
 

 6102أكتوبر  62 –اإلنتخابات التشريعية 

 6102 اكتوبر 12جدول البث لحصص التعبير املباشر ليوم  
 على الوطنية األولى   01الحصة املسائية األولى ابتداء من س 

العدد 

 الرتبي

الدائرة 

 اإلنتخابية
 القائمة

 اسم رئيس القائمة

1 
 عبد السالم بن عمارة حركة الشعب 1صفاقس

 

 احمد الرباعي األمان 2صفاقس 2

 الشابي  نجوى  تونس املوحدة بن عروس 3

 الدين جموعي شمس البيئة تجمعنا بن عروس 4

 محمد الروان حزب التكتل تطاوين 5

العائب العزيز عبد املستقلةالوطنية  الوحدة مدنين 6  

 نصره حلمي افاق تونس قفصة 7

 الطريقي منية الديمقراطية لإلصالح و البناءالحركة  ريانةأ 8

من أجل العمل و  التكتل الديمقراطي القيروان 9

 الحريات

 محمد الحبيب هرقام

 شبح محمد بن خالد   سيادة الشعب سوسة 10



 

 الدواحي أحمد بن صابر إرادة الشعب سوسة 11

 احمدالخامس الجريدي الديمقراطيالتحالف  2صفاقس 12

 فوزي الرماح اةقائمة حزب الكرامة و املساو  القيروان  13

 نورالسعيد الثابت الديمقراطية لإلصالح و البناء حركة 2صفاقس 14

 الخرائفي رضا األمان بر  نحو  أريانة 15

 الربيع العربي لتحقيق السيادة جندوبة 16

 اإلقتصادية

 فارس ي حسين بن كريم

 الحبيب دلهومي  حزب األمان القصرين 17

 يالعدوان كمال املبادرة 1صفاقس 18

 خالد الفوراتي حزب آفاق تونس القيروان 19

 الطرابلس ي علي الشعب يريد 2تونس 20

 حاجي عدنان االعتباررد  قفصة 21

 بوزغاية املهدي بوزغاية اللقاء الدستوري قفصة 22

 سوس ي وفاء األمان قفصة  23

 خرشوفي سعيد تيار املحبة مدنين 24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي الحاجيالجمع من أجل تونس االتحاد القصرين 25

 سويس ي حاتم تيار املحبة اإلئتالفية 2تونس 26

 املولدي سياري  اللقاء الدستوري سليانة  27

 أحمدالعروس ي الشيحاوي  حركة الجمهورية القيروان 28



 

 6102أكتوبر  62 –اإلنتخابات التشريعية 

 6102 اكتوبر 12التعبير املباشر ليوم  لحصصجدول البث  
 على الوطنية األولى 60ابتداء من س  الثانيةالحصة املسائية 

العدد 

 الرتبي
 القائمة الدائرة اإلنتخابية

 اسم رئيس القائمة

بلعانس عبداملؤمن الجبهة الشعبية املنستير 29  

 الجويني يوسف اإلتحاد الوطني الحر أريانة 30

 الطيب سمير اإلتحاد من أجل تونس 1تونس 31

 الصافي الجاللي حزب املبادرة يدسيدي بوز  32

 عزازة علي اإلنجاز و املقاومة قفصة 33

 الصديق احمد الجبهة الشعبية 1تونس 34

 بونني امحمد التيار الديمقراطي 1نابل 35

 حجالوي  فؤاد باب العمل و األمل سيدي بوزيد 36

 زقروبة فيصل الشعب يريد مدنين 37

 وس يالسن سعاد حركة التونس ي 2تونس 38



 

ار مصعب البناء الوطني 2تونس 39  بنعم 

 حمدوني رض ى اإلتحاد الوطني الحر سيدي بوزيد 40

 تهامي عبدولي الوطنية لإلنقاذ الجبهة سيدي بوزيد 41

 مباركي مسعود بن محمد حركة التونس ي القصرين 42

 الحسين البراري  قائمة أمل تونس 1تونس 43

 الرؤؤف الشابيعبد اإلتحاد الوطني الحر توزر 45

 رفيق قاسمي املستقبل القصرين 46

 بوعبدلي البصيري  محمد الحزب الجمهوري املغاربي أريانة 47

العامري  الصغير محمد بن الدين جمال    التكتل سوسة 48  

 سلمه اللومي تونس نداءحركة  1نابل 49

 البجاوي  محمد بنت مها السنبلة بنزرت 50

 الشواش ي يرةسم حزب املبادرة 2تونس 51

 بلقاسم حسن الثقافة و العمل قبلي 52

 الخريريبي املنصف ابن تيار املحبة 2صفاقس 53



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاتم منياوي  حزب العدالة و التنمية بن عروس 54

 انيس اللوز  حركة وفاء 2صفاقس 55

 ازاد بادي حركة وفاء بن عروس 56

 الحاجي الصحبي بن رفيق الشعب يريد قابس 57


