
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 مصطفى بن أحمد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 23/12/2016 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 26/01/2016 الى 23/12/2016

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 25 أفريل 2017
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / 20 ديسمبر 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

11 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ع 49 نائب بمبلغ ألف دينار ودعوة النواب إلى االستجابة إلى هذه البادرة
اقتراح تبرّ

مشروع معمل تجميع فضالت بالكرم بمنطقة فيها استثمارات ضخمة

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

7%

 

7%

 

85%

في الجلسات العامة

22%

 

22%

 

56%

في اللجان القارة

89%
 

6%

 

6%

في اللجان الخاصة

100

75%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

2

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 المنذر بلحاج علي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى باقي الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 21/11/2016 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 26/01/2016 الى 21/11/2016

كتلة الّحرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2016 / 06 مارس 2017
لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ

قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / 29 ديسمبر 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

38009

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

8 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

38%

 

4%

 

59%

في الجلسات العامة

75%

 

0%

 

25%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

38%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

6

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 بشرى بلحاج حميدة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتبة الوطنية
من 23/12/2016 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 08/04/2016 الى 23/12/2016

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 / 09 جانفي 2017
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

من 13 مارس 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / 04 جانفي 2017
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

115045

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

4%

 

76%

في الجلسات العامة

6%

 

6%

 

88%

في اللجان القارة

23%

 

0%

 

77%

في اللجان الخاصة

100

75%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سعاد الزوالي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 13/09/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 26/07/2017 الى 13/09/2017

غير المنتمين
من 01/12/2014 الى 26/07/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

50448

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

26 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ة
إصالح الخدمات الصحيّ

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

16%

 

4%

 

80%

في الجلسات العامة

12%

 

15%

 

73%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

73%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 صبرين الغبنتني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 20/06/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 07/06/2016 الى 06/06/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

من 17 أكتوبر 2016 إلى 20 جوان 2017

ف بالعالقات الخارجية
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

13 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

29%

 

11%

 

60%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

53%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليلى الحمروني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 23/12/2016 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 18/02/2016 الى 23/12/2016

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة ثانية من 14 أفريل 2015 /
09 جانفي 2017

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 17 أكتوبر 2016 / 31 ديسمبر 2016
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

82769

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

2 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

17 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

7%

 

79%

في الجلسات العامة

25%

 

18%

 

57%

في اللجان القارة

0%

 

33%

 

67%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

1

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ليلى أوالد علي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 18/04/2017 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 01/12/2014 الى 18/04/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / 20 أفريل 2017
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

60295

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

1 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

16 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

1%

 

85%

في الجلسات العامة

13%

 

25%

 

63%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

74%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

3

مرفوضة

13

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ناجية بن عبد الحفيظ

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى كامل الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 25/04/2017 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 01/12/2014 الى 25/04/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 24 أكتوبر
2016 /08 ماي 2017

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / 27 أفريل 2017
لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات

الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

12987

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

32 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

شعارات غير أخالقية رفعت بمظاهرات ضد وزير التربية مبنية على اختالفات إيديولوجية

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

32%

 

10%

 

59%

في الجلسات العامة

62%

 

20%

 

18%
في اللجان القارة

50%

 

17%

 

33%

في اللجان الخاصة

100

64%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

27

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 وليد الجالد

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 23/05/2017 الى باقي الدورة البرلمانية

الكتلة الوطنية
من 21/11/2016 الى 23/05/2017

غير المنتمين
من 26/01/2016 الى 21/11/2016

كتلة الحّرة لحركة مشروع تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

60247

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

2 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

لم   يتم  طلب  التدخل على  أساس   الفصل118

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

30%

 

2%

 

67%

في الجلسات العامة

74%

 

15%

 

11%

جنةفي اللجان القارة
ّ
ال بمكننا رصد أعمال هذه الل

100

38%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة
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