
 التصويت

 التصويت 

باب الموارد 
 العنوان االول

 تقديرات  بيان الجزء او الصنف

 2022سنة 

 بالدينار

عدد 
 الحاضرون

 المحتفظون الرافضون الموافقون

 086.896111  المداخيل الجبائية  الجزء األول :

24 

 :عضو91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
 ––نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

روضة  –محمد  الحبيب العوني  –عبد السالم المانسي 
محمد عزوز  –آمنة الزهروني –محمد حميد  –الحزامي 

عليا – عثمان المهدي الصيادي-محمد الهادي كشريد–
 التومي

 

0 

 عضو : 00عدد 

 –سعيدة عمارة  -ثابتفتحي 
 -خالد الجربي-خلود منصور

 عزة بوترعة

 الصنف األول:
المداخيل الجبائية بعنوان 
األداءات على العقارات 

 واألنشطة

006.016111 22 

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
 ––نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي سلوى   -جبران

روضة  –محمد  الحبيب العوني  –عبد السالم المانسي 
محمد عزوز  –آمنة الزهروني –محمد حميد  –الحزامي 

عليا –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد–
 التومي

 

0 

 عضو : 00عدد 

 –سعيدة عمارة  -فتحي ثابت
 -خالد الجربي-خلود منصور

 بوترعةعزة 

 : الصنف الثاني
 مداخيل جبائية اخرى

.61.96111 22 
 عضو : 02عدد  0 عضو 02عدد 



فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 
الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
 ––نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

روضة  –محمد  الحبيب العوني  –عبد السالم المانسي 
محمد عزوز  –آمنة الزهروني –محمد حميد  –الحزامي 

عليا –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد–
 خالد الجربي -التومي

 –سعيدة عمارة  -فتحي ثابت
 عزة بوترعة -خلود منصور 

المداخيل غير الجزء الثاني : 
  الجبائية اإلعتيادية

046.996130 

22 

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد   – ––-سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –الحبيب العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

نعيمة  - فتحي ثابت -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 الزريبي

0 

 
 

 عضو : 00عدد 

سعيدة  -خلود منصور
عبد السالم المانسي  -عمارة

 عزة بوترعة -خالد الجربي -

 : الصنف الثالث
الرسوم والحقوق ومختلف 
معاليم الرخص والموجبات 

اإلدارية واألتاوات مقابل اسداء 
 خدمات

.6.446111 22 

 عضو 00عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
عبد السالم  ––-سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

 –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –المانسي 
محمد –محمد عزوز  –آمنة الزهروني –محمد حميد 
 -التومي عليا–عثمان المهدي الصيادي -الهادي كشريد

 عزة بوترعة -خلود منصور  –سعيدة عمارة  -فتحي ثابت

 عضو : 00عدد 

 خالد الجربي

 

 عضو : 00عدد 

 نعيمة الزريبي

 : الرابع الصنف
مداخيل أشغال واستعمال أمالك 

0116111 22 
 0 عضو 91عدد 

 عضو : 0عدد 



الجماعة وفضاءاتها واستلزام 
 مرافقها وأمالكها المختلفة

فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 
الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

خلود  –سعيدة عمارة   -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 منصور 

-عزة بوترعة  -فتحي ثابت
خالد  -عبد السالم المانسي

 نعيمة الزريبي -الجربي

 : الخامس الصنف
مداخيل الملك الجماعة المحلية 

 ومساهماتها ومداخيل مختلفة

.60496.38 22 

 عضو 02عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

عبد  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 فتحي ثابت -السالم المانسي

 : عضو 00عدد 

 خالد الجربي

 

 عضو : 00عدد 

خلود  –سعيدة عمارة 
 عزة بوترعة -منصور

 :  الصنف السادس
 تحويالت الدولة

96.0.648. 22 

 عضو 02عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

عبد  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 خالد الجربي - -السالم المانسي

 

 عضو : 00عدد 

 خلود منصور

 

 عضو : 00عدد 

–سعيدة عمارة - فتحي ثابت
 عزة بوترعة -



 22 029.689020 موارد العنوان االول مجموع

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

عبد  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
  -السالم المانسي

 

0 

 
 

 عضو : 00عدد 

 خلود منصور -خالد الجربي
سعيدة عمارة - فتحي ثابت-

 عزة بوترعة –

باب الموارد 
 العنوان الثاني

 :  الجزء الثالث
الموارد الذاتية والمخصصة 

 للتنمية
29.209..0 20 

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 فتحي ثابت

 

0 

 
 

 عضو : 02عدد 

 خلود منصور -خالد الجربي
عزة  –سعيدة عمارة - -

 بوترعة

 20 06111.. الصنف السابع :

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -التومي سلوى   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

0 

 
 

 عضو : 02عدد 

 خلود منصور -خالد الجربي
عزة  –سعيدة عمارة - -

 بوترعة



  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 فتحي ثابت

 

 20 361096004 الثامن الصنف

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون ––الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 فتحي ثابت

 

0 

 
 

 عضو : 02عدد 

 خلود منصور -خالد الجربي
عزة  –سعيدة عمارة - -

 بوترعة

 20 0..29.209 موارد العنوان الثاني مجموع

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 فتحي ثابت

 

0 

 
 

 عضو : 02عدد 

 خلود منصور -خالد الجربي
عزة  –سعيدة عمارة - -

 بوترعة

نفقات العنوان 
 االول

 .0 2.900.9000 نفقات التصرف الجزء االول : 

 عضو:91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
0 0 



–محمد عزوز  ––روضة الحزامي  –الحبيب العوني 
نعيمة –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد

خالد  -فتحي ثابت -خلود منصور  -محمد حميد-الزريبي
 سهام بوعزة -عزة بوترعة-سعيدة عمارة  -الجربي

 20 0090009000 التاجير العمومي القسم االول :

 عضو 02عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
عيدة س- - خلود منصور -خالد الجربي -فتحي ثابت

 عزة بوترعة –عمارة 
 

0 

 
 

0 

 20 0360116111  09000الفصل 

 عضو 02عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
سعيدة - - خلود منصور -خالد الجربي -فتحي ثابت

 عزة بوترعة –عمارة 
 

0 

 
 

0 



 20 063116111 09002الفصل 

 عضو 02عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

  -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
عيدة س- - خلود منصور -خالد الجربي -فتحي ثابت

 عزة بوترعة –عمارة 
 
 

 

0 

 
 

0 

 22 9.209000. وسائل المصالح القسم الثاني :

 عضو 91عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

الجليدي   –احمد حشانة   -سنية الصغير –ابراهم 
محمد  الحبيب  -سهام بوعزة -سلوى التومي   -جبران

آمنة  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 
عثمان -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الزهروني

   -نعيمة الزريبي-  -عليا التومي–المهدي الصيادي 
 

 عضو: 00عدد 

خلود  -خالد الجربي 
 عزة بوترعة – منصور

 عضو: 00عدد 

 فتحي ثابت -سعيدة عمارة

 :  029200الفصل 

 
.6.80.011 20 

 عضو: 91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون ––فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

 عضو: 20عدد 
خالد  -سعيدة عمارة

 خلود منصور -الجربي
 عزة بوترعة –

 عضو : 20عدد 
الهام بن -سلوى التومي 

 صالح



محمد –محمد عزوز  –آمنة الزهروني –محمد حميد 
-عليا التومي –عثمان المهدي الصيادي -الهادي كشريد
 عبد السالم المانسي -نعيمة الزريبي

 029202الفصل 

 
46.416111 22 

 عضو: 91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –محمد حميد 
عبد السالم  -نعيمة الزريبي–عثمان المهدي الصيادي 

 الهام بن صالح-سلوى التومي  -المانسي

 عضو: 03عدد 
 -خالد الجربي -

عزة  – خلود منصور
 بوترعة

 عضو : 20عدد 
 فتحي ثابت -سعيدة عمارة

 22 096629000 العموميالتدخل القسم الثالث :  

 عضو:18عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –محمد حميد 
عبد السالم  -نعيمة الزريبي–عثمان المهدي الصيادي 

 فتحي ثابت -الهام بن صالح-سلوى التومي  -المانسي

 عضو: 03عدد 
 -خالد الجربي -

عزة  – خلود منصور
 بوترعة

 عضو : 01عدد 
  سعيدة عمارة

 21 80.6111 009002الفصل 

 عضو:16عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –محمد حميد 
- فتحي ثابت -نعيمة الزريبي–عثمان المهدي الصيادي

 سعيدة عمارة

 عضو: 04عدد 
 -خالد الجربي -

عزة  – خلود منصور
 سلوى التومي بوترعة

 عضو : 01عدد 
 الهام بن صالح



 22 016111 009000الفصل 

 عضو:17عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 ––روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

عثمان المهدي -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز 
سلوى  -عبد السالم المانسي -نعيمة الزريبي–الصيادي 

 سعيدة عمارة - صالحالهام بن -التومي 

 عضو : 02عدد 
عزة  – خلود منصور
 بوترعة

 عضو: 03عدد 
-فتحي ثابت -خالد الجربي

 محمد حميد

 20 4146111 009002الفصل 

 عضو:19عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 ––روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

عثمان المهدي -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز 
سلوى  -عبد السالم المانسي -نعيمة الزريبي–الصيادي 

 -خالد الجربي -محمد حميد- الهام بن صالح-التومي 
 خلود منصور

 

 عضو : 01عدد 
 عزة بوترعة

0 
 

 21 0416111 009000الفصل 

 عضو:18عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -معزون  انيس–فاضل موسى 

سهام  -  -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
 ––روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  -بوعزة

عثمان المهدي -محمد الهادي كشريد–محمد عزوز 
الهام بن - عبد السالم المانسي -نعيمة الزريبي–الصيادي 

 فتحي ثابت -خلود منصور - -محمد حميد- صالح

 عضو : 02دد ع
عزة  -سلوى التومي
 بوترعة

 عضو: 01عدد 

 خالد الجربي

 عضو: 02عدد  عضو : 02عدد  عضو:15عدد  19 016111 009008الفصل 



سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 
محمد    -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير

–محمد عزوز  ––روضة الحزامي  –الحبيب العوني 
نعيمة –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد

سلوى   -محمد حميد- عبد السالم المانسي -الزريبي
 -التومي

عزة -خالد الجربي
 بوترعة

 سعيدة عمارة -سهام بوعزة

 .0 006111 009000الفصل 

 عضو:17عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
–محمد عزوز  ––روضة الحزامي  –الحبيب العوني 

نعيمة –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد
خالد  -فتحي ثابت -خلود منصور  -محمد حميد-الزريبي
 سعيدة عمارة -الجربي

 عضو : 01عدد 
 عزة بوترعة

 عضو: 01عدد 

  سهام بوعزة

 

 .0 0009.00  فوائد الدينالقسم الخامس : 

 عضو:91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
–محمد عزوز  ––روضة الحزامي  –الحبيب العوني 

نعيمة –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد
خالد  -فتحي ثابت -منصورخلود   -محمد حميد-الزريبي
 سهام بوعزة -عزة بوترعة-سعيدة عمارة  -الجربي

0 0 

 .0 0406811 009000الفصل 

 عضو:91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران  –احمد حشانة   -الصغير
–محمد عزوز  ––روضة الحزامي  –الحبيب العوني 

0 0 



نعيمة –عثمان المهدي الصيادي -محمد الهادي كشريد
خالد  -فتحي ثابت -خلود منصور  -محمد حميد-الزريبي
 سهام بوعزة -عزة بوترعة-سعيدة عمارة  -الجربي

 20 2.92209000 جملة النفقات العنوان االول

 عضو:91عدد 
سنية  –فاطمة ابراهم -انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران  –حشانة احمد   -الصغير
محمد –محمد عزوز  –روضة الحزامي  –الحبيب العوني 
-نعيمة الزريبي–عثمان المهدي الصيادي -الهادي كشريد

 سهام بوعزة  -فتحي ثابت -محمد حميد
 
 
 
 
 
 

 عضو : 01عدد 
 عزة بوترعة

 عضو: 20عدد 

 -خالد الجربي -خلود منصور
عبد السالم  -سعيدة عمارة

 المانسي

 نفقات العنوان الثاني

 :  الجزء الثالث
 نفقات التنمية 

.9.009602 08 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 
-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 

سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي
 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 

 :القسم السادس
 االستثمارات المباشرة 

 08 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 



-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 
سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي

 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 القسم الثامن:
نفقات التنمية الطارئة وغير 

 الموزعة
.9.009602 08 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 
-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 

سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي
 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 

 الجزء الرابع :
 تسديد اصل الدين

0009000 08 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون – فاضل موسى

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 
-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 

سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي
 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 

 القسم العاشر :
 الدين  اصلتسديد 

4006111 08 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 
-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 

سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي
 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 

 08 0092669602 جملة نفقات العنوان الثاني

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 



-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 
سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي

 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 08 0.9.2.9602 2020مجموع ميزانية سنة 

 عضو:91عدد 
احمد   -سنية الصغير –انيس معزون –فاضل موسى 

محمد    -الجليدي جبران-فاطمة ابراهم -  –حشانة 
-محمد الهادي كشريد–محمد عزوز  –الحبيب العوني 

سعيدة -خلود منصور–-سهام بوعزة  -نعيمة الزريبي
 هدى الميعاوي-الهام بن صالح-عمارة

 عضو : 01عدد 
 مريم العطاوي   

 

 

 

 


