
  

  أعضاء الحكومةأعضاء الحكومة
 
 

 رئيس الحكومة: يوسف الشاهد

 

 وزير العدل: غازي الجريبي

 وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني

 وزير الداخلية: الهادي مجدوب

 : خميس الجهيناويالخارجيةوزير الشؤون 

 وزير الشؤون الدينية: عبد الجليل سالم

 وزيرة المالية: لمياء بوجناح الزريبي

 الستثمار والتعاون الدولي: محمد فاضل عبد الكافيوزير التنمية وا

 وزير الصناعة والتجارة: زياد العذاري

 وزير الشؤون المحلية والبيئية: رياض المؤخر

 وزير التربية: ناجي جلول

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم خلبوس

 وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: هالة الشيخ روحه

 الفالحة والموارد المائية والصيد البحري: سمير الطيب وزير

 وزير التجهيز واالسكان والتهئية الترابية: محمد صالح العرفاوي

 وزيرة الصحة: سميرة مرعي فريعة

 وزير الشؤون االجتماعية: محمد الطرابلسي

 وزير التكوين المهني والتشغيل: عماد الحمامي

 ة: سلمى اللومي رقيقوزيرة السياحة والصناعات التقليدي

 وزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي: محمد األنور معروف

 وزير الشؤون الثقافية: محمد زين العابدين

 وزير النقل: أنيس غديرة

 وزيرة شؤون الشباب والرياضة: ماجدولين الشارني

 وزيرة المرأة واألسرة والطفولة: نزيهة العبيدي

 الحوكمة: عبيد التريكي وزير الوظيفة العمومية و

 االنسان: المهدي بن غربية وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق

 وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعالقة مع مجلس النواب: إياد الدهماني

 
 كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية: صبري باش طبجي 

 ين بالخارج: رضوان عّيارةيمكلف بالهجرة والتونس كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية

 كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئية: شكري بن حسن

 كاتب دولة لدى وزيرة المالية مكلف بأمالك الدولة و الشؤون العقارية: مبروك كشريد

 كاتب دولة لدى وزير الصناعة و التجارة مكلف بالتجارة: فيصل حفيان 

 لدى وزير التكوين المهني والتشغيل مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة: سيدة الونيسيكابتة دولة 

 كاتب دولة لدى وزيرة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة مكلف بالمناجم: هاشم حمدي

 كاتب دولة لدى وزير النقل: هشام بن أحمد

 نتاج الفالحي: عمر الباهيالبحري مكلف باال كاتب دولة لدى وزير الفالحة والموارد المائية والصيد

 كاتب دولة لدى وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري: عبد هللا الرابحي

 كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي: خليل العميري

 نولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي مكلف باالقتصاد الرقمي: حبيب الدبابيكاتب دولة لدى وزير تك

 كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة: عماد الجبري

 كاتبة دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالشباب: فاتن قالل 
 


