالقاسم)1197
   جبنيانة– التعليم الثانوي –نقابي 
   جودة الزغيدي)1198
   جبنيانة– الثانوي  التعليم–نقابي 
   محمد بن علية)1199
   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابي 
   عز الدين اليادي)1200
   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابي 
   وسيلة بن محمد)1201



   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابية 
   قيس المحجوبي)1202
   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابي 
   بن صالح عبد العزيز)1203
   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابي 
   عبد العزيز الثراي)1204
   جبنيانة– الكھرباء و الغاز –نقابي 
   الس<مي بحيري)1205
   جبنيانة– التأطير و ا�رشاد –نقابي 
   عبد الكريم المحجوبي)1206
   جبنيانة– الثقافة و ا�ع<م –نقابي 
   فضل الشطي)1207
  يانة جبن– البنوك–نقابي 

  
   بوراوي الزغيدي)1208
   جبنيانة– البنوك–نقابي 
  الحبيب الطاھري )1209
   نابل– بني خ<د – التعليم الثانوي –نقابي 
   الحبيب خ<يلية )1210
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عبد العزيز بن أحمد)1211
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   رضا بو ستة)1212
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   مراد بن حمودة )1213
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عبد القادر الزيادي)1214
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عبد الحميد الزيادي)1215
  ل ناب– تاكلسة – التعليم الثانوي –نقابي 
   ناجح كداس)1216
   نابل– عين الكرمة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عمر المختار)1217
   نابل– التعليم ا$ساسي–نقابي 
   سليمان بالكاعب)1218
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   الصاق برق الليل)1219
   نابل– بني خ<د – التعليم الثانوي –نقابي 
  فزي البشير الن)1220
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عماد الضاوي)1221
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   حسن الحجري)1222



   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
   نجيبة بن خليفة)1223
   نابل– منزل بوزلفة – التعليم الثانوي –نقابي 
  ي جميل الحجر)1224
   نابل– قرمبالية – التعليم الثانوي –نقابي 
   الحبيب العسكري)1225
   جندوبة – طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   حسن يحياوي)1226
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   عبد العزيز م<يكي)1227
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   أحمد الس<يمي)1228
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 

  
   زھر الدين ا$حمدي)1229
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   مختار الرزايقي)1230
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   ربح المسعودي)1231
   جندوبة– طبرقة – التعليم الثانوي –نقابي 
   الھادي المثلوثي )1232
   منوبة –تعليم العالى  ال–نقابي 
   نوفل قربوج )1233
   نابل– المعادن –نقابي 
   عبد القادر الجرادي)1234
   نابل– التعليم ا$ساسي–نقابي 
   الحبيب ق<لة)1235
   نابل – التعليم ا$ساسي–نقابي 
   علي يكيوي )1236
   نابل– التعليم ا$ساسي–نقابي 
   عبد المنعم الصياح)1237
   مدنين– جرجيس –لثانوي  التعليم ا–نقابي 
   سليم برغل)1238
   مدنين– جرجيس – التعليم الثانوي –نقابي 
   علي بن عمر )1239
   قابس– التعليم العلي و البحث العلمي –نقابي 
   جمال بورقيبة)1240
   مدنين– جرجيس – التعليم ا$ساسي –نقابي 
   نبيل دويھش)1241
   مدنين– جرجيس – التعليم ا$ساسي –نقابي 
   فرحات سبوعي)1242
   مدنين– جرجيس – التعليم ا$ساسي –نقابي 
   نور الدين درين)1243



   مدنين– جرجيس – التعليم ا$ساسي –نقابي 
   أحمد الكوت)1244
   مدنين– جرجيس – التعليم ا$ساسي –نقابي 
  كمال القرفي )1245
   سوسة– التعليم الثانوي –نقابي 
  عبد الحميد بن جواد )1246
   سوسة– الضمان ا�جتماعي– نقابي

  ّرشيد السويح )1247
   المنستير– المكنين – التعليم ا-ساسي –نقابي 
  ص!ح الداودي )1248
   تونس– التعليم العالي و البحث العلمي –نقابي 
  تباسيالحبيب  )1249
   قفصة– القطار – التعليم الثانوي -نقابي 

  
  مرتضى العبيدي )1250
    قابس- و البحث العلمي  التعليم العالي-نقابي 
  صباح العفاس )1251
   تونس– التعليم العالي والبحث العلمي -نقابية 
  عمر رمضان بن )1252
   تونس– التضامن – التعليم ا-ساسي -نقابي 
  محمد صابر الحجري )1253
   تونس– التعليم ا-ساسي -نقابي 
  ّمعز الجماعي )1254
    قابس- التعليم الثانوي –نقابي 
  علية جمال بن )1255
   سوسة -  التعليم الثانوي-نقابي 
  عمران حاضري )1256
    نابل-  الف!حة - نقابي 
  محمد العريبي )1257
    نابل- التعليم الثانوي –نقابي 
  فاروق الصياحي )1258
   تونس– التعليم الثانوي -نقابي 
  شكري الصيادي  )1259
   بن عروس- التعليم ا-ساسي -نقابي

   اليوسفي  منير)1260
   بن عروس- التعليم ا-ساسي -نقابي

   فرحات القفصي)1261
   بن عروس- التعليم ا-ساسي -نقابي

   خليفة النصري )1262
   بن عروس- التعليم الثانوي -نقابي

   سرور داود)1263
   تونس– التعليم الثانوي - ةنقابي

 أحمد الخشناوي )1264



   تونس- التعليم الثانوي-نقابي
  شكري بن عمارةأحمد  )1265
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  بيعزالدين الشا )1266
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  سعيدة التوكابري )1267
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  نھلة عتيق )1268
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  محرزية الخذري )1269
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  منى مراد )1270
   تونس- التعليم الثانوي-قابين
  

  ابتسام بن يونس )1271
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  عادل عوينات )1272
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  ثريا النفزي )1273
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  عبد الرزاق الدبكي )1274
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  عبد الحق بن سالم )1275
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  محسن عايدي )1276
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  المنصف ساسي )1277
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  حمادي الجبالي )1278
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  رياض الحمادي )1279
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  حسن الدريدي )1280
  تونس - التعليم الثانوي-نقابي

  عائدة العرقوبي )1281
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  الھادي فرحات )1282
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  محمد الھمامي )1283
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  حليمة السمراني )1284
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  حافظ غالي )1285



   تونس- التعليم الثانوي-نقابي
  دل يعيش عا)1286
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  ھ!ل بوقطف )1287
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  رفيق قويعة )1288
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  ص!ح الدين سحنون )1289
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  ...رفيعة عباس )1290
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  صالح الدرواز )1291
   تونس- التعليم الثانوي-نقابي

  
  محبوبة الرابعي )1292
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  رفيقة بن سالم )1293
   تونس-  التعليم الثانوي- ةنقابي

  ماجدة البحيري )1294
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

  ربيغراضية ال )1295
   تونس-  التعليم الثانوي- نقابية

   ناصر مھني)1296
   المنستير–المھني  التكوين -نقابي 
   حمودة السويسي)1297
   المنستير- مكنين – التعليم الثانوي -نقابي 
   محمد لطفي القطاري)1298
   المنستير– صيادة - التعليم الثانوي -نقابي 
   حميدة الدريدي)1299
   المنستير– أطباء و صيادلة الصحة العمومية –نقابية 
   مھذب السبوعي)1300
   سيدي بوزيد–انوي  التعليم الث-نقابي 
   محمد السبوعي)1301
   سيدي بوزيد- المزونة - التعليم -ساسي-نقابي 
   مھذب لبيض -)1302
   سيدي بوزيد- المزونة - التعليم ا-ساسي-نقابي 
   عبد الباسط القادري)1303
   سيدي بوزيد- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   سعاد السويسي)1304
  دي بوزيد سي- التعليم ا-ساسي -نقابية 
   عبد الطيف القادري)1035
   سيدي بوزيد- التعليم ا-ساسي -نقابي 
   نزار بن جامع)1306



   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي-نقابي 
   عبد الكريم مبارك)1307
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
   رياض المصفار)1308
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
  د خلف هللاأحمد أو?) 1309
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
   سمير مبارك )1310
   سيدي بوزيد- التعليم الثانوي -نقابي 
   حسين بالي)1311
س تون– التعليم ا$ساسي -نقابي   


