
الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 إكرام موالهي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 28 فيفري 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

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

1 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

28%

 

13%

 

59%

في الجلسات العامة

28%

 

28%

 

43%

في اللجان القارة

29%

 

43%

 

29%

في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عماد أوالد جبريل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 28 مارس 2017
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

من 28 فيفري 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 25 أفريل 2017
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

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  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

نطلب إستثناء الناس التي تتاجر بالبالستيك و قطاع الغيار غير المستعملة من االداءات

المنصوص عليها في قانون المالية الجديد. نطلب من الدولة تعويض للبحارة

 في المهدية.
ً
والفالحين الذين تضرروا مؤخرا

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

2
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

7%

 

76%

في الجلسات العامة

12%

 

37%

 

51%

في اللجان القارة

42%

 

26%

 

32%

في اللجان الخاصة

100

36%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

10

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فاطمة المسدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

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  

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مشاكل قطاع الصحة بوالية صفاقس

الدعوة إلى حل نيابة خصوصية خارجة عن القانون بوالية صفاقس.

تشكيات والية قابس في ما يخص التلوث

يكفي من تجاهل والية صفاقس ومن عدم تفعيل القرارات، يكفي من وجود مصنع

SIAP، يكفي من تجاهل مستشفى الحبيب بورقيبة، والهرسلة لألطباء،يكفي من

سياسة الصمت على مظاهرة صفاقس عاصمة ثقافية، يكفي من احتقار األبطال

والكفاءات.

مر أسبوع إحتجاج الدكاترة والطلبة في صمت إعالمي شديد تكوين الدكاترة و

 للمال العام لماذا يتم خالص الباحث في تونس بأجور
ً
رميهم للبطالة يصبح اهدارا

بخسة

مشكل المقامرة الغير شرعية في تونس خاصة وان شركة النهوض بالرياضة تحرم

."planetwin" العديد من الشباب الذين وجدوا مصدر شغل من خالل الشركة األجنبية

الذكرى 136 لملحمة صفاقس واقتحام الجيش الفرنسي لصفاقس

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

18%

 

1%

 

80%

في الجلسات العامة

13%

 

3%

 

84%

في اللجان القارة

81%

 

0%

 

19%
في اللجان الخاصة

100

59%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لطفي النابلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

ف بالتصرف العام
ّ
مساعد الرئيس المكل

من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

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

0 
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

2
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%

 

2%

 

84%

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

100

76%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لمياء المليح

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / 21 ديسمبر 2016
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القارة األمريكية وبقية الدول
األوروبية

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

7068

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

21 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

30%

 

11%

 

59%

في الجلسات العامة

11%

 
89%

 

0%
في اللجان القارة

22%

 

28%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

20%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

21

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ابتسام جبابلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيسة اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تونس 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

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

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

تعنيف طفل في إحدى المحاضن بجبل الجلود وغياب كل أنواع الرقابة في الرياض

والمحاضن خارج مناطق العمران

تهنئة المنتخب للفوز الذي حققه، 5 تالميذ وقع طردهم ألنهم سعوا لالتصال بالوزير

إلعالمه باألوضاع

يجب االلتفات لالمنين الذين تضرروا بألغام في الشعانبي

مشكلة النقل العمومي في حي بن دحة

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

3
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

4
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

26%

 

11%

 

63%

في الجلسات العامة

13%

 

13%

 

74%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 ابتهاج بن هالل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 04 ماي 2015
/ كامل الدورة البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

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

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

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

5%

 

78%

في الجلسات العامة

20%

 

15%

 

65%

في اللجان القارة

9%

 

0%

 
91%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أحمد السعيدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

8626

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

3 
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

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

22%

 

57%

في الجلسات العامة

95%
 

3%

 

3%
في اللجان القارة

87%

 

13%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

30%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 اسماء بو الهناء

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 02 مارس 2015 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

21821

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  

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ضرورة احترام مبدأ الشفافية خالل مناظرة اإلنتداب القادمة بشركة فسفاط قفصة

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

17%

 

11%

 

72%

في الجلسات العامة

30%

 

7%

 

63%

في اللجان القارة

21%

 

71%

 

7%

في اللجان الخاصة

100

61%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 اسماعيل بن محمود

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 05 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

عضو من 27 فيفري 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

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

9 
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

15%

 

7%

 

78%

في الجلسات العامة

36%

 

3%

 

61%

في اللجان القارة

0%

 

14%

 

86%

في اللجان الخاصة

100

54%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

9

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 البشير بن عمر

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

14334

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

26 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

17%

 

68%

في الجلسات العامة

44%

 

35%

 

21%

في اللجان القارة

64%

 

36%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

39%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

25

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الخنساء بن حراث

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / 21 فيفري 2017
ؤون االجتماعية

ّ
لجنة الصحة والش

من 23 فيفري 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

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

3 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

12%

 

11%

 

77%

في الجلسات العامة

68%

 

14%

 

19%
في اللجان القارة

31%

 

4%

 

65%

في اللجان الخاصة

100

43%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الزهرة ادريس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

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

5 
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

28%

 

17%

 

55%

في الجلسات العامة

78%

 

11%

 

11%

في اللجان القارة

75%

 

0%

 

25%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الطاهر بطيخ

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / 20 أفريل 2017
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

من 26 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

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

1 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

24%

 

6%

 

70%

في الجلسات العامة

41%

 

24%

 

35%

في اللجان القارة

93%
 

0%

 

7%

في اللجان الخاصة

100

25%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الطاهر فضيل

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 25 أفريل 2017
لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

مدنين

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4392

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

0 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

39%

 

20%

 

41%

في الجلسات العامة

32%

 

41%

 

27%

في اللجان القارة

73%

 

0%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

15%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 الطيب المدني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 28 فيفري 2017
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

تطاوين

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2672

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

5 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

23%

 

10%

 

67%

في الجلسات العامة

2%

 

2%

 97%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 المنجي حرباوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

مساعد الرئيس المكلف باإلعالم واالتصال
من 02 فيفري 2016 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

الكاف

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

34885

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  

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

6 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

5%

 

84%

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

100

74%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 المنصف السالمي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

70081

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

22 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

5%

 

73%

في الجلسات العامة

11%

 

17%

 

72%

في اللجان القارة

45%

 

55%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

22

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 أنس الحطاب

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 ديسمبر 2014 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء
األصوات

رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / 25 أفريل 2017
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 26 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

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

0 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مشكل المياه الصالحة للشراب والتنمية بوالية القيروان ومختلف معتمدياتها

األداء الرقابي

0
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

40%

 

16%

 

44%

في الجلسات العامة

76%

 

18%

 

5%

في اللجان القارة

9%

 

0%

 
91%

في اللجان الخاصة

100

19%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 بلقاسم دخيلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 10 جوان 2016 / 26 أفريل 2017
لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

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

1 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

40%

 

16%

 

44%

في الجلسات العامة

45%

 

28%

 

28%

في اللجان القارة

45%

 

55%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

26%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 جيهان عويشي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة مساعدة أولى من 24 أكتوبر
2016 / كامل الدورة البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

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

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

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

1%

 

26%

 

73%

في الجلسات العامة

5%

 

54%

 

41%

في اللجان القارة

6%

 
89%

 

6%

في اللجان الخاصة

100

76%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حاتم شهر الدين الفرجاني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

إستقال من المجلس في 11/09/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

من 20 جوان 2017 الى 11 سبتمبر 2017

ف بالعالقات الخارجية
ّ
مساعد الرئيس المكل

 
اللجان القارة

من 19 آفريل 2017 / 14 جوان 2017
لجنة التشريع العام

من 10 من 18 أكتوبر 2016 / 08 مارس
2017

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 19 جوان 2017
لجنة شؤون التونسيين بالخارج

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

ألمانيا

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3013

المشاركة و اإلنضباط
المشاركة في 

التصويت
الحضور في هياكل  

المجلس
نسبة الحضور

غياب مبرر
الغياب غير المبرر

100

22%

 

3%

 

75%

55%

 

35%

 

10%

71%

 

29%

 

0%

100

73%



األداء التشريعي

المداخالت المتعلقة
بالتعديالت

 

0 رأي مع  

0 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

27 
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

2
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

 

المشاركة في التصويتفي اللجان الخاصةفي اللجان القارةفي الجلسات العامة

1

مقبولة

0

مرفوضة

26

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حسام بونني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

عضو من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

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

30 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

التلوث بدار علوش

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

22%

 

5%

 

73%

في الجلسات العامة

35%

 

24%

 

41%

في اللجان القارة

78%

 

6%

 

17%
في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

2

مرفوضة

27

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 حسن العماري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

رئيس اللجنة من 10 ماي 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

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  

 

2 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
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

7%

 

2%

 

90%

في الجلسات العامة

8%

 

20%

 

72%

في اللجان القارة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رضا الزغندي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 18 أكتوبر 2016 / 25
أفريل 2017

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

3564

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

0 
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

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

24%

 

21%

 

55%

في الجلسات العامة

15%

 

41%

 

44%

في اللجان القارة

82%

 

18%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

44%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 رضا شرف الدين

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 05 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

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

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

50%

 

29%

 

21%

في الجلسات العامة

85%

 

5%

 

10%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

10%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سالم حامدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

استقال من المجلس في 16/02/2017

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 01 أفريل 2015 / 16 فيفري 2017
لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / 16 فيفري 2017
لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة

والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

27399

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

6 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

0%

 

0%

 100%

في الجلسات العامة

0%

 

13%

 

88%

في اللجان القارة

17%

 

0%

 

83%

في اللجان الخاصة

100

86%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سفيان طوبال

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / 25 أفريل 2017
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 25 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

21821

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  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

31 
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

11%

 

5%

 

84%

في الجلسات العامة

35%

 

28%

 

38%

في اللجان القارة

21%

 

71%

 

7%

في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

30

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سماح دمق

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 21 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

42864

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

14 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

مراجعة عطلة األمومة / اعتصام "يزي" لغلق معمل السياب في صفاقس

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

1
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

27%

 

13%

 

60%

في الجلسات العامة

16%

 

32%

 

51%

في اللجان القارة

50%

 

13%

 

38%

في اللجان الخاصة

100

40%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

2

مرفوضة

11

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 سناء الصالحي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقررة مساعدة ثانية من 01 مارس 2016
/ كامل الدورة البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سليانة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

16618

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  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

13%

 

11%

 

76%

في الجلسات العامة

26%

 

31%

 

43%

في اللجان القارة

82%

 

18%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

56%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

1

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 شاكر عيادي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

عضو من 18 أكتوبر 2016 / 01 فيفري
2017

لجنة التشريع العام

عضو من 07 جوان 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

جندوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

34484

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

32 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ظروف معيشية سيئة بالنسبة لمتساكني منطقة عين دراهم، أثبت متساكني مدينة

عين دراهم مدى كرمهم لتوفير اللوازم للعالقين بالمنطقة بسبب الثلوج

هطول كميات كثيرة من الثلوج في منطقة عين دراهم، وضعية كارثية بالمعتمدية،

على الحكومة أن تتدخل عاجال اليواء العائالت ولتوفير المأكل والمشرب.

وضعية الشركة الجديدة للخفاف بطبرقة

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

12%

 

0%

 

88%

في الجلسات العامة

57%

 

29%

 

14%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

77%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

0

مرفوضة

30

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 شكيب باني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 27 فيفري 2015 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

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

34 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

4%

 

79%

في الجلسات العامة

21%

 

19%

 

60%

في اللجان القارة

64%

 

9%

 

27%

في اللجان الخاصة

100

77%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

3

مرفوضة

30

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 عبير عبدلي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

مقرر مساعد أول من 18 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

27399

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  

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

يجب دعم تعيين منجي الحامدي في منصب نائب األمين العام لمنظمة األمم

المتحدة

األداء الرقابي

1
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

1
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

6%

 

7%

 

87%

في الجلسات العامة

0%

 

8%

 
92%

في اللجان القارة

0%

 

36%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت

2

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 علي بن سالم

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ
قانون العفو العام والعدالة االنتقالية

اللجان القارة

من 05 ماي 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

56968

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

21 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

9%

 

12%

 

79%

في الجلسات العامة

10%

 

22%

 

68%

في اللجان القارة

36%

 

0%

 

64%

في اللجان الخاصة

100

34%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

21

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 فيصل خليفة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

مقرر اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

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

4 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

2%

 

87%

في الجلسات العامة

3%

 

0%

 97%

في اللجان القارة

21%

 

29%

 

50%

في اللجان الخاصة

100

79%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 كمال ذوادي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

فرنسا 2

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

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  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

62%

 

34%

 

4%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

100

4%
المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لطفي علي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة الصناعة والطاقة والثروات
الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قفصة

القائمة االنتخابية

حزب المبادرة

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

4623

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

7 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

27%

 

11%

 

62%

في الجلسات العامة

39%

 

6%

 

55%

في اللجان القارة

89%
 

0%

 

11%

في اللجان الخاصة

100

22%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

7

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لمياء الدريدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائبة رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 18 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بنزرت

القائمة االنتخابية

التحالف الديمقراطي

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

8767

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  

3 
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

0
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

13%

 

15%

 

72%

في الجلسات العامة

6%

 

32%

 

62%

في اللجان القارة

6%

 

0%

 
94%

في اللجان الخاصة

100

49%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 لمياء الغربي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 19 ديسمبر 2016
لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة

والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

نابل 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

5

عدد األصوات المتحصل عليها

73739

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

4 
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

17%

 

5%

 

78%

في الجلسات العامة

19%

 

6%

 

74%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

62%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

2

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الراشدي بوقرة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 18 أفريل 2017
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

من 08 ماي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 18 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

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  

4 
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

0
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%

 

6%

 

80%

في الجلسات العامة

0%

 

22%

 

78%

في اللجان القارة

56%

 

25%

 

19%
في اللجان الخاصة

100

46%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الفاضل بن عمران

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 17 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

قبلي

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

5793

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

48 
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

 

2
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

9%

 

4%

 

88%

في الجلسات العامة

13%

 

7%

 

80%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

70%

المشاركة في التصويت

3

مقبولة

2

مرفوضة

43

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الناصر جبيرة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

رئيس اللجنة من 19 أكتوبر 2016 / كامل
الدورة البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القيروان

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

33513

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  

2 رأي ضد  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

10 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

7%

 

78%

في الجلسات العامة

4%

 

4%

 
91%

في اللجان القارة

22%

 

22%

 

56%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

8

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الناصر

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

عضو في مكتب المجلس

الرئيس
من 04 ديسمبر 2015 / كامل الدورة البرلمانية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المهدية

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

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  

0 
إمضاء على مبادرات تشريعية

0 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

29%

 

2%

 

68%

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

100

26%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد الهادي قديش

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقرر مساعد أول من 05 مارس 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

صفاقس 1

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

42864

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

0 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

11%

 

72%

في الجلسات العامة

39%

 

6%

 

56%

في اللجان القارة

14%

 

14%

 

71%

في اللجان الخاصة

100

71%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد بنصوف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

إيطاليا

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

2147

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

23 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

51%

 

2%

 

46%

في الجلسات العامة

74%

 

22%

 

4%

في اللجان القارة

96%  

0%

 

4%
في اللجان الخاصة

100

24%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

23

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد جالل غديرة

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة األمن والدفاع

اللجان القارة

من 19 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

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

3 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

ارتفاع وانتشار عمليات اعتقال للمواطنين الفلسطنيين دون احترام لالتفاقيات الدولية

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

17%

 

12%

 

71%

في الجلسات العامة

20%

 

22%

 

59%

في اللجان القارة

19%

 

8%

 

73%

في اللجان الخاصة

100

50%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

2

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد رمزي خميس

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 04 ماي 2015 / 18 أفريل 2017
لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات

الهشة

من 08 ماي 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون التونسيين بالخارج

اللجان القارة

نائب رئيس اللجنة من 25 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

زغوان

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

18216

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

1 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

العمد تعرضوا الى مظلمة باعفاء اعداد مهولة دون سبب، وهم يطالبون بسنّ نظام

أساسي لهم.

قة بآليات
ّ
عدم توجيه االحتجاجات واالنحراف بها عن مسارها/المطالب الشعبية المتعل

ّ
التشغيل الهش

األداء الرقابي

0
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

2
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

4
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

22%

 

1%

 

77%

في الجلسات العامة

24%

 

18%

 

59%

في اللجان القارة

69%

 

25%

 

6%

في اللجان الخاصة

100

65%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد سعيدان

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 11 جويلية 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

اللجنة االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

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

35 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

18%

 

6%

 

76%

ال ينتمي إلى أي لجنة قارةفي الجلسات العامة

0%

 

0%

 100%

في اللجان الخاصة

100

73%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

34

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد عبد الالوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

من 28/02/2017 الى باقي الدورة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 04 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة
والخدمات ذات الصلة

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سيدي بوزيد

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

3

عدد األصوات المتحصل عليها

27399

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

0 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

31%

 

2%

 

67%

في الجلسات العامة

22%

 

6%

 

72%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

79%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 محمد كمال حمزاوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 01 مارس 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

القصرين

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

28362

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

21 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

60%

 

2%

 

38%

في الجلسات العامة

100% 

0%

 

0%
ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

32%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

21

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 منير الحمدي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

نائب رئيس اللجنة من 24 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

من 25 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

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

0 
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

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

24%

 

4%

 

72%

في الجلسات العامة

44%

 

6%

 

50%

في اللجان القارة

89%
 

0%

 

11%

في اللجان الخاصة

100

58%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نجالء سعداوي

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون ذوي اإلعاقة والفئات
الهشة

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 19 أكتوبر 2016 /
25 أفريل 2017

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

مقرر مساعد أول من 25 أفريل 2017 /
كامل الدورة البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

باجة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

30457

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  

4 
إمضاء على مبادرات تشريعية

7 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

21%

 

13%

 

66%

في الجلسات العامة

33%

 

29%

 

38%

في اللجان القارة

87%

 

13%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

41%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

1

مرفوضة

5

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نوال طياش

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 14 أفريل 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 02 مارس 2015 / كامل الدورة
البرلمانية

ؤون الثقافية و
ّ

لجنة الشباب والش
التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

سوسة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

4

عدد األصوات المتحصل عليها

102604

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

22 
مقترحات تعديل بخصوص مشاريع قوانين المعروضة على الجلسة

العامة

 
 
 
 

الدور التمثيلي

القضايا المشار إليها بمقتضى الفصل 118 من 
النظام الداخلي

 

المشاكل االجتماعية في الشركة التونسية للمطاط

االحتجاجات في مطار النفيضة

األداء الرقابي

2
مداخالت خالل جلسات حوار 

مع الحكومة

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

15%

 

7%

 

78%

في الجلسات العامة

71%

 

0%

 

29%

في اللجان القارة

100% 

0%

 

0%
في اللجان الخاصة

100

67%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

22

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 نورة العامري

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية
حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

مقررة اللجنة من 21 مارس 2016/ كامل
الدورة البرلمانية

لجنة شؤون المرأة واألسرة والطفولة
والشباب والمسنين

اللجان القارة

من 01 مارس 2016/ كامل الدورة
البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية
سوسة

القائمة االنتخابية
حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة
6

عدد األصوات المتحصل عليها
102604

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  

1 رأي ضد  

 

1 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

11%

 

1%

 

88%

في الجلسات العامة

3%

 

13%

 

85%

في اللجان القارة

13%

 

19%

 

69%

في اللجان الخاصة

100

83%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

1

مرفوضة

3

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هالة عمران

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان القارة

من 21 ديسمبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة النظام الداخلي والحصانة
والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

من 19 أكتوبر 2016 / 21 ديسمبر 2016
ؤون الثقافية و

ّ
لجنة الشباب والش

التربية والبحث العلمي

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

المنستير

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

104221

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

30 
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

20%

 

9%

 

72%

في الجلسات العامة

66%

 

6%

 

28%

ال ينتمي إلى أي لجنة خاصةفي اللجان القارة

100

59%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

29

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 هدى تقية

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التنمية الجهوية

اللجان القارة

من 27 فيفري 2015 / 25 أفريل 2017
لجنة الصناعة والطاقة والثروات

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

من 25 أفريل 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة التشريع العام

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

منوبة

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

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  

1 رأي ضد  

3 
إمضاء على مبادرات تشريعية

4 
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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

7%

 

2%

 

90%

في الجلسات العامة

14%

 

7%

 

80%

في اللجان القارة

18%

 

0%

 

82%

في اللجان الخاصة

100

91%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

4

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 وفاء مخلوف

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 23 ماي 2016 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة

التصرف في المال العام

اللجان القارة

من 08 مارس 2017 / كامل الدورة
البرلمانية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات
الخارجية

من 25 أكتوبر 2016 / 19 أفريل 2017
لجنة النظام الداخلي والحصانة

والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

بن عروس

القائمة االنتخابية

حركة نداء تونس

الترتيب في القائمة

2

عدد األصوات المتحصل عليها

84359

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

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

 

0
المداخالت 

في جلسةالتحوير الوزاري

 

0
أسئلة شفاهية موجهة 

إلى أعضاء الحكومة

 

0
أسئلة كتابية موجهة 
إلى أعضاء الحكومة

 

100

17%

 

5%

 

78%

في الجلسات العامة

45%

 

15%

 

40%

في اللجان القارة

14%

 

14%

 

71%

في اللجان الخاصة

100

80%

المشاركة في التصويت

1

مقبولة

0

مرفوضة

1

مسحوبة



الدورة البرلمانية الثالثة أداء النواب

 يوسف الجويني

عضوية المجلس

الكتلة البرلمانية

حركة نداء تونس

أغلبية أو معارضة

أغلبية

اللجان الخاصة

من 24 أكتوبر 2016 / 11 جويلية 2017
اللجنة االنتخابية

اللجان القارة

مقرر مساعد ثاني من 19 أكتوبر 2016 /
كامل الدورة البرلمانية

ؤون االجتماعية
ّ

لجنة الصحة والش

 
معطيات إنتخابية

الدائرة اإلنتخابية

أريانة

القائمة االنتخابية

اإلتحاد الوطني الحر

الترتيب في القائمة

1

عدد األصوات المتحصل عليها

9144

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

0 
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

16%

 

5%

 

79%

في الجلسات العامة

31%

 

13%

 

56%

في اللجان القارة

81%

 

6%

 

13%

في اللجان الخاصة

100

41%

المشاركة في التصويت

0

مقبولة

0

مرفوضة

0

مسحوبة
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