
 واللوجستيك باإلدارات الجهوية للنقل قائمة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم

 الهيكل
 المكلفون بالنفاذ  

 إلى المعلومة 
 عنوان البريد اإللكتروني  الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

 تونس 
 

 فتحي التوي  المكلف
مهندس  
 رئيس 

مدير جهوي  
 )مدير عام( 

 71112727الهاتف:
 71831458الفاكس:

Fethi.toui@transport.state.tn 

 - - سنية الشافعي  النائب 
 71112727الهاتف: 
 71831458الفاكس:

sonia.chafei@transport.state.tn 

 أريانة 
 المكلف

عائشة مبروكي  
 النصيري 

متصرف  
 عام 

  ة جهوي ةمدير
 ( ةعام  ة)مدير

 71723925الهاتف:
 71723928الفاكس:

aicha.nsiri@transport.state.tn 

 كاهية مدير  تقني رئيس  نبيل اللحامي  النائب 
 71723925الهاتف:
 71723928الفاكس:

nabil.lahami@transport.state.tn 

 منوبة 

 كاهية مدير   شاكر القليبي  المكلف
 99756362الهاتف:

فاكس:  -هاتف
71607194 

chakeur.klibi@transport.state.tn 

 النائب 
بثينة بناني  
 العمدوني 

  تقني 
 95332956الهاتف:

فاكس:  -هاتف
71607194 

boutheina.bennani@transport.state.tn 

 بن عروس 
 

   توفيق معلى  المكلف
مهندس  
 رئيس 

 كاهية مدير 
 79354935الهاتف:

 79354935الفاكس:
taoufik.maala@transport.state.tn 

 - تقني  سوسن بوريقة  النائب 
 79354935 الهاتف: 

 
saousen.bouriga@transport.state.tn 

 زغوان
 رئيس مصلحة  تقني رئيس  الناصر الحمدي  المكلف

 95957575الهاتف:
 72680265الفاكس:

naceu.hamdi@transport.state.tn 

  إدارةملحق  رشيدة بللي  النائب 
 94670978الهاتف:
 72680265الفاكس:

rachida.bellili@transport.state.tn 

 نابل 
 المكلف

المنجي  
 المعموري 

 رئيس مصلحة  تقني أول 
 97439006الهاتف:
 72271953الفاكس:

mongi.maamouri@transport.state.tn 

 النائب 
 

  مهندس أول  نوال الخالدي 
 98540398:الهاتف

 72271953الفاكس:
nawel.khaldi@transport.state.tn 



 الهيكل
 المكلفون بالنفاذ  

 إلى المعلومة 
 عنوان البريد اإللكتروني  الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

 بنزرت 
 حبيب العويني  المكلف

مهندس  
 رئيس 

 جهوي  مدير
 27281660الهاتف:
 72593021الفاكس:

habib.aouini@transport.state.tn 

  تقني  وئام الطريفي  النائب 
 95824306الهاتف:
 72593021الفاكس:

wiem.trifi@transport.state.tn 

 باجة
 المكلف

عبد السالم  
 القاهري 

متصرف  
 رئيس  

 كاهية مدير 
 98284835 الهاتف: 
 78545028الفاكس:

abdessalem.kahri@transport.state.tn 

  تقني  محمد النفطي  النائب 
 50507279الهاتف:
 78545028الفاكس:

mohamed.nafti@transport.state.tn 

 سليانة 
 أيمن الزريبي  المكلف

  مهندس
 رئيس 

 مدير جهوي 
 97873829الهاتف:
 78872064الفاكس:

Aymen.zribi@transport.state.tn 

 النائب 
عبد الجليل  

 التليلي 
 - تقني اول 

 99891462الهاتف:
 78872064الفاكس:

abdeljalil.tlili@transport.state.tn 

 الكاف
 طارق مشري  المكلف

استاذ فوق  
 الرتبة 

 كاهية مدير 
   98285407الهاتف:
 78228781الفاكس:

tarek.mechri@transport.state.tn 

  تقني  سامي خذائرية  النائب 
52510690الهاتف:  
78228781الفاكس:  

sami.khederia@transport.state.tn 

 جندوبة 
 مدير جهوي    توفيق الورتاني  المكلف

 26657805الهاتف:
 78608074الفاكس:

taoufik.ouertani@transport.state.tn 

  تقني أول  محجوب الفقيري  النائب 
 97921077الهاتف:
 78608074الفاكس:

mahjoub.fkiri@transport.state.tn 

 سوسة 
 المكلف

صالح الدين  
 بلطيّف 

 رئيس مصلحة  تقني رئيس 
 73210535الهاتف:
         98673333 
 73200398الفاكس:

slaheddine.beltaief@transport.state.tn 

   غادة بلعيد  النائب 
 73210535 الهاتف: 

 73200398الفاكس:
ghada.belaid@transport.state.tn 

 
 المنستير 

 

 
 المكلف

 

نورالدين  
 القفصي 

 رئيس مصلحة  تقني أول 
 73907208الهاتف: 
 73907211الفاكس: 

nouredine.gafsi@transport.state.tn 

 النائب 
إنصاف عبد  

 الجليل
  تقني أول 

 73907208الهاتف: 
 73907211الفاكس: 

insaf.abdejlil@transport.state.tn 



 الهيكل
 المكلفون بالنفاذ  

 إلى المعلومة 
 عنوان البريد اإللكتروني  الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

 ة المهدي
 أحمد عامر  المكلف

مهندس  
 رئيس 

 مدير جهوي  
 97648923الهاتف:
 73690447الفاكس:

ahmed.ameur@transport.state.tn 

 - تقني  أحالم الحاج فرج  النائب 
 50127286الهاتف:
 73690447الفاكس:

ahlem.hajfraj@transport.state.tn 

 القيروان
  تقني أول  لطفي الجامعي  المكلف

 77282082الهاتف: 
 77287962 الفاكس: 

Lotfi.Jemai@transport.state.tn 

 حلمي الغابي  النائب 
متصرف  
 مستشار 

 رئيس مصلحة 
 77282082الهاتف: 
 77287962 الفاكس: 

helmi.ghabi@transport.state.tn 

 صفاقس

 المكلف
 

يوسف بن  
 منصور 

 - تقني اول 
 99748314الهاتف:
 74200667الفاكس:

youssef.benmansour@transport.state.tn 

 النائب 
 

سوار  
 المصمودي 

 - رئيس  تقني
 24854661الهاتف:
 74200667الفاكس:

siwar.masmoudi@transport.state.tn 

 قابس
 رئيس مصلحة  تقني رئيس  محمد البرني  المكلف

 75275795الهاتف:
 75275796الفاكس:

mohamed.borni@transport.state.tn 

 مراقب تقني  وليد مسعودي  النائب 
 75275795الهاتف:
 75275796الفاكس:

walid.massoudi@transport.state.tn 

سيدي  
 بوزيد 

  تقني  هندة قراوي  المكلف
 76630199الهاتف:
 76630199 الفاكس: 

Henda.Garraoui@transport.state.tn 

  تقني  سعد قدري النائب 
 76630199 الهاتف: 
 76630199 الفاكس: 

saad.guedri@transport.state.tn 

 قبلي 
 

 بنعرفة العيدي  المكلف
متصرف  

 رئيس 
 كاهية مدير 

 94269669الهاتف:
 75493126الفاكس:

laidi.benarfa@transport.state.tn 

 النائب 
 

  متصرف  وق ر الطاهر بنز
 92657305الهاتف:
 75493126الفاكس:

taher.benzaroug@transport.state.tn 

 
 
 توزر 
 
 
 

 
 المكلف

 
 تقني أول  أحالم بالرابحي 

كاهية مدير  
 بالنيابة 

 96504573الهاتف:
 76470364الفاكس:

ahlem.berrabhi@transport.state.tn 

 النائب 
عبد الوهاب  

 التباسي 
  تقني 

 98471862الهاتف:
 76470364الفاكس:

tabbassi.abdelwaheb@transport.state.tn 



 الهيكل
 المكلفون بالنفاذ  

 إلى المعلومة 
 عنوان البريد اإللكتروني  الهاتف والفاكس الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

 القصرين
 المكلف

عبد الجليل  
 بلقاسمي 

 - تقني 
 21276963الهاتف:
 77412824الفاكس:

Abedejlil.Belgasmi@transport.state.tn 

 - تقني  فتحية عباسي  النائب 
 53054760الهاتف: 
 77412824الفاكس:

Fathia.Abassi@transport.state.tn 

 قفصة 

 المكلف
 

  تقني  سالم األحول 
 99668468الهاتف:
 76224722الفاكس:

salem.lahwel@transport.state.tn 

 رئيس مصلحة  تقني أول  سامي العماري  النائب 
 97377750الهاتف:
 76224722الفاكس:

sami.laamari@transport.state.tn 

 مدنين 
 فتحي سلموك  المكلف

متصرف  
 رئيس 

مدير جهوي  
 )مدير عام( 

 98663087الهاتف:
 75644202الفاكس:

Fathi.salmouk@transport.state.tn 

 كاهية مدير  مهندس أول  كمال البشوال النائب 
 98431025الهاتف:
 75644202الفاكس:

kamel.bechoual@transport.state.tn 

 تطاوين
 حفظي مورو  المكلف

متصرف  
 رئيس 

مدير جهوي  
 )مدير عام( 

 98556762الهاتف:
 75851469الفاكس:

hefdhi.mourou@transport.state.tn 

 كاهية مدير  مهندس أول  الحنساء نني  النائب 
 95606895الهاتف:
 75851469الفاكس:

khansa.neni@transport.state.tn 

 
 
 


