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المملكة الأردنية الها�شمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
()2014/11/5325
الم�صري� ،سلوى �شاهر ال�ضامن
�سجل مجل�س الأعيان/مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرون
� /2013/10/25سلوى �شاهرال�ضامن الم�صري - .ع ّمان :مجل�س الأعيان2014 ،
(� )230ص.
ر�.أ.2014 /11/ 5325 : .
الوا�صفات / :ال�سلطة الت�شريعية //الأردن/

يتحمل الم�ؤلف كامل الم�س�ؤولية القانونية عن محتوى م�صنفه وال يع ّبر هذا الم�صنف عن
ر�أي دائرة المكتبة الوطنية �أو �أي جهة حكومية �أخرى.

النا�شر :مجل�س الأعيان الأردني
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جاللة الملك عبد اهلل الثاني يلقي خطاب العر�ش ال�سامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجل�س الأمة ال�سابع ع�شر 2014/11/2

3

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

4

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
�أ ّما وقد تم – بحمد اهلل – االنتهاء من توثيق كتاب مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرين،
ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر الجزيل لدولة رئي�س المجل�س  /د .عبد الر�ؤوف الروابدة ،الذي �أطلق فكرة
�إعداد كتاب توثيقي للمجل�س ،ليكون باكورة �سل�سلة من�شوراته.
يحتوي الكتاب على المجال�س الت�شريعية منذ عام  1929وحتى وقتنا هذا ،مع �إعطاء �صورة عن المجل�س
ال�ساد�س والع�شرين ،رئي�س ًا و�أع�ضاء و�أحكام ًا ولجان ًا.
ولكم� ،أعزائي الأعيان الزميالت والزمالء الأفا�ضل� ،أتقدم من �شخو�صكم الكريمة ،بال�شكر والتقدير
لتزويدي ب�سيركم الذاتية ،والتي تحمل في طياتها ذخيرة من المعرفة والخبرات التراكمية والإنجازات
الملمو�سة� ،شكلت م�صفوفة من لبنات طيبة� ،ساهمت في �إعالء بناء وطننا الغالي ،ترفد مجل�س الأعيان
ببحر من العلم والمعرفة في المجاالت كافة .م�شحونة بالإرادة والعزيمة ،تن�ضح بالحكمة والر�أي ال�سديد،
تحقق ر�ؤى �صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين حفظه اهلل ورعاه.
كما �أ�شكر عطوفة الأمين العام  /ال�سيد خالد اللوزي الذي امتاز في قيادة فريقه في الأمانة العامة،
لتزويدي بالمعلومات ب�سرعة و�إتقان ي�شهد له في مديريات الت�شريع والإعالم والدرا�سات والعالقات
والإدارية وتكنولوجيا المعلومات.
وهنا ،ال تفوتني الإ�شادة بمديرية تكنولوجيا المعلومات ،ب�شقيها الحكومة االلكترونية والبرمجة ،للتقنية
العالية التي يبرز عملها في تنفيذ اللوائح والتي يت�ضمنها الكتاب ،ودورها الرئي�س في ن�شره على الموقع
االلكتروني  www.senate.joوما يتبع ذلك من تحديث وتطوير.
واهلل من وراء الق�صد،،،
�سلوى ال�ضامن  -الم�صري

5

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

6

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقديم
�إن هذه المبادرة في �إخراج كتاب توثيقي عن �أع�ضاء مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرين ،ير�صد دورهم
في تاريخ هذا الوطن الطيب ،كما وير�صد الت�سل�سل التاريخي لمجل�س الأعيان من حيث الت�شكيل والدور
الد�ستوري في الت�شريع والرقابة في العمل البرلماني العام الى جانب مجل�س النواب ,الغرفة الأولى في
مجل�س الأمة.
�إن �أداء المجل�س منذ اال�ستقالل قد جاء تعبيرا حقيقيا عن التوجه الديمقراطي للدولة  ,التي لم تتوقف
يوما �إال لأ�سباب خارجة عن �إرادتها ,نتيجة االحتالل ال�صهيوني البغي�ض لل�ضفة الغربية.
�إن البرلمان الأردني رافعة حقيقية للإ�صالح ال�سيا�سي ,يترجمه عبر ت�شريعات ع�صرية متطورة متدرجة،
تقوم على تراكم الخبرة والتجربة الحقيقية  ,التي تحاكي القدرة المجتمعية على اال�ستيعاب للو�صول �إلى
نقلة متميزة تعزز التجربة الديمقراطية.
�أ�شكر كل من �أ�سهم في بدء العمل في هذه ال�سل�سلة  ,و�أخ�ص بال�شكر العين ال�سيدة �سلوى ال�ضامن
(الم�صري) لعنايتها الجادة ودقتها الجاذمة .
واهلل الموفق ،،،
					
						
		

رئي�س مجل�س الأعيان
الدكتور عبدالر�ؤوف الروابدة
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الإرادة الملكية ال�سامية
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م
تشؽؾما:ؾسمبؿارؼخمم,0100/01/09مموبؾغمسددمأسضائفممخلةمودؾعنيمسضقامممبؼؿضكمادلادةمرضؿم
()00معـماظددؿقرم .م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلادسمواظعشرون :م
م

 دعادةماظلقدةمجاغقتمدعقدمادلػيت

ضدعتمادؿؼاظؿفامعـمسضقؼةملجؾسماألسقانماسؿؾاراًمعـمتارؼخم,2199/91/28موذظؽمبلؾبم

زروصفاماظصققة .م

 ععاظلماظلقدةمأمسكمحـامخضر

ضدعتمادؿؼاظؿفامعـمسضقؼةملجؾسماألسقانماسؿؾاراًمعـمتارؼخم,2194/4/29موذظؽمظصدورم
اإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقـفامسضقاًميفماهلقؽةمادللؿؼؾةمظالغؿكاب .م

 ععاظلماظدطؿقرمعروانمرادؿمطؿال

ضدممادؿؼاظؿفمعـمسضقؼةملجؾسماألسقانماسؿؾاراًمعـمتارؼخم,2199/91/99موذظؽمبلؾبممحؾفم

جـلقةمدوظةمأخرى .م

 ععاظلماظدطؿقرمػاغلمادلؾؼلم

رئيساً
تعيينه
وذظؽمبلؾبمتعقـفمرئلام
ضدممادؿؼاظؿفمعـمسضقؼةملجؾسماألسقانماسؿؾارامعـم2194/99/9م

ظلؾطةماظعؼؾةماخلاصة .م

 صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمطؾمعـ:

ععاظلماظلقدمسادلمارذقد,مومدعادةماظدطؿقرةمػقاممطؾؿات,مأسضاءًميفملجؾسماألسقانماسؿؾاراًم

عـم,2199/92/96مومععاظلماظدطؿقرمطاعؾمحمادؼـمسضقاميفملجؾسماألسقانماسؿؾارامعـ م
 /99/9م ,2194مو مععاظل ماظلقد مسؿاد منقب مصاخقري مسضقا ميف ملجؾس ماألسقان ماسؿؾارا معـم
 2194/99/99م
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�أع�ضاء مجل�س الأعيان
ال�سير الذاتية
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دولة الدكتور عبد الر�ؤوف الروابده
رئي�س مجل�س الأعيان

بكالوريو�س علوم ال�صيدلة بدرجة امتياز /الجامعة الأمريكية في بيروت
الجمهورية اللبنانية .1962

المنا�صب الوزارية:
 −رئي�س الوزراء ووزير الدفاع .2000/6 - 1999/3
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير التربية والتعليم .1996/2 - 1995/1
 −وزير التربية والتعليم ووزير دولة ل�ش�ؤون رئا�سة الوزراء .1995/1 - 1994/6
 −وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان .1991/6 - 1989/12
 −وزير الموا�صالت ووزير ال�صحة .1979 / 8 - 1977 / 2
 −وزير الموا�صالت .1977/2 - 1976/7
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الأردني الخام�س ع�شر ،والرابع ع�شر ،والثالث ع�شر ،و الثاني ع�شر ،والحادي ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون  /النائب الأول للرئي�س ،والرابع والع�شرون  /النائب الأول
للرئي�س ،والثالث والع�شرون  /النائب الأول للرئي�س ،والتا�سع ع�شر  /النائب الأول للرئي�س.
 −ع�ضو  :المجل�س الوطني اال�ست�شاري الثالث  /نائب رئي�س المجل�س ،والثاني ،والأول .
القطاع العام:
� −أمين عمان الكبرى .1989 -1987
� −أمين العا�صمة .1986 - 1983
 −محا�ضر بكلية ال�صيدلة في الجامعة الأردنية .1989 -1982
 −مدير دائرة الإدارة والخدمات (الأمين العام) في جامعة اليرموك .1976
 −مدير دائرة التخطيط والعالقات الخارجية في وزارة ال�صحة .1976 - 1975
 −مدير دائرة ال�صيدلة واللوازم .1975 - 1968
 −محا�ضر بكلية التمري�ض الأردنية .1976 - 1964
 −رئي�س ق�سم ال�صيدلة في وزارة ال�صحة .1968 - 1964
 −محا�ضر بكلية التمري�ض الأردنية .1976 - 1964
 −مفت�ش �صيدليات .1964 - 1962
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المجال�س:
 ع�ضو نقابة ال�صيادلة الأردنية - 1962 الرئي�س الفخري لنادي ال�صريح - 1990 ع�ضو الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة –1988 ع�ضو الجمعية الأردنية لحماية البيئة - 1994 رئي�س مجل�س �أمناء جامعة جدارا للدرا�سات العليا .2008 – 2006 رئي�س مجل�س �أمناء جائزة الملك عبدا هلل الثاني للإبداع .2001 نائب رئي�س مجل�س �أمناء جامعة العلوم و التكنولوجيا .1999 - 1998 نائب �أمين عام الحزب الوطني الد�ستوري .1997 - 1996 �أمين عام حزب اليقظة .1996 - 1993 رئي�س هيئة المديرين في مدار�س الأق�صى .1994 - 1992 ع�ضو مجل�س كلية ال�صيدلة بالجامعة الأردنية .1991 - 1989 رئي�س جمعية ال�صداقة الأردنية البولندية .1990 - 1989 رئي�س االتحاد الأردني لكرة القدم .1985 – 1984 ع�ضو اللجنة االولمبية الأردنية .1985 - 1984 ع�ضو جمعية �أ�صدقاء كليات ال�صيدلة .1989 - 1983 رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �إعمار العا�صمة .1989 - 1983 نائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الأ�سمدة الأردنية .1985 - 1982 رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الزيتونة الأردنية .1992 - 1982 رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الفو�سفات الأردنية .1985 - 1982 ع�ضو مجل�س كلية الطب بالجامعة الأردنية .1989 - 1981 رئي�س مجل�س الأمناء في كلية المجتمع الأردني .1989 - 1981 رئي�س نادي ال�صريح الثقافي الريا�ضي .1981 - 1974 ع�ضو لجنة المناهج والكتب المدر�سية .1967 - 1965 ع�ضو هيئة المديرين في مدار�س الأق�صى 1992 - 1964اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
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الم�ؤلفات:
 −معجم الع�شائر الأردنية .2010
 −التربية و الم�ستقبل (وجهة نظر �أردنية) .1996
 −االنتخابات النيابية بين النظرية و التطبيق .1992
 −الديمقراطية بين النظرية والتطبيق .1992
 −علم ال�صيدلة لم�ساعدي ال�صيادلة «�أربع طبعات» .1989 ، 1988 ، 1982 ، 1965
 −الوجيز في علم الدواء «ثالث طبعات» .1988 ، 1981 ، 1965
 −علم الجراثيم لم�ساعدي ال�صيادلة .1965
 −علم الفيزيولوجيا لم�ساعدي ال�صيادلة .1965
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستحقاق الوطني الفرن�سي من الدرجة الأولى .2000
 −و�سام التفوق الملكي النرويجي من الدرجة الأولى . 2000
 −و�سام النه�ضة الأردني من الدرجة الأولى .1999
 −و�سام �إيزابيال كوتوليكا بدرجة ال�صليب العظيم من المملكة اال�سبانية .1999
 −و�سام التربية الممتاز .1997
 −و�سام ال�شرف الف�ضي الأكبر من جمهورية النم�سا .1987
 −و�سام اال�ستحقاق من جمهورية �ألمانيا االتحادية .1984
 −و�سام ال�شرف بمرتبة �ضابط اكبر من الجمهورية االيطالية .1983
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى .1976
البريد االلكتروني:

 abdelraoof.rawabdeh@senate.jopresident@senate.jo -
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دولة ال�سيد في�صل عاكف الفايز

النائب الأول لرئي�س مجل�س الأعيان

 −ماج�ستير عالقات دولية /جامعة بو�سطن بروك�سل -بلجيكا .1981
 −بكالوريو�س علوم �سيا�سية /جامعة كارديف  -بريطانيا ( 1978المملكة المتحدة).

المنا�صب الوزارية:
 −رئي�س الوزراء ووزير الدفاع . 2005/4 - 2003/10
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الأردني ال�ساد�س ع�شر.
(رئي�س المجل�س )2011 - 2010

 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الواحد والع�شرون ،والثاني والع�شرون ،والثالث والع�شرون.
القطاع العام:
 −رئي�س الديوان الملكي الها�شمي .2005/10– 2005/4
 −وزير البالط الملكي الها�شمي.2003/10 -2003/3
 −رئي�س الت�شريفات الملكية .2003-1999
 −نائب رئي�س الت�شريفات الملكية .1999 - 1995
 −م�ساعد رئي�س الت�شريفات الملكية .1995 - 1986
 −موظف الدوائر ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية والمرا�سم  /وزارة الخارجية .1986-1983
 −قن�صل في ال�سفارة الأردنية  /بلجيكا .1983-1979
المجال�س :
 −رئي�س مجل�س �أمناء معهد الح�سين لل�سرطان والتكنولوجيا الحيوية .
 −رئي�س مجل�س �أمناء ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية .2011-2003
 −رئي�س مجل�س �أمناء �صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية .2011-2003
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لجان الأخوة وال�صداقة:
رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – الكويتية.
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام النه�ضة العالي ال�ش�أن من الدرجة الأولى.
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الرابعة .
 −و�سام اال�ستحقاق من جمهورية �ألمانيا االتحادية .2002
 −و�سام ال�شرف بمرتبة �ضابط �أكبر من جمهورية ايطاليا .2001
 −و�سام اال�ستحقاق الوطني من جمهورية فرن�سا .2000
 −و�سام التفوق من مملكة النرويج .2000
 −و�سام ايزابيال كوتوليكا بدرجة ال�صليب العظيم من مملكة ا�سبانيا .1994
 −و�سام ال�صليب الأعظم الأورنج /ن�ساو .1994
 −و�سام ال�شرف الذهبي الأكبر من جمهورية النم�سا .1985
 −و�سام من جاللة الملكة �إليزابيث ملكة بريطانيا .
 −و�سام فار�س ال�صليب الأكبر من الجمهورية الإيطالية .
البريد االلكتروني:

faisal.alfayes@senate.jo -
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دولة الدكتور معروف البخيت

النائب الثاني لرئي�س مجل�س الأعيان
 −دكتوراه في درا�سات الحرب  /جامعة لندن  -بريطانيا .1989
 −ماج�ستير �إدارة عامة  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1982
 −بكالوريو�س �إدارة عامة وعلوم �سيا�سية  /الجامعة الأردنية .1972
 −الكلية الع�سكرية الملكية  /ع ّمان .1966
المنا�صب الوزارية:
 −رئي�س الوزراء ووزير الدفاع .2007/11 - 2005/11
 −رئي�س الوزراء ووزير الدفاع .2011/10 - 2011/2
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الرابع والع�شرون  /النائب الثاني للرئي�س ،والثالث والع�شرون ،والثاني والع�شرون.
القطاع العام:
 −مدير مكتب جاللة الملك عبداهلل الثاني ومدير االمن الوطني .2005/11 - 2005/8
� −سفير الأردن لدى �إ�سرائيل .2005/8 - 2005/2
� −سفير الأردن لدى الجمهورية التركية .2005 - 2002
 −من�سق عام لعملية ال�سالم في ال�شرق الأو�سط ،وع�ضو (مقرر) اللجنة التوجيهية العليا .2002 - 1999
 −القوات الم�سلحة:
(�أحيل للتقاعد برتبة لواء ركن .)1999

• ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  /جامعة م�ؤتة . 1999 - 1997
• نائب رئي�س جامعة م�ؤتة لل�ش�ؤون الع�سكرية .1999 - 1996
• مدير الدرا�سات والتطوير .1996 - 1994
• مدير الم�شتريات .1994 - 1990
• رئي�س لجنة العطاءات في القوات الم�سلحة .1993 - 1990
• مدير �ش�ؤون الأفراد .1990
• م�س�ؤول عن العالقات الأمنية مع الدول الأجنبية والم�ؤ�س�سات الأمنية الأوروبية .1999 - 1994
• ممثل الأردن في مباحثات الحد من الت�سلح والأمن الإقليمي �ضمن مجموعات العمل المتعددة
التي انطلقت من مدريد .1997 - 1991
• �سكرتير ع�سكري لولي العهد �آنذاك � /سمو الأمير الح�سن بن طالل .1984
• قائد عدة وحدات لل�سيطرة والإبالغ .1979 - 1975
• �ضابط ارتباط ع�سكري في الباك�ستان .1970 - 1969
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المجال�س:
 رئي�س مجل�س �أمنا ء الجامعة الأمريكية .2013 رئي�س مجل�س �أمناء جامعة م�ؤتة .2009 رئي�س اللجنة العليا للحا�سبات في الأردن .1994 - 1993 ع�ضو مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة الإ�ستهالكية الع�سكرية .1994 - 1990 ع�ضو اللجنة الم�شتركة الأردنية التركية لإعادة كتابة تاريخ العالقات العربية التركية. ع�ضو مجل�س �إدارة مركز الدرا�سات الإ�ستراتيجية بالجامعة الأردنية. رئي�س لجنة معادلة ال�شهادات الع�سكرية في وزارة التعليم العالي. ع�ضو مجل�س �إدارة المركز الإقليمي للأمن الإن�ساني.اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 و�سام ال�صليب الأعظم الأورنج  /ن�ساو .2006 و�سام النه�ضة العالي ال�ش�أن من الدرجة الأولى .2006 و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى .2002 و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الأولى . 1999 و�سام النه�ضة من الدرجة الثانية .1997 و�سام الذكرى الأربعين للجلو�س الملكي .1993 و�سام الكوكب من الدرجة الثانية .1991 و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثالثة .1983 و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الثالثة .1979 و�سام اليوبيل الف�ضي .1977 و�سام معركة الكرامة . 1975ال�شارات:
�شارة :تقدير الخدمة المخل�صة ( ،)1985الكفاءة القيادية ( ،)1984الكفاءة الإدارية (،)1982
الكفاءة التدريبية ( ،)1978الخدمة .)1977( 71 - 67
البريد االلكتروني:
 mbaket1@yahoo.commaarof.bakheet@senate.jo -
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دولة ال�سيد �سمير زيد الرفاعي
 −ماج�ستير عالقات دولية  /جامعة كامبردج  -بريطانيا .1989
 −بكالوريو�س درا�سات ال�شرق الأو�سط  /جامعه هارفارد  -الواليات المتحدة
االمريكية .1988

المنا�صب الوزارية:
 −رئي�س وزراء .2011/2 - 2009/12
 −وزير البالط الملكي الها�شمي .2005/4 - 2003/11
القطاع العام:
 −م�ست�شار جاللة الملك .2005/11 - 2005/4
 −م�ست�شار جاللة الملك .2003 - 2000
� −أمين عام الديوان الملكي الها�شمي .2003 - 1999
 −مدير المكتب الخا�ص لولي العهد �آنذاك� /سمو الأمير الح�سن بن طالل . 1999 - 1997
� −سكرتير خا�ص لولي العهد �آنذاك � /سمو الأمير الح�سن بن طالل .1997 - 1994
 −م�ساعد رئي�س ت�شريفات .1994 - 1988
القطاع الخا�ص:
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأردن دبي كابيتال .2009 – 2005
لجان المجل�س
رئي�س لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى.
 −العديد من الأو�سمة الدولية.
26
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البريد االلكتروني:

szr@szr.jo
samir.rifai@senate.jo
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معالي ال�سيد مروان الحمود
دبلوم زراعة  /كلية الح�سين الزراعية (خ�ضوري) .1963

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س وزراء .2000/6 - 1999/3
 −وزير �ش�ؤون بلدية وقروية وبيئة .1989/4 - 1988/12
 −وزير زراعة .1988/12 - 1986/1
 −وزير �ش�ؤون بلدية وقروية وبيئة .1986/10 - 1985/4
 −وزير �ش�ؤون بلدية و قروية وبيئة .1974/11 - 1973/5
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الحادي ع�شر ،والعا�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون ،والرابع والع�شرون ،والثالث والع�شرون ،والثاني والع�شرون،
والحادي والع�شرون ،والثامن ع�شر ،وال�سابع ع�شر.
(الأمين العام لمنتدى برلمانيي �إفريقيا والدول العربية لل�سكان والتنمية )- 2000
 −ع�ضو  :المجل�س الوطني اال�ست�شاري الثالث ،والثاني ،والأول.
القطاع العام:
رئي�س بلدية ال�سلط .1970 - 1968
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – المغربية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الأذرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الالتيفية.
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المجال�س:
 −رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �إعمار ال�سلط - 2000
 −رئي�س مجل�س تطوير و�سط مدينة ال�سلط.
 −نائب رئي�س مجل�س تطوير مدر�سة «ال�سلط الثانوية».
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام النه�ضة من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

marwan.alhmoud@senate.jo
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معالي الدكتور رجائي المع�شر
 −دكتوراه �إدارة �إعمال  /جامعة �إلينوي  -الواليات المتحدة االمريكية.1971
 −ماج�ستير �إدارة �إعمال  /جامعة �إلينوي  -الواليات المتحدة االمريكية .1966
 −بكالوريو�س كيمياء  /الجامعة الأمريكية في بيروت  -الجمهورية اللبنانية
.1964

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س مجل�س الوزراء و وزير دولة .2010/11 – 2009/12
 −وزير ال�صناعة والتجارة .1988/1 - 1985/4
 −وزير ال�صناعة والتجارة .1976/6 - 1975/4
 −وزير االقت�صاد الوطني .1975/4 - 1974/11
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون ،والثاني والع�شرون ،والع�شرون ،والتا�سع ع�شر ،والثامن ع�شر،
وال�سابع ع�شر.
القطاع العام:
مدير الدائرة االقت�صادية  /الجمعية العلمية الملكية .1974 - 1972
لجان المجل�س:
 −رئي�س اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون القانونية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية– الأمريكية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية –ال�صينية.
المجال�س:
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة العربية الدولية للفنادق  2009 - 2000و - 2011
 −رئي�س مجل�س �إدارة البنك الأهلي الدولي  2009 - 1997و - 2011
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 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الإعمال ال�سياحية  2009 – 1997و - 2011
 −ع�ضو في الهيئة الإدارية لنادي الملك ح�سين – 2005
 −ع�ضو مجل�س �أمناء �صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية - 2002
 −رئي�س جمعية ال�سلط الخيرية – 2001
 −نائب رئي�س مجل�س �أمناء المجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة –2001
 −ع�ضو مجل�س �أمناء هيئة المغط�س - 1999
 −ع�ضو هيئة �أمناء مركز الح�سين لل�سرطان -1999
 −ع�ضو في �صندوق الح�سين للإبداع والتفوق - 1999
 −ع�ضو في م�ؤ�س�سة الملك ح�سين – 1999
 −رئي�س مجل�س �إدارة الأهلية للمراكز التجارية .2008 - 2007
 −ع�ضو مجل�س �أمناء مركز الملك عبداهلل الثاني لتميز الأداء الحكومي وال�شفافية . 2009 - 2006
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المعهد الملكي للدرا�سات الدينية .2009 - 2006
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة .2009 – 2006
 −رئي�س مجل�س �إدارة �صحيفة العرب اليوم .2009 - 2000
 −رئي�س جمعية التقارب للمنفعة المتبادلة .1980
 −رئي�س مجل�س �إدارة بنك الأعمال  1985 – 1980و .1997 - 1988
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
� −أو�سمة من اليابان ،تايوان ،النم�سا.
 −ال�شخ�صية االقت�صادية للعام  2008من ملتقى الأردن االقت�صادي (تقديرا للنجاح واالنجاز
واال�ستثمار في الأردن وح�سن الأداء العام).
البريد االلكتروني:

 rsimuasher@hotmail.comrajaee.moasher@senate.jo -
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معالي المهند�س علي محمد ال�سحيمات

 −تخطيط و �إدارة م�شاريع التنمية  /جامعة �س�سك�س  -المملكة المتحدة .1969
 −دبلوم �إدارة وتنفيذ الطرق  /جامعة ماريالند بلتيمور -الواليات المتحدة
االمريكية .1963
 −بكالوريو�س هند�سة مدنية  /الجامعة الأمريكية في بيروت  -الجمهورية
اللبنانية .1960
المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س وزراء ووزير نقل .1993/5 - 1991/1
 −وزير دولة ل�ش�ؤون رئا�سة الوزراء ووزير نقل .1984/1 - 1979/12
 −وزير نقل .1979/12 - 1976/11
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :المجل�س اال�ست�شاري الوطني الثالث ،والثاني ،والأول.
القطاع العام:
� −أمين عمان الكبرى .1991 -1989
 −وكيل وزارة النقل .1973 - 1971
 −م�ساعد مدير م�شاريع التنمية-المجل�س القومي للتخطيط .1971 - 1969
 −مهند�س وزارة الأ�شغال العامة .1964 - 1960
القطاع الخا�ص:
� −أعمال خا�صة .2013 - 1994
� −أعمال خا�صة .1989 - 1984
� −أعمال خا�صة (مكتب الخدمات الفني) .1976 - 1973
 −مدير م�شاريع طرق ومطارات ال�سعودية . 1968 - 1964
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة المالية و االقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الطاقة و الثروة المعدنية.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية –ال�سعودية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الكازاخية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية– البولندية.
المجال�س:
 −رئي�س مجل�س �أمناء جامعة البتراء - 2006
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة بنك اال�ستثمار العربي .2014 - 2008
 −ع�ضو مجل�س �إدارة بنك اال�ستثمار العربي .2008 - 1987
 −ع�ضو اللجنة الملكية لجامعة م�ؤتة .1989 - 1979
 −ع�ضو اللجنة الملكية لجامعة اليرموك وم�ؤتة .1987 - 1977
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام الكوكب من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

ali.suheimet@senate.jo -

33

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

معالي الدكتور جواد �أحمد العناني
 −دكتوراه �إقت�صاد  /جامعة جورجيا  -الواليات المتحدة االمريكية .1975
 −ماج�ستير �إقت�صاد  /جامعة فاندربلت  -الواليات المتحدة االمريكية .1970
 −بكالوريو�س �إقت�صاد /الجامعة الأمريكية في القاهرة  /جمهورية م�صر العربية .1967

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية ووزير خارجية .1998/8 - 1997/3
(رئي�س لجنة التنمية الوزارية)
 −وزير الدولة ل�ش�ؤون رئا�سة الوزراء ووزير �إعالم .1994/6 - 1993/5
(رئي�س لجنة التنمية الوزارية)
 −وزير ال�صناعة والتجارة .1985/1 - 1984/11
 −وزير ال�صناعة والتجارة ووزير ال�سياحة .1984/11 - 1984/1
 −وزير العمل .1984/1 - 1980/8
 −وزير التموين .1980/7 - 1979/12
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثامن ع�شر ،وال�سابع ع�شر.
القطاع العام:
 −رئي�س المجل�س االقت�صادي واالجتماعي .2013 - 2012
 −رئي�س الديوان الملكي الها�شمي .1999 - 1998
 −ع�ضو الوفد الأردني المفاو�ض لمباحثات ال�سالم ورئي�س وفد الأردن لمفاو�ضات الالجئين متعددة
الأطراف .1993 - 1991
� −أمين عام المجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .1989
 −رئي�س الجمعية العلمية الملكية .1989 - 1986
 −مدير عام (�أول مدير) م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي .1979
� −أمين عام وزارة العمل.1979 - 1977
 −رئي�س دائرة البحوث االقت�صادية/البنك المركزي .1977 - 1975
 −رئي�س ق�سم بحوث االقت�صاد الخارجي/البنك المركزي .1973 -1971
 −باحث اقت�صادي/البنك المركزي  ،1969 - 1967و كان له العديد من الن�شاطات الأكاديمية.
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لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة التربيـ ـ ــة والتعلـيم.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – القطرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية –الأمريكية.
اللغات:
العربية  ,واالنجليزية ,والفرن�سية (معرفة) ،والإ�سبانية (معرفة).
البريد االلكتروني:

jawad.anani@hotmail.com
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معالي الدكتور عبداهلل احمد الجبر عويدات
 −دكتوراه فل�سفة في �أ�صول التربية  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1981
 −ماج�ستير تخطيط تربوي  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1978
 −ماج�ستير �إدارة تربوية  /الجامعة الأردنية .1977
 −بكالوريو�س لغة عربية  /جامعة بغداد  -العراق .1969
المنا�صب الوزارية:
 −وزير التنمية االجتماعية .2005/11 - 2005/4
 −وزير ال�شباب والريا�ضة .1994/6 - 1993/5
 −وزير الثقافة وال�شباب والآثار .1984/11 - 1984/1
القطاع العام:
 −عميد  /كلية التربية الريا�ضية  -الجامعة الأردنية .1989 - 1985
 −ع�ضو هيئة تدري�س  /كلية التربية  -الجامعة الأردنية .1983 - 1981
 −م�ساعد بحث وتدري�س  /كلية التربية  -الجامعة الأردنية .1977 - 1975
 −مدير مدر�سة  /المفرق .1975 - 1972
 −معلم مدر�سة ثانوية  /الرمثا .1971 - 1969
القطاع الخا�ص:
 −نائب رئي�س لل�ش�ؤون الأكاديمية في جامعة ع ّمان العربية .2006 - 2001
 −عميد كلية الدرا�سات التربوية العليا في جامعة ع ّمان العربية للدرا�سات العليا .2004 - 1999
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – ال�صينية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الأمريكية ،والتايلندية.
اللغات:
العربية  ،والإنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب من الدرجة الأولى.
 −و�سام الفار�س من جمهورية فرن�سا.
البريد االلكتروني:

abdallah.oweidat@senate.jo
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معالي الدكتور طاهر حمدي كنعان
 −دكتوراه فل�سفة في العلوم االقت�صادية  /جامعة كامبردج – بريطانيا .1964
 −بكالوريو�س اقت�صاد  /الجامعة الأمريكية في بيروت  -الجمهورية اللبنانية .1958

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير دولة ل�ش�ؤون التنمية .1999/3 - 1998/8
 −وزير تخطيط 1989/4 – 1986/4
 −وزير �ش�ؤون الأرا�ضي المحتلة .1986/4 - 1985/4
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثامن ع�شر.
القطاع العام:
 −امين عام المج�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .2004 - 2000
 −مدير عام بنك االنماء ال�صناعي .1994 - 1989
القطاع الخا�ص:
 −خبير في لجنة خبراء الأمم المتحدة للإدارة العامة واقت�صاديات القطاع العام.2011 - 2008 .
 −ع�ضو لجنة خبراء الأمم المتحدة ل�سيا�سات التنمية .2000 - 1996
 −م�ست�شار وم�ساهم في �إعداد تقارير التنمية الإن�سانية العربية  /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2008 - 2002
 −م�ست�شار بعثة البنك الدولي لل�ضفة الغربية وغزة .1997 - 1995
 −الم�ست�شار االقت�صادي لرئي�س ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي  /الكويت .1985 - 1982
 −رئي�س ق�سم التمويل والتنمية  /منظمة االمم المتحدة للتجارة والتنمية  -جينيف .1982 - 1978
 −ع�ضو ق�سم اال�سقاطات الم�ستقبلية  /منظمة االمم المتحدة للتجارة والتنمية  -نيويورك . 1967-1965
 −مدير دائرة البرامج في ال�صندوق العربي لالنماء االقت�صادي  /الكويت .1976 - 1973
 −رئي�س ق�سم تخطيط و�سيا�سات التنمية  /مكتب الأمم المتحدة االقت�صادي واالجتماعي  /بيروت .1973 - 1967
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لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – الكورية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :البلجيكية ،وال�صينية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س التعليم العالي .2003 - 2002 ، 1994 - 1986
 −رئي�س مجل�س �إدارة المركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات.
 −زميل �أبحاث في معهد الدرا�سات المالية والتمويلية  /جامعة رينمين (ال�صين ال�شعبية).
 −رئي�س مجل�س �أمناء منتدى البحوث االقت�صادية  /القاهرة.
 −ع�ضو مجل�س الأمناء واللجنة الإدارية لم�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات (كتب و�أبحاث علمية من�شورة):
 −الف�ضاءات الثالثة في دولة االنتاج ،طاهر كنعان ،مجلة عمران ،العدد الأول� ،صيف . 2012
 −تمويل التعليم العالي في الأردن ،كفايته وكفاءته وتكاف�ؤ فر�ص النفاذ �إليه ،ف�صل في «تمويل التعليم العالي في البالد العربية» /بيروت .2012
 −االنف�صام بين �أَداء التعليم ونمو فر�ص العمل ،الحالة الأُردنية  /الدوحة .2011
 −دعائم النظام االوتوقرطي في الأردن ،ف�صل في «تف�سير العجز الديمقراطي في الوطن العربي» /بيروت .2011
 −تنمية الموارد الب�شرية والنمو االقت�صادي في البالد العربية ،محرر  /الكويت ،1998
 −الآثار االجتماعية للت�صحيح االقت�صادي في الدول العربية ،محرر � /أبو ظبي ،كانون ثاني .1996
 −دور الدولة في البيئة االقت�صادية العربية الجديدة ،محرر� /أبو ظبي ،كانون ثاني .1996
 −البرنامج الأ�سا�سي للتنمية الزراعية في ال�سودان للع�شر �سنوات  / 1985-1976الكويت .1976
 −العديد من الأبحاث العلمية ( في االقت�صاد والتنمية والق�ضية الفل�سطينية ) المن�شورة باللغة االنجليزية .
البريد االلكتروني:

 taher.kanaan@gmail.com taher.kanaan@senate.jo39
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معالي ال�سيد ه�شام فايز ال�شراري
 −ماج�ستير اقت�صاد زراعي /جامعة �أنقرة  -الجمهورية التركية .1968
 −بكالوريو�س هند�سة زراعية  /جامعة �أنقرة  -الجمهورية التركية .1967

المنا�صب الوزارية:
وزير ال�شباب .1989/4 - 1985/4
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الحادي ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الع�شرون .
 −ع�ضو  :المجل�س الوطني اال�ست�شاري الثالث.
القطاع العام:
 −م�ست�شار ل�شركة مناجم الفو�سفات الأردنية .2002 - 1993
 −مدير �سكة الحديد العقبة بالوكالة .1985 - 1984
 −نائب مدير �سكة الحديد العقبة .1982 - 1980
 −رئي�س بلدية معان .1980 - 1976
 −رئي�س بلدية معان .1976 -1973
 −مدير مديرية زراعة بالوكالة معان .1971
 −مدير الم�شروع الزراعي الأردني االلماني .1970
 −مفت�ش �إح�صائي/مديرية زراعة معان .1968
 −مدير محطة ال�شوبك والفجيج .1968
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو لجنة �ش�ؤون الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والإماراتية ،والم�صرية ،والتركية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :البولندية ،والالتيفية.
المجال�س :
 −رئي�س فخري لنادي اال�ستقالل الثقافي الريا�ضي - 2008
 −ع�ضو فخري لنادي اال�ستقالل الثقافي الريا�ضي .1989
 −رئي�س الجمعية الوطنية للهالل الأحمر الأردني/معان . 1986 - 1976
 −ع�ضو في �إدارة مجل�س �إدارة �صندوق الملكة علياء .1998 - 1982
 −ع�ضو جمعية �أبناء الجنوب .1982
 −ع�ضو مجل�س �إدارة المنظمة التعاونية الزراعية .1982
 −رئي�س جمعية التنمية الزراعية في معان .1971
 −رئي�س نقابة المهند�سين الزراعيين .1970
 −رئي�س جمعية الإنعا�ش الزراعي في معان.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل.
 −و�سام النه�ضة العربية.
البريد االلكتروني:

hisham.alsharari@senate.jo
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معالي الدكتور ب�سام خليل ال�ساكت
 −دكتوراه �إقت�صاد/جامعة كييل �ستافورد �شاير وجامعة اكف�سورد  -بريطانيا .1976
 −دبلوم عالي في التحليل المالي  /معهد النقد الدولي و �صندوق النقد
الدولي في وا�شنطن  -الواليات المتحدة الأمريكية .1972
 −بكالوريو�س اقت�صاد /جامعة بغداد  -الجمهورية العراقية .1966
المنا�صب الوزارية:
 −وزير النقل ووزير البريد واالت�صاالت .1998/8 - 1997/3
 −وزير ال�صناعة والتجارة .1993/12 - 1993/5
 −وزير الزراعة .1989/12 - 1989/9
القطاع العام:
 −الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق المالية .2012 - 1998
� −أمين عام الديوان الملكي الها�شمي .1989 - 1986
 −مدير عام الم�ؤ�س�سة الأردنية لال�ستثمار � /صندوق التقاعد .1984
لجان المجل�س:
 −ع�ضو  :اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو  :لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية–الإيرلندية. ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والكازاخية. ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الأمريكية.المجال�س :
 −ع�ضو ونائب رئي�س مجل�س �أمناء مركز التدريب لهيئة الرقابة على �سوق المال وال�سلع  /دبي –
االمارات العربية المتحدة
 −ع�ضو جمعية ال�ش�ؤون الدولية – ع ّمان
42

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

 −ع�ضو جمعية االقت�صاديين الأردنيين
 −ع�ضو جمعية ال�صداقة الأردنية لكورية الجنوبية
 −رئي�س جمعية ال�صداقة الأردنية لكورية الجنوبية
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام اال�ستحقاق العالي من جمهورية النم�سا.
 −و�سام اال�ستحقاق العالي من جمهورية ايطاليا.
البريد االلكتروني:

bkhsaket@gmail.com
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معالي ال�سيد �إبراهيم عبد الرحمن الغباب�شة
 −بكالوريو�س هند�سة زراعية /جامعة المو�صل – الجمهورية العراقية
.1984
 −دبلوم غابات  /معهد الغابات العربي في الالذقية  -الجمهورية ال�سورية
.1974
المنا�صب الوزارية:
وزير ال�شباب والريا�ضة .1991/1 - 1989/12
(رئي�س اللجنة الأولمبية )1991 ،1990 ،1989
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الحادي ع�شر .
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثامن ع�شر .
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة و ال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية  -ال ُعمانية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والمغربية ،والم�صرية ،والكازاخ�ستانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الرومانية  ،والبلجيكية  ،والالتينية.
المجال�س :
رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة الأردنية لت�سويق و�إنتاج المواد الزراعية .2005 - 2002
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

ibrahem.alghababsha@senate.jo
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معالي الدكتور محمد محمود ال�صقور

 −دكتوراه في التخطيط الإقليمي والتنمية الريفية  /جامعة المينا  -جمهورية م�صر
العربية .1984
 −ماج�ستير اقت�صاد/جامعة �سوان�سي -بريطانيا .1977
 −دبلوم عالي في التنمية  /وزارة التعاون البريطانية لما وراء البحار  -لندن .1976
 −دبلوم عالي �إدارة ال�سيا�سة االجتماعية /جامعة �سوان�سي -بريطانيا .1975
 −لي�سان�س درا�سات اجتماعية وفل�سفية  /دم�شق  -الجمهورية ال�سورية .1960
المنا�صب الوزارية:
وزير التنمية االجتماعية .1995/1 - 1993/5
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون ،والرابع والع�شرون.
القطاع العام:
� −أمين عام وزارة التنمية االجتماعية .1993 - 1987
 −محافظ في وزارة الداخلية .1992
 −مدير عام �صندوق المعونة الوطنية .1987 -1986
 −عميد  /كلية الخدمة االجتماعية .1980 – 1978
القطاع الخا�ص:
 −خبير مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ال�سعودية  -الريا�ض .2005
 −خبير بهيئة الأمم المتحدة ،ومنظمة العمل الدولية  1985 –1980ومن ثم .2002–1998
 −م�ساعد رئي�س جامعة �إربد وعميد كلية البحث العلمي .1999 – 1997
 −م�ست�شار في البنك الدولي.
لجان المجل�س:
 −رئي�س اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – الأذرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الجورجية ،وال�صينية.
المجال�س :
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة �إربد الأهلية – 2013
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق الإن�سان بالأردن - 2004
 −نائب رئي�س مجل�س �أمناء الطفيلة التقنية .2009 - 2007
 −رئي�س ديوان ابناء محافظة الطفيلة  /عمان .2005
 −رئي�س اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الطفيلة .2005 – 1987
 −رئي�س االتحاد العربي لريا�ضة الفئات الخا�صة (مقرها قطر) .2002 – 1997
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
�أكثر من  15م�ؤلف في الحقول االجتماعية والتخطيط والتنمية وو�ضع �سيا�سات الفقر والبطالة والمعوقين
الأو�سمة والجوائز
 −و�سام الكوكب الأردني من الطبقة الأولى عام .1994
 −و�سام القائد من الطبقة الأولى عام .1990
 −و�سام الح�سين للعطاء المتميز من الدرجة الأولى عام .1999
البريد االلكتروني:

 alsaqour@hotmail.commohammad.alsaqour@Senate.jo -
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معالي ال�سيد عادل �أحمد محمود ار�شيد
لي�سان�س حقوق  /جامعة القاهرة – جمهورية م�صر العربية . 1977

المنا�صب الوزارية:
وزير دولة .1994/6 – 1993/1
القطاع العام:
 −مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية .1993 –1991
( رئي�س العديد من الوفود الر�سمية عربي ًا ودولي ًا وخا�صة فيما يتعلق في الالجئين )
 −من�سق لوفد ال�سالم للمفاو�ضات العربية الإ�سرائيلية.
القطاع الخا�ص:
 −ممار�سة مهنة المحاماة – مكتب خا�ص - 1994
 −ممار�سة مهنة المحاماة  -مكتب خا�ص .1991 - 1979
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والإماراتية ،والم�صرية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني

adeel.irshaid@senate.jo
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معالي ال�سيد محمد �أحمد الذويب
 −دبلوم درا�سات عليا (علوم �إدارية)  /الجامعة الأردنية . 1984
 −بكالوريو�س تاريخ  /جامعة بيروت العربية  -الجمهورية اللبنانية .1967

المنا�صب الوزارية:
 −وزير دولة لل�ش�ؤون البرلمانية .1997/3 - 1996/2
 −وزير دولة لل�ش�ؤون الفل�سطينية .1995/1 - 1994/6
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب ال�ساد�س ع�شر ،والثالث ع�شر ،والثاني ع�شر  /نائب الرئي�س ،والعا�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثالث والع�شرون ،والحادي والع�شرون.
القطاع العام:
معلم ورئي�س ق�سم التوظيف  /وزارة التربية والتعليم .1984 - 1968
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة التربية والتعليم .
 −ع�ضو اللجنة الإدارية .
 −ع�ضو لجنة فل�سطين .
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية –الإماراتية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والقطرية ،وال ُعمانية ،والأذرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الالتيفية ،والبلجيكية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
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الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام التربية والتعليم من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

m.thweib@outlook.com
mohamad.thwaib@senate.jo
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معالي ال�سيد توفيق محمود كري�شان
بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �سيا�سية  /جامعة بيروت العربية  -الجمهورية
اللبنانية .1973

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير ال�ش�ؤون البرلمانية .2011/10-2011/7
 −وزير دولة لل�ش�ؤون البرلمانية .2010/11 - 2010/7
 −وزير دولة لل�ش�ؤون البرلمانية .2010/7- 2009/12
 −وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والبيئة .2005/11 - 2005/4
 −وزير دولة لل�ش�ؤون البرلمانية .2003/10– 2003/7
 −وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير دولة لل�ش�ؤون البرلمانية .2000/6 - 1999/3
 −وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والبيئة .1999/3 -1997/3
 −وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية والبيئة .1995/1 - 1994/6
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الخام�س ع�شر ،والثاني ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الرابع والع�شرون ،والع�شرون ،والتا�سع ع�شر ،والثامن ع�شر .
القطاع العام:
رئي�س ق�سم التوزيع في م�صفاة البترول .1993–1973
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية –الالتيفية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والكويتية ،والقطرية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الرومانية ،والجورجية ،والبلجيكية.
المجال�س :
 −رئي�س فخري لنادي خريجي جامعه بيروت العربية.
 −رئي�س جمعية ال�صداقة الأردنية الت�شيكية.
 −رئي�س فخري لنادي معان الثقافي.
 −رئي�س فخري لملتقى معان الثقافي .
 −رئي�س فخري لنادي الفرذخ الريا�ضي .
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعه �آل البيت.
 −ع�ضو مجل�س كلية طب الأ�سنان في الجامعة الأردنية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام الكوكب من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

kreshan@senate.jo
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معالي ال�سيد عبد الإله الخطيب
 −ماج�ستير �إعالم دولي/الجامعة الأمريكية في وا�شنطن  -الواليات
المتحدة الأمريكية.
 −ماج�ستير في االقت�صاد الدولي والتنمية /جامعة جونز هوبكنز/وا�شنطن
 الواليات المتحدة الأمريكية. −بكالوريو�س علوم �سيا�سية .1980
المنا�صب الوزارية :
 −وزير الخارجية . 2007/9 - 2005/11
 −وزير الخارجية .2002/1 - 1998/8
 −وزير ال�سياحة والآثار .1996/2 - 1995/1
القطاع العام :
 −رئي�س الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب .2013 –2012
 −مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة �إلى ليبيا .2011
 −رئي�س المجل�س االقت�صادي واالجتماعي .2010-2009
لجان المجل�س :
 −رئي�س لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
المجال�س :
 −مدير عام ورئي�س مجل�س �إدارة �شركات �صناعية وا�ستثمارية في القطاع الخا�ص.
� −شارك في عدد من منظمات المجتمع المدني .
اللغات :
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

abdelelah.alkhatib@senate.jo
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معالي ال�سيدة �سلوى ال�ضامن الم�صري
الم�ساعد الأول لرئي�س مجل�س الأعيان

 −ماج�ستير درا�سات �سكانية بدرجة امتياز  /الجامعة الأردنية .1984
 −بكالوريو�س تمري�ض بدرجة امتياز  /الجامعة الأردنية .1977

المنا�صب الوزارية:
 −وزير التنمية االجتماعية .2011/7 - 2011/2
 −وزير التنمية االجتماعية .1996/2 - 1995/1
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثاني والع�شرون ،والحادي والع�شرون ،والع�شرون  ،والتا�سع ع�شر.
• ع�ضو البرلمان العربي االنتقالي . 2009 - 2005
(رئي�س اللجنة االجتماعية وال�شباب والمر�أة )2009

• نائب �أول  /رئي�س اللجنة التن�سيقية الجتماع الن�ساء البرلمانيات في االتحاد البرلماني الدولي 2007
 .2009• ع�ضو اللجنة التن�سيقية الجتماع الن�ساء البرلمانيات في االتحاد البرلماني الدولي .2007 – 2005
القطاع العام:
 −م�ساعد بحث وتدري�س  /ق�سم طب المجتمع في كلية الطب في الجامعة الأردنية .1982 - 1977
القطاع غير الحكومي:
»
«
 −مدير  /الم�شروع الوطني ل�صندوق الأمم المتحدة لل�سكان المر�أة والتنمية  /م�ؤ�س�سة نور الح�سين
.1994 – 1987
 −مدير /م�شروع الباثفايندر «تنمية المجتمع المحلي»  /جمعية رعاية ا�سرة الجندي .1986 - 1982
(حائز على جائزة الأمم المتحدة «�شركاء في التنمية»)
القطاع الخا�ص:
 −مدير /مركز اال�ست�شارات والأبحاث والتنمية (كورد) خا�ص – 2001
 −م�ست�شار  /برنامج الأمم المتحدة االنمائي لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية في �سلطنة عُ مان .1993/10 ، 1992/9
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لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – الألمانية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية ،والأذرية.
المجال�س:
� −أمين عام جمعية ال�شبكة العربية للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد - 2010
 −ع�ضو مجل�س �أمناء كلية المجتمع العربي - 2010
 −ع�ضو الهيئة الإدارية لجمعية لجنة اليتيم العربي - 2010
 −نائب رئي�س اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة - 2010
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جمعية مركز هيا الثقافي لتنمية الطفولة - 2009
 −رئي�س جمعية �أ�صدقاء المدر�سة - 2004
 −ع�ضو الهيئة الإدارية لجمعية رعاية �أ�سرة الجندي - 2000
 −ع�ضو اللجنة التنفيذية للتربية والعلوم والثقافة .2010 - 2006
 −ع�ضو لجنة �سيناريوهات الأردن  ،2020المجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .2001
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة التطبيقية 2006 - 2004
 −رئي�س الهيئة الإدارية لجمعية مركز هيا الثقافي لتنمية الطفولة . 2006 - 2004
 −ع�ضو اللجنة التنفيذية لقمة المر�أة العربية .2004 - 2003
 −ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة نور الح�سين .1999 - 1996
 −ع�ضو نادي الجامعيات العربيات.
م�ؤلفات :
 −ديوان جدران ونوافذ  -في ار�ض بيت المقد�س لل�شاعر منذر وا�صف الم�صري .2012
(مراجعة ،و �إ�شراف ،و طباعة ،ون�شر)
� −سيرة وم�سيرة ،د .منذر وا�صف الم�صري .2010
 −الأردن والأيام العالمية .2008
� −أجندة المعلم .2001
 −روزنامة «�صندوق العلم نور» لل�سنوات الدرا�سية .1999/1998 ، 1998 / 1997 ، 1997 / 1996
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اللغات:
 −العربية ،والإنجليزية ،والفرن�سية (معرفة) ،والألمانية (معرفة).
الأو�سمة والجوائز:
 −جائزة الح�سين لأوائل الطلبة  /درجة البكالوريو�س .1977
 −جائزة الح�سين لأوائل الطلبة  /درجة الماج�ستير .1984
 −جائزة الأمم المتحدة « �شركاء في التنمية » الح�سن م�شروع تنموي :1987
(ت�صميم وتنفيذ م�شروع تنمية المجتمع المحلي ).
البريد االلكتروني:

 cord.sdm@gmail.comsalwa.masri@senate.jo -

الموقع االلكتروني:

www.salwadamen.com
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معالي المهند�س منير ح�سني �صوبر
بكالوريو�س هند�سة مدنية  /جامعة �أنقره  -الجمهورية التركية .1973

المنا�صب الوزارية:
وزير التموين .1997/3- 1996/2
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب ال�ساد�س ع�شر ،والخام�س ع�شر ،والثالث ع�شر ،والثاني ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الحادي و الع�شرون.
القطاع العام:
موظف  /وزارة الأ�شغال العامة .1981 - 1973
القطاع الخا�ص:
مكتب �صوبر الهند�سي - 1981
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :القطرية ،والتركية.
المجال�س:
 −ع�ضو المجل�س الع�شائري ال�شرك�سي الأردني - 2000
 −رئي�س مجل�س �أمناء مدار�س الأمير حمزة بن الح�سين المختلطة .2009 – 2000
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اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،وال�شرك�سية ،والتركية.
البريد االلكتروني:

 munirsoubar@yahoo.communir.Soubar@senate.jo -
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معالي ال�سيد محمد عودة انجادات
 −ماج�ستير �إدارة وعلوم ع�سكرية  /جامعة البكر في بغداد – الجمهورية
العراقية .1988
 −بكالوريو�س علوم ع�سكرية  /جامعة م�ؤتة .1966

المنا�صب الوزارية:
 −وزير دولة .2005/11 - 2005/7
 −وزير دولة .1997/3 - 1996/2
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الثاني ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثالث والع�شرون.
القطاع العام:
 −م�ست�شار في مكتب ولي العهد �آنذاك� /سمو الأمير الح�سن بن طالل .1993 - 1988
� −ضابط  /القوات الم�سلحة الأردنية .1988 - 1957
(احيل على التقاعد برتبة لواء ركن)
• قائد فرقة مدرعة .1988 - 1987
• مدير �ش�ؤون ال�ضباط .1987 - 1986
• مدير �سالح الدروع .1985 - 1984
• �ضابط .1984-1957
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية  -الباك�ستانية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والقطرية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �إدارة جمعية �أبناء جنوب الأردن الخيرية - 2008
 −ع�ضو مجل�س مركز بحوث تطوير البادية ا لأردنية - 2005
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة توزيع الكهرباء الأردنية .2012 - 2006
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الح�سين .2010 - 2009
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل.
 −و�سام الكوكب.
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري.
البريد االلكتروني:

mohammed.enjadat@senate.jo
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معالي الدكتور كمال نا�صر برهم
 −دكتوراة في القانون  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1980
 −ماج�ستير قانون  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1977
 −بكالوريو�س قانون  /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .1966

المنا�صب الوزارية:
 −وزير التنمية الإدارية .1997/3 - 1996/2
 −وزير التنمية ال�سيا�سية ووزير دولة لل�ش�ؤون القانونية .2009/2 - 2007/11
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الرابع والع�شرون.
القطاع الخا�ص:
 −مكتب محاماه وم�ست�شار - 1978
 −محا�ضر في الجامعات الأردنية.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – الت�شيلية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،وال ُعمانية ،والم�صرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – التايلندية.

60

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

المجال�س:
 −نقيب المحاميين .1996 - 1993
• امين عام م�ساعد التحاد المحامين العرب .1996 - 1994
• رئي�س لجنة الحريات في الوطن العربي .1993
 −ع�ضو اللجنة الملكية لمكافحة الف�ساد.
 −ع�ضو اتحاد المحامين الدولي.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 kamal.n@kamalnaser.comkamal.barham@senate.jo -
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معالي الدكتور هاني فوزي الملقي
 −دكتوراه في هند�سة النظم  /جامعة رن�سلير في نيويورك – الواليات المتحدة الأمريكية .1979
 −ماج�ستير هند�سة �إدارية  /جامعة رن�سلير في نيويورك – الواليات المتحدة الأمريكية .1977
 −بكالوريو�س هند�سة �إنتاج  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية . 1974

المنا�صب الوزارية:
 −وزير ال�صناعة والتجارة .2011/11 - 2011/2
 −وزير الخارجية . 2004/10 – 2004/4
 −وزير مياه وري ووزير طاقة وثروة معدنية .1999/3 - 1998/8
 −وزير ال�صناعة والتجارة ووزير التموين .1998/8 - 1997/3
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو :مجل�س الأعيان الحادي والع�شرون .
القطاع العام:
� −سفير الأردن لدى جمهورية م�صر العربية  2004 - 2002و .2011 - 2008
 −م�ست�شار جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الح�سين . 2005
 −رئي�س  /م�ؤ�س�سة البحث العلمي والتقني .1974
لجان المجل�س:
ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – الم�صرية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – البحرينية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية  -االيرلندية.
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المجال�س:
 −رئي�س مجل�س �إدارة الجمعية العلمية الملكية.
 −رئي�س مجل�س �سيناريوهات الأردن  ،2020المجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .2001
 −رئي�س مجل�س �أمناء جامعة الأميرة �سمية للتكنولوجيا.
 −ع�ضو المجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز :
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام �إ�شارة ال�سلطة من الدرجة المتميزة من مملكة الدنمارك.
 −و�سام االحتفاظ من مملكة هولندا.
 −و�سام القيادة من مملكة ال�سويد.
 −و�سام ال�ضابط الكبير من جمهورية فرن�سا.
 −و�سام ال�ضابط من جمهورية �أوكرانيا.
البريد االلكتروني:

 hani.mulki@gmail.comhani.mulki@senate.com -
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معالي ال�سيد نايف �سعود فار�س القا�ضي
بكالوريو�س علوم �سيا�سية  /جامعة بغداد  -الجمهورية العراقية .1969

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية . 2010/11 - 2009/2
 −وزير الداخلية .2000/6 - 1999/3
 −وزير الداخلية .2009/2 - 2007/11
 −وزير الداخلية .1999/3 - 1998/8
القطاع العام:
� −سفير الأردن لدى جمهورية م�صر العربية .1997 – 1993
(المندوب الدائم في جامعة الدول العربية)
� −سفير الأردن لدى دولة قطر . 1993 - 1989
 −ع�ضو الوفد الأردني لمفاو�ضات ال�سالم في وا�شنطن . 1992
 −م�ست�شار ومن ثم قائم ب�أعمال ال�سفارة الأردنية لدى المملكة المتحدة .1989 – 1985
� −سكرتير �أول ومن ثم قائم بالأعمال بالنيابة في ال�سفارة الأردنية في الجمهورية اللبنانية – 1982
. 1983
 −نائب المندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية في تون�س .1982 – 1980
� −سكرتير ثاني  /ال�سفارة الأردنية في لندن . 1979 - 1974
 −دبلوما�سي  /وزارة الخارجية ثم قائم بالأعمال في بغداد .1974 - 1969
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الع�شرون ،التا�سع ع�شر والثامن ع�شر.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – الجورجية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية  ،والقطرية ،والم�صرية ،والمغربية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الرومانية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى.
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

nayef.alkadi@senate.jo
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معالي المهند�س ها�شم محمد ال�شبول
بكالوريو�س هند�سة زراعية (ري)  /بلغراد  -يوغ�سالفيا .1973

المنا�صب الوزارية:
وزير الزراعة .2000/6 - 1999/3
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س النواب الخام�س ع�شر.
القطاع العام:
� −سفير الأردن لدى الجمهورية العربية ال�سورية .2007 - 2005
� −أمين عام وزارة الزراعة .1999 -1997
 −م�ست�شار رئي�س الوزراء .1997 - 1996
� −أمين عام �سلطة وادي الأردن . 1994
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والإماراتية ،والتركية.
المجال�س :
 −رئي�س مجل�س ال�سيا�سات الزراعية الأعلى .1999
 −رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي .1999
 −رئي�س الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ( اك�ساد) .1999
 −رئي�س مجل�س �إدارة المركز الوطني للبحوث الزراعية .1999
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 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة �سلطة المياه .1996 - 1994
 −ع�ضو مجل�س �إدارة التعدين العربية .1996 - 1994
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة البوتا�س الأردنية .1996 - 1994
 −ع�ضو الجمعية العمومية للمركز العربي لدرا�سات الأرا�ضي القاحلة (ايكاردا) .1996 – 1994
 −نائب المحافظ ممثل الأردن – الفاو – �إيطاليا .1996 - 1994
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،واليوغو�سالفية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستحقاق ال�سوري من الدرجة الممتازة .2007
 −و�سام الكوكب الأردني من الطبقة الأولى .2000
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى .1995
 −و�سام اال�ستحقاق الإ�سباني من الدرجة الأولى .1994
البريد االلكتروني:

 al-shboul-@hotmail.comhashim.shboul@senate.jo -
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معالي الدكتور كامل عودة اهلل محادين
 −دكتوراه هند�سة معمارية/جامعة تك�سا�س  - A & Mالواليات المتحدة الأمريكية .1987
 −ماج�ستير هند�سة معمارية /جامعة لويزيانا -الواليات المتحدة الأمريكية .1984
 −بكالوريو�س هند�سة معمارية /جامعة كن�سا�س -الواليات المتحدة الأمريكية .1979

المنا�صب الوزارية:
وزير المياه والري .2000/6 – 1999/3
القطاع العام:
 −رئي�س �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة .2014/11 -2012/8
(رئي�س مجال�س �إدارة � :شركة تطوير العقبة � ،شركة مطارات العقبة � ،شركة ميناء الحاويات
والمطارات والتطوير ،م�ؤ�س�سة الموانئ الأردنية).
 −مدير عام �سلطة �إقليم البتراء .1999/3 – 1997/1
 −م�ست�شار /وزارة ال�سياحة والآثار .1997/1-1995/4
 −الجامعة الأردنية /كلية هند�سة العمارة 2007 - 1987
(�أ�ستاذ � ،أ�ستاذ م�شارك � ،أ�ستاذ م�ساعد ،رئي�س ق�سم).
 −الجامعة الأردنية  /م�ساعد بحث و تدري�س .1982/8-1980/1
 −م�ست�شار غير متفرغ /الديوان الملكي العامر .1997/1-1993/4
 −م�ست�شار /جامعة �آل البيت .1994/8-1993/5
 −م�ست�شار/جامعة م�ؤتة .1995-1990
 −م�ست�شار�/أمانة عمان الكبرى .1992-1988
القطاع الخا�ص:
 −م�ؤ�س�س �شركة محادين لال�ست�شارات الهند�سية - 1987
 −ممثل جامعة يونيمد في الأردن .1999-1994
 −محا�ضر زائر في جامعة تك�سا�س .1987/6 -1986/9
 −مهند�س تخطيط جامعي في جامعة لويزيانا .1986/9-1985/5
 −م�ساعد تدري�س في جامعة تك�سا�س .1985/5-1984/9
 −معماري غير متفرغ  /مكتب المهند�س جعفر طوقان .1982/8-1980/6
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 −ت�صميم وتنفيذ مجموعة من الأعمال المعمارية في الأردن والعالم العربي.
 −الم�شاركة في معار�ض دولية ارتبطت في �أعمال فنية ور�سومات.
 −مجموعة من المعار�ض الدولية في مجاالت الهند�سة المعمارية.
� −أربع �أعمال تلفزيونية وثائقية عن �أعمال د .كامل محادين.
لجان المجل�س :
 −ع�ضو اللجنة العربية والدولية و�ش�ؤون المغتربين.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية  -الإماراتية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية  :الأمريكية ،والفرن�سية ،وااليطالية.
م�ؤلفات :
 −المعماريون  ...ذو ر�ؤى فكرية 2008
 −االحتفال بالترحال ،ر�سومات معماري �أردني 2005،
 −نباتات تن�سيق المواقع المعمارية في االردن و ال�شرق الأو�سط2006 ,2002،
 ،Between Lines from Doodles to Composition −كتاب يو�ضح عمل �أكثر من �ستين معماري.
 −البحث عن النوعية ؛ ت�صميم المواقع المعمارية في الأردن و ال�شرق الأو�سط» .2006
 −العديد من مقاالت� ،أبحاث و ن�شرات في مجاالت الهند�سة المعمارية هند�سة المواقع( المياه،
البيئة ،اال�ستثمار):
م�ؤلفات قيد االنجاز (باللغة االنجليزية):
-

.Principles of Landscape Architecture
.New Horizon
. Drawing with Confidence
. Dancing with the Stars
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المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س كلية الهند�سة والتكنولوجيا  /الجامعة الأردنية.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الطفيلة .2013-2012
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة الأردنية .2010
 −ع�ضو �شركة �إحياء التراث االردني .
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الفار�س الفرن�سي .1999
 −و�سام ال�صليب الكبير من مملكة النرويج .
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
� −شهادات �شرف ومنح درا�سية متعددة.
 −الجائزة الثانية عن م�سابقة بلدية اربد الكبرى لم�شروع ت�صميم حدائق الملك عبد اهلل الثاني على
م�ساحة  240دونم .
 −الجائزة الثالثة عن م�سابقة �أمانة ع ّمان الكبرى ،المبنى الرئي�سي ،ع ّمان .1989 ،
 −الجائزة الأولى لم�سابقة حدائق الملك عبد اهلل الثاني بن الح�سين �/إربد.
البريد االلكتروني:

kmahadin@yahoo.com
kamel.mahadin@senate.jo

الموقع االلكتروني:

www.kamelmahadin.com
www.mk-assoc.com
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معالي الدكتور محمد �أحمد الحاليقة
 −دكتوراه كيمياء �صناعية  /جامعة ليدز – بريطانيا .1979
 −ماج�ستير كيمياء �صناعية /جامعة ليدز  -بريطانيا .1979
 −بكالوريو�س كيمياء  /الجامعة الأردنية .1976

المنا�صب الوزارية:
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير ال�صناعة والتجارة . 2004/10 - 2003/10
 −وزير اقت�صاد وطني ووزير دولة .2002/9 - 2002/1
 −نائب رئي�س الوزراء ووزير دولة لل�ش�ؤون االقت�صادية .2001/10 - 2000/6
 −وزير ال�صناعة والتجارة .2000/6 - 2000/1
المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الأردني ال�ساد�س ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الحادي والع�شرون.
لجان المجل�س:
 −مقرر اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية – البحرينية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية  -التركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :البولندية والكازاخية.
المجال�س :
 −رئي�س جمعية �سكينة للإ�سناد االجتماعي - 2011
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المنتدى العربي الأمريكي الالتيني - 2011
 −ع�ضو مجل�س اال�ست�شاريين لكلية طالل ابو غزالة لإدارة الأعمال – 2010
 −رئي�س مجل�س �أمناء االتحاد العربي للملكية الفكرية - 2010
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 −نائب رئي�س جمعية ال�شفافية الأردنية - 2009
 −رئي�س مجل�س �إدارة �شركة عمون لال�ستثمارات المتعددة –2008
 −رئي�س الأكاديمية العربية للعلوم المالية والم�صرفية .2009-2008
 −نائب رئي�س الميثاق العربي االقت�صادي .2013
 −المفاو�ض الرئي�سي الن�ضمام المملكة الأردنية لمنظمة التجارة العالمية .2000 - 1998
 −المفاو�ض الرئي�سي التفاقية التجارة الحرة بين الأردن والواليات المتحدة .2000 -1998
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الملكي من الدرجة الثانية.
 −و�سام اال�ستقالل الملكي من الدرجة الأولى.
 −و�سام من مملكة النرويج .2002
 −و�سام من جمهورية �إيطاليا . 2001
 −و�سام من جمهورية �أوكرانيا . 2003
البريد االلكتروني:

 mhalaiqah@yahoo.commohd.halaiqah@senate.jo -
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معالي ال�سيد �صالح حمد العواد القالب
بكالوريو�س �صحافة و�إعالم  /الجامعة اللبنانية  -الجمهورية العربية اللبنانية
.1976

المنا�صب الوزارية:
 −وزير دولة .2002/1 - 2001/10
 −وزير �إعالم .2001/10 - 2001/6
 −وزير ثقافة ووزير �إعالم .2000/6 - 2000/1
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الرابع والع�شرون ،والثالث والع�شرون ،والثاني والع�شرون ،والع�شرون.
القطاع العام:
مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون.
القطاع الخا�ص:
 −رئي�س تحرير ل�صحيفة العرب اليوم .1998 - 1996
 −مدير تحرير وكالة الأنباء اللبنانية .1982 - 1979
 −عمل في عدة �صحف ومجالت منها:
• �صحيفة ال�سفير اللبنانية
• �صحيفة ال�شرق الأو�سط
• مجلة «المجلة»
 −كاتب عمود يومي في �صحيفة الر�أي الأردنية.
 −م�شارك �أ�سبوعي في �صحيفة «الجريدة» الكويتية.
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،الإماراتية والتركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيرلندية والبلجيكية.
المجال�س:
 −رئي�س مجل�س �إدارة هيئة ا لإذاعة والتلفزيون الأردني .2011 - 2010
 −ع�ضو نقابة ال�صحفيين الأردنيين - 1995
 −ع�ضو �إتحاد ال�صحافيين البريطانيين - 1984
 −رئي�س االتحاد العام لطلبة الأردن .1974 - 1971
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 alanbat_press@hotmail.comsaleh.alkalab@senate.jo -
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معالي ال�سيد محمد جواد حديد
 −لي�سان�س �آداب علوم اجتماعية (مرتبة ال�شرف) /جامعة دم�شق– الجمهورية
العربية ال�سورية .1962
� −إجازة م�صرفية عليا  /معهد الم�صرفيين المجازين – بريطانيا . 1976
 −درجة الزمالة لقادة رجال الأعمال الدولية (م�ؤ�س�سة قادة رجال الأعمال) /
نيويورك – الواليات المتحدة الأمريكية .2003

المنا�صب الوزارية:
وزير التخطيط . 2001/10 – 2000/6
(محافظ لدى البنك ا لدولي)
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون.
القطاع العام:
رئي�س وم�ؤ�س�س هيئة اال�ستثمار لأموال ال�ضمان االجتماعي الأردني . 2003 - 2002
القطاع الخا�ص:
 −مدير عام البنك التجاري الأردني . 2011 -2004
 −مدير عام بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�صرفية .2000 –1990
 −مدير عام الوحدة الم�صرفية الخارجية لل�شركة العربية لال�ستثمار (البحرين) .1990 – 1989
 −قائم ب�أعمال المدير العام لبنك اال�ستثمار العربي الأردني .1989 - 1978
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – البحرينية. ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية  -ال�صينية.75
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المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �إدارة البنك التجاري الأردني - 2004
 −نائب رئي�س مجل�س �أمناء جامعة الأميرة �سمية للعلوم والتكنولوجيا - 1994
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة العربية الدولية  /دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .2014 - 2006
 −الم�ست�شار الم�صرفـي لمجل�س �إدارة البنك التجاري الأردني .2012 - 2011
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الح�سين  /معان .2001 - 2000
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والفرن�سية (معرفة) .
البريد االلكتروني:

 jawad.hadid@jcbank.com.jojawad.hadid@senate.jo -
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معالي الدكتور عبد علي ال�شخانبه
 −دكتوراه في القانون التجاري وال�شركات التجارية  /جامعة القاهرة  -جمهورية
م�صر العربية .1992
 −ماج�ستير قانون بدرجة امتياز  /الجامعة الأردنية .1988
 −بكالوريو�س قانون  /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية . 1972

المنا�صب الوزارية:
 −وزير العدل .2006/11 - 2005/11
 −وزير العدل .2005/11 - 2005/7
 −وزير دولة لل�ش�ؤون القانونية .2005/7 - 2005/4
 −وزير دولة لل�ش�ؤون القانونية .2003/10 - 2003/7
 −وزير دولة لل�ش�ؤون القانونية .2002/1 - 2001/6
القطاع العام:
 −رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد .2010 - 2007
 −رئي�س ديوان المحا�سبة . 2003
 −رئي�س ديوان الرقابة والتفتي�ش الأردني .2001 – 1995
� −أمين عام ديوان الرقابة والتفتي�ش . 1995 – 1993
 −موظف وقا�ضي /وزارة العدل . 1993 - 1973
 −محا�ضر �أ�سبق في العديد من الجامعات الأردنية.
 −محام �أمام المحاكم النظامية .
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو مجل�س الأعيان الرابع والع�شرون.
لجان المجل�س:
 −مقرر اللجنة القانونية.
 −ع�ضو اللجنة الإدارية
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لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية ،والإماراتية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الجورجية ،وال�صينية ،والكازاخية ،والبلجيكية.
المجال�س:
 −ع�ضو/اللجنة العليا لمكافحة الف�ساد.
 −ع�ضو/مجل�س الخدمة المدنية.
»
 −مقرر/اللجنة الملكية «الأردن �أو ًال  -محور مكافحة الف�ساد.
 −رئي�س ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد .2010 - 2009
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
 −القرارات الإدارية ومبد�أ الم�شروعية.
 −ت�صفية ال�شركات التجارية.
البريد االلكتروني:

abed@shakhanbehlaw.com
abed.shakhanbeh@senate.jo
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معالي ال�سيد حيدر محمود حيدر
 −الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العالمية للآداب  -ال�صين الوطنية .1986
 −ماج�ستير �إدارة عامة  /جامعة كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1983
 −بكالوريو�س �إعالم  /جامعة كوفنتري في لندن  -بريطانيا .1963

المنا�صب الوزارية:
وزير الثقافة .2003/10 - 2002/1
القطاع العام:
 −مدير عام مركز الح�سين الثقافي.2001 - 2000
� −سفير الأردن لدى تون�س.2000 – 1991
 −م�ست�شار رئي�س الوزراء .1991 – 1989
 −مدير عام دائرة الثقافة والفنون . 1988 - 1981
 −كاتب و�شاعر و�إعالمي عمل في ال�صحافة والإذاعة والتلفزيون في الأردن وفي الخارج .
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية ،والإماراتية ،وال ُعمانية ،والم�صرية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الفرن�سية ،والالتيفية ،والبلجيكية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى .2002
 −و�سام الجمهورية التون�سية من الدرجة الأولى .1999
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى .1991
 −و�سام النه�ضة من الدرجة الثانية .1983
 −جائزة الملك عبداهلل للإبداع .2004
 −جائزة الدولة التقديرية .1991
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 −جائزة ابن خفاجة الأندل�سي من ا�سبانيا .1986
 −جائزة الأكاديمية العالمية للفنون والآداب في ال�صين التي منحته الدكتوراه الفخرية في الآداب
تقديرا لإبداعه المترجم �إلى االنجليزية والفرن�سية وال�صينية .1986
الم�ؤلفات:
 −المجلد الثاني « الأعمال ال�شعرية »  6دواوين .2014
 −المجلد الأول « الأعمال ال�شعرية »  6دواوين .2001
البريد االلكتروني:

 hayder.mahmoud@yahoo.comhaidar.mahmoud@senate.jo -

80

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

معالي ال�سيدة �أ�سمى حنا خ�ضر
بكالوريو�س قانون  /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .1977

المنا�صب الوزارية:
 −وزير ثقافة .2005/7 - 2005/4
 −وزير ثقافة وناطق ر�سمي با�سم الحكومة . 2005/2 - 2004/10
 −وزير دولة والناطق الر�سمي با�سم الحكومة .2004/10 - 2003/10
القطاع العام:
الأمين العام /اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة.
القطاع الخا�ص:
 −مكتب محاماه ( خا�ص) – 2006
 −مكتب محاماه (خا�ص) . 2004 - 2003
 −المحاماه في مكتب المحامي عي�سى دلل .1984 –1981
 −معلمة  /مدار�س ثانوية خا�صة .1978 - 1974
لجان المجل�س:
 −لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الرومانية ،والكورية ،والبلجيكية.
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المجال�س :
 −ع�ضو لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق االن�سان في ليبيا .2012 - 2011
 −ع�ضو لجنة الحوار الوطني .2011
 −ع�ضو اللجنة الملكية لحقوق الإن�سان ومن ثم مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق الإن�سان.
 −ع�ضو اللجنة الملكية ل�صياغة الميثاق الوطني .1991
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى .1991
 −جائزة الأمم المتحدة لمجابهة الفقر عن الإ�سهامات في مجال تحقيق �أهداف التنمية للألفية.2003
 −جائزة ال�شرف للمدافعين عن حقوق الإن�سان من منظمة مراقبة حقوق الإن�سان.
 −جوائز تقديرية متعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة والإ�سهام في العمل التنموي
واالجتماعي.
البريد االلكتروني:

 asma.khader@johud.org.joasma.khader@senate.jo -
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معالي الدكتور تي�سير ر�ضوان ال�صمادي
 −دكتوراه فخرية في االن�سانيات /جامعة والية يوتا– الواليات المتحدة االمريكية .2014
 −دكتوراه في االقت�صاد (تنمية اقت�صادية وتجارة دولية ( بتقدير امتياز) /جامعة والية
يوتا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1998
 −ماج�ستير اقت�صاد بدرجة امتياز /الجامعة الأردنية .1994 -
 −بكالوريو�س اقت�صاد بدرجة امتياز  /جامعة اليرموك – .1988

المنا�صب الوزارية:
 −وزير الزراعة.2011/2 - 2010/11
 −وزير دولة لتطوير القطاع العام .2005 /11 – 2005/4
 −وزير التخطيط والتعاون الدولي .2005/4 – 2005/2
القطاع العام:
� −أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .2005/2– 2004/4
 −مدير دائرة الدرا�سات وال�سيا�سات  /وزارة التخطيط والتعاون الدولي .2004/4-2001/7
 −محا�ضر غير متفرغ  /ق�سم االقت�صاد في الجامعة الأردنية .2002 -2001
 −اقت�صادي �أول  /دائرة الأبحاث والدرا�سات في البنك المركزي الأردني .2001/7 - 1998/4
 −اقت�صادي  /دائرة الأبحاث والدرا�سات في البنك المركزي الأردني .1994/12 - 1988/12
القطاع الخا�ص:
الرئي�س التنفيذي لمركز ال�شمال لال�ست�شارات وتنظيم الم�ؤتمرات .2013 - 2009
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة الخدمات العامة.
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الإماراتية ،وال ُعمانية ،والباك�ستانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيطالية ،والبلجيكية.
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المجال�س :
 −ع�ضو مجل�س التربية والتعليم .2013/9 - 2013/1
 −رئي�س مجل�س �إدارة �شركة ال�صناعات الهند�سية العربية .2012/10 – 2011/5
 −رئي�س مجل�س �إدارة �شركة البترول الوطنية .2010/11 - 2009 /11
 −ع�ضو مجل�س �إدارة جمعية البنوك في الأردن .2010/ 11 – 2009 /1
 −رئي�س مجل�س �إدارة البنك العربي الإ�سالمي الدولي .2010/11 - 2008/11
 −ع�ضو مجل�س م�ست�شفى الجامعة الأردنية .2010 - 2008
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة المتقاعدين الع�سكريين والمحاربين القدامى .2009 - 2008
 −ع�ضو مجل�س �أمناء ال�صندوق الأردني الها�شمي للتنمية الب�شرية .2012 /6 - 2006 /3
 −ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري لمحافظة عجلون .2010 - 2006
 −ع�ضو مجل�س �إدارة البنك العربي تون�س .2009/5 – 2006/11
 −ع�ضو مجل�س �إدارة مجموعة البنك العربي .2008/12 – 2006/4
 −رئي�س مجل�س الخدمة المدنية .2005 /11 – 2005/4
 −ع�ضو �سابق في مجال�س �إدارة العديد من الم�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى منها :بنك الإنماء
ال�صناعي ،م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار ،م�ؤ�س�سة تنمية ال�صادرات والمراكز التجارية� ،شركة توليد
الكهرباء� ،سلطة المياه� ،سلطة وادي الأردن.
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
العديد من الدرا�سات والأبحاث والمقاالت االقت�صادية وال�سيا�سية باللغتين العربية واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 tayseer.s@orange.jotayseer.al-smadi@senate.jo -
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معالي ال�سيد خالد �أني�س الإيراني
 −ماج�ستير �إدارة محميات /جامعة نيو مك�سيكو  -الواليات المتحدة الأمريكية
.1991
 −ماج�ستير ا�ستعماالت �أرا�ضي  /الجامعة الأردنية .1989
 −بكالوريو�س ا�ستعماالت �أرا�ضي  /الجامعة الأردنية .1986

المنا�صب الوزارية:
 −وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير بيئة .2010/11 - 2009/10
 −وزير البيئة .2009/10 - 2005/4
القطاع الخا�ص:
 −مدير عام (م�ؤ�س�س) �شركة حلول بيئية ونظيفة - 2011
 −مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة .2004 - 1997
 −مدير المحميات الطبيعية .1997 – 1989
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الألمانية ،والفرن�سية ،والإيرلندية.
المجال�س:
 −رئي�س االتحاد الدولي للطبيعة والطيور - 2013
 −ع�ضو مجل�س �إدارة البنك العربي - 2011
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �شومان - 2011
 −رئي�س الجمعية الملكية لحماية الطبيعة - 2011
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 khaledirani@gmail.comkhaled.irani@senate.jo -
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معالي الأ�ستاذ الدكتور عادل عي�سى الطوي�سي
 −دكتوراه في اللغويات /جامعة ميت�شغان � -آن اربر  -الواليات المتحدة الأمريكية .1987
 −ماج�ستير في اللغويات  /جامعة ميت�شغان � -آن اربر  -الواليات المتحدة الأمريكية .1984
 −بكالوريو�س في اللغة االنجليزية و�آدابها  /الجامعة الأردنية . 1978

المنا�صب الوزارية:
وزير الثقافة .2007/11 - 2005/11
القطاع العام:
 −رئي�س الجامعة الأردنية .2012 - 2010
 −رئي�س مدينة الح�سن العلمية (الم�ؤ�س�س) ,ورئي�س المجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .2010 - 2008
 −رئي�س جامعة �آل البيت .2005
� −أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .2005 - 2004
 −رئي�س (م�ؤ�س�س) جامعة الح�سين بن طالل .2004 - 1999
 −عميد �ش�ؤون الطلبة  /جامعة م�ؤتة .1999 - 1997
 −عميد كلية الآداب  /جامعة م�ؤتة .1997 - 1994
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة ال�سياحة والتراث.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية  -التايلندية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الأمريكية ،والالتيفية.
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المجال�س :
 −رئي�س مجل�س �أمناء جامعة م�ؤتة . 2014/5 - 2013/4
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة الملكية للعلوم الطبية -2012
 −ع�ضو مجل�س التربية والتعليم .2012 - 2010
 −ع�ضو مجل�س التعليم العالي .2010 - 1999
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الح�سين بن طالل .2010 - 2009
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) في المر�صد العربي للأمن ال�سيبراني  /لبنان -2006
 −ع�ضو مجل�س �إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد الب�شرية .2010/9 - 2009/5
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة .2010/9 - 2009/5
 −ع�ضو المجل�س الإقليمي للأمن الإن�ساني .2010/9 - 2009/5
 رئي�س مجل�س �إدارة مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية .2010/9 - 2009/5 −ع�ضو مجل�س �إدارة �صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي .2010/9 - 2009/5
 −رئي�س مجل�س حق الح�صول على المعلومات في الأردن . 2007 - 2006
 −ع�ضو فريق لجنة �إعداد الأجندة الوطنية الأردنية ،فريق التعليم العالي والإبداع والثقافة .2005
 −ع�ضو لجنة �إن�شاء الجامعة الأردنية  -الألمانية .2005 - 2004
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الأكاديمية الأردنية للمو�سيقى .1999 - 1998
 −رئي�س الإتحاد الريا�ضي للجامعات الأردنية .1999 - 1997
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى .
البريد االلكتروني:

 adel.tweissi@gmail.comadel.tweissi@senate.jo -
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معالي المهند�س �شحاده �أبو هديب
بكالوريو�س هند�سة مدنية وتخطيط مدن /جامعة
المتحدة االمريكية . 1981

A& M Texas

 -الواليات

المنا�صب الوزارية:
وزير ال�ش�ؤون البلدية .2009/6 - 2007/11
القطاع العام:
 −مدير عام م�ؤ�س�سة الإ�سكان والتطوير الح�ضري .2007 – 2005
 −مدير عام �سلطة �إقليم البتراء .2005 - 1999
 −م�ساعد �أمين عمان الكبرى ل�ش�ؤون التخطيط .1999 – 1996
 −مدير دائرة العطاءات في �أمانة عمان الكبرى .1996 – 1993
القطاع الخا�ص:
رئي�س هيئة المديرين �شركة العالم العربي.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيطالية ،والالتيفية ،والبلجيكية ،والكورية.
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المجال�س :
 −نائب رئي�س هيئة مديري منطقة المفرق التنموية - 2013
 −ع�ضو مجل�س �إدارة دار الدواء - 2013
 −نائب رئي�س مجل�س �أمناء ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية - 2012
 −رئي�س مجل�س �إدارة �سلطة �إقليم البتراء .2004 - 1999
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى .2007
البريد االلكتروني:

shehadeh.abuhadaib@senate.jo
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معالي المهند�س عالء عارف البطاينة
 −ماج�ستير في نظم المعلومات الإدارية  /جامعه جورج وا�شنطن – الواليات
المتحدة الأمريكية .1993
 −بكالوريو�س هند�سة كهربائية  /جامعة جورج وا�شنطن – الواليات المتحدة
الأمريكية .1991

المنا�صب الوزارية:
 −وزير طاقة وثروة معدنية ووزير نقل .2013/3 - 2012/10
 −وزير طاقة وثروة معدنية .2012/10 - 2012/5
 −وزير نقل .2012/4 - 2011/10
 −وزير نقل .2011/10 - 2009/12
 −وزير اال�شغال العامة .2009/12 - 2009/2
 −وزير نقل .2009/2 - 2007/11
القطاع العام:
 −مدير عام دائرة الجمارك .2007 – 2005
� −أمين عام وزارة النقل.2005 – 2000
القطاع الخا�ص:
 −م�ست�شار في مجال االت�صاالت .2000 - 1995
 −مهند�س� /شركة راكال (ت�صنيع �أجهزة تحديد المواقع واالت�صاالت للطائرات)  -بريطانيا 1992
 .1994 −مهند�س� /شركة انتل �سات (االت�صاالت للأقمار ال�صناعية) في وا�شنطن  /الواليات المتحدة
االمريكية .1991 - 1990
لجان المجل�س:
ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
		
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية– الكويتية.
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اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والفرن�سية (معرفة).
الأو�سمة والجوائز:
 −جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز الحكومي وال�شفافية (الف�ضية) لوزارة النقل .2013
 −جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز الحكومي وال�شفافية الدورة الخام�سة ( )2011/2010المركز
الثالث في المرحلة البرونزية لوزارة النقل .2011
 −جائزة الملك عبداهلل الثاني للتميز الحكومي وال�شفافية الدورة الثالثة ( - )2007/2006فئة
�أف�ضل �إنجاز (الجمارك الأردنية).
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى .2006
 −و�سام ال�صليب الأعظم لأورانج  -ن�ساو من مملكة هولندا .2006
البريد االلكتروني:

 alaa@alarifconsult.comalaa.batayneh@senate.jo -
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معالي المهند�س مو�سى المعايطه
ماج�ستير هند�سة ات�صاالت  /جامعة بوخار�ست  -رومانيا. 1981

المنا�صب الوزارية:
 −وزير التنمية ال�سيا�سية .2011/10 - 2011/7
 −وزير التنمية ال�سيا�سية .2011/2 - 2010/11
 −وزير التنمية ال�سيا�سية .2010/11 - 2009/12
 −وزير التنمية ال�سيا�سية .2009/6 - 2009/2
القطاع الخا�ص:
 −مدير عام المركز البديل للدرا�سات ال�سيا�سية والتدريب .2009 - 2006
 −مدير تنفيذي ل�شركة �آمان للتجارة والت�سويق .2009 – 1999
 −مدير عام مركز ال�شبكات العربي .1999 – 1994
 −مدير لل�صيانة في ال�شركة الثالثية المتحدة .1993 – 1990
 −م�س�ؤول ال�صيانة في ال�شركة المتحدة للتجارة .1989 – 1986
لجان المجل�س:
 −ع�ضو :لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو :لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
 −مقرر لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية  -الرومانية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الألمانية ،والبولندية ،والجورجية ،والالتيفية ،والبلجيكية ،والت�شيلية.
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المجال�س:
� −ساهم في ت�أ�سي�س الحزب الديمقراطي الوحدوي (توحيد �أربعة �أحزاب وتيارات �سيا�سية) 1996
 .2008� −أمين عام (م�ؤ�س�س) الحزب الديمقراطي الوحدوي  ،1996والذي ا�صبح ا�سمه حزب الي�سار
الديمقراطي الأردني .2008 -1998
 −ع�ضو المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي.
 −ع�ضو المكتب ال�سيا�سي للحزب الديمقراطي الإ�شتراكي الأردني  /م�شارك في ت�أ�سي�س الحزب
.1996 - 1992
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والرومانية.
الم�ؤلفات:
العديد من الأبحاث و�أوراق العمل والدرا�سات على الم�ستوى المحلي والعربي حول ق�ضايا الإ�صالح
ال�سيا�سي،تطوير الديمقراطية في الأردن والعالم العربي ،تطور الحياة ال�سيا�سية في الأردن والعالم
العربي ،تجربة الي�سار الأردني والعربي ،الأحزاب ال�سيا�سية و�أ�ساليب تمويلها ،الأنظمة االنتخابية.
البريد االلكتروني:

musa.maaytah@senate.jo
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معالي المهند�س عماد نجيب فاخوري
 −ماج�ستير �إدارة اعمال  /جامعة نورث و�سترن  -الواليات المتحدة االمريكية .1998
 −ماج�ستير �سيا�سة عامة  /جامعة هارفارد  -الواليات المتحدة االمريكية .1992
 −بكالوريو�س في الهند�سة الطبية وماج�ستير في الهند�سة تخ�ص�ص �إدارة هند�سية  /جامعة
كي�س و�سترن ريزيرف  -الواليات المتحدة االمريكية .1990

المنا�صب الوزارية:
 −وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للم�شاريع الكبرى 2010/10 - 2009/12
 −وزير دولة للم�شاريع الكبرى .2011/2 – 2010/11
القطاع العام:
 −مدير مكتب جاللة الملك عبد اهلل الثاني .2014 – 2011
 −الرئي�س التنفيذي � /شركة تطوير العقبة .2009 – 2005
 −نائب رئي�س مجل�س المفو�ضين ،مفو�ض اال�ستثمار والتنمية االقت�صادية � /سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية الخا�صة .2005 - 2004
 −مفو�ض اال�ستثمار والتنمية االقت�صادية � /سلطة منطقة العقبة االقت�صادية الخا�صة .2009 - 2000
 −المن�سق العام ل�ش�ؤون التخطيط وبرامج جاللة الملك . 2003
 −مدير الأبحاث والعالقات االقت�صادية م�ست�شار اقت�صادي لعملية ال�سالم  /وزارة الخارجية الأردنية
.1999 – 1995
 −باحث  /الجمعية العلمية الملكية . 1991
القطاع الخا�ص:
 −مهند�س � /شركة الخدمات الطبية في والية �أوهايو في الواليات المتحدة الإمريكية .1989
 −باحث  /معهد هارفرد للتنمية العالمية .1992
 −مدير برامج ال�سيا�سة الإقليمية وم�س�ؤو ًال عن تطوير البرامج الإقليمية للدول العربية في برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي .1995 – 1992
 −رئي�س  /مجموعة �سنت�شري اال�ستثمارية في الأردن – ال�شركة العامة القاب�ضة .2000 – 1999
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون القانونية .
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية .
 ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني .95
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المجال�س:
 −رئي�س مجل�س امناء �صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية -2014
 −رئي�س اللجنة الوزارية لتطوير القطاع العام .2011 - 2009
 −رئي�س اللجنة الوزارية للبنى التحتية والم�شاريع .2011 - 2009
 −ع�ضو مجل�س �إدارة مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز .2010 - 2009
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الموانئ .2009 - 2004
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة مياه العقبة .2009 – 2004
 −رئي�س مجل�س �إدارة �شركة ميناء حاويات العقبة .2009 – 2006
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الخدمات البحرية .2009 - 2007
 −رئي�س مجل�س �إدارة العقبة للمطارات .2009 - 2007
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة �سرايا العقبة .2009 - 2007
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة تطوير الجنوب ( معان ) .2009 – 2007
 −ع�ضو مجل�س التعليم العالي .2009 – 2007
 −رئي�س مجل�س الإدارة ل�شركة تطوير العقبة  ، 2007 – 2004نائب رئي�س المجل�س .2009 - 2007
 −ع�ضو ال�صندوق الها�شمي لتنمية البادية .2005 – 2004
 −ع�ضو اللجنة العليا للم�شاريع اال�ستثمارية في البحر الميت.
 −ع�ضو لجنة اال�ستثمار والبنية التحتية في الأجندة الوطنية الأردنية.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة معهد عمان للتنمية الح�ضرية.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة القيادات العربية ال�شابة .
 −ع�ضو مجل�س �إدارة معهد البحر الأحمر للفنون ال�سينمائية.
 −ع�ضو مجل�س التخا�صية .2007 - 2005
اللغات:
العربية ,واالنجليزية ،والفرن�سية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الح�سين للعطاء الممي ُز عام .2008
 −زمالة �آيزنهاور عام .2002
البريد االلكتروني:

imadnf@gmail.com
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معالي الدكتور وجيه مو�سى عوي�س
 −دكتوراه الوراثة الجزئية  /جامعة والية وا�شنطن – الواليات المتحدة االمريكية .1979
 −ماج�ستير علوم احياء  /الجامعة الأردنية .1976
 −بكالوريو�س علوم احياء  /الجامعة الأمريكية في بيروت  -الجمهورية اللبنانية .1972

المنا�صب الوزارية:
 −وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي . 2013/3 - 2012/10
 −وزير التعليم العالي .2012/10 – 2012/5
 −وزير التعليم العالي .2011/10 - 2011/2
القطاع العام:
 −رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا .2011 - 2003
 −نائب رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا .2003 - 1998
 −عميد كلية العلوم  /جامعة اليرموك .1998 - 1994
 −رئي�س ق�سم في كلية العلوم  /جامعة اليرموك .1993 - 1991
 −ا�ستاذ م�ساعد في كلية العلوم /جامعة اليرموك .1991 - 1979
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية  -البولندية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الم�صرية ،والتركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الألمانية ،والإيرلندية ،والجورجية ،والالتيفية ،والت�شيلية.
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المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �أمناء �صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية -2014
 −رئي�س هيئة جائزة عبد الحميد �شومان للعلماء العرب - 2013
 −رئي�س لجنة مناهج العلوم/وزارة التربية والتعليم -2013
 −ع�ضو اللجنة الملكية للتربية والتعليم -2007
 −ع�ضو م�ؤ�س�سة ُفلبرايت .2012 - 2009
 −ع�ضو مجل�س التعليم العالي .2010 - 2005
 −ع�ضو لجنة العلوم والتكنولوجيا للدول النامية/اليون�سكو .2003 - 1995
الم�ؤلفات:
ن�شر  35بح ًثا علم ًيا في مجال العلوم والتكنولوجيا في مجالت علمية عالمية .
الأو�سمة والجوائز:
 −دكتوراه فخرية من معهد جامعة نيويورك التكنولوجية .2005
 −جائزة �سكلبت�شر اوف �أونور من جامعة الت�شيك الزراعية .2005
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 wajih.owais@hotmail.comwajih.owais@senate.jo -
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معالي الدكتور يا�سين محمد �صايل الح�سبان
� −شهادة الكفاءة الأمريكية لالخت�صا�ص العالي في طب اال�سنان  /جامعة والية نيويورك
في بافالو  /الواليات المتحدة الأمريكية .1983
 −ماج�ستير علم �صناعة الأ�سنان  /جامعة لندن -بريطانيا .1976
 −بكالوريو�س طب �أ�سنان  /جامعة ا�سطنبول الحكومية  -الجمهورية التركية .1969

المنا�صب الوزارية:
وزير ال�صحة .2011/5 – 2011/2
القطاع العام:
 −محا�ضر غير متفرغ كلية طب الأ�سنان  /الجامعة الأردنية .2005 – 1985
 −مدير عام مدينة الح�سين الطبية . 2000/5 – 1999/10
 −مدير م�ست�شفى الح�سين  /مدينة الح�سين الطبية.1999/10 - 1999/4
 −مدير طب الأ�سنان في الخدمات الطبية.1999/4– 1991/12
 −مدير م�ست�شفى الملكة علياء الع�سكري /عمان .1991 - 1989
 −مدير م�ست�شفى الأمير علي الح�سين  /الكرك .1988 - 1978
القطاع الخا�ص:
� −إ�ست�شاري زراعة وتركيب �أ�سنان – 2000
 −محا�ضر غير متفرغ/الجامعة الأردنية .2006 - 1986
� −أ�ستاذ م�ساعد  /جامعة والية نيويورك  -بافالو .1983 - 1982
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة الأخوة الأردنية– التركية.
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والم�صرية ،والمغربية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الألمانية ،والالتيفية.
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المجال�س:
 −ع�ضو نقابة �أطباء الأ�سنان - 1972
 −رئي�س مجل�س �إدارة م�ست�شفى الرويال – 2012
 −رئي�س مجل�س �إدارة الم�ست�شفى الإ�سالمي .2011 - 2009
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة الها�شمية .2010 – 2009
 −ع�ضو مجل�س الجامعة  /جامعة العلوم والتكنولوجيا .2008 - 2007
 −ع�ضو مجل�س كلية طب الأ�سنان  /جامعة العلوم والتكنولوجيا .2007 - 2006
 −رئي�س لجنة الدرا�سات العليا للبورد الأردني لطب الأ�سنان .2011 - 2005
 −رئي�س المكتب الدائم للم�ؤتمرات  /نقابة �أطباء الأ�سنان .2007 - 2002
 −ع�ضو ومقرر اللجنة الطبية لمعادلة ال�شهادات وزارة التعليم العالي .2005 - 1995
 −رئي�س جمعية اال�ستعا�ضات ال�سنية الأردنية .2002 – 1998
 −ع�ضو مجل�س كلية طب الأ�سنان  /الجامعة الأردنية .2000 – 1997 , 1995 -1991
 −ع�ضو اللجنة التنفيذية التحاد �أطباء الأ�سنان العالمي ميالنو /ايطاليا .1997 -1991
 −مقرر اللجنة الع�سكرية التحاد �أطباء �أ�سنان العرب .1992 – 1988
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والتركية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اليوبيل الف�ضي.
 −و�سام النه�ضة من الدرجة الثانية.
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الثالثة.
 −و�سام الكوكب من الدرجة الثانية.
 −و�سام الح�سين للعطاء المتميز .
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية.
ال�شارات:
�شارة  :تقدير الخدمة الطويلة المخل�صة ،الكفاءة الفنية التدريبية ،الكفاءة القيادية ،الكفاءة الإدارية
والفنية  ،الخدمة من � 67إلى .71
البريد االلكتروني:

 ymss5@hotmail.com yasin.husban@senate.jo100
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معالي المهند�س عاطف محمد �أحمد التل
 −ماج�ستير هند�سة الأنظمة الإلكترونية الع�سكرية /جامعة كرانفيلد –
بريطانيا .1995
 −بكالوريو�س هند�سة �إلكترونية /جامعة نوتنغهام– بريطانيا .1978

المنا�صب الوزارية:
وزير االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات .2012/5 - 2011/2
القطاع العام:
 −القوات الم�سلحة الأردنية . 2011 - 1978
( �أحيل للتقاعد برتية برتبة لواء)
• رئي�س هيئة التخطيط الإ�ستراتيجي .2011 - 2010
• �ضابط مهند�س .2010 - 1978
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية  ،والم�صرية  ،والتركية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية :الإيرلندية ،والبولندية ،والجورجية ،والالتيفية ،والبلجيكية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام النه�ضة من الدرجة الثانية.
 −و�سام الكوكب من الدرجة الثانية.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثالثة.
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الرابعة.
 −و�سام اليوبيل الف�ضي.
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ال�شارات:
�شارة  :تقدير الخدمة المخل�صة ،الكفاءة القيادية ،الكفاءة التدريبية.
البريد االلكتروني:

 ateftell@gmail.comatef.tell@senate.jo -
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معالي المهند�س وجيه طيب عزايزه
بكالوريو�س هند�سة مدنية /جامعة حلب  -الجمهورية العربية ال�سورية .1979

المنا�صب الوزارية:
 −وزير التنمية االجتماعية .2013/3 - 2012/5
 −وزير التنمية االجتماعية .2011/10- 2011/7
القطاع العام:
 −مدير دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية .2011/7 - 2004/12
 −مدير وحدة تنفيذ م�ست�شفى حمزة .2004/4 – 2000
 −مهند�س موقع وحدة �إدارة الأبنية وال�صيانة في مديرية الأمن العام .1981 – 1980
القطاع الخا�ص:
 −رئي�س ،مدير �إداري� ،شريك وم�ست�شار فني � /شركة عمون للمقاوالت .2000 – 1984
 −مكتب ع ّمان لال�ست�شارات الهند�سية وتخطيط المدن .1984 – 1981
 −باحث في درا�سات الالجئين.
 −محا�ضر في المعهد الدبلوما�سي الأردني والكلية الملكية الأردنية للدفاع الوطني .
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة فل�سطين.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الم�صرية ،والمغربية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيرلندية ،والبولندية ،والجورجية ،والالتيفية ،والتايلندية،
والت�شيلية.
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المجال�س :
 −ع�ضـو نقابة المهند�سيـن - 1979
 −رئي�س جمعية الح�ضارة العربية ( �شمل) - 2013
 −ع�ضو مجل�س الأمناء  /مركز الحياة «ائتالف المجتمع المدني لمراقبة االنتخابات (را�صد)» – 2013
 −ع�ضو فريق العمل الوطني لمتابعة تنفيذ قرار رقم  /1325اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة
.2013 - 2011
 −ع�ضو مجل�س درا�سات الالجئين (جامعة اليرموك) .2008 - 2005
 −ع�ضو الم�ؤ�س�سة الها�شمية لإعادة �إعمار الم�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة الم�شرفة .2010- 2004
• ع�ضو لجنة �إعادة �إعمار الم�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة الم�شرفة . 2010 - 2004
 −ممثل الأردن في اللجنة الأردنية الفل�سطينية الم�شتركة .2010 - 2004
 −ممثل الحكومة الأردنية  /م�ؤ�س�سة الأرا�ضي المقد�سة .
 −رئيـ�س نادي القد�س الريا�ضي .1997 - 1996
 −ع�ضو مجل�س �إدارة جمعية الحنونة للثقافة ال�شعبية .1994 - 1992
 −ع�ضو جمعية رجال الأعمـال .1992 - 1987
 −ع�ضو جمعية الخر�سانة الأردنية .1990 - 1985
 −ع�ضو جمعية حماية البيئة .1990 - 1985
 −ع�ضو مجل�س �شعبة الهند�سة المدنية .1987 - 1985
 محكم ومهند�س �إدارة الم�شاريع  /جمعية المحكمين الأردنيين.اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 wageehazayzeh@yahoo.comwageeh.azayzeh@senate.jo -
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معالي الدكتور محمد بركات الزهير

 −دكتوراه في العلوم االقت�صادية وعلوم ال�شركات بدرجة �إمتياز /جامعة مدريد
الم�ستقلة � -إ�سبانيا .2001
 −ماج�ستير في العلوم االقت�صادية وعلوم ال�شركات (�إدارة وتنظيم) /جامعة
مدريد الم�ستقلة � -إ�سبانيا .1998
 −بكالوريو�س اقت�صاد زراعي  /الجامعة الأردنية .1991

المنا�صب الوزارية:
وزير دولة لل�ش�ؤون االقت�صادية .2011/10 - 2011/7
القطاع العام:
� −أ�ستاذ م�ساعد  /جامعة البلقاء التطبيقية .2008 - 2001
 −مدير عام  /المعهد الوطني لتدريب المدربين .2011 - 2008
 −م�ساعد  /عميد كلية ع ّمان الجامعية للعلوم المالية و الإدارية .2003
لجان المجل�س:
 −مقرر اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والإماراتية ،والباك�ستانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيطالية ،والكازاخية ،والبلجيكية ،والالتيفية.
المجال�س:
ع�ضو لجنة تحكيم جائزة منظمة المر�أة العربية/القاهرة .2016 - 2013
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية  ،والإ�سبانية.
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mohammad_alzuhair@yahoo.com mohammad.alzuher@senate.jo -
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معالي الدكتور يا�سين مهيب الخياط
 −دكتوراه في هند�سة البيئة  /جامعة كامبردج  -بريطانيا .1993
 −دبلوم تقنية البترول البحرية  /جامعة معهد فلوريدا للتكنولوجيا  -الواليات
المتحدة الأمريكية .1982
 −بكالوريو�س علوم المحيطات /جامعة هاي بوينت  -الواليات المتحدة الأمريكية .1981

المنا�صب الوزارية:
وزير البيئة .2012/10 – 2011/10
القطاع العام:
 −مدير عام م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س .2011 - 2004
 −مدير مركز الكيمياء ال�صناعية /الجمعية العلمية الملكية .2004 - 1998
 −رئي�س مركز بحوث البيئة /الجمعية العلمية الملكية .1998 - 1992
 −باحث في ق�سم البيئة  /الجمعية العلمية الملكية .1988 - 1983
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية  -االماراتية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية :االمريكية ،والإيرلندية ،والالتيفية ،والكورية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �إدارة الهيئة الها�شمية للم�صابين الع�سكريين - 1997

107

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 khayyatyaseen@yahoo.comyaseen.khayyat@senate.jo -
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معالي الدكتور �شبيب فرح عماري
 −دكتوراه في االقت�صاد  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1980
 −ماج�ستير �إقت�صاد  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1974
 −ماج�ستير �إقت�صاد  /جامعة ميت�شغان – الواليات المتحدة الأمريكية .1971
 −بكالوريو�س �إقت�صاد وعلوم �سيا�سية  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1967

المنا�صب الوزارية:
وزير ال�صناعة والتجارة .2012/10 - 2012/5
القطاع الخا�ص:
مدير عام �شركة ال�ضمان لال�ستثمار .2004 - 1985
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية – الفرن�سية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الأمريكية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الح�سين بن طالل - 2005
 −رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة االت�صاالت الأردنية �/أورانج الأردن - 2000
 −ع�ضو مجل�س �إدارة بنك اال�ستثمار العربي الأردني .2014 - 2002
 −ع�ضو مجل�س �إدارة التخا�صية .2012 - 2008
 −ع�ضو لجنة الحوار الوطني .2011
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثانية.
 −و�سام �شرف برتبة فار�س من فرن�سا.
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shabib.ammari@orange.jtg.jo shabib.ammari@senate.jo -
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معالي ال�سيد يو�سف كا�سب �صفوق الجازي
هند�سة ميكانيكية  /كلية ت�شل�سي في لندن  -بريطانيا .1985

المنا�صب الوزارية:
وزير دولة .2012/10 - 2012/4
القطاع العام:
 −خدمة في القوات الم�سلحة الأردنية �/سالح ال�صيانة الملكي .2006 - 1985
• رئي�س �شعبة التفتي�ش والجودة� /سالح ال�صيانة الملكي .2006 - 2004
• ركن 1م�شتريات �آليات �أ�سلحة ومعدات .2004 - 2002
• قائد م�شغل لواء الحر�س الملكي الأول .2002 - 2000
• قائد م�شغل/المنطقة الع�سكرية الو�سطى .2000 - 1999
• ركن اح�صاء وبرامج  /مديرية �سالح ال�صيانة الملكي .1998 - 1985
القطاع الخا�ص:
م�ؤ�س�سة تجارية فنية .2010 - 2006
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والم�صرية ،والباك�ستانية ،والكازاخية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية:الفرن�سية ،والبولندية.
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
و�سام الخدمة المخل�صة.
البريد االلكتروني:

 yousef.jazi@gmail.comyousef.aljazi@senate.jo -
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معالي ال�سيد ب�سام �سالمة حدادين
دبلوم لغة �إيطالية  /جامعة الأجانب في بيروجيا – �إيطاليا .1974

المنا�صب الوزارية:
وزير التنمية ال�سيا�سية ووزير ال�ش�ؤون البرلمانية .2013/8 - 2012/10
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س النواب ال�ساد�س ع�شر ،والخام�س ع�شر ،والرابع ع�شر ،والثالث ع�شر ،والثاني ع�شر /
النائب الأول للرئي�س ،والحادي ع�شر.
القطاع الخا�ص:
 −مدير عام مركز ني�سان للتنمية ال�سيا�سية والبرلمانية - 2013
 −رئي�س المركز الثقافي الديمقراطي الأردني - 2008
 −كاتب ومحلل �سيا�سي وبرلماني في جريدة الغد الأردنية .2012 - 2009
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة فل�سطين.
 −ع�ضو لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية  -الإيطالية.
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية  -ال ُعمانية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الفرن�سية.
اللغات:
العربية ،واالنجليزية  ،وااليطالية.
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الم�ؤلفات:
 −درا�سات في ال�ش�أن البرلماني وال�سيا�سي والحركات النقابية العمالية والطالبية ومنها:
• �سلطة البرلمان في الد�ستور .2014
• حقوق المعار�ضة البرلمانية في الد�ستور .2014
• الحركة الطالبية الأردنية .1978
البريد االلكتروني:

 b.haddadin@hotmail.combassam.haddadin@senate.jo -
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معالي ال�سيد محمد �صامد الرقاد
بكالوريو�س حقوق  /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .1963

المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الثالث والع�شرون.
القطاع العام:
 −رئي�س محكمة التمييز ورئي�س المجل�س الق�ضائي الأعلى .2008 - 2002/4
(�صدرت الإرادة الملكية ال�سامية بمنحه لقب معالي ).2002
• رئي�س الديوان الخا�ص بتف�سير القوانين
 −ع�ضو المجل�س العالي لتف�سير الد�ستور.
 −قا�ضي /محكمة �صلح �إربد .1970 - 1968
 −موظف /وزارة العدل .1968 - 1966
 −موظف  /ديوان المحا�سبة .1966 -1960
لجان المجل�س:
رئي�س اللجنة القانونية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – ال�سعودية.
المجال�س :
 −محا�ضر في المعهد الق�ضائي لمادة (قيم وتقاليد الق�ضاء ) .2002
 −م�شارك في مناق�شة م�شروع نظام محكمة العدل العربية في مقر جامعه الدول العربية في جمهورية
م�صر العربية .1996
 −م�شارك في لجنة الإعداد لم�شروعي قانون البينات وقانون كاتب العدل .1989
 −رئا�سة العديد من اللجان المتعلقة ب�صياغة وتعديل القوانين .
 −م�شارك في العديد من الم�ؤتمرات العربية والدولية.
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
قالدة الح�سين ابن علي.
البريد االلكتروني:

mohammed.raggad@senate.jo
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�سعادة ال�سيد �أ�سامة احمد الملكاوي
 −دبلوم عالي قانون عام  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1976
 −بكالوريو�س قانون /جامعة بيروت العربية  -الجمهورية اللبنانية .1974

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الثالث ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الع�شرون.
القطاع الخا�ص:
 −محامي  /مكتب خا�ص - 1980
 −محامي /م�صفاة البترول الأردنية .1980 - 1974
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −مقرر لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والبحرينية ،والإماراتية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �أمناء :جامعة اليرموك ،ومركز الح�سين لأبحاث التكنولوجيا الحيوية وال�سرطان.
 −ع�ضو ية عدد من مجال�س الإدارة  :م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ،اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية،
�شركة بيت المال ،المجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ،جمعية ا�صدقاء الأطفال في اليوني�سيف....
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 melkawilaw@gmail.com ousama.melkawi@senate.jo117
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�سعادة ال�سيد محمد م�سلم الأزايده
 −دبلوم درا�سات عليا  /الجامعة الأردنية .1990
 −بكالوريو�س لغة عربية  /جامعة بيروت العربية  -الجمهورية اللبنانية .1986
 −دبلوم لغة �إنجليزية  /معهد المعلمين  -ع ّمان .1973

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س النواب الثالث ع�شر ،والحادي ع�شر.
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الع�شرون.
القطاع العام:
مدر�س ومن ثم مدير ًا لمدر�سة زيد بن حارثة الثانوية .1992 - 1988
القطاع الخا�ص:
مدير المركز الإ�سالمي/م�أدبا .1992 - 1986
		
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال�سعودية ،والإماراتية ،والكازاخية ،والباك�ستانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الجورجية ،والبلجيكية ،والكورية.
المجال�س:
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) جمعية الروائع التعاونية - 2013
 −ع�ضو جمعية تن�شيط ال�سياحة /مادبا - 2010
 −رئي�س مجل�س �إعمار مادبا – 2009
 −رئي�س فخري لجمعية عبد الرحمن بن عوف - 2005
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 −ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري لمحافظة م�أدبا - 1997
 −ع�ضو نادي مادبا الريا�ضي الثقافي - 1985
 −رئي�س (م�ؤ�س�س) جمعية عبد الرحمن بن عوف الخيرية .2005 - 1999
 −خطيب جامع .1997 - 1980
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

mohammed.alazaydeh@senate.jo

119

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

�سعادة ال�سيدة مي حمدي �أبو ال�سمن
 −ماج�ستير �إدارة  /الجامعة الأردنية .1994
 −بكالوريو�س لغة عربية  /الجامعة الأردنية .1972

القطاع العام:
 −مدير /مدر�سة ال�سلط الثانوية للبنات . 1993 - 1980
 −مدير /المدر�سة ال�شاملة للبنات .1980 - 1976
 −مدير /مدر�سة هالة بنت خويلد الثانوية  /ال�سلط .1976 - 1974
القطاع الخا�ص:
امين �سر تجمع لجان المر�أة - 1995
المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الع�شرون.
لجان المجل�س:
 −رئي�س لجنة المر�أة.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو لجنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الم�صرية ،والمغربية .
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :ال�صينية ،والتايلندية.
المجال�س :
 −امين �سر تجمع لجان المر�أة -1998
 −ع�ضو المجل�س الأعلى لل�شباب .2010-2006
 −ع�ضو �صندوق التنمية والت�شغيل .2012 -2006
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 −ع�ضو المركز الوطني لحقوق الإن�سان .2008-2002
 −ع�ضو المجل�س الأعلى لتجمع لجان المر�أة الوطني الأردني -1996
 −ع�ضو اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة - 1995
 −ع�ضو اللجنة الملكية لحقوق الإن�سان . 2002
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الح�سين .2010 - 2002
 −ع�ضو المجل�س الأعلى للإعالم .2005 - 2001
اللغات:
العربية ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

mai.abusamen@senate.jo
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�سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
 −دكتوراه في �أ�صول التربية  /جامعة عمان العربية .2005
 −ماج�ستير تربية  /جامعة جوبا – ال�سودان .2001
 −دبلوم عالي �إدارة  /الجامعة الأردنية .1999
 −بكالوريو�س تاريخ  /جامعة بيروت العربية  -الجمهورية اللبنانية .1994

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون  ،والرابع والع�شرون ،والثالث والع�شرون ،والثاني والع�شرون،
والحادي والع�شرون.
 −ع�ضو  :البرلمان العربي (رئي�س لجنة ال�ش�ؤون االجتماعية والمر�أة وال�شباب) - 2009
القطاع العام:
 −محا�ضر غير متفرغ  /الجامعة الأردنية .2012
 −م�ست�شار  /وزارة التنمية االجتماعية .2005
 −مدير عام مدار�س ابن تيمية الثانوية ال�شاملة .2003 – 1993
القطاع الخا�ص:
 −معدة ومقدمة برامج دينية في الإذاعة الأردنية ق�سم القر�آن الكريم باللغتين العربية واالنجليزية
.2010 - 2009
 −كاتبة في �صحيفة الد�ستور اليومية .2005 - 1999
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية:ال�سعودية ،والإماراتية ،ال ُعمانية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – ال�صينية.
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المجال�س:
 −ع�ضو اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة الأردنية -1993
 −ع�ضو مجل�س الجامعة الأردنية .2011
 −ع�ضو اللجنة ا لوطنية للأجندة الوطنية .2005
 −ع�ضو لجنة مكافحة الف�ساد  /الأردن �أو ًال .2004
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) حزب الو�سط الإ�سالمي .2000
 −الم�شاركة في لجان تحكيم بع�ض تقارير التنمية الإن�سانية ال�صادرة عن الأمم المتحدة للدول
العربية .2005 ، 2003
اللغات:
 −العربية ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
 −دليل النوع االجتماعي .2010
 −الإ�سالم والديمقراطية نحو مواطنة ف ّعالة .2005
 −ملخ�ص قرارات م�ؤتمرات ومنتديات ال�سيدات الأول .2005 - 2003
 −حقوق المر�أة بين �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية واتفاقية ال�سيداو .
 −النوع االجتماعي من منظور �إ�سالمي.
� −أوراق عمل  :حوار الأديان  ،المر�أة والعمل ال�سيا�سي  ،الجذور الإ�سالمية لحقوق الإن�سان  ،التحول
الديمقراطي.
البريد االلكتروني:

 nawal19552003@yahoo.comnawal.faouri@senate.jo -
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�سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
 −دبلوم عالي تخدير و�إنعا�ش  /جامعة فينا  -النم�سا .1981 - 1980
 −ماج�ستير تخدير و�إنعا�ش /جامعة مدريد – �إ�سبانيا .1979 -
 −بكالوريو�س طب وجراحة  /جامعة غرناطة – �إ�سبانيا .1973

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون ،والرابع والع�شرون ،والثالث والع�شرون ،والثاني والع�شرون.
القطاع العام:
 −مدير عام �صحة محافظة م�أدبا .1999 - 1995
 −مدير م�ست�شفى النديم الحكومي . 1995 - 1990
 −ا�ست�شاري �أول تخدير و�إنعا�ش (نائب رئي�س الق�سم)  /م�ست�شفى الب�شير .1989 -1984
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة الخدمات العامة.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة االخوة الأردنية :البحرينية ،والإماراتية ،والأذرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الرومانية ،والجورجية ،والبلجيكية.
المجال�س:
� −أمين عام المجل�س الطبي الأردني .2006 - 1999
 −نائب نقيب الأطباء وع�ضو مجل�س النقابة .1999 - 1990
 −ع�ضو المجل�س الأعلى التحاد الأطباء العرب .1994 - 1990
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اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والإ�سبانية.
البريد االلكتروني:

 dr.j.huneiti@hotmail.cojmjafar.huneiti@senate.jo -
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�سعادة ال�سيدة هيفاء النجار
 −ماج�ستير �إدارة تحويلية  /جامعة باكنغهام  -بريطانيا .2003
� −شهادة قيادة المدار�س الدولية  /معهد تدريب المدراء  -الواليات المتحدة
الأمريكية .1998
 −بكالوريو�س تربية  -درا�سات �سكانية  /الجامعة الأردنية .1982

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون.
القطاع الخا�ص:
 −المدير العام لمدر�ستي الأهلية للبنات والمطران للبنين.
 −م�س�ؤول البحث والتطوير في المدر�سة الأهلية .1994-1993
 −المدير المالي والإداري في المدر�سة الأهلية .1994-1992
 −مدير /رو�ضة الأهلية والمطران .1994 - 1984
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الإماراتية ،وال ُعمانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الأمريكية ،والفرن�سية ،والت�شيلية.
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المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س امناء �صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية -2014
 −ع�ضو مجل�س التربية والتعليم -2011
 −رئي�س نادي �صاحبات الأعمال والمهن  -ع ّمان – 2010
 −ع�ضو مجل�س �إدارة المجل�س الأوروبي للمدار�س الدولية -2008
 −رئي�س اللجنة الفنية لجائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم والمدير المتميز - 2006
 −ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري الدولي واالقليمي لمدار�س منظمة البكالوريا الدولية .2012-2006
 −ع�ضو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي .2011 - 2009
 −ع�ضو مجل�س �أمانة عمان .2011 - 2007
 −ع�ضو المجل�س الأعلى لل�شباب .2008 – 2006
 −ع�ضو مجل�س االمناء الم�ؤ�س�س لمدر�سة �أكاديمية الملك .2007 -2004
 −مقرر لجنة التعليم للأجندة الوطنية للتعليم في الأردن .2005
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والفرن�سية (معرفة).
الأو�سمة والجوائز:
 −درع الكني�سة الأ�سقفية في القد�س وال�شرق الدولي للعطاء الدائم والخدمة الم�ستمرة .2011
 −جائزة المجل�س الأوروبي للمدار�س الدولية الدولي .2009
 −جائزة ع�ضو مجل�س الأمناء الم�ؤ�س�س لأكاديمية الملك .2006
 −جائزة الح�سن بن طالل للتميز الأكاديمي .2002
 −و�سام الح�سين للعطاء المتميز من الدرجة الأولى .2001
البريد االلكتروني:

 h.najjar@asg.edu.johaifa.hajjar@senate.jo -
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�سعادة المهند�س محمد دروي�ش ال�شهوان
الم�ساعد الثاني لرئي�س مجل�س الأعيان

بكالوريو�س هند�سة ميكانيك  /جامعة المار في تك�سا�س – الواليات المتحدة
الأمريكية .1977

المجال�س البرلمانية:
 −ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون.
القطاع الخا�ص:
 −رئي�س هيئة مديري ال�شركة الأردنية للمجمعات العقارية .2011 - 2010
 −م�ؤ�س�سة المزود الأردني /م�ؤ�س�سة تجارية هند�سية (خا�صة) .2001
 −ال�شركة العراقية الأردنية للنقل البري (مدير عام بالوكالة) .2000
 −ال�شركة العراقية الأردنية للنقل البري  /الأردن .1999 - 1987
 −مدير عام �شركة ال�شهوان للهند�سة والمقاوالت .1987 – 1985
 −رئي�س الق�سم الفني بوزارة الداخلية  /دولة قطر .1984 – 1979
 −مهند�س ا�ستقبال في �شركة المناعي التجارية  /دولة قطر .1979 – 1978
 −مدير تجاري في �شركة الغانم  /الكويت .1978
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والقطرية ،والإماراتية ،وال ُعمانية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �أمانة عمان الكبرى . 2011 –2007
 −ع�ضو هيئة النقل العام� /أمانة عمان .2011 – 2007
 −رئي�س ائتالف  /حزب الحركة الوطنية (ي�ضم  17حزب �أردني و�سطي) .2008 – 2001
� −أمين عام (م�ؤ�س�س)  /حزب الفجر الجديد الأردني العربي .2008 – 1999
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اللغات:
 −العربية ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 juspa@hotmail.commohammaed.alshahwan@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد محمد عيد البندقجي
 −دبلوم �إدارة  /جامعتي جورج تاون و�أكالهوما ومحكمة ال�ضريبة
الفيدرالية و �آر �آي �إ�س  -الواليات المتحدة الأمريكية .1964
 −بكالوريو�س حقوق  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1960

المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون.
القطاع العام:
رئي�س الق�سم القانوني في دائرة ال�ضريبة �سابق ًا .
القطاع الخا�ص:
 −محامي وم�ست�شار قانوني .
 −موفق في المركز الدولي لت�سوية نزاعات اال�ستثمار /البنك الدولي  -وا�شنطن .
 −محكم في محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية وجمعية المحكمين الأردنيين.
 −محكم وموفق ممار�س في الأردن وخارجه.
 −م�ست�شار قانوني لعدة وزارات وهيئات و�سلطات وم�ؤ�س�سات ومجال�س ر�سمية .
 −م�ست�شار قانوني ل�شركات في قطاع خا�ص ونقابة مقاولي الإن�شاءات الأردنيين و�شركات �أجنبية.
 −م�ست�شار قانوني لمجموعة المتحدة للتجارة داخل الأردن وخارجه.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الإماراتية ،والتركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الإيطالية ،والتايلندية.
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المجال�س:
 −ع�ضو المجل�س العالي لتف�سير الد�ستور.
 −رئي�س ونائب رئي�س جمعية المحكمين الأردنيين.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة االتحاد العربي الدولي للت�أمين .
 −ع�ضو مجل�س كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة الأردنية .
 −ع�ضو مجل�س �إدارة الملكية الأردنية.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الملكية الأردنية اال�ستثمارية .
 −ع�ضو مجل�س البناء الوطني الأردني.
 −ع�ضو هيئة مديري كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.
 −ع�ضو اللجنة القانونية – نقابة المحامين.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة م�صفاة البترول الأردنية.
 −رئي�س وع�ضو في لجان االمتحانات واالنتخابات والت�أديب في نقابة المحاميين.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
درا�سات وبحوث قانونية وخبرات عملية في مجاالت الت�أمين و�إعادة التامين والقانون البحري والإداري
وال�ضرائب والمقاوالت وغيرها.
البريد االلكتروني:

 bundukjilawfirm@yahoo.jomohammad.bundukji@senate.jo -
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�سعادة الدكتور زيد محمد ذيب الكيالني
 −زميل الكلية الملكية  -لندن .1990
 −ع�ضو الكلية الملكية  -لندن . 1977
 −دبلوم ن�سائية وتوليد  /جامعة دبلن � -إيرلندا .1975
 −بكالوريو�س طب /جامعة جوتنجن � -ألمانيا الغربية .1964

المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون.
القطاع الخا�ص:
 −رئي�س (م�ؤ�س�س) مجمع فرح الطبي .2014
 −مدير (م�ؤ�س�س) م�ست�شفى فرح .1994
 −من�شئ مركز الإخ�صاب خارج الج�سم  /اطفال الأنابيب ( �أول مركز في المنطقة) .1983
 −طبيب ن�سائية وتوليد  /عيادة خا�صة .1977
لجان المجل�س:
ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
المجال�س:
 −م�ؤ�س�س الجمعية الأردنية للخ�صوية والوراثة .1997
 −ممتحن �سابق لطلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية.
 −م�ؤ�س�س وع�ضو في الجمعية الأوروبية للتنا�سل وعلم الأجنة.
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،والألمانية.
الأو�سمة والجوائز:
 −رجل االنجاز لعام  2013من م�ؤ�س�سة فل�سطين الدولية.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى . 1994
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 −تكريم الم�ست�شفى التخ�ص�صي للدور الريادي في تقنية �أطفال الأنابيب .2013
 −درع جمعية الم�ست�شفيات الأردنية .2012
 −جائزة الدولة التقديرية في مجال العقم و�أطفال الأنابيب .2011
� −شهادة تقدير من نقابة الأطباء .2008
� −شهادة تقدير من االتحاد العالمي لجمعيات الخ�صوبة . 1998
� −شهادة تقدير من االتحاد العالمي لجمعيات الن�سائية والتوليد .1994
� −شهادة تقدير من جمعية اخت�صا�صي الأمرا�ض والجراحة الن�سائية والتوليد الأردنية .1990
 −درع نقابة الأطباء الأردنية لإنجازه الطبي في مجال الم�ساعدة على الحمل .1987
الم�ؤلفات:
 −العديد من الأوراق العلمية من�شورة في مجالت معترف بم�ستواها الطبي المميز.
 −الم�شاركة في ت�أليف وتحرير عدة كتب طبية علمية باللغة الإنجليزية حول التقدم في معالجة العقم
وانتقاء نوع الجنين.
 −ترجمة كتاب الحمل للإ�ستاذ هجوردون بورن .1986
البريد االلكتروني:

 farah@go.com.jo dr.zaidkilani@farah-hospital.orgzaid.kilani@senate.jo -
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�سعادة المهند�س خالد عاطي ح�سن �أبو العز
 −بكالوريو�س قانون (مرتبة ال�شرف) /جامعة النيلين  -ال�سودان .2003
� −شهادة الأمم المتحدة (دبلوم عالي)  /جامعة لونج اي�سلند في نيويورك – الواليات
المتحدة االمريكية .1985
 −بكالوريو�س علوم هند�سة تكنولوجية ،وت�صميم تكنولوجيا /كلية �سليم في غرب
فرجينيا  -الواليات المتحدة الأمريكية .1983

المجال�س البرلمانية:
ع�ضو  :مجل�س الأعيان الخام�س والع�شرون .
القطاع الخا�ص:
العمل في القطاع التجاري الخا�ص (عقارات وتجارة) - 1981
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة ال�سياحة والتراث.
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :القطرية ،والمغربية.
المجال�س:
ع�ضو (م�ؤ�س�س) جمعية �أبناء بيت المقد�س.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 khaled.abueez@hotmail.comkhaled.akhaled.abuelezz@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد عواد �سليم الم�ساعيد
 −ماج�ستير علوم ع�سكرية و�إ�ستراتيجية /الكلية الملكية للدرا�سات الدفاعية
 بريطانيا.1993 −بكالوريو�س علوم ع�سكرية  /كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية.1984

القطاع العام:
 −مدير الدفاع المدني .2009 - 2005
(احيل على التقاعد برتبة فريق ركن )2009/1/7
 −القوات الم�سلحة الأردنية 2005 - 1969
• م�ساعد رئي�س هيئة الأركان للقوى الب�شرية .2005 - 2003
• قائد المنطقة الع�سكرية الجنوبية � ،آمر كلية القيادة والأركان الملكية .2003 - 2001
• رئي�س دائرة التفتي�ش للقوات البرية والبحرية الملكية.
• م�ساعد المفت�ش العام .2000 - 1995
• معلم في كلية القيادة والأركان .1995 - 1993
 −قائد كتيبة الحر�س الملكي الخا�ص ومن ثم قائد الحر�س الملكي الخا�ص .1993 - 1985
 −مدرب �أمن وحماية �شخ�صيات  /ركن ا�ستخبارات  /ركن عمليات للحر�س الملكي الخا�ص.
 −مدرب في مدر�سة تدريب �سالح المدفعية الملكية.
� −ضابط في �سالح المدفعية  /الملكي  ،1974-1969وتحديد ًا في كتيبة المدفعية الأولى حيث �شارك في
حرب اال�ستنزاف ما بين الأردن و�إ�سرائيل و�شارك في �أحداث الأمن الداخلي .1970
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الإعالم والتوجيه الوطني.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :البحرينية ،والم�صرية ،والتركية ،والباك�ستانية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – البولندية.
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الرابعة.
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري من الدرجة الثانية.
 −و�سام الكوكب من الدرجة الثانية.
 −و�سام اليوبيل الف�ضي.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الثالثة.
 −و�سام النجمة القطبي الملكي ال�سويدي من الدرجة الثالثة.
 −و�سام اال�ستحقاق الع�سكري الأندوني�سي من الدرجة الثانية.
 −الو�سام الدولي للحماية المدنية والدفاع المدني � /سوي�سرا.
 −الو�سام ال�شرفي لالتحاد العربي للمحاربين القدامى و�ضحايا الحرب.
 −ميدالية قمة الوفاق واالتفاق.
 −ميدالية ال�شرف الذهبية الكبرى من جمهورية النم�سا.
ال�شارات:
� −شارة  :الكفاءة القيادية ،الكفاءة التدريبية ،الخدمة المخل�صة ،قمة الوفاق واالتفاق ،الكفاءة الإدارية
والفنية ،الدفاع المدني ،ال�شرف الف�ضية الكبرى ذات النجمة (النم�سا).
البريد االلكتروني:

 lt.gen.almasaeed@gmail.comawwad.almasaid@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد ح�سن عبد الرحيم �أبو نعمة
بكالوريو�س تاريخ  /الجامعة الأمريكية في بيروت – الجمهورية اللبنانية . 1959

القطاع العام:
 −مدير المركز االقليمي للأمن الإن�ساني .2010 – 2009
 −مدير المعهد الملكي للدرا�سات الدينية .2009 – 2004
 −وزارة الخارجية .2000 – 1965
• �سفير ومندوب دائم في الأمم المتحدة في نيويورك  -الواليات المتحدة الأمريكية .2000 – 1995
• �سفير الأردن لدى ايطاليا .1995 – 1990
• �سفير الأردن لدى بلجيكا ،هولندا ،لوك�سمبورغ – ال�سوق الم�شتركة .1990 – 1980
* رئي�س النادي العربي الأوروبي في بروك�سل .1990 – 1986
* عميد ال�سلك الدبلوما�سي العربي في بلجيكا .1990 – 1986
• موظف وزارة الخارجية .1980 - 1965
 −معلق �سيا�سي  /الإذاعة الأردنية .1964 - 1963
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −رئي�س لجنة ال�صداقة الأردنية  -البلجيكية.
 −ع�ضو لجان االخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والتركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية:البولندية ،والألمانية والتايالندية.
المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المعهد الدبلوما�سي - 2006
 −ع�ضو مجل�س �إدارة المعلومات والبحوث في م�ؤ�س�سة الملك ح�سين .2012 – 2004
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 −ع�ضو مجل�س �إدارة �أبحاث ال�سيا�سات التابع للمجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا .2009 - 2004
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل الأردني من الدرجة الأولى.
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الرابعة.
 −و�سام ال�صليب الأعظم البلجيكي من الدرجة الأولى.
 −و�سام ال�صليب الأعظم االيطالي من الدرجة الأولى.
البريد االلكتروني:

 hasanabunimah@mac.comhasan.abunimah@senate.jo -
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�سعادة الدكتور �صفوان �سميح طوقان
 −دكتوراه اقت�صاد  /جامعة جنوب كاليفورنيا في لو�س انجلو�س – الواليات المتحدة
الأمريكية .1980
 −ماج�ستير اقت�صاد  /جامعة جنوب كاليفورنيا في لو�س انجلو�س – الواليات المتحدة
الأمريكية .1970
 −بكالوريو�س �إدارة �أعمال  /الجامعة الأمريكية في بيروت – الجمهورية اللبنانية .1966

القطاع العام:
 −مدير عام م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي .1999 – 1994
� −أمين عام وزارة التخطيط .1994 - 1989
 −ا�ستاذ م�ساعد  /جامعة اليرموك .1989 - 1981
 −البنك المركزي الأردني .1975 - 1966
القطاع الخا�ص:
محا�ضر  /جامعة جنوب كاليفورنيا  -الواليات المتحدة االمريكية .1980 - 1975
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والم�صرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :االمريكية ،والجورجية ،وال�صينية.
المجال�س:
 −رئي�س مجل�س �إدارة بور�صة عمان .2013 - 2012
 −رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الفو�سفات .2004 - 2000
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 saftoqan@hotmail.com safwan.toqan@senate.jo139
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�سعادة ال�سيد عبداهلل محمد �آل عيون
 −ماج�ستير قانون  /الجامعة الأردنية .1984
 −بكالوريو�س حقوق  /جامعة دم�شق – الجمهورية العربية ال�سورية .1966

القطاع العام:
 −محافظ في وزارة الداخلية .1992/9
 −لواء /القوات الم�سلحة الأردنية .1992 - 1967
 −محا�ضر غير متفرع في الجامعات الأردنية الحكومية حول �أهمية المعلومات والدرا�سات والتحليل
في �صنع القرار .1992 - 1986
 −محا�ضر غير متفرغ في كلية الحرب الملكية في الدرا�سات اال�ستراتيجية.
القطاع الخا�ص:
 −محامي ا�ستاذ –1993
 −محا�ض ــر في مركـ ــز ا�ست�شارات وتدريب الأمــن والبيئة الأردن ــي (ج�ستك) في الإدارة والقيادة
الأمنية .2011 - 2001
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو اللجنة الإدارية.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :القطرية  ،والإماراتية ،وال ُعمانية .
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية  /الإيطالية.
المجال�س:
 −ع�ضو اللجنة العليا للإعالم في الأردن .1991 - 1990
 −ع�ضو اللجنة العليا للجي�ش ال�شعبي في الأردن .1991 -1990
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الزيتونة الأردنية .2012 - 2001
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الرابعة.
 −و�سام الكوكب الأردني من الدرجة الثالثة.
 −و�سـام معركة الكرامـة.
 −و�سام الخدمةالطويلـةالمخل�صة.
 −ميداليةالذكرى ( )25لتولي المغفور له الملك ح�سين �سلطاته الد�ستورية.
 −ميدالية م�ؤتمر قمة الوفاق واالتفاق .1987
البريد االلكتروني:

 abdallah.aloyoun@hotmail.comabdullah.aloyoun@senate.jo -

الموقع االلكتروني:

www.abdallahaloyoun.com
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�سعادة ال�سيد �أديب محمد هالل الجالمدة
بكالوريو�س حقوق  /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .1965

القطاع العام:
 −في �سلك الق�ضاء 2003 - 1971

(احيل على التقاعد بتاريخ )2003/2

• محامي عام مدني 2003 - 2002
• قا�ضي  /محكمة التمييز .2002 - 1999/9
• قا�ضي  /محكمة العدل العليا .1999 - 1998/11
• قا�ضي /محكمة التمييز .1998
• محامي عام مدني .1997
• قا�ضي لدى محكمة التمييز .1996
• نائب عام  /عمان .1995 - 1993
• رئي�س محكمة بداية الزرقاء .1994 - 1989
• رئي�س محكمة بداية �إربد .1988
• رئي�س محكمة بداية الكرك .1987 - 1983
• قا�ضي /محكمة ا�ستئناف ق�ضايا �ضريبة الدخل .1982 - 1980
• قا�ضي /محكمة بداية عمان .1979 - 1978
• قا�ضي  /محكمة ا�ستئناف ق�ضايا �ضريبة الدخل .1977
• م�ساعد النائب العام  /عمان .1976 -1975
• مدعي عام عمان .1974 - 1972
• قا�ضي �صلح عمان .1971
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والم�صرية.
المجال�س:
 −ع�ضو نقابة المحاميين الأردنيين - 1965
 −ع�ضو لجنة تف�سير القانون.
 −ع�ضو الهيئة العليا لتف�سير الد�ستور.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

adeeb.jalamdeh@senate.jo
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�سعادة الدكتورة رائدة جياد القطب

 −دكتوراه في ال�صحة العامة (�صحة الأم والطفل) /جامعة جونز هوبكنز – الواليات
المتحدة الأمريكية .1988
 −ماج�ستير ال�صحة العامة (�صحة الأم والطفل)  /جامعة جونز هوبكنز – الواليات
المتحدة الأمريكية .1985
 −بكالوريو�س طب عام  /الجامعة الأردنية .1982
 −بورد �أردني  /ال�صحة العامة .1993

القطاع العام:
 −عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية .2013/10 - 2013/8
� −أمين عام المجل�س الأعلى لل�سكان .2013 - 2007
 −نائب عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية .2007
 −م�ساعد عميد كلية الطلب ل�ش�ؤون التطوير والجودة/الجامعة الأردنية .2004 - 1998
 −م�ست�شار لجاللة الملكة رانيا العبداهلل ل�ش�ؤون الطفولة وال�صحة العامة .2002 - 1999
� −أمين عام المجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة .2002 - 2000
� −أ�ستاذ  /كلية الطب في الجامعة الأردنية .1999 - 1988
� −أ�ستاذ  /كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا .1998 - 1993
 −رئي�س ق�سم ال�صحة العامة و�صحة الأ�سرة  /كلية الطب في الجامعة الأردنية .1998
 −نائب الرئي�س التنفيذي لهيئة العمل الوطني للطفولة .1997 - 1996
 −مدير عام مركز ال�صريح ال�شامل التدريبي  /كلية الطب في جامعة اليرموك .1991
القطاع الخا�ص:
»
«
 −مدير تنفيذي (م�ؤ�س�س)  /مجموعة ال�صحة الإنجابية .1997 - 1995
 −م�ست�شار �إقليمي في مجال ال�صحة الإنجابية في منظمة ال�صحة العالمية وفي �صندوق الأمم
المتحدة لل�سكان .1997 - 1994
 −مدير برامج اليوني�سف في الأردن .1993
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
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لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الكويتية ،والتركية.
المجال�س:
 −ع�ضو نقابة الأطباء الأردنيين.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء �صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.
 −ع�ضو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
 −ع�ضو مجل�س التربية والتعليم.
 −ع�ضو مجل�س الت�أمينات في م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي  /ع�ضو لجنة الحوكمة الر�شيدة.
 −ع�ضو مركز درا�سات المر�أة في الجامعة الأردنية.
ً
 −ع�ضو اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون المر�أة  ،الحقا ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية العليا.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المجل�س العربي للطفولة.
 −ع�ضو اللجنة التوجيهية والتنفيذية  /المركز الوطني ل�صحة المر�أة.
 −ع�ضو مجل�س �إدارة الأكاديمية الوطنية لفنون الطهي � /صندوق الملك عبداهلل للتنمية.
 −رئي�س مجل�س �إدارة ت�آلف لل�صحة والتنمية.
 −ع�ضو جمعية الأكاديميين الأردنيين.
 −ع�ضو جمعية البحث العلمي.
 −رئي�س اللجنة الن�سوية التوجيهية للبنك الإ�سالمي الدولي.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء (م�ؤ�س�س) منتدى ال�سيا�سات ال�صحية لل�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
 −ع�ضو مجل�س �أمناء مركزدرا�سات المر�أة في جامعة اليرموك.
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) مجل�س اعتماد ال�سيا�سات ال�صحية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الأو�سمة والجوائز:
حا�صلة على عدة جوائز دولية و�إقليمية.
الم�ؤلفات:
ن�شر ما يزيد عن ثالثين بحثا من الأبحاث العلمية في عدد من المجالت العلمية والدولية والإقليمية والمحلية.
البريد االلكتروني:

 fhg@orange.jo raeda.alqutob@senate.jo145
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�سعادة الدكتور غازي �صالح بقاعين
 −ماج�ستير علوم طب الأ�سنان /جامعة لندن  -بريطانيا .1978
� −شهادة الزمالة البريطانية في جراحة الفم و الفكيين /جامعة لندن – بريطانيا .1969
 −بكالوريو�س طب �أ�سنان /جامعة دم�شق  -الجمهورية العربية ال�سورية .1955

القطاع العام:
 −م�ست�شار رئي�س الجامعة الأردنية لل�ش�ؤون الطبية .2004 - 2003
 −رئي�س وحدة جراحة الفم والأ�سنان في م�ست�شفى الجامعة الأردنية . 2003 - 1988
 −م�ؤ�س�س كلية طب الأ�سنان بالجامعة الأردنية وعميدها . 2002 - 1983
 −الخدمات الطبية الملكية 1988 - 1957
(انهي خدمته برتبة لواء .)1988

• رئي�س اخت�صا�صي جراحة الفم والفكيين ورئي�س �أطباء الأ�سنان .1988 - 1980
• رئي�س ق�سم الأ�سنان وجراحة الفكيين -مدينة الح�سين الطبية .1980 - 1977
• �أخ�صائي جراحة فم  /الم�ست�شفى الع�سكري  /القاعدة .1968 – 1967
• طبيب مقيم – جراحة الفم  /الم�ست�شفى الع�سكري – القاعدة .1965 - 1963
• طبيب �أ�سنان ممار�س  /الخدمات الطبية الملكية .1963 - 1957

القطاع الخا�ص:
 −م�ست�شار جراحة الوجه والفكين - 2004
 −طبيب جراح في م�ست�شفى ماري  /لندن .1967 - 1966
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الأمريكية ،والإيطالية ،والت�شيلية.
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المجال�س:
 −نائب رئي�س مجل�س �أمناء جامعة العلوم و التكنولوجيا .
 −ع�ضو (نائب رئي�س ) مجل�س �أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا –2009
 −ع�ضو مجل�س �أمناء جامعة الإ�سراء .2009 - 2007
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
�أبحاث علمية تتركز في جراحة الفم والفكين ومن اهمها :
 −جراحة مف�صل الفك ال�صدغي.
 −الأورام ال�سليمة في الفكين.
 −ت�شوهات الفكين.
 −زراعة الأ�سنان.
 −مدى انت�شار امرا�ض الفم والأ�سنان واللثة بين الأردنيين.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الكوكب من الدرجة الأولى.
 −و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى.
 −و�سام الخدمة المميزة الطويلة-القوات الم�سلحة.
 −و�سام خدمة معركة الكرامة.
 −و�سام نجمة القد�س ال�شريف.
البريد االلكتروني:

 smileclinic.amman2@yahoo.comghazi.bakaeen@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد عوني محمد فرحان العدوان
 −ماج�ستير �إدارة موارد الدولة الإ�ستراتيجية  /جامعة الدفاع الوطني في وا�شنطن  -الواليات
المتحدة الأمريكية .2004
 −ماج�ستيرعلوم �إدارية وع�سكرية  /كلية الحرب الأردنية .1999
 −بكالوريو�س علوم �إدارية  /جامعة بلو�ش�ستان -الباك�ستان .1993
 −بكالوريو�س علوم �إدارية وع�سكرية  /جامعة م�ؤتة .1990

القطاع العام:
 −خدمة  /القوات الم�سلحة الأردنية .2013 - 1974
• رئي�س هيئة العمليات والتدريب.
• قائد منطقة ع�سكرية.
• قائد لواء.
• قوة حفظ ال�سالم الأردنية  /يوغو�سالفيا ال�سابقة .1997 - 1996
• قائد كتيبة .1995 - 1990
• ملحق ع�سكري /ال�سفارة الأردنية في لندن – بريطانيا .1989 - 1987
لجان المجل�س:
 −مقرر لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الخدمات العامة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الإماراتية ،وال ُعمانية ،والباك�ستانية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الرومانية ،والجورجية ،والبلجيكية.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
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الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام اال�ستقالل.
 −و�سام اال�ستحقاق.
 −و�سام الخدمة الطويلة المخل�صة.
 −و�سام اليوبيل الف�ضي.
 −و�سام الكوكب الأردني.
 −و�سام النه�ضة العربية.
 −ميدالية الح�سين الذهبية للتفوق.
البريد االلكتروني:

 adwan212@gmail.comawni.aladwan@senate.jo -
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�سعادة ال�سيدة تغريد حكمت
 −ماج�ستير قانون دولي /جامعة دم�شق – الجمهورية العربية ال�سورية .1978
 −بكالوريو�س حقوق /جامعة دم�شق /الجمهورية العربية ال�سورية .1973

القطاع العام:
 −في ال�سلطة الق�ضائية .2012 - 1966
• �أول امر�أة قا�ضي .2012 - 1996
القطاع الخا�ص:
 −ع�ضو المحكمة الجنائية الدولية في رواندا .2012 - 2003
(�أول قا�ضية عربية م�سلمة في الق�ضاء الجنائي الدولي)
• ع�ضو التحالف الدولي الأردني للمحكمة الجنائية الدولية.
• رئي�س المحكمة الجنائية .2010 - 2009
 −محا�ضر في �أكاديمية و�ست بوينت الع�سكرية في نيويورك .2012 - 2011
 −محا�ضر في اللقاء ال�سنوي في جامعة هارفارد .2011 - 2006
 −محامي  /مكتب محامون وم�ست�شارون .1996 - 1982
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية –الأذرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الفرن�سية ،والإيطالية.
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المجال�س:
 −ع�ضو مجل�س الأمناء في الم�ؤ�س�سة الدولية للن�ساء القا�ضيات - 2003
 −ع�ضو اللجنة المركزية لعدالة الجندر .2011 - 2010
 −ع�ضو الم�ؤ�س�سة الأميركية للقانون الدولي وا�شنطن.
 −رئي�س لجنة تدريب الق�ضاة والمدعين العامين وال�شرطة ورجال الدين للتعامل مع ق�ضايا العنف.
 −رئي�س م�شروع حماية الأ�سرة .2002 - 1998
 −رئي�س اللجنة العليا النتخابات تجمع لجان المر�أة الوطني الأردني .2004 ، 2000 ، 1996
اللغات:
العربية ،واالنجليزية  ،والتركية.
الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام الح�سين للعطاء المتميز من الدرجة الأولى .2011
 −ميدالية �شرف � /ساندرا دي �أكونور � -سيتون هول .2010
 −جائزة الن�ساء في القانون الدولي .2007
 −و�سام مملكة البحرين «المر�أة العربية المتميزة» .2007
 −جائزة المر�أة العربية المتميزة في الق�ضاء والقانون /الجامعة العربية .2004
 −جائزة حقوق الإن�سان /الأمم المتحدة على م�شروع حماية الأ�سرة.
 −جائزة نوبل لألف �إمر�أة .2004
البريد االلكتروني:

taghreedhikmet@yahoo.com −
taghreed.hikmet@senate.jo −

الموقع االلكتروني:

www. taghreedhikmet.com
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�سعادة ال�سيدة �أملي عي�سى نفاع
دبلوم �سكرتاريا  /المعهد الأردني .1964

القطاع الخا�ص:
 −رئي�س ديوان  /البنك الأهلي الأردني لمدة � 7سنوات.
 −موظف � /شركة تخلي�ص لمدة � 3سنوات.
 −معلم  /العربية ،واالنجليزية في مدر�سة �أهلية لمدة � 4سنوات.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية:الم�صرية ،والمغربية ،والأذرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الجورجية.
المجال�س:
 −رئي�س جمعية الن�ساء العربيات .1990 – 1970
 −ع�ضو المنظمة العربية لالتحاد الن�سائي العربي .1974- 1970
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
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الأو�سمة والجوائز:
 −و�سام لينين من االتحاد ال�سوفيتي.
 −ميدالية اوجلي كوتون.
� −شهادة تقدير من االتحاد الن�سائي الديمقراطي.
� −شهادة تقدير من المركز االقليمي العربي -لبنان.
البريد االلكتروني:

 awo@nets.com.joemily.naffa@senate.jo-
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�سعادة الدكتور ها�شم حمدان �أبو ح�سان
 −البورد الأردنيفي �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي والكبد .1985
� −شهادة االخت�صا�ص في �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي والكبد  /جامعة فيينا-
النم�سا .1983
 −بكالوريو�س طب وجراحة  /جامعة الإ�سكندرية  -جمهورية م�صر العربية .1977

القطاع العام:
 −ا�ست�شاري �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي والكبد  /م�ست�شفى الب�شير .2000 - 1986
 −الخدمات الطبية الملكية .1986 - 1985
 −الخدمات الطبية الملكية .1981 - 1978
القطاع الخا�ص:
ا�ست�شاري �أمرا�ض الجهاز اله�ضمي والكبد في القطاع الخا�ص - 2002
لجان المجل�س:
 −لجنة ال�ش�ؤون العربية والدولية والمغتربين.
 −لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
المجال�س:
 −نقيب الأطباء الأردنيين -2013 ، 2007 – 2005
• رئي�س مجل�س النقباء .2014 ، 2006
• نائب رئي�س اتحاد االطباء العرب .2007 - 2005
• ع�ضو المجل�س ال�صحي الأعلى.
• ع�ضو المجل�س الطبي الأعلى.
 −ع�ضو الم�ؤتمر القومي الإ�سالمي - 2005
 −ع�ضو جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الكبد - 1984
 −ع�ضو جمعية العناية بالأطفال الأردنية – 1983
 −ع�ضو هيئة كلنا الأردن .2006
 −رئي�س جمعية �أطباء الجهاز اله�ضمي .2004 - 2002 ، 1999 – 1997 ، 1996 - 1994
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) وع�ضو الهيئة الإدارية للرابطة العربية لأمرا�ض الجهاز اله�ضمي .1992
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اللغات:
العربية ،واالنجليزية  ،والألمانية (معرفة).
الم�ؤلفات:
� −أوراق علمية متعددة.
 −محا�ضرات في م�ؤتمرات محلية و�إقليمية ودولية.
البريد االلكتروني:

 hashem@abu-hassan.nethashem.abuhassan@senate.jo -
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�سعادة الدكتور عبداهلل يون�س الب�شير
 −زمالة الكلية الجراحية الأمريكية .2005
 −زمالة الكلية الجراحية الملكية البريطانية .1976
 −دكتوراه جراحة  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1975
 −بكالوريو�س طب وجراحة بدرجة امتياز مع درجة ال�شرف الأولى  /جامعة القاهرة -
جمهورية م�صر العربية .1969

القطاع الخا�ص:
� −أ�ستاذ جراحة زائر  /جامعة جورج وا�شنطن – الواليات المتحدة االمريكية - 2005
� −أ�ستاذ م�ساعد الجراحة/كلية الطب جامعة القاهرة .1985 - 1976
 −رئي�س هيئة المديرين والمدير العام لم�ست�شفى الأردن - 1969
 −ا�ست�شاري جراحة.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة ال�صحة والبيئة وال�سكان.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة فل�سطين.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية – الم�صرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية – الأمريكية.
المجال�س:
 −ع�ضو الجمعية العالمية للجراحين و�أطباء الأورام - 2009
 −رئي�س جمعية الجراحين الأردنية  ،1992 - 1988وع�ضو لجنة الحكام في كلية الجراحين الأمريكية.
 −ع�ضو دائم في مجل�س رابطة الجراحين العرب،
 −ع�ضو (نائب الرئي�س) المجل�س الطبي الأردني –1982
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 aybashir@gmail.com abdallal.bashir@senate.jo156
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�سعادة الدكتور محمد �إبراهيم �سلطان عبيدات

 −دكتوراه في �إدارة الأعمال (تخ�ص�ص الت�سويق و�سلوك الم�ستهلك)/جامعة نيويورك–
الواليات المتحدة الأمريكية .1987
 −ماج�ستير �إدارة �أعمال  /جامعة نيويورك  -الواليات المتحدة الأمريكية .1981
 −ماج�ستير �إدارة �أعمال  /جامعة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية .1976
 −بكالوريو�س تجارة(تخ�ص�ص �إدارة)  /جامعة الأزهر  -جمهورية م�صر العربية .1969

القطاع العام:
� −أ�ستاذ كلية الأعمال في الجامعة الأردنية .2013 - 1987
 −مدر�س  /برامج البكالوريو�س والماج�ستير والدكتوراه بعدد من الجامعات الأردنية .2013 - 1987
القطاع الخا�ص:
 −خبير /الم�ؤ�س�سة النموذجية لال�ست�شارات المالية ُ /عمان - 2013
 −م�ست�شار ال�شركة العالمية للدرا�سات واالبحاث االقت�صاديةُ /عمان -2013
 −ع�ضو المجل�س االقت�صادي اال�ست�شاري  /رئا�سة الوزراء .1996 - 1991
 −ع�ضو المجل�س االقت�صادي اال�ست�شاري  /رئا�سة الوزراء .1996 - 1991
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة التربية والتعليم.
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :ال ُعمانية ،والتركية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :الأمريكية ،والإيطالية.
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المجال�س:
 −ع�ضو لجنة المناف�سة ومنع االحتكار /وزارة ال�صناعة والتجارة .2014 - 2001
 −رئي�س االتحاد العربي للم�ستهلك - 1998
 −رئي�س الجمعية الوطنية لحماية الم�ستهلك - 1991
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س الأردنية - 1991
 −ع�ضو جمعية الت�سويق الأمريكية - 1984
 −ع�ضو لجنة الحوار االقت�صادي .2013 – 2012
 −م�ست�شار الهيئة العامة لحماية الم�ستهلك ُ /عمان . 2013-2012
 −ع�ضو (م�ؤ�س�س) للجمعية الوطنية لحماية الم�ستهلك الأردنية .1989
 −رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ال�شفاء الت�سويقية للخدمات ال�صحية .2012 - 1996
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
الم�ؤلفات:
 2014 −ال�شراء الإدماني  /الت�سويق ال�شخ�صي.
 2012 −الت�سويق المبا�شر والعالقات العامة � /إدارة عالقات العمالء  /الت�سويق االجتماعي.
� 2011 −إدارة التجزئة  /ا�سا�سيات الت�سعير � /إدارة الت�سويق.
� 2008 −أ�سا�سيات الت�سويق (باللغة االنجليزية).
 2007 −الت�سويق ال�صحي والدوائي  /الت�سويق ال�سياحي.
 2000 −تطوير المنتجات الجديدة.
 1999 −بحوث الت�سويق  /الت�سويق الزراعي.
� 1998 −إدارة المبيعات  /مدخل �سلوكي.
� 1997 −سلوك الم�ستهلك :مدخل ا�ستراتيجي.
 1996 −منهجية البحث العلمي.
 1989 −اال�ستيراد والت�صدير  /مبادئ الت�سويق.
 � 1990إ�ستراتيجية الت�سويق  /مدخل �سلوكي.البريد االلكتروني:

 consumer@go.com.jo moh’d.obeidat@senate.jo158
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�سعادة الدكتور مهند �صالح العزة
 −دبلوم عالي في ال�سيا�سات والديمقراطية الحكيمة الر�شيدة  /الهاي – هولندا .2009
 −دكتوراه في القانون الجنائي المقارن  /جامعة الإ�سكندرية  -جمهورية م�صر العربية .2002
 −ماج�ستير القانون العام والخا�ص  /جامعة اال�سكندرية  -جمهورية م�صر العربية .1994
 −بكالوريو�س قانون  /جامعة اال�سكندرية – جمهورية م�صر العربية .1992

لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة الحريات وحقوق المواطنين.
 −ع�ضو لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة الأردنية  -القطرية.
 −ع�ضو لجنة ال�صداقة الأردنية  :الألمانية ،والإيطالية.
المجال�س:
 −رئي�س مركز ت�ضمين لحقوق االن�سان – 2013
 −خبير قانوني معتمد لدى منظمة ال�صحة العالمية –2012
 −ع�ضو المكتب التنفيذي لوزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية –2010
 −خبير قانوني معتمد لدى جامعة الدول العربية - 2009
 −خبير قانون ومدرب م�ستقل على حقوق االن�سان – 2008
 −رئي�س ق�سم حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة  /م�شروع تطوير وتعزيز المجتمع المدني – الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية .2013 – 2010
 −نائب رئي�س المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون اال�شخا�ص المعوقين  /الأردني .2014–2013
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق االن�سان 2011 –2007
 −خبير قانوني معتمد  /جمعية الق�ضاه والمحامين االمريكيين  -منظمة هيومان رايت�س ووت�ش.
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 m.alazzeh@orange.jomuhannad.alazzaeh@senate.jo -

الموقع االلكتروني:

www.tadmine.org
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�سعادة ال�سيد زياد بهجت الحم�صي
بكالوريو�س �إدارة الأعمال /جامعة �ساحل كاليفورنيا  -الواليات المتحدة
االمريكية .1981

القطاع الخا�ص:
 −رئي�س غرفة �صناعة ع ّمان -2012
 −رئي�س هيئة مديري م�ؤ�س�سة �أجناد لل�صناعة والتجارة -2002
 −رئي�س هيئة مديري م�ؤ�س�سة نهر الأردن ال�صناعية -1987
 −رئي�س هيئة مديري �شركة بهجت الحم�صي و�أوالده -1981
 −رئي�س المعهد الأردني الأوروبي لتطوير الأعمال.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة المالية واالقت�صادية.
 −ع�ضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجنة الأخوة ا لأردنية – القطرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية :االيرلندية ،والبولندية ،وال�صينية.
المجال�س:
 −نائب رئي�س منظمة العمل العربية -2014
 −ع�ضو مجل�س �إدارة ال�صندوق الوطني لدعم الحركة ال�شبابية والريا�ضية -2014
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة مياه الأردن (مياهنا) - 2012
 −ع�ضو مجل�س �أمناء المركز الوطني لحقوق الإن�سان - 2012
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتنمية ال�سياحية - 2009
 −ع�ضو مجل�س �إدارة �صندوق ا�ستثمار ال�ضمان االجتماعي – 2008
 −ع�ضو /نائب رئي�س مجل�س �إدارة غرفة �صناعة عمان .2012 - 1988
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 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي .2011 - 2008 ، 2000 - 1992
 −ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية لكلية الفنون والت�صميم  /الجامعة الأردنية .2009 - 2008
 −ع�ضو مجل�س كلية العلوم  /الجامعة الأردنية .2008 - 2005
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة المدن ال�صناعية الأردنية .2008 - 2003
 −ع�ضو مجل�س �إدارة بنك االتحاد لالدخار واال�ستثمار .2001 - 1991
 −ع�ضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين - 1994
 −نائب رئي�س مجل�س �إدارة مركز عمان الدولي لتطوير التجارة .1993 - 1990
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة تنمية ال�صادرات الأردنية .1991 - 1988
 −ع�ضو مجل�س �إدارة نقابة تجار الأقم�شة والنوفوتيه �سابق ًا.
اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 ziad.homsi@aci.org.joziad.homsi@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد �سمير «محمد علي» داود قردن
دورة �إدارة عليا  /الجامعة الأردنية.

القطاع الخا�ص:
 −مدير م�ستودعات �شركة الكهرباء .2002 - 1995
 −رئي�س الق�سم الفني في �شركة الكهرباء الأردنية الم�ساهمة .1995 - 1955
 −محا�ضر غير متفرغ للحركة العمالية الأردنية في معهد الإدارة العامة ومعهد الثقافة العمالية في
الثمانينات.
 −محا�ضر عن الحركة العمالية الأردنية في كثير من المعاهد العمالية العربية في الثمانينات.
لجان المجل�س:
 −ع�ضو لجنة الزراعة والمياه.
 −ع�ضو لجنة العمل والتنمية االجتماعية.
 −مقرر لجنة المر�أة.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية:الكويتية ،والتركية.
المجال�س:
 −رئي�س الجمعية الخيرية ال�شرك�سية - 2010 ، 1998 - 1990
 −نائب رئي�س (ع�ضو م�ؤ�س�س)/الجمعية العالمية ال�شرك�سية في رو�سيا .1994 - 1991
� −أمين عام الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن.1990 - 1981
 −ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الت�شغيل العربية في منطمة العمل العربية /المغرب العربي .1988 - 1984
 −ع�ضو اللجنة ال�شعبية لدعم االنتفا�ضة .1988 - 1982
 −ع�ضو مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي .1988 - 1984
 −ع�ضو لجنة خطة التنمية الثالثية والخما�سية الأردنية 1985 -1982
 −نائب رئي�س اتحاد كرة اليد .1986 - 1982
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 −ع�ضو مجل�س �إدارة اال�ستثمارات ال�سياحية .1986 – 1984
 −ع�ضو مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية (الر�أي).1983 - 1981
 −ع�ضو اللجنة العليا للتموين في الثمانينات.
 −رئي�س النقابة العامة لعمال الكهرباء .1981 - 1969
 −ع�ضو لجنة ال�سالمة العامة والطوارئ .1980
� −أمين �سر الجمعية الخيرية ال�شرك�سية .1976 - 1971
� −أمين �سر �إتحاد تن�س الطاولة .1968 – 1964
� −أمين �سر النادي الأهلي .1966 - 1961
� −أمين �سر نادي الجيل الجديد .1958 - 1954
الأو�سمة والجوائز:
� −أعلى و�سام للحركة العمالية العربية من االتحاد الدولي للعمال العرب .1988
� −شهادات تكريم وتقدير من وزارة التخطيط  ،وزارة التموين ،وزارة العمل ،الم�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي� ,شركة الكهرباء ,والمركز الثقافي الرو�سي في الأردن.
اللغات:
العربية ،والإنجليزية ،وال�شرك�سية.
البريد االلكتروني:

 samir_qardan@yahoo.comsamir.qardan@senate.jo -
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�سعادة ال�سيد يا�سر ح�سين فالح ال�شبلي العتوم
 −الإجازة في المحاماة النظامية وال�شرعية .1982
 −بكالوريو�س حقوق /جامعة محمد الخام�س  -المملكة المغربية .1979

القطاع العام:
 −قا�ضي /محكمة التمييز .2013 - 2012
 −رئي�س  /محكمة بداية الزرقاء .2012 - 2008
 −قا�ضي ا�ستئناف ،رئي�س هيئة ا�ستئناف في محكمة ا�ستئناف عمان .2008 - 2003
 −قا�ضي  /محكمة ا�ستئناف معان . 2003
 −الإ�شراف ومناق�شة الأبحاث المقدمة من منت�سبي المعهد الق�ضائي الأردني.
 −الم�شاركة في عدة ندوات وم�ؤتمرات وور�ش عمل ق�ضائية محلي ًا و�إقليمي ًا وعالمي ًا.
القطاع الخا�ص:
� −أعمال محاماة  /مكتب المحاماة واال�ست�شارات القانونية .2002 - 1982
لجان المجل�س:
 −ع�ضو اللجنة القانونية.
 −ع�ضو لجنة ال�سياحة والتراث.
لجان الأخوة وال�صداقة:
ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :القطرية ،والمغربية.
المجال�س:
 −ع�ضو اللجنة العلمية للمعهد الق�ضائي.
 −ع�ضو اللجنة الم�شكلة لمقابلة الق�ضاة م�ستحقي الترفيع.
 −العمل في لجان نقابة المحامين والإ�شراف على مناق�شة �أبحاث المحامين المتدربين.
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اللغات:
العربية  ،واالنجليزية.
البريد االلكتروني:

 yaser_shibli @hotmail.comyaser.shibli@senate.jo -
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�سعادة الدكتورة هيام كلمات
 −دكتوراه في الحاكمية الر�شيدة  /جامعة النيلين – ال�سودان .2006
 −ماج�ستير تخطيط ح�ضري و�إقليمي /جامعة بت�سبرغ في بن�سلفانيا – الواليات المتحدة
االمريكية .1991
 −دبلوم عالي في التربية الخا�صة /الجامعة الأردنية . 1983
 −بكالوريو�س علم النف�س /الجامعة الأردنية .1971

القطاع العام:
 م�ؤ�س�سة ال�شبكة الإقليمية العربية للمر�أة في الإدارة المحلية ,المتروبولي�س � /أمانة عمان الكبرى .2004 مدير  /اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون المر�أة الأردنية. وزارة التخطيط . 1991-1981• م�ست�شار ل�ش�ؤون التخطيط والدرا�سات الح�ضرية والإقليمية .1991
• رئي�س  /ق�سم التعاون الثقافي . 1990-1981
• م�س�ؤول  /متابعة خطط القطاع الإجتماعي في الخطة الخم�سية .1990 -1986
 نائب /مدير الأ�سرة والطفولة في وزارة التنمية الإجتماعية . 1980القطاع الخا�ص:
 −ع�ضو الفريق اال�ست�شاري لمنظمة المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة - 2013
 −محا�ضر في اربعة برامج لتدريب ر�ؤ�ساء واع�ضاء المجال�س البلدية ال�سعودية عقدت في عمان
والقاهرة ولبنان  2009و .2010
 −كاتب مقاالت في �صحيفة الر�أي الأردنية -2008
 −م�س�ؤول  /البرامج والم�شاريع االجتماعية الإقليمية في الأنروا .2000
 −خبير  /مجال التنمية الم�ستدامة (الحاكمية الح�ضرية الر�شيدة) .2013
لجان الأخوة وال�صداقة:
 −ع�ضو لجان الأخوة الأردنية :الم�صرية ،والأذرية.
 −ع�ضو لجان ال�صداقة الأردنية:الإيرلندية ،وال�صينية.
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المجال�س :
 −ع�ضو مجل�س �أمناء التميز في القيادة - 2014
 −ع�ضو مركز الحكومة العربي  /م�ؤ�س�سة ابو غزالة .2013
 −ع�ضو مجل�س �أمانة عمان الكبرى .2007 - 1999
 −ع�ضو في العديد من الهيئات المحلية والعربية والدولية واالجتماعية والمتخ�ص�صة في التنمية
الم�ستدامة.
 −من ن�شطاء العمل التطوعي والتنمية الم�ستدامة خا�صة في مجال حقوق الإن�سان والحاكمية
الر�شيدة والمر�أة والإدارة المحلية  /البلديات.
اللغات:
العربية ،واالنجليزية ،وال�شرك�سية.
البريد االلكتروني:

 hkalimat@gmail.comhiam.Kalimat@senate.jo -
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المجــال�س الت�شريعية
1947/1/20 - 1929/4/2
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ا:اظسماظؿشرؼعقة م
تعدماظػرتةمبنيمساعلم1291م-م1291م ,مصرتةمعػصؾقةميفمتارؼخماظدوظةماألردغقة,محقثماصطدمممسقماألعريمسؾداهللم
ابـماحللنيمآغذاكمبقسدمبؾػقرماظربؼطاغلم,مصؽانمغضالممسقهميفماظؾداؼةمؼـصبمسؾكمإظغائفموختؾقصمعـطؼةمذرقم
األردن معـ مآثاره م,موإجراء ماالتصاالت مادلؿالحؼة معع مبرؼطاغقا موسصؾة ماألعؿ مادلؿقدة مآغذاك م ,مواظيت مأمثرت مسـم
تعدؼؾمصؽماالغؿدابموإخراجمعـطؼةمذرقماألردنمعـمأيمععاػداتمأومموسقدميفمأؼؾقلمسامم.1299ممواغطالضام
عـمذظؽمصؼدمتلـكمظلؿقهماظؾدءمبأولمخطقةمأدادقةموػلمإسالنماالدؿؼاللماألولمظؾدوظةماألردغقةميفم 92مأؼارم
عـمسامم1291م.
م
ذؽؾممسقماألعريمسؾداهللمجلـةمأػؾقةمحمؾقةمظقضعمضاغقنماالغؿكابمعـمدؿةمأسضاءمممـؾنيمظؾؿؼارعاتماألردغقةم
اظلتمآغذاكم,إالمأنماالغؿدابماظربؼطاغلمحالمميفمتؾؽماظػرتةمدونمادؿؿرارماظؾفـةمبعؿؾفا,معامأدىمإىلمتأخرم
احلقاةماظؿشرؼعقةميفماألردنمعـمسامم1291مإىلمسامم1291م .م
م
ويفمسامم 1291ممتؽـممسقهمرقبماهللمثراهمعـمسؼدماولمععاػدةمععماحلؽقعةماظربؼطاغقةمأصؾحممبقجؾفامادؿم
اظدوظةماألردغقةمإعارةمذرقماألردن,مإذمتضؿـتمادلعاػدةماظيتمتعدمصاهةماظعفدماظلقادلماألردغلم,موعظفرامعـم
عظاػرمادؿؼاللماظدوظةم,ممتؽنيماألردنمعـمتأدقسملجؾسمتشرؼعلمعـؿكبمإضاصةمإىلمإصدارمضقاغنيموتعؾقؿاتم
إجراء ماالغؿكابات ماظؿشرؼعقة م .موسؾك مأداس مػذه مادلعاػدة ممت موضع ماظؼاغقن ماألدادل مظإلعارة ماظذي مؼعؿرب مأولم
ضاغقنمددؿقريمظؾدوظةماألردغقةمميـؾمآغذاكمأولمغظاممددؿقريمسربلم,مظذظؽمؼعدماألردنمأولمدوظةمسربقةمتـشئم
ددؿقراًمخاصامهلا .م
م
وبعد مذظؽ ممت ماالغؿؼال مإىل ماحلقاة ماظربدلاغقة ماألردغقة م ,مإذ ماغف مومبقجب ماظؼاغقن ماألدادل مظإلعارة مجرتم
االغؿكاباتماظؿشرؼعقةميفمسامم1292مواغؿظؿما:ؾسماظؿشرؼعلماألولماظذيمتؽقنمعـم11مغائؾاميفمذظؽماحلنيم,م
وبداممبؿاردةمصالح قاتفمعـمتؾؽماظػرتةماظيتمملمتؿضؿـمعؾدأماظػصؾمبنيماظلؾطؿنيماظؿـػقذؼةمواظؿشرؼعقةم,محقثم
انمرئقسماظقزراءمػقمحؽؿامرئقلاًمظؾؿفؾسماظؿشرؼعلم .م
م
وعـذمتؾؽماظػرتةمتعاضؾتمسؾكماظدوظةماألردغقةممخلةملجاظسمتشرؼعقةمظغاؼةماخلاعسمواظعشرؼـمعـمأؼارمعـمسامم
1291م,مويفمسفدما:ؾسماخلاعسمطانماإلسالنماظرمسلمظؾؿؿؾؽةماألردغقةماهلامشقةمطدوظةمعلؿؼؾةمادؿؼالالمتاعا.م
ومعـذمذظؽماظققممذرعمادلغػقرمظفمجالظةمادلؾؽمسؾداهللماألولم,مبإغشاءمددؿقرمسامم 1291مأردغلمععدلمظقؽقنم
اظددؿقر م ماظـاغل مظؾؿؿؾؽة ماألردغقة ماهلامشقة ,مصدر ميف مسام م,1291واظذي مغص مسؾك مأن ماظلؾطة ماظؿشرؼعقة متـاطم
مبفؾسماألعةموادلؾؽ,موأنملجؾسماألعةمؼؿأظػمعـملجؾلنيمػؿاملجؾسمأسقانمولجؾسمغقاب .م
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 .1ا:ؾسماظؿشرؼعلماألولم©-9929/4/2م)9999/9/9
 تشؽؾما:ؾسماظؿشرؼعلماألولمبؿارؼخم,9929/4/2مموحؾمبؿارؼخ

م 9999/9/9حقثمملمؼؽؿؾمعدتف

اظددؿقرؼةم.م م
 ترأسما:ؾسماظؿشرؼعلماألولماظلقدمحلـمخاظدمابقماهلدىم.

أوالً:ماألسضاءمادلـؿكؾقنموػؿمأصقابماظذواتم:

م

 .9نقبمابقماظشعر م

 .2حمؿدماالغلل

 .2سؾدماهللماظؽؾقبماظشرؼدة م

 .11خبقتماالبراػقؿ م

 .9سؼؾةماجملؿدماظـصري م

 .11سطاماهللماظلققؿات

 .4نقبماظشرؼدة م

 .19رصقػانما:اظل م

 .5دعقدمادلػيت م

 .11مسقدةماظؼلقس م

 .6سالءماظدؼـمرقضان* م

 .19صاحلماظعقران م

 .7مشسماظدؼـمداعل م

 .12محدماجلازي م

 .8دعقدماظصؾقيب م

 .11عـؼالماظػاؼز م

*مسقَـماظلقدمسالءماظدؼـمرقضانمصقؿامبعدمعدؼراًمظمثارمواغؿكبمبدالًمعـفماظلقد غظؿلمسؾدماهلاديميف
.9929/99/94

ثاغقاً:ماألسضاءمشريمادلـؿكؾنيموػؿمأصقابماظذوات :م
.9محلـمخاظدمابقماهلدى م

.4مسارفماظعارف م

.2مرضامتقصقؼ م

.5مسؾدماظرمحـمشرؼب م

.9ممحلامماظدؼـمجارماهللم م

.6مآظـمطرطرباؼد م

 تشؽؾتمخاللمص�ةماغعؼادما:ؾسماظؿشرؼعلماألول,محؽقعةمجدؼدةمبرئادة

محلـ مخاظد مابق ماهلدى

يفم1191/11/11محقثمدخؾمأسضاؤػامحؽؿاً مطQسضاء ميف ما:ؾس ماظؿشرؼعل ماالول موػؿ م:
حلـمخاظدمابقماهلدىم,مابراػقؿ ػاذؿ,متقصقؼمابقماهلدى,مدعقدمادلػيت,مسقدةماظؼلقس,مسالءماظدؼـ
رقضان.
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 .9ا:ؾfماظؿشرؼعلماظـاغلم©م9999/6/91م)9994/6/91-
 تشؽؾما:ؾfماظؿشرؼعلماظـاغلمبؿارؼخم,9999/6/91موحؾمبؿارؼخم9994/6/91محقثمأغفمأطؿؾمعدتف
اظددؿقرؼة .م
 تعاضبمسؾكمرئادؿفمطؾمعـماظلادةمابراػقؿمػاذؿموسؾداهللمدراجمم.

أوالً:ماألسضاءمادلـؿكؾقنموػؿمأصقابماظذوات :م



.9مضادؿماهلـداوي م

.9مسادلماظعظؿة م

.2ممغاجلماظعزام م

.91ممػاذؿمخري م

.9ممحدماجلازي م

.99ممدعقدمادلػيت م

.4مصاحلماظعقران م

.92مدعقدمابقمجابر م

.5معاجدماظعدوان م

.99محلنيمخقاجا م

.6محدؼـةماخلرؼشا م

.94معرتيماظزرؼؼات م

.7مدؾطلماالبراػقؿ م

.95محلنيماظطراوغة م

.8محمؿدماظلعد م

.96مرصقػانما:اظل م

اغؿكبما:ؾfماظؿشرؼعلماظـاغلم�م�ؾمحؽقعةمسؾدماهللمدراجمواظيتمدخؾ مأسضاƒػام�ما:ؾf
ماظؿشرؼعلمطأسضاءمشريمعـؿكؾنيم
م

ثاغقاً:مماألسضاءمشريمادلـؿكؾنيموػؿمأصقابماظذوات :م



.9مسؾدماهللمدراجم .م

.4ممسؿرمحؽؿتم .م

.2متقصقؼمابقماهلدى .م

.5مذؽريمذعشاسة .م

.9مسقدةماظؼلقس .م

.6مادؼبماظؽاؼد .م

تشؽؾتمخöلمصرتةماغعؼادما:ؾfمحؽقعةمجدؼدةمبرئادةمإبراػقؿ ػاذؿ بؿارؼخ 9999/91/98محقث
مدخؾمأسضاƒػام�ما:ؾfماظؿشرؼعل وػؿ أصقابماظذواتم:مابراػقؿمػاذؿم,سقدة ماظؼلقس ,مدعقد
مادلػيت,مذؽريمذعشاسة,مػاذؿمخري ,ضادؿماهلـداوي.
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 .3ا:ؾfماظؿشرؼعلماظـاظثم©-9994/91/96م)9997/91/96
تشؽؾما:ؾfماظؿشرؼعلماظـاظثمبؿارؼخم,9994/91/96موحؾمبؿارؼخم,9997/91/96محقثمأغفمأطؿؾ



عدتفماظددؿقرؼة .م
وتق�مرzادةمػذاما:ؾfماظلقدمإبراػقؿمػاذؿم.


م

اوالً:ماألسضاءمادلـؿكؾقنموػؿمأصقابماظذوات :م



.9مغظؿلمسؾدماهلادي م

.9محمؿقدمطرؼشان م

.2مواصػماظؾشاراتم م

.91ممحدماجلازي م

.9مادعدماخلؾقؾم م

.99معـؼالماظػاؼز م

.4مصقزيمادلؾؼل م

.92مصقزيماظـابؾلل م

.5معاجدماظعدوان م

.99مدؾقؿانماخلؾقؾ م

.6مرصقػانما:اظل م

.94مصالحماظظاػر م

.7معرتيمزرؼؼات م

.95مسؾدماهللماظؽؾقب م

.8مصاحلماظعقران

.96محمؿقدماظػـقش

اغؿكبما:ؾfماظؿشرؼعلماظـاظثميفمحؽقعةمابراػقؿمػاذؿمودخؾماسضاƒػا ميفمسضقؼةما:ؾf
اظؿشرؼعلم
م

ثاغقاً:ماألسضاءمشريمادلـؿكؾنيموػؿمأصقابماظذوات :م
.9مابراػقؿمػاذؿ م

.4مذؽريمذعشاسة م

.2مسقدةماظؼلقس م

.5مػاذؿمخري م

.9مدعقدمادلػيت

.6مضادؿماهلـداوي
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 .4ا:ؾfماظؿشرؼعلماظرابعم(-9997/91/96م)9941/91/96
تشؽؾما:ؾfماظؿشرؼعلماظرابعمبؿارؼخم,9997/91/96موحؾمبؿارؼخم,9941/91/96محقثمأغفمأطؿؾ



عدتفماظددؿقرؼة .م
تعاضبمسؾكمرئادؿفمطؾمعـماظلادةممإبراػقؿمػاذؿموتقصقؼمابقماهلدى.


م

أوالً:ماألسضاءمادلـؿكؾقنموػؿمأصقابماظذوات :م
.9محمؿدماظعقاد م

.9محلنيمخقاجا .م

.2مدؾطلماالبراػقؿم م

.91مذقطتممحقد *

.9معاجدماظعدوان م

 .99دعقدماظـابؾلل م

.4ابراػقؿماظشراحية م

.92مصربيماظطؾاع

.5محمؿقدماظؽرؼشان م

.99مسؾداهللماظؽؾقب

.6مصاحلماظعقران م

 .94حدؼـةماخلرؼشا م

.7مرصقػانما:اظل م

.95ممحدماجلازي

.8مخؾقؾماظلؽر م

.96محمؿقدماظػـقش

*مسنيماظلقدمذقطتممحقدمعؿصرصاًميفم,9949/9/6ماغؿكبمبدالًمعـفماظلقدمسؿرمحؽؿت .م
*مسنيماظلقدمسؾداهللماظؽؾقبمعؿصرصاًميفم9949/8/2مواغؿكبمبدالًمعـفمحمؿدماظلعد .م
اغؿكبمػذاما:ؾfميفم�ؾمحؽقعةمإبراػقؿمػاذؿمودخؾمأسضاؤػاممطأسضاءميفما:ؾfماظؿشرؼعل



اظرابعم.
م

ثاغقاً:ماألسضاءمشريمادلـؿكؾنيموػؿمأصقابماظذوات :م



.9مابراػقؿمػاذؿم م

.4مذؽريمذعشاسة م

.2مسقدةماظؼلقس م

.5مػاذؿمخري م

.9مدعقدمادلػيت

.6مضادؿماهلـداوي

تشؽؾتمخ‰öمص�ةماغعؼادما:ؾfماظؿشرؼعلماظرابعمأربعمحؽقعات جدؼدةمترأدفامتقصقؼمأبقماهلدى
مودخؾمأسضاؤػامطأسضاءمشريمعـؿكؾنيميف ا:ؾfموػذÁماحلؽقعات:


احلؽقعةماألوىلمم(-9998/9/28م)9999/8/6
تقصقؼمابقماهلدى,مػاذؿمخري,مامحدماظلؼاف,مسؾداهللماحلؿقد,مخؾػماظؿؾ,مغؼقالمشـؿا .م



احلؽقعةماظـاغقةمم(-9999/8/6م)9941/9/24
تقصقؼمابقماهلدىم,مامحدماظلؼافم,مغؼقالمشـؿام,مسؾداهللماظـؿر,مسؾلماظؽاؼد,مرذقدمادلدصعل.م م
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احلؽقعةماظـاظـةم(-9941/9/25م)9949/7/27
تقصقؼمابقماهلدىم,مامحدماظلؼافم,مسؿرمحؽؿت,مذؽريمذعشاسة,مسؾلماظؽاؼد,مغؼقالمشـؿا .م



احلؽقعةماظرابعةم(-9949/7/29م)9949/5/98
تقصقؼمابقماهلدىم,مامحدماظلؼافم,مغؼقالمشـؿا,ممسريماظرصاسل,مسؾداهلل اظشرؼدة,م مسؾدمادلفديم
اظشؿاؼؾة .م
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 .5ا:ؾسماظؿشرؼعلماخلاعسم(-9942/91/21م)9945/91/21
وعددمظـم( )9947/91/21م
م


تشؽؾمػذاما:ؾسمبؿارؼخم9942/91/21موادؿؿرمظؿارؼخم9945/91/21محقثمأطؿؾمعدتفماظددؿقرؼة
مثؿمعددتموالؼؿفماىلمدـؿنيمأخرؼنيمظغاؼةم9947/91/21م,محقثمأطؿؾمعدتفماظددؿقرؼةم .م
تعا�بمسؾكمرzادةمػذاما:ؾسمطؾمعـماظلادةممتقصقؼمأبقماهلدىمومسريماظرصاسلموابراػقؿمػاذؿ.م


م

اوالً:ماألسضاءمادلـؿكؾقنموػؿمأصقابماظذوات :م
.9مصقزيمادلػيت م

.9محلنيماخلقاجا م

.2ممسقلكماظعقض م

.91مدالعةماظطقال م

.9معقدكماظعقادمحفازي م

.99مرصقػانما:اظلم

.4مسؾدماظؼادرماظؿؾ م

.92محلنيماظطرواغة م

.5معاجدماظعدوان م

.99مؼقدػماظعؽشة م

.6مسضقبماظزبـ م

.94محمؿقدمطرؼشان

.7مصربيماظطؾاع م

.95ممحدماجلازي م

.8مداملماهلـداوي

.96مدعقدماظـابؾلل

* متقيف ماظلقد معاجد ماظعدوان ميف مؼقم ماألحد م 9946/6/2موحؾ محمؾف مباالغؿكاب اظلقد مغقصان ماظلعقدمم
اظعدوانميفم9946/9/96م .م
*تقيف ماظلقد مرصقػان ما:اظل مبؿارؼخ م 9945/9/24موحؾ محمؾف مباالغؿكاب مععارك ما:اظلم
بؿارؼخ.9945/9/9
م

مثاغقاً:ماألسضاءمشريمادلـؿكؾنيموػؿمأصقابماظذوات :م



.9متقصقؼمأبقماهلدى م

.4مسؾدمادلفديماظشؿاؼؾة م

.2أمحدماظلؼاف م

.5ممسريماظرصاسل م

.9مغؼقالمشـؿا

.6مسؾدماهللمطؾقبماظشرؼدة

تشؽؾتمخاللمص�ةماغعؼادما:ؾسماظؿشرؼعلماخلاعسمأربعمحؽقعاتمجدؼدةمودخؾ أسضاؤػامطأسضاء
شري عـؿكؾنيميفما:ؾسموػؿ:


احلؽقعةماألوىلم()9944/91/94-9949/5/9م
تقصقؼ مابق ماهلدى ,م مذؽري ذعشاسة ,مامحد ماظلؼاف ,ممسري ماظرصاسل ,محـا اظؼلقس ,مسؾد ماظرمحـم
رذقدات.



احلؽقعةماظـاغقةم(م)9945/5/98-9944/91/95
مسريماظرصاسل,مدعقدمادلػيت,مػاذؿمخري,مغؼقالمشـؿام,مصفؿلمػاذؿ,معلؾؿماظعطار .م
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احلؽقعةماظـاظـةم()9947/2/9-9945/5/99
ابراػقؿمػاذؿم,تقصقؼمابقماهلدى,مدعقدمادلػيت,مغؼقالمشـؿا,مصفؿلمػاذؿ,معلؾؿماظعطار .م



احلؽقعةماظرابعةم(م)9947/92/27-9947/2/4
ممسريماظرصاسلم,مسؿرمعطر,محمؿدماظشـؼقطل,مسؾاسمعريزا,مدؾقؿانماظـابؾلل,مبشارةمشصقب .م
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المجــال�س الوطنية اال�ست�شارية
1984/1/17 - 1978/4/20
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ا:ؾسماظقر�ماالدؿشاريما_ول م
تشؽؾمػذاما:ؾسمبؿارؼaم9978/4/21موادؿؿرمباظعؿؾمظغاؼةم9981/4/21م,موبؾغمسددمأسضائفم.61م
برئادةمدوظةماظلقدمأمحدماظؾقزي م
.9

م دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمامحـــــــــدماظؾـــــــــقزيم م(اظرئقس) م

.5

م ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــدماظقػــــابما:ــ ـامظل م

.9
.7
.9

م ععـــــــــاظلماظلــــــــــقدموصـــــــــػلمعــــــــــريزام م
م

م

م ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمخؾقــــــــؾماظلــــــــاملم م
م

م ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــدما:قــــدمح�ــــازيم م
م

 .99م ععــــــاظلماظلــــــقدمؼعؼــــــقبمابــــــقمشــــــقشم م
م

 .99م ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمادـــــــقؼمصرحـــــــانم م
م

 .95م ععــاظلمادلفـــدسماظلــقدمامحــدماظمشــقبؽل م
م

 .97م ععــــاظلماظــــدطؿقرمحمؿــــدمشضــــقبماظــــزبـ م
م

 .99م ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــدماظــــرؤوفماظروابــــدةم م
م

 .29م دــــــعادةماظلــــــقدمغــــــاؼػماخلرؼشــــــــــــــــةم م
م

 .29م دــــــعادةماظلــــــقدمدــــــؾؿانماظؼضـــــــــــــــــاه م
م

 .25م دـــــعادةماظلـــــقدمجـــــقدتماجملقلــــــــــــــ م
م

 .27م دــــــعادةماظلــــــقدمخاظــــــدماظػقـــــــــــــــــــاض م
م

 .29م دــــــعادةماظلــــــقدمغعــــــقؿماظؿــــــــــــــــــــــــؾم م
م

.2

م ععــــاظلماظلــــقدمامحــــدمحمؿــــقدماظطراوغــــفم م

م .6

م ععــــــاظلماظلــــــقدمطؿــــــالماظدجاغــــــــــــــــلم م

م .4
م .8

م ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماهللماظرميـــــــــــــاويم م
م

م

م ععاظــــــــلماظلــــــــقدمراضـــــــــلماظعؾــــــــــداهللم م
م

م  .91م ععــــــاظلمادلفــــــــــــدسمجعػــــــــرماظشاعــــــــلم م
م

م  .92م ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــدما:قــــدماظشرؼــــــــــدةم م
م

م  .94م ععـــاظلمماظلـــقدمحمؿــــدماظػرحـــانماظعؾقــــداتم م
م

م  .96م ععــــــاظلماظلــــــقدمعــــــروانماحلؿــــــــــــــــــقدم م
م

م  .98م ععـــــــاظلماظلـــــــقدمدـــــــؾقؿانمســــــــــــــــــــــرار م
م

م  .21م ععـــاظلمادلفــــدسماظلـــقدمسؾـــلماظلـــققؿاتم م
م

م  .22م دــــــعادةماظلــــــقدممحــــــادةماظػــــــــــــــــــــــقازم م
م

م  .24م دــــــعادةماظلــــــقدمـعــــــةممحــــــــــــــــــــــــادم م
م

م  .26م دـــــعادةماظلـــــقدمسطـــــااهللماظؽؾارؼمؿــــــــــــــل م
م

م  .28م دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــلماظؾشقــــــــــــــــــــــــرم م
م

م  .91م دــــــعادةماظلــــــقدمدــــــؾقؿانمارتقؿـــــــــــــــــةم م
م

 .99م دــــعادةماظلــــقدمدــــاملمبـــــمنـــــــــــــــــادمم م

م  .92م دـــــــعادةماظلـــــــقدمغـــــــاؼػماظلعـــــــــــــــــــــــدم م

 .95م دــــــعادةماظلــــــقدمحمؿــــــدمسؾــــــلمبــــــدؼرم م

م  .96م دـــــــعادةماظلـــــــقدموظقـــــــدمسصػــــــــــــــــــــقرم م

م

 .99م دـــــــعادةماظلـــــــقدمدـــــــعقدماظغــــــــــــــزاويم م
م

م

 .97م دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمزػــــــــريمعؾقــــــــسم م
م

 .99م دــــــعادةماظــــــدطؿقرمطــــــارظقسمدسؿــــــسم م
م

 .49م دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمـــــــــالماظشــــــــاسر م
م

 .49م اظلــــــــــــــــقدةماغعــــــــــــــــاممادلػــــــــــــــــيت م
م

 .45م دـــــــعادةماظلـــــــقدمػاؼـــــــؾمابـــــــقمبرؼـــــ ـزم م
م

 .47م دــعادةماظلــقدممشــسماظــدؼـمسـؿــانمرــاشم م
م

 .49م دــــعادةماظلــــقدمدــــؾطانمعاجــــدماظعــــدوان م
م

 .59م دــــعادةماظلــــقدممحــــادمسؾــــلمادلعاؼطــــةم م
م

م

م  .94م دــعادةماظلــقدم ممــدوحماظصراؼــــــــــــــــــــــــــرةم م
م

م

م  .98م دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدماعـــــــــــنيمذـــــــــــؼريم م
م

م  .41م دـــــــــــــــعادةمحمؿـــــــــــــــقدماظشـــــــــــــــرؼػم م
م

م  .42م دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمعقصـــــــــؼماظػـــــــــقازم م
م

م  .44م دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمحؽؿــــــــــت م
م

م  .46م دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمذـــــــــػقؼماظزواؼـــــــــدهم م
م

م  .48م اظلــــــــــــــــــــــــــقدةمودادمبــــــــــــــــــــــــــقظصم م
م

م  .51م دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــداهللماخقارذـــــــقدهم م
م

م  .52م دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمسقلــــــــكماظؼلــــــــقسم م
م

 .59م دــــــــعادةماظلــــــــقدمجــــــــقدتماظلــــــــؾقلم م

م  .54م دــــــــعادةماظلــــــــقدمخؾــــــــػمابــــــــقمغــــــــقؼرم م

 .57م دــــعادةماظلــــقدمحمؿــــدمخؾقــــؾمخطــــابم م

م  .58م اظ لــــــــــــــــقدةمغائؾــــــــــــــــةماظرذــــــــــــــــدانم م

م

 .55م دـــــعادةماظلـــــقدمدـــــاعلمحلــــــمعـصـــــقرم م
م

م

 .59م دـــــــعادةماظلـــــــقدمــــــــالمابـــــــقمبؼـــــ ـرم م
م

م

م

م  .56م دــــــعادةماظلــــــقدمحمؿــــــدمؼــــــقغسماظعــــــزةم م
م

م

م  .61م دــــــعادةماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدمابــــــقمربقــــــعم م
م

م

اظؿعدؼالت :مصدرت ماالرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة ماظذوات مأصقاب ماظدوظة موادلعاظل مواظلعادةم
اظلادة:مادقاقماظػرحان,مغاؼػماخلرؼشة,مجعػرماظشاعل,مأمحدماظؾقزي.موتعقنيماظذواتمأصقابماظدوظةم
وادلعاظلمواظلعادةماظلادة:ممبرطاتماظزػري,مأمحدماظطراوغة,معفقبماخلقاط,مدروؼشمصاؼؾماظشفقان .م
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.9

مدوظـــــةماظلـــــقدمامحـــــدمحمؿـــــقدمامظطراوغـــــف م (اظرئقس) م

.2

مععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾـــــــداظقػابما:ـــــــاظل م

.5

مععـــــــــاظلماظـــــــ ـمدطؿقرمأمحـــــــــدمأبقضـــــــــقرةم م م

.6

مععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾدا:قـــــــدمح�ـــــــازيم م

.9
.7
.9

مععــــــــــاظلم اظلــــــــــقدمطؿــــــــــالماظــــــــــدجاغل م م
م

م

مععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمؼعؼــــــــقبمأبقشــــــــقشمم م م
م

مععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾدا:قـــــــدماظشـــــــرؼدمة م م
م

 .99مدـــــــعادةمادلفــــــــدسمأمحـــــــدماظشـــــــقبؽلمم م م
م

 .99مدـــــعادةماظـــــدطؿقرمحمؿـــــدمسضـــــقبماظـــــزبـم م م
م

 .95مدـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــداظرؤوفماظروابـــــــدةم م م
م

 .97مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمحؽؿــــــــــتم م م
م

 .99مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــؾؿانماظؼضــــــــــاةم م م
م

 .29مدــــــــعادةماظلــــــــقدمسطــــــــااهللماظؽؾــــــــارؼيتم م م
م

 .29مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــؾقؿانمارتقؿــــــــ ـةمم م م
م

 .25مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــعقدماظغــــــــــزاويم م م
م

 .27مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدموظقـــــــــــدمسصـــــــــــػقر م م
م

 .29مدــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمطــــــــارظقسمدسؿــــــ ـسم م م
م

 .99مدــــــــعادةماظلــــــــقدمػاؼــــــــؾمأبــــــــقمبرؼــــــــزم م م
م

 .99ماظلـــــــــــــــــــــــــــقدةمودادمبـــــــــــــــــــــــــــقظصم م م
م

 .95مدــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــداهللمأخــــــقمارذــــــقدةم م م
م

 .97مدـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمسقلـــــــــكماظؼلـــــــــقس م م
م

 .99مدــــــــعادةماظلــــــــقدمخؾــــــــػمأبــــــــقمغــــــــقؼرم م م
م

 .49مدــــــعادةماظلــــــقدمحمؿــــــدمخؾقــــــؾمخطــــــابم م م
م

 .49مدــــــعادةماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدمأمحــــــدمربقــــ ـعم م م
م

 .45مدــــــــعاد ةماظلــــــــقدمخاظــــــــدمسؾــــــــدماظـــــــــيب م م
م

 .47مدــــــــعادةمادلفـــــــــدسمســــــــقغلمادلصــــــــري م م
م

 .49ماظـــــــــــــــدطؿقرةمسدوؼـــــــــــــــةماظعؾؿـــــــــــــــلم م م
م

 .59مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحلـــــــــــمادلــــــــــقعين م م
م

 .59ماظلــــــــــــــــقدةمجاغقــــــــــــــــتمادلػــــــــــــــــيتم م م
م

 .55مدـــــــــعادةماظلـــــــــقدمعرضـــــــــلماظؼطـــــــــاعنيم م م
م

 .57مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمبرطـــــــــــاتمزػـــــــــــريم م م
م

 .59مدــــــعادةماظلــــــقدمابــــــراػقؿمغــــــاجلماظعــــــزام م م
م

م
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.4
.8

مععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمخؾقـــــــــــؾماظلـــــــــــاملم م
م

م

مععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمســـــــــمدغانمأبقســـــــــقدةم م
م

 .91مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمأغـــــــــــقسمادلعشـــــــــــر م
م

 .92مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد م
م

 .94مدـــــــــــعادةم اظلـــــــــــقدمدـــــــــــؾقؿانمســـــــــــرارم م
م

 .96مععـــــــاظلمادلفــــــــدسمسؾـــــــلماظلـــــــققؿاتم م
م

 .98مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدممحــــــــــادمهماظػــــــــــقازم م
م

 .21مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــةممحـــــــــــادم م
م

 .22مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمخاظـــــــــــدماظػقـــــــــــاض م
م

 .24مدــــــــعادةماظلــــــــقدمدــــــــاملمبـــــــــمنــــــــادم م
م

 .26مدـــــــعادةماظلـــــــقدمحمؿـــــــدمسؾـــــــلمبـــــــدؼرمم م
م

 .28مدــــــــــــعادةماظلــــــــــــقدمأعــــــــــــنيمذــــــــــــؼريم م
م

 .91مدـــــــــعادةماظلـــــــــقدمحمؿـــــــــقدماظشـــــــــرؼػم م
م

 .92مدـــعادةماظلـــقدممشـــسماظـــدؼـمسـؿـــانمرـــاشم م
م

 .94مدـــــعادةماظلـــــقدمدـــــؾطانمعاجـــــدماظعـــــدوانم م
م

 .96مدــــــعادةماظلــــــقدممحــــــادمسؾــــــلمادلعاؼطــــ ـةم م
م

 .98مدـــــــــعادةماظلــــــــــقدمجــــــــــقدتماظلــــــــــؾقلم م
م

 .41مدــــــعادةماظلــــــقدمدــــــاعلمحلـــــــمعـصــــــقرم م
م

 .42ماظلـــــــــــــــــقدةمغائؾـــــــــــــــــةماظرذـــــــــــــــــدانم م
م

 .44مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمعـصــــــــــقرماظؾطاؼـــــــــــة م
م

 .46مدــــــــــعادةماظــــــــــدطؿقرمادــــــــــقؼمعرضــــــــــةم م
م

 .48مدـــــعادةمادلفــــــدسمسؾـــــدمعقدـــــكماظـفـــــارم م
م

 .51مدــــــــــعادةماظــــــــــدطؿقرمأغــــــــــقرماظشــــــــــؾقلم م
م

 .52مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمروطــــــــــسماظعزؼــــــــــزي م
م

 .54مدــــــــــعادةماظلــــــــــقدمؼادــــــــــنيماظربؼشــــــــــل م
م

 .56مدــــــــعادةماظلــــــــقدمممــــــــدوحمأبقحلــــــــانم م
م

 .58مدـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمعػؾـــــــــــحماظؾـــــــــــقزي م
م

 .61مدــــــعادةماظلــــــقدمحمؿــــــدمابــــــراػقؿماظعــــــزةم م
م

م
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ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدماظقػـــــابما:ـــــاظلم م م
ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمخؾقــــــــــؾماظلــــــــــامل م م
ععـــــاظلمادلفــــــدسماظلـــــقدمحيقـــــكماخلطقـــــبم م م
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمؼعؼــــــقبمابــــــقمشــــــقشم م م
ععــــــــــاظلمسؾــــــــــدما:قــــــــــدماظشــــــــــرؼدةم م م
ععـــــاظلمادلفــــــدسماظلـــــقدمسؿـــــرمسؾـــــداهللم م م
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقدم م م
اظرئقس) م م
ـرارمممممممممممممممممم
(
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمدـــــــــــؾقؿانمســــــــــ
ععــــــاظلمادلفـــــــدسماظلــــــقدمدــــــعقدمبقـــــ ـقم م م
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمــــــــــالماظشـــــــــاسرم م م
دـــــــعادةمادلفــــــــدسمســـــــقغلمادلصـــــــريم م م
دــــــــعادةماظلـــــــــقدمسطـــــــــاهللماظؽؾـــــــــارؼيتم م م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــؾقؿانمارتقؿــــــــــة م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمحمؿـــــــدمسؾـــــــلمبـــــــدؼرم م م
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمطــــــــارظقسمدسؿــــــــس م م
دـــــعادةماظلـــــقدمدـــــؾطانمعاجـــــدماظعـــــدوانم م م
دــــــعادةماظلــــــقدممحــــــادمسؾــــــلمادلعاؼطــــــة م م
دــــــــعادةماظلــــــــقدمخؾــــــــػمابــــــــقمغــــــــقؼرم م م
دــــــــــعادةماظــــــــــدطؿقرمادــــــــــقؼمعرضــــــــ ـفم م م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمعػؾــــــــــحماظؾــــــــــقزيم م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــدماظـــــــرحقؿمجـــــــرارم م م
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصـــــــــارسماظصـــــــــراؼرةم م م
دـــمعادةماظلـــقدمغـــزارمسؾـــدماظـــرحقؿمجرادمغـــمف م م
دـــــعادةماظـــــدطؿقرمحمؿـــــدمدـــــعقدمدروؼـــــش م م
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمػــــــــاغلمحفــــــــازؼـم م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدميـــــــرمســـــــارفماظزغـــــــاتل م م
دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماحلؾــــــقؿماظــــــزسيبم م م
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمحمؿـــــــــقدمماظضـــــــــرشام م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمػشـــــــاممصـــــــاحلماظؿـــــــؾم م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمدـــــــعدمػاؼـــــــؾماظلـــــــرورم م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسقـــــــدمعقدـــــــكماظعالؼـــــ ـام م م
دـــــعادةماظـــــدطؿقرمصقصـــــؾمصـــــادقمطـعـــــانم م م
دــــــــعادةماظلــــــــقدمسؾــــــــدماجلــــــــابرمتــــــــقؿم م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــدماظلـــــــالممضادـــــــؿم م م
دـــــعادةماظلـــــقدمسقلـــــكمسابـــــدماظرميـــــقغلم م م
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمممــــــــدوحماظعؾــــــــادي م م
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــلمابـــــــقماربققـــــــةم م م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمػشــــــــــامماظشــــــــــراري م م
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ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمطؿـــــــــالماظـــــــــدجاغلم
ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمامحـــــــدمابـــــــقمضـــــــقرة
ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدما:قـــــدمحفـــــازيم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمســـــــدغانمابـــــــقمســـــــقدةم
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؿــــــــــرماظـابؾلــــــــــلم
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدماغــــــــــقسمادلعشــــــــــرم
ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمحمؿـــــدمسضـــــقبماظـــــزبـ
ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدماظـــــرؤوفماظروابـــــدةم
ععـــــــاظلمادلفــــــــدسمسؾـــــــلماظلـــــــققؿاتم
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمحؽؿــــــــ ـتم
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــؾؿانماظؼضــــــــــاة
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمخاظــــــــــدماظػقــــــــــاضم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمدــــــــاملمبـــــــــمنــــــــادم
دــــــــــــعادةماظلــــــــــــقدماعــــــــــــنيمذــــــــــــؼري
اظلـــــــــــــــــــقدةمظقؾـــــــــــــــــــكمذـــــــــــــــــــرف
دـــــعادةماظلـــــقدمسؾـــــداهللماخـــــقمارذـــــقدةم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمجـــــــــقدتماظلـــــــــؾقلم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمخاظـــــــدمسؾـــــــدماظــــــــيبم
دــــــعادةماظلــــــقدمممــــــدوحمابــــــقمحلــــــانم
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمابـــــراػقؿماظعـــــزةم
دــعادةماظلــقدمســزماظــدؼـماخلطقــبماظؿؿقؿ ـلم
دـــــعادةماظـــــدطؿقرمحلــــــمرذـــــقدماظغراؼؾـــ ـةم
دعادةمادلفـدسماظلـقدمظقـثمصرحـانمذـؾقالتم
دــــعادةماظلــــقدملجقــــؿمحدؼـــــفماخلرؼشــــفم
دــــعادةماظلــــقدممحــــديمحمؿــــدماحلؾاذـــــفم
دعادةماظلقدمابراػقؿمسؾلمدؾقــــؿانمادلطاظؼة
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحيقــــــــــكمخــــــــــرؼسم
اظلـــــــــقدةمػقػـــــــــامءمعؾقـــــــــقسماظؾشـــــــــري
دـــعادةماظلـــقدمسؾـــدماظؼـــادرمغـــاجلماظعؿـــريم
دـــــعادةماظلـــــقدمعؼؾـــــؾمغـــــاجلمادلـــــقعينم

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمرعضـــــانمصـــــارسم
دـــعادةمادلفــــدسماظلـــقدمػـــاغلمابـــقمحفؾـــف
اظلـــــــــــقدةمدـــــــــــاعقةمغـــــــــــدؼؿماظـــــــــــزروم
اظلــــــقدةمسقــــــدةمعصــــــطػكمعطؾــــــؼمضـــــــاه
دــــــعادةماظلــــــقدممســــــقحمادــــــقؼماظػــــــرح
دــــــعاةماظلــــــقدمصــــــالحمســــــقادمادلكقؿــــــر

م
م
م
م
م
م

م

م

م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

دــعادةماظلــقدمسؾــلمسؾــدماظــرمحـمابــراػقؿماخلشــؿانم م
م

م

م

م

م

م

م

م
م
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المجال�س البرلمانية
(مجل�س الأمة)
2014/11/16 - 1947/10/20
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مجالس النواب - 1141

مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس
مجمس

النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب
النواب

المجمس
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الربع عشر
ا
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر

تاريخ التشكيل
0391/00/10
0391/19/01
0390/13/10
0399/01/00
0390/01/09
0300/01/00
0300/00/01
0300/11/12
0301/19/00
0329/10/00
0323/00/01
0330/00/00
0331/00/03
0110/10/01
0111/00/01
0101/00/02
0100/00/00

تاريخ الحل
0391/10/10
0390/19/10
0399/10/00
0390/10/00
0300/01/00
0300/01/10
0300/19/00
0300/00/00
0319/00/00
0322/11/01
0330/12/19
0331/13/10
0110/10/00
0111/12/01
0113/00/09
0100/01/19
-
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مجالس األعيان - 1141
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
وأعيد تشكيمه
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان
مجمس األعيان

184

المجمس
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الربع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
الحادي والعشرون
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون
الخامس والعشرون
السادس والعشرون

تاريخ التشكيل
0391/01/01
0391/19/01
0390/13/10
0390/00/10
0399/00/10
0393/00/10
0300/00/03
0300/00/10
0301/00/10
0310/00/10
0310/12/00
0319/00/10
0313/10/01
0320/10/01
0329/10/00
0322/10/00
0323/00/00
0330/00/00
0331/00/00
0110/00/00
0110/00/01
0119/00/01
0111/00/03
0113/00/01
0101/00/09
0100/01/09
0100/01/09

تاريخ الحل
0391/19/01
0390/19/01
0390/01/00
0399/01/00
0393/01/00
0300/00/02
0300/01/00
0301/01/00
0310/00/10
0310/12/00
0319/00/00
0313/10/01
0320/10/01
0329/10/00
0322/10/00
0323/00/00
0330/00/00
0331/00/00
0110/00/00
0110/00/01
0119/00/01
0111/00/02
0113/00/01
0101/00/09
0100/01/09
0100/01/09
حتى تاريخه
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لجؾسماألسقانماألول م
تشؽ qما:ؾسمبؿارؼخمم 0391/01/01موطانمسددمأسضاءم�ذا ما:ؾسمسشرةمأسضاءمو�قمغBػ مسددم
أسضاءملجؾسماظـقابميفمذظؽماظقضتماظذيمطانمؼؿأظػمعـمسشرونمسضقاًمعـؿكؾاًموصؼاًمظؼاغقنماالغؿكابم
:ؾسماظـقابما*Rضتمرضؿم3مظلـةم¨0391موضدم-محqما:ؾسمبؿارؼخم .0391/9/01م

أسضاءما:ؾس م

م

9
2
9
4
5
6
7
8
9
91

م

مدوظـــــــــةمتقصقـــــــــؼمباذـــــــــاممأبـــــــــقماهلـــــــــدى
ععـــــــاظلمسؾـــــــدماظـــــــرمحـمبـــــــؽمرذـــــــقدات
ععــــــــاظلمسؾداظؾــــــــــفمباذــــــــاماظؽؾقــــــــــــــــــب
حضـــــــرةماظشـــــــقخمغقصــــــــــــــانماظلــــــــــــــــعقد
حضــــرةماظشــــقخمحدؼـــــفمباذــــاماخلرؼشــــــــــــــة
حضــــــرةماظشــــــقخمحمؿــــــدمأبــــــقمتاؼمــــــــــــــــــف
حضـــــــــــــــــرةمواصـــــــــــــــــػماظؾشـــــــــــــــــارات
حضــــــــــــرةمذقطـــــــــــــــتمباذامحقــــــــــــــــــــد
حضـــــــــرةمصـــــــــربيمبـــــــــؽماظطؾــــــــــــــــــــاع
حضـــــــــرةمدـــــــــؾقؿمبـــــــــؽماظؾكقــــــــــــــــــــت
م

م

م

م

م

م (اظرئقس) م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م
م م

م
م
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لجؾسماألسقانماظـاغل م

م

تشJؾ ما:ؾس مبؿارؼخ م ,0391/9/01موطان مسدد مأسضاء م�ذا ما:ؾس مسشرون مسضقاً مو�ق مغBػ مسددم
أسضاءملجؾسماظـقابميفمذظؽماظقضت,ماظذيمأصؾحمأربعقنمسضقاًمغؿقفةمظؼرارموحدةماظضػؿنيمحقثممتم
زؼادة مسدد ماألسضاء مسشرون مسضقاً معـؿكؾني مسـ ماظضػة ماظغربقة ,موصؼاً مظؼاغقن مإضايف مظؼاغقن ماالغؿكابم
:ؾسماظـقابمرضؿ()99مظلـةم,0393مومتمحؾما:ؾسمبؿارؼخم 0390/9/01م
م

أسضاءما:ؾس م
9

دوظـــــــةمتقصقـــــــؼمباذـــــــامأبـــــــقماهلـــــــدىم م (اظرئقس)م م
دوظـــــــــــةممســـــــــــريمباذـــــــــــاماظرصـــــــــــاسل م
م

4

ععــــــــاظلمراشــــــــبمباذــــــــاماظـشاذــــــــقيب م

م

ععــــــــــــــــاركمباذــــــــــــــــاما:ــــــــــــــــاظل م

م

صضـــقؾةماظشـــقخمدـــؾقؿانماظؿـ ـاجلماظػـ ـاروضل م

م

91

سؾـــــــــــدماظؾطقـــــــــــػمبـــــــــــؽمصـــــــــــالح م

م

92

دـــــــــــــــــؾقؿانمبـــــــــــــــــؽمرقضـــــــــــــــــان م

م

صـــــــــــــــــربيمباذـــــــــــــــــاماظطؾـــــــــــــــــاع م

م

اظشـــــــــــــــقخم حدؼــــــــــــــــفماخلرؼشـــــــــــــــام م

م

حلـــــــــــــــــنيمبـــــــــــــــــؽمخقاجـــــــــــــــــف م

م

ودؼــــــــــــــــــعمبــــــــــــــــــؽمدسؿــــــــــــــــــس م

م

م

2

ععـــــــــاظلمصـــــــــالحمباذـــــــــامادلدادحـــــــــف م

م

حمؿــــــــــــــــقدمباذــــــــــــــــامطرؼشــــــــــــــــان م

م

اظشــــــــــرؼػمذــــــــــرفمبـــــــــــمراجــــــــــحم م

م

صضــــقؾةماظشــــقخمحمؿــــدمسؾــــلماجلعــــربيم م

م

 99م اظشــــــــــــــــقخم غقصــــــــــــــــانماظلــــــــــــــــعقدم م

م

صرؼـــــــــــــــــــدمبـــــــــــــــــــؽمارذـــــــــــــــــــقد م

م

إمساسقــــــــــــــؾمباذــــــــــــــاماظؾؾؾقلــــــــــــــل م

م

اظشــــــــــــــــقخمحمؿــــــــــــــــدمأبقتاؼــــــــــــــــفم م

م

دــــــــــــــــــؾقؿمبــــــــــــــــــؽماظؾكقــــــــــــــــــت م

م

9
5
6
7
8
9

99
94
95
96
97
98
99
21
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لجؾسماألسقانماظـاظث م
تشؽ qما:ؾس مبؿارؼخ م ,0390/3/0مو مبؾغ مسدد مأسضائف مسشرون مسضقاً موػق مغصػ مسدد مأسضاء ملجؾسم
اظـقاب مآغذاك مواظذي ماغؿكب موصؼ مضاغقن ماالغؿكاب مرضؿ م( )99مظلـة م ,0393موح qما:ؾس مبؿارؼخم
 .0390/01/00م
م

أسضاء ا:ؾس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

م تقصقــــــــــــؼمباذــــــــــــامأبــــــــــــقماهلــــــــــــدىم م م
إبــــــــــــــــــراػقؿمباذــــــــــــــــــامػاذــــــــــــــــــؿ م (اظرئقس) م
اظلــــــــقدمحمؿــــــــدماألعــــــــنيماظشـــــــــؼقطل م م
اظشـــــــــــرؼػمذـــــــــــرفمبــــــــــــمراجـــــــــ ـحم م م
صـــــــــــــــــالحمباذـــــــــــــــــامادلدادحـــــــــــــــــف م م
دـــــــــــــــــؾقؿانممبـــــــــــــــــؽممرقضـــــــــــــــــانم م م
اغلـــــــــــــــــطاسمبـــــــــــــــــؽمحـاغقـــــــــــــــــا م م
ذـــــــــــــــــؽريمباذـــــــــــــــــامذعشـــــــــــــــــاسف م م
حمؿـــــــــــــــــدمباذـــــــــــــــــاماظشـــــــــــــــــرؼؼل م م

 .11سؿــــــــــــــــــــــرمباذــــــــــــــــــــــامعطــــــــــــــــــــــر م م
 .11حمؿــــــــــدمسؾــــــــــلمباذــــــــــاماظعفؾــــــــــقغل م م
 .12سؾـــــــــــدماظؾطقـــــــــــػممبـــــــــــؽمصـــــــــــالح م م
 .13اظشـــــــقخمدـــــــؾقؿانماظؿـــــــاجلماظػـــــــاروضلم م م
 .14صـــــــــــــــــــاحلمبـــــــــــــــــــؽمبلقلـــــــــــــــــــق م م
 .15صــــــــــــــــــربيمبــــــــــــــــــؽماظطؾــــــــــــــــــاع م م
 .16حلــــــــــــــــــنيم بــــــــــــــــــؽمخقاجــــــــــــــــــف م م
 .17صرؼــــــــــــــــــــدمبــــــــــــــــــــؽمارذــــــــــــــــــــقد م م
 .18ســـــــــــــــــــــادلمبـــــــــــــــــــــؽمجـــــــــــــــــــــرب م م
 .19صرؼــــــــــــــــــــدمبــــــــــــــــــــؽماظلــــــــــــــــــــعد م م
 .21نقـــــــــــــبمبـــــــــــــؽمابـــــــــــــقماظشـــــــــــــعر م م
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لجؾسماألسقانماظرابع م
م

تشؽqما:ؾسمبؿارؼaم0390/00/0م,موبؾغمسددمأسضائفمسشرونمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءملجؾـسم
اظــــقابمآغـــذاكموصـــؼمغػـــسمضـــاغقنماالغؿكـــابمرضـــؿم(م)99ممظلــــةم0393مو-محـــqما:ؾـــسمبؿـــارؼaم
 .0399/01/00م
م

أسضاءما:ؾس م
 1م
2

تقصقــــــــــــؼمباذــــــــــــامأبــــــــــــقماهلــــــــــــدى م م
إبــــــــــــــــــراػقؿمباذــــــــــــــــــامػاذــــــــــــــــــؿ م (اظرئقس) م

3

اظلــــــــقدمحمؿــــــــدماألعــــــــنيماظشـــــــــؼقطل م م

4

اظشـــــــــــرؼػمذـــــــــــرفمبــــــــــــمراجـــــــــــحم م م

5

صـــــــــــــــــالحمباذـــــــــــــــــامادلدادحـــــــــــــــــف م م

6

دــــــــــــــــــؾقؿانمبــــــــــــــــــؽمرقضــــــــــــــــــان م م

7

اغلــــــــــــــــــطاسمبــــــــــــــــــؽمحـاغقــــــــــــــــــا م م

8

ذــــــــــــــــــؽريمباذــــــــــــــــــامذعشــــــــــــــــــاسف م م

9
11

غؼـــــــــــــــــــــقالمبـــــــــــــــــــــؽمشـؿـــــــــــــــــــــا م م
سؾــــــــــدماظــــــــــرمحـممبــــــــــؽمرذــــــــــقدات م م

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

سؿــــــــــــــــــــــرمباذــــــــــــــــــــــامعطــــــــــــــــــــــر م
دــــــــــــعقدممبـــــــــــــؽمســـــــــــــالءماظـــــــــــــدؼـ م
صــــــــــــــــــــاحلمبــــــــــــــــــــؽمبلقلــــــــــــــــــــق م
رأصــــــــــــــــــتمبــــــــــــــــــؽماظــــــــــــــــــدجاغل م
صـــــــــــــــــــربيمبـــــــــــــــــــؽماظطؾـــــــــــــــــــاع م
حلــــــــــــــــــنيمبــــــــــــــــــؽمخقاجــــــــــــــــــف م
صرؼــــــــــــــــــــدمبــــــــــــــــــــؽمارذــــــــــــــــــــقد م
ســـــــــــــــــــــادلمبـــــــــــــــــــــؽمجـــــــــــــــــــــرب م
صرؼـــــــــــــــــــــدمبـــــــــــــــــــــؽماظلـــــــــــــــــــــعد م
اظـــــــــــــــدطؿقرم عصـــــــــــــــطػكمبشــــــــــــــــاقم م

م
اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظرابع :م

 صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابمادلعاظلمواظلعادةماظلادةم:
ذؽريمذعشاسة,مسؾلمحلـا,مسؿرماظربشقثل,ماغقرمغلقؾف,محمؿدماظشـؼقطل .م

 وصاةماظعنيمغؼقالمشـؿا.
 طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقابماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةماظلادة,مسؾكم
اظؿقاظل:مدعقدمابقمجابر,مغدؼؿمادلالح,ممسريماظرصاسل .م
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م

تشؽqما:ؾسمبؿارؼaم0399/00/0موبؾغمسددمأسضائفمسشرونمسضقاً,موزادمػذاماظعددمأثـاءمصرتةماغعؼادهم
إ�ممخــسموسشــرونمسضــقاً.موجــاءتمتؾــpماظeؼــادةمغؿقفــةمظؿعــدؼqممضــاغقنماôغؿكــابم:ؾــسماظـــقابم
ادلعدلمرضؿم()00مظلـةم,0392مواظذيمأصؾحممبقجؾفمسددمأسضاءملجؾسماظـقابممخلقنمسضقاً.موضـدممتم
حqما:ؾسمبؿارؼaم 0393/01/00م

م
أسضاءما:ؾس م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

م

اظلــــــــــــــــــقدم دــــــــــــــــــعقدمادلػــــــــــــــــــيتم م (اظرئقس) م
اظلـــــــــــــــــقدم إبـــــــــــــــــراػقؿمػاذـــــــــــــــــؿم م (اظرئقس) م
اظلــــــــــــقدم تقصقــــــــــــؼمأبــــــــــــقماهلــــــــــــدى م م
اظلــــــــــــــــــقدم مســــــــــــــــــريماظرصــــــــــــــــــاسل م م
اظلــــــــــــــــــقدم بشــــــــــــــــــارةمشصــــــــــــــــــقب م م
اظلــــــــــــقدم دــــــــــــعقدمســــــــــــالءماظــــــــــــدؼـ م م
اظلــــــــــــــــــــقدم سؾــــــــــــــــــــلمحلـــــــــــــــــــــا م م
اظلـــــــــــــــــقدم سؾـــــــــــــــــلماهلــــــــــــــــــداوي م م
اظلـــــــــــــــــقدم دـــــــــــــــــؾقؿانمرقضـــــــــــــــــان م م
اظلـــــــــــــــــــقدم سؾـــــــــــــــــــاسمعـــــــــــــــــــريزام م م

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اظلــــــــقدمم سؾـــــــــدماظـــــــــرمحـماظرذـــــــــقدات م
اظلـــــــــقدم حلـــــــــنيمصكـــــــــريماخلاظـــــــــدي م
اظلــــــــــــــــقدم صــــــــــــــــالحمادلدادحــــــــــــــــفم م
اظلــــــــــــــــقدمم اغلــــــــــــــــطاسمحـاغقــــــــــــــــام م
اظلـــــــــــقدم ســـــــــــقغلمسؾـــــــــــدماهلـــــــــــاديم م
اظلـــــــــقدمحمؿـــــــــدمسؾـــــــــلماظعفؾـــــــــقغلم م
اظلـــــــــــــــــــقدم صـــــــــــــــــــاحلمبلقلـــــــــــــــــــق م
اظلــــــــــــــــــقدم غــــــــــــــــــدؼؿمادلــــــــــــــــــالحم م
اظلـــــــــــــــــقدمصـــــــــــــــــدضلماظؼادـــــــــــــــــؿ م
اظلـــــــــــــــــقدم رذـــــــــــــــــادماخلطقـــــــــــــــ ـبم م

م
اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماخلاعس :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةم

اظلادة:مدؾقؿانمرقضان,مدعقدمادلػيت,مإبراػقؿمػاذؿ,مسؿرمعطر .م


وصاةماظعنيماظلقدمتقصقؼمابقماهلدى.



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقابمادلعاظلمواظلعادةماظلادة,مسؾكم
اظؿقاظل:مسؿرمعطر,محؾؿلماظعؾقذل,محمؿدما'ع�ي,مػاذؿما'ققدل,مسؾدما:قدم
اظعدوان,محمؿدمعـقرماحلدؼد,ممسعانماظداوود,مخؾقصلماخلريي,محمؿدمابقماظغـؿ,م
ذوضانماحللني .م
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�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26
لجؾسماألسقانماظلادس م
تشـؽؾما:ؾـسمبؿــارؼخم,0393/00/0موبؾـغمسـددمأسضــائفمســدمتشـؽقؾفممخــسموسشـرونمسضـقاًمموغؿقفــةم
ظؿعدؼؾمضاغقنماôغؿكـابم:ؾـسماظــقابمرضـؿم(م)09مظلــةم0301مواظـذيممتممبقجؾـفمزؼـادةمسـددمأسضـاءم
لجؾسماظـقابمظقصؾحمدؿقنمسضقاً,موباظؿاظلمزادمسددمأسضاءملجؾسماألسقانمإىلمثالثـقنمسضـقاً.موضـدممتم
حؾما:ؾسمبؿارؼخم 0300/00/02م

م

أسضاءما:ؾس م

9

دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمػــــــــــeاŸما:ــــــــــاظلم م

9

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدممســـــــــــريماظرصـــــــــــاسل م (اظرئقس) م

2

م

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م م(اظرئقس) م

4

دوظــــةماظــــدطؿقرمحلــــنيمصكــــريماخلاظــــديم م

م

6

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمخؾقصــــــــلماخلــــــــرييم م

م

8

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمػاذـــــــــؿماجلققدـــــــــل م

91

ععـــــــــــــاظلماظلـــــــــــــقدمسؿـــــــــــــرمعطـــــــــــــر م

92

ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــداهللماظؽؾقــــبمماظشــــرؼدة م

5

مساحـــةماظشـــقخمحمؿـــدماألعـــنيماظشــــؼقطلم م

7

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمعقدـــــــــــكمغاصـــــــــــرم م

9

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصـــــــــالحمادلدادحـــــــــفم م

99

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمدـــــــــــاباماظعؽشـــــــــــفم م

99

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلـــــــــــداوي م

م
م
م
م
م
م
م

94

مساحـــــةماظشـــــقخمحمؿـــــدمسؾـــــلماجلعـــــربي م

96

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمرذـــــــــادماخلطقـــــــــبم م

98

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمذوضـــــــــانماحللـــــــــنيم م

21

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمادلــــــقرماحلدؼـــ ـدم م

22

دــــــــعادةماظشــــــــقخمحمؿــــــــدمأبــــــــقمتاؼــــــــف م

24

دـــــــعادةماظلـــــــقدمحمؿـــــــدمأبـــــــقماظغــــــــؿم م

95

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصرؼـــــــــــدمارذـــــــــــقدم م

97

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمإحلــــــــــانمػاذــــــــــؿم م

99

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصرؼـــــــــدماظعـؾؿــــــــــاويم م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م

29

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمرصقـــــــــؼماحللـــــــــقينم م

25

دــــــــ ـعادةماظشــــــــــقخمسؾــــــــــلماخلرؼشــــــــ ـة م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلادسم(اظؿشؽقؾماألول) :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم

اظلادة:مإحلانمػاذؿ,ممسريماظرصاسل,مصالحمرقضان .م


ادؿشفاد مدوظة ماظعني مػeا Ÿما:اظل ,م مووصاة ماألسقان ماظلادة :مصرؼد ماظعـؾؿاوي ,مبففXم
رؾارة,محلنيماخلاظدي.



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقابماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةماظلادة,م
سؾك ماظؿقاظل :مصقصؾ ما:اظل ,مبفف Xمرؾارة ,مبفف Xماظؿؾفقغل ,مؼعؼقب مععؿر ,مصالحم
اظدؼـ مرقضان ,مصؤاد مسؾداهلادي ,محمؿقد ماظدجاغل ,محمؿقد مطرؼشان ,مأمحد ماظطراوغة,م
حلـماظؽاتب,مإبراػقؿمصـقبر .م
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لجؾسماألسقانماظلادس م

م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼخمم,0300/00/03مموغؿقفةمظؿعدؼؾمضاغقنماôغؿ�ابم:ؾسماظـقابمرضؿم()09مظلــةم
0301مواظذيممتممبقجؾفمزؼادةمسددمأسضاءملجؾسماظـقابمظقصؾحمدؿقنمسضقاً,موباظؿاظلمزادمسددمأسضاءم
لجؾسماألسقانم≈�م�ال�قنمسضقاً.موضدممتمحؾما:ؾسمبؿارؼخم 0300/01/00م
م

أسضاءما:ؾس م

 1م

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدموصــــــــــــػلماظؿــــــــــــؾ م م

16

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــقدماظــــــــدجاغلم م

2

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م (اظرئقس) م

17

دــــــعادةماحلــــــاجمصــــــؤادمسؾــــــدماهلــــــاديم م

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م م
مساحـــةماظشـــقخمحمؿـــدماألعـــنيماظشــــؼقطلم م م
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمعصــــــــطػكمخؾقػــــــــةم م م
ععـــــــــــــاظلماظلـــــــــــــقدمسؿـــــــــــــرمعطـــــــــــــر م م
ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمـقؾماظؿــــــــــقتـفل م م
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمعقدـــــــــــكمغاصـــــــــ ـرم م م
مساحـــــةماظشـــــقخمحمؿـــــدمسؾـــــكماجلعـــــربي م م
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمضــــــــقػماهللماحلؿــــــــقد م م
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمؼعؼـــــــــــقبمععؿـــــــــــر م م
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحلـــــــــــماظؽاتــــــــ ـبم م م
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمرصقـــــــــؼماحللـــــــــقينم م م
دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــلمغصــــــقحماظطــــــاػرم م م
دـــــعادةماظلـــــقدمسؾـــــدما:قـــــدمادلرتضـــ ـلم م م

18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

م

دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾـــــــدماظؾـــــــاضلمــــــ ـقم م
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصقصـــــــــؾما:ـــــــــاظلم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمادلــــــقرماحلدؼـــ ـدم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماخلرؼشــــــــــفم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾمسرؼؼــــــــــات م
دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمأبــــــــقمتاؼــــــ ـفم م
دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿمارذــــــقدم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدممحــــــــــدماظصــــــــــاغع م
دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمصـــــــــــالحمحــــــــــــقن م
دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمغعـــــــــــقؿمرقضـــــــــــان م
دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظشــــــرؼػ م
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمسؾـــــلماظعفؾـــــقغلم م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلادسم(اظؿشؽقؾماظـاغل) :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابماظدوظةمادلعاظلمواظلعادةماظلادةم:م
بففتماظؿؾفقغل,مسؾلماظطاػر,مسؾداظؾاضلمـق,ممطاعؾمسرؼؼات,محمؿدماظشـؼقطل .م



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيماظلقدممرذادماخلطقبم.
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لجؾسماألسقانماظلابع م

م

تشؽؾملجؾسماألسقانماظلـابعمبؿـارؼخم, 0300/00/0موبؾـغمسـددمأسضـائفمثالثـقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددم
أسضا¡ملجؾسماظـقابم¬غcاكم�م�ؾمضاغقنماôغؿ�ابم:ؾسماظـقابمرضؿم()09مظلـةم0301موضدممتمحـؾم
ا:ؾسمبؿارؼخم .0301/01/00م

م

1

أسضا¡ما:ؾس م

اظشـــــــــــرؼػمحلـــــــــــنيمبــــــــــــمغاصـــــــــــرم م (اظرئقس) م

2

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدممســـــــــــريماظرصـــــــــــاسلم م

م

4

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمدـــــــــؾقؿانماظـابؾلـــــــــلم م

م

6

ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمعصــــــــطػكمخؾقػــــــــفم م

8

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصـــــــــالحمادلدادحـــــــــفم م

11

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضمادلػؾــــــــــحم م

12

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدماغــــــــــــقرمغلــــــــــــقؾف م

14

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمػاذـــــــــؿماجلققدـــــــــل م

3

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م

5

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدموصــــــــــــػلماظؿــــــــــــؾ م

7

ععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾـــــــدماحلؾـــــــقؿماظـؿـــــ ـرم م

9

ععـــــــــــــاظلماظلـــــــــــــقدمسؿـــــــــــــرمعطـــــــــــــر م

11

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمحؽؿــــــــتمادلصــــــــريم م

13

ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمسؾـــــلماظعفؾـــــقغلم م

15

مساحـــــةماظشـــــقخمحمؿـــــدمسؾـــــلماجلعـــــربي م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

16

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحلـــــــــــماظؽاتــــــــــبم م

18

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلـــــــــــداوي م

21

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحلــــــــــــماظؽاؼـــــــــــد م

22

ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدماظؾطقـــــػماظعـؾؿـــــاوي م

24

مساحــــــــــةماظشــــــــــقخمغــــــــــدؼؿمادلــــــــــالح م

26

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿمارذــــــقدم م

28

دــــــــــعادةماظلــــــــــمقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م

31

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمسؾــــــــــداهللمجــــــــــقده م

17

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرصقــــــــــؼماحللــــــــــقين م

19

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمبشـــــــــــريماظصـــــــــــؾا

م

21

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرذــــــــــادماخلطقــــــــــب م

23

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاحلمبرضــــــــــان م

25

دــــــعادةماحلــــــاجمصــــــؤادمسؾــــــدماهلــــــاديم م

27

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظشــــــرؼػ م

29

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدماغطـــــــــقنمسطـــــــــااهللم م

م
اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلابع :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم
اظلادة :ممسريماظرصاسل,مماظشرؼػمحلنيمبـمغاصر,محمؿدماجلعربي,مأغقرمغلقؾف,مموصػلم
اظؿؾ,مرؼاضمادلػؾح,مأطرممزسقرت .م



وصاةماألسقانماظلادة:مسؾدماحلؾقؿماظـؿر,مصالحمادلدادحة,معصطػكمخؾقػة.



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقابماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةماظلادة,م
سؾكماظؿقاظل :مسؾدما:قدماظعدوان,مبNفتماظؿؾNقغل,محمؿدمسؾلمر{ا,مأمحدماظؾقزي,م
سؾد ماظرحقؿ ماظقاطد ,مأدعقن مروك ,موصػل معريزا ,مأطرم مزسقرت ,مسؾداظرمحـ مخؾقػة ,مدعدم
ـعف .م
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لجؾسماألسقانماظـاعـ

م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaم, 0301/00/0موبؾغمسددمأسضـائفمثالثـقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـامءملجؾـسم
اظـقابم¬غcاكموتشؽقؾمػcاما:ؾسم�م�ـؾمضـاغقنماôغؿ�ـابم:ؾـسماظــقابمرضـؿم(م)09مظلــةم.0301م
وضدم-محؾما:ؾسمبؿارؼaم م
م

أسضاءما:ؾس م
1

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م

م

3

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمدـــــــــؾقؿانماظـابؾلـــــــــلم م

م

5

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمدــــــــــــعدمـعــــــــــــفم م

م

7

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحلــــــــــــماظؽاؼـــــــــــد م

9

ععــــــــاظلمادلشـــــــــريمحــــــــابسما:ـــــــــاظلم م

2

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م (اظرئقس) م

4

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدموصــــــــــــػلماظؿــــــــــــؾ م

6

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمػاذـــــــــؿماجلققدـــــــــل م

8

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاحلمبرضــــــــــان م

11

ععـــــــــــــاظلماظلـــــــــــــقدمسؿـــــــــــــرمعطـــــــــــــر م

12

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م

14

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغلـــــــــطاسمحـاغقـــــــــام م

11

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمحؽؿــــــــتمادلصــــــــريم م

13

ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمـقـــــــؾماظؿـــــــقتـفلم م

15

ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمسؾـــــلماظعفؾـــــقغلم م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

16

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحلـــــــــــماظؽاتــــــــــبم م

18

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرذــــــــــادماخلطقــــــــــب م

21

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظشــــــرؼػ م

22

ععـــــــاظلماظلـــــــقدمحمؿـــــــدمسؾـــــــلمرضـــــــام م

24

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظقاطــــ ـدم م

26

دـــــــعادةماظلـــــــقدمصـــــــؤادمسؾـــــــدماهلـــــــادي م

28

دــــــــــــــعادةماظلــــــــــــــقدمادعــــــــــــــقنمروكم م

31

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمحمؿـــــقدمارذـــــقدم م

17

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرصقــــــــــؼماحللــــــــــقين م

19

ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدماظؾطقـــــػماظعـؾؿـــــاوي م

21

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماظؾــــــــــقزيم م

23

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدماغطــــــــــقنمسطــــــــــاهلل م

25

ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدما:قـــــدماظعـــــدوانم م

27

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمسؾــــــــــداهللمجــــــــــقدة م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاعـ :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم
اظلادة :مبففت ماظؿؾفقغل ,مدعد مـعف ,مصاحل مبرضان ,محلـ ماظؽاؼد ,مأطرم مزسقرت ,مصاحلم
ا:اظل .م



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقابماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةماظلادة,م
سؾك ماظؿقاظل :مأطرم مزسقرت ,ماظشرؼػ محلني مبـ مغاصر ,مسؾدادلـعؿ ماظرصاسل ,مبففتم
اظؿؾفقغل,مصاحلمادلعشر,مصاحلما:اظل,مغاؼػماخلرؼشا,موصػلمعريزا,مسؾلماهلـداوي .م
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لجؾسماألسقانماظؿادع م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼخم,0310/00/0مو بؾغمسددمأسضـائفمثالثـقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءملجؾـسم
اظـقابم�م–ظpماظقضتموتشـؽؾمػـcاما:ؾـسموصـoمضـاغقنماôغؿ�ـابم:ؾـسماظــقابمرضـؿم(م)09مظلــةم
,0301مو-محؾما:ؾسمبؿارؼخم .0310/2/00م
م

أسضاءما:ؾس م

1

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدموصــــــــــــػلماظؿــــــــــــؾ م م

3

دـــــــقادةماظشـــــــرؼػمحلـــــــنيمبــــــــمغاصـــــــر م م

5

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م م

7

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــداهللمصــــــــــالح م م

2

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م (اظرئقس) م

4

مساحـــــــــةماظشـــــــــقخمسؾـــــــــداهللمشقذـــــــــفم م م

6

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماظؾــــــــــقزيم م م

8

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمابــــــــراػقؿماحلؾاذـــــــــفم م م

11

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصـــــــــــاحلمادلعشـــــــــــر م م

12

ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمسؾـــــلماظعفؾـــــقغلم م م

14

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلـــــــــــداوي م م

9

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمعصـــــــــطػكمدودؼــــــــــ م م

11

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م م

13

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموصـــــــــــػلمعـــــــــــريزا م م

15

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرذــــــــــادماخلطقــــــــــب م م

16

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــداظؾطقػماظعـؾؿــــــاويم م

18

ععـــــــــــــــاظلماظلـــــــــــــــقدمادعـــــــــــــــقنمروك م

21

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظشــــــرؼػ م

22

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغــــــــــاؼػماخلرؼشــــــــــف م

24

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماخلؾقــــــــــؾ م

26

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمابـــــــــراػقؿمطرؼشـــــــــان م

28

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمحمؿـــــقدمارذـــــقدم م

31

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلؾاػؾــــــــــفم م

17

ععـــــــــاظلماظلــــــــــقدماغطـــــــــقنمسطــــــــــااهللم م

19

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحلـــــــــــماظؽاتــــــــــبم م

21

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م

23

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

25

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدملجقـــــــــؿماظعـــــــــدوانم م

27

دـــــــــعادةماظلــــــــــقدمدـــــــــؾقؿانمارتقؿـــــــــفم م

29

دــــــــعادةماظلــــــ ـقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظؿادع :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم

اظلادة:مسؾداهللمشقذف,معازنماظعفؾقغل,مسؾداهللمصالح,مدعقدمادلػيت,مبففتماظؿؾفقغل,م
اظشرؼػ محلني مبـ مغاصر ,مأمحد ماظؾقزي ,مأمحد ماظطراوغة ,مصاحل مادلعشر ,مسؾداظرمحـم
خؾقػة,مصؾقلمسؿرو,مأغطقنمسطاهلل,معصطػكمدودؼـ,مسؾلماهلـداوي,مرذادماخلطقب,م
بفاء ماظدؼـ مرقضان ,مغاؼػ ماخلرؼشا ,محمؿد مابق متاؼف ,ملجقؿ ماظعدوان ,مإبراػقؿ مطرؼشان,م
دؾقؿانمارتقؿف,مادعقنمروك,مـعفممحاد .م


ادؿشفاد ماظعني موصػل ماظؿؾ ,م مووصاة ماألسقان ماظلادة :مسؾد ماظؾطقػ ماظعـؾؿاوي ,مإبراػقؿم
احلؾاذـف.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب ماظدوظة مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة,م
سؾكماظؿقاظل:مصؤادمسؾدماهلادي,معازنماظعفؾقغل,مسؾداهللماظؿؾ,محاصظماحلؿداهلل,مأمحدم
اظطراوغة,مبفاءماظدؼـمرقضان,مبففتماظؿؾفقغل .م

م
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لجؾسماألسقانماظعاذر م

م م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaم, 0310/2/00موبؾغمسددمأسضـائفمثالثـقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءملجؾـسم
اظـقابم¬غcا„موتشؽؾمػcاما:ؾسموصoمضاغقنماôغؿ�ابم:ؾسماظـقابمرضؿم()09مظلــةم0301موضـدممتم
حؾما:ؾسمبؿارؼaم .0319/00/00م
م

أسضاءما:ؾس م

9

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمدـــــــــــعقدمادلػـــــــــــيتم م (اظرئقس) م

9

دـــــــقادةماظشـــــــرؼػمحلـــــــنيمبــــــــمغاصـــــــر م م

5

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمامحـــــــــــدمرقضـــــــــــان م م

7

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمامحـــــــــدماظطراوغـــــــــفم م م

2

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م م

4

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمدــــــــــــعدمـعــــــــــــفم م م

6

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمامحـــــــــــدماظؾـــــــــــقزي م م

8

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصـــــــــــاحلمادلعشـــــــــــر م م

91

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمسؾــــــــداظرمحـمخؾقػــــــــف م م

92

ععــــــاظلماظلــــــقدمصــــــؾقلماعــــــنيمسؿــــــروم م م

94

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحلـــــــــــماظؽاتــــــــــبم م م

9

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموصـــــــــــػلمعـــــــــــريزا م م

99

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموظقـــــــــــدمصـــــــــــالحم م م

99

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــالحمرقضــــــــــان م م

95

ععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾـــــــداظرحقؿماظشـــــــرؼػم م م

م

96

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغطـــــــــقنمسطـــــــــااهللم م

98

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمعصـــــــــطػكمدودؼــــــــــ م

21

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمدـــــــــاملمادللـــــــــاسدمة م

22

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحــــــــاصظماحلؿــــــــدمماهلل م

24

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغــــــــــاؼػماخلرؼشــــــــــف م

26

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماخلؾقــــــــــؾ م

28

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م

91

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾماظشــــــــــرؼػ م

97

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمصــــــــالحمابــــــــقمزؼــــــــدم م

99

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرذــــــــــقدمسرؼؼــــــــــاتم م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمودؼــــــــــعمدسؿــــــــــسم م

29

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصـــــــــؤادمسؾـــــــــداهلادي م

25

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

27

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمحمؿـــــقدمارذـــــقدم م

29

دــــــــعادةماظلــــــــقدمسؾــــــــدماهللماظزرؼؼــــــــاتم م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظعاذر :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم
اظلادة:مبففتماظؿؾفقغل,معصطػكمدودؼـ.



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيماظلقدمحمؿدمسؾدماظداؼؿ.م م

م
م
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لجؾسماألسقانماحلاديمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaم,0319/00/0موبؾغمسددمأسضائفمثالثقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءمملجؾـسم
اظـــقابمآغــمذاكموتشــؽؾموصــؼمضــاغقنماالغؿكــابمرضــؿم(م)09مظلـــةم0301موضــدم-محــؾما:ؾــسمبؿــارؼaم
 .0313/0/01م
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

أسضاءما:ؾسم م

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م (اظرئقس) م
دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمدــــــــــــعدمـعــــــــــــفم م

م

دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدمادلـــــــعؿماظرصــــــاسلم م

م

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمامحـــــــــــدمرقضـــــــــــان م

م

ععـــاظلماظلـــقدمدوظـــةماظلـــقدمامحـــدماظؾـــقزيم م

م

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م

م

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمامحـــــــــدماظطراوغـــــــــفم م

م

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمذـــــــــػقؼمارذـــــــــقداتم م

م

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموصـــــــــــػلمعـــــــــــريزا م

م

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضمادلػؾــــــــــحم م

م

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلـــــــــــداوي م

م

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصـــــــــا�ما:ـــــــــاظلم م

م

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــالحمرقضــــــــــانم م

م

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م

م

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصضـــــــــؾماظـــــــــدظؼؿقغل م

م

م

16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاعرممخـــــــــــاش م
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمســـــــدغانمابـــــــقمســـــــقدهم م
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصـــــــــــؤادمضـــــــــــاضقشم م
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾمسرؼؼــــــــــاتم م
دـــــــقادةماظشـــــــرؼػمغاصـــــــرمبــــــــمـقـــــــؾ م
دـــــــــقادةماظشـــــــــرؼػمحمؿـــــــــدمػاذـــــــــؿم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغقصــــــــــانماظلــــــــــعقدم م
دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمادلــــــقرماحلدؼـــ ـدم م
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمسؿـــــــــرانمادلعاؼطـــــــــف م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغــــــــــاؼػماخلرؼشــــــــــف م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماخلؾقــــــــــؾ م
دــــــــــــــعادةماظلـــــــــــــــقدمادعـــــــــــــــقنمروك م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدممحــــــــــادهماظػــــــــــقازم م
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمضادــــــــــؿماظعقطــــــــــانم م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماحلاديمسشر :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادةم

اظلادة :مدعد مـعف ,مطاعؾ مسرؼؼات ,موصػل معريزا ,مساعر ممخاش ,مسؾد مادلـعؿ ماظرصاسل,م
أمحدماظؾقزي,مأمحدماظطراوغة,مغاؼػماخلرؼشا,ممحادةماظػقاز,م م


وصاةماألسقانماظلادة:مذػقؼمارذقدات,مادعقنمروك.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب ماظدوظة مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة,م
سؾك ماظؿقاظل :مدؾقؿان ماظـابؾلل ,مساطػ ماظػاؼز ,محلـ ماظؽاؼد ,مطادب ماجلازي ,مصرحانم
ذؾقالت,معضرمبدران,مدعدمـعف,مزؼدماظرصاسل,مدعقدماظؼاضل .م
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لجؾسماألسقانماظـاغلمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaم, 0313/0/01موبؾغمسددمأسضـائفمطلـابؼفمثالثـقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءم
لجؾــسماظـــقابمآغــذاكموتشــؽؾموصــؼمضــاغقنماالغؿكــابمرضــؿم(م)09مظلـــةم0301موضــدم-محــؾما:ؾــسم
 .0320/0/01م

م

أسضاءما:ؾس م
 1م دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمعضــــــــــــرمبــــــــــــدران م م
 2دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م (اظرئقس) م
م
 3دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمدــــــــــــعدمـعــــــــــــفم م
4

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمامحـــــــــــدمرقضـــــــــــان م

م

6

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغلـــــــــطاسمحـاغقـــــــــا م

م

8

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمػاذـــــــــؿماجلققدـــــــــل م

11

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمضــــــــقػماهللماحلؿــــــــقد م

12

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؾــــــــــلماهلـــــــــــداوي م

14

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــالحمرقضــــــــــانم م

5

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمزؼـــــــــــدماظرصـــــــــــاسلم م

7

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م

9

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضمادلػؾــــــــــحم م

11

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصرحـــــــــانمذـــــــــؾقالتم م

13

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصـــــــــا�ما:ـــــــــاظلم م

15

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاطػماظػـــــــــــاؼز م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م

 16م ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م
 17ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحلــــــــــــماظؽاؼـــــــــــد م
18

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصضـــــــــؾماظـــــــــدظؼؿقغل م

21

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصـــــــــــؤادمضـــــــــــاضقشم م

22

دـــــــــقادةماظشـــــــــرؼػمحمؿـــــــــدمػاذـــــــــؿم م

24

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م

26

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمسؿـــــــــرانمادلعاؼطـــــــــف م

28

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــعقدماظؼاضــــــــــل م

31

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمصقصــــــــــؾماجلــــــــــازي م

19

ععـــــــاظلماظلـــــــقدمســـــــدغانمابـــــــقمســـــــقدهم م

21

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾمسرؼؼــــــــــاتم م

23

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغقصــــــــــانماظلــــــــــعقدم م

25

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمادلــــــقرماحلدؼـــ ـدم م

27

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماخلؾقــــــــــؾ م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمضادــــــــــؿماظعقطــــــــــان م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاغلمسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةماظعنيمسدغانمابقمسقدة .م



وصاةماظعنيمصرحانمذؾقالت .م

م
م
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�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

لجؾسماألسقانماظـاظثمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaم,0320/0/01موبؾغمسددمأسضائفمثالثقنمسضـقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءمملجؾـسم
اظـــقابمآغــذاكموتشــؽؾموصــؼمضــاغقنماالغؿكــابمرضــؿم(م)09مظلـــةم,0301موضــدم-محــؾما:ؾــسمبؿــارؼaم
 .0329/0/01م

أسضاءما:ؾس م
م

1

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمعضــــــــــــرمبــــــــــــدران م م

3

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغلـــــــــطاسمحـاغقـــــــــام م م

5

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمأمحـــــــــدماظطراوغـــــــــةم م (اظرئقس) م

7

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمضــــــــقػماهللماحلؿــــــــقد م م

2

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمزؼـــــــــــدماظرصـــــــــــاسلم م م

4

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م م

6

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضمادلػؾــــــــــحم م م

8

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموصـــــــــــػلمعـــــــــــريزا م م

11

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاطػماظػـــــــــــاؼز م م

12

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م م

14

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصـــــــــــؤادمضـــــــــــاضقشم م م

9

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمصـــــــــا�ما:ـــــــــاظلم م م

11

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمحــــــــــازممغلــــــــــقؾفم م م

13

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحلــــــــــــماظؽاؼـــــــــــد م م

15

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمذوضـــــــــانماهلــــــــــداوي م م

م

16

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدماطــــــــــــرممزســــــــــــقرت م

18

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾمسرؼؼــــــــــاتم م

21

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدةمثـــــــــروتماظؿؾـــــــــفقغل م

22

دـــــــــقادةماظشـــــــــرؼػمحمؿـــــــــدمػاذـــــــــؿم م

24

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م

26

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدماخلؾقــــــــــؾ م

28

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدــــــــــعقدماظؼاضــــــــــل م

31

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمصقصــــــــــؾماجلــــــــــازي م

17

ععــــــاظلماظلــــــقدمبفــــــاءماظــــــدؼـمرقضــــــانم م

19

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحمؿـــــــــدماظعؾقـــــــــدات م

21

دــــــعادماظلــــــقدمحمؿــــــدمســــــقدهماظؼرســــــان م

23

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغقصــــــــــانماظلــــــــــعقدم م

25

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمادلــــــقرماحلدؼـــــد م

27

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمضادــــــــــؿماظعقطــــــــــان م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاظثمسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابمادلعاظلمواظلعادةماظلادةم :مرؼاضم
ادلػؾح,مساطػماظػاؼز,مصؤادمضاضقش,مطاعؾمسرؼؼات,مدعقدماظؼاضل,مصقصؾماجلازي.



م
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طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيماظلقدمعطؾؼماحلدؼد .م

�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

لجؾسماألسقانماظرابعمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaمم,0329/0/00موبؾغمسددمأسضائفمثالثقنمسضقاًموػـقمغصـػمسـددمأسضـاءمملجؾـسم
اظـــقابمآغــذاكموتشــؽؾموصــؼمضــاغقنماالغؿكــابمرضــؿم(م)09مظلـــةم,0301موضــدم-محــؾما:ؾــسمبؿــارؼaم
 .0322/0/00م

م

أسضاءما:ؾس م
1

دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدمسؾقــــــــــداتم م م

3

دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدمادلـــــــعؿماظرصــــــاسلم م م

5

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمزؼـــــــــــدماظرصـــــــــــاسلم م م

7

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغلـــــــــطاسمحـاغقـــــــــام م م

9

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمامحـــــــــدماظطراوغـــــــــف م م

م

2

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م م

4

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمامحـــــــــــدماظؾـــــــــــقزي م (اظرئقس) م

6

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمعضــــــــــــرمبــــــــــــدران م م

8

ععــــــاظلماظلــــــقدممسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــــف م م

11

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمحؽؿــــــــتمادلصــــــــريم م م

12

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموظقـــــــــــدمصـــــــــــالحم م م

14

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م م

11

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموصـــــــــــػلمعـــــــــــريزا م م

13

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمحــــــــــازممغلــــــــــقؾفم م م

15

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمخؾقـــــــــؾماظلــــــــــاملم م م

م

16

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمذوضـــــــــانماهلــــــــــداوي م

18

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحـــــــــابسما:ـــــــــاظلم م

21

ععـــــــاظلماظلـــــــقدمسؾـــــــلمحلــــــــمســـــــقدهم م

22

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾمسرؼؼــــــــــاتم م

24

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدما:قــــــدمذــــــقعان م

26

دــــــــعادةماظلــــــــقدمحمؿــــــــدمابــــــــقمتاؼــــــ ـفم م

28

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغــــــــــاؼػماخلرؼشــــــــ ـام م

31

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمعطؾــــــــــؼماحلدؼــــــــــد م

17

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدماطــــــــــــرممزســــــــــــقرت م

19

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاعرممخـــــــــــاش م

21

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمصرؼـــــــــــدماظلـــــــــــعدم م

23

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمســـــقدهماظؼرســـــانم م

25

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغقصــــــــــانماظلــــــــــعقدم م

27

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

29

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمػاؼـــــــــــؾماظلـــــــــــرور م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظرابعمسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمدوظةماظلقدمأمحدمسؾقدات.



وصاةماظعنيمطاعؾمسرؼؼات.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾكم
اظؿقاظل:مرذقدمسرؼؼات,محلـماظؽاؼد,ماحلاجمحمؿدمسؾلمبدؼر,مداملمبـمجاد .م
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لجؾسماألسقانماخلاعسمسشر م
م

تشؽؾمما:ؾسمبؿارؼaمم,0322/0/00موبؾغمسددمأسضائفمثالثقنمسضقاًموػقمغصـػمسـددمأسضـاءمملجؾـسم
اظـــقابمآغــذاكموتشــؽؾموصــؼمضــاغقنماالغؿكــابمرضــؿم(م)09مظلـــةم,0301موضــدم-محــؾما:ؾــسمبؿــارؼaم
 .0323/00/00م

أسضاءما:ؾس م
9

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمزؼـــــــــــدماظرصـــــــــــاسلم م م

9

دو ظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمأمحـــــــــــدماظؾـــــــــــقزي م (اظرئقس) م

5

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمامحـــــــــدماظطراوغـــــــــفم م م

7

ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرمحـمخؾقػــــ ـفم م م

2

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م م

4

دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمعضــــــــــــرمبــــــــــــدران م م

6

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدماغلـــــــــطاسمحـاغقـــــــــام م م

8

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمحؽؿــــــــتمادلصــــــــريم م م

91

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمحــــــــــازممغلــــــــــقؾفم م م

92

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمخؾقـــــــــــؾماظلـــــــــــامل م م

94

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمذوضـــــــــانماهلــــــــــداوي م م

9

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدموظقـــــــــــدمصـــــــــــالحم م م

99

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م م

99

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحلــــــــــــماظؽاؼـــــــــــد م م

95

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدمأطــــــــــــرممزســــــــــــقرت م م

96

ععـــــــــاظلمادلشـــــــــريمحـــــــــابسما:ـــــــــاظل م

98

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاعرممخـــــــــــاش م

21

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمســـــقدهماظؼرســـــانم م

22

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغقصــــــــــانماظلــــــــــعقدم م

24

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمغــــــــــاؼػماخلرؼشــــــــ ـة م

26

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمبـــــــــرجسماحلدؼـــــــــدم م

28

دــــــــعادةماظلــــــــقدمدــــــــاملمبـــــــــمنــــــــادم م

91

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصرؼـــــــــدونمحؽؿـــــــــت م

97

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرذــــــــــقدمسرؼؼــــــــــاتم م

99

ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمردـــــقلماظؽقالغـــــل م

29

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدما:قــــــدمذــــــقعان م

29

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

25

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمػاؼـــــــــــؾماظلـــــــــــرور م

27

دـــــــعادةماحلـــــــاجمحمؿـــــــدمسؾـــــــلمبـــــــدؼر م

29

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحمؿــــــــــدمطؿــــــــــالم م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماخلاعسمسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابمادلعاظلمواظلعادةماظلادةم:



حؽؿتمادلصري,موظقدمصالح,مسؾدما:قدمذقعان,مغاؼػماخلرؼشة,مساعرممخاش,مذوضانم
اهلـداوي,مـالماخلرؼشة.



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمأصقاب ماظدوظةمومادلعاظلمواظلعادةماظلادة,م
سؾكماظؿقاظل:مأمحدمسؾقدات,مساطػماظػاؼز,مغظامماظشرابل,مـالماخلرؼشة .م

200
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لجؾسماألسقانماظلادسمسشر م
م

تشؽؾ ما:ؾس مبؿارؼ aم م ,0323/00/00موبؾغ مسدد مأسضائف مأربعقن مسضقاً م محقث مزاد مسدد ماألسضاء م,م
وذظؽمبلؾبماظؿعدؼؾماظذي مررأمسؾكم�اغقنماôغؿ�اب م:ؾسماظـقابمر�ؿم()00مظلـةم,0323مواظذيم
زادممبقجؾفمسددمأسضاءملجؾسماظـقابمظقصؾحم()21مسضقاً,مو�دم-محؾما:ؾسمبؿارؼaم .0330/00/00م
م

أسضاءما:ؾس م

 9م

دــــــــقادةماظشــــــــرؼػمزؼــــــــدمبـــــــــمذــــــــاطر م

9

دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمأمحـــــــــــدماظؾـــــــــــقزي م (اظرئقس) م

م

2

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــتماظؿؾـــــــــفقغلم م

4

دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمامحــــــــــدمسؾقــــــــــداتم م

م

6

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمبشـــــــــــريماظصـــــــــــؾا م م

م

8

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمخؾقـــــــــؾماظلـــــــــاملم م

91

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحـــــــــابسما:ـــــــــاظلم م

92

ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمردـــــقلماظؽقالغـــــل م

94

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمسؿــــــــــرماظـابؾلــــــــــلم م

96

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمدــــــــــاملمعلــــــــــاسدهم م

98

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماظؼادــــــــــؿم م

21

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدةمظقؾـــــــــــكمذـــــــــــرفم م

م

م

5

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاطػماظػـــــــــــاؼزم م

7

ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمصـــــؾقلماعـــــنيمسؿـــــروم م

9

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدماطــــــــــــرممزســــــــــــقرت م

99

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمســـــــــــاعرممخـــــــــــاشم م

99

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمجعػــــــــــرماظشــــــــــاعلم م

95

ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمادــــــــقؼماظػرحــــــــان م

97

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمطاعــــــــــؾماظشــــــــــرؼػم م

99

ععـــــــــــاظلماظـــــــــــدطؿقرمدـــــــــــعقدماظؿـــــــــــؾ م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م

 29م ععـــــــاظلماظلـــــــقدمابـــــــراػقؿمســـــــزماظـــــــدؼـ م
 22دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمســـــقدةماظؼرســـــانم م
29

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمـعـــــــــــفممحـــــــــــاد م

25

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحمؿــــــــــدمطؿــــــــــالم م

27

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدممحــــــــــدماظػرحــــــــــان م

29

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمنقـــــــــبماظرذـــــــــدانم م

99

دــــــــــــعادةماظلــــــــــــقدمغــــــــــــذؼرمرذــــــــــــقد م

99

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمخاظــــــــــدماظطراوغــــــــــف م

95

دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمطؿـــــــــالماظشـــــــــاسرم م

97

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحلــــــــــينمســــــــــاؼشم م

99

دـــــعادةماظلـــــقدمامحـــــدمدـــــعقدماظعـــــدوانم م

24

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمبـــــــــرجسماحلدؼـــــــــدم م

26

دـــــــعادةماحلـــــــاجمحمؿـــــــدمسؾـــــــلمبـــــــدؼر م

28

دــــــعادةماظلــــــقدمغــــــقافمدــــــعقدماظؼاضــــــل م

91

دــــــــعادةماظلــــــــقدمسؾــــــــلمابــــــــقمغــــــــقارم م

92

دــــــعادةماظلــــــقدمرــــــارقمســــــالءماظــــــدؼـم م

94

دـــــــــــــعادةماظـــــــــــــدطؿقرمداودمحـاغقـــــــــــ ـام م

96

دــــــــــــعادةماظلــــــــــــقدمأعــــــــــــنيمذــــــــــــؼري م

98

دــــــــعادةماظلــــــــقدمخؾــــــــػمابــــــــقمغــــــــقؼرم م

41

دــــــعادةماظلــــــقدمإبــــــراػقؿمتؼــــــلماظــــــدؼـم م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلادسمسشر :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظلقادة مو مادلعاظل ماظلادة:م

اظشرؼػمزؼدمبـمذاطر,مساطػماظػاؼز .م


وصاةماألسقانماظلادة:مسؾلمابقمغقار,محمؿدمطؿال,ممخؾقؾماظلامل.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب ماظدوظة مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة,م
سؾكماظؿقاظل:معضرمبدران,مإبراػقؿماؼقب,مسؾدا:قدمذقعان .م
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لجؾسماألسقانماظلابعمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼخمم,0330/00/00موبؾغمسددمأسضائفمأربعقنمسضقاًممػقمغصػمسددمأسضاءملجؾسم
اظـقاب موتشؽؾ موص oمضاغقن ماôغؿ�اب م:ؾس ماظـقاب مرضؿ م( )00مظلـة م ,0323موضد م -محؾ ما:ؾسم
بؿارؼخم .0331/00/00م

م

أسضاءما:ؾس م

1

دوظـــــةماظـــــدطؿقرمسؾـــــدماظلـــــالÂما:ـــــاظلم م م

3

دوظــــــــــةماظلقــــــــــــدمأمحــــــــــــدماظؾــــــــــقزي م (اظرئقس) م

5

دوظـــــــــــــةماظلقـــــــــــــدمعضـــــــــــرمبـــــــــــدرانم م م

7

ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمأمحـــــــــــدماظطراوغـــــــــة م م

9

ععـــــــــاظلماظلقــــــــــــدمسؾـــــــــدماهللمصـــــــــالحم م م

2

دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمبففـــــــــــتماظؿؾفقغــــــــــل م م

4

دوظــــــــــةماظلقــــــــــــدمزؼــــــــــــدماظرصــــــــــاسلم م م

6

دوظـــــــــةماظلقـــــــــــدمأمحـــــــــــدمسؾمقـــــــــدات م م

8

ععــــــاظلماظلقــــــــدمســــــزماظــــــدؼـمادلػــــــيتم م م

11

ععــــــــاظلماظلقــــــــــدمذوضــــــــانماهلـــــــــداويم م م

12

ععــــــــــاظلماظلقــــــــــــــدمســــــــــاعرممخــــــــــاشم م م

14

ععـــــــــاظلماظلقـــــــــــدمداظـــــــــــؿمعلـــــــــاسدهم م م

16

ععـــــــاظلماظدطؿـــــــــقرمطاعـــــــؾمأبـــــــقمجـــــــابر م م

18

مساحــــــةماظشــــــقخمسؾــــــدماظعزؼــــــزماخلقــــــاطم م م

21

ععـــــــــاظلماظلقـــــــــــدمطاعــــــــــؾماظشـــــــــرؼػم م م

11

ععــــــــاظلمادلشقــــــــــرمحــــــــابسما:ــــــــاظلم م م

13

ععاظـــــــــــلماظـــــــــدطؿقرمـــــــــــالمغاصـــــــــرم م م

15

ععاظـــــــــلماظـــــــدطؿقرمععــــــــمأبـــــــقمغـــــــقارم م م

17

ععـــــــــاظلماظلقــــــــــــدمعـــــــــروانماحلؿـــــــــقدم م م

19

ععاظـــــــــلماظــــــــدطؿقرمرجــــــــائلمادلعشــــــــرم م م

م

21

ععــــــــــاظلماظدطؿــــــــــــقرمدعقــــــــــــدماظؿــــــــــؾ م

23

ععــــــــاظلماظدطؿـــــــــــقرمجــــــــقادماظعــــــــــاغلم م

25

ععـــــاظلماظدطؿـــــــقرمغاصـــــرماظـــــدؼـماألدـــــدم م

27

ععـــــــــاظلماظلقـــــــــــدمجـــــــــقدتماظلؾــــــــــقل م

29

دـــــــــــعادةماظلقـــــــــــــدمغـــــــــــذؼرمرذقـــــــــــــد م

31

دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمطؿـــــــــــالماظشـــــــــاسرم م

33

دـــــعادةماظلـــــقدمأمحـــــدمدـــــعقدماظمعـــــدوان م

35

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدممحــــــــــادمادلعاؼطـــــــــــة م

37

دــــــعادةماظلقـــــــدممدــــــاعلمعـؼــــــالماظػــــــاؼزم م

39

دــــــــعادةماظلقـــــــــــدةمغائؾــــــــةماظرذــــــــدانم م

22

ععـــــــــاظلماظلقـــــــــــدمرـــــــــاػرمحؽؿــــــــــتم م

24

ععــــــــــاظلماظلقــــــــــــدةمظقؾــــــــــكمذــــــــــــرفم م

26

ععــــاظلماظــــدطؿقرمسؾــــدماظؾطقــــػمسربقـــــاتم م

28

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمســـــقدهماظؼرســـــانم م

31

دــــــــــــعادةماظدطؿــــــــــــــقرمداودمحـاغقـــــــــــــام م

32

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدما:قــــــدمذقعـــــــان م

34

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمأذـــــــــرفماظؽــــــــرديم م

36

دــــــــعادةماظدطؿــــــــــقرمشقــــــــثمذــــــــؾقالتم م

38

دـــــــعادةماظشـــــــقخمعشفــــــــقرمأبـــــــقمتاؼــــــــفم م

41

دــــعادةماظشــــقخمصــــقؿانملجقـــــؿمادلاضــــلم م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظلابعممسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمدوظةماظلقدمأمحدمسؾقدات.



وصاةماألسقانماظلادة:مبففتماظؿؾفقغل,مسزماظدؼـمادلػيت,مصقؿانمادلاضل.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾكم
اظؿقاظل:مأمحدماظعؼاؼؾة,مضلقؿمسؾقدات,مؼـالمحؽؿت .م
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لجؾسماألسقانماظـاعـمسشر م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼخمم,0331/00/00موبؾغمسددمأسضائفمأربعقنمسضقاًممػقمغصػمسددمأسضاءملجؾسم
اظـقاب موتشؽؾ موصؼ مضاغقن ماôغؿكاب م:ؾس ماظـقاب مرضؿ م( )00مظلـة م ,0323موضد م -محؾ ما:ؾسم
بؿارؼخم .0110/00/00م

أسضاءما:ؾس م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

دوظـــــةماظـــــدطؿقرمسؾـــــدماظلـــــالÂما:ـــــاظلم
دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمزؼـــــــــــدماظرصـــــــــــــاسلم
دوظـــــــــــةماظلـــــــــــقدمعضـــــــــــرمبـــــــــــــــدرانم
دوظـــــــةماظلـــــــقدمسؾداظؽرؼــــــــؿماظؽؾـــــــارؼيتم
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمساطــــــــــــػماظػاؼــــــــــــزم
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمدـــــــــاعلمجــــــــــــقده

م م
م (اظرئقس) م
م م
م م
م م
م م
م م

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمعـــــــــروانماحلؿـــــــــــــقد
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمغـــــــــاجلماظطراوغــــــــــــف
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمرجــــــــائلمادلعشــــــــــرم
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمراػـــــــــــرمحؽؿـــــــــــتم
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمجــــــــقادماظعــــــــــــاغلم
ععــــــــــاظلماظلــــــــ ـقدةمظقؾــــــــــكمذـــــــــــــــرف
ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمطاعـــــــؾماظعفؾقغـــــــــلم
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمسؾــــــــدماهللماظـلــــــــــقرم
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمراػــــــــــرمطـعـــــــــــانم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمرجــــــــائلماظدجـــــــــــاغلم

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ععــــــاظلمادلفــــــــدسمخاظــــــدماحلـــــــاجمحلـــــــم

ي م
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمذوضــــــــانماهلــــــــــــداو م
ععــــــــاظلمادلشــــــــريمحــــــــابسما:ــــــــــاظلم م
ععــــــاظلماظلــــــقدمحمؿــــــدمردــــــقلماظؽقالغــــــلم م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

 21م ععــــــــاظلماظلــــــــقدممحــــــــديماظطؾــــــــــــاعم
 22مساحــــــةماظشــــــقخمسؾــــــدماظؾــــــاضلمــــــــــقم
 23ععــــــــاظلماظلــــــــقدمجــــــــقدتماظلؾــــــــــــقلم
 24ععــــاظلماظــــدطؿقرمحمؿــــدمسػــ ـماشماظعــــدوان
 25ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمأدؼـــــــــبمػؾلـــــــــــــــفم
 26ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمصــــــقازمأبــــــقماظغــــــــــــؿم
 27ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرةمرميــــــــــــامخؾـــــــــــػ
 28ععـــــــــاظلم اظلـــــــــقدمتقصقـــــــــؼمطرؼشـــــــــــــان
 29ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمغـــــــادرمابـــــــقماظشعــــــــــرم
 31ععــــــاظلماظلــــــقدمدــــــعدماظــــــدؼـمـعـــــــــةم
 31ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمغـــــــــــذؼرمرذـــــــــــــــقدم
 32دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمطؿــــــــالماظشاســــــــــــرم
 33دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمصقصـــــــــؾماجلـــــــــــــازي
 34دــــــــعادةماظلــــــــقدمـــــــــالمخقتـــــــــــــاتم
 35دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمغـــــــــاؼػماظؼاضــــــــــــــلم
 36دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــلمدــــــاملماظؼضـــــــــاهم
 37دــــــــعادةمادلفـــــــــدسمساصــــــــؿمشقذـــــــــــفم
 38دــــــعادةماظلــــــقدمزػــــــريمحؾؿــــــلماظؽاؼــــــــد
 39دــــــــــــعادةماظلــــــــــــقدمداودمدؾقؿـــــــــــــــــان
 41دــــــــعادةماظلــــــــقدةمصــــــــؾققةمادلعاغـــــــــــل

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاعـممسشر :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابماظدوظةموادلعاظلمواظلعادةماظلادة:مراػرم
حؽؿت ,مجقاد ماظعـاغل ,مراػر مطـعان ,مجقدت ماظلؾقل ,متقصقؼ مطرؼشان ,مغاؼػ ماظؼاضل,م

سؾداظؽرؼؿماظؽؾارؼيت,مسدغانمابقمسقدة,مصاؼزماظطراوغة,مرميامخؾػ.


وصاةماألسقانماظلادةم:مساطػماظػاؼز,مصقصؾماجلازي.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب ماظدوظة موادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾكم
اظؿقاظل :مسدغان مابق مسقدة ,مداعل ماظػاؼز ,مأمحد مسؾقدات ,مراػر مادلصري ,معروان مدودؼـ,م
إبراػقؿماظغؾابشة,مخؾقؾ ماظػـارلة,مصاؼزماظطراوغة,مجقادماظعـاغل,مطادبماجلازي,مسؾد ماظؽرؼؿم
اظؽؾارؼيت,ممسقحماظؾطقكل .م
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لجؾسماألسقانماظؿادعمسشر
م

تشؽؾ ما:ؾسمبؿارؼaمم,0110/00/00موبؾغ مسددمأسضائفمأربعقن مسضقاًمموملمؼطرأ مزؼادةمسؾك مأسضاءم
لجؾسماألسقانممرشؿمصدور مغظاممتؼلقؿماظدوائرماالغؿكابقة مرضؿم()90مظلـةم,0110مواظذيمزاد ممبقجؾفم
سددمادلؼاسدماظـقابقةمإىلم()019مو()0مطقتامغلائقةم,موضدم-محؾما:ؾسمبؿارؼaم .0110/00/01م
م

م

أسضاءما:ؾس م
 1م دوظـــــــــــةماظلقـــــــــــدمزؼــــــــــــدماظرصاســــــــــــ م
ل
 2دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرؤوفماظروابـــــــدة
 3ععــــــاظلماظلــــــقدمخاظـــــــدماحلـــــــاجمحلــــــــم
 4ععاظــــــــــلماظلقــــــــــدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد
 5ععاظــــــــــلماظلقــــــــــدمعــــــــــروانمدودمؼـــــــــــ
 6ععــــــــاظلماظدطؿـــــــــقرمرجائـــــــــلمادلعشـــــــــرم
 7ععاظــــــــــلماظلقــــــــــدمراػــــــــــرمحؽؿــــــــــتم
 8ععاظــــــــــلماظلقــــــــــدمرؼــــــــــاضماظشـــــــــؽعةم
 9ععــــــــاظلماظلقـــــــــدمرجائـــــــمـلماظدجاغـــــــــل
 11ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمؼــــــــــــالمحؽؿـــــــــــتم
 11ععـــــاظلمادلفــــــدسمدـــــعدمػاؼـــــؾماظلـــــرورم
 12ععـــــــــاظلمادلفـــــــــــدسممسقــــــــــرمضعــــــــــقار
 13ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمـــــــــــالماخلرؼشــــــــــف
 14ععــــــــاظلماظلقــــــــــدمجـــــــــقدتماظلؾــــــــــقلم
 15ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمســـــــــارفماظؾطاؼــــــــــةم
 16ععــــاظلماظــــدطؿقرمحمؿــــدمسػــــاشماظعــــدوانم
 17ععــــــــــاظلماظلقـــــــــــدمأدؼــــــــــــبمػؾلــــــــ ــمف
 18ععـــــــاظلماظدطؿــــــــقرمصـــــــقازمأبـــــــقماظغـــــــــؿم
 19ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمسؾــــــدماظـــــرزاقماظـلــــــقرم
 21ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمتقصقــــــــــؼمطرؼشــــــــــانم
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

ععـــــــاظلمادلفـــــــــدسممسقــــــــرماحلؾاذـــــــــ مة
ععاظـــــــــلماظلقـــــــــدةمدــــــــؾقىمادلصـــــــــريم
ععاظـــــــــلماظدطؿـــــــــقرمأمحـــــــــدماظؼضـــــــــاةم
ععاظـــــــلماظلقـــــــدمدــــــعدماظــــــدؼـمـعـــــــفم

ععاظــــــــــلماظلقــــــــــدمغاؼــــــــــػماظؼاضــــــــــلم
ععاظـــــــــــلماظلقـــــــــــدممسقــــــــــــحمبقـــــــــــــقم
ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظرحقـــــــؿماظعؽـــــــقرم
ععــــــــاظلماظلقـــــــــدمعصطػـــــــــكماظؼقلـــــــــلم
ععــاظلماظلـــقدمسؾـــدماحلـــاصظمعرســـلماظؽعابـــةم
ععاظـــــــــلماظلقـــــــــدممسقـــــــــحماظؾطقكـــــــــلم
دــــــــعادةماظلقـــــــــدةمصؾققـــــــــةمادلعاغـــــــــل
دـــــعادةماظلـــــقدمطادـــــبمصـــــػققماجلـــــازي
دعـــــــــــادةماظلقـــــــــــدمعاػـــــــــــرمارذقــــــــــــدم
دــــــــعادةماظلقـــــــــدمسقلـــــــــكماظرميقغـــــــــلم
دــــــــعادةماظلقـــــــــدمألجـــــــــدما:اظــــــــــلم
سطقصــــــــــةماظلقـــــــــــدممػاغــــــــــــلمخقــــــــــــرم
دعـــــــــــادةماظلقـــــــــــدمرـــــــــــرادماظػاؼــــــــــــزم
دعـــــــــــادةماظلقـــــــــــدمحقـــــــــــدرمعــــــــــــرادم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمعصطػـــــــــكماظػقـــــــــاضم
دـــــــع ادةماظـــــــدطؿقرةمسؾقــــــــامأبـــــــقمتاؼــــــــفم
م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظؿادعممسشر :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة موادلعاظل مواظلعادة ماظلادة:م
عصطػكماظؼقلل,محمؿدمسػاشماظعدوان,ممسقحماظؾطقكل,مررادماظػاؼز,مسؾدماظرؤوفماظروابدة,م

دعدمػاؼؾمدرور.


طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب ماظدوظة مو مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾكم
اظؿقاظل:مسقضمخؾقػات,محمؿدمادلؾؽاوي,مصاؼزماظطراوغة .م
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لجؾسماألسقانماظعشرون م
م

تشؽؾما:ؾسمبؿارؼaمم,0110/00/0موبؾغمسددمأسضائفممخلةمومخلقنمسضقاًمموػـامؼالحظمحدوثم
زؼادة مسؾك مأسضاء ملجؾس ماألسقان مبلؾب مصدور مغظام متؼلقؿ ماظدوائر ماالغؿكابقة مرضؿ م( )90مظلـة م,0110م
واظذي مزاد ممبقجؾف مسدد مادلؼاسد ماظـقابقة مإىل م( )019مو()0مطقتا مغلائقة م ,موضد م -محؾ ما:ؾس مبؿارؼaم
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دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمزؼـــــــــــــدماظرصاســـــــــــــ م
ل
دوظـــــةماظـــــدطؿقرمسؾـــــــدماظلـــــالمما:ــــــاظل
دوظــــــــــةماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاؼزماظطراوغــــــــــة
دوظـــــةمادلفــــــدسمسؾـــــلمابــــــقماظراشـــــــبم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمعـــــــــروانماحلؿمــــــــــــقد
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمرجائــــــــــلمادلعشــــــــــر
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدةماغعــــــــــــاممادلػؿـــــــــــل
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدةمظقؾــــــــــــكمذـــــــــــــرف
ععــــــــ اظلماظلـــــــــقدمػشـــــــــــامماظشـــــــــــراري
ععـــــاظلماظلـــــقدمؼقدـــــػممحـــــدانماجلؾـــــــرم
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمســــــــقضمخؾقػـــــــــــات
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمؼــــــــــالمحؽؿــــــــــــــتم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمـــــــــــالماخلرؼشـــــــــــام
ععــــاظلماظـــــدطؿقرمسؾــــدماظـــــرزاقمرؾقشــــــاتم
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمســــــــارفماظؾطاؼـــــــــــــة
ععـــــــاظلما ظـــــــدطؿقرمصــــــــقازمابــــــــقماظغـــــــــؿ
ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمسؾـــــدماظــــــرزاقماظـلــــــقرم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمتقصقـــــــــؼمطرؼشــــــــــــانم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمغــــــــــادرماظظفـــــــــــرياتم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدةمدؾــــــــقىمادلصـــــــــــريم
ععــــــاظلماظلــــــقدمدــــــعدماظدؼـــــــــمـعـــــــــة
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمغاؼــــــــــػماظؼاضـــــــــــــلم
ععـــــــــا ظلماظلـــــــــقدمصاظـــــــــــحماظؼـــــــــــــالبم
ععــــــاظلماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرحقؿماظعؽـــــــــقر
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمعصطػــــــــــكماظؼقلـــــــــــل
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرـــــــــــــرادماظػاؼــــــــــــــز
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرةمروؼــــــــدةمادلعاؼطــــــــةم
ععـــــاظلماظلـــــقدمسؾـــــدماحلـــــاصظماظؽعابــــــفم
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دـــــــعادةماظلـــــــقدةمصؾققـــــــــةمادلعاغـــــــــــل
دــــعادةماظلــــقدمطادــــبمصػــــــققماجلـــــازيم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسقلـــــــــكماظرميقغـــــــــــلم
سطقصـــــــــةماظلـــــــــقدمػاغــــــــــــلمخقــــــــــــــرم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمحقــــــــــــدرمعــــــــــــــرادم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمعصطػــــــــــكماظػقــــــــــاضم
سطقصـــــــــةماظلـــــــــقدمساصــــــــــــؿمشقذـــــــــــــة
سطقصـــــةماظلـــــقدمصؿقــــــــلمأبــــــقمراظـــــــبم
سطقصــــــــةماظلــــــــقدمػاغـــــــــــلمرؾـــــــــــــارةم
سطقصــــــــةماظلــــــــقدمزؼـــــــــــدماظزرؼؼــــــــــــاتم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمصــــــــــقازمابــــــــقمتاؼـــــــــــةم
دــــــعادةماظلــــــقدممجــــــــقدتماجملقلــــــــــــم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمصاظـــــــــــحماظطقؼـــــــــــــؾم
دـــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدمعقدـــــــكماظـفــــــــــارم
دــــــــعادةماظلــــــــقدماداعـــــــــــةمعؾؽــــــــــــاويم
دــــــــعادماظلــــــــقدمؼقدـــــــــــػماظشرؼــــــــــــدةم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمساؼـــــــــــدماظعضاؼؾــــــــــــةم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمحمؿــــــــــدماألزاؼــــــــــــدهم
دـــــــعا دةماظـــــــدطؿقرمســـــــــــادلمحـــــــــــدادم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمبادــــــــــــؾمادلػؿـــــــــــــلم
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمزؼــــــــــــادمذراؼـــــــــــقة
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمطؾقـــــــــــــبماظػـــــــــــــقاز
دــــــــعادةماظلــــــــقدمرـــــــــــارقمعصــــــــــــاروةم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمغؾقـــــــــــؾمادلشقــــــــــــــلم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمجفـــــــــــادمادلقعــــــــــــلم
دــــــعا دةماظلــــــقدةمعـــــــــلمأبـــــــقماظلؿــــــــــم
دــــــعادةماظلــــــقدةموجــــــــــدانماظلاطــــــــتم
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اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظعشرون :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابمادلعاظلماظلادةم:متقصقؼمطرؼشانم,مروؼدةم
ادلعاؼطة .م



وصاةماظعنيماظلقدمؼقدػممحدانمجرب



طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيمععاظلماظلقدممسريماحلؾاذـة .م
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لجؾسماألسقانماحلاديمواظعشرون م
م

تشؽؾ ما:ؾس مبؿارؼخ م م ,0119/00/01م موبؾغ مسدد مأسضائف ممخلة مومخلقن مسضقاً م م ,موضد ممت محؾم
ا:ؾسمبؿارؼخم .0111/00/02م
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أسضا¡ما:ؾس م
دوظــــــةماظلــــــقدمزؼـــــــدماظرصاســــــــ م
ل
دوظــــــةماظلـــــــقدمأمحــــــدماظؾــــــقزي
دوظــــــةماظلــــــقدمرــــــاػرمادلصــــــري

دوظــةماظـــدطؿقرمسؾـــدماظلـــالمما:ـــاظلم

دوظــةماظلــقدمسؾــداظؽرؼؿماظؽؾــارؼيتم
دوظـــــةماظـــــدطؿقرمصـــــاؼزماظطراوغـــــــفم
دوظـــةمادلفــــدسمسؾـــلمأبقاظراشـ ـبم
دوظـــــــةماظلـــــــقدمصقصـــــــؾماظػـــــــاؼزم
دوظـــــةماظـــــدطؿقرمســـــدغانمبـــــدرانم
ععـــــاظلماظلـــــقدمعـــــروانماحلؿـــــقدم
اظلـــــــــــقدةمإغعـــــــــــاممادلػـــــــــــيتم
ععــــــاظلماظلــــــقدةمظقؾــــــكمذــــــرفم
ععـــــاظلماظلـــــقدمرؼـــــاضماظشـــــؽعةم
مساحةماظشقخمسزاظـدؼـماخلطقـبماظؿؿقؿـلم

ععــــاظلماظــــدطؿقرمســــارفماظؾطاؼــــــة
ععــاظلماظـــدطؿقرمرـــارقماظلــقمقؿات
ععــــــاظلماظلــــــقدمأدؼــــــبمػؾلــــــةم
ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدماظـــــذوؼب
ععــــاظلماظلــــقدمؼقدــــػماظــــدالبقحم
ععــــاظلماظلــــقدمغـــــادرماظظفـــــرياتم
ععـــاظلمادلفــــدسممســـريماحلؾاذــــةم
ععـــاظلماظلـــقدةمدؾــــقىمادلصــــريم
ععـــاظلماظلـــقدممحـــادمأبقجـــاعقسم
ععـــــاظلمادلفــــــدسمعــــــريمصـــــقبرم
ععاظلماظدطؿقرمسؾداحلاصظماظشكاغؾف
ععــــاظلماظــــدطؿقرمعــــروانمادلعشــــرم
ععــاظلماظلــقدمدــعدماظدؼـــــمـعــةم
ععــــاظلماظــــدطؿقرمػــــاغلمادلؾؼــــل
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ععــــــــاظلماظلــــــــقدمسؼــــــــؾمبؾؿــــــــاجلم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدماحلالؼؼــــ ـةم
ععــــاظلماظلــــقدمسؾــــدماظــــرحقؿماظعؽـــــقرم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمســــــادلماظشــــــرؼدةم
ععــــــاظلماظلــــــقدمعصطػـــــــكماظؼقلـــــــلم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحــــــاطؿماظؼاضــــــلم
ععـــــاظلماظلـــــقدمرؼـــــاضمأبـــــقمطرطـــــلم
ععاظلمادلشـريسؾداحلاصظمعرسـلماظؽعابــةم
ععـــــاظلمادلشـــــريصؿقلمأبــــــقمراظـــــــبم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمعقشـــــــقؾممحارغـــــــفم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمحقـــــــــدرمعــــــــــرادم
دـــــعادةماظـــــدطؿقرمصـــــــقازمابــــــقمتاؼـــــــةم
دــــعادةماظلــــقدمسؾـــــدمعقدـــــكماظـفــــــارم
دــــــعادةماظــــــدطؿقرمســـــــادلمحــــــــدادم
دـــــعادةماظلـــــقدةمعــــــلمأبــــــقماظلؿـــــــم
دـــــعادةماظلـــــقدةموجــــــدانماظلاطــــــتم
سطقصــــةماظلــــقدمسؾــــداظرمحـماظعــــدوانم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمػشـــــــامماجملقلــــــــ
دـــــعادةماظلـــــقدمسؾـــــداهللمأخقرذـــــقدةم
دــــعادةماظــــدطؿقرمسؾــــداظؽرؼؿماظغراؼؾــ ـةم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمخاظـــــــدمسؾـــــــداظـيبم
دـــــــعادةماظلـــــــقدمخؾـــــــػماجملارعـــــــة
دـــــعادةماظلـــــقدمسؾـــــدمخؾـــــػمنـــــادام
دــــعادةماظلــــقدمسؾــــدماحلؿقــــدمذــــقعانم
دـــــعادةماظلـــــقدمسصـــــاممحمؿـــــدمبـــــدؼر
دــــــعادةماظلــــــقدةمغــــــقالماظػــــــاسقريم
دـــــــعادةماظلـــــــقدممســـــــقحمادلـــــــقعينم

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماحلاديمواظعشرون :م


صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة م :مغادرم

اظظفريات,معروانمادلعشر,معـريمصقبر .م


وصاةماألسقانماظلادة:مسادلمحداد,مسؾداهللماخقمارذقده.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾك ماظؿقاظل:م
روؼدةمادلعاؼطة,مرجائلمادلعشر,مترطلمحداد .م
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لجؾسماألسقانماظـاغلمواظعشرون م
م

تشؽؾ ما:ؾس مبؿارؼ aم م ,0111/00/03م موبؾغ مسدد مأسضائف ممخلة مومخلقن مسضقاً م م ,موضد ممت محؾم
ا:ؾسمبؿارؼaم .0113/00/01م
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أسضاءما:ؾس م

دوظــــــــةماظلــــــــقدمزؼـــــــــدماظرصاســــــــــلم
دوظــــــــةماظلــــــــقدمرــــــــاػرمادلصــــــــري
دوظـــــــةماظـــــــدطؿقرمصـــــــاؼزماظطراوغـــــــــفم
دوظـــــةمادلفــــــدسمسؾـــــلمأبقاظراشـــ ـبم
دوظـــــــــةماظلـــــــــقدمصقصـــــــــؾماظػـــــــــاؼزم
دوظـــــــةماظـــــــدطؿقرمســـــــدغانمبـــــــدرانم
دوظــــــةماظــــــدطؿقرمععــــــروفماظؾكقــــ ـتم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمعـــــــروانماحلؿـــــــقدم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمعـــــــروانمدودؼــــــــم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمرجــــــائلمادلعشــــ ـرم
ععــاظلماظلــقدةمظقؾــكمسؾداحلؿقــدمذــرفم
ععـــــاظلماظـــــدطؿقرمطاعـــــؾماظعفؾـــــقغلم
ععـــــــاظلماظلــــــــقدمرؼـــــــاضماظشــــــــؽعةم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدممحــــــدان
ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمعـــــــروانمطؿـــــــال
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمػشـــــــــامماظؿـــــــ ـؾم
ععــــــاظلماظلــــــقمدمؼقدــــــػماظــــــدالبقحم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمغـــــــادرماظظفـــــــرياتم
ععـــــاظلماظلـــــقدةمدؾــــــقىمادلصــــــريم
ععـــــاظلماظلـــــقدممحـــــادمأبقجـــــاعقسم
ععــــاظلماظلــــقدمدـــــعدماظــــدؼـمـعــــةم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمسؼــــــــؾمبؾؿــــــــاجلم
ععــاظلماظــدطؿقرمحمؿــدمـعــةماظــقحشم
ععــــــــاظلماظلــــــــقدمصــــــــاحلماظؼــــــــالب
ععـــــاظلماظـــــدطؿقرةمروؼـــــدةمادلعاؼطـــ ـةم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحــــــاطؿماظؼاضــــ ـلم
ععـــــــاظلماظلـــــــقدمألجـــــــدما:ـــــــاظلم
ععــــــاظلماظلــــــقدمصــــــاروقماظؼصــــــراويم
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ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمدـــــــــــاملماظـــــــــــرتك
ععــاظلماظلــقدمسؾــداحلاصظمعرســلماظؽعابـــةم
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمعقشـــــــــقؾممحارغـــــــ ـةم
دــــــــــــعادةماظــــــــــــدطؿقرمداودمحـاغقــــــــــــا
دــــــــعادةماظلــــــــقدمخؾقــــــــؾماظػـارلــــــــةم
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحقـــــــــــدرمعــــــــــــراد
دــــــعادةماظــــــدطؿقرمصــــــــقازمابـــــــقمتاؼــــــــةم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمساؼـــــــــدماظعضـــــــــاؼؾةم
دــعادةماظلــقدةموجــدانماظؿؾــفقغلماظلــاطتم
دـــــعادةماظلـــــقدمسؾـــــدماحلؿقـــــدمذـــــقعانم
دــــــعادةماظلــــــقدمسصــــــاممحمؿــــــدمبــــــدؼرم
دـــــــعادةماظلــــــــقدةمغــــــــقالماظػــــــــاسقريم
دــــــــعادةماظلــــــــقدممســــــــقحمادلــــــــقعينم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمترطـــــــــلمحـــــــــــدادم
دــــــــعادةماظلــــــــقدمصكــــــــريمأبقراظــــــــب
دــــعادةماظلــــقدمحمؿــــدمعاجــــدماظعــــدوانم
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دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمسؾـــــلمخرؼلـــــات
دــــعادةماظلــــقدمأمحــــدماظعاؼــــدماظعفارعــــةم
دـــــــعادةماظـــــــدطؿقرمجعػـــــــرماحلـقطـــــــلم
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمعـــــــــافمحفــــــــازي
دــــــعادةماظلــــــقدمخــــــريماظــــــدؼـمػــــــاطقزم
دــــعادةماظلــــقدمابــــراػقؿممســــارةماظــــزسيبم
دــــــعادةماظلــــــقدمسؾدا:قــــــدم–غقؾــــــمات
دـــعادةماظلـــقدمأمحـــدمسؾـــداهللمأبـــقمربققـ ـةم
دـــــعادةماظـــــدطؿقرةمػقػـــــاءمأبـــــقمشزاظـــــةم
دــــــــعادةماظلــــــــقدةمجاغقــــــــتمادلػــــــــيت
م
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دــعادةماظلــقدمحمؿــدمدــاملمدــؾقؿانماظشــقابؽةم م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاغلمواظعشرون :م


صدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؼؾقلمادؿؼاظةمأصقابماظدوظةموادلعاظلمواظلعادةماظلادةم:ممزؼدم

اظرصاسل,مغادرماظظفريات,معروانمادلعشر,معـريمصقبر .م


وصاةماألسقانماظلادة:مخؾقؾماظػـارلة.ممحادمابقمجاعقس.



طؿا مصدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؿعقني مأصقاب مادلعاظل مواظلعادة ماظلادة ,مسؾك ماظؿقاظل:م
وظقدمادلعاغل,مسقضمخؾقػات,محمؿدمصاعدماظرضاد .م
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لجؾسماألسقانماظـاظثمواظعشرون م
م

تشؽؾ ما:ؾس مبؿارؼ aم م ,0113/00/01م موبؾغ مسدد مأسضائف ممخلة مومخلقن مسضقاً م م ,موضد ممت محؾم
ا:ؾسمبؿارؼaم .0101/00/09م
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28

أسضاءما:ؾس م

دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمادلصــــــــــري
دوظــــــــــةماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاؼزماظطراوغــــــــــة
دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرؤوفماظروابــــــدة
دوظــــــــةمادلفـــــــــدسمسؾــــــــلمأبقاظراشــــــــب
دوظــــــــــــةماظلــــــــــــقدمصقصــــــــــــؾماظػــــــــــــاؼز
دوظـــــــــةمماظــــــــــدطؿقرمســــــــــدغانمبــــــــــدران
دوظـــــــــةماظـــــــــدطؿقرمععـــــــــروفماظؾكقـــــــــت
دوظـــــــــةمادلفــــــــــدسمغـــــــــادرماظـــــــــذػيبم
ععــــاظلمادلفـــــدسمسؾــــدماهلــــاديما:ــــاظل
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانمدودؼـــــــــــ
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمحؽؿــــــــــت
ععــــاظلماظلــــقدةمظقؾــــكمسؾداحلؿقــــدمذــــرف
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمسؾـــــــــداهللماظـلـــــــــقر
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضماظشــــــــــؽعة
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرممســــــــقضممخؾقػــــــــاتم
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدممحـــــــــديماظطؾـــــــــاع
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمصــــــــاحلمارذــــــــقداتم
ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمبلــــــــــاممضــــــــــاضقشم
ععــــاظلماظــــدطؿقرمحمؿــــدمسػــــاشماظعــــدوانم
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمصـــــــــقازمابـــــــــقاظغـؿ
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمراتـــــــــبماظلـــــــــعقدم
ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمامحـــــدماظـــــذوؼب
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمؼقدـــــــــػماظـــــــــدالبقح
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمغــــــــــادرماظظفــــــــــريات
ععــــــــــــــاظلماظلــــــــــــــقدممســــــــــــ ـقحمدروزة
ععـــــاظلماظلـــــقدمحمؿـــــدمســـــقدةمانـــــاداتم
ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدمخــــــريمعاعلــــ ـرم
م

م
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ععــــــــــاظلمماظلـــــــــــقدمسؼــــــــــؾممبؾؿـــــــــــاجل
ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدممســــــــــــقحمبقـــــــــــــق
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــاحلماظؼــــــــــالب
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحـــــــــامتماحلؾـــــــــقاغلم
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدةممتـــــــــــامماظغـــــــــــقل
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرةمأعــــــــؾماظػرحــــــــانم
ععــــــاظلماظلــــــقدمحمؿــــــدمسؾــــــلماظعالوغــــ ـةم
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرممحــــــــدماظؽلادــــــــؾةم
ععـــــاظلمماظلـــــقدممسؾـــــدمماحلـــــاصظمماظؽعابــــــةم
ععـــــاظلماالدـــــؿاذمحمؿـــــدمصـــــاعدماظرضـــــادم
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعقشــــــــــقؾممحارغــــــــــة
دـــــــــــــعادةماظـــــــــــــدطؿقرمداودمحـاغقـــــــــــــا
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمسقلــــــــكماظرميــــــــقغل
م

دــــعادةماظلــــقدةمموجــــدانماظؿؾــــفقغلمماظلــــاطتم
م

دــــــعادةماظلــــــقدمسؾــــــدماحلؿقــــــدمذــــــقعان
دــــــــعادةماظلــــــــقدةمغــــــــقالماظػــــــــاسقري
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدممســـــــــقحمادلـــــــــقعين
دـــــعادةماظلـــــقدمأمحـــــدماظعماؼـــــدماظعفارعـــــة
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمجعػــــــــرماحلـقطــــــــل
دـــــعادةماظلـــــقدمابـــــراػقؿممســـــارةماظـــــزسيب
دـــــــعادةماظلـــــــقدمسؾدا:قـــــــدمذغقؾـــــــاتم
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرةمػقػــــــــاءمأبقشزاظــــــــة
دـــــــــــعادةم اظلـــــــــــقدمزـــــــــــاػرماظػـــــــــــقازم
دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمغزؼـــــــــفمسؿـــــــــارؼـم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمسؾـــــــــداهللماهلؾاػؾـــــــ ـةم
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدةمغادؼــــــــــامبشـــــــــــاقم
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمغائـــــــــؾماظؽؾـــــــــارؼيتم
م

م

م

م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماظـاظثمواظعشرون :م
م



صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة موادلعاظل مواظلعادة ماظلادة م:م
صاحل ماظؼالب ,ممسقح مبقـق ,مصقصؾ ماظػاؼز ,مسؾداهلل ماظـلقر ,محمؿد ماظذوؼب ,مسقلك ماظرميقغل,م
مسقحمادلقعين.
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طؿامصدرتماإلرادةمادلؾؽقةماظلاعقةمبؿعقنيماظلقدمخاظدماظصراؼرة .م
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لجؾسماألسقانماظرابعمواظعشرون
م

تشؽؾ ما:ؾس مبؿارؼ aم م ,0101/00/09م موبؾغ مسدد مأسضائف مدؿقن مسضقاً م ممبقجب مضاغقن ماالغؿكابم
ادلؤضتمرضؿم()3مظلـةم0101م,موضدممتمحؾما:ؾسمبؿارؼaم .0100/01/09م
م

م

أسضا¡ما:ؾس م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمادلصــــــــــري
دوظــــــــــةماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاؼزماظطراوغــــــــــة
دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرؤوفماظروابــــــدة
دوظـــــــــةماظـــــــــدطؿقرمععـــــــــروفماظؾكقـــــــــت
ععــــاظلمادلفـــــدسمسؾــــدماهلــــاديما:ــــاظل
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمحؽؿــــــــــت
ععــــاظلماظلــــقدةمظقؾــــكمسؾداحلؿقــــدمذــــرف
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمرؼــــــــــاضماظشــــــــــؽعة
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمســـــــــقضمخؾقػـــــــــات
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدممحـــــــــديماظطؾـــــــــاع
ععـــــــاظلماظدطؿـــــــــقرمحمؿـــــــدممحــــــــــــدان
ععــــــــاظلماظدطؿــــــــــقرمحمؿــــــــدماظصؼــــــــــقر
ععــــــــاظلمماظدطؿــــــــــقرمأعــــــــنيممحمؿـــــــــــقد
ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمتقصقـــــــــؼمطرؼشــــــــــــان
ععـــــــاظلمماظلقـــــــــدمسؾداالظـــــــفمماخلطقـــــــــب
ععـــــــــــاظلماظلقــــــــــــدمطؿـــــــــــالمغاصـــــــــــــر
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمسؼـــــــــــؾمبؾؿـــــــــــاجل
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــاحلماظؼــــــــــالبم
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحـــــــــامتماحلؾـــــــــقاغل
ععــــــــاظلماظدطؿـــــــــقرمسؾــــــــدماظشكاغؾــــــــــةم
ععـــــاظلماظدطؿــــــقرمصـــــالحماظـــــدؼـماظؾشــــــري
ععـــــــــاظلماظدطؿــــــــــقرمغؾقـــــــــؾماظشرؼــــــــــػ
ععــــــــاظلماظدطؿـــــــــقرةمأعــــــــؾماظػرحـــــــــان
ععـــــاظلماظلقــــــدمحمؿـــــدمسؾـــــلماظعالوغـــــــة
ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدمذرؼــــــــــػماظزسؾــــــــــل
ععــــــــــاظلماظلقـــــــــــدةمدــــــــــفريماظعؾــــــــــــل
ععــــــــــاظلماظلقـــــــــــدمبادــــــــــؿماظلاظــــــــــــؿ
ععــــــــاظلماظدطؿـــــــــقرممحــــــــدماظؽلادؾـــــــــة
ععـــــــــاظلماظلقــــــــــدةمعفـــــــــاماخلطقـــــــــــب
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ععــــــــاظلماظدطؿــــــــــقرمتقلقـــــــــرماظـعقؿــــــــــل
ععــــــــــاظلماظلقــــــــــــدمأميــــــــــــمســــــــــــقدة
ععـــــــــاظلماظلقـــــــــــدمشاظــــــــــبماظزسؾـــــــــــل
ععــــــــاظلماظلقـــــــــدمعقشقــــــــــؾممحارغــــــــــةم
ععـــــــــاظلماظدطؿـــــــــــقرمأعقــــــــــفمرقضــــــــــان
دـــــــــــعادةماظدطؿــــــــــــقرمداودمحـاغقـــــــــــــــا
سطقصــــةماظلقـــــدمخاظــــــدمـقـــــؾماظصراؼـــــره
دــــــــعادةماظلقــــــــــدمعصــــــــطػكماظػقــــــــاض
دـــــــعادةماظدطؿــــــــقرةمسؾقــــــــامأبـــــــقمتاؼــــــــف
دــعادةماظلقـــدةموجــدانماظؿؾفـــقغلماظلاطـــت
دـــــعادةماظلقــــــدمسؾـــــدماحلؿقــــــدمذقعــــــان
دــــــعادةماظدطؿـــــــقرةمغــــــــقالماظػاســــــــقري
دــــعادةماظلقــــــدمأمحــــدماظعاؼـــــدماظعفارعـــــة
دـــــــعادةماظدطؿــــــــقرمجعػــــــــرماحلـقطــــــــل
دـــــعادةماظلقـــــــدمسؾـــــدما:قــــــدمذغقؾـــــــات
دــــــــــعادةماظلقـــــــــــدمزاػـــــــــــرماظػـــــــــــقاز
دــــــــعادةماظدطؿـــــــــقرممغزؼـــــــــفمسؿارؼـــــــــــم
دـــــــعادةمماظلقـــــــــدممسؾـــــــداهللمماهلؾــاػـؾــــــــــة
دــــــــعادةماظلقــــــــــدمغائـــــــــؾماظؽؾارؼؿــــــــــل
دـــــــــعادةماظلقــــــــــدمحمؿــــــــــدماظرســـــــــــقد
دـــــــــعادةماظلقـــــــــــدمإحلـــــــــانمذـــــــــــردم
دــــعادةماظلقـــــدمحمؿــــقدمأمحـــــدماظعؾـــــادي
دـــــــعادةماظدطؿـــــــــقرةمغرعقـــــــــمحربـــــــــل
دـــــعادةماظلقــــــدمشـــــازيمداظــــــؿماجلؾـــــــقر
دــــعادةماظلقــــــدمحمؿــــقدمحمؿـــــدماظزشـــــقل
دــــــعادةماظلقــــــــدمرــــــاللمأبـــــــقمشزاظــــــــة
دــــــــــعادةماظلقـــــــــــدمغدؼــــــــــــؿمادلعشـــــــــــر
دــــــــعادةماظدطؿـــــــــقرمخاظــــــــــدماظشرؼــــــــــػ
دــــعادةماظلقــــــدةمرميـــــامغاصقـــــػمبطشـــــقن
دـــــــــــــعادةماظلقـــــــــــــــدمعـــــــــــــــازنمدروزه
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أسضاءما:ؾس م

 0م دوظــــــــــةماظلــــــــــقدمرــــــــــاػرمادلصــــــــــري م (اظرئقس) م
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دوظــــــــــةماظــــــــــدطؿقرمصــــــــــاؼزماظطراوغــــــــــة
دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــــرؤوفماظروابــــــدة

ععـــــاظلمادلفــــــدسمسؾـــــدماهلـــــاديما:ـــــاظل

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانمدودؼـــــــــــ
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمرجـــــــــائلمادلعشـــــــــر
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمســـــــــقضمخؾقػـــــــــات
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمراتــــــــــبماظــــــــــقزغل
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمخاظـــــــــدماظؽرطـــــــــل
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمسؾــــــــداهللماظعؽاؼؾــــــــة
ععــــــــاظلماظدطؿــــــــــقرمحمؿــــــــدماظصؼــــــــــقر

ععــــــاظلماظــــــدطؿقرمحمؿــــــدمسػــــــاشماظعــــــدوان

ععــــــــــــاظلماظلــــــــــــقدمػشــــــــــــامماظؿــــــــــــؾ
ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمؼقدـــــــــػماظـــــــــدالبقح
ععـــــــاظلمماظلقـــــــــدمسؾداالظـــــــفمماخلطقـــــــــب
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمسؼـــــــــــؾمبؾؿـــــــــــاجل
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمبلـــــــــامماظعؿـــــــــقش
ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمحمؿــــــــدماظــــــــقحش
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمواصـــــــــــػمســـــــــــازر
ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمجـــــــــــقادمحدؼـــــــــــد
ععـــــــــــــاظلماظلـــــــــــــقدمغؾقـــــــــــــفمذـــــــــــــؼؿ
دـــــــــــــعادةماظـــــــــــــدطؿقرمداودمحـاغقـــــــــــــا
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدممحـــــــــادمادلعاؼطـــــــــة
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمؼقدــــــــػماظشــــــــرؼدة
دـــــــعادةمماظـــــــدطؿقرممعصـــــــطػكمماظػقـــــــاضم
م

م

دــــــعادةماظلقـــــــدةموجــــــدانماظؿؾفـــــــقغلماظلاطـــــــت
م

دــــــعادةماظدطؿـــــــقرةمغــــــــقالماظػاســــــــقري
دـــــــعادةماظدطؿــــــــقرمجعػــــــــرماحلـقطــــــــل
م

م

دــــــعادةماظلقــــــــدمسؾــــــدما:قـــــــدمذغقؾــــــــات م
م

م

م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

00
00
00
09
09
00
01
02
03
91
90
90
90
99
99
90
91
92
93
91
90
90
90
99
99
90
91
92
93
01

دــــعادةمماظلــــقدممحمؿـــــقدمأمحــــدمماظعؾـــــادي م
دـــــــــــــعادةماظلقـــــــــــــــدمعـــــــــــــــازنمدروزه
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحمؿــــــــــدماظرضــــــــــاد
دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمؼقدــــــــػماظؼلــــــــقس
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمدـــــعقدماظطـــــرزي
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمذـــــــــػقؼمسفـــــــــقالت
مساحـــــــةماظـــــــدطؿقرمحمؿـــــــقدماظشـــــــقؼات
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمدـــــــــاعلماخلصـــــــــاوغة
دــــــــعادةمادلفـــــــــدسمسؾــــــــلمأبقربققــــــــة
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمرؼـــــــــاضماظصـــــــــقػل
دــــــعادةماظلــــــقدةممســــــرماحلــــــاجمحلـــــــ
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدةمػقػــــــــــاءماظـفــــــــــار
دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمعقشـــــــــــقؾمغـــــــــــزال
دــعادةمادلفـــدسمحمؿــدمدروؼــشماظشــفقان
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمسقـــــدماظؾــــــدضفل
دــــــعادةماظــــــدطؿقرةمظقؾــــــكمأبــــــقمحلــــــان
دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمزؼـــــــــدماظؽقالغـــــــــل
دـــعادةماظلـــقدةماغؿصـــارممحـــزةمدطقـــدكمجرداغـ ـة

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحمؿــــــــــدمطرؼشــــــــــان
دــــــــــعادةمماظلــــــــــقدممثــــــــــالجممذؼابــــــــــاتم
دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمابـــــراػقؿماظعـــــزام
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدةماعـــــــــــفماظــــــــــزسيب
دـــــــعادةمادلفــــــــدسمخاظـــــــدمأبـــــــقماظعـــــــز
دـــــــعادةماظـــــــدطؿقرمخاظـــــــدمأبـــــــقمتاؼـــــــف
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمدـــــــــــدماظـعقؿــــــــــات
دــــــــــعادةماظــــــــــدطؿقرمشــــــــــازيماظــــــــــزبـ
دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمحمؿـــــــــــدمادلـــــــــــقر
دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمرــــــــــاللمادلاضــــــــــل
دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمدـــــــــقؼؾؿماظصـــــــــػقان
دـــــعادةماظـــــدطؿقرمحمؿـــــدممحـــــادمدـــــعقد
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

اظؿعدؼالتماظيتمررأتمسؾكملجؾسماألسقانماخلاعسمواظعشرون :م
م



صدرت ماإلرادة مادلؾؽقة ماظلاعقة مبؼؾقل مادؿؼاظة مأصقاب ماظدوظة موادلعاظل مواظلعادة ماظلادة:م
سؾدا:قد ماظcغقؾات ,مسؾداالظف ماخلطقب ,مػشام ماظؿؾ ,معروان مدودؼـ ,مشازي ماظزبـ,م
م.سؾداهلاديما:اظل,ممصاؼزماظطراوغة,مسؼؾمبؾؿاجل .م
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مجل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرون
كما هو في 2014/11/13
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�أع�ضـاء جملـ�س االعيـان 26

لجؾسماألسقانماظلادسمواظعشرون

 0م دوظــــــةماظلــــــقدمسؾــــــدماظــــ ـرؤوفماظروابــــــدة م (اظرئقس) م
0
0
9
9
0
1
2
3

دوظـــــــةماظلـــــــقدمصقصـــــــؾمســـــــاطػماظػـــــــاؼز م

م

دوظـــــــــــةماظلـــــــــ ـقدممســـــــــــريماظرصـــــــــــاسل م

م

دوظــــــة ماظــــــدطؿقر مععروف ماظؾكقـــــت م
ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمعــــــــــروانماحلؿــــــــــقد م
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمرجـــــــــائلمادلعشـــــــــر م

ععـــــــاظلمادلفــــــــدسمسؾـــــــلماظلـــــــمققؿات م
ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمجـــــــــقادماظعــــــــــاغلم م

ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرمسؾـــــــداهللمسقؼـــــــمـدات م

01

ععـــــــــاظلماظدطؿــــــــــقرمرــــــــــاػرمطــــــــــــعان م

00

ععـــــــــاظلماظدطؿـــــــــقرمبلــــــــــامماظلـــــــــاطتم م

09

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمحمؿـــــــــدماظصــــــــــؼقر م

00

ععـــــــ ـاظلماظلــــــــــقدمحمؿـــــــــدماظـــــــــــذوؼب م

02

ععــــــــاظلماظلــــــــقدمسؾداالظــــــــفماخلطقــــــــب م

01

ععـــــــــاظلمادلفــــــــــدسمعـقــــــــــرمصـــــــــــقبرم م

00

ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرمطؿــــــــــالمبــــــــــرػؿ م

09

ععــــــــاظلمادلفـــــــــدسمػـــــــــاذؿماظشــــــــؾقل م

00

ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرممحمؿــــــــدماحلالؼؼــــــــةم م

02

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمحمؿــــــــــدمحدؼــــــــــدم م

01

ععــــــاظلماظلــــــقدمحقــــــدرمحمؿــــــقدمحقــــــدر م

00

ععــــــــاظلمادلفـــــــــدسمخاظــــــــدماإلؼراغــــــــل م

م

00

ععــــــاظلماظلقــــــــدمػشـــــــاممصـــــاؼزماظشـــــراريم م

00

ععــــــــــاظلماظلـــــــــقدمإبـــــــــراػقؿماظغؾابشـــــــــة م

09

ععـــــــــــاظلماظلقـــــــــــدمســــــــــادلمارذـقـــــــــــد م

01

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمتقصقــــــــــؼمطرؼشــــــــــانم م

03

ععـــاظلماظلـــقدةمدـــؾقىماظضـــاعـم–مادلصـــري م

00

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمحمؿـــــــــدمانـــــــــاداتم م

00

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدممغــــــــــاؼػماظؼاضــــــــــل م
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 09م ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمطاعـــــــــؾمحمـــــــــادؼـ م
م

م

01

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمصــــــــــماحلماظؼــــــــــالبم م

03

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمسؾـــــــــدماظشـــــــــكاغؾةم م

00

ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمتقلــــــــريماظصــــــــؿادي م

م

م

م

م

م

م

 00م ععـــــــالميماظـــــــدطؿقرمســـــــادلمماظطقؼلـــــــل م
م

 09م ععــــــاظلمادلفـــــــدسمذــــــقادةمأبقػــــــدؼبم م
م

 09م ععــــــــاظلمادلفـــــــــدسمســــــــالءماظؾطاؼـــــــــةم م
م

 00م ععـــــــاظلمادلفــــــــدسمعقدـــــــكمادلعاؼطـــــــةم م
م

 01م ععــــاظلمادلفـــــدسمسؿــــادمنقــــبمصــــاخقري م
م

 02م ععــــــــــاظلماظــــــــــدطؿقرموجقــــــــــفمســــــــــقؼس م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
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م

ععــــــــاظلماظــــــــدطؿقرمؼادــــــــنيماحللــــــــؾانم م

03

م

91

ععـــــــــاظلمادلفــــــــــدسمســـــــــارػماظؿـــــــ ـؾم م

90

ععـــــــاظلماظـــــــدطؿقرممحمؿـــــــدماظزػقـــــــــــــــرم م

90

ععـــــــــاظلمادلفــــــــــدسموجقـــــــــفمسزاؼـــــــــزة م

90

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمؼادـــــــــنيماخلقـــــــــاط م

99

ععـــــــــاظلماظلـــــــــقدمؼقدـــــــــػماجلـــــــــازيم م

91

ععـــــــــــاظلماظلـــــــــــقدمحمؿـــــــــــدماظرضـــــــــــاد م

م

م

م

99

ععـــــــــاظلماظـــــــــدطؿقرمذـــــــــؾقبمسؿـــــــــاريم م

90

ععــــــــــاظلماظلــــــــــقدمبلــــــــــاممحــــــــــدادؼـم م

م

م

م

م

92

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمأدـــــــــاعةمادلؾؽـــــــــاويم م

91

دـــــــعادةماظلـــــــقدةممعـــــــلمابـــــــقماظملـــــــؿـ م

90

دـــــــعادةماظـــــــدطؿق مرمجعػـــــــرماحلـقــــــــــطلم م

99

دـــــــعادةمادلفــــــــدسمحمؿـــــــدماظشـــــــــفقان م

م

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدممحمؿـــــــــدماالزاؼـــــــــدة م
م

93

م

دـــــــعادةماظـــــــدطؿقرةممغـــــــقالماظػـــــــاسقريم م
م

90

م

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدةمػقػــــــــ ـاءماظـفــــــــــار م
م

90

م

99

دـــــعادةماظلـــــقدمحمؿـــــدمسقـــــدماظؾــــــدضفلم م

91

دــــــعادةمادلفـــــــدسمخـــــــــــاظدمابــــــقماظعــــــز م

93

دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمحلـــــــــــمأمبقغعؿــــــــــة م

م

دـــــــعادةماظـــــــدطؿقرممزؼـــــــدماظؽقــــــــــــــالغلم م
م

90

م

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدممســـــــــقادمادللـــــــــاسقدم م
م

92

م

01

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمصــــــــػقانمرقضــــــــانم م

00

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمأدؼـــــــــبماجلالعـــــــــدةم م

09

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمشــــــــازيمماظؾؼــــــــاسني م

م

دــــــــعادةماظلــــــــقدمسؾــــــــداهللمآلمسقــــــــقنم م
م

00

م

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرةمرائــــــــدةماظؼطــــــــبم م
م

00

م

09

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدمســـــــــقغلماظعـــــــــدوانم م

01

دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدةمأعؾـــــــــــلمغػـــــــــــاع م

03

دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرمسؾـــــــــداهللماظؾشـــــــ ـريم م

10

دــــــــــعادةماظــــــــــدطؿقرمعفـــــــــــدماظعــــــــــزةم م

م

دـــــــــعادةماظلـــــــــقدةمتغرؼـــــــــدمحؽؿـــــــــتم م
م

00

م

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمػاذــــــــؿمأبقحلــــــــانم م
م

02

م

دــــــــعادةماظــــــــدطؿقرمحمؿــــــــدمسؾقــــــــداتم م
م

11

م

 10م دــــــــــعادةماظلــــــــــقدمزؼــــــــــادماحلؿصــــــــ ـلم م
م

 10م دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدممســـــــــــريمضـــــــــــردنم م
م

 19م دـــــــــــعادةماظلـــــــــــقدمؼادـــــــــــرماظشـــــــــــؾؾلم م
م

 19م دـــــــــعادةماظـــــــــدطؿقرةمػقـــــــــاممطؾؿـــــــــاتم م
م

م

م

م
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األحؽاممادلؿعؾؼةممبفؾسماألسقانم م
أوالً:ماألحؽامماظددؿقرؼةمادلؿعؾؼةممبفؾسماألسقان* :م
م

ادلادةم 63م

ادلادةم64م م

ؼؿأظػمجمؾسماألسقانممبامصقفماظرئقسمعـمسددمالمؼؿفاوزمغصػمسددمجمؾسماظـقاب .م

ؼشرتط ميف مسضق مجمؾس ماألسقان مزؼادة مسؾك ماظشروط مادلعقـة ميف مادلادة م( )75معـ مػذامم
اظددؿقرمأنمؼؽقنمضدمأمتمأربعنيمدـةممشلقةمعـمسؿرهموأنمؼؽقنمعـمإحدىماظطؾؼاتم
اآلتقة :م
رؤداء ماظقزراء مواظقزراء ماحلاظققن مواظلابؼقن موعـ مأذغؾ مدابؼاً معـاصب ماظلػراء مواظقزراءم
ادلػقضني مورؤداء مجمؾس ماظـقاب مورؤداء موضضاة محمؽؿة ماظؿؿققز موحماطؿ ماإلدؿؽـافم
اظـظاعقة مواظشرسقة مواظضؾاط مادلؿؼاسدون معـ مرتؾة مأعري مظقاء مصصاسداً مواظـقاب ماظلابؼقنم
اظذؼـماغؿكؾقامظؾـقابةمالمأضؾمعـمعرتنيموعـمعاثؾمػؤالءمعـماظشكصقاتماحلائزؼـمسؾكم
ثؼةماظشعبمواسؿؿادهمبأسؿاهلؿموخدعاتفؿمظألعةمواظقرـ .م

ادلادةم65مم م

-1عدةماظعضقؼةميفمجمؾسماألسقانمأربعمدـقاتموؼؿفددمتعقنيماألسضاءمطؾمأربعمدـقاتم
وجيقزمإسادةمتعقنيمعـمإغؿفتمعدتفمعـفؿ .م
-2معدةمرئقسمجمؾسماألسقانمدـؿانموجيقزمإسادةمتعققـف .م

ثاغقاً:ماألحؽامماظددؿقرؼةمادلؿعؾؼةممبفؾسماألعة* :م
ادلادةم 75م

 .1المؼؽقنمسضقاًميفمجمؾللماألسقانمواظـقاب :م
أ .عـمملمؼؽـمأردغقاً .م
ب .عـمحيؿؾمجـلقةمدوظةمأخرى.
ج .عـمطانمحمؽقعاًمسؾقفمباإلصالسموملمؼلؿعدمإسؿؾارهمضاغقغقاً .م
د .عـمطانمحمفقراًمسؾقفموملمؼرصعماحلفرمسـف .م
ه .عـمطانمحمؽقعاًمسؾقفمباظلفـمعدةمتزؼدمسؾكمدـةمواحدةمجبرميةمشريمدقادقةموملم
ؼعػمسـف .م
و .عـمطانمجمـقغاًماومععؿقػاً .م
ز .عـمطانمعـمأضاربمادلؾؽميفماظدرجةماظيتمتعنيمبؼاغقنمخاص.
م
 .2ميـعمسؾكمطؾمسضقمعـمأسضاءمجمؾللماألسقانمواظـقابمأثـاءمعدةمسضقؼؿفماظؿعاضدمععم
احلؽقعةمأومادلؤدلاتماظرمسقةماظعاعةمأوماظشرطاتماظيتممتؾؽفامأومتلقطرمسؾقفاماحلؽقعةم
أومأيمعؤدلةمرمسقةمساعةمدقاءمطانمػذاماظؿعاضد مبطرؼؼةمعؾاذرةمأومشريمعؾاذرةمبادؿــاءم
عامطانمعـمسؼقدمادؿؽفارماألراضلمواألعالكموعـمطانمعلاػؿاًميفمذرطةمأسضاؤػامأطـرم
عـمسشرةمأذكاص.

*الدستوراألردنيلسنة2593وتعديالته
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م
 .3إذامحدثتمأيمحاظةمعـمحاالتمسدمماألػؾقةمادلـصقصمسؾقفاميفماظػؼرةم()1معـمػذهم
ادلادة مألي مسضق معـ مأسضاء مجمؾلل ماألسقان مواظـقاب مأثـاء مسضقؼؿف مأو مزفرت مبعدم
اغؿكابفمأومخاظػمأحؽامماظػؼرةم()2معـمػذهمادلادةمتلؼطمسضقؼؿفمحؽؿاًموؼصؾحمحمؾفم
ذاشرا مسؾك مأن مؼرصع ماظؼرار مإذا مطان مصادرا معـ مجمؾس ماألسقان مإىل مجالظة مادلؾؽم
إلضراره .م
ادلادةم78

 .1ؼدسق مادلؾؽ مجمؾس ماألعة مإىل ماإلجؿؿاع ميف مدورتف ماظعادؼة ميف ماظققم ماألول معـ مذفرم
تشرؼـماألولمعـمطؾمدـةموإذامطانماظققممادلذطقرمسطؾةمرمسقةمصػلمأولمؼقممؼؾقفمالم
ؼؽقن مسطؾة مرمسقة ،مسؾك مأغف مجيقز مظؾؿؾؽ مأن مؼرجئ مبإرادة معؾؽقة متـشر ميف ماجلرؼدةم
اظرمسقةمإجؿؿاعمجمؾسماألعةمظؿارؼخمؼعنيميفماإلرادةمادلؾؽقة،مسؾكمأنمال متؿفاوزمعدةم
اإلرجاءمذفرؼـ .م
 .2اذامملمؼدعمجمؾسماألعةمإىلماإلجؿؿاعممبؼؿضكماظػؼرةماظلابؼةمصقفؿؿعمعـمتؾؼاءمغػلفم
طؿامظقمطانمضدمدسلممبقجؾفا .م
 .3تؾدأ ماظدورة ماظعادؼة م:ؾس ماألعة ميف ماظؿارؼخ ماظذي مؼدسك مصقف مإىل ماإلجؿؿاع موصؼم
اظػؼرتني ماظلابؼؿني ،مومتؿد مػذه ماظدورة ماظعادؼة مدؿة مأذفر ،مإال مإذا محؾ مادلؾؽ مجمؾسم
اظـقابمضؾؾمإغؼضاءمتؾؽمادلدة،موجيقزمظؾؿؾؽمأنمميددماظدورةماظعادؼةمعدةمأخرىمالم
تزؼدمسؾكمثالثةمأذفرمإلنازمعامضدمؼؽقنمػـاظؽمعـمأسؿال،موسـدمإغؿفاءماألذفرماظلؿةمأوم
أيممتدؼدمهلامؼػضمادلؾؽماظدورةمادلذطقرة.

ادلادةم 79م

ؼػؿؿحمادلؾؽماظدورةماظعادؼةم:ؾسماألعةمبإظؼاءمخطؾةماظعرشميفما:ؾلنيمجمؿؿعني،موظفم
أنمؼـقبمرئقسماظقزراءمأومأحدماظقزراءمظقؼقمممبرادؿماإلصؿؿاحموإظؼاءمخطؾةماظعرش،موؼؼدمم
طؾمعـما:ؾلنيمسرؼضةمؼضؿـفامجقابفمسـفا.

ادلادةم 88م

سؾك مطؾ مسضق معـ مأسضاء مجمؾلل ماألسقان مواظـقاب مضؾؾ ماظشروع ميف مسؿؾف مأن مؼؼلؿ مأعامم
جمؾلفمميقـاًمػذامغصفا :م
(( أضلؿمباهللماظعظقؿمأنمأطقنمخمؾصاًمظؾؿؾؽمواظقرـ،موأنمأحاصظمسؾكماظددؿقرموأنمأخدمم
األعةموأضقممباظقاجؾاتمادلقطقظةمإظلّمحؼماظؼقام)) .م

ادلادةم 81م

 .1ظؾؿؾؽ مأن مؼؤجؾ مبإرادة معؾؽقة مجؾلات مجمؾس ماألعة مثالث معرات مصؼط موإذا مطان مضدم
أرجئمإجؿؿاعما:ؾسممبقجبماظػؼرةم()1معـمادلادةم()78مصؾؿرتنيمصؼطمسؾكمأغفمالم
جيقزمأنمتزؼدمعددماظؿأجقالتميفمشضقنمأؼةمدورةمسادؼةمواحدةمسؾكمذفرؼـممباميفم
ذظؽمعدةماإلرجاءموالمتدخؾمعددمػذهماظؿأجقالتميفمحلابمعدةماظدورة .م
 .2جيقز مظؽؾ معـ مجمؾلل ماألسقان مواظـقاب مأن مؼؤجؾ مجؾلاتف معـ محني مإىل مآخر موصؼم
غظاعفماظداخؾل.

ادلادةم 82م

 .1ظؾؿؾؽمأنمؼدسقمسـدماظضرورةمجمؾسماألعةمإىلماإلجؿؿاعميفمدوراتمإدؿــائقة مودلدةم
شريمحمددةمظؽؾمدورةمعـمأجؾمإضرارمأعقرمععقـةمتؾنيميفماإلرادةمادلؾؽقةمسـدمصدورم

اظدسقةموتػضماظدورةماإلدؿــائقةمبإرادة .م
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 .2ؼدسقمادلؾؽمجمؾسماألعةمظإلجؿؿاعميفمدوراتإدؿــائقةمأؼضا
ادلطؾؼةم:ؾسماظـقابمبعرؼضةمعقضعةمعـفامتؾنيمصقفاماألعقرماظيتمؼرادماظؾقثمصقفا .م

 .3ال مجيقز م:ؾس ماألعة مأن مؼؾقث ميف مأؼة مدورة مإدؿــائقة مإال ميف ماألعقر مادلعقـة ميفم
اإلرادةمادلؾؽقةماظيتمإغعؼدتمتؾؽماظدورةممبؼؿضاػا .م
ادلادةم83

ؼضlمطؾمعـما:ؾلنيمأغظؿةمداخؾقةمظضؾjموتـظقؿمإجراءاتفموتعر÷مػذÁماألغظؿةمسؾكم
ادلؾؽمظؾؿصدؼؼمسؾقفا .م

ادلادةم84

 .1ال متعؿ� مجؾلة مأي معـ ما:ؾلني مضاغقغقة مإال مإذا محضرتفا ماألشؾؾقة مادلطؾؼة مألسضاءم
ا:ؾسموتلؿؿرما'ؾلةمضاغقغقةمعامداعتمػذÁماألشؾؾقةمحا{رةمصقفا.
 .2تصدرمضراراتمطؾمعـما:ؾلنيمبأطـرؼةمأصقاتماألسضاءماحلا{رؼـمعامسداماظرئقسمإالم
إذامغصمػذاماظددؿقرمسؾكمخالفمذظؽموإذامتلاوتماألصقاتمصقفبمسؾكماظرئقسمأنم
ؼعطلمصقتماظرتجقح.م
 .3إذا مطان ماظؿصقؼت معؿعؾؼاً مباظددؿقر مأو مباإلضرتاع مسؾك ماظـؼة مباظقزارة مأو مبأحد ماظقزراءم
صقفبمأنمتعطكماألصقاتمبادلـاداةمسؾكماألسضاءمبأمسائفؿموبصقتمسال .م

ادلادةم85

تؽقنمجؾلاتمطؾمعـما:ؾلنيمسؾـقةمسؾكمأغفمجيقز مسؼدمجؾلاتمدرؼةمبـاءمسؾكمرؾب

ادلادةم86

 .1المؼقضػمأحدمأسضاءمجمؾللماألسقانمواظـقابموالمحياطؿمخاللمعدةمإجؿؿاع ما:ؾسم

عـماحلؽقعةمأومرؾبم�لةمعـماألسضاءمثؿمؼؼررما:ؾسمضؾقلماظطؾبماظقاضlمأومرصضف .م

عا ممل مؼصدر معـ ما:ؾس ماظذي مػق معـؿلب مإظقف مضرار مباألطـرؼة مادلطؾؼة مبقجقد مدؾبم

طاف مظؿقضقػف مأو مجملاطؿؿف مأو معا ممل مؼؼؾض مسؾقف ميف محاظة ماظؿؾؾس مجبرمية مجـائقة مويفم

حاظةماظؼؾضمسؾقفمبفذÁماظصقرةمجيبمإسالمما:ؾسمبذظؽمصقراً .م

 .2إذا مأوضػ مسضق مظلؾب معا مخالل مادلدة ماظيت مال مؼؽقن مجمؾس ماألعة مجمؿؿعاً مصقفا مصعؾكم
رئقس ماظقزراء مأن مؼؾؾ mما:ؾس مادلـؿلب مإظقف مذظؽ ماظعضق مسـد مإجؿؿاسف ماإلجراءاتم

ادلادةم87

ادلادةم88

ادلؿكذةمعشػقسةمباإلؼضاحماظالزم .م

ظؽؾمسضقمعـمأسضاءمجمؾللماألسقانمواظـقابمعؾءماحلرؼةميفماظؿؽؾؿموإبداءماظرأيميفم

حدودماظـظامماظداخؾلمظؾؿفؾسماظذيمػقمعـؿلبمإظقفموالمجيقزمعؤاخذةماظعضقمبلؾبمأيم

تصقؼتمأومرأيمؼؾدؼفمأومخطابمؼؾؼقفميفمأثـاءمجؾلاتما:ؾس .م

إذا مذغر محمؾ مأحد مأسضاء مجمؾلل ماألسقان مواظـقاب مباظقصاة مأو ماالدؿؼاظة مأو مشري مذظؽ معـم

األدؾاب مبادؿــاء معـ مصدر محبؼف مضرار مضضائل مبإبطال مصقة مغقابؿف مصعؾك ما:ؾس مادلع�م

إذعارماحلؽقعةمأوماهلقؽةمادللؿؼؾةمظالغؿكابمإذامطانمغائؾاًمبذظؽمخاللمثالثنيمؼقعامعـمذغقرم

حمؾماظعضقموميألمحمؾفمبطرؼؼماظؿعقنيمإذامطانمسقـاًمأوموصؼمأحؽاممضاغقنماالغؿكابماذامطانم
غائؾا¨موذظؽميفمعدÈمذفرؼـمعـمتارؼaمإذعارما:ؾسمبشغقرماجملؾموتدوممسضقؼة ماظعضقم

ا'دؼدمإ�مغفاؼةمعدةما:ؾس .م
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ادلادةم89

 .1باإلضاصة مإىل ماألحقال ماظيت مجيؿؿع مصقفا مجمؾلا ماألسقان مواظـقاب محبؽؿ مادلقاد م()29م
و()34مو()79مو()92معـمػذاماظددؿقرمصإغفؿامجيؿؿعانمععاًمبـاءمسؾكمرؾبمرئقسماظقزراء.

 .2سـدعامجيؿؿعما:ؾلانمععاًمؼؿقىلماظرئادةمرئقسمجمؾسماألسقان .م

 .3ال متعؿ� مجؾلات ما:ؾلني مجمؿؿعني مضاغقغقة مإال محبضقر ماألشؾؾقة مادلطؾؼة مألسضاء مطؾم
عـ ما:ؾلنيموتصدرماظؼراراتمبأشؾؾقةمأصقاتماحلاضرؼـمعا مسداماظرئقسماظذيمسؾقفم

ادلادةم 98م

أنمؼعطلمصقتماظرتجقحمسـدمتلاويماألصقات .م

المجيقزمصصؾمأحدمعـمسضقؼةمأيمعـمجمؾللماألسقانمواظـقابمإالمبؼرارمصادرمعـما:ؾسم
اظذي مػق معـؿلب مإظقف ،موؼشرتط ميف مشري محاظيت مسدم ماجلؿع مواظلؼقط مادلؾقـؿني ميف مػذام

اظددؿقرموبؼاغقنماالغؿكاب م أنمؼصدرمضرارماظػصؾمبأطـرؼةمثؾـلماألسضاءماظذؼـمؼؿأظػمعـفؿم
ا:ؾسموإذامطانماظػصؾمؼؿعؾؼمبعضقمعـمجمؾسماألسقانمصريصعمضرارما:ؾسمإىلمادلؾؽم

ادلادةم 91م

ادلادةم 92م

إلضراره .م

ؼعرضمرئقسماظقزراءمعشروعمطؾمضاغقنمسؾكمجمؾسماظـقابماظذيمظفمحؼمضؾقلمادلشروعمأوم

تعدؼؾفمأومرصضفمويفممجقعماحلاالتمؼرصعمادلشروعمإىلمجمؾسماألسقانموالمؼصدرمضاغقنمإالم

إذامأضرهما:ؾلانموصدقمسؾقفمادلؾؽ .م

إذامرصضمأحدما:ؾلنيمعشروعمأيمضاغقنمعرتنيموضؾؾفما:ؾسماآل�رمععدالًمأومشريمععدلم
جيؿؿعما:ؾلانميفمجؾلةمعشرتطةمبرئادةمرئقسمجمؾسماألسقانمظؾ�Yمادلقادمادلكؿؾػم

صقفا موؼشرتط مظؼؾقل مادلشروع مأن مؼصدر مضرار ما:ؾس مادلشرت„ مبأطـرؼة مثؾـل ماألسضاءم

احلاضرؼـموسـدعامؼرصضمادلشروعمباظصقرةمادلؾقـةمآغػاًمالمؼؼدممعرةمثاغقةمإىلما:ؾسميفم

ادلادةم 94م

اظدورةمغػلفا .م

 .1سـدعا مؼؽقن مجمؾس ماظـقاب معـ�الً م�ؼ م:ؾس ماظقزراء ممبقاصؼة مادلؾؽ مأن مؼضعم
ضقاغنيمعؤضؿةمدلقاجفةماألعقرماآلتلمبقاغفا -:م
أ .اظؽقارثماظعاعة .م

ب .حاظةماحلربمواظطقارئ .م

ج .احلاجةمإىلمغػؼاتمضرورؼةموعلؿعفؾةمالمهؿؿؾماظؿأجقؾ.

وؼؽقنمظؾؼقاغنيمادلؤضؿةماظيتمجيبمأنمالمختاظػمأحؽامماظددؿقرمضقةماظؼاغقنمسؾكمأنم

تعرض مسؾك مجمؾس ماألعة ميف مأول ماجؿؿاع مؼعؼده ،موسؾك ما:ؾس ماظؾت مصقفا م�اللم
دورتني مسادؼؿني معؿؿاظقؿني معـ متارؼخ مإحاظؿفا موظف مأن مؼؼر مػذه ماظؼقاغني مأو مؼعدهلا مأوم

ؼرصضفا مصإذا مرصضفا مأو ماغؼضت مادلدة مادلـصقص مسؾقفا ميف مػذه ماظػؼرة مومل مؼؾت مبفام
وجبمسؾك مجمؾس ماظقزراء ممبقاصؼة مادلؾؽ مأن مؼعؾـ مبطالن مغػاذػا مصقراً ،موعـ متارؼخم

ذظؽ ماإلسالن مؼزول معا مطان مهلا معـ مضقة ماظؼاغقن مسؾك مأن مال مؼؤثر مذظؽ ميف ماظعؼقدم

واحلؼققمادلؽؿلؾة .م
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 .2ؼلريمعػعقلماظؼقاغنيمادلؤضؿةمباظصقرةماظيتمؼلريمصقفامعػعقلماظؼقاغنيممبؼؿضكمحؽؿم
ادلادةم 95م

ادلادةم()93معـمػذاماظددؿقر .م

 .1جيقزمظعشرةمأومأطـرمعـمأسضاءمأيمعـمجمؾللماألسقانمواظـقابمأنمؼؼرتحقاماظؼقاغنيم
و�المطؾمإضرتاحمسؾكماظؾفـةمادل�ؿصةميفما:ؾسمإلبداءماظرأيمصSذامرأÈما:ؾسم

ضؾقلماإلضرتاحمأحاظفمسؾكماحلؽقعةمظقضعفميفمصقغةمعشروعمضاغقنموتؼدميفمظؾؿفؾسم

يفماظدورةمغػلفامأوميفماظدورةماظيتمتؾقفا .م

 .2طؾمإضرتاحمبؼاغقنمتؼدممبفمأسضاءمأيمعـمجمؾللماألسقانمواظـقابموصؼماظػؼرةماظلابؼةم
ادلادةم 96م

ورصضفما:ؾسمالمجيقزمتؼدميفميفماظدورةمغػلفا .م

ظؽؾ مسضقمعـمأسضاءمجمؾللماألسقانمواظـقابمأنمؼقجفمإىل ماظقزراءمأدؽؾةموادؿفقاباتم
حقلمأيمأعرمعـماألعقرماظعاعةموصاضاًمدلامػقمعـصقصمسؾقفميفماظـظامماظداخؾلمظؾؿفؾسم
اظذيمؼـؿؿلمإظقفمذظؽماظعضق،موالمؼـاضشمإدؿفقابمعامضؾؾمعضلممثاغقةمأؼاممسؾكموصقظفم

إىلماظقزؼرمإالمإذامطاغتماحلاظةمعلؿعفؾةموواصؼماظقزؼرمسؾكمتؼصريمادلدةمادلذطقرة .م

م
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األحؽاممادلؿعؾؼةممبفؾسماألسقانماظقاردةميفماظـظامماظداخؾل م

م
أوالً:ماألحؽاممادلؿعؾؼةممبؽؿبما:ؾسموو�ائHف*م:
م

ادلادةم6

مأ .ؼؿQظnمعؽؿبما:ؾسمعـماظرئقسموغائؾقفموعلاسدؼف .م

مب .ؼـؿ�بما:ؾسماظـائؾنيموادللاسدؼـميفماولمجؾلةمؼعؼدػام.م

مج .اذامادؿؼالماحدمأسضاءمادلؽؿبمؼؾXما:ؾ?سميفماد?ؿؼاظؿفم،مص?انمضؾؾ?فام،موط?cظpماذام
�Gرمعرطeمسضقمعـمأسضاءمادلؽؿبم،مؼـؿ�?بما:ؾ?سمع?ـم�?ؾم�ؾ?فميفمأولمجؾل?ةم

ؼعؼدػام.م

مد .المجيقزماجلؿعمبنيمعـصبماظقزارةموسضقؼةمادلؽؿبم.

مه .عدةمعؽؿبمدـؿانم.م م

مو .اذاماجؿؿ??عما:ؾ??سميفمدورةماد??ؿ�ـائقةم،موط??انمعرط??eماح??دماسض??اءممادلؽؿ??بم�??ا�راًم،م
صقـؿ�??بما:ؾ??سمع??ـمؼش??Gؾمذظ??pمادلرط??eمو9ؿ??دمو�ق??Hةماظعض??قمادلـؿ�??بميفمػ??cهم

ادلادةم7م م

احلاظةماىلمغفاؼةمعدةمادلؽؿبم.م م

ؼعؼدمادلؽؿبماجؿؿاساتفمبشؽؾمدوريمبدسقةمعـماظرئقسمدقاءماطانما:ؾسمعـعؼداًمامم��م
عـعؼدموتدونمضراراتفميفمدفؾمخاصموؼقضعفاماحلاضرونم .م

ادلادةم8مم م

�1ؾ مادلؽؿب ما:ؾس ميف ماظ�Hات ماظ� مال مؼؽقن مصقفا ما:ؾس معـعؼداً ،موؼؿقىل متصرؼnم
االعقرمضؿـماخؿصاصفم.م م

ادلادةم9م م

ؼؿقىلمرئقسما:ؾسمادلفامماظؿاظقةم :م

مأ�9 .قؾما:ؾسمواظؿؽؾrمبا�فموصؼامالرادتفم .م

مب .عراساةمتطؾقؼماحؽامماظددؿقرمواظـظامماظداخؾلميفمادلداوالتمواظؼرارات.

مج .وضعمجدولماسؿالمطؾمجؾلةمعـمجؾلاتما:ؾسم،مودلؽؿبما:ؾسمإضاصةمعامؼراهم
ظؾفدولم.م

مد .رئادةماجلؾلات،موإسالنماصؿؿاحفاموإغفائفا،موضؾطفا،موإدارةماظـؼاش،موهدؼدمعقضقعم
اظؾقث،موإسطاءماإلذنمباظؽالم.م

مه .إسالنمضراراتما:ؾسموعؿابعةمتـHقcػام .م

مو .ا�اذماإلجراءاتماظالزعةمحلkHمػقؾةما:ؾسموطراعةمأسضائفم .م

ادلادةم18م

مز .رئادةماجلفازماإلداريمظؾؿفؾسم .م

ظؾرئقسمحؼماال��ا„ميفمعـاضشاتما:ؾسم،مويفمػcهماحلاظةمؼؿ�ؾvمسـماظرئادة،موالمؼعقدم

إظقفاماالمبعدماغؿفاءماظـؼاشموصدورمضرارما:ؾسميفمادلقضقعمسؾvمعدارماظؾقث .م
م

*
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ادلادةم11م م

مأ .ؼؿقىل ماظـائب ماألول مصالحقات مرئقس ما:ؾس مواخؿصاصاتف ميف محاظة م�قابف ماو متعذرم
ضقاعف ممبفاعف ماو ماذرتاطف ميف مادلـاضشة ماو مسـد ماظؾقث ميف ماالدؽؾة مواالدؿفقاباتم
واالضرتاحاتماظيتمؼؼدعفامبصػؿفممسقـاً.
مب .ؼؿقىل ماظـائب ماظ�اغ wمصالحقات مرئقس ما:ؾس مواخؿصاصاتف ميف محال م�قاب ماظرئقسم
وغائؾة ماالول ماو متعذر مضقاعفا ممبفاعفا ماو ماذرتاطفا ميف مادلـاضشة ماو محبث ماألدؽؾةم
واالدؿفقاباتمواالضرتاحاتماظيتمؼؼدعاغفامبصػؿفؿامسقـني.ممم
مج .اذا متغقب ماظرئقس موغائؾاه ماو متعذر مسؾقفؿ ماظؼقام ممبفاعفؿ مؼؿقىل مرئادة ما:ؾس مأضدمم
األسقانماحلاضرؼـمسضقؼةميفما:ؾسم.م م

ادلادةم12م

مأ -ؼؿقىلمادللاسدانمبإذرافماظرئقسماألعقرماظؿاظقةم:م م

 .1علاسدة ماظرئقس مصقس مادارة ماجلؾلات موحػظ ماظـظام موضقد مامساء مراظيب ماظؽالمم
حلبمترتقبمرؾؾاتفؿم .م

 .2عراضؾةمهرؼرمحماضرماجلؾلاتموخالصاتفام.

 .3رصدمغؿائجماظؿصقؼتمجبؿعماألصقاتموصرزػامواظؿأطدمعـمغؿقفةماخذماظرأي.م

 .4هرؼرمحماضرماجلؾلاتماظلرؼةموتقضقعفام.

ب-ماذامتغقبمادللاسدانماوماحدػؿامسـماجلؾلةمؼؽؾػماظرئقسمعـماألسقانماحلاضرؼـمعـم
ؼؼقمممبفامماظغائبم.م م

ادلادةم 13م

م�ق jمرئقس ما:ؾس مادلؾ pمورئقس م�ؾس ماظـقاب مورئقس م�ؾس ماظقزراء مسؾؿا مبأمساءم

ادلادةم 14م

باùضاصةماىلمعامػقمعـصق’مسؾقفميفمػذاماظـظاممؼؿقىلمعؽؿبما:ؾسمادلفامماظؿاظقة:م م

أسضاءمادلؽؿبم.م م

أ .درادة ماالسرتاضات محقل محماضر ماجلؾلات موخالصاتفا موغؿائج ماالضرتاع مواظؿقؼقؼم
بفامواصدارماظؼراراتمادلـادؾةم .م

ب .االذرافمسؾvماسدادمعقازغةما:ؾسماظلـقؼةموعرا�عةماحللاباتما)ؿاعقةم.

ج .متشؽقqماظقصقدماظيتمq�9ما:ؾسموتؽقنماظرئادةمظؽ qمعـفامظؾرئقسماومأيمعـم
غائؾقفمأنمطاغقامأسضاءمصقفاموإالماخؿارمادلؽؿبمعـمتؽقنمظفماظرئادةم.م م

م
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ثاغقاًًً:مماألحؽاممادلؿعؾؼةمبؾفانمجمؾسماألسقان*:
م

ادلادةم 15م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

*
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م

ؼـؿ�Vما:ؾسمدلدةم�ـؿنيمأسضاءماظؾفانماظدائؿةماظؿاظقة م
أ.

اظؾفـةماظؼاغقغقةم .م

ب .اظؾفـةمادلاظقةمواالضؿصادؼةم .م
ج .جلـةماظشؤونماظعربقةمواظدوظقةموادلغرتبنيم .م
د .اظؾفـةماإلدارؼة .م
ه .جلـةماظرتبقةمواظؿعؾقؿ .م
و .جلـةماإلسالممواظؿقجقفماظقرينم .م
ز .جلـةماظصقةموماظؾقؽةمواظلؽانم .م
ح .جلـةماظزراسةموادلقاه .م
ط .جلـةماظعؿؾمواظؿـؿقةماالجؿؿاسقة .م
ي .جلـةماظطاضةمواظـروةمادلعدغقةم .م
ك .جلـةماظلقاحةمواظرتاث .م
ل .جلـةماخلدعاتماظعاعةم .م
م .جلـةماحلرؼاتموحؼققمادلقارـنيم .م
ن .جلـةمصؾلطنيم .م
س .جلـةمادلرأةم .م
ع .جلـةماظـؼاصةمواظشؾابمواظرؼاضةم.م م

النظامالداخليلمجلساألعيانلسنة 3122

اللجنة

معالً السٌد صالح القالب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

21

22

23

24

25

26

27

العٌن

دولة السٌد عبدالرؤوف الروابدة  /رئٌس المجلس

دولة السٌد فٌصل الفاٌز  /نائب أول

دولة الدكتور معروف البخٌت  /نائب ثانً

دولة السٌد سمٌر الرفاعً

معالً السٌد مروان الحمود

معالً الدكتور رجائً المعشر

معالً المهندس علً السحٌمات

معالً الدكتور جواد العنانً

معالً الدكتور عبدهللا عوٌدات

معالً الدكتور طاهر كنعان

معالً السٌد هشام الشراري

معالً الدكتور بسام الساكت

معالً السٌد ابراهٌم الغبابشة

معالً الدكتور محمد الصقور

معالً السٌد عادل ارشٌد

معالً السٌد محمد الذوٌب

معالً السٌد توفٌق كرٌشان

معالً السٌد عبداإلله الخطٌب

معالً السٌدة سلوى الضامن المصري  /مساعد 1

معالً المهندس منٌر صوبر

معالً السٌد محمد انجادات

معالً الدكتور كمال برهم

معالً السٌد ناٌف القاضً

معالً المهندس هاشم الشبول

معالً الدكتور كامل محادٌن

معالً الدكتور محمد الحالٌقة

اإلعداد :معالي العيه سلوى الضامه – المصري  /مساعد الرئيس
التنفيــذ :مديرية تكنولوجيا المعلومات  /بيان أبوطالب
التاريخ 61 :تشرين الثاني 4162

0
0
0
0
0

القانونٌة

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

العربٌة
والدولٌة
والمغتربٌن

1
1
1
1
1
1
1
1
0
6
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
6

المالٌة
واالقتصادٌة

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

الصحة
والبٌئة
والسكان

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
6
0
1
1
1
1

اإلعالم
والتوجٌه
الوطنً

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

التربوٌة
والتعلٌم

1
1
1
1
1
1
1
6
1
0
1
1
0
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

اللجان الدائمة
الزراعة
والمٌاه

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
1
1

6
1

1

1
1
1
1

1
6
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

العمل والتنمٌة
االجتماعٌة

اللجان الدائمة لمجلس األعيان السادس والعشريه

اإلدارٌة

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
6
1
0
0

1
1

0
6

1
1

0
1

1
6

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

الطاقة
والثروة
المعدنٌة

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

السٌاحة
والتراث

6
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الخدمات
العامة

1

6
6

الرئيس

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الحرٌات
وحقوق
المواطنٌن

6

6
1
1
1
1
1

6
1
6

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

فلسطٌن

المقرر

المرأة

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
6

6

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

الثقافة
والشباب
والرٌاضة

العضو
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221

222

اللجنة

28

29

31

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

51

52

53

54

العٌن

معالً السٌد محمد حدٌد

معالً الدكتور علً الشخانبة

معالً السٌد حٌدر محمود

معالً الدكتور تٌسٌر الصمادي

معالً المهندس خالد اإلٌرانً

معالً الدكتور عادل الطوٌسً

معالً المهندس شحادة أبوهدٌب

معالً المهندس عالء البطاٌنة

معالً المهندس موسى المعاٌطة

معالً المهندس عماد نجٌب فاخوري

معالً الدكتور وجٌه عوٌس

معالً الدكتور ٌاسٌن الحسبان

معالً المهندس عاطف التل

معالً المهندس وجٌه عزاٌزة

معالً الدكتور محمد الزهٌر

معالً الدكتور ٌاسٌن الخٌاط

معالً الدكتور شبٌب عماري

معالً السٌد ٌوسف الجازي

معالً السٌد بسام حدادٌن

معالً السٌد محمد الرقاد

سعادة السٌد أسامة الملكاوي

سعادة السٌد محمد األزاٌدة

سعادة السٌدة مً أبوالسمن

سعادة الدكتورة نوال الفاعوري

سعادة الدكتور جعفر الحنٌطً

سعادة السٌدة هٌفاء النجار

سعادة المهندس محمد الشهوان  /مساعد 2

اإلعداد :معالي العيه سلوى الضامه – المصري  /مساعد الرئيس
التنفيــذ :مديرية تكنولوجيا المعلومات  /بيان أبوطالب
التاريخ 61 :تشرين الثاني 4162

العربٌة
والدولٌة
والمغتربٌن

1
1
0
1
1
1
0
6
0

المالٌة
واالقتصادٌة

6
1
1
6
1
1
1
0
1

القانونٌة

0
1
0
0
0
0
0
0
0

الزراعة
والمٌاه

الصحة
والبٌئة
والسكان

اإلعالم
والتوجٌه
الوطنً

1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

العمل والتنمٌة
االجتماعٌة

اللجان الدائمة لمجلس األعيان السادس والعشريه

اإلدارٌة

1
6
1
0
1
1
1
1
1

0
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
6
1
1
1
1

اللجان الدائمة
التربوٌة
والتعلٌم

1
1
1
1
1
6
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
1
0
6
1
1
1
0
6
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
6
1
1
1
1
0
1
6
1
6
0
1
6

6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1

1
1
1
1
1
6
1
6
1
1
1
6
1
1
1
1
1
0
1
6

6
1

1
6
6

1
1
1
1
1
1
1

6

الطاقة
والثروة
المعدنٌة

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
0
1

1
6
1

1
6
1

1
6
6
1
1

1
1
0

السٌاحة
والتراث

1

0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
6
1

1
1
1
1
6
1

6
1
1

1
1
1
6
1

الخدمات
العامة

1

1

1

الرئيس

1
1
1
1
6
1

0
1

1

1
1
1

1
1
1
1

الحرٌات
وحقوق
المواطنٌن

1

1
1
1

1

6
1
1
0

فلسطٌن

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6

1
1
1
1

المرأة

1
1
1
1
1
1

1
1
6
1

1
1
1
6
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

المقرر

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

6

1
1
1
1
1
6
1

الثقافة
والشباب
والرٌاضة

العضو
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اللجنة

55

56

57

58

59

61

61

62

63

64

65

66

67

68

69

71

71

72

73

74

75

العٌن

سعادة السٌد محمد البندقجً

سعادة الدكتور زٌد الكٌالنً

سعادة المهندس خالد أبوالعز

سعادة السٌد عواد المساعٌد

سعادة السٌد حسن أبونعمة

سعادة الدكتور صفوان طوقان

سعادة السٌد عبدهللا أل عٌون

سعادة السٌد أدٌب الجالمدة

سعادة الدكتورة رائدة القطب

سعادة الدكتور غازي البقاعٌن

سعادة السٌد عونً العدوان

سعادة السٌدة تغرٌد حكمت

سعادة السٌدة أملً نفاع

سعادة الدكتور هاشم أبوحسان

سعادة الدكتور عبدهللا البشٌر

سعادة محمد ابراهٌم عبٌدات

سعادة الدكتور مهند العزة

سعادة السٌد زٌاد الحمصً

سعادة السٌد سمٌرقردن

سعادة السٌد ٌاسر الشبلً

سعادة الدكتورة هٌام كلمات

اإلعداد :معالي العيه سلوى الضامه – المصري  /مساعد الرئيس
التنفيــذ :مديرية تكنولوجيا المعلومات  /بيان أبوطالب
التاريخ 61 :تشرين الثاني 4162

اللجان الدائمة لمجلس األعيان السادس والعشريه

الزراعة
والمٌاه

الصحة
والبٌئة
والسكان

اإلعالم
والتوجٌه
الوطنً
التربوٌة
والتعلٌم

1
1
1
1
0
1
1
1
6
6
6
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1

اإلدارٌة

1
1
6
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

العربٌة
والدولٌة
والمغتربٌن

1
1
1
0
6
1
1
1
1
1
0
0
0
6
1
1
1
1
1
1
0

المالٌة
واالقتصادٌة

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
1
1

القانونٌة

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
1
0

اللجان الدائمة
العمل والتنمٌة
االجتماعٌة

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

1
6
1
6
1
1
1
1
6
6
1
1
1
6
6
1
1
1
0
1
1
6
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
6
1
1
1

1
1
1
1
1
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

الطاقة
والثروة
المعدنٌة

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
6
1

1
1
1

6
1

السٌاحة
والتراث

6
6
1
0

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6

الخدمات
العامة

1
1

الرئيس

1
6
1

1
1
1
1
1
1
6
6

6

الحرٌات
وحقوق
المواطنٌن

1
6
1
1

1
1

1
1
1

المرأة

فلسطٌن

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

1
1
1
1
1

1
1
1
6
1
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1

المقرر

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الثقافة
والشباب
والرٌاضة

العضو
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مواعيد اجتماعات اللجان الدائمة
األسبوع األول
األحد

الحرٌات وحقوق
المواطنٌن

اإلثنين

القانونٌة

الثالثاء

اإلدارٌة

األربعاء

التربٌة والتعلٌم

الخميس

تحت القبة

يبدأ األسبوع األول في ـ ـ ـ ـ

األسبوع الثاني
العربٌة والدولٌة
والمغتربٌن
االجتماع
التشاوري

الزراعة والمٌاه

الصحة والبٌئة
والسكان
اإلعالم
والتوجٌه الوطنً

األحد

المالٌة و
اإلقتصادٌة

الطاقة والثروة
المعدنٌة

اإلثنين

القانونٌة

السٌاحة والتراث

الثالثاء

الخدمات العامة

األربعاء

فلسطٌن

الخميس
يبدأ األسبوع الثاني في ـ ـ ـ ـ
تحت القبة

األسبوع الثالث
األحد

الحرٌات وحقوق
المواطنٌن

اإلثنين

القانونٌة

الثالثاء

اإلدارٌة

األربعاء

التربٌة والتعلٌم

الخميس

تحت القبة

يبدأ األسبوع الثالث في ـ ـ ـ ـ








العمل والتنمٌة
االجتماعٌة
الثقافة والشباب
والرٌاضة
المرأه

األسبوع الرابع
العربٌة والدولٌة
والمغتربٌن
االجتماع
التشاوري

الزراعة والمٌاه

الصحة والبٌئة
والسكان
اإلعالم
والتوجٌه الوطنً

اإلثنين

المالٌة و
اإلقتصادٌة
القانونٌة

الثالثاء

الخدمات العامة

األحد

األربعاء

فلسطٌن

الخميس
يبدأ األسبوع الرابع في ـ ـ ـ ـ
تحت القبة

الطاقة والثروة
المعدنٌة
السٌاحة والتراث
العمل والتنمٌة
االجتماعٌة
الثقافة والشباب
والرٌاضة
المرأه

تعقد كل لجنة دائمة اجتماعها بمعدل اجتماع كل اسبوعٌن.
ٌتم اجتماع اللجان الدائمة فً قاعتً األعٌان و الصور .
اجتماعات اللجان  :الجلسة األولى تبدأ فً  01:01صباحا  ،الجلسة الثانٌة تبدأ فً  03:01ظهرا
من األهمٌة بمكان وضع خطة لكل لجنة (اللجان التً ٌستلزمها ذلك) بما فً ذلك قائمة المواضٌع ذات
األولوٌة التً ستطرحها اللجنة .وفً هذه الحالة ،إذا اعتذر ضٌف اللجنة (الوزٌر أو غٌره) عن الحضور
الرتباط آخر ملحٌ ،تناول رئٌس اللجنة موضوعا آخر من القائمة.
(وٌحدد موعداً آخر للضٌف).
قد تضطر بعض اللجان ( ومنها المالٌة ،االقتصادٌة )...إلى ضرورة عقد اجتماع آخر باإلضافة إلى مواعٌد
اجتماعاتها المدرجة .فً هذه الحالةٌ ،قوم رئٌس اللجنة بالتنسٌق من خالل مدٌر شؤون التشرٌع /السٌد
عمر الشوابكة مع رئٌس اللجنة (التً موعدها فً الوقت الذي ٌقترح عقد اجتماعه فٌه) باالستئذان لعقد
االجتماع.

اإلعداد  :معالي العين سلوى الضامن – المصري  /مساعد الرئيس
التنفيذ  :مديرية تكنولوجيا المعلومات  /ديمة أبوطالب
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السعودية
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