
التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات

أعضاء المكتب السياسي

خليل الزاوية
رئيس الحزب

                                      56  سنة، طبيب جراح حقوقي

 و نقابي، خليل الزاوية كان من مؤسسي المجلس

الوطني للحريات بتونس و عضو في اللجنة اإلدارية

لإلتحاد العام التونسي للشغل و عضو في اللجنة 

التنفيذية للرابطة التونسية لحقوق اإلنسان.

تقلد منصب  وزير الشؤون اإلجتماعية في فترة

.2013 - 2012

ساهم في تأسيس حزب التكتل الديمقراطي من

 أجل العمل و الحريات سنة 1994 و انتخب أثناء

 المؤتمر األول للحزب سنة 2009 كعضو المكتب

 السياسي.

هالة بن يوسف
الورداني

نائبة الرئيس

44 سنة، متخرجة من جامعة الحقوق و العلوم

 اإلقتصادية ببوردو، مختصة في إدارة الجودة في

 فرنسا، أين تقطن منذ  1992.

نائبة رئيسة المنظمة النسائية اإلشتراكية الدولية،

مسؤولة على شمال و جنوب البحر األبيض المتوسط،

و مسؤولة عن الوفد النسائي للمنتدى العربي

الديمقراطي اإلجتماعي.

ناشطة فاعلة في المجتمع المدني في مجال 

المواطنة و حقوق المرأة و التونسيين بالخارج.

محمد الجنحاني
الكاتب العام للمنظمة الشبابية

متحصل على الشهادة الوطنية للمهندسين في اإلتصاالت،

متحصل على شهادة في التكوين السياسي من معهد تونس

للسياسة و شهادة تكوين في التدريب السياسي في البحر الميت

األردن.

منخرط في حزب التكتل منذ مارس 2011 و انتخب كاتب عام 

منظمة الشباب اإلشتراكي الديمقراطي في أوت 2017.



كمال القرقوري
أمين عام

45 سنة، أستاذ محاضر للتعليم

 العالي الفالحي.

مهندس متحصل على دكتوراة علوم زراعية من

 جامعة باالرمو.

شغل خطة مساعد أول لرئيس النيابة الخصوصية

لبلدية صفاقس من نوفمبر 2012 إلى نوفمبر 2015.

النائب األول و مؤسس النيابة النقابية لباحثي معهد

الزيتونة.

التحق بالتكتل بعد مؤتمر 2009 ، عضو المجلس

 الوطني منذ 2013. منسق لجنة اللمركزية و الحكم

المحلي.

عربية القوصري
نائبة األمين العام

                                                  34 سنة، مكلفة بالدراسات

 اإلعالمية متحصلة على شهادة في هندسة البرمجيات،

ناشطة حقوقية و نسوية، عضوة في الشبكة العالمية

للعمل من أجل حقوق و أمن و سالمة النساء.

شاركت في تأسيس المنظمة الشبابية و المنظمة

 النسائية للحزب.

عضوة المجلس الوطني للحزب منذ 2012 و عضوة

 المكتب السياسي منذ المؤتمر الثاني سنة 2013.

عفاف داودإلياس الفخفاخ
نائبة رئيس المجلسرئيس المجلس الوطني

                                         45  سنة، مدير مؤسسة خاصة.

مهندس و متحصل على شهادة في الدراسات

 المعمقة من جامعة ليون و متحصل على شهادة في 

الدراسات المتخصصة في التسيير من جامعة باريس.

تقلد منصب وزير المالية ووزير السياحة في فترة 2012  

2013، و شغل من قبل خطة مدير عام لمجامع عالمية 

لصناعة مكونات السيارات و الشاحنات.

43 سنة، متخرجة من المدرسة

 لتونسية للتقنيات و متحصلة على شهادة الدراسة

 المتعمقة  في اإلقتصاد من جامعة السوربون بباريس

و ماجستير في اإلستراتيجية و القيادة من كلية لندن

 لألعمال.

خبيرة في اإلستثمار و التصرف في االصول، مستشارة

لدى البنوك و الشركات اإلستثمارية.

عضوة المجلس الوطني للتكتل و رئيسة لجنة المالية

و اإلستثمار منذ 2013.



أيمن الغموري

                                            37  سنة، متحصل على شهادة

                                        األستاذية في الحقوق، متصرف

مستشار للتربية بوزارة التربية الوطنية.

كاتب عام مساعد سابق للمكتب الفيدرالي لإلتحاد

العام لطلبة تونس.

حاتم الرايس

55 سنة، إطار بنكي متقاعد

متحصل على شهادة المعهد 

األعلى للتقنيات البنكية بباريس.

منخرط في حزب التكتل الديمقراطي منذ 2011.

منتخب عضو مجلس وطني منذ المؤتمر الثاني للحزب

 سنة 2013.

حامد الماطري

37 سنة، مهندس بترول

متخرج من المدرسة الوطنية

 للمهندسين بقابس. يعمل حاليا بين تونس و الخليج

العربي في قطاع النفط.

أسهم في تأسيس جمعيات تعنى بدعم الوعي

السياسي بين الشباب و أخرى بدعم الشفافية

و الحوكمة في قطاع الطاقة و المناجم.

التحق بحزب التكتل في سنة 2012 و نشط في صفوفه

 منذ ذلك التاريخ في لجان متعددة.

دنيا بن عصمان

                                                46سنة، محامية متخرجة من

                                            كلية العلوم القانونية 

و السياسية و اإلجتماعية بتونس و متحصلة على

 شهادة الدراسات المعمقة في قانون األعمال.

ناشطة حقوقية، انابت عائالت شهداء الثورة في 

قضايا تالة و القصرين.

التحقت بحزب التكتل مباشرة بعد الثورة، عضوة

المكتب السياسي منذ  2013 و ناطقة رسمية.

سعيد المشيشي

                                            56  سنة، محامي متحصل 

                                          على شهادة في الحقوق.

ناشط قبل الثورة صلب الرابطة التونسية لحقوق

 اإلنسان و منظمة العفو الدولية و منظمة مناهضة

 التعذيب و المجلس الوطني للحريات.

شغل منصب كاتب دولة لوزارة الداخلية من 2011 إلى

.2013

عضو المكتب السياسي للتكتل منذ 2009.

سميرة منصور

40 سنة، إطار بوزارة الصحة

متحصلة على شهادة في الفنون

 الجميلة.

ناشطة في المجتمع المدني صلب العديد من

 الجمعيات الوطنية.

منخرطة بحزب التكتل من أجل العمل و الحريات

 منذ سنة 2011.



عبد الرؤوف بن عبيد

                                             55 سنة، أستاذ مدارس 

                                          إبتدائية و عضو نقابة التعليم

 األساسي  ببو سالم منذ 2013.

منخرط في حزب التكتل منذ 2011، منسق محلي

 للحزب منذ 2013.

عبد المجيد بو طالب

52 سنة، موظف بوزارة

التربية، مكلف بالشؤون المالية.

منخرط بحزب التكتل منذ 2011 و كاتب عام جامعة

تطاوين منذ 2013.

منتخب عضو مجلس وطني خالل المؤتمر الثاني للحزب

 سنة 2013.

فيصل البكري

53 سنة، مستشار في قانون

 الشركات ، متخرج في القانون

 العام و درس العلوم السياسية بجامعة باريس.

منخرط في حزب التكتل منذ 2012 و عضو مجلس

 وطني  من 2013.

ماهر قدور

                                             40 سنة، أستاذ تعليم ثانوي

                                        متحصل على األستاذية في

 اللغة  و اآلداب اإلنجليزية.

عضو في حزب التكتل منذ سنة 2011، رئيس المكتب

المحلي للتكتل بزرمدين منذ 2013.

معز بن ضياء

                                            39  سنة، خبير في إدارة

                                      المشاريع، متحصل على شهادة 

في المحاسبة و ماجستير في إدارة األعمال في

 الهندسة التجارية و إدارة المشاريع.

شغل منصب مستشار لدى وزير الشؤون اإلجتماعية 

سنة 2012.

عضو المكتب السياسي المكلف بالعالقات الخارجية

بحزب التكتل منذ سنة 2013. 

منجي صواب

59 سنة، مدير بوزارة التجهيز

متخرج من كلية الحقوق - قانون

 عام، مسؤول بفرع تونس للرابطة التونسية للدفاع

عن حقوق اإلنسان 1989 - 2013 و مسؤول نقابي 

منذ 1988.

عضو مجلس وطني بحركة الديمقراطيين  اإلشتراكيين

من 1989 إلى 1992 و إطار بالتكتل منذ التأسيس.



مولدي الرياحي

                                                 68 سنة، نائب مؤسس،

                                          أستاذ مبرز في اللغة و اآلداب 

و الحضارة العربية اإلسالمية، مناضل نقابي و حقوقي

و سياسي، عضو مؤسس لحزب التكتل و عضو المكتب 

السياسي منذ 2009.

مثل التكتل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

هو رئيس الكتلة النيابية للتكتل بالمجلس الوطني 

التأسيسي، مثل حزب التكتل في كل مراحل الحوار 

الوطني.

نضال الجعايدي

27 سنة، إطار بمؤسسة خاصة

منتمي لحزب التكتل الديمقراطي

 منذ سنة  2011 و ناشط صلب المنظمة الشبابية للحزب.

عضو مجلس وطني منذ سنة 2013 و منسق الشباب

 عن جهة أريانة، منحصل على شهادة مكون من

 المعهد الجمهوري الديمقراطي. 

هند مغيث

24 سنة، سنة ثانية ماجستير

 بحث في المالية، ناشطة في 

المجتمع المدني، عضوة في الغرفة الفتية العالمية 

منذ 2009 أين كلفت بخطة نائبة رئيس مكلفة

 بالبرمجة و العالقات الخارجية سنة 2014 و خطة

 مستشارة سنة 2015.

كاتبة عامة تنفيذية لمنظمة الشباب اإلشتراكي

 الديمقراطي منذ أوت 2017.  

                                                   40 سنة، مدير مؤسس

                                            لشركة خاصة في مجال 

اإلحصائيات الحديثة بتونس.

خريج المدرسة الوطنية لإلحصائيات و إدارة اإلقتصاد

بفرنسا.

عمل بالقطاع المصرفي كمحلل إقتصادي و مهندس

مالي باألسواق المالية لدى بنوك عالمية بكل من

 باريس و لندن.

هيثم قنوني

وسيلة الرزقي

                                             69 سنة، متخرجة من المعهد

                                          اإلفريقي للتأمين، تقنية سامية 

في قطاع التأمين، متقاعدة.

منخرطة في حزب التكتل منذ سنة 2011، عضوة قارة

بجامعة بن عروس منذ سنة 2012، عضوة المجلس

 الوطني منذ سنة 2015. 

وفاء الخلفاوي

                                               33  سنة، مدققة حسابات

                                         بشركة خاصة، درست محاسبة 

و مراقبة حسابات في تونس و فرنسا.

عضوة مكتب سياسي منذ 2012 و كاتبة تنفيذية

 للمنظمة الشبابية من 2013 إلى 2017، عضوة اللجنة 

اإلقتصادية للحزب و عضوة مؤسسة و ناشطة في

 المنظمة النسائية للحزب و تمثلها في العديد من 

الشبكات الدولية.


