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مقدمة 

اعيد اشهار االتحاد العام لنساء مرص بعد ثورة يناير 2011 كامتداد لالتحاد النسايئ املرصي الذى أسس بجهود رائدات مرصيات عىل 

رأسهن السيدة هدي شعراوي عام 1923، يعترب االتحاد مرياث الحركة النسوية الوطنية اساسا ألنشطته واهدافه، وخاصة مسألة 

الربط بني تقدم املجتمع وتحرير الوطن وتحرير النساء وتحسني اوضاعهن، وكام كانت ترفع الحركة النسوية شعار املشاركة املتساوية 

الفعالة للنساء فأن االتحاد يتمسك بذات الهدف.

أصدر االتحاد بداية من أعادة تأسيسه العديد من املطبوعات شملت االبحاث والدراسات ومطبوعات التوعية، وحرص االتحاد  سنويا 

عىل اصدار اجندة تتضمن موضوعا محوريا، كان موضوع أجندة عام 2015 حول تاريخ النشاط السيايس والربملاين للنساء املرصيات، 

بينام تضمنت أجندة عام 2016 عرضا لكتب ودراسات تركز عىل قضايا متنوعة، وتىل ذلك أجندة 2017 والتي شملت أعامال فنية 

لعدد من الشابات والشباب حول التمييز النوعي والديني، بوصف أن الفنون أداة ملواجهة التمييز والتطرف، وخصصت أجندة عام 

2019  لعرض مناذج  من انشطة  بعض الربملانيات خاصة بعد اقرار  دستور 2014  من خالل مواده ضامن حق املشاركة السياسية 

للمرأة بشكل مناسب، ووصول 89 سيدة اىل مقاعد الربملان،  برز منهن عددا من النائبات من خالل  االداء الترشيعي والرقايب 

واالهتامم باملشكالت امللحة .

يأيت  ابراز  االتحاد لدور الربملانيات ىف اطار دعمة املستمر للمشاركة السياسية للنساء، والذى كرس االتحاد له عدة انشطة خالل 6 

سنوات مضت، بداية من تدشني حملة "نساء من أجل النساء" والتي درب من خاللها  عدد من املرتشحات عىل مهارات التفاوض 

والدعاية وكسب التأييد، حرصا عىل دعمهن وتأهليهن لخوض االنتخابات الربملانية، وقد وصل بالفعل عدد منهن اىل الربملان، مل 

تنقطع صالت االتحاد بالربملانيات منذ 2016 وحتى االن، حيث تعاون مع عدد منهن ىف اقامة وتنفيذ عدة أنشطة شملت املؤمترات 

الجامهريية وحلقات النقاش وتقديم الدراسات ومقرتحات ومشاريع القوانني، وقبل تأسيس االتحاد كانت قضية املشاركة السياسية 

للنساء ووصولها اىل مواقع أتخاذ القرار من اهداف الحركة النسوية املرصية، وسبق وان قامت رابطة املرأة العربية وهى أحدى 

الجمعيات املؤسسة لالتحاد بدورا مركزيا ىف دفع النساء اىل الوصول اىل مواقع اتخاذ القرار خاصة ىف املناصب القضائية، ولعب 

االتحاد العام للنساء دورا ىف ابراز قضية وصول املرأة  ملواقع اتخاذ القرار خاصة الوظائف التنفيذية كتويل النساء منصب املحافظ 

وزيادة عدد الوزيرات .

اختار االتحاد ان يكون موضوع  أجندة عام 2019 أنشطة بعض الربملانيات والقضايا التي  كانت محل اهتاممهن مبا فيها القضايا ذات 

الصبغة النوعية التي تتعلق  مبشكالت االرسة والطفولة والخدمات الرضورية واملشكالت امللحة .

ترصد األجندة بعض من مالمح أداء النائبات اللتى تعاون معهن االتحاد وتتضمن ابرز القضايا واملشكالت التي طرحت للنقاش، 

اعتمدت البيانات واملعلومات عىل رصد ألنشطة نائبات من 7محافظات من خالل املقابالت واالخبار املنشورة ىف الصحف واملواقع 

االلكرتونية وأيضاً قد تم االستعانة بتقارير مؤسسة نظرة للدراسات النسوية حول أداء النائبات يف الربملان، وقد جاء ترتيب النائبات 

باالجندة حسب الرتتيب األبجدي، وهذا بالطبع ال يلغى اداء باقي النائبات املتميزات اللتى مل يشملهن الرصد .

حاول االتحاد خالل العامني املاضني تدعيم عالقات النائبات بالناخبني من خالل حلقات النقاش واملؤمترات واللقاءات الجامهريية، 

كام قدم لعدد كبري من النائبات دراسات وابحاث تساعدهن عىل اداء أدوارهن تحت قبة الربملان، من بني تلك القضايا مقرتح قانون 

لألحوال الشخصية والذى استغرق عامني من العمل من جانب خرباء ىف مجاالت القانون وعلم االجتامع والنوع االجتامعي، وكذلك 

مرشوع قانون انشاء مفوضية التمييز، واخر عن وصول النساء ملنصات القضاء، كام قدم االتحاد ىف مجال البحث عدة دراسات واوراق 

سياسات حول قضية تطوير التعليم، وزواج القارصات، ومشكلة الغارمات، ومشكالت العنف ضد النساء والطالق املبكر .

واذ يتمنى االتحاد ان يستمر التواصل بني النائبات ودوائرهن وان يساهم ذلك ىف دعم النائبات بشكل اكرب فانه يسعده ان يقدم 

مناذج لنائبات بذلوا بقدر ما استطاعوا جهدا لتمثيل مشكالت وقضايا املجتمع اخذين ىف االعتبار قضايا املرأة املرصية التي ال تنفصل 

قضية تغري  وتحسني احوالها عن قضية االصالح االجتامعي وتقدم املجتمع بشكل عام .





آمال رزق الله 

عضو الربملان عن محافظة اإلسامعيلية، مستقلة، تشغل عضوية   لجنة اإلدارة املحلية ، عملت مدير العالقات العامة مبستشفى 

االسامعيلية

نشاطها الربملاين: 

قدمت طلب إحاطة موجه إىل وزير اإلسكان بشأن تهالك منظومة الرصف الصحى باإلسامعلية، وكذلك طلب إحاطة ألمانة 

املجلس بشأن مرض “الهباب األسود” الذى أصاب محصول املانجو، وأهتمت بقطاع الخدمات فقدمة طلبات إحاطة حول 

مشاكل الكهرباء والرصف وأزمة توزيع حصص السامد الخاصة باملزارعني مبحافظة اإلسامعيلية، وطلب اخر متعلق بوجود  

العديد من املخالفات ىف وزارة السياحة، وتقدمت ببيان عاجل موجه إىل رئيس مجلس الوزراء بشأن تجاهل رصف بدل عدوى 

لألطباء، وأشارت إىل معاناة األطباء ىف مرص من اإلهامل حيث ال يتجاوز بدل عدوى الطبيب والفريق الطبى داخل القطاع 

الحكومى 19 جنيها رغم ظروف عملهم الخطرية.

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم مرشوع قانون خاص بأصحاب املعاشات، لرفع املعاشات مبا يتناسب مع الوضع االقتصادي 

الراهن  وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات ىف الفرتة األخرية بشكل غري مسبوق.

-  طالبت بتعديل نص املادة 51 من مرشوع قانون الخدمة املدنية، وطالبت للعاملة إجازة خاصة بأجر كامل بحد أقىص ثالث 

مرات طوال مدة عملها بالخدمة املدنية، عىل أن تبدأ اإلجازة من اليوم التايل للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ 

املتوقع للوضع، بناء عىل طلب مقدم من املوظفة وتقرير من املجلس الطبي املختص.

-  قدمت تعديالت  لقانون  حامية املنافسة ومنع االحتكار، يتضمن تعديل بعض أحكام مواد قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن 

حامية املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية

ينـــاير
January



أمنة نصري 

نائبة عىل قامئة “ىف حب مرص” بقطاع الصعيد، قوائم/مستقل، شغلت عضوية لجنة العالقات الخارجية 

تقلدت العديد من املناصب داخل مرص وخارجها، عملت أستاذة زائرة ىف جامعة ليدن بهولندا، وقامت بالتدريس ىف األكادميية 

اإلسالمية بالنمسا، وهى أستاذة للفلسفة اإلسالمية والعقيدة بجامعة األزهر، وعميد سابق بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

فرع جامعة األزهر باإلسكندرية، عالوة عىل عضويتها ىف املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية وىف االتحاد العاملى لعلامء املسلمني، 

أنتجت عدًدا من املؤلفات والكتب من بينها، كتاب “الدفاع عن اإلسالم ىف مواجهة الغرب”، وكتاب “حكمة اإلسالم ىف تعدد 

الزوجات”، وكتاب “املفهوم الحضارى لإلسالم ىف الحرب والسالم”.

نشاطها الربملاين: 

قدمت طــلــب إحــاطــة بشأن “ زواج القارصات” التجارة بجسد النساء، والتي تنترش يف عدد من املراكز والقرى،  كام تقدمت 

بطلب إحاطة إىل رئيس الربملان عيل عبدالعال ضد رئيس الحكومة واملسئولني التنفيذيني، وذلك بسبب األحداث املؤسفة التي 

شهدها صعيد مرص جراء السيول واالضطرابات الجوية، وناقشت ظاهرة ختان اإلناث وطالبت بالتخلص منها، وذلك خالل 

مناقشة  مرشوع قانون قدمته النائبة نادية هرنى وآخرين حول نفس املوضوع، يطالب بتغليظ العقوبة عىل من يقوم بختان 

اإلناث ، قدمت طلب احاطة مقدم لوزير الصناعة طالبت فيه بإنقاذ املصانع املتعرثة ووضع خطة إلنقاذ الصناعة املرصية، 

مشاريع القوانني :

- إعداد مرشوع قانون لتجريم الزواج العريف، مؤكدة أن الفتاة هي األكرث ترضرًا.

-  مقرتح قانون يقىض بحصول املطلقة عىل نصف ثروة الزوج رشيطة استمرار الزواج ملدة 25 عاما، وأن يكون الزوج تحصل عىل 

هذه الرثوة أثناء سنوات الزواج، وتقسم بنسبة عمر الزواج نفسه.



Sundayاألحد 
December 3030 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 3131 ديسمبر

Saturdayالسبت
December 2929 ديسمبر

Tuesdayالثالثاء
January 11 يناير



Wednesdayاألربعاء
January 22 يناير

Thursdayالخميس                              
January 33 يناير

Fridayالجمعة                              
January 44 يناير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
January 66 يناير

Mondayاإلثنين                              
January 77 يناير

Saturdayالسبت
January 55 يناير

Tuesdayالثالثاء
January 88 يناير



Wednesdayاألربعاء
January 99 يناير

Thursdayالخميس                              
January 1010 يناير

Fridayالجمعة                              
January 1111 يناير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
January 1313 يناير

Mondayاإلثنين                              
January 1414 يناير

Saturdayالسبت
January 1212 يناير

Tuesdayالثالثاء
January 1515 يناير



Wednesdayاألربعاء
January 1616 يناير

Thursdayالخميس                              
January 1717 يناير

Fridayالجمعة                              
January 1818 يناير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
January 2020 يناير

Mondayاإلثنين                              
January 2121 يناير

Saturdayالسبت
January 1919 يناير

Tuesdayالثالثاء
January 2222 يناير



Wednesdayاألربعاء
January 2323 يناير

Thursdayالخميس                              
January 2424 يناير

Fridayالجمعة                              
January 2525 يناير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
January 2727 يناير

Mondayاإلثنين                              
January 2828 يناير

Saturdayالسبت
January 2626 يناير

Tuesdayالثالثاء
January 2929 يناير



Wednesdayاألربعاء
January 3030 يناير

Thursdayالخميس                              
January 3131 يناير

Fridayالجمعة                              
February 11 فبراير

Notesمالحظات                              



أنيسة حسونة

عضوة لجنة العالقات الخارجيةبالربملان، حصلت عىل عضويتها بالتعني كأحد الخربات يف مجال البحث واالدارة، شغلت موقع  
املدير التنفيذي ملؤسسة مجدي يعقوب ألمراض وأبحاث القلب، بدأت عملها كملحق دبلومايس بوزارة الخارجية املرصية، ثم 
عملت ملدة أربعة عرش عاماً يف مجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية. ثم شغلت منصب مدير عام “منتدى 
مرص االقتصادي الدويل” وعملت كمدير عام ملنتدى مرص االقتصادي الدويل. وهي محارضة أيضاً يف املعهد الدبلومايس يف وزارة 
الخارجية املرصية واملعهد املرصيف التابع للبنك املركزي املرصي، وعضو يف العديد من الهيئات االستشارية للفكر والحريات 

واملرأة يف مرص والوطن العريب والعامل.

وهى أول امرأة تنتخب أميناً عاماً للمجلس املرصي للشئون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة “أرابيان بيزنس” يف 2014 
عيل قامئتها السنوية ألقوى 100 امرأة عربية عىل مستوى العامل، وذلك عن مجال املجتمع والثقافة.

نشاطها الربملاين: 
تعد حسونة من اكرث الربملانيات نشاطا، وتشارك بشكل دائم  يف املناقشات، وقد سعت اىل تكوين تكتل “صوت نائبات مرص”  
بتعاون مع خمسة عرش نائبة من النائبات مبجلس النواب  خالل 2016 بهدف توحید الرؤى يف القضایا العامة،  والقضایا 
الجندریة واملجتمعیة،  من بني التكتل الذى تحت التأسيس النائبة نادیة هرني، والنائبة دینا عبد العزیز، والنائبة سهري الحادي. 
وكانت أوىل خطوات تكتل “صوت نائبات مرص” داخل الربملان هي عقد اجتامع مع رئیس املجلس الدكتور عىل عبد العال 
لعرض مشكالتهن من حیث صعوبات طلب الكلمة والحدیث يف املناقشات العامة أسوة بالنواب الرجال، وكذلك عدم اتاحة 

فرص السفر بالوفود الربملانیة 
ترشحت عىل منصب وكیل املجلس  مع  النائبة سناء برغش ومن خمسة عرش مرشحاً ملنصب وكیل املجلس، حصلت النائبة/ 
أنیسة محمد عصام حسونة عىل 36 صوت، والنائبة/ سناء برغش عىل 14 صوت مام يوضح ضعف التصويت من كتلة النساء 

للربملانيات 

مشاريع قوانني:
-  مرشوع قانون مقدم من النائبة أنیسة عصام حسونة و 214 نائبا عن مفوضیة املساواة وعدمالتمییز

- مرشوع قانون مقدم من  النائبات أنيسة عصام حسونة، وشادية محمود ثابت بشأن العدالة االنتقالية
-  مرشوع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة و 150 نائباً، بشأن إصدار قانون الهيئة التنسيقة. ملكافحة الفساد

-  مرشوع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة و 75 نائباً، بشأن تنظم وتركيب كامريات وأجهزة املراقبة األمنية لكافة املنشآت.
- مرشوع قانون مناهضة العنف ضد املرأة.

فبـرايــر
February



إلهام املنشاوي 

نائبة عن دائرة “الرمل أول”  االسكندرية،  فردي مستقل، تشغل عضوية اللجنة الصحية بالربملان 

حاصلة عىل  ليسانس آداب قسم إجتامع جامعة اإلسكندرية،  شغلت موقع  أمينة املرأة باإلسكندرية بتحالف 30 يونيو للبناء 

والتنمية، وعضوة برملان الدفاع عن حقوق املرأة والربملان النسايئ املوازي، وعضوية جمعية املرأة والتنمية، ولها اسهامات متنوعة 

يف العمل العام والنسوي خصوصا،  كام شاركت يف تأسيس حزب الدستور، وشغلت موقع امينة  لجنة املرأة  باإلسكندرية .

نشاطها الربملاين: 

تقدمت ب14 طلب إحاطة منها  طلب إحاطة حول األحوزة العمرانية ىف محافظة اإلسكندرية التي مل يتم اعتامدها ، وتوقف 

العديد من املرشوعات مثل مرشوع الرصف الصحي بأبيس،  وطلب إحاطة بشأن نقص 1200 صنف من األدوية، إضافة إىل 

تحريك أسعار 30 صنًفا دوائيًا، خاصة باألمراض املزمنة، ما يخالف توصيات  لجنة الصحة بشأن معالجة ملف األدوية، واالنتهاء 

منه، وتقدمت كذلك بطلب بشأن أرتفاع خسائر الرشكة القابضة للدواء، ما أدى إىل تحكم رشكات األدوية الخاصة يف السوق، 

وتحريك األسعار، وطالبت  برسعة واستكامل التطوير يف مستشفيات رأس التني، والحميات.

الجانب السعودي واملرصي  الوزراء بشأن قرارات  كام تقدمت بطلب إحاطة إىل املهندس رشيف إسامعيل، رئيس مجلس 

بخصوص ما تم فرضه من رسوم عىل  أداء فريضة العمرة ، معتربة أن هذه القرارات متثل عبئا كبريا عىل املرصيني، وطلب إحاطة 

لرئيس مجلس الوزراء رشيف إسامعيل حول ارتفاع بعض املنشآت املوجودة عىل شاطئ البحر بشكل يحجب رؤية البحر عن 

املواطنني، ويشوه املنظر الجاميل لشاطئ اإلسكندرية.



Sundayاألحد 
February 33 فبراير

Mondayاإلثنين                              
February 44 فبراير

Saturdayالسبت
February 22 فبراير

Tuesdayالثالثاء
February 55 فبراير



Wednesdayاألربعاء
February 66 فبراير

Thursdayالخميس                              
February 77 فبراير

Fridayالجمعة                              
February 88 فبراير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
February 1010 فبراير

Mondayاإلثنين                              
February 1111 فبراير

Saturdayالسبت
February 99 فبراير

Tuesdayالثالثاء
February  1212 فبراير



Wednesdayاألربعاء
February 1313 فبراير

Thursdayالخميس                              
February 1414 فبراير

Fridayالجمعة                              
February 1515 فبراير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
February 1717 فبراير

Mondayاإلثنين                              
February 1818 فبراير

Saturdayالسبت
February 1616 فبراير

Tuesdayالثالثاء
February  1919 فبراير



Wednesdayاألربعاء
February 2020 فبراير

Thursdayالخميس                              
February 2121 فبراير

Fridayالجمعة                              
February 2222 فبراير

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
February 2424 فبراير

Mondayاإلثنين                              
February 2525 فبراير

Saturdayالسبت
February 2323 فبراير

Tuesdayالثالثاء
February  2626 فبراير



Wednesdayاألربعاء
February 2727 فبراير

Thursdayالخميس                              
February 2828 فبراير

Fridayالجمعة                              
March 11 مارس

Notesمالحظات                              



مارس
March

اليزابيث عبداملسيح شاكر 

عضوة مجلس النواب ، محافظة أسيوط تعمل طبيبة مبديرة الصحة بأسيوط، مستقلة 

نشاطها الربملاين: 

تحتل قضايا الصحة االهتامم االبرز للنائبة،  انطالقا من قربها من مشكالت املنظومة الصحية عىل مدار سنوات من العمل 

بني اكرث من قطاع وادارة صحية،  كام تعطي أهمية لقضايا نقص الخدمات الرضورية مبحافظة أسيوط كخدمات مياه الرشب  

والطرق والتعليم ، رفضت اقرار رضيبة القيمة املضافة عىل االدوية بوصفها  سلعة رضورية يحتاجها  املرىض واغلبهم من الفقراء، 

وىف هذا السياق طالبت  بتشكيل لجنة تقىص حقائق حول صناعة األدوية، كام ناقشت ارتفاع اسعار فواتري الخدمات ومنها 

املياه، وناقشت بيانات الحكومة بجدية وتحفظت عىل بنود املوازنة العامة للدولة .

وقد قدمت طلبات احاطة  يف عدة قضايا، ولها ايضا اهتامم بقضايا النساء، ناقشت تحت قبة الربملان قضية الغارمات والتحرش 

والعنف ضد النساء .

مشاريع قوانني:

- مرشوع قانون الغارمات إللغاء عقوبة الحبس للغارمات  .

- رفضت مرشوع قانون تنظيم البحوث الطبية واإلكلينيكية املعروف إعالميًا بـ»التجارب الرسيرية .

- دعمت إصدار قانون التأمني الصحي الشامل خالل دور االنعقاد الثاين.



إيناس عبدالحليم

عضوة مجلس النواب، ترشحت ضمن   مرشحي حزب املرصيني األحرار، دائرة املنصورة، الدقهلية،  تشغل عضوية وكيل لجنة 
الصحة مبجلس النواب، شغلت منصب رئيس مجلس قسم عالج األورام والطب النووى  من 2011 حتى 2014 

نشاطها الربملاين: 
تقدمت بعدة طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، منها  طلب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، والتجارة، والتموين، 
والزراعة، بشأن تعامل الوزارات املختصة مع أزمة  السلع الغذائية منها البطاطس،  وبيان عاجل بشأن وقائع إهدار مال عام 
بجامعة املنصورة، وقدمت طلب إحاطة إىل رئيس الربملان موجه إىل كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير اإلسكان، ووزير التنمية 

املحلية، بشأن التعدى عىل 25 ألف فدان طرح نهر باملحافظات.
 أهتمت بتطوير وتحسني الخدمات الصحية ومواجهة وقائع الفساد واهدار املال العام بعدة هيئات  حكومية، قدمت بطلب 
إحاطة موجه إىل وزيرة الصحة، بشأن تردى خدمات الوحدات الصحية، عىل مستوى الجمهورية،  وطلب إحاطة حول تزايد 
ظاهرة تشغيل األطفال القرص،  تقدر بعض اإلحصاءات أعداد األطفال العاملني يف مرص مبا يتجاوز 2.7 مليون طفل ال تتعدى 
أعامرهم 14 عاما ويعمل معظمهم 6 أيام يف األسبوع مبعدل 12 ساعة يوميا أو أكرث، و ايضا طلب إحاطة إىل وزير الصحة 
بخصوص تفعيل املادة )9( من قانون تنظيم زرع األعضاء البرشية، التى نصت عىل أن تُنشأ لجنة ُعليا تسمى “اللجنة الُعليا 
لزرع األعضاء البرشية” تكون لها الشخصية االعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها 

وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناًء عىل عرض من وزير الصحة، 

مشاريع وتعديالت قوانني : 
-  مرشوع قانون تغليظ العقوبة عىل الوالدين  يف حالة إذا ما أدى إهامل االطفال إىل الوفاة، يجرم قانون الطفل املرصي رقم 
12 لسنة 1996 واملعدل بالقانون 126 لسنة 2008، إهامل األرسة ألطفالهم وعدم رعايتهم بشكل يعرضهم ألخطار الحوادث 

واملوت.
-  مرشوع قانون تنظيم مامرسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، مل يذكر قانون 367 لسنة 1954 
معايري للجودة ىف معامل التحاليل الطبية التشخيصية، ومل يضع أي عقوبات ملخالفة معايري الجودة مام انعكس عىل دقة نتائج 

التحاليل يف معظم املعامل يف مرص يف السنوات األخرية 



Sundayاألحد 
March 33 مارس

Mondayاإلثنين                              
March 44 مارس

Saturdayالسبت
March 22 مارس

Tuesdayالثالثاء
March 55 مارس



Wednesdayاألربعاء
March 66 مارس

Thursdayالخميس                              
March 77 مارس

Fridayالجمعة                              
March 88 مارس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
March 1010 مارس

Mondayاإلثنين                              
March 1111 مارس

Saturdayالسبت
March 99 مارس

Tuesdayالثالثاء
March 1212 مارس



Wednesdayاألربعاء
March 1313 مارس

Thursdayالخميس                              
March 1414 مارس

Fridayالجمعة                              
March 1515 مارس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
March 1717 مارس

Mondayاإلثنين                              
March 1818 مارس

Saturdayالسبت
March 1616 مارس

Tuesdayالثالثاء
March 1919 مارس



Wednesdayاألربعاء
March 2020 مارس

Thursdayالخميس                              
March 2121 مارس

Fridayالجمعة                              
March 2222 مارس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
March 2424 مارس

Mondayاإلثنين                              
March 2525 مارس

Saturdayالسبت
March 2323 مارس

Tuesdayالثالثاء
March 2626 مارس



Wednesdayاألربعاء
March 2727 مارس

Thursdayالخميس                              
March 2828 مارس

Fridayالجمعة                              
March 2929 مارس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
March 3131 مارس

Mondayاإلثنين                              
April 11 إبريل

Saturdayالسبت
March 3030 مارس

Tuesdayالثالثاء
April 22 إبريل



Wednesdayاألربعاء
April 33 إبريل

Thursdayالخميس                              
April 44 إبريل

Fridayالجمعة                              
April 55 إبريل

Notesمالحظات                              



إبريل
April

بسنت احمد فهمي 

عضوة مجلس النواب بالتعني، تشغل عضوية  لجنة الشئون االقتصادية، معني.

شغلت موقع  رئيس مجلس إدارة والعضو املنتدب برشكة املشورة لالستشارات املالية واملرصفية والتدريب،  بدأت حياتها 

العملية عام 1974، يف األمم املتحدة، التحقت بعدها بالعمل يف بنك تشيز مانهاتن، كام تدرجت يف املناصب حتى وصلت إىل 

منصب مدير إقليمي للبنك األمرييك، كام شاركت يف عضوية مجلس إدارة مجلة فوربس العاملية. عملت كخبرية للخصخصة 

مبكتب وزير قطاع األعامل العام، ومستشار لرئيس الهيئة العامة لسوق املال لشئون متويل الرشكات الكربى.

شغلت منصب نائب رئيس حزب الدستور للشئون االقتصادية، وقدمت استقالتها عام 2014. 

نشاطها الربملاين: 

قدمت عدة طلبات إحاطة منها طلب  موجة اىل وزير املالية، الدكتور محمد معيط، لسؤوله عن حقيقة الترصيحات التي أدىل 

بها رئيس مصلحة الرضائب عامد سامي، حول نية املصلحة يف تعديل املاّدة رقم 99 من قانون الدخل، مبا يسمح لوزارة املاليّة 

بالكشف عن الحسابات البنكيّة للعمالء.

طالبت بطرح مقرتح الحكومة بتقليص عدد أيام العمل للموظف الحكومي، اوضحت انه ليس حاًل للرتهل اإلداري، بل اإلدارة 

املحرتفة، مضيفة أن تقليل عدد أيام العمل لن يحل أزمة املرور، وترشيد اإلنفاق الحكومي لن يؤىت بثامره، خاصة أن األجر 

التى تقدم  املوظفني لن يتم االقرتاب منه، دعت الحكومة بزيادة الرضائب عىل السجائر مقابل تطوير الخدمات الصحية 

للمواطن.

أعلنت عن عدة خطوات عملية تم اتخاذها عىل أرض محافظة اإلسامعيلية ملساندة أرس العريش، منها توفري فرص عمل لـ70 

فردا من تلك األرس من قبل مجموعة كليوباترا جروب اململوكة للدكتور محمد ابو العينني، كام اقرتحت إنشاء بنك جديد 

متخصص لتمويل املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر.

وطالبت برضورة فتح حوار مجتمعى مع جمعيات رجال األعامل حول الحد األدىن لألجور، الفتة إىل أن الحد األدىن الحاىل بقيمته 

1200 جنيه غري عادل بالنسبة للمواطنني، ولكن هذا القرار يحتاج إىل دراسة متأنية وحوار مجتمعي ألنه سالح ذو حدين.



جهاد ابراهيم حنفى

عضو مجلس النواب مستقل، عن محافظة الجيزة،  ترشحت عىل قوائم يف حب مرص

تشغل عضوية لجنة الثقافة واإلعالم واآلثار، عملت مدرس مساعد بقسم االجتامع بكلية البنات جامعة عني شمس، ومدرب 

ومحارض تنمية برشية، وحصلت عىل لقب بطلة الجمهورية ىف السباحة. 

نشاطها الربملاين: 

أهتمت بقضايا املعاقني وطالبت برضورة تفعيل نسبة الـ%5 املخصصة لهم لشغل وظائف  بالقطاع الخاص والعام ، مع تكثيف 

الرقابة عىل كافة املؤسسات للتأكد من تطبيقها وتشديد العقوبة عىل املخالفني.



Sundayاألحد 
April 77 إبريل

Mondayاإلثنين                              
April 88 إبريل

Saturdayالسبت
April 66 إبريل

Tuesdayالثالثاء
April 99 إبريل



Wednesdayاألربعاء
April 1010 إبريل

Thursdayالخميس                              
April 1111 إبريل

Fridayالجمعة                              
April 1212 إبريل

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
April 1414 إبريل

Mondayاإلثنين                              
April 1515 إبريل

Saturdayالسبت
April 1313 إبريل

Tuesdayالثالثاء
April 1616 إبريل



Wednesdayاألربعاء
April 1717 إبريل

Thursdayالخميس                              
April 1818 إبريل

Fridayالجمعة                              
April 1919 إبريل

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
April 2121 إبريل

Mondayاإلثنين                              
April 2222 إبريل

Saturdayالسبت
April 2020 إبريل

Tuesdayالثالثاء
April 2323 إبريل



Wednesdayاألربعاء
April 2424 إبريل

Thursdayالخميس                              
April 2525 إبريل

Fridayالجمعة                              
April 2626 إبريل

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
April 2828 إبريل

Mondayاإلثنين                              
April 2929 إبريل

Saturdayالسبت
April 2727 إبريل

Tuesdayالثالثاء
April 3030 إبريل



Wednesdayاألربعاء
May 11 مايو

Thursdayالخميس                              
May 22 مايو

Fridayالجمعة                              
May 33 مايو

Notesمالحظات                              



مايو
May

سارة جاد املوىل

نائبة عن محافظة املنيا وعضوة لجنة النقل واملوصالت بالربملان، خاضت االنتخابات عىل قوائم حزب مستقبل وطن، للنائبة 

سارة عثامن نشاط مجتمعى متميز من قبل خوض تجربة الرتشح ىف االنتخابات، نشطت ىف املجتمع املدىن من خالل الجمعيات 

االهلية، وتهتم بقضايا املرأة والطفولة ومتكني النساء، وهى عضوة االتحاد العام لنساء مرص، تعمل كمحامية ولها نشاط نقاىب، 

ودور حقوقى متميز عىل خلفية عملها باملحاماة.

نشاطها الربملاىن:

أهتمت بعدة قضايا تهم دائرتها االنتخابية وكذلك قضايا عامة تخص خدمات املوصالت والنقل والصحة والزراعة وقضايا املرأة، 

وأظهرت اهتامما كبريا بقضايا العنف الطائفي بجانب قضايا محافظة املنيا كتطوير منشاَت صحية وتعليمية مبغاغة والعدوة 

وحل مشكالت املياه والتموين والرصف الصحى وتطوير خدمات الرياضة والتعليم.

وشاركت باالجتامع 135 لالتحاد الربملاىن الدوىل مبدينة جنيف بسويرسا خالل اكتوبر 2016 مع 6 من النائبات هن سحر طلعت 

مصطفى، رانيا علواىن، إيناس إبراهيم، داليا فؤاد، ومارجريت عازر

نجحت النائبة ىف توفري دعم ماىل قدره 15 مليون جنيه لتطوير مستشفى مغاغة العام، والحصول عىل موافقة بإدراج املستشفى 

ضمن خطة تطوير مستشفيات املحافظة لعام 2019-2018، ووافقت وزارة التخطيط العمراىن عىل الطلب املقدم من النائبة 

بإدراج معهد قرية “سالقوس” األزهري االبتداىئ بالعدوة ضمن مرشوعات األزهر الرشيف للخطة االستثامرية لعام 2018-2019 

باعتامد مايل قدرة 5 مليون جنيه



سلوي ابو الوفا  

عضو مجلس النواب، عن مركز مطاى باملنيا

أهتمت بالعمل األهيل والتنموي والنقايب، شغلت موقع  رئيس مجلس اداره جمعية الخري للتنمية الشاملة، وأهتمت من خالل 

العمل األهيل بتحسني الخدمات، سبق لها الفوز يف انتخابات عام 2010 عىل مقاعد الكوتة. 

نشاطها الربملاين:  

 قدمت طلبا للمهندس سيد سامل رئيس هيئة سكك حديد مرص إلعادة تشغيل قطارات الركاب الداخلية بني محافظات املنيا 

بنى سويف واملنيا وأسيوط ، لحل مشكله الطالب واملوظفني، وقدمت طلب إحاطة بشأن ترضر 30 ألف مواطن من لجنة 

اسرتداد أرايض الدولة، بسبب مطالبتها بسداد 63 ألف جنيه عن الفدان ىف األرايض املحيطة بالطريق الصحراوي الغريب، ىف 

حني طلبت 30 ألفا فقط ىف محافظة بنى سويف، وقدمت طلب إحاطة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بعد اقتحام 

ضابط رشطة يحمل رتبة رائد باقتحام فصل درايس مبدرسة ابتدائية رسمية، و تعدى  ضابط عىل أحد األطفال بالرضب 

وأثار فزع باقي التالميذ، كام قدمت طلب احاطة بشأن نقص يف األمئة والعامل باملساجد وطالبت  وزارة األوقاف بتجديد 

الرتابية وإنشاء صوامع  الديني خاصة يف الصعيد، وقدمت طلب احاطة بشأن املطالبة باستالم األقامح بالشون  الخطاب 

مبركزي الداخلة والفرافرة لتخزين إنتاج محافظة الوادي الجديد من األقامح

كام تقدمت بطلب إحاطة للدكتور عىل عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعرث مرشوع الرصف الصحى ىف مدينة 

مطاى مبحافظة املنيا .



Sundayاألحد 
May 55 مايو

Mondayاإلثنين                              
May 66 مايو

Saturdayالسبت
May 44 مايو

Tuesdayالثالثاء
May 77 مايو



Wednesdayاألربعاء
May 88 مايو

Thursdayالخميس                              
May 99 مايو

Fridayالجمعة                              
May 1010 مايو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
May 1212 مايو

Mondayاإلثنين                              
May 1313 مايو

Saturdayالسبت
May 1111 مايو

Tuesdayالثالثاء
May 1414 مايو



Wednesdayاألربعاء
May 1515 مايو

Thursdayالخميس                              
May 1616 مايو

Fridayالجمعة                              
May 1717 مايو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
May 1919 مايو

Mondayاإلثنين                              
May 2020 مايو

Saturdayالسبت
May 1818 مايو

Tuesdayالثالثاء
May 2121 مايو



Wednesdayاألربعاء
May 2222 مايو

Thursdayالخميس                              
May 2323 مايو

Fridayالجمعة                              
May 2424 مايو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
May 2626 مايو

Mondayاإلثنين                              
May 2727 مايو

Saturdayالسبت
May 2525 مايو

Tuesdayالثالثاء
May 2828 مايو



Wednesdayاألربعاء
May 2929 مايو

Thursdayالخميس                              
May 3030 مايو

Fridayالجمعة                              
May 3131 مايو

Notesمالحظات                              



يونيو
June

سامح سعد

 
عضو  مجلس النواب عن  محافظة املنوفية، مستقلة، تشغل عضوية  لجنة الصحة مبجلس النواب  

نشاطها الربملاين: 

ركزت النائبة سامح سعد عىل قضايا الصحة والخدمات العالجية، وطالبت بتحسني الخدمات الصحية، قدمت عدة طلبات 

ىف هذا الشأن، حيث طالبت خالل اجتامع لجنة الشئون الصحية مبجلس النواب، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، 

بتحسني أوضاع األطباء، مؤكدة أن اللجنة رصدت سوء وعدم لياقة سكن األطباء خالل زيارات ميدانية نظمتها لبعض املحافظات 

كام رفضت قرار اإلدارة املركزية للعالج الحر، مبنع الكشف املستعجل، مشرية إىل أن هذه القرارات مترسعة وغري مؤهلة للتطبيق 

العميل وتحتاج إىل دراسات عديدة يك تُنفذ.

كام أهتمت بتقديم الخدمات ملحافظة املنوفية كان من ضمن هذه الطلبات مناقشة لجنة اإلدارة املحلية مبجلس النواب طلب 

اإلحاطة املقدم بشأن عدم استكامل طريق السادات  طمالى، مبحافظة املنوفية، والذى تم البدء  فيه منذ سنوات.



سهري الحادي

 
عضوة  الربملان عن قامئة “ىف حب مرص” بالصعيد،  حاصلة عىل بكالوريوس تجارة ودبلومة تسويق وإدارة أعامل، من أبناء قرية 

دوينة مبركز أبوتيج  التابع ملحافظة أسيوط،  تعد أول سيدة تدخل املجالس الربملانية ىف تاريخ مدينة أبو تيج ، تشغل موقع 

رئيس االتحاد النوعي لجمعيات األشخاص ذوى اإلعاقة، وعضوة املجلس القومي لشؤون اإلعاقة بأسيوط، شغلت منصب نائب 

مدير بنك التنمية واالئتامن الزراعى، كانت تطمح إىل االنضامم إىل لجنة الزراعة بالربملان ولكنها انضمت للجنة الشؤون العربية.  

نشاطها الربملاين: 

ركزت عىل قضايا الصحة والسكان والزراعة، حيث تقدمت بعدد من طلبات االحاطة واملناقشة ومشاريع قوانني حول هذه 

القضايا، من ضمن نشاطها الربملاين، تقديم  طلب إحاطة إىل الدكتور عىل عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه للدكتورة هالة 

زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول سوء وتردي األوضاع يف املستشفيات واإلدارة الصحية واستمرار معاناة املرىض ىف الحصول عىل 

األدوية، بسبب أزمة النقص وإرتفاع األسعار،كام طالبت وزيرة الصحة بتشديد الرقابة عىل السوق السوداء للدواء.

كام طالبت  وزاريت الشباب والثقافة، واملجلس األعىل لتنظيم اإلعالم، واملجالس القومية املتخصصة وعىل رأسها مجالس حقوق 

اإلنسان واملرأة واألمومة والطفولة، ومنظامت املجتمع املدين، لتوحيد جهودها من أجل تبنى حملة ملواجهة الزواج املبكر، 

واقرتحت النائبة سهري الحادي، أن تتضمن املناهج الدراسية ىف املراحل التعليمية املختلفة دروسا أو أبوابا خاصة بحقوق املرأة .

مشاريع قوانني: 

-  مرشوع تعديل قانون األحوال الشخصية مع 60 نائبًا والذى أحالة د. عىل عبد العال، رئيس مجلس النواب إىل لجنة مشرتكة 

من لجنتي الشئون الدستورية والترشيعية والتضامن االجتامعي مبجلس النواب، وهو قانون مينح الطرف غري الحاضن حق 

استضافة طفله يومني أسبوعياً.

-  تقدمت مبقرتح بقانون خاص بزيادة نسبة إعفاء السيارات املجهزة الخاصة باملعاقني إىل %70 من قيمة السيارة، بدال من 20 

ألف جنيه القيمة املقررة حاليا والتي تتحملها الدولة من املبلغ األجامىل.

-  اقرتاح “قانون تسوية معاش املرأة بعد 10 سنوات خدمة” ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتامعى، الصادر 

بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص عىل حق املرأة العاملة ىف تسوية حالتها الوظيفية والخروج عىل املعاش املبكر بعد 

10 سنوات خدمة فعلية بدال من 20 سنة.



Sundayاألحد 
June 22 يونيو

Mondayاإلثنين                              
June 33 يونيو

Saturdayالسبت
June 11 يونيو

Tuesdayالثالثاء
June 44 يونيو



Wednesdayاألربعاء
June 55 يونيو

Thursdayالخميس                              
June 66 يونيو

Fridayالجمعة                              
June 77 يونيو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
June 99 يونيو

Mondayاإلثنين                              
June 1010 يونيو

Saturdayالسبت
June 88 يونيو

Tuesdayالثالثاء
June 1111 يونيو



Wednesdayاألربعاء
June 1212 يونيو

Thursdayالخميس                              
June 1313 يونيو

Fridayالجمعة                              
June 1414 يونيو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
June 1616 يونيو

Mondayاإلثنين                              
June 1717 يونيو

Saturdayالسبت
June 1515 يونيو

Tuesdayالثالثاء
June 1818 يونيو



Wednesdayاألربعاء
June 1919 يونيو

Thursdayالخميس                              
June 2020 يونيو

Fridayالجمعة                              
June 2121 يونيو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
June 2323 يونيو

Mondayاإلثنين                              
June 2424 يونيو

Saturdayالسبت
June 2222 يونيو

Tuesdayالثالثاء
June 2525 يونيو



Wednesdayاألربعاء
June 2626 يونيو

Thursdayالخميس                              
June 2727 يونيو

Fridayالجمعة                              
June 2828 يونيو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
June 3030 يونيو

Mondayاإلثنين                              
July 11 يوليو

Saturdayالسبت
June 2929 يونيو

Tuesdayالثالثاء
July 22 يوليو



يوليو
July

سوالف درويش 

عضو مجلس النواب عن قامئة يف حب مرص محافظة القليوبية

عملت كمرصفية بالبنك الرئييس للتنمية واالئتامن الزراعي، تشغل وظيفة مدير تنفيذي للمرشوعات متناهية الصغر قطاع 

القليوبية

شاركت بالعمل السيايس منذ 1998 وشغلت موقع أمينة الشئون االجتامعية لحزب حامة الوطن، عضو سابق بـحـزب الوفد  

وأمانة املرأة ملدينة قليوب .

نقابيا شغلت موقع  عضو أمانة املرأة بالنقابة العامة للعاملني بالبنوك والتأمينات واالعامل املالية 2014 ،  و أمني مساعد للمرأة 

باالتحاد العام لنقابات عامل مرص 

نشاطها الربملاين: 

أهتمت سوالف درويش بقضايا املرأة واالحوال الشخصية بجانب قضايا دائرة قليوب، تقدمت بعدة طلبات احاطة حول 

الخدمات والطرق والصحة وغالء االسعار ورفضت قانون الخدمة املدنية وناقشت موازنة الدولة يف دور االنعقاد املختلفة

كام أهتمت بخدمات الصحة والسكان وقدمت بیان عاجل بخصوص تردي خدمات املیاه والرصف الصحي مبركز ومدینة قلیوب، 

واقرتاح برغبة بشأن إنشاء مكتب لرفع املعاناة عن األهايل مبنطقة بحري السكة الحدید مبدینة القلیوبیة .

مشاريع قوانني :

- مرشوع قانون بشأن تعدیل بعض أحكام قانون حامیة املنافسة ومنع املامرسات االحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة.2005

- مرشوع قانون مقدم من النائبة سوالف درویش و 70 نائباً، بشأن إصدار قانون املجلس القومي  لحقوق اإلنسان.

- مرشوع قانون مقدم من النائبة سوالف درویش و 65 نائباً، بشأن تعدیل بعض أحكام قانون   العقوبات.

- مرشوع قانون مناهضة العنف ضد املرأة.



شادية ثابت 

عضوة مجلس النواب عن محافظة الجيزة دائرة امبابة، مستقل، تشغل عضوية لجنة الشئون الصحية مبجلس النواب، 

شغلت موقع كبري أخصائيني نساء وتوليد بدرجة مدير عام، شغلت موقع وكيل مستشفيي إمبابة العام، اهتمت بالعمل 

االجتامعي واالهيل وتعاونت مع جمعية صناع الحياة ملحو أمية العاملني ىف القطاع الصحي ، وإقامة فصلني ملحو األمية . 

نشاطها الربملاين: 

تقدمت بطلب إحاطة موجًها لحكومة الدكتور مصطفى مدبويل، بشأن املعوقات التى تواجه آليات تنفيذ قرار دمج الطالب 

ذوى اإلعاقة املحدودة مبدارس الجمهورية،  كام قدمت طلب إحاطة لوزير البرتول عقب مرصع أرسة بسبب ترسب الغاز، 

وطالب إحاطة إىل رئيس املجلس ملناقشة وزير البيئة بشـأن انتشار تراكامت القاممة  ىف حي إمبابة، كام طالبت بتفعيل  

اإلسعاف الطائر ىف حوادث القطارات والطرق، مع العلم أنه موجود منذ عام 2008 ولكنه مل يدخل الخدمة حتى اآلن، 

وطالبت برضورة تشكيل لجنة خاصة لبحث املشكالت املوجودة ىف القرى واملحافظات التى تحتاج إىل بعض الخدمات العامة 

مثل رصف الطرق  .

مشاريع ومقرتحات تعديل قوانني: 

- مرشوع قانون ملكافحة الدعارة والتحريض عىل الفسق والفجور

أعدت القانون بسبب ما تراه قصورا ترشيعيا، موضحة إن”القانون الذى ينظم أعامل الدعارة هو القانون رقم 10 لسنة 1961، 

الذى مر عليه أكرث من نصف قرن، وأيضا القانون 68 لسنة 1951 ال يتواكب مع ما يتعرض له شباب مرص، إذ يُعرف الدعارة 

بأنها استئجار أو تقديم أو مامرسة خدمات جنسية مبقابل مادى، ومامرسة الرذيلة مع اآلخرين دون متييز.

- مرشوع قانون بإنشاء مفوضية عدم التميز ، تطبيقا ملواد الدستور التى تقر مبدأ املساواة وعدم التمييز، واملساواة بني جميع 

املواطنني  تضمن مرشوع القانون  توقيع عقوبة الحبس ملن ميارس اى من املامرسات التى متيز البعض عن الكل بسبب الجنس 

او الدين او العرق او الطبقة.

العلمي والشباب  التعليم والبحث  التعليمي إىل لجنة مشرتكة من لجان  الريايض والخدمي  الحافز  - مرشوع قانون بشأن 

والرياضة والخطة واملوازنة. 

-  مرشوع قانون مبوجبه يتم منح الطالب املرصيني الناجحني ىف امتحانات شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها  

درجات اضافية عىل التفوق الرياىض.



Wednesdayاألربعاء
July 33 يوليو

Thursdayالخميس                              
July 44 يوليو

Fridayالجمعة                              
July 55 يوليو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
July 77 يوليو

Mondayاإلثنين                              
July 88 يوليو

Saturdayالسبت
July 66 يوليو

Tuesdayالثالثاء
July 99 يوليو



Wednesdayاألربعاء
July 1010 يوليو

Thursdayالخميس                              
July 1111 يوليو

Fridayالجمعة                              
July 1212 يوليو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
July 1414 يوليو

Mondayاإلثنين                              
July 1515 يوليو

Saturdayالسبت
July 1313 يوليو

Tuesdayالثالثاء
July 1616 يوليو



Wednesdayاألربعاء
July 1717 يوليو

Thursdayالخميس                              
July 1818 يوليو

Fridayالجمعة                              
July 1919 يوليو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
July 2121 يوليو

Mondayاإلثنين                              
July 2222 يوليو

Saturdayالسبت
July 2020 يوليو

Tuesdayالثالثاء
July 2323 يوليو



Wednesdayاألربعاء
July 2424 يوليو

Thursdayالخميس                              
July 2525 يوليو

Fridayالجمعة                              
July 2626 يوليو

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
July 2828 يوليو

Mondayاإلثنين                              
July 2929 يوليو

Saturdayالسبت
July 2727 يوليو

Tuesdayالثالثاء
July 3030 يوليو



Wednesdayاألربعاء
July 3131 يوليو

Thursdayالخميس                              
August 11 أغسطس

Fridayالجمعة                              
August 22 أغسطس

Notesمالحظات                              



أغسطس
August

عبري الخوىل

 
 عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، عضو لجنة حقوق اإلنسان، مستقل .

نشاطها الربملاين 

قدمت العديد من طلبات االحاطة، منهم طلب احاطة وسؤالني موجهني لوزير التنمية حول تدهور مرفق النقل الداخيل ببعض 

املحافظات.

كام أهتمت بدعم الخدمات مبحافظة الفيوم، حيث حصلت عىل موافقة بتدعيم  خدمات قريه حرفوش، ورصف شارع محمد 

فاروق السباك بقرية منشاة عبد الله، والطريق بني عزبة مويس باشا وعزبة ابو بساط التابعة للوحدة املحلية بالنارصية بأعمدة 

إنارة جديدة، كام حصلت عىل موافقه محافظ الفيوم عيل توصيل خط مياه ايل عزبه صالح جمعه النارصيه.



ماجدة نرص 

عضو مجلس النواب عن قامئة ىف حب مرص، تشغل موقع وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي، عملت بالتدريس يف  كلية 
الصيدلة جامعة املنصورة،  شغلت منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا يف 2012

نشاطها الربملاين 
ركزت نشاطها  عىل قضايا التعليم،  حيث تقدمت بعدة طلبات  إحاطة ومناقشة منها طلب موجه إىل مجلس الوزراء،  خاص 
بالتقرير النصف سنوي الذى ترسله الحكومة للربملان حول  قطاع التعليم، وقدمت ايضا طلب  إحاطة للدكتور عىل عبد العال 
رئيس مجلس النواب موجه إىل وزير التعليم الهاليل الرشبيني، بشأن اعادة بناء مدرسة السالم ببورسعيد مرة أخرى والصادر 
بشأنها قرار منذ 2007 مل يتم تفعيله،  بل  فوجئ األهايل بتخصيص قاعة لألفراح داخل املدرسة، كام قدمت بیاناً عاجالً بشأن 
عدم السامح لطلبة املدارس األجنبة أداء االمتحانات باللغة العربية، وىف اطار تطوير منظومة التعليم طالبت بامتحان للقدرات 
بجانب التنسيق كرشط للقبول بالجامعات، وسجلت اعرتاضها عىل رواتب املعلمني الواردة بقانون التعليم قبل الجامعي، 
وطالبت  برفع رواتب املعلمني حسب الكفاءة لترتوح ما بني 3 اىل 9 االلف جنية، ، وىف ذات السياق طالبت بزيادة نسبة 

التمويل املخصصة ألكادميية البحث العلمي، مشيدة بدور األكادميية وما تقوم به داخل الجامعات عىل أرض الواقع.
 وتصدت ماجدة نرص للمامرسات الدينية املتطرفة يف بعض املدارس وتقدمت بطلب احاطة لوزير الرتبية والتعليم  السابق 
الهاليل الرشبينى  عىل خلفية مخالفات إدارة مدرسة فاطمة الزهراء بفاقوس ورصد شكاوى  أولياء أمور التالميذ  حول بث 

االدارة   بعض األفكار املغلوطة، وإجبار التلميذات عىل ارتداء الحجاب والتعدي بالرضب املربح عليهن حيال رفضهن .
وتقدمت بطلب إحاطة للدكتور عىل عبد العال، رئيس الربملان، موجها للدكتور طارق شوقى، وزير الرتبية والتعليم، بشأن حذف 
أحداث ثوريت 25 يناير و30 يونيو من مقررات التاريخ ىف املناهج التعليمية، كذلك قدمت طلب إحاطة للدكتور طارق شوقى 
وزير الرتبية والتعليم بشأن وصول نسبة الرسوب لـ44 % ىف مدرسة املتفوقني، وتسمم 300 تلميذ بسوهاج عقب تناولهم وجبة 
تغذية مدرسية، خاصة وان  هذه الواقعة ليست األوىل بل تكررت ىف بعض املدارس مبحافظتي الفيوم والدقهلية، كام ناقشت 

تحت قبة الربملان املنظومة التعلمية الجديدة التي طبقت بداية من العام الدرايس 2018/2019  .
وانتقدت النائبة ماجدة نرص أداء هيئة محو األمية وتعليم الكبار، موضحة أنها مل تؤدى أعاملها نتيجة إلهامل أو فساد، وطالبت 

بتطوير الهيئة واختيار قيادات مناسبة تقوم عىل وضع الخطط لتقليل تقليل نسب  األمية.

مشاريع القوانني :
- مرشوع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات األجنبية داخل جمهورية مرص العربية.

إعداد مرشوع قانون جديد إلنشاء “مفوضية التعليم املرصى”، ومن املقرر أن تقدمه إىل الربملان ومعه 60 توقيًعا من نواب 
الربملان خالل بداية دور االنعقاد الرابع، تختص املفوضية  بوضع الخطط والرؤى االسرتاتيجية للتعليم قبل الجامعي والتعليم 
العايل والبحث العلمي، وكذلك التعليم األزهري، عىل أن يكون دور وزاريت التعليم والتعليم العايل متعلق بالجانب التنفيذي 

وتطبيق السياسات العامة التي تم وضعها من قبل مفوضية التعليم.



Sundayاألحد 
August 44 أغسطس

Mondayاإلثنين                              
August 55 أغسطس

Saturdayالسبت
August 33 أغسطس

Tuesdayالثالثاء
August 66 أغسطس



Wednesdayاألربعاء
August 77 أغسطس

Thursdayالخميس                              
August 88 أغسطس

Fridayالجمعة                              
August 99 أغسطس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
August 1111 أغسطس

Mondayاإلثنين                              
August 1212 أغسطس

Saturdayالسبت
August 1010 أغسطس

Tuesdayالثالثاء
August 1313 أغسطس



Wednesdayاألربعاء
August 1414 أغسطس

Thursdayالخميس                              
August 1515 أغسطس

Fridayالجمعة                              
August 1616 أغسطس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
August 1818 أغسطس

Mondayاإلثنين                              
August 1919 أغسطس

Saturdayالسبت
August 1717 أغسطس

Tuesdayالثالثاء
August 2020 أغسطس



Wednesdayاألربعاء
August 2121 أغسطس

Thursdayالخميس                              
August 2222 أغسطس

Fridayالجمعة                              
August 2323 أغسطس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
August 2525 أغسطس

Mondayاإلثنين                              
August 2626 أغسطس

Saturdayالسبت
August 2424 أغسطس

Tuesdayالثالثاء
August 2727 أغسطس



Wednesdayاألربعاء
August 2828 أغسطس

Thursdayالخميس                              
August 2929 أغسطس

Fridayالجمعة                              
August 3030 أغسطس

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
September 11 سبتمبر

Mondayاإلثنين                              
September 22 سبتمبر

Saturdayالسبت
August 3131 أغسطس

Tuesdayالثالثاء
September 33 سبتمبر



Wednesdayاألربعاء
September 44 سبتمبر

Thursdayالخميس                              
September 55 سبتمبر

Fridayالجمعة                              
September 66 سبتمبر

Notesمالحظات                              



سبتمبــر
September

مارجريت عازر

عضوة مجلس النواب،  ترشحت عىل قامئة يف حب مرص، وتولت موقع  وكيل لجنة حقوق االنسان بالربملان،  شغلت عضوية 

مجلس الشعب املرصي عن الدائرة األويل قوائم يف خالل انتخابات مجلس الشعب 2012 عن قامئة حزب الوفد الجديد، شاركت 

يف العمل السيايس وأنضمت اىل أحزاب الجبهة الدميقراطية، حزب الوفد ،حزب املرصيني األحرار، حزب املؤمتر .

نشاطها الربملاين

من األعضاء البارزين ىف ائتالف دعم مرص “ائتالف األغلبية بالربملان”، أحد  األعضاء املؤسسني لجمعية “من أجل مرص بدأنا” 

املهتمة بالعمل السيايس والربملاين ، تبنت النائبة مواقف إيجابية ىف قضايا اإلفراج عن الشباب املحبوسني ىف قضايا تتعلق بقانون 

التظاهر ممن مل يتورطوا ىف أعامل عنف. 

تقدمت بالعديد من طلبات االحاطة حول عدة قضايا منها اختفاء عامل بليبيا، مشكالت املواد التموينية،  مشكالت املنظومة 

التعليمية، وطالبت برفع سن الزواج،  وتوفري الخدمات الصحية وخاصة لألطفال املبسرتين.

فازت النائبة مارجریت عازر مبقعد املرأة العربیة يف االتحاد الربملاين الدويل، وشاركت يف اجتامع االتحاد الربملاين الدويل  خالل 

مارس 2016، واجتامع  االتحاد الربملان  الدويل  الذى عقد يف بنجالدش  خالل أبريل 2017.

مشاريع قوانني

-  مرشوع قانون مجلس األمومة والطفولة، يجعل املجلس مستقال عن وزارة الصحة، وأن تكون مهامه واضحة وباستقاللية 

كاملة عن الوزارة.

- مرشوع قانون لتجريم تقديم املنبهات لألطفال و الخمور أو السجائر.



ماريان عازر

عضوة مجلس النواب،  تم تعيينها من الرئيس عبد الفتاح السييس يف ديسيمرب 2015

حاصلة عىل الدكتوراة و املاجستري يف هندسة االتصاالت و االلكرتونيات و متخصصة يف أمن و خصوصية املعلومات ، تتمتع 

بخربة تفوق 16 عاما يف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

شغلت منصب معاون وزير االتصاالت للمبادرات االسرتاتيجية بوزارة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات و مدير مركز املعلومات 

باملعهد القومي لالتصاالت و استاذ مساعد يف كلية االتصاالت جامعة النيل. كام عملت يف الجامعة الفرنسية بالقاهرة، يف كلية 

الهندسة.

حصلت ماريان عازر عىل العديد من الجوائز الشهادات، ومنح من مؤسسات دولية عديدة، عىل سبيل املثال وزارة الخارجية 

األمريكية، وأكادميية البحث العلمى، ورشكة جوجل، وجامعة ميشيجان ديربورن، والقنصلية الربيطانية. 

تشارك مرايان عازر ىف مناقشات املجلس، وتقدم طلبات مناقشة وبيانات حول عددا من القضايا، واهتمت بامن االتصاالت 

والجرمية االلكرتونية، كام شاركت الدكتورة ماريان أمري عازر عضو مجلس النواب ورئيسة ايساكا مرص يف قمة رؤساء ايساكا عيل 

مستوي العامل يف مدينة شيكاغو بالواليات املتحدة االمريكية، حيث قادت جلسة رؤساء ايساكا األفارقة.



Sundayاألحد 
September 88 سبتمبر

Mondayاإلثنين                              
September 99 سبتمبر

Saturdayالسبت
September 77 سبتمبر

Tuesdayالثالثاء
September 1010 سبتمبر



Wednesdayاألربعاء
September 1111 سبتمبر

Thursdayالخميس                              
September 1212 سبتمبر

Fridayالجمعة                              
September 1313 سبتمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
September 1515 سبتمبر

Mondayاإلثنين                              
September 1616 سبتمبر

Saturdayالسبت
September 1414 سبتمبر

Tuesdayالثالثاء
September 1717 سبتمبر



Wednesdayاألربعاء
September 1818 سبتمبر

Thursdayالخميس                              
September 1919 سبتمبر

Fridayالجمعة                              
September 2020 سبتمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
September 2222 سبتمبر

Mondayاإلثنين                              
September 2323 سبتمبر

Saturdayالسبت
September 2121 سبتمبر

Tuesdayالثالثاء
September 2424 سبتمبر



Wednesdayاألربعاء
September 2525 سبتمبر

Thursdayالخميس                              
September 2626 سبتمبر

Fridayالجمعة                              
September 2727 سبتمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
September 2929 سبتمبر

Mondayاإلثنين                              
September 3030 سبتمبر

Saturdayالسبت
September 2828 سبتمبر

Tuesdayالثالثاء
October 11 أكتوبر



Wednesdayاألربعاء
October 22 أكتوبر

Thursdayالخميس                              
October 33 أكتوبر

Fridayالجمعة                              
October 44 أكتوبر

Notesمالحظات                              



أكتوبـر
October

مايسة عطوة 

عضوة مجلس النواب، ترشحت ضمن قامئة ىف حب مرص، تشغل موقع وكيل لجنة القوى العاملة مبجلس النواب.

شغلت موقع مدير ادارة بالعالقات العامة بالبنك الرئييس للتنمية واالئتامن الزراعي، لها نشاط نقايب وأهيل بارز، شغلت مواقع 

نقابية منها امينة املرأة باللجنة النقابية للبنك الزراعى املرصي، امني عام مساعد النقابة العامة للعاملني بالبنوك والتأمينات، 

رئيسة لجنة املرأة باالتحاد العريب للعاملني باملصارف العربية، رئيسة لجنة املرأة باالتحاد العام لعامل مرص .

ونشطت بعدة جمعيات أهلية منها جمعية الوفاء واالمل للمعاقني جسديا مبحافظة بني سويف، وجمعية رؤية لألنشطة البيئية 

والتدريب واالستشارات .

نشاطها الربملاين

تقدمت بعدة طلبات إحاطة منها طلب بشأن أزمة عدم رصف عالوات 18 الف موظف بالبنك الزراعى املرصى، وطلب إحاطة 

بشأن تعطيل العمل باملخازن التابعة لوزارة املالية، وايضا طلب إحاطة بشأن انتشار عمليات النصب عرب رسائل املوبايل، وطلب 

إحاطة إىل وزير التعليم العاىل بشأن وقف إصدار قرار جمهورى بتعيني الدكتور جامل عبد الرحمن محمد عميد لكلية حقوق 

جامعة بنى سويف.

تقدمت مبرشوع قانون “العمل الجديد” بهدف تحقيق األمان واالستقرار الوظيفى لعامل القطاع الخاص، وتضمن العديد من 

الضامنات للمرأة العاملة ايضا منها منحها إجازة وضع 4 شهور بأجر كامل وذلك ملرتني ىف العمر مثل قانون الخدمة املدنية، 

وكذلك تم منح العامل او العاملة الحق ىف الرتقيات والتأمني الصحي واالجتامعي الشامل.



مرفت الكسان 

عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية ، ترشحت ضمن مرشحى حزب حامة الوطن، وهي عضو  ائتالف دعم مرص الربملاين 

شغلت منصب وكيلة وزارة املالية، ورئيس منطقة رضائب الغربية ثان

نشاطها الربملاين

قدمت العديد من طلبات اإلحاطة منها طلب حول صدور قرار وزير املالية رقم 199 لسنة 2017 الذي يضع ضوابط رصف 

املقابل النقدي لرصيد األجازات االعتيادية للموظفني، وطلب إحاطة بشأن عدم تنفیذ بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 

والخاص بالرضيبة عيل الدخل ، وطالبت بعودة معهد الصيارفة للعمل مرة أخرى ملدة عام أو عامني لتخريج دفعات من الشباب 

قادرين عىل  العمل  ىف هذا التخصص 

قدمت مرشوع قانون مع  60 نائبا بشأن استبدال أحكام املادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الرضيبة 

عىل الدخل.



Sundayاألحد 
October 66 أكتوبر

Mondayاإلثنين                              
October 77 أكتوبر

Saturdayالسبت
October 55 أكتوبر

Tuesdayالثالثاء
October 88 أكتوبر



Wednesdayاألربعاء
October 99 أكتوبر

Thursdayالخميس                              
October 1010 أكتوبر

Fridayالجمعة                              
October 1111 أكتوبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
October 1313 أكتوبر

Mondayاإلثنين                              
October 1414 أكتوبر

Saturdayالسبت
October 1212 أكتوبر

Tuesdayالثالثاء
October 1515 أكتوبر



Wednesdayاألربعاء
October 1616 أكتوبر

Thursdayالخميس                              
October 1717 أكتوبر

Fridayالجمعة                              
October 1818 أكتوبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
October 2020 أكتوبر

Mondayاإلثنين                              
October 2121 أكتوبر

Saturdayالسبت
October 1919 أكتوبر

Tuesdayالثالثاء
October 2222 أكتوبر



Wednesdayاألربعاء
October 2323 أكتوبر

Thursdayالخميس                              
October 2424 أكتوبر

Fridayالجمعة                              
October 2525 أكتوبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
October 2727 أكتوبر

Mondayاإلثنين                              
October 2828 أكتوبر

Saturdayالسبت
October 2626 أكتوبر

Tuesdayالثالثاء
October 2929 أكتوبر



Wednesdayاألربعاء
October 3030 أكتوبر

Thursdayالخميس                              
October 3131 أكتوبر

Fridayالجمعة                              
November 11 نوفمبر

Notesمالحظات                              



نوفمبـــر
November

منال ماهر عازر مليك الجميل

عضو مجلس نواب، ترشحت عىل قامئة حب مرص، مستقلة، ممثلة عن محافظة سوهاج، تشغل عضوية لجنة حقوق اإلنسان 

مبجلس النواب .

اهتمت بالعمل االهىل وعملت كمدير موارد برشية مبؤسسة آل قرة للتنمية املستدامة، عملت  ما يزيد عىل اثني وعرشون 

عاماً بالجمعيات واملؤسسات االهلية، عملت كمدير ملرشوع اليونيسيف لإلقراض الجامعي بسوهاج ثم مدير مرشوعات بإنقاذ 

الطفولة األمريكية ثم مدير برنامج اإلقراض الجامعي املمول من اإلغاثة الكاثوليكية األمريكية بسوهاج، انتقلت للعمل يف الوكالة 

الكندية للتنمية برنامج تنمية املشاركة كمدير لحامية األطفال خالل تلك الفرتة ساهمت يف التقييم املؤسيس لحوايل 120 مؤسسة 

وجمعية أهلية تقريبا ىف كل محافظات الجمهورية.

عملها الربملاين: 

قدمت عدة طلبات إحاطة  منها طلب حول ارتفاع أسعار كروت الشحن، رغم تدين الخدمات املقدمة للمواطنني، وطلب إحاطة 

عن سياسة الحكومة بشأن ضبط األسعار والرقابة عيل األسواق، وطالبت عضو لجنة حقوق اإلنسان مبجلس النواب، بتخفيف 

العقوبات عن الغارمني والغارمات واألحداث.

مشاريع ومقرتحات بتعديل قوانني 

-  قدمت مرشوع تعديل قانون االتجار بالبرش، راعت ىف التعديل تغليظ العقوبة بزيادة درجة واحدة عىل كل عقوبة، عىل سبيل 

املثال تم تغليظ عقوبة املؤبد لتصل لإلعدام والسجن لتصل للسجن املشدد، الفتة إىل أن هذا األمر من شأنه ردع املخالفني 

ووقف هذه املامرسات.

-   أعدت اقرتاح مبرشوع قانون بشأن تعديل القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل، يهدف لتسجيل البصمة الوراثية 

لكل طفل مبجرد الوالدة، بهدف القضاء عىل ظاهرة األطفال مجهويل النسب، والحد من ظاهرة خطف األطفال واالتجار بهم



منى منري رزق

عضو مجلس نواب، قامئة حب مرص، مستقلة، ممثلة عن محافظة الجيزة، شغلت منصب مدير عام برشكة مرص للطريان، أهتمت 
بالعمل العام واألهيل، وشغلت موقع امني عام جبهة املرأة العربية، وعضوية تنسيقية املرأة وجبهة نساء مرص

نشاطها الربملاين:  
أهتمت بقضايا النساء والطفل، ونشطت يف محيط دائرتها االنتخابية، أطلقت مبادرة بعنوان  “سينام املرأة”، والتي تهدف إىل 
توعية املرأة بحقوقها وبكيفية التعامل مع املشكالت التي متر بها،  كام تقدمت بعدة طلبات إحاطة  منها طلب ضد وزير 
الزراعة بشأن إهامل حديقة الحيوان بالجيزة،   طلب بشأن انتشار ظاهرة “سياس “ السيارات، والتي اعتربتها شكال من  “بلطجة” 
عىل املواطنني،  طلب إحاطة تكشف فيه الحيل الجديدة ملافيا الدروس الخصوصية، طلب إحاطة بشأن إهامل “ ربع السلطان 
قايتباى” والذي تحول إىل مقلب للقاممة، حيث يعاىن من إهامل شديد مثل الكثري من اآلثار اإلسالمية مبنطقة مقابر املامليك 

والدرب األحمر.
تقدمت بطلب إحاطة ضد وزير التنمية املحلية، بخصوص وجود كارثة بيئية وإنسانية عىل وشك االنفجار مبحافظة الجيزة، 
الفتة إىل أن ما يقرب من مليون مواطن من سكان مناطق بوالق الدكرور وناهيا وكرداسة وزنني مبحافظة الجيزة يتعرضون 
ملخاطر صحية تهدد حياتهم بسبب مرصف ناهيا الذى أصبح ميثل كارثة بيئية محققة نتيجة إهامله وتحوله إىل مقلب للقاممة 

والحيوانات النافقة .
تقدمت بطلب إحاطة حول إعادة 12 ألف أمني رشطة مفصول إىل وزارة الداخلية ىف عهد اإلخوان، رغم إنهاء عملهم من الوزارة 
أثناء ثورة 25 يناير، نظرا لبعض املخالفات التي ارتكبوها، كام تقدمت بطلب إحاطة بشأن التمييز ىف نقل املدرسني املغرتبني،  
تقدمت  بطلب إحاطة  بشأن اعتصام املدرسني املغرتبني للمطالبة بعودتهم ملحافظاتهم، طلب إحاطة بخصوص انتشار أنواع 
جديدة من املخدرات وغري مدرجة ىف الجدول منها )الفالكا واالسرتوكس(،  طلب إحاطة موجًها للحكومة، بشأن نقص املعلمني 

باملدارس الحكومية وسوء توزيعهم.
تقدمت  باقرتاح لرئيس املجلس عىل عبد العال، نص عىل تشكيل رابطة للربملانيات املرصيات بهدف التواصل مع الروابط 
الربملانية ىف كثري من الدول العربية مثل املغرب وتونس والسودان ولبنان وفلسطني والجزائر، كام تقدمت ملجلس النواب  بطلب 

حول  “ختان اإلناث”، مطالبة  بحلوال نهائية للقضية، وطالبت برضورة تخصيص جزء من الدعم لألشخاص املعاقني 

مشاريع قوانني:
-  مرشوع قانون لتفعيل املادة 204 من الدستور املرصى، والتي تنص عىل اختصاص القضاء العسكري بالفصل يف كافة الجرائم 

املتعلقة بالقوات املسلحة.
-  مرشوع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات عىل جرمية 

التعدي الجنيس والخطف لإلناث واألطفال، لتصل إىل اإلعدام والسجن املشدد.

- مفوضیة التمییز.



Sundayاألحد 
November 33 نوفمبر

Mondayاإلثنين                              
November 44 نوفمبر

Saturdayالسبت
November 22 نوفمبر

Tuesdayالثالثاء
November 55 نوفمبر



Wednesdayاألربعاء
November 66 نوفمبر

Thursdayالخميس                              
November 77 نوفمبر

Fridayالجمعة                              
November 88 نوفمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
November 1010 نوفمبر

Mondayاإلثنين                              
November 1111 نوفمبر

Saturdayالسبت
November 99 نوفمبر

Tuesdayالثالثاء
November 1212 نوفمبر



Wednesdayاألربعاء
November 1313 نوفمبر

Thursdayالخميس                              
November 1414 نوفمبر

Fridayالجمعة                              
November 1515 نوفمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
November 1719 نوفمبر

Mondayاإلثنين                              
November 1819 نوفمبر

Saturdayالسبت
November 1616 نوفمبر

Tuesdayالثالثاء
November 1919 نوفمبر



Wednesdayاألربعاء
November 2020 نوفمبر

Thursdayالخميس                              
November 2121 نوفمبر

Fridayالجمعة                              
November 2222 نوفمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
November 2424 نوفمبر

Mondayاإلثنين                              
November 2525 نوفمبر

Saturdayالسبت
November 2323 نوفمبر

Tuesdayالثالثاء
November 2626 نوفمبر



Wednesdayاألربعاء
November 2727 نوفمبر

Thursdayالخميس                              
November 2828 نوفمبر

Fridayالجمعة                              
November 2929 نوفمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
December 11 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 22 ديسمبر

Saturdayالسبت
November 3030 نوفمبر

Tuesdayالثالثاء
December 33 ديسمبر



Wednesdayاألربعاء
December 44 ديسمبر

Thursdayالخميس                              
December 55 ديسمبر

Fridayالجمعة                              
December 66 ديسمبر

Notesمالحظات                              



ديسمبــر
December

نادية هرني  

عضوة بالربملان ضمن قامئة  “ىف حب مرص “  انضمت اىل حزب املرصيني االحرار، لها خربة  يف العمل السيايس  واألهيل،  كام 

شغلت عضوية مجلس الشوري  2012 ، تنتمى االن اىل تكتل 25 /30 الربملاين وهو تكتل اصالحي يضم  بعض من احزاب 

املعارضة واملستقلني والنخب  التي استطاعت الوصول اىل الربملان ، ويعترب رغم صغر عدد اعضائه )30 نائبا ونائبة(  ذا صوت 

مسموع ، نظرا لجدية ما يطرحه من قضايا والوزن النسبي الكبري  للشخصيات املنضمة له. ویتمیز بقدرة عىل  االداء الربملاين 

الترشيعي والرقايب 

نشاطها الربملاين:  

تنوع نشاطها ما بني القضايا النوعية ومتكني النساء والقضايا العامة املتعلقة باملوازنة وقضايا التعليم والصحة، واستطاعت لعب 

دورا قياديا ىف تحالف 25/30 والذى نشط بشكل الفت ىف دور االنعقاد االول والثاين، من ضمن تلك القضايا التصدي لقانون 

الخدمة املدنية، رفض التصويت عىل اتفاقية ترسيم الحدود التي تقيض بتسلیم جزريت تیران وصنافیر للسعودية والتأكيد عىل 

مرصیة الجزرتني، وااللتزام بحكم السلطات القضائية املرصية يف حكمها مبرصیة الجزیرتین ، انضم لهذا املوقف  النواب والنائبات 

من مختلف التيارات السياسة ) 98 نائباً ونائبة( ابرز النائبات   نادیة هرني، نشوى الدیب، وهند الجبايل ونشوى هاشم، ومنى 

جاب الله، فایزة عبد الحافظ، ومها أبو سامل، ثریا الشیخ، رانيا السادات، هیام حالوة

وتقدمت نادي هرني بعدة طلبات احاطة منها ما تعلق مبشكالت القاممة والتموين واملشكالت الزراعية  كمشكالت املحاصيل 

الزراعية، باإلضافة اىل مشكالت تتعلق بالخدمات العالجية والصحية كارتفاع اسعار االدوية .

مشاريع قوانني :

املیراث،  التعدي عىل  بجرائم  الخاص   1937 لسنة   58 رقم  العقوبات  قانون  أحكام  بعض  تعديل  بشأن  قانون  -  مرشوع 

يستهدف باألساس متكني املرأة من الحصول عىل مرياثها، خاصة ىف املناطق الريفية .

- مقرتح قانون بشأن تعييـن الـمرأة قاضيـة

- مقرتح قانون  لتعديل إزدراء األديان

- مرشوع قانون بشأن تغليظ العقوبة عىل من يقوم بختان اإلناث.

- مقرتح بتعديل قانون التظاهر الجديد.



نشوي الديب  

عضو مجلس النواب عن دائرة امبابة، مرشحة الحزب النارصي عيل مقعد املرأة.

عملت صحفية وكاتبة، شغلت موقع نائب رئيس تحرير جريدة العرىب النارصي ومعدا للربامج التليفزيونية، عملت رئيسا لتحرير 

مجلة الصناعة العربية التى تصدر عن “جامعة الدول العربية”

نشطت سياسا وشغلت موقع امني الشؤون العربية بالحزب النارصى، خاضت االنتخابات الربملانية عىل مقعد الكوتة ىف محافظة 

الجيزة 2010، خاضت االنتخابات الربملانية للمرأة عىل مقعد الفئات عام 2011ىف دائرة امبابة والدقى والعجوزة وحصلت عىل 

ما يقرب من 22 الف صوت %98 منهم من منطقة امبابة

لها نشاط نقاىب حيث أسست اول نقابة للعاملني ىف الحرف الرتاثية وكانت اول نقيب عامىل من النساء عام 2011، واسست أول 

نقابة للعاملني ىف النظافة وتحسني البيئة والتى يزيد عددها األن عن مائة الف مواطن

كام نشطت بالعمل االهىل وشغلت موقع رئيس مجلس امناء مؤسسة الكل ىف واحد للمواطنة والتنمية، شكلت لجنة لالنقاذ 

ملواجهة مخاطر الفتنة الطائفية التى يشعلها  املتطرفون 

نشاطها الربملاين:  

تقدمت بطلب إحاطة إىل الدكتور عىل عبد العال رئيس الربملان لتوجيهه للحكومة بشأن تطوير رشكة الشوربجى وتعيني 

العاملني بها من عامل اإلنتاج واإلداريني، وطلب إحاطة بشأن تطوير وتحديث رشكة والتكس التى تعترب رصحا من رصوح 

الغزل وصناعة األصواف، وايضا تقدمت بطلب إحاطة حول مستشفى العباسية وطالبت بتطوير خدماتها ، واعرتضت عىل 

تقليص امليزانية املخصصة مبستشفيات الصحة النفسية ، وطالبت بتوفري عرشة أجهزة غسيل كلوي ملستشفى الوراق.

االعتداءات  وأبرزها  األطفال  تواجه  التى  األزمات  عىل  والقضاء  الطفولة   لرعاية  صندوق  إنشاء  قانون  تقدمت مبرشوع 

الجنسية، ومشكلة أطفال الشوارع، وتجارة األعضاء .



Sundayاألحد 
December 88 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 99 ديسمبر

Saturdayالسبت
December 77 ديسمبر

Tuesdayالثالثاء
December 1010 ديسمبر



Wednesdayاألربعاء
December 1111 ديسمبر

Thursdayالخميس                              
December 1212 ديسمبر

Fridayالجمعة                              
December 1313 ديسمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
December 1515 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 1616 ديسمبر

Saturdayالسبت
December 1414 ديسمبر

Tuesdayالثالثاء
December 1717 ديسمبر



Wednesdayاألربعاء
December 1818 ديسمبر

Thursdayالخميس                              
December 1919 ديسمبر

Fridayالجمعة                              
December 2020 ديسمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
December 2222 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 2323 ديسمبر

Saturdayالسبت
December 2121 ديسمبر

Tuesdayالثالثاء
December 2424 ديسمبر



Wednesdayاألربعاء
December 2525 ديسمبر

Thursdayالخميس                              
December 2626 ديسمبر

Fridayالجمعة                              
December 2727 ديسمبر

Notesمالحظات                              



Sundayاألحد 
December 2929 ديسمبر

Mondayاإلثنين                              
December 3030 ديسمبر

Saturdayالسبت
December 2828 ديسمبر

Tuesdayالثالثاء
December 3131 ديسمبر



Wednesdayاألربعاء
January 11 يناير

Thursdayالخميس                              
January 22 يناير

Fridayالجمعة                              
January 33 يناير

Notesمالحظات                              



هيام حالوة  

نائبة عن دائرة أوسيم والوراق، ترشحت عن حب مرص حزب املؤمتر 

أهتمت بالعمل األهيل والتنموي والنقايب، شغلت موقع  رئيس مجلس اداره جمعية الخري للتنمية الشاملة، وأهتمت من خالل 

العمل األهيل بتحسني الخدمات، سبق لها الفوز يف انتخابات عام 2010 عىل مقاعد الكوتة. 

نشاطها الربملاين:  

أهتمت  بحل مشكالت محافظة الجيزة،   بجانب بعض القضايا العامة، تقدمت بطلب إحاطة بشأن تردي أوضاع الزراعة 

والفالحني يف مرص وإهدار كميات كبرية من املياه دون االستفادة منها باإلضافة المتالء األسواق باألسمدة املغشوشة.

وقدمت طلب إحاطة للدكتور عىل عبد العال، رئيس املجلس، موجه لوزيرة التضامن االجتامعي غادة واىل، بشأن إهامل 

وتهميش الدولة لــ6 ماليني عامل يومية ، وايضا  طلب إحاطة بخصوص توصيل الخدمات إىل جزيرة محمد بالوراق.

كام حصلت عىل موافقة وزارات املالية والتخطيط والرتبية والتعليم والشباب والرياضة لتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 

5 أفدنة بنطاق قرية القرياطيني إلقامة مجمع خدمى يضم مركز شباب ومدرسة .

كام ناشدت اللواء محمود شعراوى وزير التنمية املحلية واللواء كامل الداىل محافظ الجيزة، بوقف حملة اإلزاالت التى 

تشنها اإلدارة املحلية عىل عدد من العقارات مبنطقة الرباجيل التابعة لدائرة أوسيم والوراق وطالبت وزير التنمية املحلية 

بايجاد حلول عاجلة ورسيعة لتلك األزمة من حيث وقف حمالت اإلزالة وفتح باب التقنني أمام املواطنني.

وتقدمت بطلب إىل إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشأن إنشاء مراكز ثقافية بحي الوراق ومركز أوسيم مبحافظة الجيزة  

وبالفعل حصلت عىل موافقة وزارة الثقافة بإنشاء قرص ثقافة بالوراق.








