الجمهورية التونسية
مجلس نواب الشعب

قائمة السيدات والسادة النواب الغائبين في
الجلسة العامة ليوم  71افريل 8172على الساعة التاسعة و 71دقيقة
االسم واللقب
ابتسام الجبابلي
عبد الناصر شويخ
هدى سليم
ليلى هادية بوقطف
حسن العماري
صبرين الغبنتيني
عبد العزيز القطي
عبد العزيز القطي
ليلى الحمروني
المنذر بلحاج على
هدى تقية
الفة السكري
وفاء مخلوف
ابتهاج بن هالل
ابراهيم ناصف
توفيق والي
حسام بونني
لمياء الغربي
شكيب باني
نادية زنقر
مريم بوجبل
وليد الجالد
محمد خميس
عصام الماطوسي
منير الحمدي
نجالء السعداوي
الخنساء بن حراث

االسم واللفب
سناء الصالحي
بلقاسم الدخيلي
جيهان عويشي
شاكر عيادي
انس الحطاب
الزهرة ادريس
رضا شرف الدين
فيضل خليفة
نوال طياش
سماح بوحوال
محمد جالل غديرة
هالة عمران
رابحة بن حسين
سعاد الزوالي
عماد اوالد جبريل
اكرام موالهي
محمد كمال حمزاوي
محمد عبد الالوي
عبير عبد للي
اسماء ابو الهناء
محمد الهادي قديش
اسماعيل بن محمود
الطيب المدني
محمد الفاضل بن عمران
مروان فلفال
خولة بن عائشة
كمال الذوادي

االسم واللفب

االسم واللقب
ناجية بن عبد الحفيظ

زينب براهمي

ياسين العياري
محمد بنصوف
لمياء مليح
عبد الرؤوف الماي
النذير بن عمو
اروى بن عباس
جميلة دبش
لطيفة حباشي
محمد محجوب
هالة الحامي
بشير اللزام
امنة بن حميد
سمير ديلو
معز بلحاج رحومة
محمد سيدهم
محرزية العبيدي
سامي الفطناسي
احمد المشرقي
سناء مرسني
فريدة العبيدي
محمود قويعة
العجمي الوريمي
وفاء عطية
منية ابراهيم
شهيدة فرج
محمدكمال بسباس
ليلى الوسالتي
وليد البناني
صفية خلفي
كريمة الهاللي
على بنور
محمد انور العذار
محمد غنام
سامية عبو

محمد المحسن السوداني
سالف القسنطيني
سليم بسباس
كلثوم بدرالدين
امل سويد
راضية التومي
محمد زريق
احمد العماري
بسمة الجبالي
االخضر بلهوشات
البشير الخليفي
كريمة التقاز
اسامة الصغير
ايمان بن محمد
رمزي بن فرج
الفة الجويني
توفيق الجملي
على باالخوة
عبد القادر بن ضيف هللا
رضا الزغندي
كمال الهراغي
نورالدين المرابطي
درة اليعقوبي
طارق الفتيتي
محمود القاهري
عبد الرؤوف الشابي
االمين كحلول
الطاهر فضيل
هاجر بن الشيخ احمد
ليليا يونس كسيبي
ريم محجوب
الناصر الشنوفي
لطفي على
غازي الشواشي

االسم واللقب
لمياء دريدي
نزار عمامي
فتحي الشامخي
منجي الرحوي
عبد المؤمن بلعانس
أيمن علوي
عمار عمروسية
سعاد البيولي
مبروك الحريزي
ابراهيم بن سعيد
الصحبي بن فرج
رضا الدالعي

االسم واللفب
محمد بوقرة راشدي
زياد لخضر
جيالني الهمامي
طارق البراق
هيكل بن بلقاسم
مباركة عوائنية
شفيق العيادي
نزهة بياوي
صبري دخيل
ريم الثايري
محمد الحامدي
سالم لبيض

