
Parti       الحزب Fonction  Nom complet السم الكامل
تيب    التر

Ordre

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                         Présidente Fatimetou Mohamed Abdel Malick  فاطمة محمد عبد المالك
1

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Houmeiny Sidi Gueidiatt ي سيدي كيدات
حمين 

2

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Aichetou El Hadj Dede Diallo عيشة الحاج دد جالو
3

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Ahmed Salem Ahmed Habiboullah أحمد سالم أحمد حبيب هللا
4

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Hawa Mohamed Lemine Sidibe ي  سيدي ب 
هاوي محمد لمي  

5

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller El Hadj El Mana Jiddou الحاج المان جدو
6

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Zeinebou Cheikh Ahmed Chems زينب الشيخ أحمد الشمس
7

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Chemkhou Mahfoudh Alewa اشمخو محفوظ عليوا
8

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Hawa Yero Dia حواء يورو جا
9

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Hamady Mahvoudh El Bekaye حمادي محفوظ البكاي
10

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Toutou Mohamed Mahmoud Regad توت محمد محمود الركاد
11

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Saadna Mohamed Ahmed Valy سعدنا محمد أحمد فالي
12

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller
Oumar El Wely Elaty Ahmed El 

Moustapha
ي أحمد المصطف 

عمر الولي اعالب 
13

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Cheikhna Gaouad Ahmed Benane شيخنا كواد احمد بنان
14

Wilaya de Nouakchott    والية نواكشوط  

Composition du Conseil Régionaliتشكلة المجلس الجهوي   

 République Islamique de Mauritanie

Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation 

Direction Générale des Collectivités Territoriales

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

ف عدل- إخاء-                 شر

      وزارة الداخلية والالمركزية

          المديرية العامة للتجمعات اإلقليمية

              Honneur - Fraternité - Justice



UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Cheikh Bocar Thiam الشيخ بوكار تيام
15

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Mohamed Lemine El Maaloum El Vadhel محمد االمي   المعلوم الفاظل
16

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Elbekay Ahmed Likweiri البكاى أحمد لكويرى
17

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller
Mohamed Lemine Abdoul Kader 

Bakayoko
محمد األمي   عبد القادر باكايوكو

18

UPR حزب االتحاد من أجل الجمهورية                                          Conseiller Abdel Wedoud Mohamadi Abdel Wedoud عبد الودود محمادي عبد الودود
19

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Mohamed Jemil Brahim Manssour محمد جميل ابراهيم منصور

20

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller N'Deye Mapathé Niang اندي ماباتا انيانك

21

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller

Mohamed El Mokhtar Teberra Sidi 

Mouloud
محمد المختار تي  سيدي مولود

22

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Mohamed Sid Ahmed Sid'Ahmed محمد سيد احمد سيد احمد

23

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Kkarije Dahman Jewda خارجة دحمان جودة

24

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Abou Hassane Dia آبو حسن جا

25

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Toumana Deih Zein تومن الديه الزين

26

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller

Mohamed Mahmoud Memed Sid 

M'Hamed
محمد محمود اممد سيد امحمد

27

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Hawa Adama Diallo هاوا آداما جالو

28



ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Saidou Mamadou Kane صيدو مامدو كان

29

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Marieme Teifour Hemett مريم طيفور همت

30

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller El Hacen Mohamed Belid الحسن محمد بالعيد

31

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Zeinbou Sidi Ahmed زينب سيدي أحمد

32

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Abdellahi Demba Camara عبد هللا دمب كمرا

33

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Mohamed Ahmed Mohamed Elmoctar محمد احمد محمد مختار

34

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Doulo Korka M'Boh دولو كوركا امبوه

35

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Abdellahi Merzoug Babe عبد هللا مرزوق باب

36

ي من اجل االتحاد و التغيي , UFPاتحاد قوى التقدم:  تحالف
ي  , HATEMالحزب الموريتاب 

التجمع الوطن 

ي من اجل الديمقراطية والتنمية   , Tewassoulلإلصالح و التنمية
حركة اعادة ,  ADILحزب العهد الوطن 

El Moustaghbeحزب المستقبل       ,  MPR lالبناء
Conseiller Mohamed Messoud Brahim محمد مسعود ابراهيم

37


