قائمة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة ونوابهم
باإلدارات الجهوية للنقل
الهيكل

تونس

أريانة

منوبة

المكلفون
بالنفاذ
إلى المعلومة
المكلف

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

عبد الكريم فرج

مهندس عام

مدير عام

النائب

محجوب اله ّمامي

تقني رئيس

رئيس مصلحة

المكلف

خالد بن يوسف

النائب

نبيل اللحامي

متصرف
مستشار
تقني رئيس

مدير عام

المكلف

شاكر القليبي

كاهية مدير

النائب

بثينة بناني
العمدوني
فتحي التوى

تقني

النائب
المكلف

التوفيق معلى
الناصر الحمدي

مهندس
رئيس
كاهية مدير
تقني رئيس

المكلف

النائب

رشيدة بللي

ملحق إدارة

المكلف

منذر الضاوي

ضابط اول
للبحرية
التجارية
تقني أول

بن عروس

زغوان

نابل
النائب

المنجي المعموري

كاهية مدير

مدير عام
رئيس مصلحة

المدير الجهوي
للنقل بنابل

الهاتف والفاكس

عنوان البريد اإللكتروني

الهاتف71112727:
الفاكس71831458:
الهاتف71835000:
الفاكس71831458:
الهاتف71723925:
الفاكس71723928:
الهاتف71723925:
الفاكس71723928:
Chaker.klibi@laposte.net
الهاتف99756362:
هاتف-فاكس71607194 :
bennanibthn@gmail.fr
الهاتف95332956:
هاتف-فاكس71607194 :
هاتف-فاكسFethitoui2@gmail.com 79354935 :

Abdelkerim.fredj@mt.gov.tn

هاتف-فاكس79354935 :
Naceurhamdi.hamdi@gmail.com
الهاتف95957575:
الفاكس72680265:
bellellirachida@yahoo.fr
الهاتف94670978:
الفاكس72680265:
Dhaouimondher2000@yahoo.fr
الهاتف23757166:
الفاكس72271953:
الهاتف97439006:
الفاكس72271953:

الهيكل

بنزرت

باجة

سليانة

جندوبة

الكاف

القيروان
المنستير

المكلفون
بالنفاذ
إلى المعلومة
المكلف

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

سعيدي
يوسف ال ّ

مهندس ّأول

مدير

النائب

وئام الطريفي

تقني

المكلف

محمد نفطي

تقني

النائب

مهدي بركاتي

ملحق إدارة

المكلف

أيمن الزريبي

مهندس أول

النائب

اسمهان القنواتي

ملحق إدارة

المكلف

توفيق الورتاني

النائب

محجوب الفقيري

تقني

المكلف

زياد الدريسي

مهندس أول

مدير جهوي

النائب

طارق مشري

المكلف

محمد الهادي
السعيدي
نزار همادي

استاذ فوق
الرتبة
مهندس
رئيس
تقني أول

كاهية مدير

الهاتف98285407:

مدير إدارة
مركزية

الهاتف77282082:
الفاكس77287962:

المكلف

جمال الدين جمعة

تقني رئيس

النائب

رئيس مصلحة

مدير جهوي
للنقل بجندوبة

الهاتف والفاكس
الهاتف72593019:
الفاكس72593021:
الهاتف72593019:
الفاكس72593021:
الهاتف78451263:
الفاكس78545028:
الجوال50507279:
الهاتف78451263:
الفاكس78545028:
الجوال95853519:
الهاتف97873829:
الفاكس78872064:
الهاتف96662045:
الفاكس78873650:
الهاتف78607543:
الفاكس78608074:
الهاتف78607543:
الفاكس78608074:
الهاتف55823780:

عنوان البريد اإللكتروني

Mohamednafti26@yahoo.fr

Aymen.zribi@mt.gov.tn
Ganuoeti.ismahen@gmail.com

Zied.drissi.@mt.tn.gov

Mohamedhedi.saidi@yahoo.fr
nizarhamedi@gmail.com

رئيس مصلحة
بالنيابة

الهاتف98407851:
الفاكس73907211:

jomaajamel@yahoo.fr

الهيكل

المكلفون
بالنفاذ
إلى المعلومة
النائب
المكلف

سوسة

المهديّة

صفاقس

قابس

مدنين

النائب

االسم واللقب

الرتبة

انصاف مصباح
بشير
مهذب غرس هللا

تقني

المكلف

صالح الدين
بالطيف
أحمد عامر

النائب

هشام بن ابراهيم

المكلف

إيناس العدواني

النائب
المكلف

كاهية مدير

تقني رئيس
مهندس
رئيس
مهندس
أشغال
متصرف

مدير جهوي
للنقل
كاهية مدير

يوسف بن
منصور
محمد البرني

تقني رئيس

رئيس مصلحة

النائب

وليد مسعودي

تقني

مراقب

المكلف

فتحي سلموك

النائب

كمال البشوال

متصرف
رئيس
مهندس أول

مدير جهوي
(مدير عام)
رئيس مصلحة

المكلف

العيدي بنعرفة

النائب

الطاهر بنزوق

متصرف
رئيس
متصرف

كاهية مدير

المكلف

سالم األحول

تقني

قبلي

قفصة

تقني رئيس

الخطة الوظيفية

تقني

الهاتف والفاكس

عنوان البريد اإللكتروني

الهاتف53439229:
الفاكس73907211:
الهاتف73210535:
الفاكس73200398:
الهاتف73210535:
الفاكس73200398:
الهاتف97648923:
الفاكس73690447:
الهاتف99336236:
الفاكس73690447:
الهاتف99050348:

Inessgabes1988@gmail.com

الهاتف99748314:

Yossef.benmansour2012@gmail.com

الهاتف75275795:
الفاكس75275796:
الهاتف75275795:
الفاكس75275796:
الهاتف75642395:
الفاكس75644202:
الهاتف75642395:
الفاكس75644202:
الهاتف94269669:
الفاكس75493126:
الهاتف92657305:
الفاكس75493126:
الهاتف99668468:
الفاكس76224722:

drtgabes@yahoo.fr

Insaf.mesbeh@yahoo.fr
mohsengharsallah@gmail.com
slahedinebeltaief@yahoo.fr
Ahmed.ameur2014@gmail.com

Walid.isimg@gmail.com
Fathi.salmouk@mt.gov.tn
kamelbechoual@hotmail.fr
Arfa9piste@gmail.com
taharbenzarroug@gmail.com
Salemlahwel4@gmail.com

الهيكل

توزر

المكلفون
بالنفاذ
إلى المعلومة
النائب

سامي العماري

المكلف

أحالم بالرابحي

النائب

عبد الوهاب
التباسي
حسام حمزاوي

المكلف

االسم واللقب

القصرين
النائب

تطاوين

المكلف

عبد الجليل
بلقاسمي
حفظي مورو

النائب

الحنساء نني

سيدي بوزيد المكلف
النائب

كوثر ساكري
هندة قراوي

الرتبة

الخطة الوظيفية

الهاتف والفاكس

الهاتف97377750:
تقني أول
الفاكس76224722:
رئيس مصلحة الهاتف76470365:
تقني أول
الفاكس76470364:
الهاتف76470365:
تقني
الفاكس76470364:
تقني أول مكلف باالشراف الهاتف21315958:
على اإلدارة الفاكس77421824:
الجهوية للنقل
الهاتف21276963:
تقني
الفاكس77412824:
مدير عام/مدير الهاتف98556762:
متصرف
الفاكس75851469:
جهوي
رئيس
الهاتف95606895:
كاهية مدير
مهندس أول
الفاكس75851469:
الهاتف92654157:
تقني
الفاكس76630199:
الهاتف93655785:
كاتب
الفاكس76630199:
تصرف

عنوان البريد اإللكتروني

Samiclubiste1@hotmail.fr

Houcem002@hotmail.fr

Pawer-henda@hotmail.fr

