
قباالسمعدد األصواتالقائمةعدد املقاعدالبلدّيةالهيئة الفرعّية
ّ
الل

القناويغفـران

دخيلفتحي

املؤدبآمال

غيزاوينزيهة

بنمعاويةمحمدنعمان

الباطينيمليكة

املازنيمجدي

الجندوبيمنجية

مباركيصالح

الزايرعواطف

ايديركمال الدين

الرياحيعماد

الزواغيصبرين

الصرارفيمنير

العياش يراضية

بوثوريمحمد الساس ي

دلهومالحبيب

ناجيهادية

بن حسينخليل

برايكيمحرزية

العويتينادية

الفياشبلقاسم

النتائج االولية مع توزيع املقاعد : 2018االنتخابات البلدّية 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

تونس

17

21

1تونس 

21740

25665

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



بن نفيسةمحسن

بن عبدالرحيمسعاد

لزعرخالد

العكايش يأسماء

العزابيفوزي

عباسهندة

بالعابدسيف الدين

تليليسنا

بوزيريعبدالرزاق

اللباس يساميه

الورهانيمحمدعلي

العكارينزيهة

كعبيحكيمة

خضراالسعد

خميليمنجية

العياديعماد

بالحاج عليهندة

بن ميالدمحمد منير

الكريميرانية

الهانيمحمدالرؤوف

الرباعيمهدي

اليحمديرانية

البلديكمال

الدائخيوداد

قميررجاء

االغواتيعبدالرؤوف

الطالبيعبير

تونس

21

4

6

8

1تونس 

4914

7491

25665

9847

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

مدينتي تونس

اإلتحاد املدني



شابيبثينة

الدبابيعماد

االزرقوداد

الوسالتيأنيس

بنسعيدهنا

بوعزيأحمدالصغير

دغريصالح

بوزيانآمال

بوعزةاألسعد

حمديعفاف

بن عيس ىلطفي

الحمرونيثريه

املزداريمنهي

املزوغيعبدالقادر

بن عيادهشام

مرادآمنة

حكيريسامية

بنحسينسمية

بومريفقاملنجي

بن عمارةأسمى

الدريديعمر

العيارييوسف

الفرشيش يايمان

الساس يفتحي

مصلحسامية

قيراطييحي

الهماميأسامة

تونس

سيدي حسين

8

4

2

4

16

1تونس 

840

584

9847

4996

3723

الطموح و التنمية

التيار الديمقراطي

الجبهة الشعبية

سيدي حسين الغد

قائمة حزب حركة النهضة



عبداالويأسماء

بنحسينحمادي

صغيرينعيمه

رحومهاشراق

قريبعفرج

الرزقيايمان

العياريالحبيب

العونيخولة

الفندريمريم

عباسمحمداملازري

حفايضيةألفة

شارنياملنجي

ضيافعادل

االندلس يعفاف

بولساننورالدين313حركة مشروع تونس1

القالعاالسعد

الغربيربيعة

البلطيسمر

بن حريزاملختار

لطيفيمحمدالناصر262فك بالصتك1

العيونيفتحي

حمودةمروى

سليطيرضوان

بلعابدمنيره

الفقيسليم

بن ميالدملياء

بنموس ىسامي

سيدي حسين

الكرم

16

8

4

9

1تونس 

2تونس 

3723

1899

863

2329

قائمة حزب حركة النهضة

نداء تونس

سيدي حسين أوال

حزب حركة النهضة



الرقيقجمال

جاللراضية

حاجيملياء

العباس يهشام

الطروديمنصور

بوغانمياملعز

جباليشيماء

الكواشفتحي

العش يسندس

بن حمودهالحبيب

الجمليسرى

قريسهروضه

شنيتيرعواطف

عامرمحمدعبدالرؤوف

الطرابلس يعربيه

البحريماجد

بن عبدهللاأسماء

صحراويضحى

اكرومهبلقاسم

روافيعبدالحميد

املاجريساّرة

البريكيمحمد

بن مصطفىمعاوية

الدريديمحمد ضياف

بوراوياملعز

الحشيشهريم

الرديس يياسين

الكرم

املرس ى

9

12

6

3

7

2تونس 

3909

2329

2918

1421

891

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

رجال نساء و شباب الكرم

باإلرادة ننمو

ألوان املرس ى



جوينيشادليةسيرين

صاحب الطابعمحمدنبيل

الفهـريايمـان

الغربيراقيه

شيبوبخالد

التاجوريلطيفة

الزلطنيسليم

ريزااحمد

كشكالياس

املهيريعائشة

بوزيريفريال سميره

بوعزيزمحمدالتيجاني

املهيريمحمدالطيب

ديسمنور

حمزهنبيله

الزهارعياض

زاوش يروضة

يقروقيس
ّ
الن

قريرةزهور

شرادمحمد

املطهريمنى

الشنوفيرؤوف

خالصمنى

املحرزيمحمدسليم

بن مسعودأيمن

عزالدينسهام596حزب التيار الديمقراطي1

العياديهاشم

املرس ى

باردو

11

3

7

4

5

2

2تونس 

3909

2232

3262

1382

6689

1152

حركة نداء تونس

أمل املرس ى

املرس ى تتبدل

الكلنا باردو

ألوان املرس ى

حزب حركة النهضة



يعقوبحسن

الكسراويزكية

الرواتبينجالء

الشواش يوليد

الدراجييسرى

ابن يونسصابر

بالحاجمنصور

دويهشثريا

زايديشيماء

بوقصهعماد

رابعيكمال

بن عّدةألفة

اململوكعبداملنعم

بن حسينزينب

الجالص يمنال

صغيريظافر

حمالويكميليا

ضيف هللاعبدالجبار

جالليليليا

حليمالحبيب

بن االكانجيمحمد

الصغير الجالص يحسام الدين

القيزانيبسمه

الصغير الجالص يسيرين

بن عيس ىجيهان

االطرشمحمدالحبيب

التليليمنير

باردو

3

6

2

8

2

4

3

2تونس 

1393

1152

2534

1105

3457

774

1836

الكلنا باردو

حركة نداء تونس

بني وطني

حركة النهضة

حركة مشروع تونس

حزب التيار الديمقراطي

البديل املدني بباردو



زينوبياالزهر

العباس يأحالم

النفزيعبداملنعم

الجباليغزوه

الخياطيمحمدالحبيب

السيوريصاره

فهرينجم الدين

العجيميايمان

الصغيراملنذر

الكسوريربيع

طنمحمد

حمادهالهام

الغولريم

الكوكيوليد

شاكرمريم

شاوشاملنصف

القصيرآمال

بوطّبهاقبال

الكعبينعيم

قارامريم

اللواتياملكي

بن سليمانزهرة

الساس يمحمدالهادي

عونمحمد

كشريداميمة

اللواتيفاطمة

الرصاعمحمدالعربي

باردو

حلق الوادي

سيدي بوسعيد

2

2

5

8

5

4

2

2تونس 

1080

348

833

529

1675

2540

1514

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

املثابرة و التواصل

النصر

املنارة

الجبهة الشعبية

االتحاد الشعبي الجمهوري



الرايس يسنياء

الدرويش  الرفرافيهالة

ريفيسمير

قروياملنصف

التبرسقيبسمه

الشريفمحمد خليل

العبيديمروة

الصغيرالياس133الصالح1

السباعيعبدالوهاب339سيدي بوسعيد أصالة و مستقبل1

القرجيعائشة265اإلتحاد املدني1

بن سلطانسليمه261حركة النهضة1

نبلطانسلمى

الحماميمحمدعلي

الهانيزياد

سويس يرحمة

الفندريعبدالقادر

العياريحبيبه

الفندريعمر

الحدادمحمد

العاصميريم

مختاريريم

بيوضحياة

مدلةعبدالحميد

بنمنصوراملنصف

املبروكفارس

املالقيصالح كريم

القيراطهيفاء

سيدي بوسعيد

قرطاج

3

4

3

2

6

3

3

2تونس 

1185

859

348

1382

887

892

1047

قرطاج جنة

حركة النهضة

حماة قرطاج

حركة نداء تونس

األجيال

املنارة

حركة نداء تونس



مرزوقيمريم

بن فرجمحمد صابر

الشايباالسعد

األنداريالحبيب

فاضلعائشة

نايليمحمد

العجيليآمال

عجالمنية

العوسجيسفيان

الرحمانيمحمد

الحسناوينجوى

بن وحيدةعمر

العجيليسارة

مزهودالحسني

املرغنيايمان

بن عامرلسعد

الحاج عليفوزي

برعحليمة

مارسصبري

الدريديرضاء106االمل1

املكاويسارة

الزبيديبدرالدين

بوزيريعفيفة

الزريبينسيبة

العونيالحبيب

الدوخاحالم

بن عمرزهير

قرطاج

الخليدية

الزهراء

3

2

5

6

3

3

5

2تونس 

بن عروس

471

1446

1091

505

844

944

505

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

البناء و االصالح و التعمير

الخليدية تجمعنا

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

قرطاج الحرية



عمرانعتيقة

دربزمحمداألسعد

ابن فرحاتعماد

بالسرورشيماء

عميدتركية

ميعاديايناس

الغريس يلطفي

العقربيأميرة341حركة مشروع تونس1

القطيهيام

البالنكولندة

املنكبيأنس

غريرأنيس

الحمزاويمحمدريان

كسوريآمال مريم

العجيمياملنذر

مرزوقنادية

امللوكيمريم384الحزب الدستوري الحر1

الفييسين

مطوس يسميره

بوضاويةعبدالحميد

العياريسميرة

الجالص يرحاب

الجالص يعادل

قرموعيمحمدعلي

الحبيبيهدى

الجبنيانيرضاء

املعزونأميرة

الزهراء

املحمدية

3

4

2

8

18

بن عروس

4455

1091

1370

457

2622

الجبهة الشعبية

رؤية

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

الزهراء للجميع



املزوغيملياء

ابراهيمرضاء

الهماميياسمين

عمرتفاحه

العلميأحمد

الجالص يمحمد

العياريمروان

الصالحيلبنة

العياريحمدي

محسنسلمى

زارعيعبدالحميد

مصباحمحمد

الرائسسمية

عبدالخالقفخري

الحبيبيعلي

الرحاليشيماء

بن البهلولمنيرة

املوس يهدى

زيتونيثامر

الهنتاتيمليكة368الجبهة الشعبية1

رحمانيحبيبة

وسالتيريم

شبوححسيبة

العمدونيمروان

جاءباهللرجاء

عبدموالهجمال الدين

قاهريليله

املحمدية

املروج

18

5

4

2

12

بن عروس

4455

1136

914

552

4669

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حزب نداء تونس

املبادرة



ونانفوزي

الورتتانيهيبة

الورتانيكمال

بن فتح هللاابراهيم

قربعمحمدعلي

محفوظثامر

سهتالاسكندر

السعيدينصاف

لطيففتحي

اليعقوبيايناس

بوعبدهللاعائشة

ضيفيمحمد الصغير

جوادياكرام

غضبانيالصادق

غرس ياملحسن594االتحاد املدني1

دانزليحمدي

جمعهمنى

منصوريفاخر

بن تقيةخلود

الحضريماهر بوبكر

حكيمملياء

قاسوميحنان

البرهوميمحمد املنصف

بنجدوغادة

نوريفريد

الجعبيريسناء

الحسناويمحمد أمين

املروج

6

3

6

2

6

12

بن عروس

4669

2249

1349

2257

847

2214 التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

نداء تونس

الجبهة الشعبية

شباب املروج

املروج خضراء و جميلة



رحيميايمان

الغربيمحمدكمال

الجباليجلول392الحومة1

املزيبثينة

بن ساس يمحمد كمال

بنسليمانسعيدة

مكيعبدالسالم

املنوبيليليا

مخلوفليليا

بحرونيأيمن

شمامهارون

الفوزرينسرين

بن قاسممحمد الهادي

فضلمحمد

لطيفلبيبة

الزائرلطفي

بنسالمهحسناء

املزوغيمحمد

بن خذرمروة

بوقطايةمحمد

امليساويمنية

محموديرامي

العزلوكهاجر

العوادياملنصف

املروانيألفة

الرياحيسيف الدين

الصغيرظافر

املروج

بن عروس

2

6

7

2

11

3

بن عروس

2647

851

4191

1052

732

2214 التيار الديمقراطي

حركة نداء تونس

بن عروس الجديدة

حزب حركة النهضة

إلى العمل

الجبهة الشعبية



الزياديروضة

الطراويمنير

كرشودانيس

الدريديشيماء

املاكنيابتسام

التليليكريم

بوكثيرحازم

الطرابلس يتقوى

الرياحيجهان

علبوش يبسام

الخضراويخولة

ابن صالححياة

الساحليوليد

بسامراضية

حدودمها

حسناويشكري

املولهيام الخير نبيلة

بن سوسيةسمير

بوعزيزمحمد علي

ابن فرحاتغزوة

بن النورسفيان

بن مبروكصفاء

الحمزاويفهري

العجيليايناس

بن نجمةمحمد الصادق

كشكاررجاء

العياش يحنان

بن عروس

بومهل البساتين

2

4

7

5

5

4

3

بن عروس

1265

1336

870

619

732

1399

1801

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

نداء تونس

القائمة املستقلة بومهل البساتين أمانة

التيار الديمقراطي

االتحاد املدني ببومهل

الجبهة الشعبية



بن عمرعلي

تمرحنان

السويس يرامي

عميرةمنية

عزيزينوفل

املؤدبمروى

العياريمحمد

السهيليوليد

بوشيبةماري فرانس  السيدة

الساحليمحمدنوفل

محرصيةعفاف

بن عمرابتسام

الدعداععادل

مرزوقيسعاد

التليليمجدي

بويحيايمان

الورسيغنيسليم

كشكمحمد الياس

الطرابلس يهيفاء476االتحاد املدني1

الصحراويفرات436الجبهة الشعبية1

الحناش يوداد

املولهيسمير

بوجمعةعادل

التوميخالد312نبض حمام االنف1

املرزوقيهشام328إئتالف القوى الديمقراطية1

كليلةجالل267الحزب الدستوري الحر1

الغريانيفيروز

بومهل البساتين

حمام األنف

حمام الشط

7

3

9

7

3

بن عروس

807

1667

619

2821

2365

نداء تونس

حزب حركة النهضة

حمام األنف في عينينا

مدينتنا

االتحاد املدني ببومهل



ابن الحاج خليفةعلي

السعداويدنيا

زقروبةالفتحي

بنوربنور

بوحجرسنيه

مقرينزار

ساعياملنصف

بنالطاهرميساء

روينالهادي

العكرميتيسير

بنعيس ىفاطمة الزهراء

خميريسعاد

الصغيريلطفي

بالضيافيآمنة

العياش يعلي

درينعلي

الراجحيسلوى

حفيظابراهيم

املرزوقيبسمة

الباروديعلي

هبيطةمروان

األمينأمير

املاجرينسرين

بن مسلماحسان

عبادةفاطمة

اليزيديعلي

بن حميدةفتحي

حمام الشط

رادس

7

5

5

2

2

3

11

بن عروس

882

3536

1667

1377

1297

602

389

التواصل

الجبهة الشعبية

التيار الديمقراطي

رادس تعيش

مدينتنا

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس



الورفليعبدالقادر

بن الحاج حميدةنهلة

بن معشةشكري

السويس يمراد

شعبانسنية

املهذبينورهان

التونس يحافظ

مشرقيبسمة

الصغاريمريم

العياريانيس

بوسريحعمر

ابسارة
ّ
الحط

حاجيمنية

سماريجوهر

بوترعةمحمد تقي

الطبرقيرياض

الباشعزالدين

قربايناس

السعيدينورالدين

مسكينيمصطفى

الورغميسماح

بن الحاجايناس

القمرتيالخنساء

داودمروى

بالسعديشريفة

الّجرارمحمدفيصل

الغولوفاء

رادس

فوشانة

8

3

8

11

8

بن عروس

3536

2622

2461

1005

2444

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

رادس تعيش

حزب حركة النهضة

حزب نداء تونس



الجالص يسهيب

االبيضاسمة

الطرابلس يشكري

عزيزينزهة

االحمديحمادي

بن شريمهنورالدين

االسودمريم

املاجريجلول274النزاهة1

أوشيخوارث

الجوينينادية

سحنونعلي

الخزاميمراد

بوفادننجيبة

العوسجيمحمد

املاجريرانية

العبدليالحسين258الجيل الجديد1

بن بحريةابتهال

الحسنيمحمدأمين

النصراويحنان

بوبكرمحمد

نمريمفتاح

الهماميعادل277حركة مشروع تونس1

شمانقيآية283فك بالصتك1

بنموس ىألفة

الطرابلس يمحمد

السعفيجالل

الحرباويعمر

فوشانة

مرناق

8

3

4

2

3

9

بن عروس

971

1168

467

727

2296

2444

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

املبادرة

الجبهة الشعبية

األمل



رقيةكوثر

الدريديعفاف

الكوكيعماد

الجعيدينجاة

العباس ياملولدي

علياتمنال

فراديسلوى

العالقيعلي

كمونطارق

عمارةسارة

العالقيوسيلة

بوعديلةاشواق

الفراديهشام

بوهجارعبدالعزيز

غريسمحمد

عمارهاجر

الهماميرباب333الجبهة الشعبية1

العباس يعزالدين

بحرييمينة

محموديمحمد علي

السفاوحمدي

مولهيمهدي

الطرابلس يفاطمة

بن الصادقحنان

بوزويتةمفيدة

راشدخالد

املالكيسامية

مرناق

4

2

3

5

4

مقرين

9

5

بن عروس

1002

375

855

1266

913

2296

1371

املواطنة املسؤولة

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

مرناق بوابة الخير

حركة مشروع تونس مرناق

شباب مرناق

حزب حركة النهضة



قرفالمحمد

البليديسندة

النابليلطفي366مقرين للرقي املدني1

عبدالكريمفرجانية

الفاس يصفوان

عرفاويتقوى

بنخصيباملنصف

بوزميتةسعاد

العرفاويرشيد

زعفورياملنجي

بالغةوليد

الدريديزهور

القطوفيفيصل

دبيرةالزهرة

التبرسقيأسماء

عقربياملختار

بن الحاج يحيجمال303مقرين التحدي1

نيجاويمحمد الهادي

الزوابيكريمة

الهريش يالزهرة

عبدليكوثر

فازعيلبنى

الرويس يجالل

عمدونيلطفي

الشيحيفاتن

فازعينوفل

بدرابراهيم

6

4

نعسان

4

7

4

2

3

مقرين

بن عروس

1062

367

320

796

537

913

1730

حركة نداء تونس

املواطنة املسؤولة

الكفاءة

حزب حركة نداء تونس

الصدق و االنجاز

املبادرة

املنارة



املناعيعقيل

السلطانيهدى

الدريديأسماء

الزوايديسعيدة

خماس يياسين

بونوارةاسراء

رزقياحمد

الدجبيحكيمة

بن صالحعبدالجليل

فطحليالبشير

الحكيريفطوم

رياحينورالهدى

الدريديعربي

بالليلملياء

حشانةاحمد

الحزاميروضة

ثابتفتحي1041أريانة املزيانة1

بن تقيةجالل1069اريانة تلمنا1

بن عمارةسعيدة

الفيتوريعزيزة

املعزونانيس

بن يوسفنادية

بلحاجمحمود

الكبيرمصطفى

الّصغيرسنية1091بني وطني1

الزريبينعيمه

جندوبيالناصر

أريانة

4

9

2

2

6

6

نعسان

بن عروس

أريانة

290

1205

4846

4109

537

1074

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

التحدي

قائمة الورد

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



بوترعةعزة

الجربيخالد

قريعةسناء

سليطياملنصف

ابراهمفاطمة

شويخليث

بن صالحالهام

القليبيماهر

التوميسلوى

الصياديعثمان املهدي

عزوزمحمد

بوعّزةسهام

العونيمحمدالحبيب

دمقباديس

موس ىمحمدالعربي فاضل

بن عمرنهال

كشريدمحمدالهادي

الّزهرونيءامنة

جبرانالجليدي

التوميعلياء

الحلوانيهيفاء

حميدمحمد

العطاويمريم

الطالبيكمال

الطبوبيهادية

السديريالحسين

بوخضرةمحمد جمال

2

8

أريانة

التضامن

6

2

15

أريانة

11213

1221

1773

4109

1179 االتحاد املدني

األفضل

أريانة إنت و أنا

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



يعقوبيخولة

الربعيطارق

البوزيديهاله

الحمرونيبشيرة

العبيديعلي

الشيحيرضاء

ابن عمارايمان

الشايبمروان

الجعيديحذام

العرفاويسيف الدين

الصالحسامية

بلقاسمعلي

الزدينيابتسام

املاطريمحمد

الشارنيهناء

الزياتينوفل

املحموديحياة

الشارنيمحمد

بالرجبنهى

الفوغاليسوسن

الورغيريم

دريديعاطف

سليمانيمنير

النواصريخوله

الكوكيخلود

الساليميةمحمد

العياريحسنة املنيهلة

8

16

4

2

7

التضامن

أريانة

1591

1773

3651

855

361 حركة الشعب

قائمة حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

التيار الدمقراطي



بوعلياالسعد

الثامرياناس

الخياريعبداملجيد

الهذيليلطفي

السعفيالصادق

عبدليمنوبية

بن أحمدرفيقة

البهليسليم

السالميخولة

بن رجباملعز

بوكاديسناء

القاسمييحي

الدادس يفاطمة

الطرابلس يدهماني

الحمديسعاد

الشريفشكري

بالعونيالهام

طروديعبدالحميد

شبشوبنجيبة

الزيديبوبكر

الدجبيشكري

القادريعلياء

الهماميبالل

القربيهيفاء

اللواتيعزة

هالليوصيف

ماكنيسليمة

2

3

املنيهلة

7

2

14

2

أريانة

1591

481

3337

533

371

646 املنيهلة اوال

قائمة حركة نداء تونس

قائمة نعم نستطيع

قائمة حزب حركة النهضة

قائمة نداء الواجب

الحزب الدستوري الحر



سعيديلطفي

غانميمحمد بالل

جفالياميرة

خليفيعادل

االسودالهادي

اللجميسوفية

العياريمختار

شكرياشراف

الفرشيش يمحمدالهادي

بوزيديوعد

بن قصدهللاالهادي

شطيبةكريمة

الرصاعمحمود سعدالدين

متوسايمان

حزامياملكي

خبوش يبسمة

بلوميمصطفى

حميدةحياة

السويديخميس

قصدهللامريم

بوعصيدةعدنان

طواهريهمحمدالصالح

الونيفيأنيس

الحزاميسعيدة

دخيلمحمد468شباب رواد الحر1

رياحينادرة

رحمونيمحمد

3

6

13

3

5

املنيهلة

رّواد

أريانة

2097

4377

878

1884

646 املنيهلة اوال

قائمة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة مشروع  تونس

التيار الديمقراطي



الرقيقيسمية

بن صالحفدوى

الجعايبيعبدالقادر

بن عزيزةمريم

بلقاسمعبدالرحمان

العياريجيهان

نديمبديع

بن صالحليلى

خميليرحمة

بوسنينةمحمد علي

عونيسعيده

سالمهياسين

بن خليفةمفيدة

املثلوثيياسين

العجنقيكوثر

الزواويمحمد حافظ

بركةمحرزية

قاسمفريد

بوراوينرجس

بن صالحأيمن

بنعيس ىشيراز

الفريقيمحمد

مزاحأمال

ساحليمنير

بن طالبعبدالرحمان

الفوراتيرجاء

العجنقيسليم

8

5

سكرة

5

5

3

4

رّواد

أريانة

1884

1737

975

1342

3291

1849

ريحانة

أوالد سكرة

حركة نداء تونس

سكرة امدينتنا

التيار الديمقراطي

أفاق تونس



الخضارساره

بوكمشةثريا

عمروس يهشام

حمديالطيب

التواتيرحاب

الحمديعادل

بنجمعةفيروز

الداهشآسية

العقربي املومنيابراهيم فوزي

اللموش يأحالم

بلمبروكالبشير

السديريمصدق

صالحألفة

مسعودياملهدي

بلقاسممريم

سعيديمحمد

الحمرونيأمل

بلحاجمحمد الحبيب

امليمونياملبروك

الفطناس يمروى

الشطيابتسام

الحضريسامية

بن عامرعزالدين

العالونيحاتم

الساطورينبيل

طيموميزهرة

كشيممقداد

سيدي ثابت

5

10

4

3

2

4

2

6

سكرة

أريانة

1241

894

884

352

1849

3967

1532

1219 الجبهة الشعبية

الثقة

حركة نداء تونس

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

سكرة امدينتنا

حزب حركة النهضة

إتحاد أهالي سكرة



بنخليفهالزهرة

النغموش يرمزي

بوقرةعواطف

القيزانيزهير

قاض يمحبوبة

السويحفادية

الطروديمحجوب

هادفيرضا

املناعيابتسام

الوحيش يعبدالعزيز

الكافيمنية

قزميرضحى

بن حسونةأنس

بن يوسفجهاد

بن عثمانسوسن

بن مالكالحسين

الحدادحبيبة

بن حسنباسم

بن الحاج مباركاصفهان

بن حسنبوبكر

بوبكرعبدالستار

الهرابصالح

نصرليهدى

بن عثمانزياد

بالعربيالزهراء

بن الحاج حمودهفتحي

السعيديهادية

4

2

9

7

سيدي ثابت

قلعة األندلس

6

أريانة

1436

891

351

1875

1241

قائمة حزب حركة النهضة

أمل سيدي ثابت

الوفاق

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



املزوغيسيرين

الكعبيهشام

الدريدينزار

بن محرزعبدالكريم207اليد في اليد لبناء الغد1

الكسورينور

بن محمدمحمد علي

الحدادحاتم

بوبكر االندلس يرمزي212أفاق تونس1

الجالص يعادل

الرايسسامية

املديونينبيل

العونيعبير

الحبيبيعاطف

زواغيحنان

عونيمحمدعلي

عطاءهللاالناصر

القيطونيقيس

الهماميايناس

الهماميمحمد

الغريانيحافظ

الحبيبياسالم

املدوريعفاف

رجبمحمدعلي

الطرابلس يعبدالقادر

الخضراويريم

الطرودينور

العربيأميمة

7

البطان

3

3

7

3

8

قلعة األندلس

البساتين

أريانة

منوبة

775

299

947

723

562

750

حركة نداء تونس

 التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

قائمة العبور

اإلئتالف  املدني بقلعة االندلس



الفرجانيفراس

الحمرونيأميمة

بوغرارةأميرة

شيبوبحسن

املديونيواصف

املليكيهدى

الحثروبيحسان

عبدالسالمفوزي

خميريرجاء

الجباريآمنة

الحثروبيمحمد

الهذليمنيرة

الشايبدوجة

العونيأميمة

الهذلياألسعد

الصالحيمبروكة

الجالص يشكري

السالميسوسن

الجوانيعبدالكريم

الغريانيحمزه

الهمامينورالدين

التيزاويعائدة

الغمردينورالدين

بالناجحمنير

الشيحاويأمل

الخزرياحمد

الهمامييسرى

الجديدة

7

7

4

3

2

5

البطان

منوبة

1373

791

458

766

723

469 التيار الديمقراطي

العمل و االمل

حزب حركة النهضة

حركة الشعب

حركة  نداء تونس

حركة نداء تونس



جميعيعبد الرحمان249الجبهة الشعبية1

العونيامال

املكنيمراد

سويدنور

بوراويشكري

الهماميهدى

بن سليممحمد

قاسميايمان

الكالعيطارق

طرابلس يمنتصر

عباس يفاطمة

العوينيخالد

الطرابلس يغفران

الترجمانفخرالدين

مرايحيمصطفى

بوعناننورهان

بوسالماملعز

العالقيضحى

جبابليايمان

علوانيخالد

العسكريريم

املاكنيعبدالحق

الهماميايمان

خميلياالسعد

الفقيهجيهان

الحمرونيسليم

بن عليسهام

2

10

5

الجديدة

الدندان

2

2

7

منوبة

1769

884

487

2065

520

636

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

التحدي

حزب حركة النهضة

غدوة خير

افق الجديدة



الورغيعبير

الجميعيايمن

مرايحيرياض

الجوهريعلي

شوشاننجاة

الدخالويزكرياء

مرادسوفية

البقلوطيعبير

السليطيبسمه

بن خديممحمدأيمن

السليتيطارق

مروانيمحمد

بربارصليحة

االمامفوزي

يحياوينازك

وناسسلمى

الورتانيسهام

الصويعيبلحسن

زرق العيونرفيقة

بومعيزةوائل

القابس يسلوى

الجالص يمنير

عوامرينعيمه

الوسالتيالشاذلي

الدريديفيصل

الفرشيش يجالل

الدريديميساء

5

5

4

4

11

6

الدندان

املرناقية

منوبة

1090

714

832

2074

884

1025

املرناقيه تتجدد

حركة مشروع تونس

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الدندان متاعنا



الطروديخالد

تريكيوليد

الحمرونياميرة

الجباليساملة

شارنييوسف

الطروديسيف الدين

مهذبيسمية

الطياريمحمد190حركة مشروع تونس1

جالص يزهور

حبيبيكوثر

الدريديالحبيب

الورتانيمريم

الحبيبيأنيس

العامريايمان

الجالص يمحمد

حناش يمحمد

بن ابراهيمليلى

الهرقليالحبيب

بحرينيمنا

الهماميالعكرمي

عالقيليلى

املزوغياحمد

بن غرسبسمة152حركة الشعب1

الحبيبيرضا

لواتينادية

الروينامال

بوكاريعبدالرحمان

8

6

3

12

برج العامري

دوار هيشر

6

2

املرناقية

منوبة

871

455

2736

1090

457

1158

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

املرناقيه تتجدد

التيار الديمقراطي

حركة نداء تونس



النفزيسلوى

الكالعيماهر

غربيمختار

عوريسماح

يتايميعقيل

النفزيسميرة

العياريراضية

الوسالتيأيوب

البجاويلبنى

جندوبيمحمد

التيزاويآمال

الخميريالبشير

وهبيدليل

الغويليمريم

بن عيادفاتح

مناعيمهى

الشارنيسفيان

شارفيأحالم

نغموش يفيصل

سعايديهالة

عطيةوردة

الحمديصبري273االمل1

خليلحنان

النفزيسفيان

الغندوريالسيد

دراجياميرة

عبيديحمة

12

7

3

5

دوار هيشر

منوبة

1715

624

1105

2736

حركة نداء تونس

التيار الديمقراطي

افاق تونس

حزب حركة النهضة



الدقــيأسماء

البوغانميمنجي

مناعيمبروكة

الدردوريصبرين

بنبوجمعهالجيالني

الجالص ياالزهر

بوستةايناس

بن خالدوجدي

عويداتأسامه

البوهاليحليمة

مستورينجيب

الحرازيأروى

النفزيذكرى

الفرشيش يمحمد

الجندوبيفوزي

االندلس يهدى

البجاويضياءالدين

الهماميسوالف

الهماميراضية

البيتريكثير

الفطناس يأيمن

النابليليلة

األندلس يوليد340الجبهة الشعبية1

بوخاتممريم

بيطرهشام

النفزيسامي

جاب هللافوزي

5

10

3

6

طبربة

منوبة

2

5

دوار هيشر

منوبة

2132

570

1872

378

1212

1117

حزب حركة النهضة

طبربة املستقبل

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

حركة الشعب



جالليصوفية

الغربيحسن

التابعيريم

ترجمانمحمد خالد

خليفهتيسير

التيجانيعبدالناصر

عياديمليكة

بن عمرنورالدين

الشارنيأحالم

بن نصرمحمد باديس

عيادنجلة

الدرويشأسمة

الدرويشبلحسن

شبيلسامي

بن عمارهسليم

بن االمينمريم

فرحاتزينب

املروانيمحمدعلي

الرياحيفاطمة

الشطياملنصف233حركة الشعب1

زغبيبسميرة438الجبهة الشعبية1

ماجريصالح

املزلينيرجاء

بن غريبعدنان433أوالد الحومة1

بنحسنجميلة

جبنونعبدهللا

حرشانيهالة

8

وادي الليل

6

2

4

6

2

2

منوبة

منوبة

468

723

2148

566

1043

1744

1872

منوبة مشروعي

التيار الديمقراطى

حركة  نداء تونس

منوبة الجميلة

حركة نداء تونس

اوالد منوبة

حزب حركة النهضة



بوشريطالهادي

بوذينةرفيعة

السمرانيمحمدالطاهر

قطوس ياحالم

الجندوبيمنير

حمريخولة

الخياريحاتم

الطرابلس يلطفي

السعيديمحمدعلي

املاجريوداد

اللوحرضا

ديديهاجره

الجباليايناس

الدريدياملنصف

حرشانيهند

ماكنيعبداملجيد

الغيزاويهناجيه

ماجريصالح

بليليسارة

رزقينجوه

الوسالتيرابح

وشتاتيمروى

الكشوطيمحمدنجد

الجالص ينسيبة

جبنونمحمد طالل

الغانميانصاف

مزريقيروضة

8

2

12

2

3

2

7

وادي الليل

الجواودة

منوبة

جندوبة

807

578

610

516

3222

488

2148

التيار الديمقراطي

مستقبل وادي الليل

الجواودة- حركة نداء تونس 

التحدي

 حزب حركة النهضة 

الجبهة الشعبية

حركة  نداء تونس



قضقاض يعمر

قضقاض ينعيمة

خزريفهمي

كحيليوفاء

الغزوانيسنية

حزيالطيب

حزيحميدة

حزيصالح الدين

حزيكوثر

مشرقيمحرز

حامديهدى

هذلينبيل

قضقاض يهادية

بوكحيليفائزة

قضقاض يصابر

حزينادية

شعبانيعادل

خريص ينوال

متنهيحامد

مازنيمجيد

غنيمييوسف

ضيفلينوال

مشرقيمحمد

قاسميأحالم

سلطانيخميس

محيمدينادرة

بشينيالسحبي

13

الخمايرية

7

3

8

الجواودة جندوبة

222

685

1449

610

الشروق

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس الخمايرية

الجواودة- حركة نداء تونس 



اسماعيليسعاد

مسلميمحمد

مازنيجواهر

بن حسينيسرى

غنيميأنور

صوليايمان

خميريتوفيق

عثيمنيايمان

الكحالويمنصف

كالعيصبرين

العلويفاروق

الفزعيخولة

العلويعبداملنعم

كحالويمفيده

الورغيجالل

كحالويعادل

دخيليايناس

العلويعبدالرزاق

فضالةوليد

قضقاض يبسمة

الدخيليسناء

الفقيريرؤوف

الكالعيعمر

فزعيسندس

عامرينزار

كالعيايمان

زدينيمحمدالحبيب بلطة بوعوان

13

5

2

4

3

5

4

12

الخمايرية

فرقصان-  املعدن - القلعة 

جندوبة

1363

217

445

308

539

192

329

1449

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

السنبلة

العمل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس القلعة فرقصان املعدن

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس الخمايرية



زغالميخلود

وشتاتيشرف الدين

شيحيثرية

عوجيلطفي

سالميفاتن

علبوش يعبدهللا

حمديفؤاد

سعيدانيعائشة

سالميرجاء

الفرشيش يصالح

ورتانيريم

علويمنير

سعيدانيمريم

عوجيصالح الدين

علبوش يوليد

كوكيآمنه

العلويعائدة

بلديفريد

مطيريالهام

الكوريماهر

عسكريكريمة

التوايتيمنير

توايتيغادة

ونيس يمحمدالهادي

برينص يمنصور

هرميهاديه

سودانيآمال

2

2

4

بلطة بوعوان

بني مطير

12

8

جندوبة

235

401

1363

963

184

نحو غد أفضل...قائمة أمل 

حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية



منيجليبشير

صخيريلطيفة

مومنيالحبيب

عثيمنيكريمة

زغدوديمحرز

العواديهاجر

مومنيكمال

سعوديعبدالعزيز117أمل1

معاوينجوى

مستوريمحبوبة

اليعقوبيدليله

رزقياملنذر

الشافعيرفيق

هماميصبرين

خميريأيمن

الخمايس يدلندة

البنقاجيالهاشمي

دريديعقيله

هرميمنيه

عبيديمحمد

بلطيمحمود

الدالجيرضا

الباليليشريفه

سعيدانيحسن

عمدونيوفاء

سعيدانيخالد

جمازيحسام الدين

4

3

7

6

7

بني مطير

بوسالم

جندوبة

1874

247

1763

1481

377

القائمة املستقلة السبولة رضا الدالجي

حقنا

قائمة حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة



تليس يمالك

وهيبيايمان355الجبهة الشعبية1

العمايريمحمد

ورتانيوداد

بنعبيدرؤوف

سلطانيمبروك

خزريسمير

عواديسماح

مناعيعمر

معروفينايله

السلطانيتوفيق

خميريخولة

عواديكمال

الغزوانيوداد

عياديحليم

اينوبليايناس

كرعاويبسمه

الخزريرامي

العياديأنصاف

بنعثمانكمال

شرفيرفقة

مازنيعادل

عبيديسميحه

سالميمنير

العياديفطيمة

العبيديعبدالرحمان

عوادينورالدين

11

13

جندوبة

7

3

بوسالم

جندوبة

3502

1874

650

3045

قائمة حزب حركة النهضة

القائمة املستقلة السبولة رضا الدالجي

األمل

حركة نداء تونس



غنجاتيتقوى

عياديعمار

خلفاويبسمة

خميريعبيد

طويهريناريمان

الهالليحسان

عبيدييونس

مشرقيبسمة

غربيبلقاسم

الجواديرحمه351حركة مشروع تونس1

الحيدريصالح403سوق االربعاء1

الخزريمراد

الورغيرمزي

القاسميمنية

عبيديالعبيدي

خضرمحمد عبدالباسط

طرخانيسلوى

غريبيفيصل

الستيتيألفة

عبيدياكرام

عبيديعنتر

عبيديمالك

هديهحنان

عياديالنافع

ريابيهناء

عبيديشهيرة

نايليهشام

13

5

2

3

6

8

جندوبة

سوق السبت

جندوبة

752

539

634

3502

1331

476

الجبهة الشعبية

قائمة حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

قائمة حزب حركة النهضة

حركة الشعب

شباب جندوبة املستقل



عبيديسميرة

الطرخانيرفيق

جندوبيفوزيه

خضرأيمن

العبيديأماني

كرواعيريم

سالميعادل

الحامديأمال

عرفاويفتحية

جمايعيسناء

رجايبيعبدهللا

الطبرقيعبدالقادر

حدادعزالدين

الحسناويفؤاد

العلوياملولدي

القاسميخلود

حفايص يرض ى

عياديايمان

املناعينجيبة

سعاديخالد

بلديحورية

الرجائبيكمال

خذايريةهالة

زواويعلي

العياديزهره

سعيدياللطفي

سليمصالح192التيار الديمقراطي1

6

3

8

2

طبرقة

8

4

2

سوق السبت

جندوبة

684

1547

344

353

379

1284

634

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة الشعب

حركة نداء تونس

طبرقة كيف ما نحبوها

صوت طبرقة

حركة مشروع تونس



الزواويالهاشمي

زغدودينفيسة

بوساميصوفيه

بلحيتوفيق

عسكريرؤوف

املعالويمليه

العسكريشراز

الرزايقيةنورالدين

خذراويمنير

الزواويذهبيه

بلحيمصطفى

نوارأحالم

بلحيفيصل

ورهانيفوزي

العسكرينجوى

خذايريهالهام

مالوحيمنير

مروانيراوية166نداء تونس1

قاسمييسرى208حراك تونس االرادة1

رزايقيالسيدة137الجبهة الشعبية1

بن غنّيهالّسعيد

جمايعيسندس

بشينيبلقاسم

بلعيديأمينة

علويأنيسه

دبوس يالعادل

املازنينادية

7

عين دراهم

2

6

2

3

4

طبرقة

الناظور- عين الصبح 

جندوبة

1221

362

927

364

454

671

النجاة

البناء و التأسيس

حركة نداء تونس عين دراهم

الجبهة الشعبية

االقالع

حزب حركة النهضة



مرسنيرحمه

العرفاويعبدالباقي

القضقاض يحنان

عطافيحسن

عرفاويمروى

البوكارياملولدي

املشرقيالشريف

عرفاويمنير

عزيزيلطيفة

وذينيحنان

عامريمراد

القاسميصارة

وصليمصطفى

املقرانيفتحية

غرايديهادية

رحويحمدان

مرسنيحسن

ورغيسوار

الحرزيعبدالكريم

حفصونيعصام

عروهنادية

شرميطيفتحية

كحالنيمحمد

مازنيفاتن

كحايليةتقوى

غرايريبشير

الشعابيقدور

6

5

8

9

عين دراهم

غار الدماء

جندوبة

1126

793

1471

1737 قائمة حزب حركة النهضة

قائمة حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس  بلدية غار الدماء



عامريعبداملالك

ستيتيشامه

رحويمحمدأيمن

السديريسناء

حاجيكمال

شارنيدلندة

الفقيريأحمد

املفتاحيجميل

كحالويأيمن188حراك تونس اإلرادة1

فزعيأحالم

حرزيمختار

سعدونيالسبتي

الفقيريحنان

بوزازيسامي

ونيفيأسمى

مشرقيعبدالحميد

دبوس يسمية

فرجانيعبدالواحد

جويريسامية

غزوانيجنيدي

بن سعيدوفاء

هرميهشام

مشرقيالنوري

عطافيمحمود

موساويسعيده

هرميخالد

ماجريعلي

11

فرنانة

9

7

3

2

8

غار الدماء

جندوبة

1737

1327

537

439

885

1317

قائمة حزب حركة النهضة

مستقبل بالدي

غار الدماء غدوة خير

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس بلدية فرنانة

حزب حركة النهضة



مسلمينسرين

الغزوانياملنجي

بوالهميالهام

بوالهميمحمد علي

نصريليلى

غزوانيفاتن

غريبيسوسن

ونيفيشعيب

بوالهميأسماء

بوسعيديمحمد

عطافيكارم

مرزوقيآمنة

مرزوقيهشام

مدفعيسناء

خميس يأميرة

حكيميمحمدنبيل

مناعيفاتن

قارش يرضا

الفرشيش يمالك

الخزريسنية

العياش يسفيان

حفصونيشادية

العلويعادل

مدفعيمحمدعلي

السديرييسرى

مدفعيحمزه

مرزوقيعبدالرزاق

11

5

10

5

2

فرنانة

وادي مليز

جندوبة

646

1705

940

309

1317

معا

نداء تونس بلدية واد مليز

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة



مرسنيايناس

مرزوقيعبداللطيف244التنمية1

مسعوديسعيد

سلمانياألمين

الحسناويمنيه

جباريعمر

ماجريايمان

الصويديراضية

نعيميرفيق

مرزوقينعيمة

الهنوديأماني

جالليفتحي206املناجم1

جباريلبنة181الجبهة الشعبية1

النعيميعاطف208األصالة1

غانميفتحية

هميس يعمار

املناعيمنيرة

السباعيعادل

العبيدياكرام

املسعوديتوفيق

الخماس يخوله

الحسناويصبري

صغيريالعربي214حزب املستقبل1

بنرزقمنال

الجندوبيلبنة

بوعرسمحمدنجيب

رزوقمريم

الدهماني

2

6

3

8

8

وادي مليز

الجريصة

جندوبة

الكاف

309

899

392

1354

1352

قائمةحزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

قائمة حزب حركة النهضة



الساحليطارق

املعشاويريم

العكرميحسان

صغيريالكافي

عبيديصبري

قصداويسعاد

الورتتانيسمير

الخماس يهاجر

مديونيسعدهللا

القيزانيكمال

بوعرسهناء

الضبايبيمنيه

فرشيش يالصادق

يونس يناديه

عرعاركمال

املناعيعلية

غريس يغادة

مقرياملنصف

السمعليزمرده

اليونس يهدى

السمعلينبيل

فضالويخلود

يحياوياالسعد

مبروكيمكرم

كالعيوليد

الجباليرجاء

بخوشوليد

2

2

3

7

6

5

الدهماني

دير الكاف- الزعفران 

8

الكاف

281

565

557

435

349

1352

372

البرج

قائمة حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الحزب الدستوري الحر

اإلصالح و التجدبد

الجبهة الشعبية

حزب نداء تونس



قريريالفة

اليحياويخديجة

طبائبيعمار

نصريسعاد

القاطريسوسن

العبيديحمزه

القاطريباشرة

عياريعادل

العبيديسمير

الخماس يأميرة

الحيدريخالد

كباويسلسابيل

الحرباويلطفي

الكالعيام الخير

الرزقيكوثر

مقدماملهدي

العلوينجوى

غزيلمحمدسيف الدين

مللومجمال الدين

الشابيمروى

ألورغيسليم

بلهاديمحمدعلي

الشابيأحالم

االينوبلييوسف

كوسانيصبرين

كوسانيضحى

قارش ينبيل

7

الطويرف

5

6

4

8

دير الكاف- الزعفران 

السرس

الكاف

349

1026

674

1212

658

قائمة حزب حركة النهضة

األمل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة نداء تونس



ورغيانتصار

رحمونيعمار

سليمانيمديحة

سليمانيعدنان

اسماعليةمحمد141اإلنتصار للطويرف أوال1

الدريديوفاء

الصالحيعبدالكريم

الخياطيلطفي

مرزوقيمريم

البرهوميطارق

بنعبيدنسيمه

اليحياوياملحسن

الحيدريعبدالكريم

حمديساميه

الفاطميريم

بنخلفهسفيان

القاسميسوسن

لواتيمحسن

الحمديألفة

حمدينعيم

الكريش يرمزي

الخرشفيحياة

عياديفيصل

زغالميسرور

محفوظيعبداملجيد

خلفاويمحمدالهادي

زغالميوعد
2

القلعة الخصباء

4

2

4

4

3

2

3

3

الطويرف

القصور

الكاف

397

313

549

605

369

306

419

553

363

أحرار القصور

النهوض بالقلعة الخصبة

أصالة

قائمة حزب حركة النهضة

قائمة شباب القصور املستقلة

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

قائمة حركة الشعب



خلفاويجمال الدين

سعيديمبروك

الشيخاويزليخة

شيخاويهنده236حركة نداء تونس1

شيخاويمحمداالزهر79القائمة املستقلة الوفاق1

املسعوديهيبة

شيخاويعلي

شيخاويحمزه213النور1

دباشاميره

البوداليكريم

مناعيمروان

الخلفاويخوله

األشهبنزار

الكالعيأميمه

العبيديايناس

اسماعليعبداللطيف

القلماميلبنى

وناسخليل

الغيداويعمر

الجزيريرجاء

بوليفيرمزي

الرحاليرحمة

بن عياش يمعز

بنضيافاملنصف474الكاف يناديكم1

غريانيرشيدة

عوينةمراد

قراريياسر

2

2

2

6

9

4

القلعة الخصباء

الكاف

الكاف

369

236

2014

2889

1376

363

حزب حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

أصالة

قائمة حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

الكاف غدوة



سمعليخوله

الفرشيش يالحبيب468الحزب اللشتراكي1

رحاليعبداللطيف

جوادمريم

سعديمحمدالصالح

الخماس يسفيان

العلوشمنيره

مسراتيسليم

عبيديهادية

زماليريم

تليليمحمد

رزقيسارة

الحرباويرشيد

هاديالهاديه

العلويزهير

مفيدسنية

الرزقيعبداملجيد

الرزقيساره

الرزقيايمان

الرزقيرضا

عبيديآمنة

الدريديعبدالعزيز

عبدالويجميلة

املناعيمليه

ملوش ياالمجد

الطالبيفاطمة

املدينيسعديه

5

7

3

5

املرجى

بهرة

4

2

5

2

الكاف

الكاف

466

266

416

1376

520

1477

734

330

حركة نداء تونس

قائمة حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

آفاق املشروع الوطني

قائمة حزب حركة النهضة

املستقلون االحرار

قائمة  حزب حركة النهضة



اللموش يالعربي

املاجريناديه

ماجوريرامي

العبيديالهذبة

الهميلييمينة

مدينيحمادي

الطالبيلطيفة

الكافيتوفيق

عبروقيلطفي

التليليزعرة

حمدانيختام

عبيديمحمد

مولهينبيلة

سلمانياالئميم

حميدشفيق

املحفوظيالهام

بنعليزياد

حنبليمنذر

عبروقيحاتم

سمعلينجالء

العواديمكرم280الشباب نحو الريادة1

حمزاويمسلم

جالليطارق

عباس يالزهره

خبوش يجليلة

سعيديأمل

حركاتسمير

تاجروين

5

4

2

7

3

6

بهرة

الكاف

416

337

328

1438

522

1318

حزب حركة نداء تونس

االرادة

الحزب  الدستوري الحر

حزب حركة النهضة

أفق تاجروين

تاجروين بالدي



جبابليمحمدعلي

سمعلياملعز

مولهيمحمدفوزي

دخيلغفران

جالليابتسام

بسايحيهفوزي

اوالدالقريةمحمد

يزاويصليحه

رشايديهمنال

ضيف هللاطارق

عبيديجهاد

زيدانعلي

الطيبيسمير

مرازقيهثريا

قريهالهادي

رحوجهان

بالصيفيمنى

لبابدهمحمدالناصر

تاليليهمحمدعلي

تاليليهاسالم

بالغاويمهران

العبيديهديل

سوايعيهرامي

عبيديقيس

غواس يمحمدالفاضل

بوغانمينجوى

العمريهناء

5

7

6

5

4

تاجروين

ساقية سيدي يوسف

قلعة سنان

الكاف

968

776

629

656

1023 حزب نداء تونس

قائمة حزب حركة النهضة

حزب نداء تونس

قائمة الوفاء للشهداء

حزب حركة نداء تونس



عمارهرابعه

الكافيحكيمة

التليمنير

عزايزيسناء

الدليقيمحمد

ميساويبدره

بريمحمد

سهايليعمادالدين

بوشويشهسفيان

عباس يرؤوف

بنحمدغزوة

بوحجرهبة

النقيبشكري

مدافعنهال143الجبهة الشعبية1

جماعيرض ى

عامرسعاد

سويهيرؤوف

دباشهناء

عثمانيحنان

بوغانميمبروك

العثمانيوديع

بوغانميصابرين

عثمانيوليد

بوغانميعبير

مسعوديعمار

عثمانيبسمة

املناعيهدى

5

3

4

4

منزل سالم

نبر

5

3

3

2

قلعة سنان

الكاف

103

187

677

766

510

368

304

216

االمل و البناء

قائمة حزب حركة النهضة

مشروع ةونس الغد

حزب نداء تونس

حزب حركة نداء تونس

قائمة حزب حركة النهضة

الحزب الدستوري الحر

حركة مشروع تونس



عبدالواحداميره

سديريعمادالدين

بن االكحلصبري

درباليمكرم

الزاهيسندس

العياريبسمة

دشراويمحمدعلي

الشارنيبسام

غنجاتيمروى

بلعربيسعاد

مناعيمنى116الجبهة الشعبية1

دشراويشكري

خليفيساره

دشراويرمزي

خليفيوداد

الجندوبيآمنة

ضيفالوليد

دغبوجكمال

الزايرمنجية

الخذيريحميدة

العثمانيعادل

الرمضانيألفـة

مجدوبعبدالستار

مجدوبناجية

الزايرمنجي

عثمانيشيماء

املليكيايمان

3

الحبابسة

4

4

3

6

4

5

نبر

الكاف

سليانة

677

590

381

928

260

349

201

حركة نداء تونس

افاق تونس

حزب حركة النهضة بالحبابسة

حزب حركة نداء تونس

قائمة حزب  حركة النهضة

نبر املستقبل

نبر تجمعنا



رحمانيفوزي

دغبوجنورة

رحاليرفقة

بالشاذليخالد

السكرانيحسين

القرويرشيد

البالليكوثر

العرابيمحمد شوقي

الحسنيوردة

بوخضرهزهير

عمرانيصابرين

السكرانيسامي266آفاق تونس1

قطائفيحمادي

القاض يمروى

حفيظجالل

عبيدبثينة

الدالليألفى

قادريالطيب

بوجاللمحمدهادي

عمارهنوفل236حركة مشروع تونس1

بنمالكريم

الوسالتيمنوبي

الوسالتيهزار

الرياحياملعز237الرجاء و الصمود1

الوسالتيعروسية

جالص يدريس

الخلوفينادية

العروسة

3

3

4

2

2

5

3

2

4

الحبابسة

الروحية

سليانة

546

702

266

341

917

547

254

613

201

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة بالروحية

حركة الشعب

الروحية توحدنا

حزب حركة النهضة العروسة

قائمة نداء تونس العروسة

حزب حركة النهضة بالحبابسة

البناء

الجبهة الشعبية



بالشيحياكرام

خلص يعبدالوهاب

الرياحيشوقي

الرياحيوفـــاء

الوسالتيمنير

الجواديشكري

البوبكريسناء

الفرشيش يمحمد

الدندانيبدرالدين

البوبكرينادية

البوبكريحمادي

البوبكريرهام

طالبيالناصر

الفرشيش يبسمة

العرفاويرضاء

الرزقيراضية

الجواديأيمن162شباب املستقبل1

الدريديفاطمة

سليطيالشريف

امليساويمخطار192الجبهة الشعبية1

السليطيلطفي

سعــــدنهــــى

البوبكريرؤوف

املاجريرباب

القنطاس يعصام

البرقاويغزالة

اليحياويمؤنس206برقو التنمية1

2

2

3

6

2

3

3

العروسة

الكريب

برقو

4

سليانة

577

798

1539

425

930

413

613

269

الكريب نحو األفضل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

سنابل الكريب

الكريب موطن الجميع

الجبهة الشعبية

ابناء العروسة



دغنوجفاطمة

الكاملنورالدين

املانس يحاتم

البرقاويزينب

امليمونيأيمن

خليفرامي

القاسميوصال

املناعيخولة

التابعيمحسن

املالكيعثمان

اليحياويآمنة

اليحياويرشاد

الجوينيمهــى145حزب حركة نداء تونس1

الضاويمحمد217آفاق تونس1

يوسفيوجدي

املليتيهيفاء

مهتليسامي

الرويس يسميرة

املساكنيانـــاس

مهتليشاكر

رويس يمريم

يعقوبيمحمدعلي

الغرنوقينجيبة

الحرباويحافظ

اليوسفيمحمدالصالح

الهاشميبسمة

يوسفيعبدالكريم

برقو تجمعنا

4

4

4

4

بورويس

9

3

برقو

سليانة

627

715

613

1437

553

596

ثروة برقو في فالحتها

حزب حركة النهضة

حزب نداء تونس

االمل

الجبهة الشعبية



كنزاريهــــدى

الكنزارينسمة

فرشيش يسمير

الكنزاريألفة129الحزب الدستوري الحر1

الرزقيأيمن143افاق تونس1

الوسالتيمريم

الرياحيفتحي

العرفاويالهادي

بن املجولاملنجي

السالميرحاب

عربيهعادل

املناعيزينب

عرفاويمريم

الهماميأم الزين

الفرحانيالعادل

الرياحيشافية

هماميمجدي

الجباليزياد

الحرزليمحمد خالد

الرياحيأميمة

خصيبيالناصر

الهماميمنية

النفاتينصر219بوعرادة أوال1

اللواتيأنور365التيار الديمقراطي1

رمضانحسان

بالشيخأميمة

ضيف هللاآمنـة

سليانة

4

5

2

6

4

4

بورويس

بوعرادة

سليانة

613

942

259

996

727

1063 حزب حركة النهضة

نداء تونس

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة بوعرادة

التيار الديمقراطي

الجبهة الشعبية



الصامتيمحمود

الحسنيمروان470

بن سالملطيفة470

حمادي بوخريصعماد345سليانة برجالها ونسائها1

بلحماديزينب

السعداويزكية

الزكراوينورالدين

الجريدينبيل

الحسنيمحمدالطاهر

الدريديندى

الحسنيعبدالرزاق

الفريجيسناء

الهماميعبدالحميد

العباس يطارق

الورفليغفران

العياش ينادية

ظاهروجدي

نصرعايدة334االتحاد املدني1

يوسفيمحمدالبشير

املعاويسلوى

حامديمحمد

الزناقيكلثوم

الفتنيهشام

الطاهريمروى

عزوزحسام الدين

سالمهمروى

بوزياننزار

7

4

2

2

6

8

سليانة

سيدي مرشد

4

2

سليانة

1032

388

500

705

909

1063

1898

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حنبعل

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة نداء تونس

شباب سليانة

الجبهة الشعبية



العامرينجاة

الحسنيكمال

الزناقيماهر

الزريبيعفاف

عمرحموده

الحمزاويسناء

بن زروقأميمة

الطرهونيشرف الدين

الحموديخليل

عثمانفاطمة

الرزقيخميسة

وسالتينادر

التبرسقيآمنة

املحواش يفادي

الوسالتيمريم

الجوينيعائشة197الحزب الدستوري الحر1

املاجريايمان

الجباري الوسالتينجيبة

الدقيبلعيد

الفرشيش يالصادق

املاجريايناس

الفرشيش يبسيم

الرحالينجوى247أفاق تونس1

الوسالتياملعز

املنياوينبيلة

الجوينيكريم

الوسالتيلبنى

3

3

6

قعفور

8

4

4

سيدي مرشد

سليانة

936

909

463

609

519

419

حزب حركة النهضة

فيق

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

االمل من اجل قعفور

الجبهة الشعبية



جوينيعمر

الدقياماني

حمزاويشعبان

تــاجتقــوى

الرحراحعبدالرؤوف

فضهفادية

القليشفضيلة

الحناش يعبدالرزاق

الحدادالغزوي

الصغيرنسرين

ديسعيدة

بوزيانمحمد

زيدونمحمد

الونديعمر132اتحاد شباب كسرى1

البراحمروان

بنحماديمفيدة

بوهانينصرالدين

السحيريشوقي

الباهيسعيدة

رقيةملياء98افاق تونس1

الدرعاويأمال

بوهيجهوليد

بوغرةأمل

عامريجمال

بنعباسخليفه

عطـــيناجية

الهانيرحمة

مكثر

6

6

5

2

3

6

7

قعفور

كسرى

سليانة

936

825

682

280

406

979

1328 حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

مستقلة األمل

حزب حركة نداءتونس

التيار الديمقراطي

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية



التوميبلقاسم

بوقرهسعيدة

مفتاححسن الكامل

سالمةالحبيب

الزغبيلطيفة

العياريمنير

الشنوفيأمين

شعبانيصبرين

سالمهعبدالكريم

عجالسعيدة

مرزوقيصالح الدين

بن صالحزينه

املذكورريم

صالحيخليفه

اللواتيالشاذلي

بلغيثدنيا

بلغيثمراد

املشرقيمصباح

السعيدانيبشرى

املعالويحموده

السعيدانيخوله

الرياحيمروى

املشرقيجمال

املعالويكمال

املعالويأميمه

العباس ينرجس

السعيدانيرضا

الحشاشنة

2

2

2

3

2

5

3

4

مكثر

7

سليانة

بنزرت

359

602

329

588

369

487

1328

394

280

حزب حركة النهضة

النجاح

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

األمل

الوفاء

الجبهة الشعبية

االتحاد املدني

مستقبل مكثر



السعيدانينوره

املعالوينورالدين

السعيدانيبشير

العياريصبيحة

السعيدانيثريا

عثمانيمحسن

السعيدانيأميرة

املعالويمحمد153بديل الحشاشنة 1

الحبيبحنان

الحبيبالحبيب

بنعويشةخولــة

ابن طاهرعاطف

ارقازهدى

العريبيحاتم

الغربيصبري

الزيداناسالم

بنعيس ىخميس

تليشكوثر

الحبيبمحمد

الحبيبسميه

الفقيرعبدالعزيز

بومنيجلدليلة

بن سالمحمادي

االمـامرحمة171اإلتحاد الشعبي الجمهوري1

الطريفيسعيدة

البجاويحسن

االمامشيماء

15

4

الحشاشنة

العالية

4

3

2

بنزرت

632

487

286

221

2423

حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

االجيال

معا نبني الحشاشنة

حزب حركة النهضة



عبدالواحدعزالدين

الحبيبلندة

الحبيبالهادي

الشحيميرحاب

االندلس يتوفيق

سالمةمحمود

شبيلشاكر

طالبفائزة

ذواديعبدالجليل

بنعاشورخولة

السلينيانيسه

بن محمدمحمدعلي

بن زينبمريم

الفرجانيلطفي

هماميالحبيب

املثاليربيعه

الوافيكلثوم

العبيديايمان

ماجريمحمدعلي

حماميهالناصر

الهماميوفاء

التوميغادة

بنمصطفىحاتم

بن عمارهكمال

ساحليسلوى

الصالحيمحجوب

بالتوميخديجه

13

بنزرت

4

4

5

3

4

4

2

العالية

أوتيك

بنزرت

632

590

764

544

713

682

227

6872

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

العالية املستقبل

اوتيك

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

االنجاز



القفص يجابر

السميعييسرى

السوس يطارق

الصفاقس ييسر

قمـوعمحمد

الذواديعائشة

شقروناملكي

مزهودلطفي

ّمداحنائلة

جباليةرحمة

الكشكعبدالناصر

بن عمرانريضاء

بنعمرانسارة

الخمارثرياء

الدقيأنجي

الباغوليشيماء

الدريديمحمدالحبيب

منصوريلطيفة

صفاقس يمحمد

داليمحمد علي ويدعى عاللة

بوراويعادل

الطريفيوئام

بن القايدحسينمحمدعلي

السعيدانياحالم

بن الحاجحسام الدين

العقابيهدى

بن رمضانايمان

13

2

3

6

6

2

بنزرت

بنزرت

1358

3223

3320

846

حركة نداء تونس

اإلتحاد املدني

6872

1201

حزب صوت التونس ي

حزب حركة النهضة

أحنا بنزرت

الجبهة الشعبية



الساحليلطفي

الزيـنأيمن

النوريريم

الغربيمجيب الرحمان

باكيرسميرة

التركيتقوى

الحشانيلطفي

الثامريسارة

جوانيمحمدعلي

البجاويفوزيه

الدريديمحمدعلي

اللواتيميساء142تينجة اليد في اليد1

البجاويفاضل

الحشانيمنى

الجوانيعبدالجليل

البحريدرة

جميلينجيب

رجبملياء

بالليلالشاذلي

بنمنصوربالل

ونيسبدرالدين

الشلغوميأميرة

الصفاقس يليلة215االتحاد املدني1

عزيزيالزين

العميريخالد

الحويجيشيماء

الثامرينائلة

جومين

2

5

3

3

2

تينجة

2

2

2

6

بنزرت

بنزرت

593

592

367

846

791

835

1083

379

872

العمل

حزب صوت التونس ي

بنى وطني

إئتالف القوى الديمقراطية

قائمة حزب  حركة النهضة بتينجة

حركة نداء تونس

املستقلة للرقي بتينجة

قائمة اإلعمار

جومين-حزب حركة النهضة



الهذليعلي

الحويجيشيماء

املبروكيراضية

السعيديالطاهر

عميريعمر

املنديلياملنجي

مبروكيعبدالقادر

الجديدياملنذر

الثامريكوثر

حواتيمروة

الرحمانيلطيفة

طوجانيسامي

الجباريمعز

املبروكيكمال

اللطيفينعيمة

البجاويايناس

القوطاليمراد

الخترش يزينب195صوت التونس ي1

بنزايدخبيب

البجاوي التيزاويسلوى

بوحديدهمحمد

البهليعزيزة

الجربيسليم

برحيمةجالل الدين

العرافههدى

عنيبةمنير

الكواشمريم

غدوة خير

2

5

7

جومين

رأس الجبل

2

4

7

3

2

بنزرت

1469

367

794

1162

536

338

367

1059

العمل

التحدي التنموي

حركة نداء تونس

جومين إلى األمام

الحزب الدستوري الحر

راس الجبل متاعنا الكل

حزب حركة النهضة



الفالحاسماء

سعيدمحمد

األكحلفائقة

الغضباننجيب

بن سعيدسامية

بن حريزحبيب

الجياريبدرالبدور

املكشاحبدرالدين

ابن الحاجفرحات

بن حميدهياسمين

زطاطمحمدجمال الدين

التوميأنيسة225الجبهة الشعبية1

حوانبناصر

الساحليفائزة

بن الرايسكمال

قاسموفاء

املالخسوسن283آفاق تونس1

القبوبيشهاب

عبدهللاصابر

زروقايمان

عصمانالصادق

شعبانهالة

الشيخنسرين

بوترعةابراهيم

الغـةهاجر

سكرسفيان

بوجالبيةسوسن

7

3

3

4

11

رأس الجبل

رفراف

بنزرت

1469

558

503

829

1394 حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حركة مشروع تونس

حراك تونس اإلرادة



ميالديوسف

بن حميدهمحمد

الوسالتيعبدالحكيم

شعباننجالء

خليلمهدي

بوزيديهاجر

النقيليسامية

الصيـدمحمد

املعالويمحمدعلي

املحموديسنية

املشرقيتوفيق

السعيدانيالشاذلي

العباس يصفاء

خلوفيالهادي

السحبانيأماني

الطريديعماد

ضوريم

املعالويحبيب

املعالويرجاء

معالويدرة

العياريسمير

القاسميحسونة261الحزب الدستوري الحر1

عرايبيوفاء

املشرقيسمير

السحبانيرض ى

السعيدانياسمهان190بديل سجنان 1

بن عثمانرؤوف

5

6

2

3

7

سجنان

عوسجة

11

5

2

رفراف

461

بنزرت

697

941

1394

638

293

1103

1266

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الخير للجميع

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

افاق تونس

حزب حركة النهضة



الغـربيالهادي

دخيلسماح

بنحمودههنده

بن بالطيبساطع

بن خليفةرحاب االسالم

الجالص يعبدالستار

عمارهسفيان

بن مصطفىفدوى

ميلةصباح

الذواديأسد

البجاويصبرين

بورغيدةعبداملنعم

اللواتيرؤية

السعداويجمال

عمارههيثم

الغربيجهان

العياريمحسن

الذواديبية

الحاج حسنابراهيم

بن سليمانأشواق

بوبكرمصطفى

بن حمودةنبيل

بن عثمانضحى

بنقارةعثمان

عبداملؤمنحمزه

عبدالواحدسامية

الذيبمنذر

3

غار امللح

7

2

9

7

2

عوسجة

بنزرت

941

321

1153

944

306

405 أفاق تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

األمل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس



العجيليزينب

فتح هللاكوثر

النفاتيحسونة

املنصوريلطفي

املجدوبصفاء

املـيالعايش

الذواديامال

الخضراوينورالدين

املشرقينسيمة

الذواديعفيفة

حكيريبسمة

السحبانيعلي

مرزوقزياد

املشرقيفتحي

املزلينيكريمة

املـيمحمد

املاجريشكري

التياهيفتحية

الحكيريسهام

الشريفمحمد الصالح

السعيدانينسرين

بوحميحنان

املاجريعبداللطيف

السعيدانيسمية

السعيدانيحسين

العباس يفوزي

البحريسيرين

400

538

3

8

5

6

5

6

غار امللح

غزالة

ماتلين

384

629

بنزرت

405

637

أفاق تونس

حركة نداء تونس

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة

افاق تونس

حزب حركة النهضة



عزوزرضا

عميرةسماح

الفرشيش ينورالدين

الغراشنجاة

رمضانسمير

بوزويتةمحمود

زغبيبحمدي

عبداللطيفسنية

الزداممحمدالحبيب

الغراشمنال

البحريمنيره

بن طاهرمنال

الغربيأحمد

عميرهوديعة

بن سعيدمحرز

البحريايناس

املليانيشرف الدين

دهمصلوحة

الهذليليلى

غانمأحالم

الدريديجبران

العرفاويءانصاف

الدريديسفيان

بالرجبالشاذلي

املعالويعزالدين

النفزيمنى

الجميليأحمد

7

10

ماطر

6

6

3

3

ماتلين

629

631

361

295

1373

1954

بنزرت

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

املاتلين تجمعنا

حركة نداء تونس

ربيع الحرية

حزب حركة النهضة



الوسالتيصفاء

املزيسليم

مساحليأحالم

شيارسهام

بنسالمحسام

الهذليمنيا

التهاميجالل

الحنش يالصادق

مزيوهيبة

اللموش يرؤوف

بلكودمنال

الجزيريتوفيق

بنسالمعائشة

صدقاويطارق

هليلمحمدعلي

الهماميهاجر

الجباريصالح الدين

العربينائلة

شعبانحسان

الغانميالسيدة

بالحاج حسنعماره

عربـيسلسبيل

الجريديعاطف

محفوظيخولة

النفزيمحمدعلي

الزواغيكمال251أوالد بالد1

بوغانميمحمد

353

454

710

2778

1464

منزل بورقيبة

10

2

2

3

11

6

ماطر

1954

بنزرت

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حركة مشروع تونس

التحدي

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس



القبطنيسامي

البجاويندى

رحومةأماني

واليمسعود

الطروديثرية

النفاتيعبدالقادر

عتيقجيهان

مقدادالحفناوي

الزناتيصفية

طـارديساره

بن جناتشكري

طالبيعالء

التهاميمحمدالصالح

التنازفتيمروة

حراقةسليم

تقيةعدنان318االتحاد املدني1

الهذليهنده357بني وطني1

الدريهميحسني

الجباليصالح

البرقاش يجوهر

الذكوانينورالهدى

الربيعحاتم

قداشهنزيهه

بوكوموداد

الطيبسعيده

املنانيمحمدالحبيب

البطيوداد

1464

1002

780

695

1453

1100

8

6

منزل بورقيبة

منزل جميل

6

4

3

3

بنزرت

االنجاز

حركة نداء تونس

التحدي

غدوة خير

قائمة لنرتقي

حزب حركة النهضة



الكاملفوزي

التركيمنية

باش طبجيالطاهر

املقنينمنيه

الخضراويهشام

سطادنيا

النفاتياسمهان

الغربيعفاف

العلوييزيد

السويحليخيرة

كرموصمحمدعلي

بن عميرةمراد

الغربيرضا

القبطنياريج

اسحاقمحي الدين

اسحاقهيام

الجلجليحسان

الحشانيسناء

بن فرجعبدامللك

الجلجليريم

الحكيريسمير

دريديمروة

بن الحاج عمرصبرين

بوصندلمحجوب

قارةعليفاروق

الدريديحورية

بوصبيحعماد

622

1100

457

1147

430

1044

671

منزل عبد الرحمان

6

2

6

2

6

4

3

منزل جميل

بنزرت

االنجاز

حركة نداء تونس

مع بعضنا خير

رهان الشباب

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

االتحاد املدني



السوس يعبير

بوربيععفاف

بوجمعةوجدي

املاجريمنى

الحمديغسان

الطرابلس يزينة

أندلس يليليا

بحرينياملختار

البحرينيمصطفى

الدريديوسيلة

رياحيفؤاد152نتحد1

الهماميلطفي

البحرينيرشاد

الجباليرشيدة

طرابلس يسفيان

طرابلس يسعاد

الطرابلس يسهام61الجبهة الشعبية1

السياريحنان

الزواغيمكرم

زماليفجرية

الغربيساس ي

الشيحيسرور

الزواغيتوفيق

الخميريحياة

زعقاريابراهيم

املعافيمحمد

املاكنيكريمة

503

449

358

174

562

631

696

3

2

3

2

5

6

7

منزل عبد الرحمان

السلوقية

املعقولة

بنزرت

باجة

نداء تونس

حركة الشعب

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة



البوعليأشرف

عرفاوينوره

مالكيبالل

أودلحهنجلة

املقايديمنير

الزغدوديدليلة148حركة مشروع تونس1

بوحوالنادية

خليليمبروك

الغربيمحمد ياسر

بالدويهشخديجة

الزواغيباسم

الغربيسنية

النفزيكمال

الغربياحالم

الخليعلطفي

الزايديبشير

املاكنيايمان

البوعليمروى

الخلوفيعدالة

اسماعيليعماد

الطبوبيمفيدة

غربيمحمد نجيب

الغربيصابر

الجبريرهام

النجاريسرى

الدريديكريم

بن الحاج قاسمفتحية

712

670

1903

696

226

189

2035

2815

6

8

2

2

6

باجة

7

2

2

املعقولة

باجة

حزب حركة النهضة

االمل

الحزب الدستوري الحر

حركة نداء تونس

حركة النهضة

األنوار

حزب التيار الديمقراطي

الحزب الدستوري الحر



غربيمصطفى

العياديمنال

سعدأمين

اليحمديسلسبيل

الذيبرضوان

خضرمحسن318الغزالة1

الغزيسرور

الوسالتيكمال

حسنيرضا

البالقيمجدي

السالميوهيبة

الكوكيحامد

بن الضيافعادل

بن الحاج عبدهللاأنيسة

الرزقيشرف الدين

فتح هللارجاء

الوسالتيمنال

عبدربههجيرة

الورغيعبدالباسط

الجندوبيعلي

الجباليسمية

العزوزينهاد233التيار الديمقراطي1

املاجريمنا

البركاتيبلعيد

كايس ينورالدين

الجباليحنان

بالطاهرأنيس
743

1903

1006

493

989

628

418 3

4

تبرسق

6

3

2

6

4

باجة

باجة

حركة الشعب

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

قائمة شباب املستقبل

الحزب الدستوري الحر

الجبهة الشعبية



بالحاج عليعبدالودود

الشيبانيحذام

الزواويأحمد

القرواش يمحمد

الجندوبينزيهة

العياريالبشير

الكالعيايناس

الجزيريالزهرة

املزوغيوليد

الشابيهاجر

القرواش يسها

الهماميسماح

العياريحسن

الهماميسفيان

بوسالميلبنة

العرفاويمحمد

السوس يمنال

البوعليأميرة

الغاليعبدالرزاق

الشابيمحمد

الجباليفاطمة

املانس يمحمد

عياريخبيب

الجباليقيس

الهمامينزيهة

املناعيشيماء165حركة مشروع تونس1

الكوكيحاتم

1119

445

1183

1100

686

647

743

تيبار

4

6

2

6

6

3

9

تبرسق

تستور

باجة

نداء تونس

قائمة شباب املستقبل

حزب حركة النهضة

شباب تستور

حزب حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

زهرة السد



الدجبيهاجر

عبيديصالح

العونيحنان

الدجبيايمان

الدجبياألزهر

بلديمنذر

الطبوبيوفاء

دجبيمحسنة حسناء

بوعزيزيمحمد الناصر

بن عافيةمنجية

الدجبيزهير

دجبيةفريدة

الدجبيهندة

املاكنياقبال

العبيديخليل

الدجبيأنور

سياريرماح

مدينيفائقه

املنصوريسامي

مدينيمحمد املولدي

املالكيجليلة

مالكيشكري

غانمينجوى

محمدياالسعد

العرفاوينهلة

الشعيبيشاكر

منصوريأسماء

623

647

517

155

929

2

6

4

تيبار

زهرة مدين

9

7

باجة

نداء تونس

حركة النهضة

الجبهة الشعبية

نداء تونس

حزب حركة النهضة



منصوريوليد

حجاجييسرى

مالكييوسف250املستقبل1

مدينياملولدي209الجبهة الشعبية1

الريحانيمروى

البراهميفوزي

الريحانيسفيان

نفاتيسفيان116بني وطني1

العمدونياملنذر

كوكيمروة

الكوكي العامريوداد

الرحالحسن

الخياريآمال171نداء تونس1

كوكي عامريمحمدالحبيب

عويديبوثينة

العامرياسالم

رعدانيالحسين

العامريمروان

الكوكيبسام112الشباب املستقل1

العمدونيعمار102كوكة الغد1

الطرابلس يرباب

الرياحيأيمن

الرياحيهيكل

حدودفاتن

اجديديحمادي

ساحليعزيزة

الحمديعبدالرحمان

387

432

201

246

527

242

279 4

قبالط

2

3

2

2

5

3

زهرة مدين

سيدي إسماعيل

باجة

قبالط الجديدة

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

قائمة التأسيس

املستقبل

حزب حركة النهضة

أمانة



الهمامينزار

العبدليهيثم

الرياحيأروى

املاجريحامد

فطناس يريم

السعيديعربية

العرفاوينجيبة

الرياحيخبيب

الرياحيرهام

السبعيمحسن

رياحيخليفة

ماطوس يالهام

بن اسماعيلمحمد

املاطوس يرجاء

النفزيالناصر

الرمضانيأروى

طرابلس يمنذر

الفرجانيزياد

طرابلس يبشير

السليطيناجية

القطمحمود

الهماميسمية

قريرةمحمدجالل

النصريعبدالوهاب

الغربيريم

الشابيعادل

العمرانيلندة

120

220

1624

1603

1557

432 6

2

3

7

7

6

قبالط

مجاز الباب

باجة

نداء تونس

حراك تونس اإلرادة

حركة مشروع تونس

حركة نداء تونس

حركة النهضة مجاز الباب

التحدي



مانس يرمضان

الطرابلس يأحالم

عمرانيالحسين

الطرابلس ينعيمة

املاطوس يمحمد221املستقبل املشرق1

كوكيعبدالغني378حركة مشروع تونس بمجاز الباب1

التوكابريعبدالحكيم

ماطوس ينادية

سوايس يشرف الدين

السواس يمريم

بكوريمهاء

الطرابلس ينعيمة

رحيميعبداملنعم

علويالسيدة

عدالويبلقاسم

اليحمديمراد

رمضانيعلي

عمايريروضة

بوعليهاجر

رمضانيبدرالدين

علويرضا

زماليسناء

منصوريبشير

عابديسهى

سعيديلطفي

الزماليعبير

فرايحيماهر

1116

1557

489

398

1460

512

1006

6

2

5

5

نفزة

6

2

2

مجاز الباب

باجة

حزب حركة النهضة

نفزة في عينينا

حركة نداء تونس

نفزة املستقبل

التحدي

العمل لغد أفضل

الطموح



بركوتيشكري

محيمدينهى

عمورينبيلة

سويحيحامد

عياديبسمة306الجبهة الشعبية1

الخلوليأحمد

قراميساره

دالعيارشيد

دالعياملنصف

املنجليسناء

حبوبيايناس

جوباليعبدهللا

قريش يلطيفة

البراهميايمان

فطحليمعز

بحيحيسامي

صالحيروضة

العبدليعماد254اإلرادة و التحدي1

بهريالزين

حمايديوئام

مزوغيغادة

دالعيمصطفى

صالحيبدره117الحزب الدستوري الحر1

العجيليجميل

بن ابراهيمبثينة

التوميتحيه

القاض يرمزي

1116

771

1207

758

518

935

558 4

أزمور

5

3

6

4

2

4

نفزة

الجميلة- وشتاتة 

باجة

1نابل 

نفزة املستقبل

حركة الشعب

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

اإلنتصار

حركة الشعب

حزب حركة النهضة



العجيليآمال

العجيليصالح

بلحاج املولديسحر

بناحمدممدوح

الناصرزهور

بنعتيقأحالم

املالكيالناظم

بن ابراهيمفتحي

الزيتونيخالد

قربوجايمان

بنضياءنوفل

الحماميأميرة

بالشيخعادل

قرابهزار

بوزيدسامي

بالشيخرباب

بنمحمودالبشير

الحماميعبد الرزاق

املنوبيألفـة

عزوزيامن

الحاج قاسمحاتم

البلطاجيفاطمة

الفنعبير

بنعليمحمد

بن عرفةسارة

املؤدبزهير

الشاوشهيكل

540

629

421

768

738

468

982

939

املعمورة

8

4

3

3

2

3

3

2

أزمور

الصمعة

1نابل 

حركة نداء تونس

كلنا الصمعة

بالدي أمانة

حزب حركة النهضة

طموح املعمورة

شباب املعمورة املستقل

نداء تونس

قائمة حزب حركة النهضة



البريسلسبيال

مخلوفزهير

سويلمسهيل

السمينسليمة

بنناجيفاتن149نداء تونس1

حسينالحبيب

بنحمودةشفيقة

احمدفتحي

بنمصباحاحالم

الجبالياالسعد

بنصالحمنية

الصغيرريم

بنعتيقفهمي

الفتحليجليلة

معاطياياد

بالحاج حسينالبشير بورقيبة

بننصرأنس

الطياريوسيم

السعفياسماء

بنمحموداحمد

الحماويمحمد الهاشمي

الدبيبينورة

الجازيشروق

بنسالمحسني

بنمعاطيليلى

الباروديمحمد

بناملكيمنال

612

474

386

468

891

1221

1658

6

9

3

2

2

املعمورة

امليدة

2

3

1نابل 

الجبهة الشعبية

ما نسلموش في بالدنا

شباب املعمورة املستقل

الى االمام...املعمورة "  "

حزب حركة النهضة

نداء تونس

قائمة حزب املبادرة



فرحاتايمان

بنسالمنجد

االسطافهمي

البجاويألفة

بنحمدةعبد القادر

الحويجاماني

بنفرجعزالدين

امليالدينوفل

بنرجبنائلة

بنصالحمروى

التريكيمراد

الخياريفوزية

الجباليمحمد

غرس  االحمرعدنان

الوحيش يالزينة

طعم هللامرعي

بنحميدهالهام

املؤدبحسن

شويخةأحالم

بنطالبشكري

الشريدهدى

بنجديرةايمان

الشرشاريمحمد

بنظافرمحسن

الكارسامي

بوعائشهسوسن

الزردوممحمد

964

490

238

1060

319

1200

339

663 4

6

3

2

4

الهوارية

بني خيار

2

7

2

امليدة

1نابل 

اللقاء الديمقراطي

نداء تونس

التحدي

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

نخدموا بالدنا

أفاق تونس

الشباب



منصورياسمين

الفرجاويايمان

الزواويناظم

الزرياطفتحي

بن آمنةسارة

سلومةسرور

بنعزيزةريم

كبوسحاتم

سعيدشلبية

ونيسةنورالدين

بوعشيرمحمد

باالحيرشحميدة338الجبهة الشعبية1

زرياطياسين

بنعزيزةسيرين

سعيدمحمد

سالمةاحالم

ارباسم
ّ
الحف

زمندراقبال

رايسسامي

الشتيويعبير

بوعجينةاحمد

الشريفرباب

سعيدمحمد أشرف

بنعثمانعبداللطيف

بنصالحةغادة

الحجريصالح

محمدأسماء

1060

2014

1892

969

864

تازركة

4

8

7

4

4

بني خيار

1نابل 

حركة حزب النهضة

نداء تونس

بني خيار تتجدد

حركة حزب النهضة

الشباب



الجزيريعبدالرزاق

الطرابلس يرامي

برينيصالفة

ناش يزهى

ناش يرشيد

بلحاجهاجر

املسعديسمير

برينيصمحمد291الطموح والتحدي1

بنقدارةايمن

بناملكيوليد

بوليلةايمان

بنالحاج الصغيرهاجر

بنحمادهداود

الهماميعزالدين

بنعثمانرحاب

بنمحمدروعة

بنكديسهربيع

بنالذهبيالطيب

املحمدينجيب

بنسعيدمحمد

بنفتح هللاالفة

عبودةهالة

الدرويشامان هللا

بنصالح بنعليثريه

بنمسعودمحمد

املؤدبسماح

بلحاج رحومةوفاء

986

358

497

1140

454

356

948

1854

حمام الغزاز

5

2

2

5

2

2

5

تازركة

زاوية املقايز- تزغران 

7

1نابل 

مشروعنا للتنمية

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

أمل الدخلة

الحزب اإلشتراكي

األمل

نداء تونس



املؤدبكمال

بنحسينمريم

الزواويلطفي

بلحاج عمرسامي

الزواويسماح

عبيدمنير

بنحمودةحسام

بنحسيننجيبة

بلحاج رحومةايمان

بنحوريةلسعد155حزب اللقاء الديمقراطي1

املنصورينجيب240الزيتونة1

بن صالحسامي

الصيدسعيدة

بن الحاج حميدهوليد

الصغيراماني

الزينمجدي

الشبعانهالة

ستهمالحبيب

بعطوطأحمد

ابن عموبسمة

شيحةسامي

عطيةيسرى

الربوديتوفيق

بنصالحةسمّية

حواسسندة

خلف هللاسامية

بواالبياررضا

2112

2822

1749

948

276

600

6

7

5

حمام الغزاز

دار شعبان

5

2

3

1نابل 

حزب حركة النهضة

نداء تونس

الحزام املدني

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

األمان



سويلماملنجي

املجدوبمحمد امين

داودمروى

خليلعبدالستار

خلف هللاسامي

البعيليعبداللطيف

بلحاج ابراهيموسام

زياديهاجر

الشريفمهدي

القابس يزهور

ناجيهاجر

الناصرحاتم

حمزةاميرة

الشويخشكري

القابس يحافظ

بنلطيفاحمد142قائمة الشباب املستقل1

الناصرسعيدة203حزب حركة النهضة1

الناصرجواهر

الشقراويعبدالفتاح

الناصرلطفي298مشروع تونس1

الدريديمروان

املزوغيسماح

بنسعيدسمير392غدوة خير1

بانيوليد

الحفارشيراز

كشطانحمدي

قربعسليم

1935

1749

1293

1314

865

642

309

514

462 2

6

قربة

5

3

3

4

3

2

2

دار شعبان

دار علوش

1نابل 

صوتنا

حراك تونس اإلرادة

حزب حركة النهضة

األمان

داركم

املستقلة أمل

املتوسط

حركة نداء تونس

اإلصالح



الحدادعائشة

بالشيخمحمد

الرايساسماء

الزرليدعاء

بلماض يرفيق

بنعزيزةنجيب

بن عزوزفاتن

بوطريفعبد اللطيف

الوسالتيسهى

الحدادمحمدالهادي

املايلمنتصر

الطنقورعفيفة

الزقليايمان

رابحءايمان

الساحليرشاد

الخياريانيس

الخميرسناء

سالمةحلمي

يدعسنورة

خليلكارم

ابن عربيةنجاح

نابيصفاء

الجربيأغلب

االنقليزاميرة

البربارمحمداالسعد

االنقليزوفاء

الجنحانيمحمد علي

1935

1603

1068

1632

1056

553

685

3156

قليبية

6

5

4

5

3

2

2

11

قربة

1نابل 

حزب حركة النهضة

اإلزدهار

حركة مشروع تونس

التيار الديمقراطي

نداء تونس

أفا ق تونس

قليبية العزيزة

قليبية في عينينا



اليحياويحياة

النجيليمجيدي

فرج هللاسنية

بنسليمانشادي

صمودعايدة

االنقليزهشام

متاع هللارانية

الحجامجمال

الحجامفوزي

العيارياملبروك356حماة الوطن1

املجيدسلمى

ريدانناجي

الطروديفاطمة

عبداللطيفمحمد

النمرسعيدة

بوعفيفمحمد

بنالحاج عمرشيماء

الجباليحافظ

االمامرفيعة

ريدانالهام

حسونهفتحي

الزمرليروضة

املسلمانياحمد

الشكيليمحمد رض ى318االئتالف املدني بقليبية1

املجيدفؤاد

حمّيدرحاب

مباركنور الهدى

1041

1262

1379

670

1179

3156

منزل تميم

4

4

5

2

5

قليبية

11

1نابل 

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

التيار الديمقراطي

الحزب الدستوري الحر

قليبية في عينينا



الجندوبيأحمد

الجباليرحاب

التبرغالب

زهيوةعياض

بنسليمانشيماء

قاوةهيكل

الطرابلس يأماني

املؤدبفاتن

بنرحومةصابر

بنجابرنادر

بديرة الفياللييس

املؤدبمروة

دبيشبسام

تيرةسهام

شويخةعبدالفتاح

شرفانشيماء

الحدادغّسان

الشعبانيعبدالحكيم

املثلوثيفاطمة

بنابراهيمالناصر

الزبيرنبيله

السعيديعاطف

بوعزيزأمان

عصمانأمامة

عيادحافظ

بنداودآمنة

بنرحومةفؤاد

589

837

1179

1488

984

837

1413 6

2

3

منزل تميم

5

6

4

3

1نابل 

صوت املستقبل

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة النهضة

نداء تونس

الجبهة الشعبية

منزل تميم الى األمام

الّدخلة



بنهمامجميل

بنمحمودشمس الدين360اإلتحاد املدني1

بنحسينزينب

بنعبدهللاياسين

بن علّيةصفاء

بنسليماناحالم

بنمعاويهسعيد

بنحسينمحمدالعادلي

بنمعاويةأميره

بنمعاويهحسام

زبيروصال

بنعبد هللامعز

بللهنورالدين

بالحاججبران134االنفتاح1

قرطمحمدالناصر

خلف هللامحمد

الشريفرحاب

العريبيسفيان

سيدهمليليا

بن سليماننوة

بن الكحلةانيس

الباهيروضة

الخنيننبيل

معتوقبسمة

الشليايمان

قارةعليمنير

السكنداجيهدى

837

353

781

434

3283

3845

نابل

3

2

6

3

6

7

منزل تميم

منزل حر

1نابل 

صوت املستقبل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

األمل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس



الحالئليآمنة

بالطيباحمد

الورفليسمية

التستوريمصطفىالحبيب

شهيبةايهاب

الكرمةمنذر

سلمانآمنة

االذيبالفهري712نابل في العاللي1

الغولاالسعد

عزيزيرندة

القديجالل الدين615نابل مشروعنا1

دقنومحمد

الحمرونيسعيدة

حريقةنجالء

بومعيزةنور

الوصيفحافظ

الشواش يمحمد681من هنا نبدأ1

خليلمحمدعلي

مراداميمة

العاصميقيس

الفايضحسان

عصاديمنال

الخلفاويأنوار

بوذينةمجدي

بنعبدالدايمنورالدين

درويشدرة

بنسالمةفايدة

1997

1749

887

931

1292

2995

2237

الحمامات

2

2

3

6

5

نابل

4

3

1نابل 

2نابل 

االتحاد املدني

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

القائمة املستقلة نابل في القلب

الحزب الدستوري الحر

التيار الديمقراطي

الجبهة الشعبية



بنسالمسوار

نابوليرندة

بوسالمةمحمدنجيب

السياريسنيه493التيار الديمقراطي1

اسماعيلعمر

درويشاحالم

الباجيمعز

الشعبانيمنى

القمبريمروى

والياسماعيل

بوسالمةبوبكر

حفظ هللاعبير

عطيةأسامة

هرماس يهالة

مراداملعز

الغةغازي

شهيدةايمان

حمزاويمصطفى

الشماخهالة

مسعودكمال485الجبهة الشعبية1

بوخيشةأنسه167حزب حركة النهضة1

الواعرنجيبة

بن الجهميمحمد

زياديخالد

سعيديأماني

املثلوثيمحمود

محمدنسرين

2351

959

2237

1125

1691

812

2017 4

5

6

الحمامات

بوشراي- الشريفات 

5

2

4

2

2نابل 

حركة نداء تونس

الحمامات اوال

سواعد االحرار

التحدي

حركة مشروع تونس

افاق الحمامات

بوشراي-مستقبل الشريفات



دريهميفتحي133الجبهة الشعبية1

املثلوثيصبرين

بنقاسمالبرني

الورغميشريفة

قطعةيوسف

بوشريدةمحمد

املؤدبسيرين

بن زينبعبدالقادر

السنانيبالل

الشمتوريمنير

الشبعانحنان

بن الشيخوهيبه

ابيحسام

عون هللاالبشير

جديديزينب

رقمونعلية

رياحيأسماء

الحماميسنية

عمررضا

حفيظصابر

شاشيةالحبيب

بوزيانسماح

شاشيهمهدي

حسينأمال

الشوكايهاب

ابيمحمد نجيب

بولعابةالحبيب

962

377

490

545

299

908

906

797 4

5

بني خالد

2

3

3

2

5

5

بوشراي- الشريفات 

2نابل 

تاج الدخلة

حزب حركة النهضة

األمل

حركة نداء تونس

الكرامة

امليزان

نرتقي

حركة نداء تونس



فرحاتانتصار

بوالشالغممحمدأمين

سويس يسناء

شاشيةوسيم

بن قاسمليلى

الهداجيهنيدة

مسعودسنده243الجبهة الشعبية1

شاشيةسليم210التميز1

بنرجبالهادي

بنرمضانمليكة

بن رحيمالناصر

علويفاتن

وهيبيخديجة

بن رمضانفدوى

عليسالم

كعبارحنان

االسوداملعتز

بنعثمانعبدالباري342الجبهة الشعبية1

السعديمحمد أمير

عزيزعادل

حفيظشريفة

السنوس يغادة

اللواتيحمودة

بن منصورفاطمة

العّياطحاتم338افاق بوعرقوب1

اللواتيأميرة

بوسودةليلى

962

488

1088

876

1376

1506

5

3

5

4

6

7

بني خالد

بوعرقوب

2نابل 

حركة نداء تونس

غدوة خير 

حزب حركة النهضة

االنطالقة

نداء  تونس

اإلرادة و العمل



العياريتوفيق

بن سعدانتظار

الهانيعبدالجليل

عزيزمختار

بن عثمانلنور

الحشايش يفتحي

العميريوليد

العميريهيفاء

عذيبيعبدالرزاق246الكفاءة...االداء...املصداقية1

املاجريمنا

العذيبياسامة

الدريديليليا

الشرعبيسميحة

بنزيدعثمان

بن منىسهير

العميريالطاهر

بنعليةمروان

الكوكيريم

الزيانيمصطفى

الحجريأسماء

بريككمال

العذيبيلطفي263اإلرادة1

طرابلس يمحمد433االقالع بتاكلسة1

حصحاص يالحصحاص ي

بن حسينراضية

الطرابلس ياسماء

الجديديسمية

569

422

2226

1506

883

1574

1594 5

2

3

14

تاكلسة

زاوية الجديدي

7

3

5

بوعرقوب

2نابل 

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

غدوة خير

اإلرادة و العمل

التقدمية للنضال االجتماعي

حزب حركة النهضة



بن منصورسامي

محمديطارق

الهيشريكمال

رحاليفريدة

الشافعيخميس

العبيديلطيفة

شمامالهادي

بوزكريهدى

الجوديقيس

غرددوآمال

اليزيديزهرة

بوالشالغمرؤى

اليزيديرشاد

الغرددورابحة203حزب حركة النهضة1

هويديبوبكر

حميدينجالء

شورابيعلي

الهانيسعاد

بن عطيةرمزي

حمزةآمنة

قزقزعبدالرحمان

الهذيلينزيهة

حاجيمراد

بن حسنهاجر

بلليلةعمر

العربينجاة439الجبهة الشعبية1

الخمارصبرين

2226

2202

1821

489

سليمان

14

6

5

2

زاوية الجديدي

2نابل 

غدوة خير

حزب حركة النهضة

سليمان املزيانة

ملبارة



مكلينفتحي

بن عيشةايناس

الخمارعاطف

بنهداجبسمة471التيار الديمقراطي1

العونيسهام

بلخوةايناس

الحمرونيمحمد

مكلينميساء

القرويالهادي

بوزيانأميمة

التواتيمحمد

الطرابلس ينور الدين

الرويهمابتسام

بنحسنمراد

خصيــبمنيار

عطيةرشاد

الفرجانيكريمة

الحمرونيسمير

الجالص يمحمد88النسور1

الحجريمحمد

الحجريجمعة

بريكملياء

الهيشريأمينة

بننجمةزياد168األمل1

الصغيرسلمى

خصيباسماعيل

الفرجانيصابر

399

295

402

365

489

844

1721

647 2

4

3

4

3

سليمان

سيدي الجديدي

2

2

5

2نابل 

نداء تونس

الحرية

املستقبل أوال

ملبارة

املستقبل

حركة نداء تونس

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة



الجريديالجديدي179

بنخضرنوال179

الباجيمحمد

نويوةمحمديسري

لواتييسرى

الرواونيحسن

بن عطيةضحى

الكاملعبدالسالم

بنبيةحنان

غربينور الدين

البكوشمروى

صولهرانية

بوبكرآمنة309الجبهة الشعبية1

مباركصالح الدين

بنميالدكوثر

بنخليفةالزهرة

الحمرونيالهادي

عبدالنبيايمان

بن املبروكامير

الحمرونيجلول

الزيادياملعز

الجالص يحميدة

حمرونيمحمد

الدخالويفريال

الشماخيسهام141حزب حركة النهضة1

عامرياشراق

الزيانيخميس
151

1274

1204

1039

739

429

3

4

2

سلتان- فندق الجديد 

قربص

2

5

5

4

سيدي الجديدي

2نابل 

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة

نداء تونس

-اإلتحاد-قائمة مستقلة

قائمة االمل الجديد

القائمة املستقلة الورد

النزاهة



الدبابيمحمداألمين

دغبوجنجوى

النجاررياض

الكلبوس يمروان

مخلوفيدالل

املعالويجميلة

التليصفاء

فنيرةزين العابدين

بنمباركفتحية

الخوينيمراد

القنيخميس

دحمانقيس338اتحاد شباب قرمبالية1

عبيدلبنة

بنسعيدنورالدين

الدبابيهاجر

فنيرةاملختار

بنصالحوداد

بنسليمانجمال

بنطالبزياد

بن حاحاعبير

القنيعادل

عطيةمكرم

بن عمارةعائشة

بن مناأميرة

العطوش يعبدالجبار

الطرابلس يمليس

الغربينجوى

1986

2408

1431

536

1088

168

290

3

قرمبالية

2

3

6

8

4

2

قربص

2نابل 

حركة نداء تونس

الثبات

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

قرمبالية الغد

الجبهة الشعبية

اإلتحاد املدني



طالبأنيس

عبدامللككريم

الخالديمحسن

املثلوثيياسمين

صمعيةسامية

الفاهمصابر

بركاتايناس

جالليةلطفي

قوبعةالحبيب

املاكنيهاله

بنعليةمحمد

الطاهريزينب

النموش يمحمد

الجربيوجدان

جالليةفوزي

الصندليريم

املثلوثيالهادي

فرفرةفريال

الدخيليرياض

سويدفاتن

قّرابأمل

باشامحمود

بن فرجسوسن

الجماليمنير

بنعليةجابر

برق الليلوفاء

شعبانوصال

1274

1088

1653

1707

840

501

411

828

397

الزريبة

3

6

6

2

2

2

3

3

4

قرمبالية

منزل بوزلفة

2نابل 

زغوان

التيار الديمقراطي

الوفاء للمواطن

حركة مشروع تونس

الحزب الدستوري الحر

صوت الواجب

اإلتحاد املدني

حزب حركة النهضة

نداء تونس

حزب حركة النهضة



الحاج عمرجالل

السعداويذكرى

االسودالهاشمي

العبيديشروق

العمريعبدالسالم

التليليوهيبة

بن عمرابراهيم

الحاج حسينعبدامللك

بن زينةنجالء

البحريفتحي

عمارهدى

بوخريصمراد351األمل1

الخميريدنيا243التيار الديمقراطي1

موس ىابتسام

األبيضعبدالفتاح

الدريديعبدالواحد

الحاج الصغيرمكرم238املاء و الحياة1

بن شعبانألفه

بن دخيلحياة

بن خلف هللاحسام

الناويحسن

االعماريحكيم

الرحاليمحمد

الشنوفيملياء

خلف هللاملياء

حجاجينزار

بن عبدالسالمفاطمه

1274

1707

564

978

409

914

6

2

3

3

7

الزريبة

العمايم

4

زغوان

حزب حركة النهضة

نداء تونس

الصمود

الزريبة للناس الكل

حزب حركة النهضة

دولة املواطنة



حسينعفاف

بوبكرعلي

بالحاج عمارهعواطف

الهماميعاطف

شعبانحسان

بنرجبعزيزه

محمدمنصف

الشنوفيعبدالوهاب128الشعبي الجمهوري املتحد1

باشوشسليم

عبيدصابرين

معطى هللاحلمي

العيدونيسامية

الشرعبيرمزي

الغربيأحمد

الصوليعفاف

عليةمحمد

الشريفعواطف

الورتانيفيصل

بنغريبعبداملنعم

هداراسالم

بن حسينسميحه

الشنوفيسالم166االرادة1

بن نصيرأحمد301حركة تونس أوال1

بن زيدفيصل

بوكيلهنده

السعيديالطارق

بن الحاج خليفةالشريف

1078

870

340

518

261

757

904

2

3

الفحص

2

5

4

5

4

العمايم

زغوان

حركة نداء تونس

قائمة الخير

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

االمل

الجبهة الشعبية

أهالي الفحص



الشريفندى

بن غريبمنير

العروس يمهذب

الشرعبيفتحيه

برتيمةعبدالرحمان215بالدنا أمانة1

حسنالشاذلي274الناظور أصالة و كرامة1

الصيفيزينب

بنرحومةأحمد

عبدهللاحنان

كريمحمادي

بن ابراهيممحرز

بوعزيزتوفيق

بن ابراهيماحمد

بن رجبعبير

فرحانيساميه

الشبعانيدلنده

الكشباطينورالدين

العابدهنيده

بوصبيعمروى

التوميعبدالعزيز

فرحانيقيس

كريماملعز

الدزيريسالم

بالحاج عبدهللامروى

الشبعانيخليل

بوجمعةرضا

زهمولكريمة

806

1033

518

514

1285

1622

608

1084

3

الناظور

3

3

4

5

2

4

3

الفحص

زغوان

قائمة اإلصالح

قائمة حزب حركة النهضة بالناظور

حركة نداء تونس

قائمة املحبة

الزيتونة

اإلتحاد من أجل الناظور

الخير

أهالي الفحص



الحاج عمارةكريمة

محمدمحسن

بن مصطفىسلمى

السحيريسميره

نوارالغربيهشام

بنموس ىمصطفى

بلطيفتركية

العباس يصفوان

بن تومينمحمدمبارك

العباس يسرين

الرياحيعصام

الصغيرعزوز

بن الفتنياكرم

الفرجانياشواق

الخذيريرمزي

الفتنينجالء

الهماديحسين

أنصاريمريم

الدخيليقيس

بوراويجميلة

الحبيبيخالد143ثقافة االمتياز1

فرحاتمنى133قائمة حزب حركة النهضة جبل الوسط1

الفرشيش يلطفي

الجالص يسالم

العجيليفطومة

العجيليمحمد علي235الصفاء1

الجالص يسفيان

756

631

303

438

442

252

292

369

591

1272 6

جبل الوسط

2

4

2

3

3

2

2

2

3

الناظور

بئر مشارقة

زغوان

األمان

قائمة حزب حركة النهضة

نداء تونس

مستقبلنا بأيدينا

السنبلة

حركة العدل و التنوير

قطار التنمية

بئر مشارقة تجمعنا

األمل

وردة جبل الوسط



العباس يانصاف

العوسجيصالح

الهماميمنيه

الفرشيش يمنير

العجيليأميرة

القنبريكريم240زغوان مدينتي1

عمارأيمن

زوقاريطارق

بوطريفوداد

بلقصيرأميرة

الطرابلس يسمية

بن سعدهبة

غالبالطاهر

بن عمربن أحمدنهى

قدوراملنظر

اللعالعيمنال

بن مالسةمحمدعلي

بويدهمروان عبدو

الشتيويذكرى

بلحاج عثمانرباب

غالبنصرالدين

القراوهكمال

كريفةنادية

املانس يعماد

بن سليمانايمان

الزينمحرز300الجبهة الشعبية1

بنعيس ىأكرم441قائمة املصير1

494

1272

1235

1068

513

1230

504

575

زغوان

6

4

3

2

4

2

2

2

جبل الوسط

زغوان

االمل

وردة جبل الوسط

آفاق زغوان

حزب حركة النهضة بزغوان

الطموح

نداء تونس

كلنا زغوان

لنبني حياة أفضل



البوابمنى

الغرابةعبداللطيف

بن فرجالعاليه

الجعيديفوزي

بن قوتهكلثوم

بن الحاج علياخميس

الفيتوريبيرم

البكريحنان

االحمرمروان

بنعونفوزية

بن حمدهمنير

العويس يمروى

بن الحاج سالمةعلي

بن حفيظنزار

البكريدليلة

بن حسنكريمة

بالحاج صالحسهام

عبيدأمينة

بن بوشريطرضا

السبوعيعبداللطيف174صواف تتقدم1

شهبمحمد

غنامسهام

فريوينعمان

عكرمييسرى

حمدينبيل

شيحاوييسرى

عادلصالح

1818

548

678

1475

457

493

728

2

4

10

3

2

3

7

زغوان

صواف

السبيخة

زغوان

القيروان

صوتكم أمانة

حزب حركة النهضة

العين الساهرة

السبيخة أمل

حركة نداء تونس

زغوان اإلصالح هنا و اآلن

نداء تونس



رقامعلي

عامرنزيهة

فريوياحمد

غنامخلود

حامدينبيل

ضيهآمال322حركة الشعب1

عرفهصالح

ضيةهنية

حمديطارق

مسطورياملنصف

منصورحياة

الطرابلس يسمّيه263الجبهة الشعبية1

نواشاميرة

جليطيرشيد

جبيرهخليفه

الجالص يوئام

حامديمعز

سقةأمينة

مالطالهادي

خضراويمـروى

سقةخميس

طعمروضة

طعمطارق

سعيدوداد

نابتيمحمد

هبولمنية

جريوعثمان

1818

1369

1145

849

1436

4

7

الشبيكة

7

5

5

السبيخة القيروان

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الزيتونة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



شيحةقيس

الزايريمحمد

مالطربح

سقاياسين

زايريمحمد

زايريتبر

سبرياالزهر

مالطالناصر319أمل الشبيكة1

بعزاويمحمدالصغير

بعزاوينورهان

غرسالويمحمد

مسعوديمنجية

بعزاويفريد

بنلحاجسميه

غرسالويالفتحي

بعزاويمنصورة

حريرهسارة

بنلحاجاحمد

غرسالويمروى

مسعوديدليلة

غرسالويعلي

بعزاويسنا

بعزاوينورالدين

بعزاويخالد

عائديالهادية

بعزاويحنان

الضيفاويمنية

840

570

713

1162

549

426

1436 7

3

3

10

5

3

10

الشبيكة

الشراردة

القصور- الشرايطية 

القيروان

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

الوفاق

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس



مطيراويمصطفى

مطيراويوصال

هرابيمحمد املولدي

غريبيسماح

دوزيحاتم

هانيربح

حديديكمال

مطيراويروضة

ضيفاويمحمدالناصر

مطيراويسيف الدين

حديديبوبكر

القمديأفراح

رياحيعبدالنبىء

خردانينجاة

هانيكوثر

القمديفرج

غريبيرمضانة

فجاريفتحي

سالميجميلة

مسعوديفتحي

اوالداحمدساملة

مسعوديزياد

اوالد مسعودحسناء

فجاريحياة

رزقانيمحبوبة

حاجيمحمد

ثابوتيمليكة

840

720

970

1493

6

9

العال

10

8

القصور- الشرايطية 

القيروان

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



حمالويعبدالكريم

ضيف هللاليلى

غديفيناجي

خريفيوفاء

مرابطالهادي

حداديعادل

مسعوديزهير

علويمروى

رزقانيسلوى

مرابطيهاله

رزقانيبوجمعة

أوالدضيفةمروى

السبوعيجمال

رزقانيلطفي

بوعمودعمر

الحاجيخولة

املثنانيعادل

الشوكآسيا

رابحيمحمدالصالح

الكبايريروضة

الصدفيمحمدأحمد

البليليخولـة

املاجرياملولدي

بودنرضوان

الهيشريعزيزة

يةسمير
ّ
بن عط

صوةامال

954

7562

1493

744

القيروان

9

4

5

15

العال

القيروان

حزب حركة النهضة

ارادة وامل

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة



ابن الحاج صالحرياض

بوعجيلةنجاح

البلطياسكندر

نقازيعمر

مهدويفاتحة

حداديالحبيب

ازيدلطفي

الحطابأنيسة

السعيديأنيسة

املستيريمحمدالحبيب

الخربوش يرفقة

العربيأحمد

بلطيالعكري

معمرعمر

الجريريمحمد

غربالرياض

الحيدريامل

علوينيفاتح

الغفاريأكرم

عبروقريم

جبنونينادر723من أجل القيروان1

عطاءهللامحمد

املساهليلطيفة

همامينسرين

برهومينبيهة

عجيليعلي

سعدهللافتحي

1555

1466

1242

821

7562

3504

1348

974

2

4

القيروان

الوسالتية

15

7

3

2

3

3

القيروان

حراك تونس اإلرادة

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

قائمة حركة نداء تونس

اإلتحاد املدني

إلحياء القيروان

التيار الديمقراطي



بحرونيايمان

عبداويبثينة

مانس يآلطيب

ماليكيكريم

بوراويمحمد

حميديأمال

مردانيآيـة

عبداويعمارة

قريش يمحمد

خميليحميد

مانس يعبدالفتاح

السالمياحالم

آلفائزعبدالنبيء

فرجاويسامي

الصعنونيوفاء

بوراوينجوى

العامريمحمد

حاجيصبري

فتيتيمنى

بوراويجوهر

الخلفاويصبرين

غيضاويعبدالرزاق

صيداويكريمة

الشامخيابتهال

وصيفيحمادي

حمداويعفاف

سالميزهير

977

1000

619

475

1872

1040

بوحجلة

5

5

5

3

2

9

الوسالتية

القيروان

حركة نداء تونس

الوسالتية تجمعنا

الحزب الدستوري الحر

اوفياء وسالت

االمانة

حزب حركة النهضة



شريقيبلقاسم

عويشاويخالد

الكنانيمحمدسفيان

عبودياملختار

عماريمروى

عبدالويالحبيب

غيضاويزبيدة

رمضانينادرة

هوانيمبروك

سفسافيسفيان

صيداويكمال

غيضاويسامية

سهالويحياة

غيضاويأميرة

غريبيزينة

حمداويمحمد

شامخياملنجي

الرمضانيمكرم

صيداويمحمد

السالمينجوى

الزمالنجيب

سهالويرياض

عويشاويايمان

بنبايايمان

يعقوبيعثمان

الدوزيسالف

دوزيالفتحي

644

1412

1039

796

718

615

1872

6

5

4

3

3

5

بوحجلة

جهينة

9

القيروان

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

االرادة

الجبهة الشعبية

رد اإلعتبار

االتالف املدني املستقل ببوحجلة

حركة نداء تونس



بوقطفثامر

عبدالويرضية

هرابيالسيد

قيسفاتن

دوزيفرج

مسعوديمبروكة

شلبيالفتحي

عطيايمان168الجبهة الشعبية1

عباس يربيعه

بوعالقيعبدالجبار

سعيدياملختار

زائديحسن

سباعيسهام

جماليالذهبي

هادفيكمال

سباعينائرة

حاجيمحمدعلي

رابحيخولة

سحاريعادل374الجبهة الشعبية1

شورابيابراهيم

رابحيايمان

اللطيفطارق

نصرياالزهر

عباس يرفقة

سباعيرشيد

طريفيصالح399سواعد الحر1

نابتيمروى

1953

746

1010

522

1019

837

644

275

248

270

776

حفوز

3

2

3

2

3

3

9

حاجب العيون

5

2

2

2

جهينة

القيروان

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الوفاء لتنمية جهينة

التيار الديمقراطي

تصحيح املسار

أحرار حاجب العيون

القائمة املستقلة الزيتونة

حركة نداء تونس

حركة النهضة

مستقبل حاجب العيون



بحرونيبدرالدين

محمدياملهدي

جليبيايناس

عجيليعمر

جبنونيفرج

كسابيهندة

مناعيكمال

جليبيثريا

الضفالويهندة

قيزانيكمال

فقراويعزة

سعوديدالل

رابحيالسحبي

روينيفتحي

املنصوريعبدالعزيز240الجبهة الشعبية  1

بحرونيالشاذلي

حاضريطارق

ديوانياشراف

عكروتيجليلة

الكنائس يابراهيم

قريش يسامية

دبيش يمنير

العجميفاتن

بريكيجليلة

الحامديليلى

ظاهريصبرين

هداجيفريد

843

1953

685

676

1447

474

6

2

5

حفوز

رقادة

9

3

3

القيروان

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

األمل للجميع

البناء والتنمية

اإلشراق

حزب حركة النهضة



الطالبيعبدهللا

املناعيسيف الدين

الحامديحمده

الطالبيابتسام

الهداجيمنى

الخليفيعبدالرحمان

الهداجيحسناء

الخليفيلطفي

الرمضانيخلود

رمضانيالسيد

عطيفاطمة

الطالبيالطيب

قادريخولة

املناعيبالل

عونمحسن

عاتيمنيه

عبوديالفتحي

حصيربشرة

مرزوقيفتحي

مطاوعنسيمه

نصرهللاسالم

ساكترحومة

حمرونيأميمة

مرزوقيقابيل

غديرعبدالرزاق

مكينةسميرة

عبودعبدالفتاح

916

455

346

1401

843

592

510

656

245

2

10

الدريعات-سيسب 

5

4

3

4

2

7

3

رقادة

القيروان

حركة مشروع تونس

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

اإلقالع

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الكرامة



أميناملكي

شبكةالسيد

ضيفنجوى

عبودأسماء

طراشحنان

فرج هللاالحبيب

أمينيسرى

قمرصفية

مرزوقيحسين

بنعاطيكوثر

أمينالبشير

حاجيعمر

حاجيحنان

سعيديصالح

تليليالهادي

هادفيوسيلة

سعيديمروى

شعبانيأمال

شعبانيمحبوبه

سودانينزار

بلغيثعبدالستار

شعبانيألفة

مامنياالزهر

نويقيساره

سودانيأحمدالزاير

سودانيسعدية

مباركيريم

753

506

582

1401

266

10

2

7

4

5

الدريعات-سيسب 

شواش ي

القيروان

حزب حركة النهضة

سيسب الكبرى

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حركة مشروع تونس



دخيليعبدالحكيم

مباركيصابرة

الحميديوهيبة

حميديكمال

هماديعماد

مالس يربيعة

وهيبيخالد

حميديايمان

السالميأشواق

هماديمنصور

الهماديعزالدين

سالميرحاب

جويداتتوفيق

الجالص يآمنة

سالميمحمدصالح

هماديمـروى

هادفياملهدي

الجبيليعبدالحميد

نصريعبدالستار

مجبريسعيدة

عبيدينعيمة

ديوانيرضاء

خطاطفةنجاة

الديوانيمحمدعلي

عبيديحمادي

زرقيهندة

سعدالويعمر

454

1588

505

798

1378

193

728

9

3

6

9

عبيدة

عين البيضاء

2

4

2

شواش ي

القيروان

متطوعون لتنمية عبيدة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

البلدية للجميع

إتحاد األحرار

حزب حركة النهضة



عقرباويالناصر

تياهيالشاذلي

فجاريألفة

عايديمحمدعلي

فجارييسرى

خليفيحسان

زروقيصبرين

الخطاطفيعفاف

خليفيسعديه

نصيبيخالد

عبيديعلي

رحمانيخلود139حركة نداء تونس1

ثابتيالسيدة

رحمانيسناء

نصريعلي

جبنونيهاجر

عداليفوزي

ثابتيالطاهر

رحمانيدلندة

ضويويعبدالحميد

خماريفرج

ثابتيشافية174حزب أفاق تونس1

خميليعبداللطيف79االختيار االفضل1

جمليكريمة

سالميمحمداملنصف

ميغريالسيدة

جمليرجاء

450

767

303

828

1378

منزل املهيري

9

3

6

3

6

عين البيضاء

عين جلولة

القيروان

حركة نداء تونس

املستقبل

قائمة حزب حركة النهضة

النصر

حزب حركة النهضة



دريديالحبيب

كرعانيمراد

جمليخالد

السالميعبير

كرعانيعلي

عجبونيتقوى

جمليخليل

حميديلطفي

عزعوزيخميس

عزعوزيرحمة

جمليرمضان

سالميألفة

جمليمـروى

سالميمحمد

وسالتيايمان

حاجيبوبكر

عفليأميمة

عجبونيسفيان

مرزوقيمفيدة

جمليعلي

الفيالليحنان

مرزوقيفتحي

شرميطيسعيده

محفوظيالهادي

عزعوزيشعبان

مرادليلى

رياش يفاطمة

318

1402

497

435

322

338

1177

828

331

3

3

2

2

6

2

7

منزل املهيري

نصر هللا

6

2

القيروان

قائمة االنقاذ للعمل البلدي

حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

القائمة املستقلة الشباب و التنمية

الوفاق للتنمية

األمل

حزب حركة النهضة



عفليالصحبي

حاجييونس

عياديسنا149حزب اللقاء الديمقراطي   1

ميغريعزيزه

طيموميعبدالستار

بوعزيزيرضا

عالقيخدوجه

سعوديعبدالستار

درباليساميه

غريس يعادل

درباليعمار

موالهيسلوى

عالقيمحمدالهادي

الدرباليعزالدين

عالقيطارق

بوعزيزيراضية

سعودينورالدين

قسوميمحمداالمين

قاهريتركيه

موالهينوره

عالقيعبدالستار

درباليمنيرة

موالهيالصحبي

عتوريفيصل

عثمانيصبرين

رحيمينسرين

دخيلليهدى

826

407

564

1493

1402

317

387

579 5

7

3

2

6

الرخمات

القصرين- الزهور 

7

2

3

نصر هللا

القيروان

القصرين

الجبهة الشعبية

الزيتونة

قائمة األمل و التحدي

قائمة اإلصالح و التنمية لبلدية الرخمات

حركة النهضة

فبحيث في االتحاد قوة

الوصية

نداء تونس



منصوريامليزوني

بوزيديمحمد

فقراويالهام

بوعزيصالح الدين

غضبانيعمر371عمر البيضاء1

زعبيعبدالرزاق

بوعزيعزالدين

بلحاجفاطمة

ذيبيزينب

عالقيعبدالحميد

دخيلليفتحيه

بوعزيالبشير

غرسلينجاة

بوعزيمحمداالخضر252الجبهة الشعبية1

املحاريرعبدالحق244قائمة مواطن املستقلة من أجل غد أفضل1

صالحيكمال

النصراويفاتن

العباس يالتليلي

الصالحيصابره

الصالحيالناجم

العويطياحمد303االنتماء  لالرض1

الصالحيسميره

امليساويابتسام

النصراويفرج

ميساويناجيه

املحفوظيزهير

احمدياملختار

1493

1018

2

5

مشرق الشمس- الشرائع 

6

4

4

5

3

القصرين- الزهور 

القصرين

حزب حركة النهضة

حزب التيار الديمقراطي

الوفاء

حركة نداء تونس

قائمة الزيتونة

حركة النهضة

نداء تونس

902

1173

843

538

1092



قاض يانتصار

السميش يالهام

الصالحيعفاف

العمريعبدالرزاق

الدبابيسهام151الحزب االشتراكي1

الصعدليرضا276االفق1

الزماليمحمدعلي

الدعاس يجلول

امليساويبسمة

الرميلي)تومي  (االزهر

الفايدينجوى

خضراوياالزهر

الكرتليعثمان

امليساويمحمد

رابحينزيهه

القاسمييسرى

الكرتليفوزي

الفازعياملحسن

الخضراويحنان

ميساويلطيفه168حركة النهضة1

الزعنونيمروى

القاسمياملنجي

امليساويمحمد225التيار الديمقراطي1

املحمديمنية

خضراويمحمدالطاهر

الخونينجوه

دلهوميمحمد

القصرين

5

3

2

5

3

2

2

6

مشرق الشمس- الشرائع 

العيون

القصرين

حزب حركة النهضة

حركة النهضة

املستقبل

التوافق

صوت الحق

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

املواطنية معكم نستطيع

1092

608

584

1195

810

485

467

1532



علويجميلة

بن نصرآمال

شعبانيعبدالعزيز

غرسليسالم

محمديحمودة

عمرياشراق

عمريفاتن

مداينيمحسن

محمديحياة

عمريأحمد

قاهريهاجر

التليليسعاد

رابحيسمير

دلهوميفاطمة

الغرسليعبدالرؤوف

رحمونيمحمد

قاهريخلود

يحياويسهام

حمزاويمحمدكمال

قاسميرفيق292االتحاد املدني1

بوبكريوحيده

دلهوميالفة

نصراوينرجس

قسومياملنور

دلهومياسماعيل

عرايس ينوره

عيدوديرشدي

4

3

2

6

8

القصرين

النور

6

القصرين

375

1498

1907 حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

األحرار

التيار الديمقراطي

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

1532

998

815



نصرينوراني

حليميحياة

بنانيسيف الدين

محمودفاطمة

اسوديمروى

حقيماجد

بنانياسماعيل

السعيداويمنية

بن درعمحفوظ

رابحيشادي

حسنيشيماء

نصريعبدهللا

محمديفتحي

ميساويالصالحة

حيزيحمزه

حيزيبسمه

عبايدينجوى344مشروع تونس1

حقيآمال

فقراويالحسين

حقيرفيقة

قاسميصالح

طرش يسميره

ميساويمحمدالصالح

الحقيمعز

حسنيمريم

قرمازيمحمدفوزي

حقيلطفي

7

2

7

بوزقام

8

2

6

2

5

النور

القصرين

1907

636

1438

498

1154

1510

433

1430

التيار الديمقراطي

السنبلة

حزب حركة النهضة

قائمة االمتياز

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

الى االمام



عالقيجليله

طرش يالحبيب

فالحيفيصل

قاسميسهام

ميساويوليد

قرمازيسماح

الفرشيش يمفيدة132حركة نداء تونس1

حقيصالح212أمل1

حمديمنذر

عمريتوفيق

هيشرينسرين

شنيتيزهير

حيونيعبداملجيد

خلفاويمنا

قصوريسالف

سائحياالزهر

سعيديسميه

نجالويجمال الدين

سائحيسناء

عباس يمحمدرضا

سايحيوفاء

سماريمحمداملكاوي

عرباويعفاف

ثامريمحمدعلي

جباليمنية

زلفانيثلجه

زوينخايناس

7

7

6

7

بوزقام

تالة

القصرين

1173

1430

1308

1168

حزب حركة النهضة

قائمة االمتياز

تالة الجديدة

حزب حركة نداء تونس



قصوريسمير

الزيدياالسعد

سايحيراقية

خليفيبالل

سماريكوثر

علوانيمروة105حركة نداء تونس1

تليلينائلة

علوانيزهور

علوانياحمد

غرسليسلوى

عماريشكري

سلطانيطارق

تليلينوفل

مالئكيخالد

هرش يحسنة

درباليصالح الدين

سلطانيادزائر

خضريمحمدالعبيدي

قدواريايمان

مسعوديسليمة

خضراويمقطوف

هرش يمحمدالطيب

حمديمحمد

دبياويالخميس ي200قائمة الحاج خميس ي دبياوي1

القاسميرجاء

الخاتمينبيل

الخالقيذكرى

2

5

2

7

تالبت

جدليان

7

4

7

3

تالة

القصرين

1173

650

1048

502

305

723

378

1375

تالبت املستقبل

حزب حركة النهضة

عمل عدالة ثقافة

 التحدي

ياسين

حزب حركة النهضة

افاق تونس

اإلصالح و التنمية



السالميمفتاح ياسين

العابديزينة

املباركيمحمد

الدرباليالزازية

املصباحيالعائش

السهيليفوزي

لويحقيمنذر

مصباحيسهام

عماريالناصر185جدليان اوال1

البوهاللينزار194حركة مشروع تونس1

العماريمحمدالحبيب232االمل1

هرماس يجنات119نداء تونس1

الخالقياحمد

خليفيثرية

الذيبيعبدالعزيز

حمديزينة

منصورياملجيد

رحيميمحمداالمام

ذيبيجهاد

حاجيسوسن

عياديمحمد سليم

حاجيربح

ذيبيشيراز

أسوديمحمدعلي

محمديزبير

مخلوفعماد

حاجيعبدالصمد

حاس ي الفريد

7

2

2

6

4

5

جدليان

القصرين

1375

295

298

1548

1033

1066 التحدى

حركة النهضة

فبحيث يحيا شباي جدليان

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

ياسين



منصوريأحالم

أسوديفائزه

حاجيالوردي

اسوديوحيده

نصريهشام289املستقبل1

بالضيافيكمال

مسعوديصفا

سعديجمال

بلقاسميسهام

منصريأسماء

بلقاسميمنجي

مسعوديعزيزة

عاشوريفاتن

معيوفيمنير

مسعوديحمادي

بضيافيرمزي

جدينادرة

مسعوديسندس

حسنيمحمدالعربي

عبائديأحمد

نجاحيخديجة

عبيديسهير

عمرياملنذر

قرمازيهدى

مسعوديابراهيم

قاسميسمر

نجاحيشكري

4

3

2

3

6

8

حاس ي الفريد

حيدرة

خمودة

5

2

القصرين

808

486

362

628

795

1036

1066

507

التحدى

الشباب

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

حيدرة تتبدل

حزب حركة النهضة

نداء تونس



ميساويفضيلة

جدليمحمدالعدناني

مروانيفاطمة

حسنيطه

نجاحيليلة

مروانيجليله

جدليهاني

جدليعمران

البرهوميناديه

البليليمحمد

الخضراويعزالدين

الدبياويفادية

السماتيساره

الغلقاويمحمداملنصف

خلفيزينب

الخضراويالتجاني

املحفوظينسيمه

البنهيس يمحمد

املحمدياملنصف

الداوديعبدالناصر

القاسميهناء

اللواتيمنتصر

املباركيآمال

الداوديمحمداملولدي

الخضراويمحمداالزهر

الرمضانيعبدالسالم341الجبهة الشعبية1

البرهوميمحمد الصغير

9

5

5

سبيبة

8

4

3

خمودة

القصرين

1036

544

639

2432

1252

1238

اليد البيضاء

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

سبيبة اوال

نداء تونس

الوفاء



الغاويوجدي

املحمديلبنى

املحمدياملهدي

الحامديحليمة

القاسميمنتصر267شباب سبيبة1

سميش يعزوز

املحمودينسرين

الهرهوريمجيد

الهرهوريعبدالجليل

الهرهوريكوثر

عيفاويعبدالرزاق

السالميلبنى

غيالنيحمادي

رميليفيصل

عمريفاتن

السعدونيسنيه

راشديلطفي

التوتيربيعه227السبيل1

الهالليرضوان420الحرية1

السعدونيفاطمة الزهرة

راشديعمر

املخلوفيرض ى

بنانيسعاد

النفطيجالل

هرهورينجوى

التباس ياسمهان

البرهوميمحمد

586

1232

631 2

سبيطلة

5

3

2

2

5

2

4

سبيبة

القصرين

1336

1238

914

665

487

حزب حركة النهضة

امل سبيطلة

نداء تونس

حركة مشروع تونس

سبيبة اوال

صوتك امانة

تونس فوق رؤوسنا

الوئام



الزواويعمري

بوستلةخديجة

الخاليفيتوفيق184الرهان البلدي1

الفرجانينجوى

الشعيبيعبير

العبيدييوسف

الشعيبيسعاد

السويس يامال

البعزوزينصر

الضوافليعمر

حنزوليحمادي

سويس يمحمدالهادي

الجمعاويسناء

رحيميالسيد

الفرجانيعبير

حميديمحمدالحبيب

الرحيميحواء102حزب حركة النهضة1

البعزوزينايله

الشعيبيسالم

عويطيخالد

سعداويحنان

عجالنيعثمان

بولعابيخولة

برهوميمنعم

هرماس يعلي

علياسماء

تليليالناصر

449

1352

517

431

2548

2

9

4

3

11

سبيطلة

عين الخمايسية

فريانة

القصرين

الحزب اشتراكي

حركة نداء تونس

الوفاق التنموي

نبنو مع بعضنا

فريانة للجميع



زائريفاتن

جاءبليعلي

رحيميحنان

سليمانيمحمدالطاهر

سعداوينجاة

رابحيخالد

نونيالعائش

ايالهيهاجر

هرش يياسمينة

مسعودييمينة

جبليابراهيم

سعداويفتحي

رابحياحمد

سالميانتصار

كشبوريعبدالرحمان

ايالهيمحمد

عباس ينجوى

لباويالنوري345اليد في اليد لتحقيق التنمية و التشغيل1

رحمونيقيس

ونيس ينوال

شخاريمحمدالتيجاني

بلقاسميمريم

الجديمنير

رطيبيمنال

عمريشكري

بالطيبيعبدهللا

عمريمحسن342األيادي النظيفة1

2548

651

1420

314

472

980

1548

3

5

فوسانة

11

3

6

2

2

فريانة

القصرين

فريانة اوال

حراك تونس االرادة

قائمة حزب حركة النهضة

قائمة نداء تونس

حزب حركة النهضة

فريانة للجميع

نداء تونس



خميريعبدالدايم

نصراويابتسام

عيدوديعبدالوهاب379الكرامة1

بركاويربيعي

رطيبيعفاف

خليفيمحمدعلي

خليفيعزه

خليفيناجية

شخاريلطفي

عبيديالعياش ي212التحدي1

جباريسهى

شخاريمحمود

عونيمحمدالطاهر

دشراويهشام231افق فوسانة1

حمدانيسلوى

مرزوقيضو

بوخضرهعماد

سالميقليعية

نصريهاجر

منصوريمحمد

قراويروضة

شعبانيابراهيم

حاجيمحمدالساس ي

عبيديزهور

علوياالخضر

فارحيمحمد

نصريعبير

712

708

921

1557

449

1041

682

733

2

4

ماجل بالعباس

2

3

3

3

3

6

فوسانة

القصرين

نداء تونس

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة النهضة

السنابل

قائمة غدوة خير

الحركة الديمقراطية

حركة مشروع تونس

ارادة الحياة



شعبانيسعيد

سهيليمفيدة

فارحيكمال230الجبهة الشعبية1

بوبكريياسين314الثبات على املبدإ1

شعبانيشكري323االنطالقة1

جالليعمار361أحرار الرقاب1

فالحيعبدالسالم

سليميقناوي

عكروتينهى

عيونيعزالدين

قادريحنان

اعبيديمحمداملحسن

جابليمنى

بوزيانياسالم

صالحيمحمد

عكروتيحسيبه

عيونيهشام

جالليريمال

عبيديمحمدالفاضل

مسعودىمحمدالصالح

نصرفاطمة

ضيفيجمال

عبيديمحمدعمار

عبدليحسنة

قادريمحمد

علوياكرام

عبيديعلي441التنمية حقنا1

1041

3178

2095

902

491

4

9

6

3

2

ماجل بالعباس

الرقاب

القصرين

سيدي بوزيد

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

الرقاب امانة



ضيفيهدى

العائديهاشم

بوزيديشوقي

عيساوينجاح

زايديناجي

شهلولصحر

بوضيافابتسام

بوزيديمحمد

كداش يعبدالقادر

عمريعايدة

مرزوقيصغير

بوزيديهناء

مقطوففطوم

حجالويرابح

عيساوياملنصف

بدريالناصر

كداش يمنية

عيساوىحمودة

كداش يقدس

الكداش يمحمد

خصخوص يبرهان420صيد الخنق1

مباركيعبدالحليم

قاسميآمنه

عليبيجالل

مش يعبير

قاسميوداد

بدراويمحسن

365

390

453

1097

705

736

662

878

2

3

3

4

2

الفائض بنور

املكناس ي

2

4

6

الرقاب سيدي بوزيد

حركة نداء تونس

حركة الشعب

االقالع

األحرار

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

 حركة النهضة

التحدي



جفاليمنجد152حراك تونس االرادة1

سالئميةنجوى

قاسميعفاف

مباركيعبدالوهاب

عليبيمنور

غابريعزيزة

قموديبدرالدين

زارعيالسيد224الحياة1

غابريعبدالحليم

عليبيجواهر

عليبيمحمدالصالح239املكناس ي أمانة1

حرشانيالبرني

ابراهميمحمد

منصريرجاء

منصريفاطمه

منصريسوسن

بن صالحأسماء

منصريلطفي

منصريمحمدعلي

ابراهميكمال

تليلياعتدال

بوعالقمنيه

حرشانيعبدالرزاق

خليفياليامنة

حسينيحنان

عبدالويمحرز

دوزيعبدالنور

759

813

591

575

272

418

708

1311

3

4

3

5

املنصورة

أوالد حفوز

3

3

2

5

املكناس ي

سيدي بوزيد

حزب حركة النهضة

حراك تونس االرادة

اإلتحاد املدني

حزب حركة النهضة

االنطالقة

املكناس ي الجديدة

نداء تونس

حركة الشعب



عونييونس

عبدالالويسيرين

هرابيالسيد

فريجيسهام

هرابيسندس

حفوزمحمد ياسر

فريجيسامي

دوزيأريج

الذويبيعبدالرزاق326العمل و املواطنة1

حسينيصبرين

الهرابياالنور

هرابيالناجي358تحيا أوالد حفوز1

دوزيايمان

هرابيخليفة

السالميسامية

الجواديالحبيب

الخليفيرشيدة

عياديهاله135حراك تونس اإلرادة1

حبالنيفؤاد

عماميفتيحه

املسكينيبسمه

برهوميكوثر196الحزب الدستوري الحر1

ساليميمجيدة

املرايديبالل

بوزيديخيرالدين

غرباليرضا

الصغراويحنان

444

225

365

536

440

465

1311

400

442

2

3

باطن الغزال

5

2

2

2

2

3

3

أوالد حفوز

سيدي بوزيد

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

االرتقاء

األمل

اليد البيضاء لخدمة الضعفاء

االنطالقة

وطني

البديل الشبابي

التغيير



العونينادية

اليوسفيرابح

عونيكمال

الخميريصباح

شيحاويعمار

عكريميتليلي

ابراهميالصادق

عكريمياسماء

ابراهميمحمدالخياري

حناش يخولة

عكريميعبدالقادر

يوسفيسلمى

يوسفيشافيه217الحزب االشتراكي1

حاجبيرياض

ذهبيمريم

بوعزيزيايمان

محفوظمحمدالقليعي

نائليسعيدة

يوسفيمعمر

يوسفيمجيد

عكريميالهام

نصيبيصالح

عكريميفتحي

جابليرجاء

عكريميحسن

عرفاويمروان

حناش يهاجر

646

496

799

310

1108

473

بئر الحفي

5

3

4

2

6

3

4

باطن الغزال

سيدي بوزيد

ناس الخير

حركة الشعب

أحرار بئر الحفي

من أجل األبيض

العمل

حزب حركة النهضة

العزيمة و العمل لتحقيق األمل

669



نايليالعايشة

خدميفتحية271حركة نداء تونس1

الدربالياحالم

الدرباليزين العابدين

سعداويمهريه

الزيانيفيصل

عاشورينسيمة

التاغوتيمحمدعلي

مسعوديخالد

الدرباليمروى

عاشوريغسان154حراك تونس االرادة1

سمعليبهيره

منصوريفتحي

مسعوديعزالدين

السليمانيرانيه

الحرزاليمحمد

الدرباليالباهي

الحرزاليمريم

السعيديعادل

الدرباليحمزة

حفص يفتحيه221حركة النهضة1

جابليعائدة

صالحيرابح

جابلياالزهر158حركة مشروع تونس1

جابليايناس

جديوسيم

جبليفاكر

2

6

3

3

3

2

3

بئر الحفي

جلمة

رحال

4

سيدي بوزيد

الحزب االشتراكي

حركة الشعب

الفوز و العمل

حزب حركة النهضة

الزيتونة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

النور

669

579

1699

915

833

913

292

454



جابليرمزي239التحدي1

جابليفريد155األمل1

جابليسوسن

جابلىمحمدالهادى

جابليشكري

عامريصالح

عامريشهيره

محمديمختار

برهومياملنجي

غموريزينب

محمدياملنذر151السبالة تجمعنا1

الخضراويفتحي

عبيديايناس

محمديصالح

عامريتوفيق

راشديالجيالني

عياش يأمل

الراشدياالزهاري

معموريمنجية

محمدياالمجد362صوت الشباب1

الغموريالحبيب

برهوميمنية

برهوميحاتم

برهوميعبدالحميد346األمل1

ميساويزهير

ميساويربيعة

برهوميوسيلة

سعيدة

3

3

2

3

4

سبالة أوالد عسكر

3

5

رحال

سيدي بوزيد

البلدية للجميع

حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الوفاق

قائمة الشباب املستقل

632

1309

783

624

462

667

965



قاسميمحمدالصغير

ميساويمنال

قاسميفتحي

ميساويضو

ميساويحياة

مبروكيخالدحكيم

برهوميالطاهر

سليميجهينة

مبروكيهيبة

خليفينجم الدين

قوادريهمنال

ميساويحورية

امليساويمحمد

عثمانيالقادري223الشباب الصاعد بالسعيدة1

هانيجيهان

ظاهريزمردة

كرميمحمدالصالح

سعيديمنجي

طاهريسوسن

عماريتركية

سعيديمبروك

الفيسامله

غانميحذامي

مصباحيفتحي

قموديعبدالحميد

طاهريعبدالرحمان359إيد واحدة1

ظاهريآمال

3

2

6

2

سعيدة

سوق الجديد

4

2

6

2

2

سيدي بوزيد

صوت الجهة

الجيل الجديد على الطريق الصحيح

حزب حركة النهضة

االمل

البدر

حركة نداء تونس

حركة النهضة

أمل املستقبل

حركة نداء تونس

965

622

1610

418

435

782

527

1627

458



سليميبوبكر

هانيحسن

سعيديمروة

ابراهمياالسعد300االنتصار ملبادئ الشهيد1

ظاهريصالح الدين315الصمود1

بالقاض يعماد

نصيريليله

عزريصابره

هانيعبدالحليم

غربيأسماء

جالليبشير

العيفيحياة

الرقيقفوزي

ابراهميذكرى

داليمنتصر

عافيعلي

ناجيعبدالقادر

عافياحمد

هماميضحى

عبدوليمنصور

صالحيزينب

ظاهريالحبيب

زعفوريمبروكه

نصيريحليمة

برقوقيمبروك

اوالداحمدبن عليمحمداملنجي

دبشمهى
2

سيدي بوزيد

2

2

2

9

9

سوق الجديد

سيدي بوزيد

نداء تونس

نحبك يا بالدي

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب املبادرة

التيار الديمقراطي

458

658

732

2712

2735

740



قادريزهير

قادرينايلة

عجميمنجي

قموديآمال

نصيريريم356الحزب اإلشتراكي1

يوسفيمريم

برقوقيعواطف

خليفيمنصف

بسدورينورالدين

عونيايمان

صالحيمراد

عبيدالفاضل

اجدياتجناة

ميريعبدهللا

حفصاويحذامي

عونيمنجي

عونيفتحي

بكرينسيمه

بسدوريالعيد

عبدليفوز

بكريوهيبة

خدميمحمدعلي

عبدليزبيدة

عونيفتحيه

رابحيجيهان

عوانيمروان

عافيناديه لسودة

2

2

3

7

6

2

3

6

سيدي بوزيد

سيدي علي بن عون

سيدي بوزيد

نجمة الوسط

حركة نداء تونس

االتحاد املدني

حركة الشعب

الجبهة الشعبية

سيدي علي بن عون املستقلة

حزب حركة النهضة

حراك تونس اإلرادة

466

666

874

938

700

248

422

692



نصيبيمحجوب

حامديمحي الدين

عمريهاجر

رابحيمنيه

نوريمحمدالصغير

حسينيواصل

حامديرجاء

عمريسلوى

حاش يعالم

عبدوليحميدة

عافيعدله

نصيبيبدور

تليليزهير

بكاريمفيده

عبدوليجميل

عيساويايمان

الداليعزالدين

بنعمرالحسين

الكاملريم

داللهعلي

زارعيكوثر

مصباحينورالدين236قائمة أمل1

املسعديعبدالحميد

مسعديرفقة

بنعمرفتحي

الكاملفاطمة

مصباحيهدى

5

3

2

2

4

2

4

لسودة

مزونة

6

سيدي بوزيد

نجمة الوسط

حركة النهضة

حركة نداء تونس

حركة الشعب

األحرار

قائمة حزب حركة النهضة

املزونة املوحدة

التقدم

692

664

434

188

258

1757

717

1550



املسعديمحمد

بنعمرعبدالعزيز564حراك تونس االرادة1

الفاهمسامي455البيان1

الفاهمالبشير

أوالدخلفهمحمد

الطاهريمروة

مصباحيزكية

عمايرهصالح

بنعليعلي

عزيزيثرية

ربعاويعفاف

حمدياحمد238قائمة منزل بوزيان1

زويديمحمد

بوعزيزيأمل

زويديمحمدالصالح

حيدوريوهيبه

نصريسالم

صماريعفاف

ربعاويتوفيق

بنجدوسهاد

ناصريمحمدناجيب

بكاريمحمد305الحزب اإلشتراكي1

قندوزيمحمد268التحدي1

بكاريعدنان375الطموح1

رداويسامية

قندوزيعبدالباسط

منصريأمل

2

3

4

4

منزل بوزيان

4

5

3

مزونة

سيدي بوزيد

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حياة كريمة

الوحدة لغد أفضل

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

1550التقدم

1851

882

670

839

1201

952



بنجدواحمدالزين

بنعليوفاء

طعم هللاعبدالرحيم

حمديأمين

ضيف هللانعيمة

عزدينيمحمد

بنبوبكركوثر

فجراويريم

الهمامينسيمة

احمدعلجية

رحيليحاتم

شريطيغانم

بنعمرعلي

طبابيأحمد

احمديالعروس ي252اللمة1

بلخيرينوال

قداحيعاطف

طبابيمحمد

احمديعماره

شريطيوصال

بنمسعودعبدالقادر

خالديوريدة

بالفاهمعبدالحميد

بوعونيالحسين

ديناريالزازيه

بوعونينورالدين

بنأحمدميسون

2

2

الرديف

4

4

2

7

3

5

منزل بوزيان

سيدي بوزيد

قفصة

حزب حركة النهضة

حركة الشعب

السهم

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

الوفاء

القلعه

الجبهة الشعبية

952

972

363

1737

664

1173

407

412



جديدياحمد349الرديف أوال1

بويحيفرحات204حزب حركة مشروع تونس1

بنداوديسمينه

بني حمدمعمر

بعازيزرياض

دبوبيزياني

مصباحنجاح

عمرمنى

ناصرينزار

زويديطارق

االحولشبله

النويالطاهر

مبروكسمر

الباهيكمال

بني حمدندى

ناصريالراشدي

ابراهميربعه

ناصريقليعي228الزيتونة1

ناصريالراشدي278البلدية للجميع1

حيدوريليلى137الحزب االشتراكي1

خالديوريدة

فتاحجمال

ضوعادل

رداويسرحان

بوكثيربسمه

زيانيوداد

حامدياسكندر

القصر

3

4

4

2

2

7

الرديف

السند

قفصة

قفصة- املستقلة بالقصر " الحكم املحلى"قائمة 

جذور و أجنحة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

الرؤية الجديدة

792

996

1077

366

576

1305



جاللتباس ي

ملوحهالل

يحياويالفه

عبادهنسيمه

صبريشهاب

عميدعفاف

سدايريةالزازية

شكريعادل

كحواشنوال

نصيبثامر

مرابطساميه

كسيرهعادل

قعيدنهاد

رداويعبدالحميد

قوادرعامر

االدبأمال

عامرينادر

الحاجرياض

الضيافنجاح

نشيويةفاتن

الفالحمحمد

االسودايمن298حركة الشعب1

حسنالحسين

عرومسلوى

عمارمبروك

سعيديفوزيه

سعيدزياد

2

2

7

2

2

2

7

القصر

القطار

4

قفصة

حركة نداء تونس

حركة الشعب

إيد وحدة

حركة النهضة

الجبهة الشعبية

رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا

حركة نداء تونس

التواصل

754

431

368

1306

436

411

406

1765



حاليس يعبدهللا

بني داودسماح

بلقاسماشراف

طيبمحمدالناصر

بوخاريمحمد

سويس يزينب

يحياقبال

ميلوديابراهيم

حامديرفيقة

بكوريعزالدين

النايلينجالء

سحيميعبدالرحمان

غومةقيس

مصابحيعلي

بردولهابراهيم

منصوريآمنه

ديناريسهام

حميديوائل

بن السهيليجميلة

ديناريمحمد

العبيديزينب

زاويالعيد

حليمعبدالباسط

قصيبيدنيا

مسعاويعمار

عامريألفة

براهميطارق

2

3

4

3

4

4

املتلوي

7

4

2

القطار

قفصة

الجبهة الشعبية

املتلوي أوال

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

املتلوي مستقبلنا 

اإلقالع

قائمة البناء و التجديد

حزب حركة النهضة

1765التواصل

881

423

728

1118

1827

1232

1438

1567



ماجديحوراء

مبروكيعمار387قائمة املحبة1

الرداديماجده

العكوريعمار

كلثوممنيه297حراك تونس االرادة1

بوساحةعادل

الصيدمنيرة

فضالويبوبكر

مبروكيمحجوب

عثمونيريم

برهوميسميرة

الراقدمصباح

عثمونيشاديه

شدايدةحكيم

سعيدينعيمة

مساترهبلقاسم

مصابحيهمحمد

عماريثريا

عيساويمحمود

وصيفيمحمد

برهوميالحسين

سولميسماح

بنيونسونيس387الجبهة الشعبية1

غنوش يبسمه

بلحسنبدرالدين

خضرتقوى

بالطيبعبدالعزيز

4

2

3

3

4

أم العرائس

بلخير

4

2

2

3

املتلوي

قفصة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

املنجم

كلنا ام العرائس

حركة نداء تونس

حراك تونس االرادة

قائمة البناء و التجديد

األمل

1567

951

617

1180

1332

636

1072

1233

487



بالنورمحمد

عمارهصباح

عصمانزكيه

التليليطارق

عبدهللاضاويه

تليليصالح

حزازكوثر

األسودفاطمة

لحمرخديجة

الحاج عليبوزيد

سعدعبدهللا

الحاج عليحازم

سعيدساميه

سالماحسان179حركة مشروع تونس1

حرش يعاطف

امليكيابراهيم

سودانيرفيقة

دالجيسلوى

فوراتياماني

احمداماني

هادفينصر

اعليانيعبدامللك

قاسميزينب

دالجيمليه

حامدياحمد

حامديلطفي

حامدينوال

4

3

4

زانوش

7

4

2

4

بلخير

قفصة

حركة نداء تونس

األمل

حزب حركة النهضة

املستقلة للعمل و التنمية

الشباب عماد البالد

حزب حركة النهضة

بلخير املوحدة

959

514

256

665

728

650

723



كريميلطيفه

هادفيعكرمي

اعليانيعبدالقادر

حامديمنجي

عثمانينبيهة

غويديسنية

عرفةمنجي

بلهاديحورية

بن عليكمال

خالئفيهخالد

خالئفيةدليلة

بنعليمريم

زنائديهنجيب

عزازةأوريدة

بن االطرشفتحي

غوايديةثرية

زائداسماعيل

محمودييونس

بن الحاجنجيب

بوزنةشهيدة

سنانيلطفي

بوعالقرحمه

حاجيصبحه

ذيبيطارق

الشاوشمحسن

عمايميةليلى

علي الساس يوائل

2

5

3

2

سيدي بوبكر

سيدي عيش

4

3

2

2

2

2

2

زانوش

قفصة

النجاح

األصالة

سيدي عيش للجميع

اإلختيار األفضل

سيدي عيش أوال

النظرة الثاقبة

املستقلة للعمل و التنمية

مستقلون

العمل و املثابرة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

723

641

297

323

270

254

230

251

879

556

424



الغبطانسنية

اعمائميهمحمد

قرميطزيسن

بن الشاوشصالح

عانس يمحمد

بوعالقعبدالقادر

حويش يهدى

شكرييمينة

عمرانيطارق

زريقةمحسن

حرشانيايمان

األجريسنى

دالليعاطفه

حمدعيس ى

ذيبيالتهامي

موساوياسيا

زواريمحمد

مناريسلوى

محمديسندس

سليمانعبدالسالم

نصيبفوزيه

الهانيحلمي

عوانسيةسهام

بوبكرمحرز

صويلحرابح

جدائنيهعبد امللك

تليسميره

قفصة

2

3

3

10

9

سيدي عيش

قفصة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

و بحيث تحيا سيدي عيش

حركة النهضة

446

532

472

3870

3203



عباديهاجر

عثمانمحمدالصالح

عمريالهام

عليمحمد

الحاج صالحدرصاف

سليمانعلي جعفر

املناريمختار

بشاتنيةخيره

صوههاديه

صويدهدى

بلحسنمحمد شريف

الشريفصفاء

صويدمحمداالخضر

زروقيالحبيب

القرويشكري

غربيهمنى

بشتينيبسمة

الجليديورده

تليجانيعبدالجواد

الخضارهحكيم

فاطميرحمه

بوحوشانتصار

تليجانياحمد

بوشيبةصبرين

محمدخيرالدين

بوزيانمبروكه

بلقاسمأحمد

3

3

2

6

3

4

6

قفصة

اللة

قفصة

التيار الديمقراطي

قفصة الجديدة

اإلتحاد املدني

قفصة الجميلة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

1008

1035

685

2201

1266

455

827



عثمانبشير

بوزيانسلوى

روابحعبداملطلب

الرقايعهسهام

بوزيانعمر

قرينمونيره

الناصريسفيان

بلقاسممروه146حركة مشروع تونس1

فرديبلخير

حاجيعبدالعزيز

بنخليفهذكرى

بنالحاج ابراهيمخولة

أحمديمصطفى

مباركيايمان

دبيس يكريمة155حركة نداء تونس1

خليفيفاطمة

بوعروجمعز

حمادىصابر

بوشقراويجمال

فرديساملة

عمريعامر

دعفوساخالص

بكاريمحمدالطاهر

جّديمفدي

الطنباريكريمه

فليسفتحيه

زوبهانيس

1202

289

593

758

1967

2

3

2

6

تمغزة

توزر

2

5

6

اللة

قفصة

توزر

اإلنطالقة

النهضة

الواحة

شمس الجنوب

الحاضر و املستقبل

حزب حركة النهضة

208الجبهة الشعبية

662



الرويس يخوله

اوالدعبدهللافردوس

زبيديعادل

الشاكريمحمدالطاهر

الهادفيوسيلة

الشابيعبداملطلب

بكيرهمخلص

الناجيبثينة254حراك تونس االرادة1

بايعبدالعاطي397االمل1

الناجيعمر412شباب الجريد1

بنمحمدكريم

بوعالقرحمه

حماديمنا

الديعبدالرحمان

هبائليحنان

الزبيديفهيم

جّديعلي

رضوانيمحمدالساس ي

التوايتيمنصف

رمضانيسامية

صحراوياخالص

ادريديكريمه

طارقيمحمدرضا

صوليمحمدالبشير

بغداديفيصل

بنعبدهللاعائده

رمضانيمريم

1967

1025

1068

2242

490

207

554

2

4

حامة  الجريد

6

3

3

7

4

توزر

توزر

حركة النهضة

حركة نداء تونس

العمل

االمل و العمل

حزب حركة النهضة

الصمود

حركة نداء تونس



نفطيفدوى

نفطيأحمد

بنمعط هللااالزهر167شباب حزوة األحرار1

الجراديسعيدة

السعيديعماره

بنسعيدفجره

بن الحاجعمران

بنسعيدسلمه

الطيفحفصه

بنسعيدعطية

مومنيمسعود

عونصغيره

السعيديالطاهر

السعيديكريم168الوفاق1

العلويساميه

علويانور

غيداويغادة

بنحماديعمر

بوضيافعبدهللا

البوعبيديسوسن

قنالناصر204حركة مشروع تونس1

درغوثيمحمدوليد

حاميحنان

حركاتيبلقاسم

زاويمروه

الخالديكمال

الرويس يالطاهر

328

548

724

382

839

465

724

1924 8

دقاش

2

3

5

2

4

2

3

حامة  الجريد

حزوة

توزر

حركة الشعب

االمل و الطموح

نداء تونس

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة

املستقبل

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



العرويسارة

البوعبيديماهر

الزبيديأمل

الحاميعبدهللا

اوالدعمرأسماء

طهرحاب

قدورهشام

بنعزوزعبدالقادر

االدغمكوثر

الذويبيهيثم

عونسميره

بنعزوزفاروق

الّسالمعلي

االسعدعايشه

جلودبلقاسم

زرقينياسمين

عليوأيمن

العياش يكريمة

العقبيخالد

سنيحهتوفيق

بالصغيرنفيسه

السوس يعبير

االسودمراد

بنمرزوقمطيره

العبودعامر

بلحاجمسعوده

بن العربيمصباح

1924

1238

576

872

754

455

624

562

1672

الفوار

8

4

2

3

3

2

2

2

6

دقاش

نفطة

توزر

قبلي

حزب حركة النهضة

شباب درجين

االمل و الطموح

حزب حركة النهضة

نداء تونس

قائمة شباب نفطة

الكوفة الصغرى

املواطنة و التنمية

حراك تونس اإلرادة



بنمعتوقجميلة

بنبلقاسماحمد

بنمباركريم

سويس ينصر

بننصرمعتوق

بنحمدعفاف

بنسعيدعلي

العلويالشافعي

رباحهنية

عتيقهعبدالستار

بنعليمحمد

الفضيليعبدالباقي

التهاميمبروكه

بنعمرجواهر

بنمسعودمحمدالهادي

بنعرفهيونس

الدباكسيرين

بن خالدالهادي

بنبكارآسيا

بنعونفتحي

القلعاويبسمة

بنعمرفيصل274النور1

بنمفتاحمنيه

بن صالحلطفي

بن ابراهيمبسمة

الدباكابراهيم

حبيقزهره

1706

842

464

1672

986

532

827

999

بشري فطناسة

3

2

3

4

7

4

2

الفوار

القلعة

6

قبلي

حزب حركة النهضة

حزب حركة الشعب

حزب حراك تونس االرادة

صوت الفوار

لنزرع األمل

حزب حركة النهضة

حزب حراك تونس االرادة

حزب حركة النهضة



عميرةحمادي

النقارعبدهللا

بوجليدةبلقاسم

بن عليناديه

الرتيميرفيقه

مزهودمنال

بن التومياحمد

العادلمنصور194شباب تاورغة1

عبدالصادقحمد

الهنوديعاطف

قصدهللاسوسن

معط هللاعبدالعزيز

بن عمارنهى

بنبلقاسممحمد

حمودهمبروكة

النجارمبروكة

بن منصورالحسين

بنسليمانحنان

بالغريس يأكرم

رمضانمبروكة

بلغريس يرتيبة158حزب حركة نداء تونس1

الغريس يحدي

رجبمحمد

بن احمدحمد

بالغريس يحميده

جويدهعبدهللا

العابدليلى

556

1566

639

395

464

471

506

3

9

4

2

بشري فطناسة

البليدات- جرسين - بشلي 

2

3

3

قبلي

حزب حركة الشعب

البناء

حزب حركة النهضة

األمل

األيادي البيضاء

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



بن يحيعبداملجيد

القدريساسية

الشايباناس

القصريمنجية

القالليحسن

بنعونزاهر

بن بلحسنعاطف

بن محمدعمر

الجمنيدليله

الناجحنزار

بنعبدالقادرمليا

عبدالجوادهدى

الغاليعبدهللا

اعزيزفطومه

قريرةأسماء

بنمصباحمحمدعلي

بنعليسفيان

بنعمارعلي

الخشيننجوى

بنحامدبلقاسم

الحرابيايمان

بالصليعيوداد

بنعبداملولىعلي

الحرابيابراهيم

بن عمرالزهرة

بلغيثعبدالناصر

بنحمدسعاد 1980

543

891

261

2067

729

459

2

7

دوز

2

4

6

2

7

البليدات- جرسين - بشلي 

جمنة

قبلي

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة الشعب

االنطالق

اإلتحاد املدني

حزب حركة النهضة

حزب التيار الديمقراطي



الفقيهعبدالرحيم

بنعبدهللااملهدي

بنالطاهرفاطمه

بنعبدالرحيمصابر

الشيبانيسلـــوى

بنرمضانسناء

بنحمدسفيان

ابن رجباملعز

الكروسانور

بنعليأماني

بنعبدالحفيظمكرم

بنسالممحمدالناجح

التهاميمبروكة

ثامرمسعود

الغريبيوحيده

بنبلعيدعبدالحفيظ

بنعتيقهمباركه

بنبلعيدبشير

بن محمدحميد

فريجةمروى

بنثامرمبروك

بلحاجسامله

الثامريمباركة83حزب حركة الشعب1

مقدادعلي

الدخالويسرور

رزقصالح

املريحياة

514

1042

1980

1445

1038

237

356

سوق األحد

7

5

3

2

4

5

5

دوز

رجيم معتوق

قبلي

حزب حركة النهضة

حزب حركة الشعب

حزب حراك تونس االرادة

حزب التيار الديمقراطي

الطموح

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس



بن عليهعدنان

سالمهنصيره240حزب حركة نداء تونس1

املغزاويرضا

بنعمارهعبدالقادر

خالدعبدالقادر

بنيحيذكرى

حميدعبدالفتاح

التوميسعاد

الشائبعادل

بوروبةماجده

شلشولحامد

بن عامرصالح

عمارهدى

البكريمحمدنجيب122األمل1

بلغيثأسامة

يعقوبأحمد

محجوبمبروكه

عمارهخيرية

مسعياالزهر

دراويلكرامه

يوسفمحمد

عباسفاطمة

بالعريبيمحمد

املنتصرمحمدالصغير

البكاريفكيره

محمد عليريم

الطنباريالحسين

1034

1042

1627

484

2581 9

4

سوق األحد

قبلي

5

8

3

قبلي

حزب حركة الشعب

سوق األحد تجمعنا

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة



سوففوزي

املرابطنبيهه

بالناصرراقية

بوقديمةمحمد305اإلصالح و التنمية1

بلقاسمسامية

العزابيقيس

بنحماديذاكر

الخالديوفاء

رزيقعواطف

التواتيحيات328حزب حراك تونس االرادة1

الحرابيابراهيم313الثبات1

تليجةأمل

بن الشيخالحبيب

عبدالرزاقكمال

ابن الحاج سالمةفاضل

تليجةبشيرة

بن أحمدايناس

بن منصورمحمود

الغزالسميرة

امللوحأحمد

بوسالمةرانية

الطرابلس يعاطف

العذاريسهير

عمارالصادق

الحطابجيهان

بن عمرنبيل

ابراهمجمال

805

545

862

806

أكودة

3

2

3

6

9

3

قبلي

قبلي

سوسة

حزب حركة النهضة

نداء تونس

حزب التيار الديمقراطي

اإلتحاد املدني

حزب حركة الشعب

1267قائمة البوري

1976



ابن عماررجاء

بن شلبيةهاجر

الوردانيماهر

سالمةصفاء

ارقازعائشة

قرطاسعمر

بن الحاج سالمةعبداملالك

قرطاسنجوى

عبداويكمال

النهارينسرين

جويدةفائز

عونيمروه

بواالعراسعلي

بن املبروكرانيه

القارحأماني

ديوانيسميره

مباركيمحمد

ابن ضياءألفة

ابن محمودنادية

البجاوينبيل

ابن ابراهيميوسف

االحمراسكندر

الجبالينبيل

بن الذيبهاجر

الزلفانينادية

األبيضريم117أفاق تونس1

بريكنورالدين

806

928

431

1138

598

903

541

958

هيشر- القريمات 

4

2

6

3

5

3

5

أكودة

الزهور

3

سوسة

حزب حركة النهضة

أكودة غدوة خير

حركة مشروع تونس

زهور الغد

حزب حركة النهضة

املستقبل أفضل

قائمة نداء تونس

قائمة األمل املستقلة



الصحراوياملنجي

بالليلحنان

التليليجليلة

الهماميفيصل

نصرايناس

منصوررضا

الرحمونيمحسن

الداهشاكرام

بريكخيري

راشددلنده

أحمدمحمد

الهيشريسكينه

عوافيعبدالحميد

العابدمحمد

ليادعبدالرحمان

العابدأحالم

فرجصابر

بلعيدهشام

بوراويسميحة

زروقكمال

األبيضيامينة

رجيبةالصحبي

الفرشيش يأمينة

الغردلوايناس

بن مزوغيةسالم

سهيليخديجة

املبروكأحمد

958

509

652

1056

563

5

3

6

5

هيشر- القريمات 

القلعة الصغرى

5

2

3

سوسة

حزب حركة النهضة

أوالد بالدي

عين الحياة

حزب حركة النهضة

 حركة نداء تونس

قائمة األمل املستقلة

حركة نداء تونس

1410

999



القدريريم

الصلعانيايمان

جرادنجيب

الرواتبيمحمد وسيم

عمارةنرجس

بلعيديسرى

بن االزرقمحمود

التواتيسهير

الحريزيالهادي

عتيقمنال

الرواتبياقبال

طيبةسلوى

العامريمحمود

عتيقحبيبة

بومعيزةايمان

الحمرونيسهام

الحاج مباركبدرالدين

فرادينبيل

عبودةسلوى

ونيسمحمد رياض

ونيسمنال

عبودةجمعة وديع

الفرادياملنذر

قايدسامي

ابن الحاجليلى

خشتاليمريم

الشاهدمحمدالبشير

نداء تونس

حركة النهضة

3

7

القلعة الكبرى

5

2

4

5

2

6

القلعة الصغرى

القلعة أوال

سوسة

 حركة نداء تونس

...قادمون

الزمنا ناقفوا للقلعة

التحدي

اإلقالع

999

513

953

1151

473

1479

937

1856



سويلمسعيدة

عكاشةكمال

الورجينيسالم

بوميزةوجيه

وسالتيسامية

قزاحعبدالحق

عبودةطارق

بن رمضانوئام

الشاهدجالل

ابن الحاج مباركشيراز

بوقطايةفرج

زقاممها

بن نيةالبشير

بوقديدةسهام

مليحسهيل

زرقاطيجوهر

السوس ي فتح هللارهام

بن عبدالحميدمحمد نجيب

الغةسحر

ابن التوميفوزي

ابن حسينوصال

بن حسينالصادق

الحجاجيفوزي

دودوأميرة

بن الشيخ بلقاسمرهام

النجارالهام

ابن التوميناجي
حركة نداء تونس

حركة النهضة

شبابنا مستقبلنا

افاق تونس

القلعة الجديدة

الكفاءة و اإلنجاز

7

2

9

3

8

2

القلعة الكبرى

املسعدين

سوسة

1856

462

2389

927

1061

266



اسماعيلالصحبي

الداليوليد

بن جديدةمحمد

ابن الشيخ أحمدنهى

آبن الحاج عليأمينة

خلف هللابثينه

الغةالياس

بن الشيخ أحمدحنان

حمودةعبداللطيف

عطيةسنية

السعيديهالة

حميدةوسيم

التواتينجوى

الصويعيايمن

اليزيديآمال230حركة مشروع تونس1

نفاتيعبدالحميد

بوسيفسنيه

السعيديسهيلة

دبشطارق

عمارةأمال

مبروكانيس

السعيديكمال

مقرونهالة

ذهيبيصالح

مولىانتصار335التيار الديمقراطي1

الخياريأنور244النفيضة الغد األفضل1

بلقاسمابراهيم

حركة النهضة

النفيضة املستقبل

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

4

5

4

النفيضة

8

6

املسعدين

سوسة

1185

1823

1248

1411

1153



الرحمانيدليلة

الهماميرباب

بوكراعالساس ي

اللطيفكمال

حسينأميرة

املهذبيعبد هللا

املثلوثيناجح

السعيديعائشه

بنسعيدعبدالفتاح

بلقاسمهاجر

شواطغزوة

بوخريصجمال

املهذبيدنيا

حميدةرفيق

الشنيتينادية

قريرةالخذيريلطيفة

املزوغيعبدهللا

الكمليايمان

بنرابحسهيلة

حميدةمنى

خمومةالبشير

الرياحيعبداملجيد

الصلعانيحسين

بن عبدهللاخليفة

الهيشريسهير

البكوشوسام209بوفيشة1

رحومةسماح

الجبهة الشعبية

الصفاء

حزب حركة النهضة

العمل املستقلة

حركة نداء تونس

التيار الديمقراطي

بوفيشة األمل

4

2

8

2

8

2

3

النفيضة

بوفيشة

سوسة

1153

495

2009

486

2052

471

880



املهذبيخليفة

خمومةكمال

قعلولنادية

القدرأسماء

مانيعفيف

الفقيهنجوى

عبدهللامحمدأمين

مانيعبدالرزاق

ابراهمهدى

عاشورأنس

جغامشكري

مانيصالح

سعيدسيرين

حسنايمان

هلولمحمد

الحواررضا

جغامأنيس

العتيريمحمد نجيب

الجديديأسماء

بن رمضانخلود

الفقيهآمال

اللطيفعبدالحق

القليليلى

بالطيبعبدالرزاق

الكواشمنيرة

مرجانسهلول

بوقرةضياءالدين

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

نداء تونس 

الجبهه الشعبيه

األمل

افاق تونس

املبادرة

حركة النهضة

بوفيشة األمل

زاوية سوسة

3

2

4

2

2

5

6

6

حمام سوسة

3

بوفيشة

سوسة

880

1138

677

1651

790

776

1958

2536

1063



البغداديسماح

ابن هنيةرفيق

ثابوتيمنا

بوكمشةجمال

بوزعبيةرباب

بوعليمريم

عرعاريحميده

التومييوسف

خليفةغادة

دربالرضا

بوكمشةأنس

بوزعبيةفاطمة

فضلوناملنصف

ابن صالحفتيحة

بوزعبيةمحمدعلي

بوعسكرآسيا

النابليحنان

الفتويالعروس ي

العبدالويريم

مديمغفيصل

الوردانيايمان

ارهأسماء
ّ
بوصف

النابليخالد

الشبعانكوثر

جنيححسين

املطاحنيعواطف

العريبيتوفيق

حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

اإلتحاد الشعبي الجمهوري

حركة النهضة

سوسة

8

10

زاوية سوسة

6

4

سوسة

1063

746

1476

6947



بن غزالهمجدي

عطادرصاف

السعداويمحمد أحمد

نويرانتصار

دريرةصابر

الفرجانيسنية

حامديبوبكر

الجالص يميساء

االمامخليفة

فرحاتفاطمه

العونياملنذر

بن الحمراعربية

العجيميجوهر

بالحاج حمودةاملديمغسهيل

شحاتةروضة

الكاملبرهان

الشاذليشيراز

امللوليالياس

فروخصفوان

ارنازفاتن

عمارةسوسن

شوشانعماد

القصارلطيفة

شلبيسعاد

خالدمحمد اقبال

حسينمحمدطارق

البحريمراد971أحرار سوسة1

سوسة للجميع

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

بني وطني

سوسة قول وفعل

كلنا لسوسة

سوسة

3

10

3

2

2

2

4

سوسة

2165

6473

1864

1488

1122

975

2967



زين العابدينسارةحذامي

بن فطومعلي

صميدةوئام

اللقاممكرم

رجيبةلبنى

بن الحاج عمرمراد

الشقرونيمنال

بوحوليسفيان

بن خلف هللافتيحة

بن الحاج عماراملنجي

بن نصراملنصف

الهماصايمان

بن عمرمنال

معمرنائلة

جليطيمحمد

الزايديختام

بن رجباملبروك

العدنانيهدى

كريممحمود

بن رحومهصالح

بن معمرسمية

الكمتيكريم

ابن سعيدوسام

العرفاويفاتن

العرفاويالحبيب

عمارأماني

زالمةمهدي

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة النهضة

حزب نداء تونس

أوالدنا

األمانة و الوفاء

5

8

10

2

3

سوسة

سيدي الهاني

سيدي بوعلي

سوسة

2998

929

1226

473

769



بوبكرابراهيم

الصيدعمار

رحومةبديع

رزقثرية

الصيدمنية339حركة نداء تونس1

الصيدمطار233الطموح1

عبدالحميدحنان

النفاتيالياس

خيرةكريمة

عمارمنية

عبدالحميدعلي

املؤدبفاتنةنوار357افاق تونس1

بوعليعزمي200بكم نستطيع1

بن حامدزينب172حركة مشروع تونس1

العذاريحفصية

العذاريشوقي

بن فطيمةآسيا

بن الشيخ فرجرجاء

بالسعداملحسن

الوريمينورة

العذاريسمير

قداسسلوى

بن عمارمحمد

بن رحومهشيراز

االحمرنبيل

الدندانةسندس

ابن الغاليعفاف

حزب حركة النهضة

أحرار شط مريم

حركة نداء تونس

افاق تونس

حزب حركة النهضة

األمانة و الوفاء

طيارة

الجبهة الشعبية

حركة النهضة

فلوكة الشط

3

2

3

3

شط مريم

الثريات- قصيبة 

3

3

2

3

2

سيدي بوعلي

سوسة

769

697

500

748

275

343

291

297

339

601



بدررحمه

ساس يالحبيب

بن هنيةسيرين

عبدالواحدزهير

الشليرضوان

سبيكةمريم

الشليلطفي

بن الغالياناس

ابن الغاليمحمود

بوعليايمان

بوعصيدةمحمد

علويتوفيق131القائمة املستقلة اإلصالح و املصالحة1

بن دوبرأمل

االمامالصحبي

العينينعيم هللا181األمل1

قارةأحمد

الغربيسعيده

الغاراتابتسام

بن صالحنزار

بن الحاج مفتاحسمير

البشيميجهان

العامريعبدالعزيز

نصراملبروك

اللطيفأمل

عليأنغام

العاشقنعيمة

بن ميمعلي

حزب حركة النهضة

نداء تونس

حزب حركة النهضة

التحدي

بني وطني

حركة نداء تونس

كندار

3

9

2

2

7

6

الثريات- قصيبة 

سوسة

601

1483

337

315

1549

1143



األشعلمحسن

السعيديرجا

املبروكفيصل

الصيفيالصحبي235حركة مشروع تونس1

بالغاراتسامي

الحاج وادةأماني

شلبيبوراوي150كندار للجميع1

الرقيعيهدى225التيار الديمقراطي1

الدهمانيضحى

عليةمحمد

يوسفخوله

قريطزبير

هميلهخوله

عاشورنبيلة

غريبمحمد

قزقزمصطفى

الزنطورندى

غزالشاكر

ابن مريمدليلة

األندلس يمحمد أمين

االنداريايمان

يوسففاكر

رمضانمحمد رياض

كشيشعادل

فنيوفوزي

ابراهمرنده

محجوبعصام

نداء تونس

فبحيث املستقبل لكندار

حزب حركة النهضة

مساكن تريد

نداء تونس

12

3

5

كندار

مساكن

6

2

سوسة

1143

437

4877

1084

1791



بوقدوحةهاجر

الجالص ي موس ىسمير

التومينسرين

كوادةريهام

بن عبدهللاسنيه

محجوبسامي

بلحاج جرادنزار

الخذيريالناصر

العذاريكريمة

القلعيغازي

العمرونيألفة

الكشباطيشكري

كشيشمحمد

بوسعديةجميلة

بن عمرعزيزة

الحاجفائزه

بالسعدحامد

بوكرالهادي

بن عبدالقادرعفاف

مرادليلى

املهريسعيد

بن خليفة عفاننجاة

فرحاتعبدهللا

عسيلةايناس

موس ىعلي

كوكةنجوى

صالحمحمد فواز

قائمة حزب حركة النهضة

الوفاء

طريق الرقي

التيار الديمقراطي

الجبهة الشعبية

اإلتحاد املدني

حزب حركة النهضة

نداء تونس

هرقلة أمانة

األمل

حركة نداء تونس

3

3

2

3

4

هرقلة

البرادعة

5

2

4

2

2

4

مساكن

املهدية

سوسة

1791

881

1509

693

829

780

559

525

438

457

644



سعيدالهادي

حمودةملياء

نويرايمان

كوكةشكري

البدويأماني

سعيدسعاد

الحمرونيعلي

رويسرمضان

فرحاتزهور

موس ىنوفل

ابراهيمأمينه

بن عمرهيثم169البرادعة الحسينات و الرشارشة1

الشرياقعبدالسالم

املبروكوهيبة

رحيممصطفى

الحفيانصالح

حميدةكريمة

بلقاسمفؤاد

بن رجبسارة

الحاج فرجالطاهر

ابراهمنزيهة

بوهاللآمنة

الحاج فرجمحمود

حميدةعيادة

الشيخةآمال

الدليالصحبي

سعيدابتسام

حزب حركة نداء تونس

الوفاء

حركة نداء تونس

البحيرة

األمل

حزب حركة النهضة

10

الجم

4

3

5

2

9

البرادعة املهدية

644

480

801

442

1718

2012



عبيدمحمد

الدقداقيمبروكة

التبس يمبروك

بوعمودحياة

القزدارمراد

العيونيمراد

الطرابلس يهاجر

فتوتوشكري

عماموتركية

عونمصطفى

فرحاتعادل

الشالدينبيل

نصرالحمديسامي

الحاج عبدهللافاتن

الّزواوياملحجوب

كريمحبيبة

الصحراويمحمد

الزواويعلي

بوزياننجوى

نصرخليفه

بن مريمرحاب

عاليهحمادي

عبدالسالمسلوى

الحاج بلقاسممحمد

بن حسنفاتن

البريالحبيب

املاجريبثينة

حزب حركة نداء تونس

الحرة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

افاق تونس

"الطموح"القائمة املستقلة 

10

5

5

7

3

3

الجم

الحكايمة

املهدية

2012

1008

577

733

263

337



النفزاويجيالني

املرزوقيرمزي

كريفةنورالدين

الزبيديهاجر

الهانيسفيان

الكشالفينسمة

دردوريصالح الدين

زبيديفيروز

الصيودمحمد

القريعسحر

القداريسهام

الجربيفرج

القرويسماح

قارهروضة176التيار الديمقراطي1

قريععبدالرحمان221املستقلة للمواطنة برجيش1

الحماميمنجّية

بن رمضانعماد

كريفةمحمد سمير

نعيريفائزة

صيودسماح184آفاق تونس1

أحمدخميس

مفتاحفاتح

القلعيهدى

أميمنأسماء

ابراهيمعادل

مباركعباس

معط هللاصابر

"الطموح"القائمة املستقلة 

أخدم بالدك

حزب حركة النهضة

نداء تونس

الجبهة الشعبية

الوفاق

حزب حركة النهضة

4

10

الرجيش

السواس ي

3

8

3

2

2

الحكايمة

املهدية

337

1238

441

319

318

916

2303



الجديديمنجية

عبدالرحمانالحازه

شيفةمريم

النوريماهر

املعروفيايمان

الحمرونيناجي

املرابطكوثر

املعروفيجمال197املبادرة1

بن سالمنورالدين

الحطابرشيدة

لطيفأمل

مفتاحالعربي

البعيليحامد

حمدةأميمة

بن الحاج بلقاسمرياض

النوريسماح

محمدحسين249أحرار الكساسبة1

الكالبيرجاء

طريعبدالرزاق

قاسمسمير

القرقنيامينة

كيتارعبدالجليل

املصراتيمنال

بنمنصورعبدالرؤوف

شعبانكمال

صوةأميمة

البكوشعواطف

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

االرتقاء بالعمل البلدي بالشابة

حركة نداء تونس

الشابة

10

8

7

4

السواس ي

املهدية

2303

1969

2113

1381



منصوروحيد

سعيدحلى

بن عليعبدالجليل

الساس يابتسام265األصالة1

الحرتليمحمد كريم

الحلواسراضيه

جابرسامية

املكشرعلي365أحب الشابة1

حمزهعبدالكريم377االنقاذ1

بالعائبةمفتاح

شرف الدينأميرة

عثمانمنصور

النصريحسين

الجربيسعيدة

الباجيعبير

بنورحسن

الزوالينجالء

العراكخالد

حميدةسميرة

الصفاقس يرشيدة

الزواريسمير

الزواليريم

بن زينبفتحي

ريشاكرام

خميسأحمد رشاد

البكوشهاجر

شيخ الزواليسهيل

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

التيار الديمقراطي

الشابة بيكم أشب

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

الحزب الدستوري الحر

حركة نداء تونس

3

5

2

3

5

الشابة

املهدية

4

2

3

2

املهدية

1381

753

888

595

806

1831

759

1166

1733



قاسمكريمة

املصريخديجة رشيدة

خليفة منصورنسرين

العيونيملياء

حمزةاسماء

سنانالهادي

عاليةسامي

سعدالفقيه أحمدوداد

كريممحمد محسن

بوبكرفائزة

بن الشيخمحمدالهادي

الزواريلبنى

الحنشةطارق

القموديدليلة

الجباليأنور

مبروكدالية

الشاهدمحمد

بوقطفاألزهر

بن العروس يأمال

عيادمروى

بوعيشةتوفيق

رحومةمريم

الفالحعماد

حميدةعبدالرزاق

بن محمدمنية

زمالاملولدي

جلوليربيعة

حركة نداء تونس

اإلتحاد املدني

منارة املهدية

األمل

موطني

حزب حركة النهضة

نداء تونس

5

4

أوالد شامخ

5

5

6

4

2

املهدية

املهدية

1733

1618

2062

1277

425

1251

1166



بنعبدهللامحسن

ابن سليمانابراهيم

بن بريكجهاد

الرزقيبدرية

حفيظمحمد

بن سالمرضا

حمودةاكرام

أحمدشاكر227التيار الديمقراطي1

عثمانذكرى

شوشاناملنجي

عثمانالعروس ي288التقدم1

بن عبدهللاحسن

بنعيس ىمنيرة

ابن فرجوفاء

الكيالنيالحساني

بن محمد صالحرضاء183األمل1

زقنونايمان

عمريوسف

صالحمحسن

الحاج أحمدرياض

بريكزينب

بركةعادل

مهاطمنا

بريكأمير

الحاج مبروكرضوان

عيادهيفاء

الجملفاطمة

نداء تونس

كلنا بومرداس

أفاق تونس

الجمل

التعايش

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

الشموخ

ريف املدينة

نداء تونس

حزب حركة النهضة

2

3

6

بومرداس

تاللسة

4

3

3

2

2

2

2

3

أوالد شامخ

املهدية

1166

721

920

343

526

486

495

616

370

622

496



الحاج سالمايمان

نصيرعلي

بالليلفاطمة

عثمانمحمد

مزهودرمضان

بن نصيرنوال

سالمفرحات

صالحمبروكه

مبروكسفيان

املبروكعبدالفتاح

بريكهاجر

الزغوانيسوسن

غرس هللاسامي

الحمرضحى

غرس هللاناضم

حسينضحى

املقدمكمال

الغرايريهشام

شلبيمنيرة

املاجريمحمد الناصر

الحمديرجاء

الرديفيسارة

بلقاسمسالم

عمارههاجر

رحومةمليكة

بن صميدةنوال

تبرهعادل

حزب حركة النهضة

الزيتونة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

نداء تونس

6

6

6

6

5

تاللسة

زالبة

املهدية

496

574

510

333

316



القراشصابر

بوزيدعبدالستار

بنحسنليلى

غرس هللاعلية

بوزيديسرى

حريزالشافيه

الرديفيأنيس

صميدةلزهر

بوزيانجميلة

حسناملنجي

بن صالحايناس

كيتهأحمد

الساكتايناس

الشايبنجيب

العمريمراد

الشيحيمحمد

فرحاتمروى

بن أحمدروضة

الغاليسامله

الكدريحياة

بوشنيبةزياد

الشبلحمدان

بوزيانمريم

بن ابراهيمبالل

فرجتوفيق

يونسمبروكة

عبدهللاعبدالرؤوف

شباب من أجل التنمية

الوفاق

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

شباب املستقبل

نداء تونس

النور

شباب للعمل

حزب حركة النهضة

5

6

2

2

3

14

أوالد موالهم- سيدي زيد 

سيدي علوان

5

4

3

زالبة

املهدية

316

236

154

1081

1323

584

602

685

1463



بلقاسمعايدة

زكريوليد

الحاج خليفةوفاء

مفتاحمحسن

عبدهللالطفي

عبدهللافاطمة

الشاوشمحمد

ابن عائشةروضة

الشاوشكوثر

سالميوسف

الشريدزهرة

الحمديحميدة

العايبهشام

عمرمروى

الحاج الصغيرأماني

القرقوريسوار

بوعجيلةبسام

الحاج عبدهللاسامي

بن الضاويخولة

رجبوليد

دحيمفاتن

ابن خضرمحمد

بوعجيلةمحمد

النواليمفيده

الخمارسوسن

شكيوةمحمد

بن عليسعاد

حزب حركة النهضة

نداء تونس

حركة النهضة

شربان

14

10

9

سيدي علوان

املهدية

1463

967

1641



غزيلاملنصف

طرشونهدى

الحاج مبروكسارة

عمراملنصف

الشاوشاالسعد

الشاهدمنال

البنعليصالح

الشيحاويدالل

بن عبيدوليد

حسينصابر

الشارفمنية

الخبثانيفوزية

الفرجانيالهادي

بن عمارمحمد

بنحفصيةهيفاء

سليمانماهر

سعدعتاب

الجلوليعزالدين

االعورصبري

بوزيانسامية

الزّراععبدالسالم

البكوشعبدالعزيز

عبداملولىهيفاء

فضيلهاكرام

بن عمرشهرزاد

البكوشاملنصف

اللخميأحمد

حركة النهضة

قائمة أفاق تونس

حركة نداء تونس

الجيل الجديد لبلدية شربان

قائمة حزب حركة النهضة

أفاق تونس

8

3

3

4

شربان

قصور الساف

9

4

املهدية

1641

772

1424

435

792

871



ابن الحاج صالحايمان

بن طاهرنفيسة

فضيلهفتحي

بن نجيمّيهيسره

حطورفوزي

بوحربياسمين

بن منصورخليفه

كشادوائل

فضيلةسحر

بن رجبآمال

البوزيديعبدالحميد

ابن الفضلمحمد هشام

فطيمةنسرين

الشايبتوفيق

الشاهدوصال

زايدالبشير

خليفهايناس

املقدمفائزة

الزعفرانيفهمي

مباركبوبكر

بريكاقبال

عمارالهادي

اسماعيلنعيمة

سعداسامة

عمارروضة

بن منصوروليد

املاجريفوزي

نداء تونس

التحدي

قائمة الساف للبيئة و التنمية

التيار الديمقراطي

معا نحو مستقبل أفضل

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

7

3

كركر

3

2

2

3

7

قصور الساف

املهدية

672

429

581

711

1660

1397

560



عبد ربهنادية180افاق تونس1

بن رجبأحمد

الحاج املبروكيسرى

محمدرجاء

بن محمدمحمد

العرابيعبدهللا املهدي253األحرار1

الهالليماجده

الهالليجوهر

ابن الحاج حسنريم

بن الحاج عمرايمان

ابن الزينعبدالهادي

ابن القرويعادل

شلبيلطيفة

بلحاجعبدالعزيز

بنجمعهكريم

ابن األمينهدى

الحاج حسنمحسن

سالميأماني

لالهمأسماء

بن سالمهدى

الفقيرةمحسن

عامرمحمد

عليسعاد

بوبكرناجح

املحرص يعلي

عامرخولة

السايحأسماء

االقالع

الوفاق

قائمة حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

ملولش أوال

372قائمة األصالة بملولش

530

994حزب حركة النهضة

هبيرة

4

2

5

6

4

3

9

كركر

ملولش

املهدية

838

723

310

714



الكدريمصطفى

معتوقحياة

مليكمجيد

الحاج حسينمحمد

روينمحمد

بن مبروكايمان

بن عليالهادي

املحواش ينجالء

التوميزهرة

القايدهبة

حمودةابتسام

التوميياسر عرفات

كحلونعبدهللا

بلقاسممحمدالطيب

الغربيسماح

كحلونآمال

رحيماملعز

موح1
ُ
القابس يعبدالجليل237الط

بازينالصادق

يونسريم

بن سعدعبدالرزاق232نعم... ال 1

البريقيمحمد

الغضبانمحمد

حدادةفادية

زويطرلطفي

الزوايمجدي

جلولعبير

مستقبل بالدي 

حركة نداء تونس

اإلصالح

994حزب حركة النهضة

609حركة نداء تونس

321 آفاق تونس

514

668

6

3

2

3

3

هبيرة

البقالطة

9

املهدية

املنستير

639



املهرييوسف160العهد1

زيانمنذر198الزيتونة1

زيانعمر343االقالع1

خلف هللازبيدة

الجباليمهدي

الشباحهيثم

بنورزهير

العجميساملة

املزوغيسالم

بن اسماعيلأمل

الصويدرياض

بلعيدليلى

ابن يحيوسام

برقاشملياء

ابن خديجةأشرف

الصغيرلطيفة

املزوغييسري

بن سعدسنان

الصغيرأماني

بن يحيرضا

عزيزاروى

الصغيرأسماء

عمامووهيب

السويحمحمد

املناعييسرى

زيانشهاب

الشريفأسماء

حركة نداء تونس

الزيتونة

القائمة املستقلة اإلقالع

511حزب حركة النهضة

نحبك يا بقالطة

قائمة حزب حركة النهضة

العهد

4

3

5

معتمر- الساحلين 

املكنين

2

3

6

5

البقالطة املنستير

690

1502

1109

1004

667

1554



الشاوشمحمداملكي

اللطيفلطيفة

بن حليمةعادل

الزردوبرشيد

العياريريم

زخامةيسرى

الشريفاملنجي

املهذبيمحمد صالح

بوحوالصابر

جديعلي

عبيدسارة

ثابتنبيهة

الصغير باشاوداد

شرف الدينبسام

الحسينيآيه

الغضابرض ى

بن لطيفةخالد

عليبيسناء

ثابتخليفة

شعبانمحمد رشدي

الهدروقانيس

ناصفسنية

بن عبدالعاليحمدي

السعفيفاطمة

زخامةحافظ

املعاللأحالم

باألزرقسمير

مكنين املستقبل

القائمة املستقلة اإلقالع

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

صوت الواجب

ما فاتنا ش ي

5

8

4

3

5

3

املكنين

املنستير

1554

2424

1370

901

1483

1011



أم خزعثمانكمال366قائمة الثبات1

بوسعادةهاجر350اإلتحاد املدني1

العويتيياسر سهيل

عقيرسامية

بوزقرونجوى

السخيريفرجية

غديرةأحمد

البنزرتيوئام

الغمراس يكمال

الهانيريم

البرجينيفوزي

تريمشغازي

البوابعفيف

الجزيريهيفاء

هنيةمنية

عقيرسمير

البرقاويحسن

البحوريآمال

بن جناةشكري

البرقاويمحّمد

بيزيدخليفة

بورقيبةهدى

البحوريرياض530األمانة 1

الذويبمنصور808الرباط 1

دغيمسرور

السطنبوليكمال

البدويهدى

حركة نداء تونس

جودة الحياة

الحزب الدستوري الحر

حزب حركة النهضة 

االتحاد املدني

عينك على بالدك

4

3

5

3

8

املنستير

5

املكنين

املنستير

2806

2141

1386

2416

1494

4450



العجميمنصور

خليفةاشراف

هاللكمال

الصياديايناس

مرزوقاملنذر

بوقمرةمروى

منصورعمر

الدهمانينها

فرج هللامراد

الحرابيايناس

عليلشأحمد

مطيرفاطمة الزهراء

منصورفرج

قريسةزهير

قاسمعمر

حمدريم

الجبس يسنيا

قعبجفؤاد

موس ىمحمد

اسطىامينة

البحريايناس

يحيالهذيلي

قريسةراوية

العريبيبالل

املنشولأسماء

فتح هللاالناصر

قنونآمال

عينك على بالدك

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

ورد

األمل

اإلزدهار 6

بوضر- بنان 

8

6

5

5

2

املنستير

الوردانين

املنستير

4450

1608

1225

1451

618

1201



محجوبنايرة

البحريكارم

عمرمحمد

بنوراألزهر

ساس يسندس

العريبيرمزي

قنونعفاف

املؤدبسمير

الشايبجمال

البحريفاطمة

بن سالمسلمى

حليلةالبشير

فريجةمنير

قنونوصال

بوبكرحمدي

سالمةنبيلة

بن عائشةكريم

مباركاألسعد

بوعطيفاتن

بوبكرحليمة

الحاج سالماملنصف

التوميةمحمدالناصر

القربيمحي الدين

كسوسنسرين

عثمانفاطمة

عرفةآسية

القربيمكرم

حركة نداء تونس

ريادة بنان بوضر

حركة نداء تونس

البناء

العزيمة و الثبات

حزب حركة النهضة

اإلزدهار

حزب حركة النهضة

بنان تجمعنا

6

3

3

4

2

5

2

3

4

بوضر- بنان 

املنارة- بنبلة 

املنستير

1201

643

662

759

488

910

434

512

880



القربيالحبيب

قميدانلطيفة286ارادة الشباب املستقل1

بوعطيعبداملؤمن

عطيةعياش

عاللـــــةرهـــــام

بوزواشبدرالدين169اإلرادة و الثبات1

بنعبدهللاسفيان

الغزيانصاف

حمودهشمس الدين

غزيأمنة

بنيزةعبدالعزيز

الضاويمهى

بنعبدهللاسعيدة302قائمة حركة مشروع تونس1

الشايبسهيل

بلحاج سالممنى

كرباعةحمدي

كرباعةسميرة231النهوض1

الصياحاملبروك

ابن الحاج اسماعيلمالك

كريممنير

العاشقيسرى

الفقيهسليم

بنحسنالناصر

الوادوداد

املحمديعبدالوهاب

بوزيدرشيد

الصياحايمان

حزب حركة النهضة

االخوة

اإلنجاز

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حب بالدك

بوحجر للجميع

حركة نداء تونس

أفاق تونس

2

2

2

3

3

2

5

بني حسان

بوحجر

4

3

املنارة- بنبلة 

املنستير

880

601

578

494

428

632

484

392

742



بن خليفةليلى

بوزيدحسام

البرجيليلة273حركة مشروع تونس 1

بن رجبنورشان

بودقةمصطفى

الفريقيرندة

بركاهللوداد

كزيزحمدي

عبيدمنصور

بن صالحهشام

بركاهللروضة

حسيونملية

املاهرمحمد زياد

الصيدماهر

األبلقعواطف

العابدالناصر306العابد 1

السريحيهيثم

بن قاسممريم

كزيززهرة

بقيقةرضا

النجارنبيهة

جاباهللكريم

سعدكوثر

رجبالبشير

الحيبارهاجر

امليليالحبيب

بن شرادةعبدالناصر

حزب حركة النهضة 

حركة نداء تونس

الحزب الدستوري الحر

موطني

جمال بالدنا

حزب حركة النهضة

6

2

4

10

5

جمال

2

بوحجر

املنستير

278

1774

637

1025

2923

1582



بلخيريةعبدهللا

جعفرالفاضل

التبينيحسناء

بن تيشةآمنة

امللوحالحبيب314آفاق تونس1

الصكليكوثر

عقيررضا

القردليسنية

الذيبملياء

تريمشاملنجي

تريمشرشيد

عقيرروضة162حراك تونس اإلرادة1

الدبابيزبيدة

التوميجيهان

املبروكالحبيب

بن االمينصابر

بن عافيةعبير

بوغمورةشاكر

التوميثريا

بوغمورةحسين

عيادهدى

املبروكالحبيب

تريمشثريا

الحاج صالحرفيق

بن الحاج صالحراضية

اللطيفحياة

بلحاج صالححسام

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

املدينة

حركة نداء تونس

حركة نداء تونس

األجيال الصاعدة  2

زاوية قنطش

5

6

8

3

3

جمال

خنيس

املنستير

1582

841

991

441

410

314



ابراهمعائشة

بن سالمرحمة

بلحاج عمرحسام

الخطيبأثار

بوبكرعبدالجليل

القبوديأميرة

بن دويسةصالح الدين

ملوكةمنير128الجوهرة1

بن عثمانفراس

بن صالحجليلة

هنيةعبدالجليل

بن ابراهيماملبروك

الحدادسفيان

ميالدايمان

الصويدناجح

الشريفمنية

بن عمرعمر

عوفمريم

حدهمسمية

الوحيش يصالح الدين

الثابترهام

عطيةصالح

الشريفكريمة

الشتيويمحمدبلعيد

الطويرايمان

قدورماهر

ضومحمد

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حراك تونس اإلرادة

األجيال الصاعدة 

نور املستقبل 

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

إعادة األمل

مواطنون

حركة نداء تونس

افاق تونس

2

3

زرمدين

سيدي بنور

2

2

2

2

3

5

2

4

2

زاوية قنطش

املنستير

314

317

323

263

607

980

485

778

382

342

286



خليفةصابر

ضوزهية

كريفةعماد

املجدوبالصادق

داللةسوزان ريم

عبدهللاعفيفة

ضوجميل

بوقرةحاتم

عبيدأسماء

املدللسامي

خليفةنجاح57حزب حركة النهضة1

بوزايدةكوثر

بن رمضانالعربي

منصورجمال197األمل1

الداليخولة

الغاليسنيا

الصغيرمحمد

بن الحاج سالمعلية188علية بن الحاج سالم1

عتيقنبيل131نبيل عتيق1

القرناويحنان272القائمة املستقلة للشباب1

بن نصرالطاهر

الغاليمحمداألمين

عتيقهاجر

بن الحاج سالمهندة

الواعرسنية

األسودعماد

بن نصرخليفة

حركة نداء تونس

املستقبل

حزب حركة النهضة

النـمو

حركة نداء تونس

قائمة املستقبل

األمل

حزب حركة النهضة

شراحيل

3

5

3

2

3

3

3

7

سيدي بنور

مسجد عيس ى- سيدي عامر 

املنستير

286

513

256

351

647

661

244

503



ضيف هللاوئام

بن خليفةنبيل

بن عمارنوال

النحاليمفتاح

الواعرلطفي

الواعروصال

الواعرمفتاح

الذواديراوية

جقيريمعواطف

سويداملهدي

جالدعائشة

الهرقليمنير

ميالدزهور

مرزوقلطفي

العجيليمحمود

الصياديمنير

مرزوقايمان

بوبكركريم

القطارينورة

الشريعةوليد

سليمانوهيبة

منهيجاسم

عبد الرزاقروضة

منهيجالل

بن عبدهللاسيماء

بوجديعفاف273أفاق تونس1

النقبيمحمود

النـمو

حركة نداء تونس

حراك تونس اإلرادة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الوفاق

حزب حركة النهضة 

2

2

4

9

2

8

شراحيل

صيادة

طبلبة

7

املنستير

503

134

342

735

1890

441

2412



منصورعبدالخالق

االحمررجاء

القفص يسليمان

بن سعيدسنية

نويرةرياض

شبيلوئام

عبداللطيفايمان

نويرةالحبيب

الكحلةعبدالسالم

الشرفيعويشة

مرعويروضة

املرعويمريم

عزيزطارق

جماعةحبيبة

نويرةناجح

بن السوسيةرشيد

الغاليرباب

ابراهمعياش

بوشهدةايناس

الشبيلعلي

بن كحلةنائلة

الشرفيفاضل260التيار الديمقراطي1

جماعةاحالم232فك بالصتك1

امليليمحمد أمين

بن تركيةيسره

بنحسنغازي

البعطوطسميرة

طوزة الغد

حزب حركة النهضة 

طبلبة أفضل

حركة نداء تونس

طبلبة األمانة

طوزة

8

4

3

7

5

طبلبة

املنستير

2412

1294

971

2272

817



حوالةاملهدي

غرس هللاسيرين252حركة نداء تونس1

قنديلحميدة120حزب حركة النهضة 1

دلدولعصام

الخياطجيهان

دلدولعبداملجيد

الفرجانيفؤاد

الذواديعبير

بوغرارةأصيل

نصرهللاوسيلة

عجالجميل

عمارثامر

بلهويشاتنجاح

جاباهللسنية

جاباهلللبنى105حزب حركة مشروع تونس 1

بن جبريلاملنجي

نصرهللاهنا

عمارةنضال

بريكثريا

بن عيادرضا201أفاق تونس1

يوسففوزي

املثلوثيعبد املجيد

الفرجانيخولة

االصمرصبرين

املرموريعزالدين

بن صالحساملة

الضيفمحمد

طوزة الغد

اإلرتقاء

إتحاد شباب عميرة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

املستقبل

حركة نداء تونس

5

3

3

2

2

7

طوزة

عميرة التوازرة

عميرة الحجاج

5

املنستير

817

772

466

351

296

208

790



العميريأمينة

اللوزيوليد

بومزراقعياد

الضيفمحمد

بن عمارههاجر

الصغيرهيفاء

معط هللامحمد

عبيدأميرة

القعلولحسين

بوسيفعزالدين

بن زيدمنال

حمزهحمزه

املتنهيزياد

القعلولالحبيب138الطموح1

املعاويوحيدة109حزب حركة النهضة1

املنياويسنية

السوس يجمال

بلحاج محمدفوزية244حزب حركة النهضة1

بنعمروجدي

العاشقنورالدين

بن حمودةسيرين

الحاج سالمنجوى

الزاهيثرية

الصويدرؤوف

الشايبناجح

بلحاجسوسن

الفقيهنادر

قائمة حزب  حركة النهضة

حركة نداء تونس 

عميرة الحجاج أوال

حركة نداء تونس

الشموخ

املواطنة

الفحول أوال

قائمة كفاءات

2

3

3

2

4

5

عميرة الفحول

غنادة

2

3

عميرة الحجاج

املنستير

254

255

275

298

359

173

610

733



بن خليفةبوبكر114العمل املحلي التنموي1

بلحاج الزاهيذكرى156أفاق تونس 1

سليموجدي607قصرهالل إلى األمام1

محرزفائزة

الصغيرأحمد

الريانيسندس

البصليروعة

املميرشيدة

بن رمضاناملنصف

الشنباححفيظ

عيادخولة

سعيدانفاطمة

سعيدانالياس

الشرفيحسين

الدهمانيمحمد

الشملينجم الدين337مواطنون1

الشرفيايمان

القايد املكس يسندس

املميجالل

فنترسالم

القعلولسعاد

القابس ياألزهر

الشاوشلطفي578كلنا شباب1

الطرابلس يآمال445الجبهة الشعبية1

الشيخاويسعاد

جموراحمد

قدريةابتسام

- حزب حركة النهضة -

حركة نداء تونس

التحدي

أمانة

مدينتي

كلنا قصيبة املديوني

2

10

قصر هالل

قصيبة املديوني

3

4

5

6

غنادة

املنستير

1271

1922

2329

2451

656

1902



حسينمحمداملهدي

بوشاربسنى

الحاج سعيدأيوب

الحاج سالممحمدرضا

قاللسندس

قدريةجابر

املعاللهالة

سعداحسان

فتح هللاجليلة

عبيدعزالدين

بوستةفاطمة

كيالصمحمد

الريانيرجاء

الوصيفشوقي

الفريقيوداد

التكاريعدنان

بوبكرليليا

العجميآمنة122قائمة حزب حركة النهضة1

الشرقيخالد220الجبهة الشعبية1

السنوس يرمزي

مخلوفمراد

بن الصالحةهيفاء

الجربيرفيقة

ساس يهديل

املبروكسمية

صنديدفخرالدين

السنوس يعادل

كلنا قصيبة املديوني

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الشروق 

10

4

4

4

6

قصيبة املديوني

ملطة

املنستير

1902

775

706

589

838



بن عليزياد

بوسريحأماني

الوسالتيغادة

تاجوريمحمد

سعدسمية

برفيفةمحمد

العجيميأحالم

برفيفةنسرين

العجيميفيصل

املؤدبسارة

عطيةقيس

الفقيهواصف

العجيميبسمة

الشبيليحمادي

العابدنجيبة

العجيميعلي

بنعبدالغفاراملهدي

بن محمدمحمد

بوزيانحياة

املنياويمهدي

بن عمرآمنة

راشدسيف هللا

مصدقسيرين

مساكاملنجي

العكرميراضية

العرضاوي بن حسنريم

عمارةرفيق

قائمة الحياة و األرض

نحو غد أفضل

حركة نداء تونس

األجيال الجديدة

الشروق 

املواطنون األحرار 

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة 2

2

7

2

2

منزل حرب- مصدور 

منزل حياة

6

4

6

ملطة

املنستير

838

572

795

274

465

1450

329

374



بن مسعودفتحي

عبدالناجيسناء

بن راشدانصاف208حزب حركة النهضة1

العكرميأنيسة151الحياة ملنزل الحياة1

عيفةكمال281قائمة العين1

عبد هللاجيهان

املجدوبنادرة

العجيميفرج

املجدوبفرج

الدرويشسعيدة

عبدالرزاقرضوان

املبروكمحمدعلي

الشوشانشادية

املبروكحسن

غماضفاطمه

النعيجيطارق

بنعليروضة49حركة نداء تونس1

البليشفوزي

شعبانعبدالرزاق

حمودةهدى

قميزةثريا

جبنونوليد

مداسزبيدة

الغريبيحسن

بن نجمةليلي

الشطيطيحسني

النقازمروى

الشموخ

الفرسان

حزب حركة النهضة

األصالة

الجيل الذهبي

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

6

4

منزل فارس ي

منزل كامل

2

4

2

3

2

منزل حياة

املنستير

300

368

213

299

172

846

620



غشيرأفراح

القيلوش يعبدالرزاق

يوســفخلــود

بنعبدهللاعلي

دقنةمروى

الحبازيماهر

بطيخهزار

مباركبسام

مسراطيمحمد

العيس يحسام الدين

اللطيفعفاف

سليمانفرج

األزرقرجاء

الحاج عمرسامي

الشرعبسمة

اللطيفرفقي

بن اللطيفحبيبة

االزرقهاجر

األزرقسمير

اللطيفعبير

السالميمحمدأمين

خديم هللاالعجمي

السالميخولة

بنبوبكرسنية

عامرمليكه

السالميالناصر

الزينتقوى

قائمة األمل

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الدوامسية

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الحنشة

2

6

10

2

4

8

منزل كامل

منزل نور

املنستير

1صفاقس 

273

1069

1650

372

774

1449



المينسرين

العويديديمصعب

محيمدهكوثر

خديم هللاعادل

شفرودلطفي

سليماننجاح

املزوغياملانع

القاسميكريم

األمينسماح

بنخليفةعبدالقادر

السالميعبدالرزاق

بنعيفةوفاء

عليلطفي

املحجوبينوال

السالميمالك

حمدانشروق

السالميجالل

خريبيمنى

االشطرشكري

العرابيلبنى

الشريفنزار

الحاج محمدهاجر

مباركاحمد

فتح هللاالحبيب

الحمرونينجوى

الحاج علينادر

بنمصباحنجمه

حزب حركة النهضة

الحنشة للجميع

الحزب الدستوري الحر

الشباب االحرار

حركة مشروع تونس

حركة النهضة

5

3

2

2

14

الحنشة

العامرة

8

1صفاقس 

1449

1040

563

304

417

2418



الشاميوليد

السعيديفاطمة

محفوظهشام

الشريفساره

بنكريمهشام

السعداويانتصار

بن عمارمهى

بنسالموليد

السعيديفاتن

املكيأمل

مباركصالح

املسلميوفاء

الحمرونيسيف الدين

ابن الشيخ خليفةمكرم

الحطيطهيفاء

العوادنيمراد

بنصالحمحمد الهادي

الدزيريآمنة

العياش يعامر

سالمههشام

العش يالعجمي

العش ينجاة

الزايديالجربوعي

العش يامينة

العش يمحمد

بنسالمةسعيدة

العش ينورس

حركة النهضة

حركة نداء تونس

إقالع

نداء تونس

الوفاق

العشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج

14

5

5

4

9

العامرة

1صفاقس 

2418

837

904

651

1738



الجربوعيعمار

الجربوعيمريم

العش يحافظ

سعدامل

العش ياملانع228التجديد1

ابن سعيدآمال

بنمسعودالعوني

العوسجيليلى

بوغرافنزيهة

الغنوديسعاد

بلحاج لطيفالكامل

ابن الحاجاماني

بنخليفهعمر

بنصرالبشير

املرخيمروى

ابن عامرالطيب

أوالدضوسميره

اوالدعليعبداملجيد

بنخليفةعفاف

خمايسيةبية

بن عمارهعبدالسالم

ابن عليأمل

الخريريبيمحمد

املقطوفنجوى

بوكثيرنبيل

الصغيرايناس

املقطوفنجيب

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

لّم الشمل

حركة الشعب

الالئتالفية الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

النصر

3

9

2

2

2

7

العشاش بوجربوع العوادنة ماجل الدرج

سيدي علي بلعابد- الناظور 

4

1صفاقس 

722

619

1502

348

357

279

938



العقربيدالل

املجاديسليم

الغابيسمية

جارالعافيةفائزة

ذيابسنيا

جار العافيةمروان

رقيمنال

املشيرقيالهادي

املشيرقيآمنة

العيونيامحمد

غريبيصالح

غريبيابتسامة

الغابيفيصل

الفقيهعائشة

االدرععلي

حمدانسفيان

بن محمدسامية

ابن راشدسهام

بوقطفخالد

بن عمرناديه

الزوامالهاشمي

بوحوشرحاب

ابن عليمحمد

بوقفةنادية

العراميريم

ميارهالهادي

ابن جاب هللاسميحه

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

ورود الربيع التونس ي

النصر املستقلة

حركة نداء تونس

4

4

10

النصر

بئر علي بن خليفة

7

5

2

1صفاقس 

938

731

356

517

712

1865



ابن عماراملبروك

بنعامرعبدالحميد

كراكديةهيثم

الدخليعلي

الخراطيابتسام

بنعليريم

الشاوشاملبروك

البغداديآسية

هبيلةمحمد

املنصرسهام

ابن الشامخعلي

العامريريم

البدوياملبروك

محجوبيالهام

مصباحصالح

نعمانمنى

الغوارسمير

شلبينجيب

الجبرانيأنور

بن سعدهاجر

الزناتيمحسن

املنصوريهدى

بن سالمهاملولدي

الحسنيرمضان

عباسالعكري

العباسرضا

الزاهيمريم

حزب حركة النهضة

األمل

الجبهة الشعبية

بئر علي بن خليفة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

10

5

2

3

7

9

بئر علي بن خليفة

جبنيانة

1صفاقس 

1865

1005

479

518

1147

1640



بن يونسنجاح

غاليمجدي

البانيمريم

الزغيديجودة

الغاليالناصر

بشرطه

الوحيش يريمه

الزواريوحيد

زيانسمر

الدبابيأحالم

الساس يعائدة

منصرحسن

ابن حمدةرمضان

بلفقياملنجي

بنعليمنصور

البراجسمية

الجادفوزي

العبدليريمة

القراشوجدي

رميدهأميره

بن سالممنى

شعيبعلي

اللوزياكرام

منصورزياد

اللوزيالخافي

الدبابيبسمة

املصموديالعادل

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

5

10

3

12

اللوزة- حزق 

ساقية الداير

8

جبنيانة

1صفاقس 

1398

841

1620

418

4433



قيدارةمحمد

الصامتخالد

بن سعدهفاطمة

الرباعيمنى

العياديرضوان

الغريبيهنيدة

الشعريزهور

كدوس ينبيل

بن عمرمروى

الحامديعادل

بوعزيزنرجس

زغدانفاطمة

شطوروصالح

زكرياحمد

شرف الدينمحمد علي

الزواريرائدة

شطوروشادية

البهلولاحمد

الفخفاخمحمد أمين

البهلولأمال

الحصايريماهر509حراك تونس االرادة1

بن مخلوفآمنة

شعبانمنصف

عبدالكافيراوية

كمونسمير

كمونسميرة

الطريقيالعفيف

حزب حركة النهضة

1نداء تونس صفاقس 

التيار الديمقراطي

الحزب الدستوري الحر

حركة نداء تونس

ساقية الزيت

12

3

6

2

4

ساقية الداير

1صفاقس 

4433

1156

2366

682

1856



الحماميثريا

العلوشكمال

قصارةهند

الطريقيمحمد

الرقيقاحمد

اليانقيازدهار

كمونحمدي

السعفينجوة

مالككمال

بوعصيدةأمال

التركيمحمدالعادل

شوشانفاطمه

الحصايريأمين

ذويبأمل

خماخمصابر

بللعجآمنة

بوزيديهشام655عشاق االرض1

دربالعلي

اللحيانيليلى

كمونمحمد

غريبيفدوى

خماخمالحبيب

القرقوريمنال

العموصنجيب608حراك تونس االرادة1

اللوزرمزي

عبداملولىرحمه

الكشومنال

حزب حركة النهضة

التيار الديمقراطي

الساقية املزيانة

الجبهة الشعبية

حركة نداء تونس

6

2

3

ساقية الزيت

شيحية

11

5

1صفاقس 

4818

2251

2487

767

1104



الجموس يشفيق

البرادعيهزار

عبدالهاديحمدي

الجموس ينجاة

شعبانحمدي

دربالاية

بن حسانةالصادق

بن سلطانةرهام

التركيالياس

بن جديديةسناء

دريرةمنى

السقابالل

الحكيمجمال

دباشأميرة

الفراتيمحمد

قوبعةاحسان

قدورآمنة

كمونسفيان

السيالةأميمة

الجموس يفاتن

اليانقيسامي

بن يوسفهالة

بن البايأحمد

زكريراضية

القبايليرشدي

بن سليمانكريمة

العلوشعبدالجليل

حركة مشروع تونس

كلنا قرقنة

حركة نداء تونس

التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

قرقنة

3

10

9

2

4

شيحية

1صفاقس 

1104

3049

2955

610

872



الفقيراملنصف

كمونصادق

بن سليمانسميرة

التوميأمال

واردةزين العابدين

دلهومهدى

مقديشنور

بنسالمسالم

سويس يمنية

النابليبشره

محفوظامنة

بن رخيصةمحمود

شعورروضه

بن سليمانعبدالسالم

الغيداويالبشير

الهماميسناء

االسيودربيعة

البقصخالد

الغرايريسمية

العش يحمادي

الورغمينجيب

الخويلديحنان

الربعينصرالدين

العشكوثر

املهذبيمناء

العوينيفتحي

الخويلدياقبال

الجبهة الشعبية

احباء الجزيرة

الزيتونة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

حركة النهضة

شراع قرقنة

3

3

3

2

6

4

6

قرقنة

منزل شاكر

3

1صفاقس 

539

595

600

532

372

766

574

834



الطرابلس يعلي

الهماميروضة

الفوراتيعبدالستار

الورغميبسمه

الورغميمحمدالصالح

املرعويهاجر

الصافيمحمد

عبيدصالح

بوزيدالجيالني

التكتوكراضيه

الحمديسفيان

الجزيريلبنة

عباسزياد

عبيديفريدة

بوزيدالهادي

السعداويعواطف

السعداوينصر193اإلقالع من أجل غد أفضل1

الحماميفاطمة

الوردةمنير

الجالص يجالل

بنسعدأمينة

عبيديوليد

الطرابلس يعليه152حركة مشروع تونس1

الصويدوسام

بن حميدهعلى

بن عمارةنوال

الرزمةفاطمة

التحدي

حزب حركة النهضة

قائمة معا نرتقي

حزب حركة النهضة

التقدم و التنمية

تبديل السروج راحة

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

الصخيرة

2

6

5

3

3

الحاجب

6

2

3

منزل شاكر

1صفاقس 

2صفاقس 

834

962

1106

303

328

589

797

267



الحاج عمرعمر

املحجوبالفاهم

النيفرسعاد

الكثيريشادية

بالقاسمسالم

الباشعبدالحميد

قاسمزهير

الفوراتيليلى

املحجوبنادية

اذيابالعيادي

بلحاج صالححفصية

فتيريشخالد

الذيبحمادي

الوافيمحمود

الغرابهادية

املش ينجاة

الدبارعبد هللا

السبوعيفوزي

الطاهريمروه

الشيبانياملبروك274الجبهة الشعبية1

بلحاج سعدعبدالرؤوف

الرويدفايدة

العبيديسناء

بنبراهيممحمد عبد الكافي

العياديأمال

بوخذيرعبدالستار

دباش يحميدة

قائمة معا نرتقي

نداء تونس

األمانة

العدالة

الصخيرة تجمعنا

الياسمين

حزب حركة النهضة 9

الصخيرة

الخزانات- العوابد 

3

5

6

2

2

2

2صفاقس 

1645

2020

618

840

850

1106

1868



عزوزمحمد

املصموديفاطمة

الجريديانيس

بنصالحبشرى

شعايبيليلى

اليوسفيعلي

اليوسفيسلمى

بنالحاج منصورمنال

بنبلقاسمجمال عبدالناصر

بنصرمحمد الناجح

اليوسفيسامية

بنبلقاسمبولبابة

بن نصرسجيعة

بن مرادملياء296حزب التيار الديمقراطي1

الصيدمنال175حركة مشروع تونس1

بلحاج سعدجمال240حركة الشعب1

بنبلقاسمالحبيب283الجبهة الشعبية1

السيالةآية

العشفاطمة

كمونمحمدنجيب

معلىخالد

القرقورينبيل

بودبوسبسمة

الدباش يحمدي

شعبانصباح

الشعريكمال

الشرفيفائزة

حركة نداء تونس

عين تركية

الكرامة للمواطن

الوطن الصغير

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة 9

3

2

2

4

10

الخزانات- العوابد 

العين

2صفاقس 

4402

336

319

675

1645

576



بن حميدةلسعد

بوعزيزوئام

الفخفاخحسيب

القرقورينبوية

الوكيلفرح

التريكيمحمد

العياديمنير

الفخفاخعواطف

معلىمحمد

دمقاساور

الطرابلس يايمان

معلىزياد

غربالاسوة

بوحامدضحى549حركة الشعب1

بن حامدايمان

بنرمضاننهله

بنحامداملختار

حناينيةرابعة

ابالهربيعه

الشواش يعلي

شلغومنورة

الشواش يعلي

قرابهاملنجي

فرجعزالدين

اوالد بوقطفحافظ

لسودنجوى

اوالد سالممنجي

حركة نداء تونس

حزب التيار الديمقراطي

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

10

6

الغريبة

5

8

العين

2صفاقس 

644

1069

3432

2194



باملبروكالصالحه

ابالهالتوفيق

القابس ييامنه

الجوينيجميلة

عطيهبرهان

بيبينادرة

بركاهللسحر

الزمالعلي

قدوارمحمد علي

شقيررفيقه

سويس يمحمدعلي

دحمانعطية

بن نصرأسماء

الرقيقحنان

بنصالحضحى

الشريطهرضا

قربعنوره

الرقيقسليم

بيبيعنياة

الرقيقعبدالفتاح

الحزاميعبير

السليمياملنصف

شنيورمحمد

بكارناصر

السليميأمل

اوالد بوعليبسيم

سالمنجيب

فك بالصتك

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

محرس الغد

اليد في اليد

مواطنون

حزب حركة النهضة 6

2

6

3

9

3

3

الغريبة

املحرص

2صفاقس 

665

702

1337

641

1924

144

644



بنحسيننسرين

ربعيكريم

اللوميمحمد الفوزي

بنشريفةسيرين فالري ريموند

امليساويأحمد

العفاسهادية

بنرحيممعز

الفراتيفرح

خماخممنصف

الفقيوليد

اللوميمنير

عطية هللاابتسام

العايديمحمد

شعباننعيمة

قدورةمحمود

املعالجاستبرق

الشريفسمير

السالميسنا

املرداس يعصام

القرويايمان

شحيدرنوال

املسديغازي

الفريخةسندس

العفاسمنير

الفخفاخسعيده

كريشانوليد

بوزيدضحى
بني وطني

مواطنون

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

نظف#

14

2

4

صفاقس

3

7

املحرص

2صفاقس 

3549

2415

13960

665

7424



التركيسلمى

خلفعبدالعزيز

بنعبدهللاعبدهللا

السالميعزالدين

الفهريياسمين

غرسالوياحمد

غربالهيام

واردةمحمد نجيب

الفقيراضية

شيخ روحهوئام

جبيرمحمد األنور

عبدالدايمتيسير

الشعريوسام

شقروندرة

كريموسام

عميرةراوية

اللوززاهر

الهريش يعلي

املازنيآمنة

بنبلقاسمعمر

طيموميآمنة

الطرابلس ينادر

كواصرحاب

الحاجييوسف

الزريبيهالة

العامريهدى

املزغنيتيسير

بني وطني

التيار الديمقراطي

االتحاد املدني

الحزب الدستوري الحر

الجبهة الشعبية

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

طينة

4

8

2

3

2

8

8

صفاقس

2صفاقس 

1742

2015

1831

3384

2230

7486

3549



بشهفايز

العامريرضا

خليفيجهان

األحمرعمار

بنصرانسة

العامريبريك

بنسالممحمدعلي

العامريمنصور

بن عبدالسالمسعاد

بن فرجبثينة

العامريصالح

بنمسعودنضال

نصيريسهام

الرقيقلبنى253حركة مشروع تونس1

بن البحريجميل

بلفقيألفة

بنعثمانسليم

التريكيمصطفى

الحاجياسعيده

بوعزيزأحالم

بلمبروكانتصار

بن عبدهللاعلي

البكاريمحمداالمين

الصالحينوال

التريكيحبيبه

الخيتونيمحمد

بنعبدالجوادام الخير

الجبهة الشعبية

حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

طينة لألمام

فبحيث تحيا طينة

3

2

2

9

7

طينة

عقارب

8

2صفاقس 

2160

550

545

396

2899

1831



التريكيطه

عقربيهاجر

بالحيزيةاحمد

بن االشهبفؤاد

الغربيايمان

عبدالجوادياسين

بالتوميهمريم

بوكثيرأمين

بن عبدهللاسميره

الحفيانابراهيم

بنحفصيةنهله

سحنونآمنة

كمونمنذر

عبدالناظرآمنة

بلغيثمحمد

الجرايةفيصل

بوعزيزآمنه

القبايلينهى

هدريشرابعة

الجريبيعبدالسالم

الجربيسامي

الجملخلود

عبدالناظرازدهار

املعزونلطفي

الزواريهالة

سحنوننادر

العموريايمان

حزب حركة النهضة

التقدم

مشروعنا

حزب حركة النهضة

حزب حركة نداء تونس

قرمدة غدوة خير 6

قرمدة

7

6

2

9

3

عقارب

2صفاقس 

1939

705

3017

866

1680

2160



كمونفتحي

الشعبونيسهام

الترعيمنجية

املطيبععلي

العياديرحمة

القطيمحمد

العياديكوثر

القطيفيصل

ستوريجميله

املؤدباحمدفضل الرحمان

بشسعاد

غريبيايمان

محمدابتسام

غرابيرضا

فرحاتيمروى

غفاريفتحي

الناجحناصف

شافعيروضة

زريبيشوقي صابر

العربيزهرة

جديمحمد

عيدوديطارق

االسودظافر

ضويهررفيقه

بوفارسفتحي

مباركيمراد

دغسنيفتحيه

املستقبل

قرمدة غدوة خير

حزب التيار الديمقراطي

حزب حركة النهضة

اإلقالع

حركة نداء تونس

6

3

3

14

3

3

قرمدة

الحامة

2صفاقس 

قابس

624

631

3094

902

1178

1939



بوركبهالنوري

االسودعلي

خليفيعبدالكريم

بنسالمالخشيمي

خريجيانتصار

الفالحمنيه

جابريثريه

خريجيفاطمة

عدونيالصالحه

زغبانيماهر

عبدليمعز

مباركيربيعه

نائليعبدهللا

مساعديربيعه

سباعيمنير

بوسنينهصهيب

االزرقزينب

جماعهمروه

سبائطيعلي

حريزيفائزه

الناجحابراهيم

الصيدفتحي

الطويلعواطف

عقوبياخالص

حريزيساسيه سامية

حريزيسناء

سعيديالبشير

حركة نداء تونس

الحامة أوال

حراك تونس اإلرادة

حزب حركة النهضة

حراك تونس االرادة

حركة نداء تونس

4

2

بوعطوش- الحبيب ثامر 

3

6

4

10

الحامة قابس

421

896

2216

908

1374

631



غيلوفيأحمد

ماديفاطمه

اللغمانيمخلوف

املعيوفيسلسبيل

الحجاجيصالح

املنصوريمنال

الدحمانيعبدالسالم

العلويأمال

البطيبيلطفى

الجدياندلنده

أفاحسعيده

العياش يحنان

العلويالحبيب

القرويضو املختار

شامخعلي

حسنابراهيم

يحيصفاء

القصيرعبدالرزاق

الساس يلطيفه

حتيرةسلوى

العماريالحسين

الفياشحاتم

جواليالعروصيه

كريدانفتحي

رمضانناجيه

عبدالغفارمحمد

حسنسعاد

فرسان التحدي

عين املواطن

حزب حركة النهضة

قائمة حركة النهضة

لم الشمل لإلقالع

2

8

4

6

9

بوعطوش- الحبيب ثامر 

الزارات

املطوية

قابس

1813

1292

1450

654

494



البحريمحمدالطاهر

سالمانصاف

عماريمنيه

املعلولرضا

بن الحاج عليهيفاء278حركة نداء تونس1

بلقاسمأمال

الحاجيمحمد عماد

مختارعائشه

عامرجميله

فرحاتيابولبابه

العرضاويباسم

فندوليامباركه

خليفيكمال

ماميممتاز

املسعودييسرى

ازوينخيكريمه

فطناس يمريم

جميعيعلي

عونحمزه

رزقصبرين

دباغيطارق

فرحاتيسمير

املسعوديأنس

زمرتنمحمد

هالليخيريه

عيادييسمينه

بن الحاج عمرالبشير

لم الشمل لإلقالع

حركة مشروع تونس

حزب حركة النهضة

بوشمة يد وحدة

حزب حركة نداء تونس

حراك تونس اإلرادة

التحدي

الوفاق

حزب حركة النهضة

2

2

4

2

2

11

بوشمة

دخيلة توجان

9

2

6

املطوية

قابس

1301

236

321

452

245

234

825

1813

452



بنأحمدفوزيه

الحمزاويمنير

مهلهليالصحبي

بوهالهالمعه

ترهونيحليمه

بنبلقاسمموس ى

ترهونيالصحبي

داديبلقاسم

يوسفيساسية

بنمبروكعلي

زمرتنيالهادي

بنبلقاسمعزيزه

داديميلود179مدينتي- توجان 1

بنعزيزسعد162حزب افاق تونس1

الجواليريم

بنعليمحمد

عزيزحافظ

مسيلينيالياس

بناحمدسعاد

بنخليفهاحمد

حسنعلي

زنزوريعائده

كباوعبدالواحد

بربانةفاتن

مبروكجالل

الحاج عليزينب

الهاشميسارة

حزب حركة النهضة

نداء تونس

بيئة...وحدة...القائمة املستقلة شراكة

حزب حركة النهضة

11

5

5

8

دخيلة توجان

نحال- شنني 

قابس

1257

740

565

1301



عزيزحسام

بنسالمسامي

الجواليأماني

الهاشميعبداللطيف

الحمرونيحنان

املرزوقيزهور1311

شوشانيوائل472

خلف هللافاتن472

البدويعبداملنعم

املجيديربيعة

الجملنعمان

فتريشسميه

رحيمعصام

الجملانتظار

امليرعفاف

عبدهللانورالدين

كحيلةمبروكة

املعاويحاتم

الجملصفاء

املزهودثامر

العبيديهاجر

الشادليمحمد

ميزوريسوسن

غودينصر

الكاملسبيكة

عبيدالويخوله

املرابطمريم

التيار الدمقراطي

طموحنا

حزب حركة النهضة

البناء

غدوة خير

حركة نداء تونس

قائمة الشراع

العدالة

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة بغنوش 17

غنوش

2

5

2

2

2

2

2

3

طبلبو

5

نحال- شنني 

قابس

500

2387

1171

531

545

327

566

522

744



رجائبةعبدالباسط

الطيبيسرى

مفتاحبلحسن

عليةبولبابة

حسانه سوائسهمريم

الحّجاجابراهيم

يحيهحمدية

الغوديمحمد

عليةكوثر

زعاترهخالد

الحجاجزينب

بنفرجمصعب

أحمدزهرة

الحطابروضة

عباسفتحي

الخروفالبشير

عليهنزيهه

الحجاجالعروس ي

نواصريةرحاب

عجاودةمحسن

دايسفيان

خليفيحنان

شماممنذر

يعقوبحسين

بن يحيزينب

قفراش يالصغير

قنونومنى

حراك تونس اإلرادة

التيار الديمقراطي

اإلئتالف املدني

حزب حركة النهضة بغنوش

مدينتي- غنوش 

17

2

2

5

3

غنوش

قابس

قابس

228

353

2478

1365

2387



غليسمحمد

الصغيرمحمدسمير

شيحاويمحمد

الحمرونيسلوى

الذواديالحبيب

الهماميرفيعة

دايبوعبدهللا

نابليمنجية

رحيمصالح الدين

حيدرنرجس

جماعيمتوكل

ماميرقيه

عمريسميره

بالسعودعبدالرؤوف

الثابتياكرام

البارديلنور

دبّيهرتيبه

كيالنيرض ى

الجربوعياماني466حراك تونس اإلرادة1

شلبيأحمد

التركيمنجيه

بنحسينهاجر

الطرابلس يفاضل

الشابععادل

ابراهيممريم

السعيديدليلة

الغندريعبدالناصر

اإلئتالف املدني

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

الجبهة الشعبية

قائمة التحدي

قائمة املستقبل

حزب حركة النهضة

2

9

كتانة

3

12

5

2

2

قابس

قابس

973

2396

672

993

199

5760

1365



بوستهعائشه

الشيبانيالصادق

قديريابراهيم

الزيتونيالعروسية

الهايجسالم

بوشريكةفتحية

العزينجاة

لطيفسناء

كوديدليلة

الهرشالصادق

عزيمصطفى

البشاريدليله

بالوافيبريكه

رحومهسمير

الحسانيسهام

الوحيش يأمين

الصياحوليد

الزيتونيالصيد

شعيرالهادي

شبيلسمية

زريبيعبداملطلب

الزبعفاطمة

كردياسماء

العزيزيصالح

نجاريعفاف

بوعزهالحسن

النفطيوريدة

حزب حركة نداء تونس

من أجل التنمية

 حزب حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة 9

5

2

3

11

كتانة

مارث

قابس

2006

973

497

260

628



الحميدياملبروك

الناعسفاضل

الزراتيعادل

سويس يسميره

لطرشسعاد

الزيتونيمروه

امسلمياسر

اللطيفيزياد

العراميالحسين

املومنينجوى

الزراتيامحمد214حراك تونس اإلرادة1

زمزميعبدهللا

الجباهيمبروكة

كريمأيمن

عكروتمحمد

الجمنيالزهره

عبش يعبدالكريم

عبدالليخوله

بوعلينبيهة

شعبانأيمن

بنكريمرباب

ذهيبيالهادي

عامرعواطف60حركة نداء تونس1

طالبيالحسين

خالديابراهيم

عجالهوداد

طواعيعلي148املبادرة و االصالح1

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

مارث اوال

حركة الشعب

حزب حركة النهضة

أحبك يا وطني

قائمة اإلمتياز

2

4

3

مطماطة

مطماطة الجديدة

11

3

6

5

مارث

قابس

381

300

208

375

1169

2006

633



عبدالويهدى

الحاجتوفيق

املحروقهدى

عطيهسفيان

بودشيشعائشة

الشقرونيمحمد

زايديعيس ى

جبرانالهادية

بوديةعمر

السمايليهدي

الكياليوسف

عجالهحنان

الشيخ ابراهيمعلي

روينرباب

عجمنيسالم

شوشانربيعه

غماقيالعائشة

بنحميدبسمه

مساعديمحمد

سعفيعمار

عماريزهره

حفيظدرعيه

ماديسالم

عجمنيبرنيه

غاليجمال

مساعديصالح

دباغيزهره

حزب حركة النهضة

الصعود

حركة نداء تونس

املستقبل

حزب حركة النهضة

6

8

3

2

8

مطماطة الجديدة

منزل الحبيب

قابس

512

228

1260

954

770



الزينسلوى

دباغيمفتاح

جمعيسعيده

فطناس يالحبيب

زغبانيالحسين

فضلفضل

سعيدعبدالرحمان

حميدهعائشه

شعبانأنيس

لحرشمفتاح

الساس يزهره

سعيدليلى

االسودعلي

سالمهايمان

الحاج بلقاسممبروكه

بن سعيدلسعد

جريدياسراء

ضوفتحي

حسينأحمد

بالزاويهالدوكالي

عثمانبثينة

درغوثينهله

قراس يخالد

بن حديدمسعود

لغوانشهرزاد

الجاسوستياألسعد

املالحايناس

2314

الوفاق

نداء تونس

اإلقالع

إصالح املسار

حزب حركة النهضة

حركة النهضة  آجيم جربة

3

6

2

7

11

وذرف

اجيم

5

منزل الحبيب

قابس

مدنين

1401

456

1179

717

676



الودرنيصالح

لغوانراضية

القطرس يكوثر

املزداريعبدالجليل

القالليثريا

الفقيليفتحي

بن ميموناماني

بن الحاجاملكي

عونريم

املزدارينعيمة

املزرانياالسعد

ورياشرحمة

زيتونأمل

بن حريزلزهر

لحوارفجرة

بن ذيابالحسين

العرفسعاد

املسعوديجمال

الضاويآمال

عبدالكبيرمحمد رضا

زغدودعناية

فارسالطاهر

بنعليهوفاء

الهنشيراملولدي

الرقيعيسعيد

الثابتخيرية

بن حسينعبدالسالم

2314

499

870

6019

حركة النهضة  آجيم جربة

حركة نداء تونس

الوفاق

حركة النهضة

بن قردان

11

3

4

15

اجيم مدنين



الورغمييسرى

عبعابفتحي

املحض يسعاد408حركة نداء تونس1

بالطيبالحسين388األمل1

الالفيمنير

ضيف هللااالسعد

بريشبسمة

هالليضاوية

الرجيليشكري

مللومسعيد

الدوزيآسيا

نبيغاملبروك

بنقايدهناء

عبداملؤمننجاح

الالفياملختار

الدوزيالناصر442اتحاد بنقردان1

قتاتبديع440قائمة املستقبل1

التوميايمان

البرهوميسميرة

بوبكريزينب

ونيس يمحمد

شامخمسعود

الحدادفتحي

السعيديمبروكة

جباهينعيمه

التوميصالح

عونفتحية

1037

2820

3638

594

6019

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

حراك تونس االرادة

حركة النهضة

بنقردان اوال

6

15

بن قردان

بني خداش

15

9

2

مدنين



حشانيصالح عبدالعزيز

البوعبيديعواطف

بوعبيدياحالم

شامخسالم

الشرعطارق

رجبانيسليمان

السعداويعبدهللا

الونيس يعائشة

عطيـةعمارة

الحمرونيمريم

السعديموفق

مسكينعائشة

العادلالطاهر

موس ىدليلة

بن سالمهسالم

شويخيالخضراء

سويدالطيب

لشهبتركيه

طليقدالل

املطيارالحسين

كراينعمار

صكاحسارة

صيدجمال الدين حامد

جرايفوزي

بوصريحسالم

الجرايدليلة

بوشويشةمناء

602

3427

2820

589

1010

590

حزب حركة النهضة

حراك تونس االرادة

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

املستقبل

حزب حركة النهضة

جرجيس

15

3

6

3

3

10

بني خداش

بوغرارة

مدنين



عمرالصادق

الغرابمحمد

بالريشعفاف

عريضاملكي

لهيبهروضة

خنيس ياحمد فوزي

كواشوحيدة

بوزميتهرفيق

محروقساملة

شويخةروضة

سافيمحمدلسعد

ترسيممحرز

عليويذكرى

جبنونعبدالكريم

مشاركصالح

بورقيبهساميه

االهنيدحنان

لبيضعزالدين

بعبورةانيسة373افاق تونس1

جعيديالبشير

ترسيمريم

سريبعمر

بوزميتهأمال

عبيشولطفي

املباركاسالم

بوعجيلهمحمد ثامر

فريعةزكية

2284

3427

1933

1276

1324 جرجيس الحبيبة

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة

حزب  حركة نداء تونس

جرجيس اوال

4

9

جرجيس

جرجيس الشمالية

10

5

4

مدنين



بالضيافيزعرة

بوفرسنعبدهللا

املالحينوال

وريمياملختارجمال

مازوزيرجاء

بوعواجهرض ى

الوريميريم

فريعهسهام

عمارصالح

املباركأسماء

زواغةنجاة

الوريميمنيا

زريداتمحمد علي

معتوقسهى

عمارهفتحي

مرتاحعبير

العريضفاكر

مطيمطشكري

فريعهعبدالفتاح

كريمامال

كريوانوئام

الفنانيمحمد

بطيخكريمه

بايونسسامي

التليليفاطمة

بوصفارهفوزي

بن عيس ىسامي

1277

2284

1317

2153

416

1649

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

جرجيس املستقبل

جرجيس التألق

جربة تجمعنا

جربة رؤية أخرى

حومة السوق

9

5

8

2

4

3

جرجيس الشمالية

مدنين



امليساويمراد

بن موليلطفي

بن حريزنسرين

سويس يمصطفى

يامونساره

داليتوفيق

البعطورآمال

حنينيهشام

بوجناحفردوس

البارونيعفاف

بن يوسفهبه

جرادالحوسين

بن عايدمحفوظ

بوشداخالعربي عبدالرزاق

ريحانهدى

الفيتوريمريم

بعزيزمراد

الهواريفوزيه

تغالتالزهير

الحمرونيهيثم

العساسريم

كرويةآمال392االتحاد املدني1

الزريعهخالد485حركة الشعب1

كرديخوله

الغهجمعه

الدهواثيعواطف

الشويهاملختار

1388

5436

773

1842

888

...العين

حركة نداء تونس

حزب حركة النهضة

قائمة حركة النهضة

حراك تونس االرادة 2

4

2

10

حومة السوق

سيدي مخلوف

13

مدنين



العلويالهادي

الحناش يساره

ابن عايدمبروك

العائبالعروسيه

سعوداملبروك

الطبيبايمان

شامخسوسن

بعكهنورالدين

ضومحمد

رحيمسماح

محمديعمار

جابرحفصية

عطويالهادي

ونيسحنان

كدهنورالدين

دبوبههادية

حجاجيمنير

ضـومحمد

القليعيآمال

قمالبشير

بولكالكةفدوى

الهازلالطاهر

ابن يامنهاملنصف

مارساملختار

ديبروالهادي

بلطيفمحمد

مجاهدعائشة

703

7380

1388

593

462

433

379

حزب حركة النهضة

حركة نداء تونس

األمل

إتحاد سيدي مخلوف

التحدي

النضال الوطني

حركة النهضة 18

مدنين

10

4

4

3

3

2

سيدي مخلوف

مدنين



شرف الدينسهام

السالميمالك

الغولخديجه

بالهوشاترابعه

سويس يرضا

التميميمحمدالهاشمي

سعيديسماح

حمودهلزهر

بريبشفائزه

البيوليعبدهللا

املحجوبيعفاف

ابن رجباملنجي

الدريديسميه

كسيكس يزين العابدين

التباس يأسماء

بن حميدةشادية

راجحمحمد

السعيديصالح الدين

محمديزينه

حجاجيحسنة

مباركمنصف

عرجونعادل

بوعبيدعواطف

دبشاشراف

الرقادنصر

كرشيدمحمد عبدالحكيم

دائميفتحيه

941

968

877

7380

1418

735

651

نداء تونس

حركة الشعب

قائمة مدنين للتنمية

حراك تونس اإلرادة

مدنين أفضل

النجمة

حركة النهضة 18

4

2

2

2

2

2

مدنين

مدنين



النويريمحمدالفاضل

ابن حميدةاشراق

الغريبينبيله

بوشاميهأنور

الوشانيمحفوظ

غيلبرجاء

بن تازيريماهر

عرادنجاة

بن يونسرضا

الحجاملسعد

قالطهمنيرة

بن خاطرجالل

اللمس يضحى

التويجرفاطمة

مطيريوسام

اليحياويخديجة

العصاديكمال

ابن الحاج عليايمان

البلباليالفة

التنازفتيالعياش ي

كرونهكمال

ابن الحاج يحي املحرابلطيفة

مصلحنائله

بن حمودهصابر

بن ثايرأحالم

اللواتينجيب

املرابططارق

3531

586

619

982

1776

822

1050

حركة نداء تونس

حركة الشعب

األمل

ميدون املستقبل

قائمة حزب التيار الديمقراطي

حراك تونس اإلرادة

حزب حركة النهضة 12

2

2

4

6

ميدون

2

4

مدنين

مدنين



بلحاج يحياسمهان

الطرابلس يسامي

مباركينجاه

بن موس ىعلي

البيبانيسحر

الحمرونيمنير

الذهيبيعواطف

بالطاهرعواطف

عامرعلي

عامرياملختار

سويس يسفيان

مراحيهاجر

بنعبدهللاسعده

الفالحالحبيب

بنعبدهللااسماعيل

بنعتيقصديق

برماتجميله

بنعطيهنورالدين

بيةمروة

التونكتيامليلود

درقاعسعاد

العزيزرقيه

العقربيأحمد

وردةخديجة

املحمديالنوري

الحدادسعاد

البوفاريعمر

1776

263

196

146

151

1248

ميدون املستقبل

10

الصمار

6

4

3

2

3

ميدون

الذهيبة

مدنين

تطاوين

حزب حركة النهضة

ائتالف القوى الديمقراطية

حزب حركة النهضة

حركة مشروع تونس

نداء تونس



لحمرالفتحي

بوطالبعبير

مرسيطعلي

برينيمبروكة

لبيضمحمد كمال

لحمرثرية

لحمركمال

لبيضسالم109اإلرادة و العمل1

الزحافيفاطمة

جبسفوزيه

اعجالمفتاح

ناجحرياض

العنتيرعمارة

الحسنيمريم

البنانيمريم

زحافينرجس

منتصراملبروك

حاذقسمير

حمودهنورالدين

زحافيمحمد153البئر االحمر اوال1

موروعلي

خليصةنجاة

فارسمحمدالعروس ي

لخضرمحمد

عبدالنورهناء

غرغاروليد

العرضاويزينب

4099

270

438

290

596

707

468

219

تطاوين

3

2

2

4

2

5

2

14

الصمار

بئر األحمر

تطاوين

حزب حركة النهضة

شمعة الوطن

املستقلة للعمل البلدي بالبئر األحمر

العدالة التنموية

حزب حركة النهضة

حزب حراك تونس االرادة

نداء تونس

اإلمتياز



كعرودآمنه

صويدبوبكر

شبليمريم

الرواناملنجي

الونيس يأمنة

السديريعبدالفتاح

البوبكريهيبة هللا

الزاقرمحمد

ننيالخنساء

الجوينيمحمد

الحمديناجيه

عبدالقادرعمر

عوينيالحبيب

املدنيرقيه

ذيبعلي

حمودهوفاء

العلوياملنصف

املقبليمنى

العنتيرطه

الصويعيسناء

الشتويعلي420الشباب املستقل تطاوين1

بوعجيلةسعيد العيادي

عبدالواحدريم

ضيف هللاالشعالء

الثابتيعائشه

طروممحمد

عبداملولىهدى
580

4099

825

477

1645

516

3

2

6

2

8

تطاوين

رمادة

14

تطاوين

تطاوين املستقبل

تطاوين تجمعنا

نداء تونس

حراك تونس االرادة

حزب حركة النهضة

حزب حركة النهضة



الناجحبلقاسم

العونيبسمة

املستيسراملختار

بنقائدميالد

الحفيانالحبيب

بوشناقسعاد

كاديالحبيب

طليحهمحمد

بوشيبهزهره

دبوبهعفاف

كاديالبشير

البشيرسامله

ضيف هللاجمال

الحكيمابتسام86حركة مشروع تونس1

القطرانالبشير

الغفارينعيمة

العمارينورالدين161الشباب للتجديد1

بن عمارةأميمة

بنعونيوسف

بوشناقاسماء

العونيجمال

بنسالمهاجر

التونكتيعمر

الدبابيروضة143حراك تونس االرادة1

بنعونبوبكر

بنحمدليلى

العمائريفتيحة142فك بالصتك1

402

192

580

401

187

164

204

غمراسن

2

8

6

3

2

2

4

رمادة

تطاوين الجنوبية

تطاوين

املبادرة و التنمية

حزب حركة النهضة

قائمة نداء تونس

الزيتونة

الحرية

نداء تونس

حزب حركة النهضة



الطالبيحمزه

الزرقهاملنجي

التيستيسير

اليحياوييوسف

بوزاخرجازية

سحنونالهادي

قديديالفه

الطالبسليمان

الخرشانيفطيمه

الشوشانرباب

الخرشانياملنجي

الحدادمسعودة

بن غانمقيس

خرشانيكريمة

الرباعمسعود

غرابيهيثم

ارولمنيرة
207

1266

213

338

غمراسن

10

2

3

2

تطاوين

املواطنة

غمراسن في القلب

نداء تونس

حزب حركة النهضة


