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الدميقراطية تعني امل�شاركة 

امل�ساركة  إن  فا ح�ال  االأ القادمة، على كل  االربع  لل�سن�ات  برملانهم اجلديد  االردني�ن  انتخب   2007 الثاين  يف ت�رشين 

امل�ستمرة  امل�ساركة  على  مبنية  فالدميقراطيات  منها.  تبداأ   انها  بل  االنتخابات  يف  امل�ساركة  عند  تنتهي  ال  الدميقراطية 

واملت�ا�سلة من امل�اطنني. 

�سخا�ش الذين مت انتخابهم لتمثيل الناخبني عليهم ان ينتهج�ا ا�سل�با �سفافا وعليهم ان يطبق�ا الربامج التي قدم�ها  االأ

إيفائهم بتعهداتهم  خالل حمالتهم االنتخابية. من هنا تقع على الناخبني م�س�ؤولية متابعة اداء �سناع القرار فيما بتعلق با

االنتخابية والتاأكيد على وج�د ح�ار م�ستمر بني الن�اب وال�سعب.  فقط بهذه الطريقة وبدعم وم�افقة جمه�ر الناخبني 

حتقق احلاكمية �رشعيتها احلقيقية، وبدون هذه ال�رشعية وبعدم وج�د م�ساركة �سعبية �ساملة يف العملية ال�سيا�سية فال 

ميكن و�سف اي نظام حاكمية باأنه نظام دميقراطي. 

ردن وخارجها، ان دليل احلياة ال�سيا�سية  فراد داخل االأ ان هذا الدليل قد مت ت�سميمه ل�سناع القرار واملجتمع املدين واالأ

ردن فريد فعال يف حمت�اه، فه� يت�سمن معل�مات عن �سناع القرار ال�سيا�سي يف الربملان ويف كافة ال�زارات. ويقدم  يف االأ

إنه يغطي كافة حماور  ردن. ولذلك فا الدليل اي�سا ت�س�را عاما عن االحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية واملهنية يف االأ

احلياة ال�سيا�سية يف البالد. 

احد االهداف الهامة لهذا الدليل ه� التعريف باأع�ساء الربملان اجلديد، حيث �سيتم تزويد القراء مبعل�مات االت�سال 

احلياة  يف  االخرى  واجل�انب  ال�زارات  عن  معل�مات  يقدم  فالدليل  ذلك  اىل  باال�سافة  نائب.  لكل  ال�سيا�سية  والربامج 

ال�سيا�سية االردنية بطريقة �سهلة ومنظمة. 

ردنيني، وت�د  اأردنيني لالأ ردن قد مت اعداده من قبل  االأ ال�سيا�سية يف  إن دليل احلياة  فا الكتاب  وبنظرة على ملكية هذا 

م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت ان تتقدم بال�سكر حتديدا ملركز الفينيق للدرا�سات االقت�سادية واملعل�ماتية على عملهم الرائع 

واخال�سهم لهذا امل�رشوع. باال�سافة اىل ذلك فان هذا امل�رشوع مل يكن لريى الن�ر ل�ال تعاون املك�نات ال�سيا�سية االردنية 

ردنيني وكذلك ال�زارات واالحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية واملهنية  عيان االأ ولهذا فاننا ن�سكر جمل�سي الن�اب واالأ

التي �ساهمت يف تط�ر امل�رشوع من خالل تعاونها الدائم والكبري. 

ويجب التاأكيد ان ال�سفافية وامل�ساركة كانتا قاعدة ا�سا�سية يف اعداد هذا الدليل لل��س�ل اىل نتائج م��س�عية، حيث كان 

إن املك�نات ال�سيا�سية وحدها كانت امل�س�ؤولة  معدوا الدليل على وعي كامل باأنه من اجل احلفاظ على احليادية ال�سيا�سية فا

عن تقدمي نف�سها يف هذا الدليل وهذا يعني ان م�س�ؤولية املعل�مات ال�اردة يف هذا الدليل هي م�س�ؤولية اال�سخا�ش الذين 

قام�ا بتزويد معدي الدليل بها. 

ال يهدف هذا الدليل فقط اىل تعزيز امل�ساركة الدميقراطية يف العملية ال�سيا�سية ولكنه يهدف اي�سا اىل تعزيز التعاون بني 

إن الدليل مت�فر اي�سا بن�سخة باللغة االجنليزية.  املك�نات ال�سيا�سية االردنية والدولية. ولهذا فا

د. مايكل بروننغ        

املمثل املقيم        

م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت، مكتب عمان        

9 اأيار 2008         





املقدمة

ردن، واملتمثل�ن باأع�ساء جمل�ش  ياأتي هذا الدليل ليك�ن مرجعًا اأ�سا�سيًا لالعبني ال�سيا�سيني الرئي�سيني يف االأ  

حزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية والعمالية. ويف  عيان، واحلك�مة ب�زاراتها املختلفة، باالإ�سافة اإىل االأ مة الن�اب واالأ االأ

ه�اتفهم  واأرقام  الربيدية  وعناوينهم  الذاتية  �سريهم  حيث  من  عيان  االأ جميع  عن  وافية  معل�مات  تقدمي  مت  الدليل  هذا 

برز مالمح  واللجان الدائمة التي يعمل�ن من خاللها، اأما الن�اب فباالإ�سافة اإىل �سريهم الذاتية مت تقدمي عر�ش مقت�سب الأ

براجمهم ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والتي مت احل�س�ل عليها من اأكرث من م�سدر فبع�ش الن�اب قدم للمركز 

خرين فقد مت حتليل خطاباتهم التي  خر قام بتقدمي ملخ�ش لربناجمه ب�سكل مكت�ب، اأما االآ بيانه االنتخابي، والبع�ش االآ

قدم�ها اأثناء مناق�ساتهم لبيان احلك�مة الذي تقدمت به لنيل ثقة جمل�ش الن�اب على اأ�سا�سه باالإ�سافة اإىل خطاباتهم اأثناء 

مناق�سة امل�ازنة العامة لعام 2008. 

اأما فيما يتعلق باحلك�مة فقد مت ا�ستعرا�ش جميع ال�زارات العاملة يف حك�مة املهند�ش نادر الذهبي، ومت عر�ش اأهداف 

كل وزارة وعن�انها واأرقام ه�اتفها وبريدها االلكرتوين، وال�زير الذي يق�م على اإدارتها يف ال�قت الراهن. اأما بخ�س��ش 

حزاب  االأ اأو�ساعها وفق قان�ن  التي �س�بت  ال�سيا�سية  حزاب  االأ ا�ستعرا�ش جميع  ردنية فقد مت  االأ ال�سيا�سية  حزاب  االأ

تاأ�سي�ش احلزب وعن�انه واأرقام ه�اتفه واأ�سماء  تاريخ  اأربعة ع�رش حزبًا �سيا�سيًا، من حيث  يبلغ عددها  اجلديد والتي 

قيادته وملخ�ش مقت�سب لربناجمه ال�سيا�سي وهيكله التنظيمي. اأما فيما يتعلق بالنقابات املهنية والعمالية فقد مت ا�ستعرا�ش 

دارية املنتخبة.   تاريخ تاأ�سي�ش هذه النقابات واأهدافها واأ�سماء جمال�سها وهيئاتها االإ

ليات انتخاب  اإىل ا�ستعرا�ش الآ إال�سافة  الدليل مدخاًل للحياة الربملانية تاريخًا وحا�رشًا، با اإىل ذلك يت�سمن  باالإ�سافة 

عيان والن�اب الدائمة ومهامها واأع�سائها. جمل�ش الن�اب واآليات عملة. ويت�سمن كذلك ا�ستعرا�ش للجان جمل�سي االأ

ردن اأعيانًا ون�ابًا ووزراء وحزبيني ونقابيني وباحثني  يت�قع اأن ي�ستفيد من هذا الدليل جميع الفعاليات ال�سيا�سية يف االأ

قليمية والدولية، ملا يقدمه من قاعدة بيانات حديثة عن الالعبني ال�سيا�سيني  واإعالميني، باالإ�سافة اإىل املنظمات العربية واالإ

ردن. �سا�سيني يف االأ االأ

ردن، وال يف�تنا اأن  ويف اخلتام ناأمل اأن يك�ن هذا الدليل نافعًا ومفيدًا جلميع الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية يف االأ

املهنية  النقابات  ال�سيا�سية وروؤ�ساء  حزاب  االأ عيان والن�اب وقادة  االأ ال�سادة  اإعداده من  الذين �ساهم�ا يف  ن�سكر جميع 

عيان  والعمالية الذين ل�ال تعاونهم ما كان لهذا الدليل اأن يرى الن�ر، باالإ�سافة اإىل تعاون العديد من م�ظفي جمل�سي االأ

�ستاذ فايز  عيان الدكت�ر خلف الهمي�سات واأمني عام جمل�ش الن�اب االأ والن�اب وعلى وجه اخل�س��ش اأمني عام جمل�ش االأ

�ساتذة حممد احل�سيني وجميل حمد و�سلمان نقر�ش، اإىل جانب الباحثات والباحثني امليدانيني  ال�س�ابكه باالإ�سافة اإىل االأ

خرية قبل حت�يل الكتاب اىل املطبعة واخ�ش بالذكر هدى  البيانات حتى اللحظات االأ الليل بالنهار جلمع  الذي وا�سل�ا 

ؤاد. وكذلك م�سممة الدليل مايا ال�سامي،  وال�سكر اخلا�ش ل�رشكائنا يف اإعداد هذا الدليل م�ؤ�س�سة فريدر�ش  ي��سف وعبري ف�

ايربت.  

احمد ع��ش        

املدير العام        

مركز الفينيق        

9 اأيار 2008         





املحتويات

11 ردنية ............................................  مة يف احلياة ال�سيا�سية االأ جمل�ش االأ

39  ........................................................................ مة  االأ جمل�ش 

41  ...................................................................... عيان  االأ جمل�ش 

103  ..................................................................... الن�اب  جمل�ش 

247  ......................................................................... ال�زارات 

273  .......................................................................... حزاب  االأ

293  ................................................................... املهنية  النقابات 

307  .................................................................. العمالية  النقابات 





11

ردنية مة يف احلياة ال�شيا�شية الأ جمل�ض الأ

مدخل تاريخي:

را�سي التي  وىل وهزمية الدولة العثمانية، تقا�سمت كل من بريطانيا وفرن�سا النف�ذ على االأ مع انتهاء احلرب العاملية االأ

كان جزءًا من الدولة العثمانية يف اإطار اتفاقيات »�سايك�ش بيك�« التي وقعت بني فرن�سا وبريطانيا عام 1916، وكانت ت�سم 

ردن« التي خ�سعت للنف�ذ الربيطاين، وقد ترافق ذلك مع و�س�ل  را�سي ما كان ي�سمى يف ذلك ال�قت »�رشقي االأ هذه االأ

ق�ات الث�رة العربية الكربى التي كان يق�دها ال�رشيف احل�سني بن علي التي انطلقت من مكة �سد الدولة العثمانية. ويف 

ردن يف اإطار االنتداب الربيطاين،  ول( بتاأ�سي�ش اإمارة �رشقي االأ مري عبداهلل بن احل�سني )امللك عبداهلل االأ عام 1921 قام االأ

بقاء  االإ مع  م�ستقلة  كدولة  ردن  باالأ بريطانيا  اعرتفت  حيث   1946 يف   الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  حتى  ذلك  وا�ستمر 

ردنية  ردنية يف اأيار 1946 با�سم »اململكة االأ ردن وبريطانيا، واأعلن ا�ستقالل الدولة االأ على معاهدة تنظم العالقات بني االأ

اإعالن وحدة  باأ�سهر مت  اأر�ش فل�سطني  1948 على جزء من  اإ�رشائيل يف عام  الها�سمية« يف ذلك ال�قت. وبعد قيام دولة 

ال�سفتني والتي اأ�سبحت مب�جبها ال�سفة الغربية جزءًا من اململكة، ويف عام 1967 قامت اإ�رشائيل باحتالل ال�سفة الغربية 

فيما عرف  بحرب حزيران، اإىل جانب �سيناء وقطاع غزة وه�سبة اجل�الن. 

نظام  إن  فا ذاته  الد�ست�ر  وح�سب  ردين.  االأ الد�ست�ر  ن�س��ش  ح�سب  وراثي  ملكي  نيابي  ردن  االأ يف  احلكم  نظام  يعد 

احلكم يتك�ن من ثالث �سلطات تتمثل يف ال�سلطة التنفيذية ويت�الها امللك، اإذ ميار�ش امللك �سلطاته التنفيذية من خالل رئي�ش 

ال�زراء وجمل�ش ال�زراء، ويعترب جمل�ش ال�زراء م�س�ؤواًل اأمام جمل�ش الن�اب املنتخب، اأما  ال�سلطة الت�رشيعية فيت�الها 

عيان الذي يق�م بتعينه امللك،  مة من جمل�ش الن�اب املنتخب من ال�سعب وجمل�ش االأ مة وامللك، ويتك�ن جمل�ش االأ جمل�ش االأ

هذا اإىل جانب ال�سلطة الق�سائية املناطة باملحاكم مبختلف اأن�اعها ودرجاتها. 

مة ين�ش يف املادة )24( منه على اأن  ردين الذي اأقر يف عام 1952 من قبل جمل�ش االأ انه وعلى الرغم من اأن الد�ست�ر االأ

ردن م�ست دون وج�د جمل�ش ن�اب منتخب من قبل ال�سعب،  مة هي م�سدر ال�سلطات، اإال اأن �سن�ات عديدة من تاريخ االأ االأ

وخا�سة خالل الفرتة ال�اقعة بني عام 1964- 1984، اإذ مت اإجراء انتخابات تكميلية يف عام 1984.   وقد خ�سعت البالد 

حكام العرفية، والتي �سيطرت فيها ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطتني الت�رشيعية والق�سائية  حتى نهاية عقد الثمانينات لالأ

وخمتلف مناحي احلياة من خالل اإ�سدار الع�رشات من الق�انني امل�ؤقتة التي تنظم خمتلف مناحي احلياة.

وعجز  العامة  امل�ازنة  عجز  تفاقم  نتيجة  الثمانينات  عقد  نهاية  يف  ردن  االأ لها  تعر�ش  التي  االقت�سادية  زمة  االأ واإثر 

البنك  يف  احتياطيات  وج�د  عدم  ب�سبب  اخلارجية  دي�نها  �سداد  عن  الدولة  وت�قف  املدف�عات  مليزان  اجلاري  احل�ساب 

مر الذي اأدى اإىل حدوث احتجاجات يف العديد من املدن الرئي�سية.  ردين، وانهيار القيمة ال�رشائية للدينار، االأ املركزي االأ

حكام العرفية وحدث انفراج ملم��ش يف احلياة  و�ساط الر�سمية اإىل اإعادة العمل بالد�ست�ر، ومت اإلغاء االأ مر الذي دفع االأ االأ

ال�سيا�سية، واأجريت االنتخابات النيابية يف نهاية عام 1989.
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ؤد اإىل قيام حياة �سيا�سية دميقراطية كما كان مت�قعًا من قبل  حكام العرفية مل ي� اإن ع�دة العمل بالد�ست�ر واإلغاء االأ

فالزخم  الدميقراطيني.  وال�سيا�سيني  املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�سيا�سية  حزاب  االأ مثل  ردن  االأ يف  ال�سيا�سيني  الالعبني 

وىل من ع�دة احلياة الدميقراطية، مل ي�ستمر ط�ياًل،  ع�ام اخلم�سة االأ الذي انطلقت فيه عملية االإ�سالح ال�سيا�سي يف االأ

دور  واإ�سعاف  تهمي�ش  اإىل  اأدى  والذي  ال�احد«،  ال�س�ت  »قان�ن  ي�سمى  مبا  االنتخابات  قان�ن  تعديل  مت  ما  ف�رشعان 

حزاب ال�سيا�سية واإخراجها من املجال�ش النيابية تدريجيًا. هذا باالإ�سافة اإىل �سن ع�رشات الق�انني امل�ؤقتة اأثناء تاأجيل  االأ

االنتخابات النيابية اأو بني حل املجل�ش واإجراء انتخابات جديدة. كذلك مت �سن ق�انني تقيد احلريات العامة مثل قان�ن 

جهزة احلك�مية يف عمل منظمات املجتمع املدين  االجتماعات العامة واجلمعيات اخلريية وغريها. وما زالت اأج�اء تدخل االأ

حزاب ال�سيا�سية، وا�سحة ملختلف العاملني والفاعلني بال�ساأن العام. واحلياة العامة واالأ

ردين: مة الأ تعريف عام مبجل�ض الأ

عيان وجمل�ش الن�اب.  مة، والذي يت�سكل من جمل�سني هما: جمل�ش االأ ردن من جمل�ش االأ تتك�ن ال�سلطة الت�رشيعية يف االأ

عيان من عدد ال يتجاوز ن�سف عدد جمل�ش الن�اب. يتم اختيارهم من قبل امللك على اأن يك�ن�ا اأمت�ا اأربعني  يتاألف جمل�ش االأ

تية: روؤ�ساء ال�زراء وال�زراء احلالي�ن وال�سابق�ن، ومن اأ�سغل �سابقًا منا�سب  �سنة �سم�سية، واأن يك�ن�ا من الفئات االآ

النظامية  اال�ستئناف  وحماكم  التمييز  حمكمة  وق�ساة  وروؤ�ساء  الن�اب  جمل�ش  وروؤ�ساء  املف��سني  وال�زراء  ال�سفراء 

وال�رشعية وال�سباط املتقاعدون من رتبة اأمري ل�اء ف�ساعدًا، والن�اب ال�سابق�ن الذين انتخب�ا للنيابة مرتني فاأكرث، ومن 

ماثل ه�ؤالء من ال�سخ�سيات احلائزين على ثقة ال�سعب.1    

ردين من اأع�ساء منتخبني انتخابًا عامًا و�رشيًا ومبا�رشًا وفقًا لقان�ن االنتخاب.2 ومدة جمل�ش  ويتك�ن جمل�ش الن�اب االأ

الن�اب تبلغ اأربع �سن�ات �سم�سية تبداأ من تاريخ اإعالن نتائج االنتخاب العام يف اجلريدة الر�سمية.وللملك احلق يف متديد 

ربعة التي ت�سبق  مدة املجل�ش اإىل مدة ال تقل عن �سنة واحدة وال تزيد على �سنتني.3 ويتم اإجراء االنتخابات خالل ال�سه�ر االأ

ربعة  انتهاء مدة املجل�ش، ويبقى املجل�ش قائمًا حتى انتخاب جمل�ش جديد يف حال عدم اإجراء االنتخابات خالل ال�سه�ر االأ

�سباب.4 وللملك احلق يف حل جمل�ش الن�اب.5  ي �سبب من االأ املذك�رة، اأو يف حال تاأخريها الأ

ي �سبب كان، فيجب اإجراء االنتخابات العام خالل فرتة زمنية تقل عن اأربعة اأ�سهر، على اأن  اإذا حل جمل�ش الن�اب الأ

إذا مل يتم انتخاب جمل�ش ن�اب  يجتمع املجل�ش املنتخب اجلديد يف دورة غري عادية خالل فرتة ال تتجاوز اأربعة اأ�سهر. فا

جديد خالل الفرتة املحددة بالن�س��ش الد�ست�رية والبالغة اأربعة اأ�سهر، ي�ستعيد املجل�ش املنح لكامل �سلطاته الد�ست�رية 

ردين   اإال اأنه وعلى الرغم من ذلك، فاأن التعديالت التي اأجريت على ن�س��ش الد�ست�ر االأ
ويجتمع ف�رًا كاأن احلل مل يكن.6

اإجراء  اأن  ال�زراء  جمل�ش  معها  يرى  قاهرة  ظروف  هناك  كان  اإذا  العام،  االنتخاب  اإجراء  بتاأجيل  للملك  احلق  اأعطت 

إذا ا�ستمرت الظروف القاهرة، فللملك احلق بناء على قرار من جمل�ش ال�زراء اإعادة املجل�ش املنحل  االنتخابات متعذر.7 فا

إنه يف حال مت حل جمل�ش الن�اب ل�سبب ما، فال يج�ز حل املجل�ش اجلديد لل�سبب نف�سه.9 ودع�ته لالنعقاد.8 كذلك فا

 

ول من كل �سنة مب�جب  ول من �سهر ت�رشين االأ مة دورته العادية يف الي�م االأ ميار�ش جمل�ش الن�اب جزء من جمل�ش االأ

اأن ال تتجاوز  امللكية على  رادة  االإ لتاريخ يعني يف  مة  االأ تاأجيل اجتماع جمل�ش  للملك  الد�ست�ر احلق  امللك. ويعطي  دع�ة 

إنه يجتمع من تلقاء نف�سه. ومتتد الدورة العادية  مة اإىل االجتماع، فا مدة التاأجيل �سهرين. ويف حال عدم دع�ة جمل�ش االأ

مة اأربعة اأ�سهر، ويج�ز للملك اأن ميدد الدورة العادية مدة اأخرى ال تزيد عن ثالثة اأ�سهر. 10وللملك اأي�سًا تاأجيل  ملجل�ش االأ
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مة ثالث مرات فقط، على اأنه ال يج�ز اأن تزيد مدة التاأجيالت يف غ�س�ن اأية دورة عادية واحدة على  جل�سات جمل�ش االأ

�سهرين.11 

مة اإىل االجتماع يف دورات ا�ستثنائية وملدة غري حمددة لكل دورة من  إن للملك اأن يدع� عند ال�رشورة جمل�ش االأ كذلك فا

إرادة ملكية. اإىل جانب  رادة امللكية عند �سدور الدع�ة وكذلك تف�ش الدورة اال�ستثنائية با اأجل اإقرار اأم�ر معينة تبني يف االإ

غلبية املطلقة ملجل�ش الن�اب بعري�سة م�قعة  مة لالجتماع يف دورة ا�ستثنائية متى طلبت ذلك االأ ذلك يدع� امللك جمل�ش االأ

م�ر التي يراد البحث فيها.12 منها تبني يف االأ

اإىل  يقدم  اأن  ناخب  اأي  ي�ستطيع  اأع�سائه، بحيث  نيابة  الف�سل يف �سحة  الن�اب حق  ردين ملجل�ش  االأ الد�ست�ر  ويعطي 

�سكرتريية املجل�ش خالل خم�سة ع�رش ي�مًا من تاريخ اإعالن نتيجة االنتخاب يف دائرته طعنًا يبني فيه ال�سباب القان�نية لعدم 

�سحة نيابة املطع�ن فيه، وال تعترب النيابة باطلة اإال بقرار ي�سدر باأكرثية ثلثي اأع�ساء املجل�ش.13ومن اجلدير ذكره اأنه مل 

ي�سبق اأن مت اإبطال ع�س�ية اأحد الن�اب يف تاريخ جمل�ش الن�اب ا�ستنادًا لهذا الن�ش الد�ست�ري.

ردين: التطور التاريخي ملجل�ض لنواب الأ

ردن، اإذ مت ت�سكيل اأول جمل�ش لل�س�رى بهدف  ول من ني�سان 1923 بداية للعمل الت�رشيعي يف اإمارة �رشقي االأ كان االأ

مارة، ويف عام 1926 جرت بع�ش التعديالت  نظمة. ويف عام 1923 مت �سياغة اأول قان�ن انتخابي يف االإ �سن الق�انني واالأ

ول بداية عام 1928. ويف حزيران 1931 مت انتخاب املجل�ش الت�رشيعي  على القان�ن، وجرى انتخاب املجل�ش الت�رشيعي االأ

املجل�ش  انتخابات  1934 جرت  عام  الثاين من  �سهر ت�رشين  ول وبداية  االأ اأيل�ل و�سهر ت�رشين  �سهر  نهاية  الثاين، ويف 

الت�رشيعي الثالث. ويف اأيل�ل 1937 جرت انتخابات املجل�ش الت�رشيعي الرابع، ويف اأيل�ل 1942 مت اإجراء انتخابات املجل�ش 

الت�رشيعي اخلام�ش بعد اإجراء تعديالت على قان�ن االنتخاب �سملت زيادة عدد الدوائر االنتخابية.

ردنية  ول بن احل�سني ملكًا د�ست�ريًا للملكة االأ ردن دولة م�ستقلة، ومبايعة امللك عبدا هلل االأ إعالن االأ وقام هذا املجل�ش با

ردنية الربيطانية الثانية التي اعرتفت بريطانيا مب�جبها با�ستقالل اإمارة �رشق  الها�سمية. وذلك بعد اأن عقدت املعاهدة االأ

ردن بتاريخ 22 اآذار 1946. ويف ني�سان 1947 ن�رش قان�ن االنتخاب ملجل�ش الن�اب الذي ن�ش على حق كل اأردين اأمّت  االأ

مة من ع�رشين نائبًا ينتخب�ن مبا�رشة من ال�سعب وع�رشة اأعيان. الثامنة ع�رشة من عمره باالنتخاب. وتاألف جمل�ش االأ

ردين الثاين، جامعًا ممثلي واأعيان  مة االأ  وبعد قرار وحدة ال�سفتني يف اأوائل خم�سينات القرن املا�سي، ت�سكل جمل�ش االأ

مة  �سفتي اململكة، حيث اأدخلت تعديالت على الد�ست�ر وعلى قان�ن االنتخاب، ت�ساعف مب�جبها عدد اأع�ساء جمل�ش االأ

عيان ع�رشين. فاأ�سبح عدد الن�اب اأربعني واالأ

مة اخلام�ش، �سدر يف العام 1960 قان�ن جديد لالنتخابات ت�سمن زيادة عدد الن�اب اإىل �ستني  وخالل مدة جمل�ش االأ

عيان ثالثني عينًا.  نائبًا، ثالث�ن منهم عن ال�سفة ال�رشقية وثالث�ن عن ال�سفة الغربية. كما اأ�سبح عدد االأ

مة  يف اخلام�ش من حزيران من العام 1967 وقعت احلرب التي اأدت الحتالل اإ�رشائيل لل�سفة الغربية. وبقي جمل�ش االأ

قائمًا واأمت مدته الد�ست�رية ومدد له �سنتان لغاية 18 ني�سان 1973. تال ذلك قرار م�ؤمتر القمة العربي يف الرباط العام 
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1974 باعتبار منظمة التحرير الفل�سطينية املمثل ال�رشعي وال�حيد لل�سعب الفل�سطيني، ف�سدرت اإرادة ملكية بحل جمل�ش 

الن�اب يف 23 ت�رشين الثاين عام 1974. 

يف �س�ء ذلك، مت تعيني جمل�ش وطني ا�ست�ساري، لتك�ن مهمته »اإبداء الراأي وامل�س�رة ومناق�سة ال�سيا�سة العامة للدولة 

رادة امللكية بحّله اعتبارًا من 7  يف اإطار التعاون مع احلك�مة«. ا�ستمر عمل املجل�ش ال�طني اال�ست�ساري حتى �سدرت االإ

مة لالنعقاد من جديد يف دورة ا�ستثنائية اعتبارًا من 9 كان�ن ثاين 1984. ويف الثالث  كان�ن الثاين 1984. دعي جمل�ش االأ

ع�رش من اآذار العام 1984 جرت انتخابات فرعية مللء املقاعد ال�ساغرة يف جمل�ش الن�اب عن ال�سفة ال�رشقية، كما قام املجل�ش 

بانتخاب اأع�ساء ال�سفة الغربية للمقاعد ال�ساغرة.

االنتخاب  قان�ن  تعديل  وجرى  الغربية.  ال�سفة  مع  داري  واالإ القان�ين  االرتباط  فك  قرار  �سدر   1988 مت�ز   31 يف 

لينا�سب ال��سع اجلديد، حيث اقت�رشت الدوائر االنتخابية على دوائر ال�سفة ال�رشقية. اأجريت االنتخابات العامة يف 8 

ول مرة منذ العام 1967، وفقا لقان�ن االنتخاب امل�ؤقت املعدل لقان�ن االنتخاب رقم 22 ل�سنة 1986،  ت�رشين ثاين 1989 الأ

وجرى انتخاب اأع�ساء جمل�ش الن�اب احلادي ع�رش.

ُحّل جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش يف 4 اآب 1993، وجرت االنتخابات يف 8 ت�رشين الثاين 1993 وفقًا لقان�ن االنتخاب 

امل�ؤقت الذي �سدر يف 17 اآب 1993، املعدل لقان�ن االنتخاب رقم 22 ل�سنة 1986، والذي ن�ش على اأن يك�ن لكل م�اطن 

�س�ت واحد ملر�سح واحد، بداًل من القان�ن ال�سابق الذي كان يتيح للناخب اأن ينتخب عددًا من املر�سحني م�ساويًا لعدد 

الن�اب املخ�س�سني لدائرته. 

جرى  جديد  م�ؤقت  انتخابي  لقان�ن  وفقًا  ع�رش  الثالث  الن�اب  جمل�ش  انتخابات  جرت   ،1997 الثاين  ت�رشين   4 ويف 

خرى املتعلقة باآليات االنتخاب. ويف 17 حزيران 2003 جرت  مب�جبه تعديل تق�سيم الدوائر االنتخابية، وب�ش امل�اد االأ

انتخابات جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش بعد اأن مت تاأجيلها ملدة عام ون�سف،  مب�جب قان�ن انتخاب م�ؤقت اآخر، مت مب�جبه 

زيادة عدد مقاعد جمل�ش الن�اب من 80 اإىل 110 مقعد، وزيادة عدد الدوائر االنتخابية، وتخ�سي�ش �ستة مقاعد للن�ساء،  اإىل 

جانب تعديل العديد من امل�اد املتعلقة باآليات االنتخاب. ويف 20 ت�رشين الثاين 2007 جرت انتخابات جمل�ش الن�اب اخلام�ش 

ع�رش احلايل وفق القان�ن نف�سه الذي جرت مب�جبه انتخابات جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش يف عام 2003. 

مهام ووظائف جمل�ض النواب:

ردين ونظامه الداخلي، وفيما يلي  يق�م جمل�ش الن�اب باأداء العديد من املهام وال�ظائف وفقًا لن�س��ش الد�ست�ر االأ

عر�ش مقت�سب لهذه املهام وال�ظائف:  

1. ال�ظيفة الت�رشيعية 

اإحالة م�ساريع  وىل ملجل�ش الن�اب، وتتم هذه العملية من خالل مراحل واجراءاآت تتمثل يف:  الت�رشيع ه� ال�ظيفة االأ

اإىل جمل�ش الن�اب بكتاب ر�سمي من رئي�ش ال�زراء، مرفقًا م�رشوع القان�ن  اأو الق�انني امل�ؤقتة من احلك�مة  الق�انني 
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جمل�ش  اإىل  امل�رشوع  هذا  اإحالة  فيه  يطلب  الذي  ال�زراء،  جمل�ش  اأقره  وكما  له،  امل�جبة  �سباب  واالأ امل�ؤقت  القان�ن  اأو 

قراره. وقد يك�ن هذا امل�رشوع اأو القان�ن له �سفة اال�ستعجال، بناًء على طلب من احلك�مة اأو كما يراه جمل�ش  الن�اب الإ

الن�اب.14

بعد ذلك يعر�ش رئي�ش جمل�ش الن�اب م�رشوع القان�ن اأو القان�ن امل�ؤقت يف جدول اأعمال املجل�ش، وال ي��سع م�رشوع 

�سباب امل�جبة قد وزعت على كل ع�س� من اأع�ساء جمل�ش  اأي قان�ن قيد البحث يف املجل�ش ما مل تكن ن�سخة عنه وعن االأ

قل من البدء ببحثه. واإذا كان هناك اأ�سباب ا�سطرارية ت�ستدعي النظر يف هذا القان�ن ب�سفة  الن�اب قبل ثالثة اأيام على االأ

كرثية ُيقراأ  إذا اأقرته االأ مر على املجل�ش ليتخذ القرار املنا�سب فيه، فا اال�ستعجال، فيجب على رئي�ش املجل�ش اأن يعر�ش االأ

امل�رشوع علنًا ويناق�ش اأو يحال اإىل اللجنة املخت�سة ب�سفة اال�ستعجال، فتتم مناق�سته بعد ذلك يف املجل�ش، وتك�ن له احلرية 

اإما يف قب�ل القان�ن اأو رف�سه اأو تعديله. 15 

يف حالة قب�ل القان�ن يحيله املجل�ش اإىل اللجنة املخت�سة، والتي تق�م بدورها بدرا�سة القان�ن درا�سة تف�سيلية، ولها 

احلق يف اأن ت�ستدعي ال�زير املخت�ش اأو مقّدم االقرتاح اأو من ترى لزوم �سماع راأيه وكذلك اأ�سحاب العالقة واخلرباء، 

ولكل وزير خمت�ش ومقدم اقرتاح حق ح�س�ر جل�سات اللجنة اإذا طلب ذلك، وللجنة احلق يف اأن تطلب ما ت�ساء واأن تزود 

إذا امتنع ال�زير ترفع  بامل�ستندات واملعل�مات وال�ثائق ال�رشورية التي تريدها اأثناء مناق�سة القان�ن م��س�ع البحث، فا

عمال. ول�ية على �سائر االأ مر االأ مر اىل رئي�ش املجل�ش لعر�سه على املجل�ش يف اأول جل�سة، ويعطى هذا االأ اللجنة االأ

بعد مناق�سة القان�ن، واإقراره من قبل اللجنة، ي�ؤخذ راأي املجل�ش على امل�رشوع مبجم�عه، ويج�ز للمجل�ش اأن ي�ؤجل 

عادة املناق�سة يف مادة اأو اأكرث من م�اده. بعد  اأخذ راأي اأع�ساء املجل�ش على م�رشوع القان�ن مبجم�عه اإىل جل�سة تالية الإ

االجراءات  ال�ستكمال  عيان  االأ جمل�ش  اإىل  املجل�ش  رئي�ش  قبل  من  ُيرفع  احلا�رشين،  باأكرثية  القان�ن  اقرار  مت  اإذا  ذلك 

الد�ست�رية. هذه االإجراءات تنطبق على م�ساريع الق�انني والق�انني امل�ؤقتة، ولكن يف حالة املعاهدات اأو االتفاقات الدولية 

يك�ن للمجل�ش احلق يف اأن يقر امل�رشوع اأو يرف�سه، فقط ومن دون اإدخال اأي تعديل على الن�ش. على اأنه يج�ز للمجل�ش 

تاأجيل النظر يف م�رشوع االتفاقية، مع لفت نظر احلك�مة اإىل ما يراه من نق�ش يف ذلك امل�رشوع. 

�سا�سية على  �سباب امل�جبة واملبادئ االأ ويج�ز لع�رشة ن�اب اأو اأكرث اأن يقرتح�ا الق�انني، اإذ يحال االقرتاح مرفقًا باالأ

إذا راأى املجل�ش بعد اال�ستماع لراأي اللجنة قب�ل االقرتاح، يحيله على احلك�مة  بداء الراأي، فا اللجنة املخت�سة يف املجل�ش الإ

ل��سعه يف �سيغة م�رشوع قان�ن وتقدميه للمجل�ش يف الدورة نف�سها اأو يف الدورة التي تليها. 16   

عيان والن�اب(  عيان، وال ي�سدر قان�ن اإال اإذا اأقّره املجل�سان ب�سقيه )االأ ويف جميع احلاالت يجب اأن ُيرفع اإىل جمل�ش االأ

و�سّدق عليه امللك. 

2- ال�ظيفة الرقابية 

التنفيذية.17 ولدى جمل�ش الن�اب  اأعمال ال�سلطة  الثانية ملجل�ش الن�اب، وفيها يراقب  ُتعترب ال�ظيفة الرقابية املهمة 

نظام داخلي يحدّد اأدوات الرقابة الربملانية على ال�سلطة التنفيذية واآلية ا�ستخدامها، وتتمثل يف: 
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�شئلة: يحق لع�س� جمل�ش الن�اب اأن ي�ستفهم من رئي�ش ال�زراء اأو ال�زراء عن اأمر يخ�ش �ساأنًا من ال�س�ؤون التي  اأ. الأ

م�ر،  تدخل يف اخت�سا�ساتهم، اأو التحقق من ح�س�ل واقعة و�سل علمها اإليه، اأو ا�ستعالمه عن نية احلك�مة يف اأمر من االأ

وذلك بح�سب النظام الداخلي للمجل�ش.18

ب. ال�شتجوابات: يحق للنائب حما�سبة ال�زراء اأو اأحدهم على ت�رشف له يف �ساأن من ال�س�ؤون العامة. ويقدم اال�ستج�اب 

عمال  خطيًا اإىل رئي�ش املجل�ش ويحت�ي على امل��س�عات التي يريد النائب ا�ستج�اب ال�زير ب�ساأنها، ويدرج على جدول االأ

بعد اأ�سب�عني، وبعد النقا�ش يف م��س�ع اال�ستج�اب يحق للنائب طرح الثقة بال�زير اإذا مل يقتنع النائب مبا قدمه ال�زير. 

19

ج. املناق�شة العامة: يتم فيها تبادل الراأي وامل�س�رة بني املجل�ش واحلك�مة، حيث يج�ز لع�رشة ن�اب اأو اأكرث اأن يتقدم�ا 

بطلب مناق�سة م��س�ع يتعلق بق�سايا عامة، كما يج�ز للحك�مة اأن تطلب املناق�سة العامة، وتقدم طلبات املناق�سات اإىل رئي�ش 

املجل�ش، الذي يدرجه على جدول اأعمال اجلل�سة. 20

د. القرتاحات برغبة: هي الرغبة يف دع�ة احلك�مة للقيام باأي عمل ذي اأهمية يدخل يف اخت�سا�سها، ويجب اأن يك�ن 

االقرتاح املقدم خطيًا، ويقدم اإىل رئي�ش املجل�ش والذي بدوره يحيلـه اإىل اللجنة املخت�سة، والتي تعطي تقريرها به خالل 

مدة اأق�ساها )15( ي�مًا اإما بالقب�ل اأو الرف�ش. ويف حالة القب�ل وم�افقة جمل�ش الن�اب ُيكتب به لرئي�ش ال�زراء، وعليه 

اإبالغ املجل�ش مبا اأُجري على االقرتاح يف مدة اأق�ساها )30( ي�مًا، ويج�ز للمجل�ش اأن يق�رش املدة. 21 

اإذ  هـ.العرائ�ض وال�شكاوى: يق�م جمل�ش الن�اب بالتعامل مع ومتابعة العرائ�ش وال�سكاوى التي يقدمها امل�اطن�ن، 

يحق لكل م�اطن اأردين اأن يرفع اإىل جمل�ش الن�اب عري�سة ح�ل اأمر يتعلق بال�س�ؤون العامة اأو ح�ل �سك�ى فيما يتعلق 

باأم�ره ال�سخ�سية. وُي�سرتط فيها اأن ت�سمل على ا�سم مقدمها وعن�انه، حيث ينظر مكتب املجل�ش يف هذه ال�سكاوى ويحيلها 

اإىل اجلهة املعنية. 22

و. طرح الثقة باحلكومة: ُي�سرتط لبقاء احلك�مة وا�ستمرارها، حيازتها ثقة جمل�ش الن�اب. ويك�ن طرح الثقة بحالني: 

قل. وتق�م احلك�مات عند ت�سكيلها ما ا�سطلح على ت�سميته  اإما بطلب من رئي�ش ال�زراء، اأو بطلب ع�رشة ن�اب على االأ

بالبيان ال�زاري، وه� خطة متثل ت�جهات احلك�مة وبراجمها، وتتقدم على اأ�سا�سها بطلب الثقة من جمل�ش الن�اب خالل 

�سهر من تاريخ تاأليفها اإذا كان املجل�ش منعقدًا. ويعترب خطاب العر�ش بيانها ال�زاري، اإذا كان املجل�ش غري منعقد، وميكن 

اأن تكتفي بع�ش احلك�مات بخطاب العر�ش كبيان وزاري يف حال كان املجل�ش منعقدًا. ويق�م الن�اب بعد ذلك مبناق�سة هذه 

الربامج واخلطط، ليتم بعد ذلك الت�س�يت على منح الثقة اأم ال.  

ز. اتهام الوزراء: يعترب ال�زير م�سئ�ل �سيا�سيًا اأمام جمل�ش الن�اب عن جميع ال�س�ؤون املتعلقة ب�زارته. وملجل�ش الن�اب 

حق اتهام ال�زراء وال ي�سدر قرار االتهام اإال باأكرثية ثلثي اأ�س�ات الن�اب. ويق�م املجل�ش بتعيني بع�ش اأع�سائه لتقدمي 

عيان  عيان رئي�سًا وع�س�ية ثالثة من االأ االتهام وتاأييده اأمام املجل�ش العايل. ويتاألف املجل�ش العايل من رئي�ش جمل�ش االأ

وخم�سة من ق�ساة اأعلى حمكمة نظامية. 

املجال�ش  عدد من  ا�ستخدمت يف  اأنها  اإال  املذكرات،  على  ين�ش  ال  الن�اب  ملجل�ش  الداخلي  النظام  اأن  برغم  املذكرات:  ح. 

اأو عدد من  اأدوات الرقابة الربملانية. وهي عبارة عن عري�سة م�قعة من نائب  اإحدى  واأ�سبحت عرفًا برملانيًا، واعتربت 

فكار ح�ل ق�سايا عامة اأو ح�ل خدمات الدوائر االنتخابية.  الن�اب، ُتقدم اإىل رئي�ش املجل�ش مت�سمنة الأ
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ط. بند ما ي�شتجد من اأعمال: ميار�ش الن�اب دورهم الرقابي من خالل اإدراج بع�ش الق�سايا التي يرونها منا�سبة وتتعلق 

بال�ساأن العام، من خالل بند ما ي�ستجد من اأعمال والذي عادة يدرج على جدول اأعمال كل جل�سة ملجل�ش الن�اب. وقد يتفق 

التاأجيل حلني  والتي ال حتتمل  العاجلة  ال�سفة  ذات  املهمة  الق�سايا  عن  للحديث  وقت معني  على حتديد  املجل�ش  اأع�ساء 

طرحها اأمام املجل�ش، وي�سرتط اأن تك�ن احلك�مة م�ج�دة يف اجلل�سة حيث يتم الرد من قبل رئي�ش احلك�مة اأو ال�زير 

املعني على الق�سية التي تثار. 

اآليات انتخاب اأع�شاء جمل�ض النواب:

 

باالإ�سافة اإىل الن�س��ش الد�ست�رية التي تناولت ال�رشوط ال�اجب ت�فرها يف املر�سحني لع�س�ية جمل�ش الن�اب، والتي 

االنتخابية  العملية  نظم  عليه،  التي جرت  والتعديالت  ل�سنة 2001   34 رقم  امل�ؤقت  االنتخاب  قان�ن  إن  فا �سبق عر�سها، 

برز مراحل عملية االنتخاب:  بالتف�سيل بدئًا من الرت�سح لالنتخابات وحتى اإعالن النتائج. وفيما ياأتي عر�ش مقت�سب الأ

اأعاد قان�ن االنتخاب املعم�ل به التاأكيد على ال�رشوط الد�ست�رية ال�اجب ت�فرها بال�سخ�ش الذي يرغب يف اأن يك�ن 

ع�س�ًا يف جمل�ش الن�اب باأنه يحق لكل اأردين اأن يرت�سح لع�س�ية جمل�ش الن�اب ما مل يكن يقل عمره عن ثالثني عامًا،23 

اأو يدعي بجن�سية اأو حماية اأجنبية، اأو كان حمك�ما عليه باالإفال�ش ومل ي�ستعد اعتباره قان�نيا، اأو كان حمج�رًا عليه ومل 

يرفع احلجر عنه، اأو كان حمك�ما عليه بال�سجن مدة تزيد على �سنة واحدة بجرمية غري �سيا�سية ومل يعف عنه، اأو كان 

مالك وال ينطبق ذلك على من كان  را�سي واالأ له منفعة مادية لدى اإحدى دوائر احلك�مة ب�سبب عقد غري عق�د ا�ستئجار االأ

م�ساهما يف �رشكة اأع�ساوؤها اأكرث من ع�رشة اأ�سخا�ش، اأو كان جمن�نا اأو معت�ها، اأو كان من اأقارب امللك يف الدرجة التي 

قل  تعني بقان�ن خا�ش.24 واأ�ساف عليها العديد من ال�رشوط التف�سيلية مثل: اأن يك�ن اأردنيًا منذ ع�رش �سن�ات على االأ

ي هيئة �سيا�سية اأو حزب اأو تنظيم �سيا�سي غري  واأن يك�ن م�سجال يف اأحد جداول الناخبني النهائية واأن ال يك�ن منتميا الأ

اأردين.25 

باالإ�سافة اإىل اأنه ال يج�ز لبع�ش الفئات من امل�ظفني الرت�سيح لع�س�ية جمل�ش الن�اب اإال اإذا قدم ا�ستقالته قبل امل�عد 

املحدد للرت�سيح ومت قب�لها مثل م�ظف� ال�زارات والدوائر احلك�مية وامل�ؤ�س�سات والهيئات الر�سمية العامة وم�ظف� 

مانة و روؤ�ساء املجال�ش البلدية  قليمية والدولية و اأمني عمان واأع�ساء جمل�ش اأمانة عمان وم�ظف� االأ الهيئات العربية واالإ

واأع�ساوؤها وم�ظف� البلديات.26 

يبداأ الرت�سيح لع�س�ية جمل�ش الن�اب قبل الي�م املحدد الإجراء االقرتاع بثالثني ي�ما وي�ستمر ملدة ثالثة اأيام وال يقبل 

اأن  الن�اب  جمل�ش  لع�س�ية  نف�سه  تر�سيح  يف  يرغب  من  على  القان�ن  وي�سرتط  انتهائها.27   بعد  يقدم  تر�سيح  طلب  اأي 

قابل  غري  للخزينة  اإيرادًا  يقيد  دينار  خم�سمائة  مبلغ  فيها  نف�سه  ير�سح  التي  النتخابية:  الدائرة  يف  املالية  ملدير  يدفع 

لال�سرتداد.28
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الدعاية واحلمالت النتخابية: 

ي مر�سح  نظم قان�ن االنتخاب عمليات الدعاية واحلمالت االنتخابية، اإذ بني اأنها حرة وفق اأحكام القان�ن و�سمح الأ

القيام بها ابتداء من تاريخ قب�ل الرت�سيح، مت�رشطًا التزام املر�سحني اأثناء ممار�ستهم حلمالتهم االنتخابية التقيد باأحكام 

الد�ست�ر واحرتام �سيادة القان�ن، واحرتام حرية الراأي والفكر لدى الغري، واملحافظة على ال�حدة ال�طنية واأمن ال�طن 

الر�سمية  وامل�ؤ�س�سات  والدوائر  ال�زارات  يف  االنتخابية  الدعاية  اإجراء  وعدم  امل�اطنني،  بني  التمييز  وعدم  وا�ستقراره 

يف حملته  اأع�انه  ب�ا�سطة  اأو  �سخ�سية  ب�س�رة  �س�اء  املر�سحني  من  لغريه  انتخابية  دعاية  ي  الأ التعر�ش  وعدم  العامة، 

واملعاهد  واجلامعات  العبادة  دور  يف  االنتخابية  اخلطب  اإلقاء  و  االنتخابية  االجتماعات  وعقد  تنظيم  وعدم   ، االنتخابية 

وامل�ؤ�س�سات  والدوائر  ال�زارات  ت�سغلها  التي  بنية  االأ وكذلك  العامة  وال�س�ارع  واخلا�سة  احلك�مية  واملدار�ش  العلمية 

�رشاف احلك�مة.29 الر�سمية العامة اأو اخلا�سعة الأ

و�سمح قان�ن االنتخاب للمر�سحني ن�رش االإعالنات والبيانات املت�سمنة اأهدافهم وخططهم ومناهج عملهم �رشيطة اأن 

اأنه ال يج�ز ا�ستعمال �سعار  اأ�سماءهم ال�رشيحة وتعفى هذه االإعالنات والبيانات من الرتخي�ش والر�س�م. وبني  حتمل 

الدولة الر�سمي يف االجتماعات واالإعالنات والبيانات االنتخابية ويف �سائر اأن�اع الكتابات والر�س�م وال�س�ر التي ت�ستخدم 

يف الدعاية االنتخابية كما مينع لهذه الغاية ا�ستعمال مكربات ال�س�ت خارج القاعات وعلى و�سائط النقل. اإىل جانب العديد 

خرى. 30 من اال�سرتاطات التف�سيلة االأ

حق النتخاب: 

ال�سهر  ول من  االأ الي�م  �سم�سية من عمره يف  �سنة  ثماين ع�رشة  اأكمل  اأردين  لكل  اأن  به  املعم�ل  االنتخاب  قان�ن  بني 

ول من عام االنتخاب احلق يف انتخاب اأع�ساء جمل�ش الن�اب اإذا كان ا�سمه م�سجاًل يف اأحد اجلداول االنتخابية النهائية،  االأ

من العام والدفاع املدين واملخابرات العامة طيلة  ويحظر القان�ن ا�ستعمال حق االنتخاب للعاملني يف الق�ات امل�سلحة واالأ

وج�دهم يف اخلدمة الفعلية.31

نظام الت�شويت:

 

دالء ب�س�ته يف اأي مركز من مراكز االقرتاع والفرز يف دائرته االنتخابية 32.بحيث  ي�سمح قان�ن االنتخاب للناخب االإ

يح�رش الناخب اأمام جلنة االقرتاع والفرز يف املركز الذي يختاره يف دائرته االنتخابية ملمار�سة حقه يف االنتخاب وبعد اأن 

يتحقق رئي�ش جلنة االقرتاع والفرز من البطاقة، ي�سجل رئي�ش جلنة االقرتاع والفرز اأو اأحد ع�س�يها ا�سم الناخب ورقمه 

ال�طني يف جدول خا�ش معد لهذه الغاية .ثم يق�م رئي�ش جلنة االقرتاع والفرز اأو اأحد ع�س�يها بختم البطاقة يف املكان 

املخ�س�ش لذلك .ثم ي�سلم رئي�ش جلنة االقرتاع والفرز اأو اأحد ع�س�يها املقرتع ورقة االقرتاع. ويق�م املقرتع بكتابة ا�سم 

املر�سح الذي يريد انتخابه وال يج�ز كتابة ا�سم اأكرث من مر�سح .ثم يع�د املقرتع لرئي�ش جلنة االقرتاع والفرز ويق�م 

ب��سع ال�رقة يف ال�سندوق على مراأى من هيئة االقرتاع والفرز واحلا�رشين .واأخريًا ُي�سّلم رئي�ش جلنة االقرتاع والفرز 
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للمقرتع بطاقته خمت�مة باخلتم املائي33. ويف حال كان الناخب اأميًا ) ال يقراأ وال يكتب( اأن يكلف رئي�ش الهيئة بكتابة ا�سم 

املر�سح الذي يريد انتخابه، ويتل� رئي�ش الهيئة اال�سم عليه بعد الكتابة على مراأى وم�سمع هيئة االقرتاع وي�سلمه ال�رقة 

. لي�سعها يف ال�سندوق  

�شوات واإعالن النتائج: فرز الأ

عند االنتهاء من عملية االقرتاع، وبعد تنظيم حم�رش لكل �سندوق من قبل جلنة االقرتاع والفرز، يتم املبا�رشة بفرز 

�س�ات التي  �س�ات من قبل جلنة االقرتاع والفرز اأمام احل�س�ر، اإذ يتم حت�سي اللجنة ال�راق امل�ج�دة بداخله واالأ االأ

نالها كل مر�سح وت�سجلها على ل�حة ظاهرة اأمام احل�س�ر، ويتم تنظيم حم�رش على ن�سختني يت�سمن عدد املقرتعني يف 

وراق التي اعتربتها اللجنة باطله، وتر�سل اإىل جلنة  �شوات: التي ح�سل عليها كل مر�سح، وعدد االأ كل �سندوق، وعدد الأ

النهائية لالنتخابات يف  النتائج  واإعالن  نالها كل مر�سح  التي  �س�ات  االأ الدائرة النتخابية:.35 ثم جتري عملية جمع 

الدائرة النتخابية: من قبل رئي�ش اللجنة االنتخابية ب�س�رة علنية اأمام احلا�رشين من املر�سحني اأو املندوبني عنهم. 

وراق املتعلقة باالنتخاب اإىل اللجنة املركزية التي تق�م برفها  ثم يتم تنظيم حم�رش بالنتائج وير�سل ن�سخة منه مرفق باالأ

اإىل وزير الداخلية.36

ويعد فائزًا يف االنتخابات املر�سح الذي يح�سل على اأعلى اأ�س�ات املقرتعني لكل مقعد نيابي.37 وفيما يتعلق باملقاعد 

كل  نالتها  التي  �شوات:  الأ عدد  ن�سبة  اأ�سا�ش  على  ال�ستة  الفائزات  اأ�سماء  حتدد  بذلك  اللجنة  إن  فا للمراأة،  املخ�س�سة 

مر�سحة من جمم�ع اأ�س�ات املقرتعني يف الدائرة النتخابية: التي تر�سحت فيه دون النظر فيما اإذا كانت الفائزة م�سلمة 

العامة  النتائج  إعالن  با الداخلية  يق�م وزير  ثم  االنتخابية.38  البدو  اأو من دوائر  �سي�سانية  اأو  اأو �رشك�سية  اأو م�سيحية 

لالنتخابات خالل مدة ال تزيد على ي�مني من و�س�ل حما�رشها اإليه ويتم ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.39 
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خ�شائ�ض اأع�شاء جمل�ض النواب اخلام�ض ع�شر:

وامل�شتوى  )اجلن�ش(  االجتماعي  والن�ع  العمر  حيث  من  ع�رش  اخلام�ش  الن�اب  جمل�ش  اأع�ساء  خ�سائ�ش  تتفاوت 

التعليمي: وتخ�س�ساتهم العلمية واملهنية والدول التي تخرج�ا منها. فقد تبني اأن 19 % من الن�اب تزيد اأعمارهم عن 

60 عامًا، و39 % منهم ترتاوح اأعمارهم بني )51-60( عامًا، بينما 34 % من الن�اب ترتاوح اأعمارهم بني )41-50( عامًا، 

و 8% ترتاوح اأعمارهم بني )30-40( عامًا.

الفئات العمرية للنواب:

áæ°S 60 øe ÈcCG
%19

50-41 áæ°S
%34

60-51 áæ°S
%3940- 30 áæ°S

%8

51 اىل 60 عامًا

 % 39

اأكرب من 60 عامًا

 % 19

  30  اىل 40 عامًا

 % 8

  41  اىل 50 عامًا

 % 34
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ناث.  94% منهم كان�ا من الذك�ر، و6 % من االإ إن  وبخ�س��ش ت�زيع الن�اب ح�سب الن�ع االجتماعي )اجلن�ش(، فا

ومن املعروف اأن قان�ن االنتخاب الذي مت مب�جبه انتخاب املجل�ش احلايل يخ�س�ش �ستة مقاعد للن�ساء مبا ي�سمى »الك�تا 

الن�سائية«،  كذلك فازت �سيدة واحدة باالنتخابات، واأ�سبح عددهن �سبع �سيدات.

النوع الجتماعي للنواب:

%6 çÉfEG

%94 QƒcP
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منهم   % 14 اأن  اإذ  عالية،  علمية  م�ؤهالت  يحمل�ن  غالبيتهم  اأن  تبني  فقد  للن�اب،  التعليمي:  امل�شتوى  يخ�ش  وفيما 

يحمل�ن �سهادة الدكت�راه، و 28 % يحمل�ن �سهادة املاج�ستري، و43 % يحمل�ن �سهادة البكال�ري��ش، بينما بلغت ن�سبة 

الذين يحمل�ن �سهادات اأقل من بكال�ري��ش 15 %.

كادميي للنواب: امل�شتوى التعليمي / الأ

%6 ™ªà› á«∏c Ωƒ∏HO

%43 ¢SƒjQƒdÉµH

%28 Òà°ùLÉe

%14 √GQƒàcO

%9 ¿hO Éeh áeÉY ájƒfÉK
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واإدارة  تربية  من  ن�سانية  االإ العل�م  يف  متخ�س�سني  منهم   %  48 إن  فا للن�اب،  العلمية  بالتخ�س�سات  يتعلق  فيما  اأما 

ن�سبة  21 %، وبلغت  اأطباء و�سيادلة  الطبية من  العل�م  املتخ�س�سني يف  ن�سبة  بلغت  واقت�ساد وحق�ق وغريها، يف حني 

املهند�سني 17 % ، و 5 % ن�سبة املتخ�س�سني يف العل�م الع�سكرية.

التخ�ش�شات العملية للنواب:

%9 ¢ü°üîJ ¿hóH

%48 á«fÉ°ùfEG Ωƒ∏Y

%17 á°Sóæg

%21 á«ÑW Ωƒ∏Y

%5 ájôµ°ùY Ωƒ∏Y
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ردنية، يف حني اأن 25 % منه تخرج�ا  وتبني كذلك اأن 42 % من الن�اب تخرج�ا من اجلامعات اأو املعاهد اأو املدار�ش االأ

مريكية، اإىل جانب 23 % تخرج�ا من جامعات عربية. وروبية، و6 % منهم تخرج�ا من اجلامعات االأ من اجلامعات االأ

الدول التي تخرج منها النواب:

%4 iôNCG ∫hO

%42 ¿OQ C’G

%6 á«cÒe C’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

%25 á«HhQhCG ∫hO

%23 á«HôY ∫hO
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إن  80 % منهم كان�ا يعمل�ن يف م�ؤ�س�سات مدنية يف القطاعني العام واخلا�ش، يف  اأما بخ�س��ش اخللفية املهنية للن�اب فا

ردنية. حني كان 20 % منهم يعمل�ن يف الق�ات امل�سلحة االأ

اخللفية املهنية للنواب )ع�شكرية / مدنية(:

Ú≤HÉ°S Ú∏eÉY
ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ‘

%20

Ú≤HÉ°S Ú∏eÉY
á«fóe äÉ°ù°SDƒe ‘

(¢UÉN ´É£bh ΩÉY ´É£b)
%80
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مة: اللجان الدائمة ملجل�ض الأ

عيان وجمل�ش الن�اب مهامه من خالل اجلل�سات الدورية يف كل دورة برملانية ومن  مة ب�سقيه جمل�ش االأ ميار�ش جمل�ش االأ

خالل جلانه الدائمة، وهي كما ياأتي:

عيان: جلان جمل�ض الأ

عيان مهامه ون�ساطاته املختلفة من خالل جل�سات العامة، ومن خالل جلانه الدائمة، والتي يق�م املجل�ش  ميار�ش جل�ش االأ

ذاته بانتخابها يف بداية كل دورة عادية، وميكن ا�ستعرا�ش هذه اللجان ومهامها واأع�سائها الذين مت انتخابهم يف بداية 

تي:   وىل على ال�سكل االآ الدورة االأ

1. جلنة ال�س�ؤون القان�نية

تتمثل مهام هذه اللجنة بدرا�سة م�ساريع الق�انني واأي اقرتاح بقان�ن يقدمه اأع�ساء املجل�ش وامل�ا�سيع ذات ال�سلة 

خرى بناء على طلب مقرريها، ودرا�سة الق�سايا املتعلقة  بال�س�ؤون القان�نية، وتقدمي امل�ساعدة القان�نية للجان املجل�ش االأ

م�ر املتعلقة بالنظام الداخلي واقرتاح تعديله.  عيان وح�سانتهم، ودرا�سة االأ بع�س�ية االأ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة: ال�سيد ريا�ش ال�سكعة 

الدكت�ر رجائي املع�رش، الدكت�ر حممد حمدان، الدكت�ر حاكم القا�سي، ال�سيدة �سل�ى امل�رشي، ال�سيد �سالح القالب، 

ال�سيد ه�سام التل، ال�سيد ي��سف الدالبيح، ال�سيد تركي حداد، ال�سيد �سميح امل�مني، ال�سيد عبد املجيد ذنيبات، ال�سيد 

حممد �سامل ال�س�ابكة، ال�سيدة وجدان التله�ين ال�ساكت، الدكت�ر ف�از اأب� تايه. 

2. جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية

الق�انني وم�رشوعات  ودرا�سة  بها،  امللحقة  وامل�ازنات  العامة  امل�ازنة  قان�ن  درا�سة م�رشوع  يف  اللجنة  مهام  تتمثل 

مناق�سة  اإنقا�سها،  اأو  النفقات  اأو  ال�اردات  بزيادة  يتعلق  قان�ن  م�رشوع  اأو  قان�ن  واأي  واالقت�سادية  املالية  الق�انني 

ال�سيا�سات والقرارات املتعلقة بال�س�ؤون املالية والنقدية واالقت�سادية.

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة: الدكت�ر رجائي املع�رش 

الدكت�ر عدنان بدران، ال�سيد اأجمد املجايل، ال�سيد ريا�ش ال�سكعة، ال�سيد نادر الظهريات، ال�سيد فاروق الق�رشاوي، ال�سيد 

�سميح امل�مني، ال�سيد عايد الع�سايلة، ال�سيد ع�سام بدير، ال�سيد حممد خري�سات، ال�سيد تركي حداد، ال�سيد حيدر مراد، 

ال�سيدة وجدان التله�ين ال�ساكت.
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3. جلنة ال�س�ؤون اخلارجية

تتمثل مهام اللجنة يف النظر يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية ودرا�سة م�رشوعات الق�انني املتعلقة بها، والنظر يف كل ما 

له �سلة بال�سيا�سة وال�س�ؤون اخلارجية.

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة: ال�سيد في�سل الفايز 

الدكت�ر معروف البخيت، ال�سيدة ليلى �رشف، الدكت�ر حممد حمدان، الدكت�ر مروان كمال، ال�سيد ه�سام التل، ال�سيد عقل 

بلتاجي، ال�سيد �سالح القالب، ال�سيد اأجمد املجايل، ال�سيد فاروق الق�رشاوي، ال�سيد عبد احلافظ مرعي الكعابنة، الدكت�ر 

داود حنانيا، الدكت�ر ف�از اأب� تايه، ال�سيد فخري اأب� طالب، الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة.

4. جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

تتمثل مهام هذه اللجنة يف درا�سة م�رشوعات الق�انني الرتب�ية والتعليمية والثقافية واأي اقرتاح بقان�ن يتعلق بذلك، 

ومناق�سة ال�سيا�سات والقرارات املتعلقة بالرتبية والتعليم والثقافة. 

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة: دولة الدكت�ر عدنان بدران 

الدكت�ر  الدكت�ر مروان كمال،  الدكت�ر حممد حمدان،  العجل�ين،  الدكت�ر كامل  ال�سيد مروان دودين،  اللجنة:  اأع�ساء 

ال�سيد مي�سيل حمارنة،  ال�سيد �سامل الرتك،  ال�سيد فاروق الق�رشاوي،  الدكت�رة رويدة املعايطة،  حممد جمعة ال�ح�ش، 

ال�سيدة  اأب� غزالة،  الدكت�رة هيفاء  املجيد ذنيبات،  ال�سيد عبد  ال�س�ابكة،  ال�سيد حممد �سامل  الفاع�ري،  الدكت�رة ن�ال 

جانيت املفتي. 

5. جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية

تتمثل مهام هذه اللجنة يف درا�سة م�رشوعات الق�انني املتعلقة بالبيئة وال�سحة والتنمية االجتماعية واأي اقرتاح بقان�ن 

يتعلق بذلك، ومناق�سة ال�سيا�سات والقرارات املتعلقة بال�سحة والتنمية االجتماعية والبيئة والتنمية امل�ستدامة. 

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة: الدكت�ر كامل العجل�ين 

ال�سيد مروان دودين، ال�سيدة ليلى عبد احلميد �رشف، ال�سيدة �سل�ى امل�رشي، ال�سيد حماد اأب� جام��ش، الدكت�ر حممد 

جمعة ال�ح�ش، الدكت�رة رويدة املعايطة، الدكت�ر حاكم القا�سي، ال�سيد مي�سيل حمارنة، الدكت�ر داود حنانيا، ال�سيدة 

ن�ال الفاع�ري، الدكت�ر جعفر احلنيطي، الدكت�ر مناف حجازي، ال�سيد خري الدين هاك�ز، ال�سيد اإبراهيم الزعبي.
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دارية 6. جلنة ال�س�ؤون االإ

دارة العامة، والنظر يف ال�سكاوي ال�اردة للمجل�ش واملحالة  م�ر ذات ال�سلة باالإ تتمثل مهام هذه اللجنة يف البحث يف االأ

عليها. 

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة: ال�سيد �سعد الدين جمعة 

اأب� طالب، ال�سيد حممد �سامل ال�س�ابكة، ال�سيد اأحمد  الدكت�ر حممد جمعة ال�ح�ش، ال�سيد ع�سام بدير، ال�سيد فخري 

العجارمة، الدكت�ر جعفر احلنيطي، ال�سيد خري الدين هاك�ز، ال�سيد اإبراهيم �سمارة الزعبي، ال�سيد اأحمد اأب� اربيحه .

7. جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه

تتمثل مهام هذه اللجنة يف درا�سة م�رشوعات الق�انني املتعلقة بالزراعة واملياه واأي اقرتاح بقان�ن يتعلق بذلك، ومناق�سة 

ال�سيا�سات والقرارات املتعلقة بالزراعة والري واملياه وا�ستعماالتها وال�سدود ومكافحة الت�سحر. 

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة: ال�سيد ي��سف الدالبيح 

ال�سيد عبد احلافظ مرعي فالح الكعابنة، الدكت�ر  ال�سيد نادر الظهريات،  الدكت�ر عدنان بدران، الدكت�ر مروان كمال، 

ف�از اأب� تايه، ال�سيد عايد الع�سايلة، ال�سيد �سميح امل�مني، �سعادة ال�سيد حممد ماجد العدوان، ال�سيد حممد خري�سات، 

الدكت�ر مناف حجازي، ال�سيد خري الدين هاك�ز. 

8. جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة: ال�سيدة �سل�ى امل�رشي 

الدكت�ر كامل العجل�ين، ال�سيد ريا�ش ال�سكعة، ال�سيد ه�سام التل، ال�سيد ي��سف الدالبيح، ال�سيد نادر الظهريات، ال�سيد 

حماد اأب� جام��ش، الدكت�رة رويدة املعايطة، ال�سيد �سامل الرتك،ال�سيدة ن�ال الفاع�ري، ال�سيد �سميح امل�مني، ال�سيد 

اأحمد العجارمة، الدكت�ر جعفر احلنيطي، الدكت�ر مناف حجازي، ال�سيد اإبراهيم �سمارة الزعبي.

9. جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة: ال�سيد عقل بلتاجي 

ال�سيد حماد اأب� جام��ش، ال�سيد �سعد الدين جمعة، الدكت�رة رويدة املعايطة، الدكت�ر حاكم القا�سي، ال�سيد عبد احلافظ 

مرعي الكعابنة، ال�سيد مي�سيل حمارنة، الدكت�ر ف�از اأب� تايه، ال�سيدة وجدان التله�ين ال�ساكت، ال�سيد �سميح امل�مني، ال�سيد 

فخري اأب� طالب، ال�سيد حممد ماجد العدوان، ال�سيد اأحمد العجارمة، الدكت�ر جعفر احلنيطي، ال�سيدة جانيت املفتي.

 

10 . جلنة �س�ؤون اال�رشة 

اأع�شاء اللجنة:

رئي�سة  اللجنة: الدكت�رة هيفاء اأب� غزالة 

ليلى �رشف، ريا�ش ال�سكعة، د. حممد حمدان، د. مروان كمال، ه�سام التل، �سل�ى امل�رشي، د. حممد جمعة ال�ح�ش، د. 

وليد املعاين، اجمد املجايل، وجدان ال�ساكت، د. ن�ال الفاع�ري، �سميح امل�مني، جانيت املفتي.
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جلان جمل�ض  النواب:

تتك�ن جلان جمل�ش الن�اب من ما ياأتي: 

1. اللجنة القان�نية:

 

تتمثل مهام اللجنة القان�نية بدرا�سة م�ساريع الق�انني واالقرتاحات بق�انني التي تتعلق بالد�ست�ر واالنتخاب العام 

ح�ال  والت�رشيعات املدنية واجلنائية واحلق�قية واملحاكم والتنظيم الق�سائي واالتفاقيات الق�سائية وق�انني االإجراء واالأ

يجار والدفاع والعف� العام واملخدرات وامل�ؤثرات النف�سية وال�سري والنقابات، وما يف  ال�سخ�سية واجلن�سية واال�ستمالك واالإ

حكم تلك الت�رشيعات، واأي ق�انني ال تدخل يف اخت�سا�ش جلنة اأخرى، ودرا�سة النظام الداخلي للمجل�ش واقرتاحات تعديله. 

خرى يف �سياغة الن�س��ش الت�رشيعية.40 ودرا�سة الق�سايا التي تتعلق بح�سانة الن�اب، و م�ساعدة جلان املجل�ش االأ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة   النائب عبد الكرمي الدغمي 

مقـرر اللجنة  النائب حمم�د اخلراب�سه 

اأمين  النائب  النائب حمزه من�س�ر،  كري�سان،  ت�فيق  النائب  العبادي،  يامني  اأب�  مبارك  النائب  الداوود،  النائب فخري 

�س�يات، النائب �سميح بين�، النائب عبد اهلل غرايبه، النائب ع�اد الزوايده، النائب حاب�ش ال�سبيب

2. اللجنة املالية واالقت�سادية:

تتمثل مهام اللجنة املالية واالقت�سادية بدرا�سة م�رشوع قان�ن امل�ازنة العامة واالقرتاحات التي تتعلق بها. ودرا�سة 

اإنقا�سها. ودرا�سة  اأو  النفقات  اأو  ال�اردات  لها عالقة بزيادة  التي  املالية  الق�انني  امل�ستقلة. ودرا�سة  الدوائر  م�ازنات 

امل�ا�سيع. و  التم�ين والتجارة وال�رشكات والبن�ك والتاأمني والعملة وال�رشافة واال�ستثمار وما يف حكم هذه  ق�انني 

درا�سة احل�سابات اخلتامية للحك�مة ودوائرها امل�ستقلة، ودرا�سة تقارير دي�ان املحا�سبة، ودرا�سة ال��سع التم�يني.41

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة  النائب خليل عطيه  

مقرر اللجنة  النائب ي��سف القرنه  

الرحيم  عبد  النائب  الدعجه،  مرزوق  النائب  ال�سع�دي،  حممد  النائب  العطي�ي،  اإبراهيم  النائب  النا�رش،  حازم  النائب 

البقاعي، النائب ر�سمي املالح، النائب احمد الب�ساب�سه، النائب علي ال�سالعني، النائب منري �س�بر
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3. جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية:

اخلارجية  بال�سيا�سة  �سلة  لها  التي  واالقرتاحات  م�ر  االأ كل  يف  بالنظر  والدولية  العربية  ال�س�ؤون  جلنة  مهام  تتمثل 

تنظيم  و  اخلارجية،  بال�سيا�سة  تخت�ش  التي  واالتفاقيات  املعاهدات  ودرا�سة  والدولية،  �سالمية  واالإ العربية  والعالقات 

خرى واالحتادات الربملانية، واإعداد م�ساريع البيانات ال�سيا�سية التي ي�سدرها املجل�ش.42 العالقات مع الربملانات االأ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب حممد اأب� هديب  

مقــرر اللجنة  عدنان ال�س�اعري العجارمه 

النائب  ال�سع�دي،  النائب حممد  ال�سب�ل،  النائب ها�سم  القا�سم،  النائب رمي  النائب مرزا ب�الد،  ال�رشعه،  النائب حممد 

جمحم اخلري�سه، النائب حممد البدري، النائب �س�ان ال�رشفات 

دارية: 4. اللجنة االإ

 

دارة املحلية، ودرا�سة  دارة العامة واالإ م�ر واالقرتاحات التي تتعلق باالإ دارية بدرا�سة الق�انني واالأ تتمثل مهام اللجنة االإ

م�ر التي تتعلق بامل�ظفني العم�ميني وبخا�سة اأ�س�ش التعيني واإنهاء اخلدمة والتقاعد والتع�ي�ش، ودرا�سة  الق�انني واالأ

داري.43 تقارير دي�ان الرقابة والتفتي�ش االإ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب ت�فيق كري�سان  

مقرر اللجنة  النائب �سليمان غنيمات  

النائب  املعايطه،  الفتاح  عبد  النائب  العدوان،  ي��سف  احمد  النائب  القالب،  اهلل  �سيف  النائب  الغ�يري،  فرحان  النائب 

الزعبي يا�سني  النائب  احل�س��ش،  جميل  النائب  هاين،  بني  قا�سم  النائب  بين�،  �سميح  النائب  الذنيبات،  احلميد   عبد 

5. جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب:

بالرتبية  تتعلق  التي  واالقرتاحات  م�ر  واالأ الق�انني  جميع  درا�سة  ب  وال�سباب  والثقافة  الرتبية  جلنة  مهام  تتمثل 

والتعليم والتعليم العايل والثقافة وال�سباب.44 

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب علي ال�سالعني  

مقرر اللجنة   النائب ن�سار القي�سي  

النائب  راجي حداد، النائب حممد ال�رشعه، النائب عبد الفتاح املعايطه، النائب حممد احلاج، النائب طارق خ�ري، النائب 

قا�سم بني هاين، النائب حمدية احلمايده، النائب �سالح الزعبي، النائب خالد البكار
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6. جلنة الت�جيه ال�طني:

واملطب�عات  باالإعالم  تتعلق  التي  واالقرتاحات  م�ر  واالأ الق�انني  جميع  درا�سة  ال�طني   الت�جيه  جلنة  مهام  تتمثل 

وقاف.45 ر�ساد واالأ وال�سحافة وال�عظ واالإ

اأع�شاء اللجنة: 

رئي�ش اللجنة  النائب جمحم اخلري�سه  

مقرر اللجنة  النائب خالد البكار  

النائب راجي حداد، النائب حمم�د اخلراب�سه، النائب حممد الق�ساه، النائب حممد ع�اد، النائب حممد ح�سني الك�ز ) اأب� 

عمار(، النائب عاطف الطراونه، النائب اإبراهيم العطي�ي، النائب عبد الرحمن احلناقطه، النائب حمزه من�س�ر

7. جلنة ال�سحة والبيئة:

م�ر واالقرتاحات التي تتعلق بال�سحة العامة واخلدمات  تتمثل مهام جلنة ال�سحة والبيئة بدرا�سة جميع الق�انني واالأ

ال�سحية والتاأمينات ال�سحية و�س�ؤون البيئة.46

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب خلف الرقاد  

مقرر اللجنة  النائب ي��سف ال�رشايره 

النائب اإبراهيم العم��ش، النائب ن�اف الزي�د، النائب حممد البدري، النائب حممد زريقات،النائب يحيى عبيدات، النائب 

ع�رش ال�رشمان، النائب ريا�ش اليعق�ب، النائب هاين الن�افله، النائب ح�سني ال�سياب

8. جلنة الزراعة واملياه:

م�ر واالقرتاحات التي تتعلق بالزراعة املروية والبعلية  تتمثل مهام جلنة الزراعة واملياه بدرا�سة جميع الق�انني واالأ

را�سي الزراعية وحمايتها من الت�سحر والرثوة احلي�انية، واملياه ا�ستخداماتها وال�سدود وال�رشف ال�سحي.47 واالأ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب حممد الزيناتي  

مقرر اللجنة  النائب و�سفي الروا�سده 

النائب  امنه الغراغري، النائب ثروت العمرو، النائب حمم�د العدوان، النائب حازم النا�رش، النائب ها�سم ال�سب�ل، النائب 

احمد العدوان، النائب �رشف الهياجنه، النائب �سيف اهلل القالب، النائب �سند النعيمات
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9. جلنة العمل والتنمية االجتماعية:

م�ر واالقرتاحات التي تتعلق ب�س�ؤون العمل  تتمثل مهام جلنة العمل والتنمية االجتماعية بدرا�سة جميع الق�انني واالأ

والعمال والتدريب املهني والتاأمينات االجتماعية واجلمعيات واالحتادات اخلريية و�س�ؤون التنمية االجتماعية وال�سناديق 

ال�طنية التي تعمل يف جمال املع�نة ال�طنية والتنمية والت�سغيل.48

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة   النائب م��سى اخلاليله  

مقرر اللجنة  النائب حمدية احلمايده  

النائب  ثروت العمرو، النائب  فرحان الغ�يري، النائب  امنه الغراغري، النائب  لطفي الديرباين 

النائب  حممد الق�ساه، النائب  م��سى الزواهره، النائب عبد اهلل غرايبه، النائب ي��سف ال�رشايره 

10. جلنة الطاقة والرثوة املعدنية:

م�ر واالقرتاحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط  تتمثل مهام جلنة الطاقة والرثوة املعدنية بدرا�سة جميع الق�انني واالأ

خرى والرثوة املعدنية واالتفاقيات التي تتعلق بها.49 والغاز وم�سادر الطاقة االأ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب عاطف الطراونه  

مقرر اللجنة  النائب عبد الرحيم البقاعي 

النائب  منري �س�بر، النائب  عبد احلميد الذنيبات، النائب مي�سيل حجازين، النائب عبد اهلل اجلازي

النائب  يا�سني الزعبي، النائب  عزام الهنيدي، النائب  ي��سف القرنه، النائب خالد اأب� �سيام، النائب  ناجح امل�مني 

ثار: 11.  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

�سغال  م�ر واالقرتاحات التي تتعلق باالأ ثار بدرا�سة جميع الق�انني واالأ تتمثل مهام جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

تتعلق  التي  واالقرتاحات  م�ر  واالأ الق�انني  جميع  ودرا�سة  واالت�ساالت،  والربيد  الطرق  على  وال�سري  والنقل  العامة 

ثار و�سبل حمايتها.50 بال�سياحة و�سبل تط�يرها واالآ

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب  احمد ال�سفدي  

مقرر اللجنة  النائب �سليمان ال�سعد  

النائب  مفلح اخلزاعله، النائب  مفلح الرحيمي، النائب  ناجح امل�مني، النائب  ن�سال احلديد، النائب  حممد زريقات، 

النائب خالد اأب� �سيام، النائب حمد اأب� زيد، النائب  عدنان ال�س�اعري العجارمه، النائب ي��سف اأب� ا�سليح.
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12. جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني:

م�ر واالقرتاحات التي تتعلق بحريات  تتمثل مهام جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني ب درا�سة جميع الق�انني واالأ

امل�اطنني وحق�قهم التي كفلها الد�ست�ر.51

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة  النائب فخري الداوود  

مقرر اللجنة  النائب لطفي الديرباين  

النائب  �رشف الهياجنة، النائب  ن�رش احلمايده، النائب  �سند النعيمات، النائب  ن�سار القي�سي، النائب يا�سني بني يا�سني، 

النائب جعفر العبدالالت، النائب حمم�د العدوان، النائب حممد اب� الهيه، النائب طارق خ�ري

13. جلنة فل�سطني:

ومكانتها  القد�ش  ب��سع  واالهتمام  بفل�سطني،  املتعلقة  ال�سيا�سية  التط�رات  يف  بالنظر  فل�سطني  جلنة  مهام  تتمثل 

وبهدف  والنازحني،  الفل�سطينيني  الالجئني  اأو�ساع  ومعاجلة  ومتابعة  فل�سطني،  يف  وامل�سيحية  �سالمية  االإ واملقد�سات 

بني  خ�ية  االأ العالقات  بت�ثيق  واالهتمام  ردن،  االأ اإىل  الفل�سطينيني  واملبعدين  املنفيني  �س�ؤون  ومتابعة  لبالدهم،  ع�دتهم 

ردن وفل�سطني ومتتني تلك العالقات يف املجاالت ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية والرتب�ية االقت�سادية.52 االأ

اأع�شاء اللجنة:

النائب مرزوق الدعجه   رئي�ش اللجنة 

مقرر اللجنة  النائب حممد عقل  

النائب حممد �سلمي الك�ز ) اأب� الرائد(، النائب ح�سن �سايف، النائب �سليمان ال�سعد، النائب ن�اف الزي�د، النائب جعفر 

العبدالالت، النائب عبد اهلل اجلازي، النائب م��سى اخلاليله، النائب حممد احلاج، النائب ال�سيد ر�سمي املالح

14.جلنة الريف والبادية:

وتنميتها،  والبادية  الريف  إعمار  با تتعلق  التي  واالقرتاحات  م�ر  االأ بدرا�سة جميع  والبادية  الريف  مهام جلنة  تتمثل 

وتط�ير خدماتهما. 53

اأع�شاء اللجنة:

رئي�ش اللجنة     النائب حاب�ش ال�سبيب  

مقرر اللجنة  النائب �س�ان ال�رشفات 

 النائب عادل اخل�الده اآل خطاب، النائب حممد اب� الهيه، النائب اإبراهيم احل�سبان العم��ش، النائب خليل عطيه، النائب 

يا�سني بني يا�سني، النائب ن�سال احلديد، النائب حممد ح�سني الك�ز، النائب احمد العت�م
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املراجع:

ردين، املادة 64. 1- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 67. 2- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 68. 3- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 68. 4- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 34. 5- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 73 6- الد�ست�ر االأ

7- املادة 73 الفقرة 4 ، مب�جب تعديالت على الد�ست�ر مت ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية، العدد 2605 بتاريخ 7 �سباط 

.1976

8- املادة 73 الفقرة 5 ، مب�جب تعديالت على الد�ست�ر مت ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية، العدد 3201 بتاريخ 9 كان�ن 

الثاين 1984. 

1954، والعدد  1179 بتاريخ  العدد  الد�ست�ر مت ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية  74 ، مب�جب تعديالت على  املادة   -9

1380 بتاريخ 4 اأيار 1958. 

بتاريخ   1179 العدد  الر�سمية،  اجلريدة  يف  ن�رش  الد�ست�ر  على  تعديل  مب�جب   ،78 املادة  ردين،  االأ الد�ست�ر   -10

ول  17 ني�سان 1954، ومب�جب تعديل على الد�ست�ر ن�رش يف اجلريدة الر�سمية، العدد 1243 بتاريخ 16 ت�رشين االأ

.1955

ردين، املادة 81. 11- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 82. 12- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 71. 13- الد�ست�ر االأ

14- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 67.

15- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب ، املادة 67.      

16- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 66.

ردين، املادة 51. 17- الد�ست�ر االأ

18- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 114.

19- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، امل�اد: 126-122.

20- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، امل�اد: 127 – 130.

21- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، امل�اد: 134-131.

22- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، امل�اد: 143 – 147.

ردين، املادة 69. 23- الد�ست�ر االأ

ردين، املادة 75. 24- الد�ست�ر االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 8. 25- قان�ن االنتخاب االأ
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ردين رقم 11 ل�سنة 2003 ، املادة 9. 26- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003 ، املادة 10. 27- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 11. 28- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 17. 29- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 18. 30- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 3.    31- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 34. 32- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 35. 33- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 36. 34- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 39 واملادة 43. 35- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 44. 36- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 45. 37- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 45. 38- قان�ن االنتخاب االأ

ردين رقم 11 ل�سنة 2003، املادة 46. 39- قان�ن االنتخاب االأ

40- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 36.

41- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 37.

42- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 38.

43- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 39.

44- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 40.

45- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 41.

46- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 42.

47- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 43.

48- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 44.

49- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 45.

50- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 46.

51- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، املادة 47.

52- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، 48.

53- النظام الداخلي ملجل�ش الن�اب، 49.







مة جمل�ض الأ

ردن، ومدته )4( �سن�ات �سم�سية بحيث  عيان وجمل�ش الن�اب ال�سلطة الت�رشيعية يف االأ ردين ب�سقيه جمل�ش االأ مة االأ ي�سكل جمل�ش االأ

عيان من عدد ال يتجاوز ن�سف عدد جمل�ش الن�اب، يتم اختيارهم من قبل امللك، ويك�ن�ن وفق الن�س��ش الد�ست�رية  يتاألف جمل�ش االأ

من روؤ�ساء ال�زراء وال�زراء احلالي�ن وال�سابق�ن، ومن اأ�سغل �سابقًا منا�سب ال�سفراء وال�زراء املف��سني وروؤ�ساء جمل�ش الن�اب 

ل�اء ف�ساعدًا، والن�اب  املتقاعدون من رتبة  النظامية وال�رشعية وال�سباط  اال�ستئناف  التمييز وحماكم  وروؤ�ساء وق�ساة حمكمة 

ال�سابق�ن الذين انتخب�ا مرتني فاأكرث ومن ماثل ه�ؤالء من ال�سخ�سيات احلائزين على ثقة ال�سعب واملجل�ش احلايل يتك�ن من )55( 

عني. 

اأما جمل�ش الن�اب فه� يتك�ن من )110( نائبًا، يتم انتخابهم انتخابًا عامًا و�رشيًا ومبا�رشة، من خمتلف حمافظات اململكة يف اإطار 

دوائر انتخابية. 
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عيان جمل�ض الأ
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زيد �شمري الرفاعي

 

تاريخ امليالد: 1936 

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري قان�ن وعالقات دولية – جامعة ك�ل�مبيا 

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

ربع حك�مات - رئي�ش وزراء الأ

- م�ست�سار �سيا�سي للملك ح�سني بن طالل 

ردن يف بريطانيا  - �سفري لالأ

- رئي�ش الدي�ان امللكي 

- �سكرتري خا�ش للملك ح�سني بن طالل  

- اأمني عام الدي�ان امللكي 

- رئي�ش الت�رشيفات امللكية 

عيان اآخر وظيفة �شغلها العني: رئا�سة جمل�ش االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5929999

06 5933777

فاك�ض: 5689313 06

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

 رئي�ض املجل�ض
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طاهر ن�شاأت امل�شري

تاريخ امليالد: 1942

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اإدارة اأعمال

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- رئي�ش وزراء )حزيران 1991 – ت�رشين اأول 1991(

2- وزير خارجية 

3- وزير دولة لل�س�ؤون االقت�سادية 

كرث من دورة برملانية 4- ع�س� جمل�ش الن�اب الأ

5- �سفريًا لدى وزارة اخلارجية 1975/1 لغاية 1984/1

6- رئي�سًا ملجل�ش الن�اب 1993/11 لغاية 1994/10

7- مف��سًا ل�س�ؤون املجتمع املدين لدى جامعة الدول العربية/القاهرة 2002/3

ر�شية: الهواتف الأ

06 5920600

06 4642227

الهواتف النقالة: 5520600 079

t.n.masri@index.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

نائب رئي�ض املجل�ض
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 د. فايز الطراونة 

تاريخ امليالد: 1949 

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اقت�ساد

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- رئي�ش لل�زراء 

- وزير ال�سناعة والتجارة والتم�ين 

- وزير ال�سناعة والتجارة 

- وزير اخلارجية 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5853055

06 5853066

06 5853077

الهواتف النقالة:

077 7343583

077 7333000

crc@go.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة برملانية 
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 علي ح�شني حممد ابو الراغب

تاريخ امليالد: 1946 

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية: 

- رئي�ش وزراء

- وزير ال�سناعة والتجارة 

- وزير الطاقة والرثوة املعدنية 

- وزير التم�ين 

- مدير و�رشيك يف �رشكة مقاوالت اأردنية )ال�رشكة ال�طنية للهند�سة واملقاوالت(

- ع�س� املجل�ش االقت�سادي واال�ست�ساري

قامة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة يف مدينة العقبة - رئي�ش اللجنة املكلفة الإ

- ع�س� يف جمل�ش اأمانة عمان الكربى 

- ع�س� جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش والثالث ع�رش

ر�شية: الهواتف الأ

06 5514968

06 5535455

الهواتف النقالة: 7232400 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

- ع�س� يف جمل�ش اأمانة عمان الكربى

عمال - ع�س� يف جمل�ش اإدارة جمعية رجال االأ

ردنيني   - نقيب �سابق يف نقابة املقاولني االأ
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في�شل عاكف الفايز

تاريخ امليالد: 1952

امل�شتوى التعليمي: املاج�ستري يف العالقات الدولية

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا  

اخلربات العملية: 

ردنية يف بلجيكا - قن�سل يف ال�سفارة االأ

- م�ساعد رئي�ش الت�رشيفات امللكية يف الدي�ان امللكي الها�سمي 

- رئي�ش الت�رشيفات امللكية يف الدي�ان امللكي الها�سمي

- وزير البالط امللكي الها�سمي

- رئي�ش الدي�ان امللكي الها�سمي

- رئي�ش ال�زراء 

ر�شية: 5411929 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 7939393

077 7469977

felfayez@rhc.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 
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د. عدنان بدران

تاريخ امليالد: 1935

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف العل�م

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية: 

- رئي�ش وزراء )ني�سان 2005 – ت�رشين اأول 2005(، ووزيرًا للرتبية والتعليم ووزير زراعة

- رئي�ش جامعة البرتاء – عمان 

- رئي�ش جامعة فيالدلفيا-االردن 2005-1998

- نائب املدير العام للي�ن�سك�-باري�ش 1998-1993

- املدير العام امل�ساعد للعل�م يف الي�ن�سك�-باري�ش 1993-1990

على للعل�م والتكن�ل�جيا-االردن 1987-1986 - اأمني عام املجل�ش االأ

- رئي�ش جامعة الريم�ك وم�ؤ�س�ش لها وجلامعة العل�م والتكن�ل�جيا،  وا�ستاذ للعل�م البي�ل�جية يف هاتني اجلامعتني 

1986-1976

ر�شية: 5310182 06 الهواتف الأ

فاك�ض:

 06 5310282

06 5715574

06 5714427

الهواتف النقالة:

077 7205000

 077 7077777

077 7732200

لكرتوين: الربيد الإ

abadran@wanadoo.jo
badran_adnan@yahoo.com

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101
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الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

- ع�س� املجل�ش التنفيذي لالحتاد الدويل للعل�م والبي�ل�جية

و�سط )1980 – 1986( -  رئي�ش احتاد روؤ�ساء اجلامعات الدويل ملنطقة ال�رشق االأ

- ع�س� املجل�ش التنفيذي الحتاد اجلامعات الدويل )1978 – 1986( وع�س� املجل�ش الدويل للعل�م – جلنة العل�م 

للدول النامية، باري�ش، )194 – 1990(

مريكية لتقدم العل�م منذ عام 1993 - ع�س� اجلمعية االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

2- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

3- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 
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معروف البخيت

تاريخ امليالد: 1947

�سرتاتيجية امل�شتوى التعليمي: الدكت�راه يف الدرا�سات االإ

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا

اخلربات العملية:

- رئي�ش وزراء 

من ال�طني ومدير مكتب جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني بال�كالة - مدير االأ

ردنية الها�سمية يف تركيا  - �سفري ف�ق العادة للمملكة االأ

ردنية الها�سمية يف ا�رشائيل  - �سفرًي ف�ق العادة للمملكة االأ

ؤتة لل�س�ؤون الع�سكرية، مدير التط�ير والدرا�سات، مدير امل�سرتيات،  - عمل يف عدة منا�سب منها نائب رئي�ش جامعة م�

ردنية فراد يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة االأ مدير �س�ؤون االأ

ر�شية: 5413555 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 9059001

077 7205000

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

عيان( )جمل�ش االأ

اللجان الربملانية: 

جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 
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مروان عبد احلليم احلمود

تاريخ امليالد: 1942

امل�شتوى التعليمي: دبل�م زراعة من كلية احل�سني الزراعية

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

- رئي�ش بلدية ال�سلط 1970

- ع�س� املجل�ش ال�طني اال�ست�ساري 

كرث من دورة برملانية  - ع�س� جمل�ش الن�اب االردين الأ

ردنية - رئي�ش جمل�ش ادارة املنطقة التعاونية االأ

ر�شية:  الهواتف الأ

 05 3552488

05 3584333

الهواتف النقالة: 5535281 079

�شندوق الربيد: 66 ال�سلط

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- ع�س� اللجنة التنفيذية لالحتاد ال�طني

2- اأمني عام منتدى برملانيي افريقيا والدول العربية لل�سكان والتنمية

احلقائب الوزارية: 

1- نائب لرئي�ش ال�زراء 

2- وزير داخلية لل�س�ؤون البلدية والقروية 

3- وزير زراعة 

4- وزير لل�س�ؤون البلدية والقروية 

5- وزير لل�س�ؤون البلدية والقروية والبيئة 

6- وزير للزراعة 
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 مروان دودين

تاريخ امليالد: 1936

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش يف اللغة االجنليزية وادابها

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية م�رش العربية

اخلربات العملية:

- وزير الثقافة واالإعالم 

- وزير دولة ل�س�ؤون رئا�سة ال�زراء

- وزير الزراعة 

- وزيرا ل�س�ؤون االر�ش املحتلة 

- وزير العمل 

- مدر�ش يف مدار�ش ومعاهد املعلمني باململكة 

- اأخ�سائي ترجمة يف ق�سم العالقات احلك�مية ب�رشكة الزيت العربية )ارامك�( باململكة العربية ال�سع�دية 

- عميد الطالب يف كلية البرتول واملعادن بالظهران يف ال�سع�دية 

- مدير الدائرة التجارية و�سكرتارية املدير العام مب�ؤ�س�سة عالية 

ردنية الها�سمية  ذاعة االأ - مدير عام دار االإ

ر�شية: 5677489 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5675868 06

الهواتف النقالة: 5530442 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 
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رجائي املع�شر

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اإدارة اأعمال 

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- مدير دائرة يف اجلمعية العلمية امللكية 

2- وزير االقت�ساد ال�طني 

3- وزير ال�سناعة والتجارة

4- مدير عام يف عدة �رشكات خا�سة 

هلية لال�ستثمارات املالية  5- مدير عام ال�رشكة االأ

6- رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة التاأمني العامة 

7- وزير مت�ين و�سناعة

ردين   هلي االأ 8- رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك االأ

عيان  9- ع�س� جمل�ش االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5925770

06 5677430

الهواتف النقالة: 5523796 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية
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ليلى عبد احلميد �شرف

تاريخ امليالد: 1940

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اآداب

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية اللبنانية

اخلربات العملية:

- حمررة ومذيعة وبرامج مقابالت خا�سة يف تلفزي�ن لبنان وامل�رشق

- نائب رئي�ش اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

هلية مناء يف جامعة فيالدلفيا االأ - رئي�سة جمل�ش االأ

- ع�س� املجل�ش ال�طني اال�ست�ساري 

ردنية  - ع�س� جمل�ش اأمناء اجلامعة االأ

ر�شية: 5342155 06  الهواتف الأ

فاك�ض: 5335414 06

الهواتف النقالة: 5522663 079

�شندوق الربيد: 94 عمان

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ن�سان - ع�س� جمل�ش اأمناء املنظمة العربية حلق�ق االإ

- ع�س� اللجنة امللكية ل�سياغة امليثاق ال�طني

- ع�س� جمل�ش الرتبية والتعليم

ول مل�ؤ�س�سة ال�سلل الدماغي - ع�س� م�ؤ�س�ش والرئي�ش االأ

- ع�س� اللجنة اال�ست�سارية للم�رشح

مناء يف م�ؤ�س�سة ن�ر احل�سني - ع�س� جمل�ش االأ

- ع�س� جمعية ال�س�ؤون الدولية

مناء يف م�ؤ�س�سة امللك ح�سني - ع�س� جمل�ش االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

�رشة 3- جلنة �س�ؤون االأ
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 كامل العجلوين

تاريخ امليالد: 1943

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الطب / اأخ�سائي اأمرا�ش باطنية

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- ا�ستاذ م�ساعد يف جامعة و�سكن�سن يف ال�اليات املتحدة االمريكية/ ال�اليات املتحدة

ردنية - ا�ستاذ م�ساعد يف كلية الطب يف اجلامعة االأ

- رئي�ش ق�سم االمرا�ش الباطنية  

- مدير م�ست�سفى اجلامعة االردنية بال�كالة  

- م�ساعد عميد كلية الطب، اجلامعة االردنية  

- مدير فني، يف م�ست�سفى اجلامعة االردنية  

- وزير ال�سحة  

- رئي�ش املركز ال�طني لل�سكري و الغدد ال�سماء  

- بروفي�س�ر يف االمرا�ش الداخلية و الغدد ال�سماء و ال�سكري  

ر�شية: 5828888 06 الهواتف الأ

فاك�ض:5356670 06

الهواتف النقالة: 7603603 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية طباء االأ - نقابة االأ

- ع�س� يف جمعية ال�سكري االمريكية 

- ع�س� يف جمعية ال�سكري الربيطانية 

- ع�س� يف جمعية الغدد ال�سماء االمريكية

- ع�س� يف جمعية الغدد ال�سماء الربيطانية

- ع�س� يف جمعية درا�سة ال�سكري االوروبية 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 
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 ريا�ض عادل اأحمد ال�شكعة 

تاريخ امليالد: 1941

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية م�رش العربية 

اخلربات العملية: 

- حمامي

- وزير العدل 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5510966

06 5601625

الهواتف النقالة: 5508156 079

rody_adel@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ع�س� جمل�ش نقابة املحامني 1983

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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حممد حمدان

تاريخ امليالد: 1935

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الريا�سيات

الدولة التي تخرج منها: ا�سرتاليا

اخلربات العملية:

- م�ست�سار ومدير عام مل�ؤ�س�سة عبد احلميد �س�مان

على للعل�م والتكن�ل�جيا. - اأمني عام للمجل�ش االأ

- رئي�ش جلامعة الريم�ك .

ردنية . - عميد لكلية العل�م يف اجلامعة االأ

- عميًد للبحث العلمي .

- عميد ل�س�ؤون الطلبة .

داب والعل�م يف جامعة الريم�ك - عميد لكلية االآ

- مفت�ش مركزي للريا�سيات يف اململكة

- ا�ستاذ للريا�سيات يف معهد املعلمني يف عمان

مريكية يف بريوت . - ا�ستاذ يف اجلامعة االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5922008

06 5514856

الهواتف النقالة: 5128002 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

3- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمي

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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مروان كمال

تاريخ امليالد: 1933

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه كيمياء

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- رئي�ش م�رشوع �رشكة جرنال ملز 

- رئي�ش ق�سم اأبحاث البلمرة �رشكة جرنال ملز ميناب�لي�ش ميني�س�تا ال�اليات املتحدة 

- اأ�ستاذ م�ساعد جامعة البرتول واملعادن 

- عميد ال�س�ؤون االدارية – جامعة البرتول واملعادن 

- اأ�ستاذ كيمياء وعميد كلية العل�م – جامعة البرتول واملعادن الظهران / اململكة العربية ال�سع�دية 

- باحث هند�سي وزميل زائر – ق�سم الهند�سه الف�سائية وامليكانيكية – جامعة برن�ست�ن / ال�اليات املتحدة 

- رئي�ش جامعة البحرين 

- وزير الزراعة 

- رئي�ش جامعة الريم�ك / اربد 

ردنية   - اأ�ستاذ �رشف – اجلامعة االأ

- رئي�ش جامعة فيالدلفيا )حاليًا(  

ر�شية: الهواتف الأ

06 5345131

06 4799047

الهواتف النقالة: 7577886 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- اأمني عام احتاد اجلامعات العربية 

وروبية  2- رئي�ش احتاد اجلامعات العربية االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

�رشة 3- جلنة �س�ؤون االأ
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ه�شام التل

تاريخ امليالد: 1942

 

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش يف القان�ن

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية العربية ال�س�رية

اخلربات العملية:

- وزير التنمية ال�سيا�سية ووزير العدل ووزير دولة ل�س�ؤون رئا�سة ال�زراء ونائب لرئي�ش ال�زراء 

- قا�سي يف حمكمة العدل العليا 

دارية/ منتدب  - رئي�ش النيابة العامة االإ

وراق املالية  - نائب رئي�ش جمل�ش مف��سي هيئة االأ

- رئي�ش دي�ان الت�رشيع والراأي 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5051640

06 5650393

فاك�ض: 5658339 06

الهواتف النقالة: 5566447 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  نقابة املحاميني االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية
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 يو�شف الدلبيح

تاريخ امليالد: 1943

 

امل�شتوى التعليمي: �سهادة االدارة العليا

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- رئي�ش �سلطة اقليم العقبة 1999.

- م�ساعد رئي�ش اركان الق�ات امل�سلحة االردنية 1994.

- ع�س� جمل�ش ادارة يف املجمع ال�سناعي / املفرق عام 1996م. 

- ع�س� جمل�ش ادارة يف �رشكة االنتاج / الر�سيفة عام 1995م. 

- رئي�ش جمل�ش ادارة ال�رشكة العامة االردنية لل�س�امع والتم�ين عام 2001م. 

- مدير عام �رشكة االنتاج الر�سيفة عام 1996م.

ر�شية: 5831196 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7681441 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 
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نادر الظهريات

تاريخ امليالد: 1943

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش اداب

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية العربية ال�س�رية

اخلربات العملية:

- وزير ال�س�ؤون البلدية

- وزير ال�س�ؤون البلدية والقروية والبيئة

- معلم يف وزارة الرتبية والتعليم

- مدير مدر�سة ثان�ية 

- رئي�ش بلدية ال�س�نة ال�سمالية 

- ع�س� يف جمل�ش الن�اب احلادي ع�رش والثاين ع�رش

- ع�س� جمل�ش اجلامعة االردنية لثالث �سن�ات وحتى تاريخه

ر�شية: 5347704 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 7779502

 077 9100100

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 
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 �شلوى �شاهر �شامن امل�شري

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري دمي�غرافيا )درا�سات �سكانية(

اخلربات العملية:

- وزيرة التنمية االجتماعية 

بحاث والتنمية )ك�رد( - مكتب خا�ش /مركز اال�ست�سارات واالأ

- اإ�رشاف واإدارة/�سندوق العلم ن�ر/م�ؤ�س�سة ن�ر احل�سني

مم املتحدة لل�سكان/م�ؤ�س�سة ن�ر احل�سني - مديرة م�ساريع �سندوق االأ

ردنية - مديرة م�رشوع الباثفايندر/ق�سم طب املجتمع يف اجلامعة االأ

- م�ست�سار يف جمال املراأة والتنمية لدى برنامج االمم املتحدة االمنائي 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5922860

06 5922295

الهواتف النقالة: 5566550 074

cord@index.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن �شندوق الربيد: 925841 عمان 11190 الأ

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية اأ�سدقاء املدر�سة

2- جمعية رعاية اأ�رشة اجلندي

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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 حماد حممد فليح اأبو جامو�ض

تاريخ امليالد: 1936

امل�شتوى التعليمي: اإدارة متقدمة 

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- هند�سة ميكانيك يف الق�ات امل�سلحة وقائد ومدير للكلية الفنية وعدة وحدات فنية ورئي�ش معلمني

- م�ساعد لل�سناعة والتجارة يف م�ؤ�س�سة املتقاعدين الع�سكريني 

- ع�س� اأمانة عمان 

- ع�س� جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش

اآخر وظيفة �شغلها العني: ع�س� جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش

ر�شية: الهواتف الأ

06 4892640

06 4886992

الهواتف النقالة: 5557040 079

�شندوق الربيد: 15015 عمان

اللجان الربملانية: 

1- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

2- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 

 



63

�شعد الدين جمعة

تاريخ امليالد: 1924

امل�شتوى التعليمي: دبل�م يف االدارة 

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- م�ظف يف وزارة املالية

2- م�ظف يف رئا�سة ال�زراء 

3- �سكرتري جمل�ش ال�زراء 

4- م�ساعد ال�سكرتري العام يف جمل�ش ال�زراء 

5- �سكرتري عام جمل�ش رئا�سة ال�زراء 

6- اأمني عام رئا�سة ال�زراء 

7- وزير دولة ل�س�ؤون رئا�سة ال�زراء

ر�شية: 5666652 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5506655 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

دارية  1- جلنة ال�س�ؤون االإ

2- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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عقل بلتاجي

تاريخ امليالد: 1941 

امل�شتوى التعليمي: دبل�م يف التعليم من كلية الفردنز

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

- وزير �سياحة

ردنية  ول ملدير عام امللكية االأ - نائب املدير االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5714533

06 4614146

الهواتف النقالة: 72222288 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

نائب رئي�ش املنظمة العاملية خلدمات ومت�ين الطائرات

 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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حممد جمعة الوح�ض

تاريخ امليالد: 1946

دب العربي احلديث )اأدب ونقد( امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف االأ

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية م�رش العربية 

اخلربات العملية:

1- وزير التنمية االجتماعية

2- اأمني عام دي�ان اخلدمة املدنية 

3- مدير عام التعليم اخلا�ش

4- مدير عام التعليم العام 

5- مدير عام التدريب الرتب�ي 

�سالمية باملدينة املن�رة  6- اأ�ستاذ جامعي يف اجلامعة االإ

7- ع�س� مناهج لغة عربية 

8- م�رشف ترب�ي يف عمان

ر�شية: الهواتف الأ

06 4395522

06 5600061

الهواتف النقالة: 5600061 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101   

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

دارية  3- جلنة ال�س�ؤون االإ

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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 �شالح القالب

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش يف ال�سحافة واالإعالم

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية اللبنانية 

اخلربات العملية:

1- وزير الثقافة واالإعالم

2-  وزير اإعالم 

3- وزير دولة 

4- رئي�ش حترير �سحيفة العرب الي�م 

5- مدير عام حمطة العربية الف�سائية 

6- كاتب عم�د ي�مي يف �سحفية الراأي 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5511487

06 5538594

الهواتف النقالة: 5521585 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  نقابة ال�سحفيني االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 
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رويدة املعايطة

تاريخ امليالد: 1955 

امل�شتوى التعليمي: �سهادة الدكت�راه يف ال�سحة العامة

و�سهادة ما بعد الدكت�راه يف االدارة

مريكية الدولة التي تخرجت منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- وزيرة التنمية االجتماعية 

داء احلك�مي  - وزيرة مراقبة االأ

- رئي�سة للجامعة الها�سمية 

ردنية  - مدير عام م�ست�سفى امللك عبد اهلل امل�ؤ�س�ش / جامعة العل�م والتكن�ل�جيا االأ

مرية منى احل�سني املعظمة - م�ست�سارة �ساحبة ال�سم� االأ

�رشة  مني العام للمجل�ش ال�طني ل�س�ؤون االأ - نائب الرئي�ش واالأ

مم املتحدة ومنظمة ال�سحة العاملية ومديرة مل�ساريع كندية - اأردنية لتط�ير  - م�ست�سارة للعديد من م�ؤ�س�سات منظمة االأ

كرث من ع�رش �سن�ات الق�ى الب�رشية الأ

- اأ�س�ست واأدارت املركز املتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية للنه��ش بال�سحة وتط�ير الق�ى الب�رشية يف جامعة العل�م 

والتكن�ل�جيا

- تراأ�ست املجل�ش التنفيذي ملنظمة املراأة العربية ف�ر اإن�ساءها يف جامعة الدول العربية

ر�شية: الهواتف الأ

02 7101318

06 5818724

الهواتف النقالة: 7997700 077

maaitah@jnc.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 7 اأيدون – الرمز الربيدي 21166

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

- ع�س� اللجنة التن�سيقية العاملية للربملانيات ح�ل حماية الطفل وال�سباب 

- رئي�سة اللجنة التنفيذية لقمة املراأة العربية 

ردن  - ع�س� يف املجل�ش التنفيذي ملنظمة املراأة العربية ممثل االأ
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اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

4- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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حاكم �شعود القا�شي

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الطب

اخلربات العملية:

- وزير �سحة

- م�ست�سار اأول جراحة الكلي وامل�سالك الب�لية

ردنية. /مدينة احل�سني الطبية / الق�ات امل�سلحة االأ

-  مدير مركز التاأهيل امللكي /مديرية اخلدمات الطبية امللكية

ر�شية: الهواتف الأ

06 5933333

06 4623600

الهواتف النقالة: 5526060 079

hakemal-kadi@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية طباء االأ نقابة االأ

احلقائب الوزارية: وزير لل�سحة 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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اأجمد املجايل

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش يف العل�م ال�سيا�سية من جامعة اوكاله�ما

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1. م�ساعد رئي�ش الت�رشيفات امللكية 

2. �سكرتري خا�ش للملك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه 

3. �سفري يف البحرين 

4. ع�س� جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش

ر�شية: الهواتف الأ

06 5828888

06 5411630

الهواتف النقالة: 7444333 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

�رشة جلنة �س�ؤون االأ
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 فاروق الق�شراوى

تاريخ امليالد: 1942

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف الفل�سفة

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- مدير مكتب جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني

2- وزير اخلارجية 

3- م�ست�سار يف الدي�ان امللكي الها�سمي 

ردين  4- رئي�ش املعهد الدبل�ما�سي االأ

5- �سفري يف وزارة اخلارجية 

من الدويل  ردن املناوب لدى جمل�ش االأ 6- ممثل االأ

ردنية 1981 - 1983 7- مدير دائرة املنظمات الدولية – وزارة اخلارجية االأ

ردنية الدائمة – ني�ي�رك  8- املمثلية االأ

ر�شية: 5824488 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7501026 077

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

2- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

3- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 
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�شامل الرتك

تاريخ امليالد: 1937

ردنية  امل�شتوى التعليمي: خريج الكلية الع�سكرية امللكية االأ

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

1- رئي�ش الدي�ان امللكي الها�سمي 

2- مدرب ورئي�ش مدربني ملدر�سة �سالح الهند�سة امللكي لفرتات ي�سل جمم�عها اإىل اأربع �سن�ات.

ردنية  ركان امللكية االأ 3- مدرب ورئي�ش مدربني يف كلية القيادة واالأ

4- اآمر املدر�سة �سالح الهند�سة امللكي ملدة �سنة

ردنية ملدة  5- رئي�ش فرع املعل�مات والتحليل يف مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة االأ

ثالث �سن�ات تقريبًا.

6- اآمر الكلية الع�سكرية امللكية ملدة اأربع �سن�ات 

مارات العربية املتحدة ملدة 3 �سن�ات(. 7- اآمر كلية زياد الع�سكرية )ُمعارًا للق�ات امل�سلحة يف دولة االإ

8- مدير عام ل�سالح الهند�سة امللكي ملدة عام ون�سف

ردنية ملدة عام  ركان امللكية االأ 9- اآمر كلية القيادة واالأ

ردنية من 1984 حتى  دارة )الل�ج�ستيك( يف القيادة العامة للق�ات امل�سلحة االأ ركان العامة لالإ 10- م�ساعد رئي�ش هيئة االأ

.1991

ردنية، اجلي�ش العربي 1991 -1993. 11- رئي�ش اأركان الق�ات الربية امللكية االأ

12- حمافظ ملحافظة العقبة 1996 – 1997.

13- مدير عام ورئي�ش للمجل�ش التنفيذي للم�ؤ�س�سة االقت�سادية واالجتماعية للمتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدامى 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5819717

06 5812860

الهواتف النقالة: 7606666 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  وملبية االأ 1- ع�س� يف اللجنة االأ

2- ع�س� يف جمعية تربية اخلي�ل العربية 

ردين منذ 9 �سن�ات 3- رئي�ش الحتاد الفرو�سية امللكي االأ
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4- رئي�ش الحتاد الريا�سات الع�سكرية ملدة عامني. 

مريكية  5- جمعية National Geographic االأ

Academy of Political Science مريكية 6- اأكادميية العل�م ال�سيا�سية االأ

7- جمم�عة الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية – وا�سنطن 

8- جلنة احلكماء العربية لرعاية امل�سنني

9- احتاد جمعيات املحاربني القدماء العربية ومقره القاهرة، واالحتاد الدويل للمحاربني القدماء ومقره باري�ش.

مريكية  و�سط ومقره يف وا�سنطن – ال�اليات املتحدة االأ 10- ممثل ملكتب الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية يف ال�رشق االأ

اللجان الربملانية: 

جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 
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 عبد احلافظ مرعي الكعابنه

تاريخ امليالد: 1937

امل�شتوى التعليمي: درا�سات ع�سكرية كلية الدفاع امللكية/بريطانيا

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا

اخلربات العملية: 

- رئي�ش هيئة االركان امل�سرتكة

- م�ست�سار ع�سكري للملك عبد اهلل الثاين بن احل�سني 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5349069

06 5339974

فاك�ض: 5359963 06

الهواتف النقالة:

077 7561222

079 5200287

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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مي�شيل حمارنة

تاريخ امليالد: 1935

داب واالقت�ساد امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش االآ

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية اللبنانية

 

اخلربات العملية:

ثار  1- مدير عام ال�سياحة واالآ

2- اأمني عام وزارة االإعالم 

مري ح�سن بن طالل  3- مدير مكتب �سم� االأ

4- مدير مهرجان جر�ش )1986 – 1987( وع�س� جلنة الثقافة الفن�ن 

5- م�ست�سار مكتب االإعالم يف وا�سنطن 

6- م�ست�سار �سياحي يف ني�ي�رك 

ر�شية: 5920915 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7526310 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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 وليد املعاين 

تاريخ امليالد: 1946 

امل�شتوى التعليمي: طبيب اخت�سا�ش جراحة دماغ واأع�ساب 

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية م�رش العربية

اخلربات العملية:

1- وزيرًا للتعليم العايل

2- وزيرًا لل�سحة

ردنية 3- رئي�ش للجامعة االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5533726

06 5537260

الهواتف النقالة:

077 7904000

077 7004444

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

   

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- رئي�ش جمعية اجلراحني االأ

مريكية والربيطانية وكلية اجلراحني امللكية  ع�ساب والدماغ االأ 2- ع�س� يف عدة جمعيات طبية منها جمعيتا جراحي االأ

الربيطانية 

3- ع�س� هيئة اإدارية يف منظمة اأبحاث الدماغ العاملية 

�سي�ية  وروبية االآ مني العام ملنظمة اأبحاث الدماغ االأ 4- االأ

ردنية طباء االأ 5- نقابة االأ

اللجان الربملانية: 

�رشة جلنة �س�ؤون االأ
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داود حنانيا

تاريخ امليالد: 1934

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الطب

مريكية / بريطانيا الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- مدير عام املركز العربي الطبي/ ومدير اخلدمات الطبية امللكية �سابقًا

2- جراحة القلب / رئي�ش ق�سم اجلراحة للقلب يف مدينة احل�سني الطبية واملركز الطبي العربي

و�سط. ردن مبا فيها اأول زراعة للقلب يف ال�رشق االأ 3- م�ؤ�س�ش جراحة القلب املفت�ح واأول من اأجرى عملياتها يف االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5341411

06 5920303

فاك�ض: 5920313 06

الهواتف النقالة: 5520902 079

 daoudhananie@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

   

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني طباء االأ نقابة االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 
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حيدر عي�شى مراد مراد

تاريخ امليالد: 1940

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش جتارة

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية م�رش العربية

اخلربات العملية:

دارة يف جمم�عة حيدر مراد واأوالده لال�ستثمار - رئي�ش جمل�ش االإ

- ع�س� جمل�ش اإدارة بنك القاهرة عمان

على  - ع�س� جمل�ش اإدارة جمل�ش اال�ستثمار االأ

- ع�س� جمل�ش اإدارة م�ؤ�س�سة ت�سجيع اال�ستثمار

على وقاف االأ - ع�س� جمل�ش االأ

- ع�س� جمل�ش �سندوق املع�نة ال�طنية

ر�شية: الهواتف الأ

06 5156270

06 4774658

06 5666151

فاك�ض: 4744700 06

الهواتف النقالة: 7693000 077

�شندوق الربيد: 7029 عمان

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردن 1- رئي�ش غرفة جتارة عمان واالأ

2- ع�س� جمل�ش اإدارة غرفة التجارة العربية الربيطانية

مريكية 3- ع�س� جمل�ش اإدارة غرفة التجارة العربية االأ

4- ع�س� جمل�ش اإدارة احتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة العربية

اللجان الربملانية: 

جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 
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 فواز حممد عودة اأبو تايه

تاريخ امليالد: 1946 

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اقت�ساد

اخلربات العملية: 

- م�ظف يف الدي�ان امللكي الها�سمي 

- رئي�ش الت�رشيفات امللكية 

- ع�س� اللجنة امللكية للميثاق ال�طني 

- �سفري ب�زارة اخلارجية 

ر�شية: 5820322 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5059988 079

abutayeh@isb.baknet.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد:

72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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عايد الع�شايلة 

تاريخ امليالد: 1950

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م زراعية

الدولة التي تخرج منها: العراق

اخلربات العملية:

1- مدير دائرة التعاون يف املنظمة التعاونية

2- مدير دائرة تعاون معان والطفيلة 

3- م�ساعد مدير دائرة تعاون الكرك 

ذاعة والتلفزي�ن  4- م�ست�سار ل�س�ؤون التنمية الزراعية يف م�ؤ�س�سة االإ

5- ع�س� جمل�ش قروي زح�م )1989 – 1990(

6- ع�س� بلدية الكرك 

ر�شية: 2386601 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7541979 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- ع�س� م�ؤ�س�ش لنادي زح�م الريا�سي الثقايف 

2- ع�س� االحتاد التعاوين العربي 

3- رئي�ش لعدة جمعيات تعاونية 

4- ع�س� �سابق يف حزب البعث العربي اال�سرتاكي 

اللجان الربملانية: 

جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 
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 وجدان التلهوين ال�شاكت

تاريخ امليالد: 1940

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م �سيا�سية

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية اللبنانية 

اخلربات العملية:

بحاث االقت�سادية 1968 – 1973  1- البنك املركزي – دائرة االأ

2- ع�س� هيئة مديرين واأمينة ال�رش – مطاحن الزرقاء الكربى 1978 

 1995 Antiques ثريات 3- مالك مل�ؤ�س�سة اليا�سني – عمل خا�ش للديك�ر واالأ

4- نائب رئي�ش ملتقى التداول للخدمات املالية 

ر�شية: الهواتف الأ

  06 5932222

06 5934444

فاك�ض: 5927777 06

الهواتف النقالة:

  077 7441449

 079 7030000

 wijdan@wtsaket.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين – عمان  عمال واملهن االأ 1- رئي�سة ملتقى �سيدات االأ

عمال العرب  2- ع�س� هيئة اإدارية ملجل�ش �سيدات االأ

3- جلنة �س�ؤون العمل للمراأة العربية منظمة العمل العربية 

4- هيئة احتاد امل�ستثمرات العرب 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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»حممد عبد احلميد« �شومان

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش ادارة اعمال

الدولة التي تخرج منها: اجلمه�رية اللبنانية

اخلربات العملية: رئي�ش جمل�ش اإدارة واملدير العام للبنك العربي 

ر�شية: الهواتف الأ

06 4656366

06 5665140

الهواتف النقالة: 7888888 077

shomanah@arabbank.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة برملانية 
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 ع�شام »حممد علي« بدير

تاريخ امليالد: 1932 

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري ادارة اعمال وحما�سبة 

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

- اأعمال خا�سة بقطاع التجارة وال�سناعة

- رئي�ش هيئة مديرين ومدير عام �رشكة م�اد البناء االردنية املحدودة

- رئي�ش جمل�ش ادارة �رشكة الكهرباء االردنية امل�ساهمة العامة

- ع�س� جمل�ش ادارة م�ؤ�س�سة �سمان ال�دائع

- ع�س� جمل�ش ادارة بنك مركزي �سابق

ر�شية: الهواتف الأ

06 4641168

06 4624192

الهواتف النقالة: 5999336 079

bdeir@go.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

رئي�ش جمل�ش اإدارة غرفة �سناعة عمان �سابقًا 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

دارية  2- جلنة ال�س�ؤون االإ
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 نوال حممود الفاعوري

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اأ�س�ل تربية

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

- م�ست�سارة- وزارة التنمية االجتماعية 

- مدير عام مدار�ش ابن تيمية الثان�ية ال�ساملة

ردن باالنتخاب )1993( �سالمي يف االأ - اأول امراأة فازت بع�س�ية جمل�ش ال�س�رى يف حزب جبهة العمل االإ

ردنية - ع�س� اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون املراأة االأ

- ع�س� املجل�ش اال�ست�ساري يف حمافظة مادبا

�سالمي باالنتخاب - ع�س� املكتب ال�سيا�سي يف حزب ال��سط االإ

جندة ال�طنية - ع�س� اللجنة ال�طنية لالأ

ردن اأوال - ع�س� جلنة مكافحة الف�ساد/ االأ

ر�شية: 3244669 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7399256 077

nawal19552003@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 680 مادبا

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

العديد من اجلمعيات اخلريية 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

�رشة 4- جلنة �س�ؤون االأ
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 �شميح مو�شى املومني

تاريخ امليالد: 1949 

دارة والتنمية التعاونية  امل�شتوى التعليمي: دبل�م عايل يف االإ

اخلربات العملية:

- مدير االحتاد التعاوين االقليمي

- مدير املعهد التعاوين االردين

- م�ست�سار يف امل�ؤ�س�سة التعاونية االردنية

- مدير تعاون عمان

ر�شية: الهواتف الأ

06 5333400

06 5605164

06 5698612

الهواتف النقالة: 5565088 079

samiehmomani@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

3- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

4- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

5- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 

�رشة 6- جلنة �س�ؤون االأ
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تركي عي�شى حداد 

تاريخ امليالد: 1931 

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش حق�ق

الدولة التي تخرج منها: �س�ريا

اخلربات العملية:

1- حمامي من تاريخ 2004/12/5 – 2007/8/27 

�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية. 2- رئي�ش اللجنة لدرا�سة م�رشوع النظام االأ

مم املتحدة يف فيينا. ردن يف ملتقى الق�ساة لتعزيز مكانة املراأة الذي عقدته دائرة االأ 3- مندوب االأ

ردن لدى جلنة مع التمييز العن�رشي التابعة للمف��سية ال�سامية  ردنية الها�سمية ملناق�سة تقارير االأ 4- مندوب اململكة االأ

ن�سان. حلق�ق االإ

زالة جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي يف جنيف. ردنية الها�سمية يف امل�ؤمتر الدويل الإ 5- مندوب اململكة االأ

6- ع�س� اللجنة امللكية للتحديث والتط�ير للت�رشيعات والتنمية ال�سيا�سية وامل�سرية الدميقراطية.

7- ع�س� يف جمل�ش جامعة الريم�ك خالل عامي 1988 – 1989.

ردن يف املجم�عة القان�نية العربية لدرا�سة الت�رشيعات العربية وتقدمي امل�س�رة لتط�ير الت�رشيعات التي من  8- ممثل االأ

�ساأنها النه��ش باملراأة العربية ومتكينها يف جميع املجاالت.

ن�ساين  ردنية لتنفيذ القان�ن الدويل االإ 9- ع�س� يف اللجنة ال�طنية االأ

10- ع�س� يف جلنة التنمية ال�زارية امل�سكلة من قبل جمل�ش ال�زراء

11- ع�س� يف اللجنة القان�نية ال�زارية امل�سكلة من قبل جمل�ش ال�زراء 

12- م�ست�سار يف دي�ان الت�رشيع والراأي .

13- قا�ش يف حمكمة البداية ويف حمكمة اال�ستئناف.

ر�شية: الهواتف الأ

06 5334300

06 5519556

فاك�ض: 5519575 06

الهواتف النقالة: 7555533 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101
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الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني 1- نقابة املحامني االأ

2- جمعية االإمناء التعاونية للمنفعة املتبادلة يف اربد 

3- املنتدى العربي يف عمان 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 
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 فخري اأبو طالب

تاريخ امليالد: 1936 

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف العل�م الع�سكرية

اخلربات العملية:

- م�ظف يف الدي�ان امللكي الها�سمي 

- رئي�ش الت�رشيفات امللكية 

- ع�س� اللجنة امللكية للميثاق ال�طني 

ر�شية: 5661441 06  الهواتف الأ

فاك�ض: 5668441 06

الهواتف النقالة: 7445566 077

fakhriabutaleb@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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حممد ماجد العدوان 

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اإدارة اأعمال

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اخلربات العملية:

1- �سكرتري �س�ؤون الع�سائر 1970

2- م�ساعد ل�س�ؤون الع�سائر 1972

3- رئي�ش حمكمة ال�رشطة 1973

4- مدير مديرية �رشطة حمافظة العقبة 

5- مدير وم�ست�سار عديل اإدارة ال�س�ؤون القان�نية 1981

6- مدير مديرية �رشطة البادية 1982

7- مدير مديرية �رشطة حمافظة البلقاء 

8- مدير مدر�سة ال�رشطة، حمافظة اربد، 1984

من العام للعمليات والتخطيط 1989 9- م�ساعد مدير االأ

10- مدير االمن العام )1993 – 1996(

11- رئي�ش الت�رشيفات امللكية )1992 – 1993(

ر�شية: 5513260 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5533224 06

الهواتف النقالة: 6399933 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

2- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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حممد �شامل �شليمان ال�شوابكة

تاريخ امليالد: 1950

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري تنمية

اخلربات العملية:

ردن  ردين يف عدد من �سفارات االأ 1- العمل يف ال�سلك الدبل�ما�سي االأ

ذاعة والتلفزي�ن  2- م�ساعدًا ملدير عام االإ

3- مديرًا عامًا للمركز الثقايف امللكي 

4- حمافظ يف وزارة الداخلية 

5- م�ست�سارًا لرئا�سة ال�زراء

6- اأمني عام دي�ان اخلدمة املدنية 

ر�شية: 3291555 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 7467918

079 9490969

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

دارية  3- جلنة ال�س�ؤون االإ
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 حممد على خري�شات

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اإدارة اأعمال / عل�م ال�سيا�سة / اإدارة عامة 

اخلربات العملية:

1- حمافظ يف وزارة الداخلية 1997 – 1999

2- م�ست�سار يف رئا�سة ال�زراء 1996

ؤتة لل�س�ؤون الع�سكرية، 1992 – 1995 3- نائب رئي�ش جامعة م�

ردنية، 1989 – 1992  4- مدير التخطيط والتنظيم يف الق�ات امل�سلحة االأ

ردنية، 1989 5- مدير املدفعية يف الق�ات امل�سلحة االأ

ردنية، 1988 6- اآمر مدر�سة املدفعية يف الق�ات امل�سلحة االأ

ردنية  7- رئي�ش �سعبة اخلطط يف الق�ات امل�سلحة االأ

8- رئي�ش �سعبة الدرا�سات يف مديرية املدفعية 

ردنية  دارة العامة يف معاهد الق�ات امل�سلحة االأ 9- حما�رش لالإ

10- مدير املكتب الع�سكري ل�سم� ويل العهد يف الدي�ان امللكي 1998

ر�شية: الهواتف الأ

06 5054777

06 5055481

الهواتف النقالة: 7418200 077

m.khrisat@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية طارق اخلريية )�سابقًا( 

2- جمعية اأبناء الطفيلة )�سابقًا( 

3- جمعية طارق التعاونية للمتقاعدين الع�سكريني 

4- جمعية املتقاعدين الع�سكريني االقت�سادية واالجتماعية 

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون املالية واالقت�سادية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه
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 اأحمد العايد العجارمة

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م ع�سكرية

اخلربات العملية:

1- ع�س� جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش 

2- رئي�ش �سعبة العمليات احلربية 

3- اآمر الكلية الع�سكرية

ر�شية: 5732900 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7969651 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

اللجان الربملانية: 

دارية  1- جلنة ال�س�ؤون االإ

2- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

3- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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جعفر علي احلنيطي

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: طبيب/ ماج�ستري تخدير واإنعا�ش

الدولة التي تخرج منها: اإ�سبانيا

اخلربات العملية:

1- ا�ست�ساري اأول تخدير واإنعا�ش

2- نائب رئي�ش الق�سم يف م�ست�سفى الب�سري

3- مدير م�ست�سفى الندمي احلك�مي 

4- مدير عام �سحة حمافظة مادبا 

ردين  5- اأمني عام للمجل�ش الطبي االأ

ر�شية: 4629030 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5302200 079

dr.j.huneiti@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية / ع�س� جمل�ش النقابة ونائب النقيب �سابقًا طباء االأ نقابة االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

دارية  2- جلنة ال�س�ؤون االإ

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 

4- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 
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الدكتور مناف حجازي

تاريخ امليالد: 1945

مرا�ش ال�سدرية امل�شتوى التعليمي: طبيب اخت�سا�ش االأ

الدولة التي تخرج منها: الي�نان وبريطانيا

اخلربات العملية:

ردنية  1- مدير عام اخلدمات الطبية امللكية / الق�ات امل�سلحة االأ

2- مدير مدينة احل�سني الطبية 

3- رئي�ش دائرة الباطنية – مدينة احل�سني الطبية

مرا�ش ال�سدرية – مدينة احل�سني الطبية  4- رئي�ش اخت�سا�ش االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5412868

06 4622954

الهواتف النقالة:

079 5990044

079 5909210

manaf.hijazi@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية طباء االأ نقابة االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

2- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه 

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية 
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خري الدين هاكوز

تاريخ امليالد: 1945

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اإدارة وعل�م ع�سكرية

اخلربات العملية:

1- �سابط يف الق�ات امل�سلحة حتى رتبة ل�اء 

من العام للعمليات والتدريب  2- م�ساعد مدير االأ

3- كبري مرافقي جاللة امللك ح�سني بن طالل عليه رحمة اهلل 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5731922

06 5735500

الهواتف النقالة: 5122711 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- اجلمعية اخلريية ال�رشك�سية 

2- ع�س� املجل�ش الع�سائري ال�رشك�سي 

مري حمزة بن احل�سني  3- ع�س� جمل�ش اأمناء مدار�ش االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

دارية  2- جلنة ال�س�ؤون االإ

3- جلنة �س�ؤون الزراعة واملياه



96

 اإبراهيم �شمارة الزعبي

تاريخ امليالد: 1939

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م ع�سكرية

اخلربات العملية:

ردنية   1- �سابط ركن يف الق�ات امل�سلحة االأ

2- مدير ا�ستخبارات عمان 

3- ملحق ع�سكري، العراق، بغداد 

4- ع�س� بلدية 

5- ع�س� جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش 

ر�شية: 7380701 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7924433 077

�شندوق الربيد: 303 الرمثا

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون البيئية وال�سحة والتنمية االجتماعية 

دارية  2- جلنة ال�س�ؤون االإ

3- جلنة �س�ؤون ال�سكان والتنمية
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عبد املجيد ذنيبات

تاريخ امليالد: 1945

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق

الدولة التي تخرج منها: �س�ريا

اخلربات العملية:

1- حمامي

2- مدر�ش 

3- مراقب عام جماعة االإخ�ان امل�سلمني �سابقًا 

ر�شية: 5152768 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5693422 06

الهواتف النقالة: 5543576 079

yahala111@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 55 الكرك

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  نقابة املحامني االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون القان�نية 

2- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 
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 اأحمد عبداهلل اأبو ربيحة

تاريخ امليالد: 1932

امل�شتوى التعليمي: ثان�ي

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

ردنية  1- �سابط متقاعد من الق�ات امل�سلحة االأ

2- رئي�ش بلدية ذيبان 

ر�شية: 3206016 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7402322 077

abuirbaiha@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

   

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ع�س� �رشف يف العديد من الن�ادي الريا�سية واجلمعيات التعاونية واخلريية 
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هيفاء اأبو غزالة

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه

اخلربات العملية:

مم املتحدة االإمنائي للمراأة )الي�نيفيم( قليمية ل�سندوق االأ 1- املديرة االإ

2- ع�س� جمل�ش اأمناء جامعة البلقاء التطبيقية.

ر�شية: 5532834 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5532938  06

الهواتف النقالة:

079 55786780

079 5578678

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101 

عيان( )جمل�ش االأ

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين للمراأة �سابقًا رئي�سة االحتاد االأ

اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون اخلارجية 

2- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

�رشة 3- جلنة �س�ؤون االأ
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جانيت املفتي

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف املناهج واأ�ساليب التدري�ش

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اخلربات العملية:

ردنية، 2001. مناء – اجلامعة االأ 1- ع�س� يف جمل�ش االأ

ردنية للعل�م والتكن�ل�جيا، 1999 – 2000 مناء – اجلامعة االأ 2- ع�س� يف جمل�ش االأ

3- ع�س� يف جمل�ش التعليم العايل، 1992 – 1997

مري حمزة بن احل�سني الثان�ية، 1996  مناء – مدر�سة االأ 4- ع�س� يف جمل�ش االأ

داب، 1991  5- ع�س� هيئة تدري�ش يف كلية العل�م واالآ

6- حما�رشة لغة اإجنليزية – كلية العل�م الرتب�ية، 1990 - 1991 

داب، 1970 - 1974 7- حما�رشة ق�سم اللغة االإجنليزية – كلية االآ

8- مدر�سة لغة اجنليزية يف مدر�سة امللكة زين ال�رشف الثان�ية يف عمان، 1955 - 1970 

9- م�رشفة ترب�ية يف مديرية الرتبية والتعليم – حمافظة عمان 

ر�شية: 4629100 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 8514818 06

الهواتف النقالة: 5595614 079

jmufti@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 2032 رمز بريدي 11181 جبل عمان

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

كادميي  مري ح�سن للتميز االأ 1- ع�س� يف جلنة جائزة االأ

مناء  2- مركز هيا الثقايف – جمل�ش االأ

مريكية – فرع عمان  3- جمعية خريجي اجلامعة اللبنانية االأ

هلية  4- جمعية خريجي املدر�سة االأ

5- رئي�سة اجلمعية اخلريية ال�رشك�سية – الفرع الن�سائي 

مري حمزة بن احل�سني الثان�ية )�سابقًا(  6- رئي�سة اللجنة الرتب�ية / مدر�سة االأ

مري حمزة الثان�ية )�سابقًا(  7- ع�س� جمل�ش اأمناء مدر�سة االأ

مناء  8- �سندوق امللكة علياء للتط�ير االجتماعي – ع�س� �سابق يف جمل�ش االأ

طفال )SOS( يف عمان  9- جمعيات قرى االأ

ردين – نائب رئي�ش يف اللجنة التنفيذية  10- االحتاد الن�سائي االأ
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اللجان الربملانية: 

1- جلنة ال�س�ؤون الرتب�ية والتعليمية والثقافية واالإعالمية 

2- جلنة �س�ؤون ال�سياحة والرتاث 

�رشة 3- جلنة �س�ؤون االأ
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جمل�ض النواب
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 عمان
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خليل ح�شني خليل عطية 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 14275   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1958

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية 

الدولة التي تخرج منها: م�رش

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثالث والرابع ع�رش / مدير �رشكة مقاوالت 

الهواتف النقالة: 5201111 079

�شندوق الربيد: 3591 الرمز الربيدي 7062

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش الهيئة اال�ست�سارية لنادي �سباب احل�سني.

ردنيني  2- نقابة املهند�سني االأ

ردنيني  3- نقابة املقاولني االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اإعادة ثقة النا�ش يف العمل ال�سيا�سي، ودعم وت�سجيع التعددية واالإ�سالح من خالل اأحزاب �سيا�سية ق�ية. واال�ستمرار 

يف دعم ال�سعب الفل�سطيني يف مقاومته لالحتالل ال�سهي�ين. وعلى ال�سعيد االقت�سادي طالب احلك�مة ب�رشورة حتديد 

�سعارها واإعفائها من جميع اأن�اع الر�س�م واجلمارك وال�رشائب.  ال�سلع ال�رشورية حلياة امل�اطن، وتقدمي الدعم الأ
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جعفر مروان �شامل العبدلالت

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 12141   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1977

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش اأمانة عمان / رئي�ش اللجنة ملنطقة ماركا 

ر�شية: 5635200 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5533363 079

omarhu2002@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 961722 الرمز الربيدي 11196

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش �سابق جلمعية العلياء اخلريية 

عمال  2- جمعية رجال االأ

�سكان  3- جمعية م�ستثمري قطاع االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

2- جلنة فل�سطني 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

رفع �سقف احلريات ودعم ال�سحافة وو�سائل االإعالم، واإعالء )تعزيز( الثقة بني احلك�مة وال�سعب. و�رشورة ا�ستثناء 

اأن�اع اخل�سار(، وتقدمي دعم مادي  طفال والدواء واخلبز وبع�ش  االأ ال�رشائب مثل )حليب  �سا�سية من  االأ امل�اد  بع�ش 

ج�ر يف القطاعني  �سا�سية. والعمل على زيادة الرواتب واالأ �رش الفقرية، كذلك فر�ش رقابة �سارمة على اأ�سعار ال�سلع االأ لالأ

العام واخلا�ش. واإعطاء املراأة دورًا هامًا يف املجتمع، واإيالء ال�سباب املزيد من االهتمام.
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ح�شن حممود خالد �شافى

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 8118   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: الثان�ية العامة 

الدولة التي تخرج منها: فل�سطني 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش جمل�ش اإدارة جمم�عة �رشكات

ر�شية: 4913630 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 5576402

079 5523964

hassan_safi966@wanadoo.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

بناء الدائرة، وال�ق�ف اإىل  ؤ الفر�ش، وت�فري اخلدمات ال�سحية والتعليمية الأ تكري�ش ال�حدة ال�طنية، والعمل على تكاف�

مة وعلى راأ�سها الق�سية الفل�سطينية والتم�سك بحق الع�دة والتع�ي�ش. جانب ق�سايا االأ
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عزام جميل فار�ض الهنيدي

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4779   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1948

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة كهربائية 

الدولة التي تخرج منها: م�رش 

�سالمي  اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش / مدير الدائرة الهند�سية يف امل�ست�سفى االإ

الهواتف النقالة: 5533713 079

info@islamic-hospital.org :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 961000

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني / نقيب �سابق 1- نقابة املهند�سني االأ

دارية لنادي الريم�ك 2- ع�س� الهيئة االإ

3- جمعية املحافظة على القراآن الكرمي 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي  كتلة ن�اب جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

إ�سالح �سيا�سي �سامل،  �سالمي، ويطالب باملبا�رشة با يتبنى النائب الربنامج ال�سيا�سي واالقت�سادي حلزب جبهة العمل االإ

حزاب ال�سيا�سية، ورفع الرقابة عن ال�سحافة واالإعالم،  من خالل تعديل قان�ن االنتخاب، وقان�ن االجتماعات وقان�ن االأ

تر�سيد  كذلك  لطلبة اجلامعات.  عام  وت�سكيل احتاد  الد�ست�رية  املحكمة  قان�ن  وتقدمي م�رشوع  العامة،  ون�رش احلريات 

ج�ر بجدول غالء املعي�سة، وزيادة  النفقات العامة والهدر يف املال العام وحماربة الف�ساد فعاًل »ال ق�اًل«، وربط الرواتب واالأ

ج�ر مبا ال يقل عن 180 دينارًا. دنى لالأ عالوة املعلمني اإىل 100% واإقامة نقابة لهم، ورفع احلد االأ
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حمزة عبا�ض ح�شني من�شور

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 9310   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف املناهج واأ�س�ل الرتبية

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

كرث من دورة برملانية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش ق�سم التعليم العام / نائب الأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 4029484

06 5696985

الهواتف النقالة: 5211552 079

    info@jabha.net :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 372 �سحاب 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�سالمي 1- رئي�ش جمل�ش ال�س�رى حلزب جبهة العمل االإ

خ�رش 2- رئي�ش جمعية الهالل االأ

3- رئي�ش اللجنة التنفيذية حلماية ال�طن وجمابهة التطبيع 

4- نائب رئي�ش الرابطة الدولية للربملانيني املدافعني عن الق�سية الفل�سطينية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي / رئي�ش الكتلة  كتلة ن�اب حزب جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

اللجنة القان�نية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سالمي، ويعمل على الت�جه نح� تطبيق  يتبنى النائب الربنامج ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي حلزب جبهة العمل االإ

�سالمية، واإحداث اإ�سالحات د�ست�رية وقان�نية تعزز دور جمل�ش الن�اب واحلريات العامة، وحتقيق العدالة  ال�رشيعة االإ

الفقر والبطالة، والعمل على معاجلة  التعليم والعمل واخلدمات، والعمل على احلد من م�سكالت  بني امل�اطنني يف جمال 

مة العربية ويف مقدمتها فل�سطني  �سالمي، ون�رشة ق�سايا االأ امل�سكالت االجتماعية، وتعزيز العالقات مع املحيط العربي واالإ

والعراق.
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حممد �شلمى ح�شان الكوز )اأبو الرائد(

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 7696   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1951

امل�شتوى التعليمي: الثان�ية العامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش / مدير �رشكة مقاوالت 

ر�شية: الهواتف الأ

06 4757888

06 4737774

الهواتف النقالة:

079 5534583

077 7278666

�شندوق الربيد: 38501 عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املقاولني االأ

2- رئي�ش فخري جلمعية العاطلني حركيًا / الق�ي�سمة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

دعم ال�سعب الفل�سطيني ال�سرتداد كامل حق�قه امل�رشوعة، و�سمان حق الع�دة والتع�ي�ش لالجئني الفل�سطينيني. و�سياغة 

�سيا�سة  يتم جتاوز  واأن  االنتخابية،  الدوائر  كافة  بني  ومت�ازنًا  النيابي،  والتمثيل  العدالة  يحقق  انتخاب جديد،  قان�ن 

ق�ساء، واأن تفتح كل دوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها جلميع اأبناء ال�طن، واأن يتم حتقيق العدالة للجميع وامل�ساواة يف ظل  االإ

�س�ل  واالأ املنابت  عن  الت�ساوؤل  معيار ومقيا�ش  واالنتهاء من  ا�ستثناء،  بال  ال�طن  اأبناء  الفر�ش جلميع  ؤ  وتكاف� القان�ن 

لتحديد م�ا�سفات امل�اطنة وت�زيع املنا�سب املهمة يف الدولة. ودعم الدواء من خالل اإلغاء اجلمارك و�رشيبة املبيعات، 

وحتقيق العدالة يف تقدمي اخلدمات بني خمتلف املحافظات ومناطق عمان. 
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 حممد ح�شني �شلمي الكوز )اأبو عمار(

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 7233   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1950

امل�شتوى التعليمي: درا�سات عليا اإدارة وتخطيط ترب�ي 

ردن الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائبًا يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش ومعلم يف وزارة الرتبية والتعليم 

الهواتف النقالة: 5566850 079

�شندوق الربيد: 16060 عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- ع�س� اإدارة نادي ال�حدات �سابقًا.

2- ع�س� جلنة الزكاة �سابقًا.

�سالمية �سابقًا. 3- ع�س� جمل�ش املنظمات االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الت�جيه ال�طني 

2- جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

عن  و�سجاعة  بجراأة  الدفاع  يف  ال�طن  هذا  وح�سارة  قيم  مع  ين�سجم  حتى  ردين  االأ ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  النظر  اإعادة 

الق�سايا املركزية يف وطننا العربي، وخا�سة ما يعانيه ال�سعب الفل�سطيني من تدمري وا�سح للبنية ال�سيا�سية واالجتماعية 

واالقت�سادية يف فل�سطني، وف�سح ال�سيا�سات االإ�رشائيلية الرامية اإىل ته�يد القد�ش وبناء امل�ست�طنات. وتقدمي الدعم اإىل 

واإعادة  الفقراء.  للم�اطنني  امل�ساعدات  تقدم  التي  ال�سناديق واجلهات  وت�حيد  دي�نهم،  من  واإعفائهم  الزراعي  القطاع 

النظر يف قان�ن ال�سري، وقان�ن املالكني وامل�ستاأجرين وال�سمان االجتماعي جلهة خدمة امل�اطنني الفقراء. واإن�ساء نقابة 

للمعلمني وتقدمي الدعم للجامعات.
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يو�شف احمد ح�شني القرنة

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 6406   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشكة مقاوالت ونقيب املقاولني 

ر�شية: 4641000 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5527229 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املهند�سني االأ

ردنيني – نقيب �سابق    2- نقابة املقاولني االأ

3- جمعية حماية امل�ستهلك 

4- جمعية حماية القد�ش

5- رئي�ش فخري لعدة جمعيات خريية واأندية ريا�سية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

من املائي والبيئي وكبح معدالت الت�سخم وزيادة تناف�سية االقت�ساد  العمل على اإيجاد م�سادر بديلة للطاقة، وحتقيق االأ

ال�طني. وحتقيق �رشاكة حقيقية بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية. والعمل على اإعادة النظر بالرواتب ب�سكل جذري 

الر�س�م اجلمركية  واإلغاء  للت�سعري،  نظام جديد  والبحث عن  �سعار  االأ ارتفاع  على احلد من  والعمل  بالت�سخم.  وربطها 

�سا�سية، واعتماد مبداأ احلماية اجلمركية لل�سناعات الغذائية. وت�فري  وال�رشيبية العامة على املبيعات عن ال�سلع الغذائية االأ

الطاقة واملياه باأ�سعار معق�لة ل�سغار امل�ستهلكني، والعمل على حت�سني ظروف احلياة يف خميمات الالجئني الفل�سطينيني. 

�رشورة اإقرار نظام التاأمني ال�سحي ال�سامل جلميع امل�اطنني يف اإطار ال�سمان االجتماعي، اإىل جانب التاأمني �سد البطالة. 

وت��سيع وت�زيع املراكز ال�سحية ال�ساملة يف جميع اأنحاء اململكة وحت�سني كفاءتها، واإعادة النظر يف �سيا�سات التعليم جتاه 

ت��سيع امللتحقني بالتعليم املهني، وعدم رفع الر�س�م اجلامعية. 
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ممدوح �شالح حمد العبادى

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 11604   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1943

امل�شتوى التعليمي: طبيب/ تخ�س�ش طب عي�ن

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش/ وزير �سحة 

الهواتف النقالة: 5969090 079

alabbadimamdouh@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ نقابة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

مة العربية.  العليا لالأ ردنية مبنية على مرجعية عروبية وا�سحة ت�سع يف ح�سبانها امل�سالح  باأن تك�ن امل�اقف االأ طالب 

امل�ستقلة  دولته  اإقامة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  لتمكني  الفل�سطينية،  لل�سلطة  ال�سيا�سي  الدعم  تقدمي  با�ستمرار  وطالب 

ن احلك�مات الربملانية تك�ن اأكرث قدرة على  وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف. وطالب بالكف عن ف�سل النيابة عن ال�زارة، الأ

حزاب. وطالب كذلك  التناغم من متطلبات ال�سعب. وطالب با�ستكمال ع�س�ية هيئة مكافحة الف�ساد، واإعادة النظر بقان�ن االأ

ؤ  ب�رشورة العمل على تعزيز االإ�سالح ال�سيا�سي القائم على اأ�س�ش التغيري ال�سامل الذي يحقق العدالة االجتماعية وتكاف�

مر الذي من �ساأنه خلق حالة من الت�ازن بني التحديات االقت�سادية وال�سيا�سية  الفر�ش وامل�ساواة و�سيادة القان�ن. االأ

املجتمع  م�ؤ�س�سات  جميع  مع  الن�اب  جمل�ش  يق�ده  �سامل  وطني  ح�ار  اإىل  بحاجة  ردن  االأ اأن  اإىل  واأ�سار  واالجتماعية. 

حزاب  �سالح ال�سيا�سي التي ت�سمل ق�انني االنتخاب واالأ املدين ومب�ساركة حقيقية من احلك�مة ح�ل الق�انني الناظمة لالإ

إن�ساء حمكمة د�ست�رية. واملطب�عات واالجتماعات العامة وطالب با
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احمد حممد علي ال�شفدى

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 10666   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اأجهزة طبية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: �سابط يف الق�ات امل�سلحة االأ

فاك�ض: 5660781 06

الهواتف النقالة: 7333333 077

ردن  �شندوق الربيد: 9378 عمان – 11191 الأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

رفع كفاءة اخلدمة ال�سحية من خالل و�سع اإطار ا�سرتاتيجي يرتكز على تنمية الق�ى العاملة ال�سحية، وتنمية وتط�ير 

دارة ال�سحية يف اململكة، وتنمية وتط�ير املرافق ال�سحية من م�ست�سفيات ومراكز �سحية وتطبيق نظام �سحي �سامل،  االإ

وبناء م�ست�سفى اأطفال يف كل حمافظة، وا�ستحداث م�ست�سفيات متخ�س�سة لكبار ال�سن. واإقرار قان�ن للم�سائلة الطبية، 

خطاء الطبية، ودعم القطاع ال�سياحي وت�سجيع القائمني على تقدمي اخلدمات ال�سياحية من  ونظام تاأمني خا�ش �سد االأ

خذ  ردنية. والعمل على تعديل معايري االعتماد لالأ فنادق ومطاعم وغريها، اإىل جانب تكثيف برامج التدريب للق�ى العاملة االأ

بعني االعتبار ال�سبغة التطبيقية للمناهج، ورفع �س�ية قطاع النقل وحتديث و�سائط النقل خلدمة امل�اطن واحلفاظ على 

بار االرت�ازية / اجل�فية، واالجتاه نح� حتلية  البيئة. وت�فري التم�يل الالزم لتنفيذ م�رشوع جر مياه الدي�سي وحفر االآ

مياه البحر وم�رشوع قناة البحرين )العقبة – البحر امليت(.
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عبد الرحيم فتحي �شليم البقاعي

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 10061   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1959

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية 

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب اأمني عمان 

 

ر�شية: الهواتف الأ

06 4640934

06 4659970

فاك�ض: 4659961 06

الهواتف النقالة: 5525232 079

boucai@nets.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 5627 عمان 11183

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين الها�سمي / حملة الرب واالإح�سان  1- ال�سندوق االأ

2- م�ؤ�س�سة امللك ح�سني / املعهد ال�طني للم��سيقى 

ردين  حمر االأ 3- جمعية الهالل االأ

4- جمعية ونادي الفيحاء 

ردين لكرة ال�سلة / ع�س� جمل�ش اإدارة  5- االحتاد االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

نظمة املتعلقة  داري املايل، والعمل على ت�حيد الق�انني واالأ تفعيل الرقابة على اأداء ال�سلطة التنفيذية، وحماربة الف�ساد االإ

بت�سجيع اال�ستثمار، وو�سع حد للمركزية ال�سائدة يف بع�ش ال�زارات وامل�ؤ�س�سات، ومراقبة ومتابعة امل�ست�ردات، والعمل 

على �سيانة املدار�ش احلك�مية وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. 
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يو�شف احمد علي الب�شتنجي

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 8623   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: دبل�م هند�سة مدنية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رجل اأعمال 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5517248

06 4652245

فاك�ض: 4618464 06

الهواتف النقالة: 5587344 079

Josafco_98@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 840628 عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  عمال االأ 1- جمعية رجال االأ

2- جمعية اأبناء الكرك 

3- جمعية دورا للتنمية االجتماعية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 
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طارق �شامي حنا خوري

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 6945   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اإدارة اأعمال 

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5939347

06 5931918

الهواتف النقالة:

079 5333330

078 8880080

tarek@gskhoury.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 150596 عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش نادي ال�حدات 

2- نقيب جتار امل�اد الغذائية )�سابقًا( 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

رفع  غري  اأخرى  دخل  م�سادر  إيجاد  با احلك�مة  مطالبًا  الرواتب  بزيادة  م�سب�قة  تكن  مل  ما  �سعار  االأ لزيادة  حد  و�سع 

�سعار وتخفيف الدعم عن بع�ش ال�سلع ال�رشورية، وا�ستثمار م�ارد التخا�سية يف اإيجاد م�ساريع تنم�ية ت�ساعد خزينة  االأ

من  التاأمني ال�سحي وتفعيله لتحقيق االأ الدولة على تغطية عجزها وت�فر فر�ش عمل جديدة للم�اطنني، وت��سيع نظام 

ال�سحي للم�اطن، �رشورة بقاء دور الدولة يف التعليم مع تط�ير املناهج التعليمية لتن�سجم مع التط�ر العلمي املعا�رش 

وربط خمرجات التعليم مع احتياجات ال�س�ق، ودعم م�ساريع البحث العلمي وت�فري مظلة له حتى ي�ساهم يف عملية التنمية 

للمعلمني  نقابة  واإن�ساء  الدميقراطية،  تعزيز احلياة  ي�ساهم يف  العامة  لالجتماعات  قان�ن جديد  وتقدمي  لل�طن،  ال�ساملة 

ترعى م�ساحلهم وتدافع عن حق�قهم، وتقدمي م�رشوع قان�ن معدل لقان�ن املطب�عات والن�رش ين�ش �رشاحة على عدم 

للم�اطن  الراأي  التعبري عن  ردين كفل حرية  االأ الد�ست�ر  واأن  الن�رش خا�سة  اأو ت�قيفه يف ق�سايا  ال�سحايف  ج�از حب�ش 

ردين  الأ
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خلف عبد الكرمي �شامل الرقاد

الدائرة النتخابية: الرابعة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 18206   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1948

امل�شتوى التعليمي: طبيب اخت�سا�ش جراحة 

الدولة التي تخرج منها: بلجيكا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش ق�سم اجلراحة واجلهاز اله�سمي يف م�ست�سفى مدينة احل�سني الطبية 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5050039

06 4649400

فاك�ض: 4656660 06

الهواتف النقالة: 7559069 077

�شندوق الربيد: 232 - طارق 11947 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية 1- جمعية اجلراحة االأ

ردنية  طباء االأ 2- نقابة االأ

وروبية  3- جمعية جراحة املنظار االأ

ردنية 4- جمعية اجلهاز اله�سمي االأ

5- زميل كلية اجلراحة الربيطانية / غال�سك� 

6- جمعية جراحة ال�سمنة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�سحة والبيئة 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ارتباطات خارجية  لها  لي�ش  ال�سارع  نب�ش  من  قريبة  وامل�اطن،  لل�طن  انتمائها  فاعلة  اأحزاب وطنية  بناء  على  الرتكيز 

ردن لنا جميعًا م�سانًا من كل �س�ء اأو اأذى، والرتكيز على دعم امل�اطن اقت�ساديًا وحماربة  ردنيني واالأ عن�انها امللك لكل االأ

الفقر والبطالة وكذلك العمل على التاأمني ال�سحي ال�سامل ودعم التعليم واجلامعات وال�سحة. ودعم الدواء كمادة اأ�سا�سية 

من خالل اإلغاء اجلمارك عنها و�رشيبة املبيعات. 
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حمد �شالح العبداهلل ابو زيد

الدائرة النتخابية: الرابعة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 14860   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1938

امل�شتوى التعليمي: ثان�ية عامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش  

ر�شية: 4021744 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5532091 079

�شندوق الربيد: 89 – عمان – �سحاب 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش جمعية عبد اهلل بن عمر 

2- رئي�ش حزب احلرية وامل�ساواة 

3- رئي�ش نقابة احلافالت

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

مالمح الربنامج القت�شادي والجتماعي:

للمدي�نية  ت�ساف  باأن  ذلك  احلك�مة  تتحمل  واأن  املحروقات  اأ�سعار  رفع  وعدم  �سعار،  االأ ملراقبة  التم�ين  وزارة  اإن�ساء 

�سعار منخف�سة على امل�اطنني. وو�سع خطة  العامة خالل هذا العام. وعدم زيادة اأ�سعار الطاقة الكهربائية حتى تبقى االأ

لزيادة رواتب الع�سكريني واملدنيني العاملني واملتقاعدين ومنتفعي �سندوق املع�نة ال�طنية، ورد قان�ن ال�سري واإيقاف 

العمل به مبا�رشة، والرج�ع اإىل القان�ن القدمي اإىل حني اإقرار قان�ن من�سف. وطالب ب�رشورة دعم ق�سايا املراأة وتط�ير 

�سالمية ال�سمحاء. وطالب بدعم ت�جهات ال�سباب الريا�سية  الت�رشيعات حتى حت�سل على كامل حق�قها �سمن ال�رشيعة االإ

والثقافية، وت�فري فر�ش العمل لهم، باالإ�سافة اإىل دعم ذوي االحتياجات اخلا�سة. واإن�ساف اأطباء القطاع العام برفع 

وال�رشائب.  الر�س�م اجلمركية  من  العام  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  ردنيني يف  االأ امل�ستثمرين  واإعفاء  �سا�سية،  االأ رواتبهم 

م�ر والرقابة عليها.  واإعادة النظر بقان�ن البن�ك بهدف �سبط االأ
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ن�شال برج�ض �شاهر احلديد

الدائرة النتخابية: الرابعة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 14725   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1959

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية 

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأمني عمان وع�س� جمل�سها 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5330606

06 5816052

فاك�ض: 5334469 06

الهواتف النقالة:

079 6227000

077 7515555

nidalhadid@gmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 921686 الرمز الربيدي 11192

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- نائب رئي�ش احتاد كرة القدم 

2- نائب رئي�ش تكية اأم علي 

ردين الها�سمي 3- ع�س� جمل�ش اإدارة ال�سندوق االأ

4- منظمة اأطفال املت��سط – روما 

ردنية  وملبية االأ 5- نائب رئي�ش اللجنة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 
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الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  1- جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

2- جلنة الريف والبادية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

برامج  م�ؤ�س�سة. وو�سع  وق�اعد  اأ�س�ش  على  تق�م  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطتني  بني  وم�ث�قة  اإقامة عالقات مميزة 

برامج  واعتماد  االقت�سادية واالجتماعية.  التحديات  ملعاجلة  زمنية حمددة  اأطر  هداف �سمن  واالأ املعامل  وطنية وا�سحة 

نتاجية التي ت�ستقطب  االإ�سالح ال�رشيبي والتقليل من التهرب ال�رشيبي وعدم زيادة معدالتها. واالقرتاب من امل�ساريع االإ

نتاج واال�ستثمار والت�سنيع وت��سيع قاعدة الزراعة وتعظيم قدرات الرثوة احلي�انية وا�ستغالل  يدي العاملة، وزيادة االإ االأ

غ�ار والبحث عن بدائل للطاقة. والعمل على تخفي�ش النفقات العامة للحد من عجز امل�ازنة العامة.  القدرات املتاحة يف االأ

رباك  اإىل جانب مطالبته احلك�مة بت��سيح �سيا�ستها يف اإدارة �س�ق راأ�ش املال، وطالب بت�حيد م�ؤ�س�سات اال�ستثمار منعًا لالإ

مثل  الذي ينتج عن تعددها. والعمل على حت�سني املناهج ون�عية التعليم مبختلف م�ست�ياته، وو�سع املعايري لال�ستخدام االأ

للم�ؤ�س�سات ال�سحية، ور�سد املخ�س�سات الالزمة ل�سيانتها وتزويدها بامل�ستلزمات الفنية والك�ادر الب�رشية امل�ؤهلة
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حممد عبداهلل احلمد ابو هديب

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 12554   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1960

�رشة  امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب و جراحة عامة واخت�سا�ش طب االأ

ردن  الدولة التي تخرج منها: البكال�ري��ش من رومانيا /االخت�سا�ش من االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش والرابع ع�رش/ طبيب يف القطاع اخلا�ش 

الهواتف النقالة: 5550402 079

�شندوق الربيد: 41 الرمز الربيدي 11953

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ 1- نقابة االأ

2- ع�س� جمل�ش اأمانة عمان عن منطقة تالع العلي 

3- ع�س� احتاد الربملان العاملي لل�سباب

4- ع�س� احتاد املدن العاملية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

قليمية  تعزيز ال�حدة ال�طنية والرتكيز على التنمية ال�سيا�سية جنبًا اإىل جنب مع التنمية االقت�سادية واالجتماعية، ونبذ االإ

ومتجزاأة  مبت�رة  �ستبقى  ردنية  االأ الدميقراطية  التجربة  واإن  التمييز.  اأ�سكال  وكافة  واملح�س�بية  وال�سللية  واجله�ية 

اأهمية ودعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين من  تاأخذ بعني االعتبار  اإرادة �سيا�سية جدية الإحداث تنمية �سيا�سية  اإذا مل تت�لد 

اأحزاب ونقابات ومنظمات غري حك�مية. كذلك ال�ق�ف بحزم مع اأ�سقائنا الفل�سطينيني حتى يح�سل�ا على حق�قهم كاملة 

اأ�سا�ش  با�ستعادة فل�سطني املحتلة واإقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف، واأن حتل م�سكلة الالجئني على 

خرية  ال�سن�ات االأ التي ته�سمت يف  ال��سطى  الطبقة  اإعادة  الع�دة والتع�ي�ش. والعمل على  الدولية وحقهم يف  ال�رشعية 

ل�سالح ال�رشائح العليا التي ت�ستح�ذ على ال�سلطة والق�ة. 
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احمد يو�شف حممد العدوان

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 11463   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1954

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري 

الدولة التي تخرج منها: ال�س�دان 

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: عميد ركن يف الق�ات امل�سلحة االأ

ر�شية: 5236455 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7782618 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- ع�س� جمعية ال�سباط التقاعدية يف اأب� ن�سري و�سفا بدران 

2- ع�س� املجتمع املحلي يف اأب� ن�سري و�سفا بدران 

3- ع�س� ال�رشطة املجتمعية 

4- ع�س� جلنة الرتبية والتعليم / ل�اء اجلامعة 

5- ع�س� املجل�ش اال�ست�ساري ملحافظة العا�سمة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الزراعة واملياه 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�رشي، واملحافظة على ال�سيا�سة العامة للبلد والتي تخدم م�سلحة  احلفاظ على ال�حدة ال�طنية، والرتابط االجتماعي واالأ

ال�طن وامل�اطن، والعمل على تخفي�ش الر�س�م اجلامعية، واالهتمام بالتعليم، واإعادة النظر بقان�ن املالكني وامل�ستاأجرين، 

ال�سلع  لبع�ش  التجار  بع�ش  احتكار  واإلغاء  للمملكة،  اال�ستثمارات  والعمل على جلب  والكهرباء،  املاء  اأ�سعار  وعدم رفع 

منية. جهزة االأ وامل�اد التم�ينية، ودعم الق�ات امل�سلحة واالأ
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�شميح مو�شى يون�ض بينو

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: ال�رشك�سي / ال�سي�ساين  �شوات: 3732   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: �س�ريا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمامي / ل�اء متقاعد/ ع�س� جمل�ش اأعيان 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5353963

06 5855755

الهواتف النقالة:

079 5517444

077 7756688

�شندوق الربيد: 127 الرمز الربيدي 11831

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش جمعية اأ�سدقاء جمه�رية ال�سي�سان

2- ع�س� املجل�ش امللكي للدرا�سات الدينية 

3- ع�س� النادي الق�قازي 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة القان�نية 

دارية  2- اللجنة االإ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الت�جهات نح� تخ�سي�ش  العامة. ودعم  النفقات  ردن ب�سكل وا�سح، و�سبط  االأ العمل على و�سع خريطة اال�ستثمار يف 

نتاج الزراعي كم�سلحة وطنية. كذلك تنظيم  اأرا�سي ممل�كة للخزينة لغايات زراعة القمح وال�سعري، والع�دة اإىل منط االإ

�س�ق العقار، وتنمية امل�ارد الب�رشية يف القطاعني العام واخلا�ش. و�سم�ل جميع امل�اطنني بالتاأمني ال�سحي ال�سامل، 

املدين  القطاعني  يف  امل�ظفني  رواتب  وزيادة  ال�رشيبية،  نظمة  واالأ الق�انني  ومراجعة  املعلم،  مكانة  رفع  على  والعمل 

والع�سكري، باالإ�سافة اإىل حماربة الف�ساد، واإن�ساء دي�ان املظامل. 
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ن�شار ح�شن �شامل القي�شي

.

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 11736   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1971

امل�شتوى التعليمي: طبيب اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية وعقم 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية والعقم يف وزارة ال�سحة  

ر�شية: الهواتف الأ

06 5527171

06 5527060

الهواتف النقالة:

079 5088889

079 6200000

nassardr@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 39 اأم ال�سماق – الرمز الربيدي 11821

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش الغرفة التجارية الفنية العاملية �سابقًا

2- الرئي�ش الفخري جلمعية م�ظفي وزارة ال�سحة منذ تاأ�سي�سها 2001

ردين لالقت�ساد بني ال�سباب 2004 3- م�ؤ�س�ش وع�س� املجتمع االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الف��سى  لزرع  الدميقراطية  ي�ستغل�ن  الذين  العابثني  من  ردنية  االأ الدميقراطية  حماية  على  والعمل  للف�ساد،  الت�سدي 

والتطرف واحتكار احلقيقة. والعمل على اإزالة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة. والعمل على تط�ير البنية التحتية للمدار�ش 

وحت�سني املناهج ون�عية التعليم ومراجعة �سيا�سات القب�ل يف اجلامعات، واإعداد برنامج وطني �سامل للتاأمني ال�سحي. 

�سالمية ال�سمحة مبا ي�سمن  والعمل على اإيجاد بيئة لتعددية حزبية ومنابر فكرية تتما�سى مع ث�ابت ال�طن وعقيدتنا االإ

حماية البلد و�سيادته واأمنه. والعمل على اإيجاد بيئة ا�ستثمارية مالئمة، جتذب ال�رشكات متعددة اجلن�سيات لال�ستثمار يف 

ردن كبلد للكفاءات الب�رشية، واإيجاد بدائل الرتفاع  القطاعات كثيفة العمالة، وتفعيل دور ال�رشكات ال�سغرية، وت�س�يق االأ

ج�ر. دنى لالأ ال�رشائب، ومراجعة احلد االأ
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لطفي حممود حممد ح�شنني الديرباين 

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 9444   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش تربية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: معلم مدر�سة

ر�شية: 065817620 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 0795210650 

lutfi_aldairabani@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 141967 وادي ال�سري 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش جمعية ديرابان اخلريية 

2- ع�س� نادي ريا�سي

ردنية البحرينية  3- اجلمعية االأ

4- ع�س� املجل�ش اال�ست�ساري حمافظة العا�سمة – ل�اء وادي ال�سري 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اأن يك�ن بلدنا مثال للحداثة والت�سامح والتعددية ال�سيا�سية، وتط�ير العملية االنتخابية ومتكني املجتمع املدين وتعزيز 

حزاب ال�سيا�سية، ومتكني ال�سباب واملراأة وحماربة الف�ساد، وحتفيز  الق�ساء وتط�ير اإعالم مهني وم�ستقل، وتفعيل دور االأ

القطاع اخلا�ش للقيام بدور اأكرب ل�سمان حتقيق من� اقت�سادي م�ستدام، وااللتزام مبحاربة ال�ا�سطة واملح�س�بية على 

كافة امل�ست�يات، والرتكيز على حماربة الفقر والبطالة، وتر�سيخ قيم �سل�كية قائمة على االنتماء ال�طني، وماأ�س�سة قيم 

ال�سفافية وامل�ساواة والت�سامح واالعتدال، والت�افق ال�طني يبقى ج�هر جناح االإ�سالح، واالرتقاء مب�ست�ى اخلدمات 

وت�سجيع اال�ستثمار والتخل�ش من البريوقراطية.
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منري ح�شني �شوماف �شوبر

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: ال�رشك�سي / ال�سي�ساين  �شوات: 5558   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1949

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية 

الدولة التي تخرج منها: تركيا 

كرث من دورة برملانية ووزير �سابق اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش الن�اب الأ

ر�شية:  الهواتف الأ

06 5817177

06 5862652

06 5812834

فاك�ض: 5859716 06

الهواتف النقالة: 5556966 079

munirsoupar@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 926921 عمان

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املهند�سني االأ

2- اجلمعية اخلريية ال�رشك�سية 

هلي  3- النادي االأ

4- نادي اأ�سدقاء �سمال الق�فقا�ش 

5- جمل�ش الع�سائري ال�رشك�سي 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 
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مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

التي تقتل وتدمر  االإ�رشائيلية  الع�سكرية  لة  االآ الدويل يف وجه  العرب وامل�سلمني واملجتمع  طالب ب�رشورة وق�ف جميع 

طفال والن�ساء وال�سي�خ، وال�ق�ف كذلك ب�جه ال�سيا�سة االإ�رشائيلية التي ت�رشب عر�ش احلائط بكل  برياء واالأ وت�رشد االأ

القرارات وامل�اثيق الدولية. وطالب ب�رشورة حماكمة اإ�رشائيل عن هذه اجلرائم اأمام حمكمة دولية، وفك احل�سار عن 

ر�ش على تراب وطنهم. وطالب كذلك احلك�مة بالعمل على اإطالق �رشاح  ال�سعب الفل�سطيني ليعي�س�ا كغريهم من �سع�ب االأ

ردنيني من �سج�ن اإ�رشائيل واأمريكا والعراق و�س�ريا واإيران وال�سع�دية. و�رشورة ال�ق�ف �سفًا واحدًا وجتميع كل  االأ

ردن كي نحافظ على وحدته ون�سيجه ال�طني. ويف اجلانب االقت�سادي واالجتماعي طالب ب�رشورة اأن تك�ن  الطاقات يف االأ

زيادة رواتب امل�ظفني كافية مل�اجهة اأعباء احلياة وتاأمني احلياة الكرمية للم�اطنني، ومن ثم ربطها مبعدالت الت�سخم  

واإعادة النظر يف اأ�سل�ب احت�ساب معدالت الت�سخم من حيث �سلة ال�سلع اال�ستهالكية واأهميتها.
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 عدنان خلف حامد ال�شواعري )العجارمة(

الدائرة النتخابية: ال�سابعة املحافظة التي انتخب فيها: عمان 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3924   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1960

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري هند�سة مدنية 

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشكة اإ�سكان 

ر�شية: 5690123 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 7550042

079 5217674

alsawair@wanado.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 336 – ناع�ر 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني.  1- نقابة املهند�سني االأ

ردنية للثقافة الدميقراطية. 2- الهيئة االأ

يطالية. 3- جمعية دانتي اليغربي للثقافة االإ

4- منظمة الثقافات العاملية.

ردن.  5- االحتاد ال�طني لطلبة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

ثار  2- جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ
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مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

دعم ال�سعب الفل�سطيني والقيام باالإجراءات املمكنة لن�رشته. واإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة. االإ�سالح االقت�سادي ال 

ميكن اأن ي�سري دون اإ�سالح �سيا�سي م�ازي يعمق حرية التعبري والنقد، وم�ساركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملا متثله من 

�سا�سي يف االإ�سالح ال�سيا�سي وطالب  حزاب واالنتخابات هما الركن االأ �رشيحة مهمة من اأبناء هذا املجتمع. اإن قان�ن االأ

حزاب بطريقة تدعم ن�س�ء اأحزاب وطنية كربى، والعمل على  حزاب واالإ�رشاع ب��سع نظام مت�يل االأ بت�سهيل ترخي�ش االأ

مد بهدف  حتقيق الت�ازن بني ال�سلطات الثالث،  والعمل على تعديل قان�ن االنتخابات. والعمل على التخطيط ط�يل االأ

�سالح االقت�سادي واالجتماعي الذي  نفاق العام، واإعطاء اهتمام خا�ش لالإ تخفي�ش العجز واملدي�نية. وعدم الت��سع يف االإ

يهدف اإىل حتقيق معدالت من� م�ستدامة وتعزيز تناف�سية اقت�سادنا ال�طني اإ�سافة اإىل ربط الرواتب مبعدالت الت�سخم 

داء وت�فري ال�سكن ال�سحي، وت��سيع مظلة التاأمني ال�سحي جلميع امل�اطنني وال��س�ل اإىل  نتاجية واالأ ومب�ؤ�رشات االإ

�رش املحتاجة  �سبكة اأمان عادلة وربط جميع الر�س�م وال�رشائب مب�ست�ى الدخل لكل اأ�رشة واأن يك�ن الدعم لل�سلع لالأ

فقط.
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 اإربد
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ر�شمي خ�شر حممد املالح

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 7983   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1958

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اإدارة اأعمال

مريكية الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة خا�سة 

فاك�ض: 5542982 06

الهواتف النقالة:

079 5540650

079 6558484

rasmi@carpetmills.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اإىل  والع�دة  تاريخية،  ماأ�ساة  الفل�سطيني  واللج�ء  تبني وطنًا.  ال  التمييز  �سيا�سة  واإن  مقد�سة،  م�ساألة  ال�طنية  ال�حدة 

ردنية املتزوجة من  فل�سطني حق تاريخي مقد�ش، والقد�ش ال�رشيف هي العا�سمة التاريخية لفل�سطني، وطالب مبنح اأبناء االأ

غري اأردين حق�ق امل�اطنة. واأكد اأن الزراعة نفط دائم ومتجدد وال�سناعة �سمان التط�ير وظهري الع�ملة. وطالب بت�فري 

إعادة هيكلة الكادر ال�ظيفي يف القطاع العام،  ح�سانة معن�ية للمعلمني واالكتفاء املادي وتاأ�سي�ش نقابة للمعلمني، وطالب با

داري.  وطالب مبحاربة الف�ساد االإ
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قا�شم حممد قا�شم بني هاين

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 6413   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1953

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: م�رش

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمافظ املفرق 

ر�شية: 7275212 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7551611 077

�شندوق الربيد: 2114 اربد

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

داب  1- ع�س� عن املجتمع احلايل- جامعة الريم�ك / كلية االآ

2- ع�س� عن املجتمع املحلي – جامعة العل�م والتكن�ل�جيا �سابقًا

3- ع�س� عن املجتمع املحلي – جامعة البلقاء �سابقًا

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

العمل على وحدة �سف الفل�سطينيني وفك احل�سار عن قطاع غزة ون�رشهم على املحتلني. واال�ستمرار يف م�اجهة حملة 

�سالم ورف�ش كل اأ�سكال التطرف والعنف والفكر التكفريي، وطالب بتقدمي ال�س�رة احلقيقية  الت�س�يه التي ت�ستهدف االإ

الدوائر  تق�سيم  بنظام  النظر  واإعادة  وال�سللية،  املح�س�بية  عن  واالبتعاد  والت�سامح.  واالعتدال  ال��سطية  دين  �سالم  لالإ

االنتخابية واملقاعد املخ�س�سة لكل منها. والعمل على ت�فري �سبكة اأمان اجتماعي حلماية الفقراء وت��سيع مظلة التاأمني 

دوية واملياه، والعمل على زيادة رواتب امل�ظفني وربطها مب�ست�ى  ال�سحي وتفعيل الرقابة على ج�دة املنتجات الغذائية واالأ

�سعار، وو�سع كادر  الت�سخم، واإقرار قان�ن للزكاة، واإىل �رشورة اإعادة وزارة التم�ين للم�ساهمة يف احلد من ارتفاع االأ

�ساتذة اجلامعيني. داريني والعمل على اإن�سافهم، وحث ال�زراء على العمل امليداين، وزيادة رواتب االأ خا�ش للحكام االإ
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 عبداهلل م�شطفى حممد غرايبة

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 5863   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1943

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش قان�ن 

الدولة التي تخرج منها: لبنان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشطة حمافظة البلقاء 

ر�شية: الهواتف الأ

02 7070052

02 7241022

الهواتف النقالة: 7341641 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ع�س� يف نقابة املحامني 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

1- اللجنة القان�نية 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

واملراكز  امل�ست�سفيات  ودعم  للم�اطنني،  اخلري  وحتقيق  ال�طن  هذا  لبناء  واحلك�مة  الن�اب  جمل�ش  بني  التعاون  تعزيز 

جهزة الالزمة. وت�فري املعلمني والكتب املدر�سية و�سيانة املدار�ش ومنح ح�افز لتحديث العملية  ال�سحية باملال والعلم واالأ

الرتب�ية، وحماية املال العام، ومكافحة الف�ساد بكل اأ�سكاله، ومعاجلة الفقر والبطالة. 
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حممد تي�شري علي الزناتي

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 5669   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1953

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب عام 

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: طبيب عام يف وزارة ال�سحة 

ر�شية: 7102296 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7351120 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردن �سابقًا/ رومانيا  1- رئي�ش االحتاد ال�طني لطلبة االأ

2- رئي�ش نادي وادي الريان الريا�سي

3- نائب رئي�ش جمعية مر�سى القلب

4- نائب رئي�ش جمعية الكبد والغدد ال�سماء 

5- ع�س� جمعية رعاية الطفل املعاق 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من الكتل الربملانية

 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الزراعة واملياه 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اإعادة النظر بقان�ن االنتخاب لتاليف ال�سلبيات والت�س�هات الغريبة على اأخالقياتنا التي ظهرت على نظامنا االنتخابي، 

والن�رش  والتعبري  االجتاه  حرية  وتعزيز  ال�سحفيني  حب�ش  عدم  تت�سمن  متكاملة  اإعالمية  ت�رشيعية  منظ�مة  واإ�سدار 

واالهتمام بالقطاع الزراعي، وعدم رفع اأ�سعار الكهرباء.
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عبد الروؤوف �شامل نهار الروابدة

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 3351   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1939

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش �سيدلة  

مريكية   الدولة التي تخرج منها: لبنان – اجلامعة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش / رئي�ش وزراء �سابق 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5233855

06 5233866

فاك�ض: 5233877 06

الهواتف النقالة: 5700700 079

�شندوق الربيد: 19222 عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة ال�سيادلة االأ

ردنية �سابقًا 2- رئي�ش جمعية اأ�سدقاء كليات ال�سيدلة باجلامعة االأ

ردنية حلماية الطبيعة. 3- اجلمعية االأ

ردنية ملكافحة تل�ث البيئة  4- اجلمعية االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية  

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

تعزيز االلتزام بالد�ست�رية وقيام ال�سلطات الد�ست�رية مب�س�ؤولياتها كاملة غري منق��سة والتزام كل الق�ى والفعاليات 

حزاب والنقابات واالجتماعات  وان اأن تطرح احلك�مة ت�س�راتها عالنية ح�ل ق�انني االنتخاب واالأ بالد�ست�رية، واآن االأ

ردنية، وم�اجهة اأزمة امل�ؤ�س�سة الرتب�ية، واأزمة امل�ؤ�س�سة ال�سحية الر�سمية.  دارة االأ العامة وغريها. وطالب بتجديد �سباب االإ

و�ساع العامة لي�ست مريحة، واملداخيل تدنت، والغالء فاح�ش دون ح�سيب اأو رقيب، واأن االحتكار تنمرد.  واأ�سار اإىل اأن االأ
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ح�شني حممد فندى ال�شياب

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 2466   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري طب اأ�سنان 

الدولة التي تخرج منها: الفلبني 

مرية ب�سمة  اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأخ�سائي جراحة فم وفكني يف م�ست�سفى االأ

الهواتف النقالة: 7858180 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  �سنان االأ نقابة اأطباء االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�سحة والبيئة

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اأب�سط  بانتهاك  اإ�رشائيل  تق�م  اإذ  غزة،  قطاع  اأبناء  �سد  االإ�رشائيلي  االحتالل  به حك�مة  تق�م  ما  �سد  بال�ق�ف  طالب 

البيئة اال�ستثمارية  ن�سانية يف ظل �سمت عاملي مطبق وخمٍز. ويف اجلانب االقت�سادي طالب ب�رشورة تهيئة  االإ حق�قهم 

لتك�ن مناف�سة ملا تقدمه دول عربية جلذب اال�ستثمارات، وخا�سة يف جمال تهيئة مناطق حمددة بالبنية التحتية واخلدمات 

مل�ستثمرين يف قطاعات �سناعية معينة. وطالب ب�رشورة تبني م�ساريع �سغرية يف املناطق ال�سكنية اجلديدة حتى ت�ساعد 

�سكانها على التط�ر وحت�سني م�ست�ى معي�ستهم. واأ�سار اإىل �رشورة بناء احتياطات ا�سرتاتيجية من النفط اخلام تكفي 

زمة باأريحية. وانتقد بع�ش ال�سيا�سات االقت�سادية التي ت�ؤثر �سلبًا على ا�ستقرار  قل للتعامل مع االأ اأ�سهر على االأ ل�ستة 

امل�اطنني اقت�ساديًا مثل ربط الدينار مع الدوالر وتغيري هيكل ال�رشائب. واأكد على �رشورة ربط التكن�ل�جيا بتح�سني 

نتاج الزراعي ورفع كفاءة القطاع الزراعي لي�ؤثر اإيجابًا على االقت�ساد ال�طني. وطالب ب�رشورة تقدمي الدعم املادي  االإ

للجامعات الر�سمية ودعم �سندوق الطالب اجلامعي للطلبة املتف�قني واملحتاجني واأنه على احلك�مة حت�يل جميع الر�س�م 

االإ�سافية واجلمركية ل�سالح اجلامعات الر�سمية مع التاأكيد على عدم رفع الر�س�م اجلامعية. كذلك طالب ب�رشورة اتباع 

املعايري الدولية املعروفة يف اإدارة امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية لرفع كفاءتها وتخفيف الهدر باملال العام.
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راجي نور ال�شعد حداد

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 2851   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1943

عمال  امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف اإدارة االأ

الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االمريكية

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش

الهواتف النقالة: 7565908 077

�شندوق الربيد: اربد اأيدون – احلي الغربي 

  

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

2- جلنة الت�جيه ال�طني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

من االجتماعي والغذائي والثقايف والديني. واأن تعمل احلك�مة  ردن ولي�سمل االأ من ال�طني ل�سيانة اأمن االأ اإ�سدار قان�ن لالأ

�سعار ومنع ارتفاعها واإحالة جميع م�ظفي احلك�مة الذين جتاوزوا �سن ال�ستني على التقاعد وت�حيد  على ال�سيطرة على االأ

الر�س�م اجلامعية يف اجلامعات الر�سمية.
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ع�شر ابراهيم حممود ال�شرمان

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 4585    عدد الأ

تاريخ امليالد: 1960

مرا�ش الباطنية  امل�شتوى التعليمي: طبيب اخت�سا�ش يف االأ

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: اخت�سا�سي باطني ب�زارة ال�سحة 

ر�شية: 7021922 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7782663 077

dr_assuralshorman@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية طباء االأ نقابة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�سحة والبيئة 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اإ�سدار قان�ن خا�ش ملكافحة الف�ساد والعمل على تطبيق العدالة بني امل�اطنني، وتعزيز التعاون بني ال�سلطتني الت�رشيعية 

وزارة  اأطباء  اإن�ساف  على  بالعمل  كذلك  وطالب  امل�ظفني  رواتب  ورفع  �سعار،  االأ مبراقبة  احلك�مة  وطالب  والتنفيذية، 

إن�ساء  خرى من الناحية املادية والتعليمية، كذلك طالب با ال�سحة وكافة العاملني فيها وم�ساواتهم بزمالئهم يف القطاعات االأ

�سندوق للعاملني يف الرتبية والتعليم بهدف مت�يل تعليم اأبناء العاملني يف هذا القطاع.
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اأحمد �شليم ر�شيد النجار الب�شاب�شة

الدائرة النتخابية: الرابعة املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 7589   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1957

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الهند�سة املدنية 

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير اأ�سغال العا�سمة 

ر�شية: 7381655 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5637037 079 

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املهند�سني االأ

2- نادي احتاد الرمثا 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

اللجنة املالية واالقت�سادية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

العمل على حتقيق �رشاكة حقيقية بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رشيعية يف معاجلة ق�سايا ال�طن وامل�اطن. واإعادة 

باب  وفتح  الت�سخم،  مب�ست�ى  الرواتب  وربط  عادل،  ب�سكل  حت�سينها  ت�سمن  معادلة  �سمن  امل�ظفني  رواتب  يف  النظر 

�س�اق من قبل احلك�مة )وزارة  �سا�سية واإنهاء كافة اأ�سكال االحتكار. وو�سع �س�ابط على االأ اال�سترياد لبع�ش ال�سلع االأ

ج�ر وت�سغيل  دنى لالأ ال�سناعة والتجارة(. كذلك البحث عن بدائل للطاقة، واإلزام ال�رشكات وامل�ستثمرين بتطبيق احلد االأ

ردنية. وطالب بت��سيع فكرة امل�ساريع ال�سغرية بالتعاون مع املنظمات الدولية املتخ�س�سة. كذلك طالب  يدي العاملة االأ االأ

داري، ودعم احلركة ال�سبابية والثقافية. باالإ�سالح االقت�سادي واالإ
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ها�شم حممد الطالب ال�شبول

الدائرة النتخابية: الرابعة املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 5571    عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: دبل�م عايل – هند�سة زراعية 

الدولة التي تخرج منها: ي�غ�سالفيا 

ردن يف �س�ريا  اآخر وظيفة �شغلها النائب: �سفري االأ

الهواتف النقالة: 5666155 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

نقابة املهند�سني الزراعيني 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

1- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

2- جلنة الزراعة واملياه 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

داري والثقايف والع�سكري واأن تك�ن  من املعي�سي والقان�ين واالإ ا�ستثمار الطاقات الب�رشية لت�فري حاجات امل�اطن يف االأ

ر�ساد الديني واالإعالم الثقايف وال�سحافة  م�ستعدة ملجابهة التحديات وتاأمني احلاجات وت�فري احلياة الكرمية. وتفعيل االإ

�رشة والع�سرية ال�سرتجاع وظيفتها يف  والن�رش وتعاونهم للحفاظ على القيم الدينية، وتاأهيل امل�ؤ�س�سات االجتماعية كاالأ

التعارف والتعاون على الرب والتق�ى والعمل على تق�ية وتدعيم ال�سيا�سة اخلا�سة لهذا البلد املعطاء والقائم على ت�ثيق 

م�اقعهم،  كل  يف  امل�اطنني  حق�ق  حلماية  وامل�ساواة  العدالة  على  والرتكيز  ال�سقيقة،  العربية  الدول  مع  خ�ة  االأ روابط 

والت�سدي للغالء ب�سيا�سة وا�سحة وواقعية بعيدة عن التنظري املجرد، واالهتمام بدعم الزراعة وت�س�يق املنتجات الزراعية 

�سعار. م�ال باأبخ�ش االأ ب�س�رة تكفل للمزارعني التم�سك باأر�سهم وعدم بيعها لل�سما�رشة واأ�سحاب روؤو�ش االأ
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�شالح حممد يو�شف الزعبي

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 3060   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1963

امل�شتوى التعليمي: دبل�م عايل اإر�ساد وت�جيه نف�سي 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مر�سد ترب�ي / معلم 

ر�شية: الهواتف الأ

02 7575529

02 7406655

الهواتف النقالة:

079 5608384

077 9608384

�شندوق الربيد: اربد 490

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�رشة – الطف�لة / اربد  1- رئي�ش جمعية حماية االأ

2- اأمني �رش منتدى الفكر الق�مي 

3- اأمني �سندوق / نادي رميا الريا�سي 

هلي ملكافحة املخدرات  4- رئي�ش الفريق االأ

طفال  هلية ملكافحة عمالة االأ 5- املنظمة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سيا�سي  إ�سالح  با ال�طنية، واملبا�رشة  اأهدافهم  لتحقيق  للفل�سطينيني يف كفاحهم  املادية واملعن�ية  الدعم وامل�ساندة  تقدمي 

للحك�مة،  العامة  النفقات  تخفي�ش  على  والعمل  االجتماعات،  قان�ن  وتعديل  مت�ازن،  انتخابات  قان�ن  ب�ج�د  ي�سمح 

على تخفي�ش معدالت  والعمل  �سامل،  اإ�سالح �رشيبي  واإجراء  الدولة،  اأجهزة  على  الفعلية  الرقابة  اأدوات  دور  وتعزيز 

اإيجاد بدائل للطاقة. والعمل كذلك على اإحياء ال�س�ق العربية امل�سرتكة، وت��سيع مظلة  التهرب ال�رشيبي، والعمل على 

التاأمني ال�سحي، وحت�سني اأو�ساع املعلمني. 
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يحيى خالد يو�شف عبيدات

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 2845   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1952

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب وجراحة 

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �سحة يف وزارة ال�سحة 

ر�شية: 7530184 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7767633 077

�شندوق الربيد: 72 – الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

طباء  1- نقابة االأ

2- نادي حرثا الريا�سي 

3- جمعية احلرثا اخلريية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

جلنة ال�سحة والبيئة 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

العمل على اأن يك�ن هناك جل�سات ثقة دورية لل�ق�ف على م�سداقية وقدرة احلك�مة على تنفيذ براجمها. والعمل على 

وقفة جادة للحفاظ على امل�ساحات املزروعة، وعدم تغيري ال�سيا�سات واملناهج التعليمية والرتب�ية ب�سكل م�ستمر، وعدم 

مد بهدف �سبط ن�عية التعليم ومراعاة حاجات ال�س�ق.  رفع الر�س�م اجلامعية، وو�سع ا�سرتاتيجية جادة ط�يلة االأ
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يا�شني عبد النعيم حممد بني يا�شني

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4718   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1951

داب )اللغة االإجنليزية واآدابها( بكال�ري��ش يف االآ امل�شتوى التعليمي:  

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: امللحق الدفاعي والع�سكري والبحري واجل�ي يف اأمريكا )مقيم( وكندا )غري مقيم( 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5411100

02 6520646

الهواتف النقالة: 7999527 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الريف والبادية 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الدول  مع  مت�ازنة  الت�سامن وعالقات  على  مبنية  العربية  الدول  مع  وثيقة  واإقامة عالقات  ال�سيا�سية  بالتنمية  االهتمام 

وال�ا�سطة،  واملح�س�بية  الف�ساد  وحماربة  ممكن  حد  اأبعد  اإىل  الفقر  جي�ب  على  والق�ساء  البطالة  وحماربة  خرى،  االأ

ردنيني بغ�ش النظر عن الع�سرية اأو مكان العي�ش، وتفعيل  وحتقيق العدالة يف ت�زيع احلق�ق وال�اجبات على امل�اطنني االأ

كمل. دور امل�ؤ�س�سات الر�سمية ومراقبة اأدائها والتاأكد من قيامها مبهامها وواجباتها على ال�جه االأ
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خالد حممود حممد البكار

الدائرة النتخابية: ال�سابعة املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 10959   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1968

ردن( امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اإدارة اأعمال من جامعة ني�ي�رك )فرع االأ

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

�سالمي اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير عام م�ست�سفى ماركا االإ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5234664

06 4899199

فاك�ض: 4888890 06

الهواتف النقالة:

079 5666161

079 5655520

 bakkargroup@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين للريا�سة املدر�سية  1- اأمني �سندوق االحتاد االأ

2- اأمني �رش جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة 

3- رئي�ش مركز وقا�ش للتاأهيل

ردنية  عمال االأ 4- جمعية رجال االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

 الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الت�جيه ال�طني 

2- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 



149

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

تفعيل الدور الرقابي والت�رشيعي ملجل�ش الن�اب ب�سكل اأكرب، وجتاوز اخلدمات ال�سخ�سية وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية 

ال�ساملة من خالل اخلدمات العامة، وحتقيق امل�ساواة يف ت�زيع مكت�سبات التنمية، والرتكيز على اال�سرتاتيجية الزراعية 

وتفعيل دور وزارة الزراعة يف تنظيم القطاع، ودعم التعليم من خالل زيادة ح�س�ش القب�ل اجلامعي والبعثات، وتط�ير 

القطاع ال�سحي مبا يت�افق مع عدد �سكان املنطقة، وت�سجيع وحتفيز اال�ستثمار يف جمال ال�سناعات التح�يلية ال�ستيعاب 

بناء املناطق الزراعية. نتاج الزراعي وت�فري فر�ش عمل الأ فائ�ش االإ
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�شرف فرج حممد هياجنة

الدائرة النتخابية: الثامنة  املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2409   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1962

امل�شتوى التعليمي: ثان�ية عامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش جمل�ش اإدارة �رشكة 

ر�شية: 5341166 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5347649 06

الهواتف النقالة:

079 5757880

077 7244404

  sharaf2002us@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- غرفة جتارة الزرقاء 

ردنية  2- جمعية تنمية ال�سادرات االأ

وروبية  ردنية االأ عمال االأ 3- جمعية رجال االأ

4- جمعية الريم�ك 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الزراعة واملياه 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سعار وجت�سري الفج�ة بني طبقات املجتمع املختلفة، واإعادة النظر يف  تر�سيخ الدميقراطية واحلياة احلزبية، و�سبط االأ

قان�ن ال�سمان االجتماعي لي�سمل التاأمني �سد البطالة، والعمل على زيادة دخل امل�اطن والت�زيع العادل ملكا�سب التنمية 

دنى  خرى بامل�ساريع التنم�ية مقارنة بالعا�سمة. ورفع احلد االأ االجتماعية، و�سم�ل مناطق الريف والبادية واملحافظات االأ

ج�ر بحد اأدنى 200 دينارًا �سهريًا.  لالأ
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حممود حم�شن فالح مهيدات

الدائرة النتخابية: التا�سعة  املحافظة التي انتخب فيها: اربد   

املقعد: امل�سلم �شوات: 2377   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1948

دارة ال�سيا�سية  امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف اللغة العربية ودكت�راه يف االإ

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش و عميد �س�ؤون الطلبة يف جامعة جر�ش 

ر�شية: 7300039 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7480287 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش جمعية خريية 

2- رئي�ش نادي ريا�سي �سابق 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

عليها. وطالب مبحاربة  قائمة وال خ�ف  ردن  االأ ال�طنية يف  ال�حدة  واإن  والتنفيذية،  الت�رشيعية  ال�سلطتني  التعاون بني 

عند  وال�ق�ف  الزراعة،  واأولها  االقت�ساد  اأعمدة  لنجاح  الكفيلة  ال�سيا�سات  على و�سع  والعمل  والتطرف،  الغل�  اأ�سباب 

عالف واال�سترياد غري املربر لكثري من ال�سلع الزراعية التي ُينَتج مثلها حمليًا. و�رشورة  الزيادات امل�سطردة يف اأثمان االأ

وزارة  م�ست�سفيات  تقدمها  التي  اخلدمات  وحت�سني  ال�سحي،  التاأمني  مظلة  وت��سيع  بالت�سخم،  الرواتب  زيادة  ربط 

ال�سحة، وحماية الغابات و�سيل الزرقاء، والعمل على اإن�ساف املعلمني، وعدم رفع الدعم عن ال�سلع، وحت�سني اأ�ساليب 

بناء  تعامل �سندوق املع�نة ال�طنية مع الفقراء. وطالب بالعدالة يف منح فر�ش العمل من حيث اإعطاء ال�ظائف العليا الأ

الذوات دون غريهم وطالب احلك�مة بعدم ا�ستحداث اإدارات م�ؤ�س�سات جديدة مف�سلة ل�سخ�ش بعينه. وانتقد دور وزارة 

التخطيط يف تنفيذ اخل�سخ�سة وبيع مقدرات ال�طن، وطالب ب�رشورة وج�د اإعالم مناف�ش.
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 البلقاء
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حممود عواد ا�شماعيل اخلراب�شة

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4282   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1950 

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه قان�ن 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمامي، ونائب يف العديد من الدورات االنتخابية 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5157880

06 5167053

06 5166988

الهواتف النقالة:

079 5545547

079 5004513

kraphhc@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 961239

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املحامني االأ

2- رئي�ش فخري للجمعية ال�طنية 

بحاث والدرا�سات  3- رئي�ش مركز برتا لالأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة القان�نية 

2- جلنة الت�جيه ال�طني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردن ك�طن م�حد و�سعب م�حد خلف القيادة الها�سمية ومعاجلة ق�سايا الف�ساد واملح�س�بية والفقر والبطالة  االهتمام باالأ

من خالل برنامج وطني �سامل. 
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يا�شني حممد �شالح الزعبي

وىل  االأ الدائرة النتخابية:  املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4220   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة 

الدولة التي تخرج منها: ا�ستنب�ل – تركيا 

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: ل�اء يف الق�ات امل�سلحة االأ

ر�شية: 3554872 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7411515 077

�شندوق الربيد: 72  الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  نقابة املهند�سني االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

االقت�سادية  القطاعات  تخدم  التي  والق�انني  الت�رشيعات  يف  النظر  واإعادة  ال�سفافية واحلاكمية،  مبداأ  تعزيز  على  العمل 

نتاج ال�طني وقان�ن املناف�سة وحث القطاع اخلا�ش بالعمل على زيادة  وبالذات القطاع ال�سناعي مثل قان�ن حماية االإ

االتفاقيات  �سمن  العاملية  �س�اق  االأ اإىل  ال��س�ل  وت�سهيل  ال�طنية  للمنتجات  التناف�سية  القدرة  بناء  اأجل  من  نتاجية  االإ

ردن منذ عقد الت�سعينات، واإعادة النظر يف م��س�ع ال�رشائب املفرو�سة على امل�اطنني، والعمل  االقت�سادية التي وقعها االأ

على ت�فري البيئة اال�ستثمارية املالئمة. واأن يخ�س�ش جزء من ع�ائد التخا�سية ل�رشاء هذه الدي�ن اخلارجية لتخفيف 

ردين، والعمل على و�سع ا�سرتاتيجية وطنية لال�ستثمار واإزالة الع�ائق التي حتد من حركة  عباء امللقاة على االقت�ساد االأ االأ

اال�ستثمار وتفعيل النافذة اال�ستثمارية ال�احدة، وربط خمرجات التعليم مع احتياجات �س�ق العمل.
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ب�شام حممد احمد خليفة املنا�شري العبادي

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4215   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري جغرافيا ع�سكرية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رجل اأعمال 

ر�شية: 3511400 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 9041941

079 5603763

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية حماية امل�ستهلك 

2- جمعية حماية البيئة 

3- نادي املعار�سة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الفاعلة، والعدالة االجتماعية وامل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات  ال�سيا�سية احلقيقية  ال�سيا�سي والتنمية  حتقيق االإ�سالح 

والروابط  �سالمية  واالإ العربية  والقيم  االجتماعي  الن�سيج  على  واحلفاظ  وال�ظيفة،  التعليم  فر�ش  فيها  مبا  والفر�ش 

قدام واأخذ احلق�ق كافة والقيام بال�اجبات املطل�بة،  ردين والقائمة على املحبة واالإ �رشية الق�ية بني اأفراد املجتمع االأ االأ

وطالب مبحاربة اجل�ع والفقر والع�ز واحلرمان، ومظاهر اجله�ية واملح�س�بية واال�ستق�اء واالحت�اء وال�سللية املنفعية، 

�سعار.  ج�ر وجن�ن االأ وطالب مبحاربة الف�ساد وهدر املال العام و�سياعه وتاآكل االأ
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مبارك علي مبارك ابو يامني العبادي 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3907   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1972

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمامي 

ر�شية: 5536809 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5403333 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني   نقابة املحامني االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية:

اللجنة القان�نية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ت�فري بيئة ا�ستثمارية مالئمة، واإعادة النظر يف الت�رشيعات والق�انني التي تخدم القطاعات االقت�سادية، وت�سجيع القطاع 

نفاق العام، واإعادة النظر بال�رشائب املفرو�سة على امل�اطنني. وطالب  نتاجية، و�رشورة �سبط االإ اخلا�ش على زيادة االإ

ردن خا�سة ال�سخر الزيتي والي�راني�م.  با�ستخراج وا�ستغالل الطاقة البديلة املت�فرة يف االأ
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�شليمان علي حممد غنيمات

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3319   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م اإدارية وع�سكرية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: ل�اء ركن يف الق�ات امل�سلحة االأ

 

ر�شية: 3555587 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

077 7777747

079 9992811

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  اللجنة االإ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ؤ الفر�ش للجميع، وال�حدة ال�طنية اأمر  ردن للجميع والكل لل�طن، وجاللة امللك ف�ق كل االعتبارات، وطالب بتكاف� االأ

مقد�ش وال يج�ز اأبدًا التجاوز عليه، واأمن ال�طن وا�ستقراره اأول�ية اأوىل، والتاأمني ال�سحي للجميع، وال�سمان االجتماعي 

للجميع، وت�فري احلياة الطيبة لكل م�اطن وتاأمني ماأوى لكل عائلة وخا�سة حمدودي الدخل.
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حازم كمال �شالح النا�شر

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 4223   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1962

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف م�سادر املياه 

اأملانيا الدولة التي تخرج منها:  

وزير مياه وري �سابق  اآخر وظيفة �شغلها النائب:  

ر�شية: 4729220 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5543666 06

الهواتف النقالة:

077 7711710

079 5519302

hazim_elnaser@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 414 الفحي�ش 19152

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ع�س� يف اأكرث من 80 منظمة وم�ؤ�س�سة ونقابة عاملية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الزراعة واملياه 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

من الغذائي  العمل على تط�ير العديد من اال�سرتاتيجيات ال�طنية املتعلقة باملياه وال�سيا�سة الزراعية والتنمية الزراعية واالأ

واحلفاظ على البيئة ومكافحة الفقر والبطالة. 
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 فخرى ا�شكندر حنا الداوود

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 3567   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1950

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: م�رش

من العام  اآخر وظيفة �شغلها النائب: ل�اء يف مديرية االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 4729488

06 5620088

الهواتف النقالة: 7688666 077

�شندوق الربيد: 202 الفحي�ش 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املحامني االأ

2- منتدى الفحي�ش الثقايف 

ردنية  3- جمعية الثقافة والتعليم االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة القان�نية 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

املحافظة على مكت�سبات املجتمع املحلي ال�سيا�سية واالقت�سادية، وحماربة الف�ساد وبجميع اأ�سكاله 
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حممود احمد �شعود العدوان

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4419   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1953

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اإدارة اأعمال 

الدولة التي تخرج منها: املغرب 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش بلدية 

ر�شية: 3581396 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 5600005

077 7600005

�شندوق الربيد: حمافظة البلقاء – ال�س�نة اجلن�بية 1811

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ع�س� يف العديد من اجلمعيات اخلريية والن�ادي الريا�سية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الزراعة واملياه 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

العمل على تقلي�ش الفج�ة بني امل�ست�سفيات احلك�مية واخلا�سة، وذلك برفد امل�ست�سفيات احلك�مية بالك�ادر الب�رشية 

جهزة الطبية احلديثة. وحماربة الف�ساد واملح�س�بية والت�سدي للعنف يف اجلامعات. وو�سع حد مل�سكالت  املتخ�س�سة واالأ

النقل العام من خالل ت�سيري القطارات. كذلك تفعيل دور �سندوق التنمية والت�سغيل، وو�سع حد للف��سى يف قطاع العمالة 

ال�افدة. 
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خالد حممد خليل اأبو �شيام ال�شطري

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2558   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1966

امل�شتوى التعليمي: دبل�م 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشكة  

ر�شية: 5635147 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 9488878

079 9488878

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لي�ش ع�س�ًا يف اأي من منظمات املجتمع املدين 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

2- جلنة الطع�ن الثالثة 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

دعم الفل�سطينيني يف ن�سالهم من اأجل اإقامة دولتهم امل�ستقلة كاملة ال�سيادة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف. وتعزيز النهج 

ردنيني والعدالة يف ت�زيع اخلدمات بني املحافظات، والربط احلقيقي بني م�ست�يات  ؤ الفر�ش جلميع االأ الدميقراطي وتكاف�

�سا�سية ب�سكل كامل. والعمل  داري، وعدم رفع الدعم عن ال�سلع االأ ج�ر. العمل على حماربة الف�ساد املايل واالإ الت�سخم واالأ

نفاق احلك�مي اجلاري والذي قاد خالل  على و�سع ا�سرتاتيجية للبحث عن الطاقة البديلة. وطالب باحلد من االنفالت يف االإ

امل�اطنني. وطالب ب�رشورة  ال�رشيبي على  املدي�نية والعبء  ازدياد  امل�ازنة وبالتايل  تفاقم عجز  اإىل  املا�سية  ال�سن�ات 

اإيجاد حل�ل عملية مل�سكالت الفقر والبطالة.
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حممد خليل حممد عقل

الدائرة النتخابية: الرابعة  املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4657   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1966

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف الفقه واأ�س�له 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش 

ر�شية: 4726361 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7506040 077

jab_enaalbasha@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 239 البقعة

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش نادي البقعة �سابقًا

2- ع�س� هيئات اإدارية يف جمعية املحافظة على القراآن الكرمي وجلنة الزكاة 

�سالميني ورابطة الربملانيني املدافعني عن الق�سية  �سالمي واملنتدى العاملي للربملانيني االإ 3- ع�س� امل�ؤمتر الق�مي االإ

الفل�سطينية.

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي   كتلة ن�اب جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سالمي، وتعزيز االإ�سالحات ال�سيا�سية ورفع �سقف  يتبنى النائب الربنامج ال�سيا�سي واالقت�سادي حلزب جبهة العمل االإ

حزاب ومنظمات املجتمع املدين، وزيادة االعتماد على الذات ووقف الهدر يف النفقات.  احلريات العامة، واإطالق حرية االأ

مة مل�اجهة اأخطار ال�سهي�نية  �سالمية، وح�سد االأ وحماربة الف�ساد وب�ستى اأ�سكاله، وبناء املجتمع على اله�ية العربية واالإ

�سعار  االأ نهج حترير  عن  والت�قف  اجلامعات.  يف  الطالبية  املجال�ش  اأع�ساء  االنتخاب جلميع  مبداأ  وتطبيق  فل�سطني،  يف 

ردن. وامل�ستقات النفطية. والعمل على اإن�ساء نقابة للمعلمني واحتاد وطني لطلبة االأ
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 الكرك
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عبد احلميد ابراهيم ح�شن الذنيبات

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3544   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري اإدارة + بكال�ري��ش هند�سة  

الدولة التي تخرج منها: رو�سيا 

�سالمي  اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير الدائرة الهند�سية يف امل�ست�سفى االإ

ر�شية: 5341982 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5058944 079

hameeeed1956@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني. 1- نقابة املهند�سني االأ

ردنية.  2- جمعية البيئة االأ

�سالمي اخلريية  3- جمعية املركز االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي  كتلة جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سالمي، اإىل جانب االهتمام باحلريات العامة وقان�ن  يتبنى النائب الربنامج ال�سيا�سي واالقت�سادي حلزب جبهة العمل االإ

حزاب وقان�ن االجتماعات واجلمعيات وقان�ن املالكني وامل�ستاأجرين و�رشيبة الدخل.  االنتخابات وقان�ن االأ
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عبد الفتاح حممد عليان املعايطة

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3126   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1951

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري عل�م اإدارية وع�سكرية 

الدولة التي تخرج منها: ال�سع�دية

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمافظ معان 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5150098

03 2380373

الهواتف النقالة: 7988881 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

لغام واإعادة التاأهيل. زالة االأ 1- مدير عام الهيئة ال�طنية الإ

على لل�سباب. 2- ع�س� املجل�ش االأ

3- ع�س� جمل�ش الرتبية والتعليم.

4- ع�س� م�ؤ�س�سة التدريب املهني. 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

طراف يف العراق من اأجل  دعم ال�سعب الفل�سطيني حلل الق�سية الفل�سطينية واإقامة الدولة الفل�سطينية املحتلة، ودعم كافة االأ

ال�فاق ال�طني واملحافظة على وحدة العراق، ودعم وت�سجيع اال�ستثمار يف كافة املحافظات وتقييم مكت�سبات التنمية، ودعم 

عباء امللقاة على كاهل امل�اطن من غالء  ال�سحافة وحفظ حق ال�سحفي يف التعبري عن اآرائه، وامل�ساعدة يف كل ما يخفف االأ

�سعار وغريها، واإيجاد معادلة ترتبط مب�جبها الرواتب مبعدل الت�سخم للمحافظة على العي�ش الكرمي للطبقة الفقرية  االأ

ا�سرتاتيجية  املعي�سة. وو�سع وخطط  بتكاليف  الرواتب  بربط  تعنى  درا�سة جادة وحقيقية  من خالل  الدخل  وحمدودة 

داري واأن تك�ن قابلة للتطبيق العملي ولي�ش اللفظي، واإعادة  �ساملة لزيادة اإنتاجية امل�ظفني واحلد من الف�ساد والرتهل االإ

النظر يف �سلم رواتب املعلمني واإعادة عالواتهم التي كان معم�اًل بها من قبل عدة �سن�ات، م�سريًا اإىل اأن بع�ش املدار�ش يف 

املحافظات متهالكة وم�ستاأجرة وعدم ت�فر الغرف ال�سفية الكافية ال�ستيعاب العدد املتزايد من الطلبة �سن�يًا.
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عبد اهلل غامن �شليمان الزريقات

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 2157   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1949

امل�شتوى التعليمي: خريج الكلية الع�سكرية امللكية  

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش

ر�شية: 5817455 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 6390009

077 7761476

�شندوق الربيد: 140395 عمان 11814

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

جمعية العل�م والثقافة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

م�ساندة ال�سعب الفل�سطيني يف حق�قهم امل�رشوعة يف التحرر واإقامة دولتهم امل�ستقلة، ودعم ال�سعب العراقي ل�س�ن وحدته 

ا�ستيعاب  على  القادرة  اال�ستثمارات  حجم  وزيادة  العمل  فر�ش  وت�فري  الفقر  م�ساحات  ات�ساع  من  واحلد  وا�ستقالله. 

ال�سباب العاطلني عن العمل، وو�سع حد الرتفاع تكاليف الدرا�سة اجلامعية، وت�فري اخلدمات ال�سحية جلميع امل�اطنني. 

مان االجتماعي.  والعمل على زيادة الرواتب وتعزيز �سبكة االأ



167

عبد الهادي عطا اهلل جعفر املجايل

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4061    عدد الأ

تاريخ امليالد: 1934

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية

الدولة التي تخرج منها: العراق 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف العديد من الدورات الربملانية

اخلربات العملية: 

1- رئي�ش هيئة االركان، الق�ات امل�سلحة االردنية

من العام   2- مدير االأ

�سغال العامة   3- وزير االأ

الهواتف النقالة: 6550550 079

�شندوق الربيد: 5328 عمان – رمز بريدي 11183 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية �سرتاتيجية يف اجلامعة االأ 1- املركز العاملي للدرا�سات االإ

ردنية الربيطانية 2- اجلمعية االأ

ردنية اللبنانية 3- الرابطة االأ

4- جمعية ال�قاية من املخدرات 

5- رئي�ش جمعية ال�سحابي متيم بن اأو�ش الدادي

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني / رئي�ش الكتلة

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية/ رئي�ش جمل�ش الن�اب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ؤيد النائب احلرية االإعالمية واحلريات العامة، �سمن اأعراف قان�نية، ويبدي تاأييده لقان�ن املطب�عات والن�رش وخا�سة  ي�

قان�ن  ؤيد  ي� كذلك  بامل�س�ؤول،  معن�ي  اأذى  اإحلاق  حاول  اأو  املهنية  عراف  االأ جتاوز  اإذا  ال�سحفي  بحب�ش  املتعلقة  امل�اد 

من  تاأ�سي�سه  على  يعمل  الذي  ال�طني  التيار  اإطار  يف  النائب  وينطلق  ال�سيا�سية،  حزاب  االأ وقان�ن  العامة  االجتماعات 

اأجيالهم  العرب وم�ستقبل  املعتدل وال��سطي والدفاع عن حا�رش  النهج  ال�طني والعروبة واإ�سالمية  مرتكزات االنتماء 

وحق�قهم وبالذات ق�سية فل�سطني ك�نها ت�سكل احللقة املركزية العربية.

ردين.  ن البديل انهيار االقت�ساد االأ �سعار وحترير املحروقات، الأ ويرى اأي�سًا اأنه مل يكن هناك بدياًل عن قرار رفع االأ
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مي�شيل عيادة يو�شف احلجازين

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 1157   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1962

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري مالية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدقق ح�سابات 

ر�شية: 5330974 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5507162 079

mhejazine@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  جمعية مدققي احل�سابات االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

نتاج يف كافة امليادين،  دعم ال�سعب الفل�سطيني من اأجل اإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش. وتبني �سيا�سات حمفزة لالإ

وحت�سني ظروف احلياة ل�سغار الك�سبة و�سغار املزارعني والعاطلني عن العمل. وتعزيز التجارة البينية مع الدول العربية 

وزيادة االهتمام بالرثوة احلي�انية، واعتماد معيار الكفاءة يف �ساغلي املنا�سب العليا. وطالب باالهتمام بن�عية اخلدمات 

ونبذ  الع�رش،  مع  لتت�اكب  والتعليمية  الرتب�ية  بالعملية  االهتمام  �رشورة  اإىل  باالإ�سافة  للم�اطنني،  املقدمة  ال�سحية 

كافة اأ�سكال التمييز العرقي واجله�ي والطائفي والعمل على ن�رش ثقافة التفكري العلمي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية، وزيادة 

إعادة النظر بق�انني التقاعد. خم�س�سات البحث العلمي، وطالب با
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عاطف يو�شف �شالح الطراونة

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 6758   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1954

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية  

الدولة التي تخرج منها: الي�نان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش ومدير عام �رشكة مقاوالت 

الهواتف النقالة: 5004000 079

atarawneh@arabassurers.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 37  رمز بريدي 11831

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- ع�س� م�ؤ�س�ش يف نادي م�ؤاب

2- جمعية اخلالدية اخلريية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الت�جيه ال�طني 

2- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

را�سي  لالأ االإ�رشائيلي  االحتالل  واإنهاء  وم�ساحلهم  العرب  حق�ق  عن  ودفاعه  العادلة  وق�سيته  الفل�سطيني  ل�سعب  دعم 

�سيا�سيًا  ال�سامل  واالإ�سالح  يجابي  االإ االنفتاح  منهجية  بدعم  ونادى  العظيم.  �سالم  االإ �سماحة  عن  والدفاع  العربية، 

واقت�ساديًا واجتماعيًا، ومبا يعزز العدالة ويكر�ش الدميقراطية واحلرية وي�س�ن حق�ق امل�اطن ويق�ي ال�حدة ال�طنية 

ردن،  ويعظم احل�ار ويحارب ال�سللية واملح�س�بية والف�ساد. وطالب ب�رشورة الرتكيز على ج�انب التميز املتاحة يف االأ

واملتمثلة يف ال�سياحة والزراعة والطب والتعليم، لبناء دولة رخاء وازدهار اقت�سادي واجتماعي من�ذجي. وحدد م�سكالت 

ردن االقت�سادية يف اأربع م��س�عات هي املاء والغذاء والطاقة والدواء. واأ�سار اإىل �رشورة ال�ق�ف عند ات�ساع رقعة  االأ

إعادة  با املياه. وطالب  لتخزين  �سدود  ببناء  قيام احلك�مة  اأهمية  على  واأكد  املدي�نية اخلارجية.  وارتفاع  والبطالة  الفقر 

النظر يف منهجية التعليم اجلامعي وتكاليفه العالية، وطالب ب�رشورة التعاون بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ل��سع 

ا�سرتاتيجيات وطنية �ساملة لبناء قدرات وطنية فاعلة.
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م�شطفى علي ال�شرايرة

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5568   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: طبيب/ اخت�سا�ش ن�سائية وت�ليد 

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

ردنية ومدير فني مل�ست�سفى الكرك احلك�مي  اآخر وظيفة �شغلها النائب: طبيب اخت�سا�ش يف وزارة ال�سحة االأ

ر�شية: 2370000 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 6666305 079

ysaraireh2002@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 رمز بريدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ 1- نقابة االأ

2- جمعية اخت�سا�ش الن�سائية والت�ليد 

3- اجلمعية الرومانية الخت�سا�ش الن�سائية والت�ليد / رومانيا 

و�سط( 4- جمعية اخل�س�بة العربية )دول ال�رشق االأ

يا�ش العربية  5- جمعية االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�سحة والبيئة 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

خ�ة  االأ بقاء على روح  الدولية، واالإ الفل�سطينية يف املحافل  الق�سية  الفل�سطيني، ودعم  ال�سعب  اال�ستمرار يف دعم �سم�د 

العراقي  ال�سعب  وم�ساندة  الفل�سطينيني.  بني  ال�سدع  راأب  على  والعمل  ردين،  واالأ الفل�سطيني  ال�سعبني  بني  والتالحم 

والتخفيف من معاناته. والع�دة اإىل نظام ت�سعري امل�اد التم�ينية للحد من ارتفاع اأ�سعار امل�اد التم�ينية، وعدم االلتزام 
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مبفه�م ال�س�ق احلرة واالقت�ساد املفت�ح، وطالب احلك�مة باحلد من ت�سدير منتجات ال�طن. وب�رشورة التخفيف عن 

عالف. وطالب بدعم مزارعي احلب�ب وخا�سة القمح وال�سعري،  املزارعني ومربي الرثوة احلي�انية نتيجة ارتفاع اأ�سعار االأ

للطاقة مثل  بديلة  الزراعية. والبحث عن م�سادر  را�سي  االأ للبناء يف  املتعلقة بعدم الرتخي�ش  نظمة  الق�انني واالأ وتفعيل 

ال�سخر الزيتي، واإن�ساء م�ساريع راأ�سمالية تق�م على مفه�م ت�زيع مكت�سبات التنمية يف اأقاليم وحمافظات اململكة للحد 

طباء  من م�سكلة البطالة. وتقدمي الدعم املادي واملعن�ي لقطاع املعلمني وتخفي�ش الر�س�م اجلامعية. واإيجاد نظام خا�ش الأ

زمة  وزارة ال�سحة يراعي ظروف حياتهم ومتطلبات مهنتهم. يرى اأن ال�سيا�سة ال�رشيبية غري عادلة، وتعمل على تعميق االأ

إعادة النظر يف قان�ن �رشيبة الدخل  االقت�سادية، وو�سف �رشيبة املبيعات باأنها عمياء ال تفرق بني الغني والفقري، وطالب با

لتاأخذ مببداأ التكليف الت�ساعدي واإلغاء التمييز القطاعي. وطالب ب�قف عمليات اخل�سخ�سة التي تعاملت معها احلك�مة 

املتعاقبة بطريقة مت�رشعة.
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جميل �شامل �شالمة احل�شو�ض

الدائرة النتخابية: الرابعة  املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4389   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1949

امل�شتوى التعليمي: ثان�ية عامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش 

الهواتف النقالة: 5791367 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش نادي �سباب غ�ر ال�سايف 

2- ممثل للجمعية التعاونية يف غ�ر ال�سايف 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  اللجنة االإ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

املت�ازنة  الدميقراطية وتط�ير احلياة احلزبية  بالثقافة  ال�عي  ال�سيا�سي وال�رشيبي وتر�سيخ  االإ�سالح  امل�سي قدمًا يف 

ال�سحي،  التاأمني  مظلة  وت��سيع  االجتماعي،  مان  لالأ �سبكة  ت�فري  على  والعمل  واأر�سًا،  و�سعبًا  ملكًا  ردن  لالأ املنتمية 

التي  الت�س�يه  اأ�سكال  وكافة  واجله�ية  والع�سبية  التطرف  حماربة  على  والعمل  ال�سحافة،  وحرية  الق�ساء  وا�ستقالل 

�سالم.  ت�ستهدف االإ
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علي فالح عواد ال�شالعني

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 1242   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

دارة واالقت�ساد  امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف االإ

الدولة التي تخرج منها: الفلبني 

ؤتة  اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأ�ستاذ جامعي – جامعة م�

ر�شية:  الهواتف الأ

03 2372414

06 5685570

الهواتف النقالة:

079 5239577

079 6257645

    ali-dalain@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11101

   

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش جمعية اجلن�ب حلماية البيئة 

2- رئي�ش جمعية قرى ل�اء عي التعاونية 

ردنيني  3- جمعية اال�ست�ساريني االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

القان�ن  و�سيادة  الدميقراطية،  وتعزيز  العامة  احلريات  ودعم  �سالمية،  واالإ العربية  اأمته  يف  اأ�سا�سي  ركن  ردن  االأ جعل 

وحماربة الف�ساد واملح�س�بية واإر�ساء ق�اعد العدل وامل�ساواة، وت�فري فر�ش العمل، والعمل على حماربة الفقر والبطالة، 

وال�ق�ف مع كل اجله�د الرامية للتط�ير والتنمية، والعمل من اأجل ق�سايا ال�سباب واملراأة والطف�لة.يو�شف 



174

ن�شر �شامن نايف احلمايدة

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: امل�سلم �شوات: 1046   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش عل�م اإدارية وع�سكرية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: عميد يف الق�ات امل�سلحة االأ

ر�شية: 3866058 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5610850 079

�شندوق الربيد: 2114 الكرك

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية اأبناء اجلن�ب

2- ع�س� يف م�ؤ�س�سة اإعمار الكرك 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

تعزيز الدميقراطية واحل�ار امل�س�ؤول، وو�سف �سيا�سات احلك�مات املتعاقبة باأنها كانت حربًا على الفقراء والكادحني 

غنياء. واأ�سار اإىل اأنه كثريًا ما ن�سمع عن اأرقام النم� االقت�سادي ونحن يف احلقيقة ال نعرف عن اأي من� اقت�سادي  مل�سلحة االأ

ردن،  حزاب اإىل اأحزاب وطنية وحري�سة على م�سلحة االأ يتحدث�ن. وطالب اأن تتط�ر احلياة احلزبية واأن يتقل�ش عدد االأ

وطالب بدعم املراأة والطفل وتط�ير املرافق االجتماعية، واإجراء م�سح ل�س�ق العمل لربط خمرجات التعليم بحاجات �س�ق 

ردن. العمل، واالهتمام مب��س�ع املياه يف االأ
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 معان
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 توفيق حممد ح�شني كري�شان

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: معان  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4544   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اقت�ساد 

الدولة التي تخرج منها: لبنان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش اأعيان ووزير �سابق 

ر�شية: 5673477 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 9022722 079

�شندوق الربيد: 7361

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- نادي خريجي جامعة بريوت العربية 

2- نادي معان الثقايف 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة القان�نية 

دارية  2- اللجنة االإ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردن، وت�زيع الرثوات  حزاب امل�ؤمنة بقيادة وتاريخ وتراب االأ تعديل ت�رشيعات التنمية ال�سيا�سية التي تكفل تعزيز دور االأ

ومكت�سبات التنمية بعدالة على كافة امل�اطنني وعدم ا�ستغالل ال�زراء وامل�س�ؤولني للمنافع ال�سخ�سية، وو�سع برنامج 

زمني جاد وحمدد لتنفيذ خطط احلك�مة، وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات اال�ستهالكية املدنية الع�سكرية، واإن�ساء �سندوق خا�ش 

�سكان مل�ظفي احلك�مة، و�سندوق خا�ش لتدري�ش اأبناء الفقراء، وتف�ي�ش امل�اطنني من ذوي الدخل املحدود اأرا�سي  باالإ

النهج  على  قائمة  تنم�ية  م�ساريع  قامة  الإ ال�سباب  اأمام  املجال  وفتح  �سابقة.  اأوقات  يف  عليها  بالبناء  قام�ا  التي  الدولة 

ردين ورفع احلد  االأ العامل  العمل، مبا يخدم  ال�سناعية، وتعديل قان�ن  اأو  الزراعية  الدولة غري  اأرا�سي  الت�ساركي على 

ج�ر وم�ا�سلة التنقيب عن النفط، جنبًا اإىل جنب البحث عن م�سادر الطاقة البديلة. واإعادة النظر يف العديد من  دنى لالأ االأ

اجل�انب التعليمية من حيث ت�زيع اإمكانيات على حمافظات اململكة بعدالة.
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عادل ابراهيم مزعل اخلوالدة اآل خطاب 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: معان  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2922   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: ثان�ية عامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأعمال حرة 

ر�شية: 5635100 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7494405 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

حماربة البطالة والفقر وال�سري اإىل حياة اأف�سل
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و�شفي علي �شليمان الروا�شدة

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: معان  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2200   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1963

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة 

الدولة التي تخرج منها: العراق 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشكة 

ر�شية: 5827104 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5827105 06

الهواتف النقالة: 6184646 077

wasrash@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية نقابة املهند�سني االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

واأغرا�ش  اأه�اء  وفق  ال�سيا�سية  التنمية  ت�جيه  عن  بعيدًا  املجتمع  مك�نات  جلميع  احلقيقية  الدميقراطية  ج�اء  االأ خلق 

احلك�مة، والعمل على ا�ستقالل الق�ساء التام واالعرتاف ب�سلطته وخ�س��سيته، وعدم اإ�سعاف دور ال�سلطة الت�رشيعية 

دارية بالعدل وامل�ساواة، وعدم ح�رشها يف  بتح�يل جمل�سها اإىل جمل�ش خدمات، و�رشورة ت�زيع املنا�سب ال�سيا�سية واالإ

اأ�رش وعائالت معينة، والعمل على تقلي�ش الدين اخلارجي، واإدراج م�ازنة امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة اإىل امل�ازنة العامة للدولة، 

ردن. ودعم وت�سجيع اإقامة امل�ساريع ال�سغرية مبا يتالئم وخ�س��سية كل منطقة من مناطق االأ
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هاين عبا�ض علي النوافلة

الدائرة النتخابية: الثالثة  املحافظة التي انتخب فيها: معان  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4555   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه متري�ش 

الدولة التي تخرج منها: ا�سرتاليا 

ؤتة  اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب عميد كلية التمري�ش / جامعة م�

ر�شية: 2156253 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7732378 077

    hnawafleh@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين 1- جمل�ش التمري�ش االأ

ردنية  2- نقابة املمر�سني االأ

3- جمعية مر�سى ال�سكري / الكرك 

4- جمعية الرفق بال�الدين – الكرك 

نباط للثقافة والرتاث  5- بيت االأ

ردنية  6- جمعية البيئة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية:

اللجنة ال�سحية

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردين للم�ساركة يف حتديد مالمح ال�سيا�سة  قليمي والدويل، وبناء دور فاعل للربملان االأ ردين على امل�ست�ى االإ تاأكيد احل�س�ر االأ

على خمتلف  بعدالة  امل�ارد  ت�زيع  على  والعمل  الدولية.  املحافل  يف  االإ�سالم احلقيقية  ردنية، ون�رش �س�رة  االأ اخلارجية 

�سعار، وم�اجهة  حمافظات اململكة، وطالب بخطة ط�ارئ وطنية ل��سع حل�ل منا�سبة و�رشيعة تكفل فر�ش رقابة على االأ

ردنية فاعلة يف اإحداث التغيري  إن التعليم العايل يحتاج اإىل اإ�سالح جذري لت�سبح اجلامعات االأ م�سكلتي الفقر والبطالة، كذلك فا

والرتكيز على البحث العلمي، واإن الرعاية ال�سحية مطلب اأ�سا�سي لكافة فئات املجتمع، والعمل على حماربة الف�ساد.
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 الزرقاء
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�شيف اهلل حمود فليح القالب العمو�ض

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 6562   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1942

امل�شتوى التعليمي: الثان�ية العامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

قرا�ش الزراعي   دارة العامة مل�ؤ�س�سة االإ اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� جمل�ش االإ

ر�شية: الهواتف الأ

05 3866242

05 3986113

الهواتف النقالة: 7425305 077

�شندوق الربيد: 5615 الربيد التجاري 

  

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- احتاد املزارعني – حمافظة الزرقاء 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة الزراعة واملياه 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سعار، و�سم�ل جميع  اأ�سعار ال�سلع و�سبط االأ مان االجتماعي، وزيادة الرقابة على  ت��سيع املناطق امل�سم�لة ب�سبكة االأ

اإن�ساء غرفة  على  والعمل  البلديات،  دعم  وزيادة  املادية،  املعلمني  ال�سامل، وحت�سني ظروف  ال�سحي  بالتاأمني  امل�اطنني 

ربط  على  والعمل  احل�رشي،  للتط�ير  العامة  امل�ؤ�س�سة  دور  وتفعيل  الزراعية،  امل�اد  لتجار  مظلة  لتك�ن  ردن  االأ زراعة 

خمرجات التعليم بحاجات �س�ق العمل.
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فواز ح�شن فريج حمد اهلل

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5049   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1960

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب وجراحة عامة  

الدولة التي تخرج منها: ك�با 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: طبيب وجراحة عامة – عيادة خا�سة  

ر�شية: الهواتف الأ

05 3851460

05 3853644

الهواتف النقالة:

079 5113424

078 5725625

drfawazhh@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 12345 )13112(

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ نقابة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

واإقامة  الفل�سطينية  الق�سية  الدوؤوبة حلل  وا�ستمرار اجله�د  ال�سعب،  فئات  م�ساركة  ال�سيا�سي من خالل  العمل  تط�ير 

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على الرتاب الفل�سطيني وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف. واتباع �سيا�سية اإعالمية وا�سحة تتيح 

للم�اطن حرية التعبري عن راأيه ومعتقداته والتاأكيد على حرية ال�سحافة امل�س�ؤولة مبا يرثي العمل الدميقراطي ويخدم 

�رش الفقرية، واإلزام القطاعني  م�سلحة ال�طن العليا، وت�جيه اأم�ال �سندوق املع�نة ال�طنية ال�جه ال�سحيح لت�سمل االأ

ت�سجيع  خالل  من  جديدة  عمل  فر�ش  واإيجاد  ال�افدة.  العمالة  مكان  الإحاللها  ال�طنية  العمالة  بتدريب  واخلا�ش  العام 

امل�ساريع الفردية وت�فري التم�يل الالزم لها. وزيادة رواتب العاملني املتقاعدين الع�سكريني واملدنيني يف القطاعني العام 

�سعار. وجتنب الهدر يف املال العام ومكافحة الف�ساد بكافة اأ�سكاله.  واخلا�ش و�سبط ارتفاع االأ
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مريزا قا�شم بولد مرزا بولد

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: ال�رشك�سي / ال�سي�ساين �شوات: 5617   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1965

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: رو�سيا

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش هيئة املديرين يف اإحدى �رشكات القطاع اخلا�ش 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5851101

05 3984999

05 3979444

الهواتف النقالة:

077 7177777

077 7050000

077 9999005

�شندوق الربيد: 850856 ال�س�يفية 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- الرئي�ش الفخري للنادي الق�قازي.

2- الرئي�ش الفخري لنادي �سباب الع�دة.

ردن. 3- ع�س� جمل�ش اإدارة وم�ؤ�س�ش لنادي �سباب االأ

4- ع�س� فخري لنادي ال�حدات.

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�رشته،  مان االقت�سادي له والأ من االجتماعي الذي ال يتحقق اإال بت�فري االأ حت�سني م�ست�ى املعي�سة للم�اطنني و�سمان االأ

التنمية االقت�سادية وذلك  البناء االجتماعي. ودفع عجلة  مان يف  االأ التي هي حجر  ال��سطى  الطبقة  بقاء  اأهمية  بيان  مع 

بالتاأكيد على تط�ير الربامج اخلا�سة با�ستغالل وا�ستثمار الطاقة الن�وية ال�سلمية لت�فري م�سادر بديلة للطاقة حتد من 

اأثر عدم انتظام اأ�سعار النفط.
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ب�شام �شالمة مو�شى حدادين

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 1819   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1949

امل�شتوى التعليمي: جامعي 

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب للعديد من الدورات االنتخابية 

الهواتف النقالة: 5557070 079

b.haddadin@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 13112 الزرقاء

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش نادي اأ�رشة القلم

2- منتدى الفكر الدميقراطي

ن�سان  3- املنظمة العربية حلق�ق االإ

4- منظمة ال�سلم والت�سامن 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردنية لتحقيق ت�س�ية �سيا�سية عادلة ت�سمن ع�دة احلق�ق العربية واإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة  اأكد تاأييده للجه�د االأ

عا�سمتها القد�ش، واأعلن تاأييده لل�سيا�سة الر�سمية التي تدعم ال�رشعية الفل�سطينية، وطالب الفل�سطينيني اأن يغلب�ا امل�سلحة 

ال�طنية العليا لل�سعب الفل�سطيني على اأية م�سلحة حزبية اأو فئ�ية. واأ�سار اإىل اأن احلك�مة اجلديدة جاءت تت�يجًا ملرحلة 

جديدة يف احلياة ال�سيا�سية، هذه املرحلة تق�م على جتميد االإ�سالح ال�سيا�سي الدميقراطي، وامل�سي يف برنامج التح�ل 

االقت�سادي واالجتماعي من منظ�ر ليربايل، ي�ستند اإىل االنفتاح االقت�سادي وحترير ال�س�ق وتهمي�ش دور الدولة يف الرعاية 

االجتماعية. وطالب ب�رشورة عدم التطرف يف اخل�سخ�سة واالنفتاح االقت�سادي وحترير ال�س�ق، واأكد على اأن الليربالية 

االقت�سادية بحاجة اإىل ليربالية �سيا�سية ت�ؤمن ال�سفافية والرقابة وفق التنظيم والتعبري، وغيابها يجعل الق�ى االقت�سادية 
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املتنفذة تهيمن وت�سعى اإىل تعظيم مكا�سبها وامتيازاتها، وطالب بفتح الطريق اأمام االإ�سالحات ال�سيا�سية الدميقراطية. 

مر الذي جعل الفئات ال�سعبية  إعادة االعتبار لدور الدولة يف الرعاية االجتماعية الذي تاآكل منذ �سن�ات، االأ وطالب كذلك با

تيارات حزبية  اندماجها يف  ال�سيا�سية وت�سجيع  حزاب  االأ ثمنًا غاليًا. وطالب ب�رشورة حتفيز  والعمالية والفقرية تدفع 

رئي�سية، واالإ�رشاع يف اإقرار نظام التم�يل احلزبي، والعمل على تط�ير قان�ن االنتخاب باجتاه يعزز امل�ساركة والتناف�ش 

على اأ�س�ش �سيا�سية وبراجمية.
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مو�شى بركات �شعود الزواهرة

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5411   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1965

امل�شتوى التعليمي: دبل�م اإدارة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش 

ر�شية: 3921055 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5555221 079

�شندوق الربيد: 13152 الرمز الربيدي 13163

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- جمعية امل�ستثمرين االأ

2- رئي�ش جمعية ال�فاء لل�طن وامل�اطن اخلريية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني  

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

دعم ال�سعب الفل�سطيني لتحقيق اأهدافه واإقامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف، ووقف العمل بتعليمات فك 

ردنية الذي ميار�ش حاليًا على اجل�س�ر واملعابر  ن �سحب اجلن�سية االأ داري والقان�ين مع ال�سفة الغربية، الأ االرتباط االإ

�سعار.  خمالف للد�ست�ر. والعمل على تعزيز الدميقراطية وحرية الراأي، والعمل على وقف ارتفاع االأ
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مو�شى ر�شيد �شرقي اخلاليلة 

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4213   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1946

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش اإدارة اأعمال 

الدولة التي تخرج منها: ال�س�دان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش ق�سم اال�ستثمار يف �سندوق ت�فري م�ستخدمي الف��سفات 

الهواتف النقالة:

079 5545230

079 6723989

mousarasheed@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش نادي اأم رمانة الريا�سي االجتماعي 

2- رئي�ش احتاد اجلمعيات اخلريية – الزرقاء 

3- نقابة العاملني يف املناجم والتعدين �سابقًا 

4- ع�س� املجل�ش املركزي الحتاد النقابات �سابقًا 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

2- جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردن اأواًل كاأردن ق�ي  مة العربية كاأمة واحدة، ثم االنتماء اإىل االأ �سالمية ووحدتها واالأ مة االإ االنطالق من مبداأ االنتماء لالأ

مة العربية وعلى راأ�سها  وفعال للم�ساهمة يف حل ق�سايا ال�طن ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والتفاعل مع ق�سايا االأ

جنبية من  ر�ش الفل�سطينية وقيام دولة فل�سطينية، وكذلك العراق ووحدته وجالء الق�ات االأ الق�سية الفل�سطينية وحترير االأ

على اأر�سه. والعمل على زيادة االهتمام بالفقراء والعاطلني عن العمل، واإن�ساء �سندوق الت�سامن والتكافل االجتماعي، 

ج�ر اإىل )150( دينارًا، وعدم امل�ش باحلق�ق التقاعدية  دنى لالأ عالف والغاز والكاز، ورفع احلد االأ وعدم حترير اأ�سعار االأ

مل�سرتكي ال�سمان االجتماعي. 
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فرحان نومان ذيب الغويرى

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4002   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1966

امل�شتوى التعليمي: دون املرحلة اجلامعية 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رجل اأعمال

الهواتف النقالة: 7049854 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

دارية  1- اللجنة االإ

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

االنتخابات  وقان�ن  ال�سيا�سية  حزاب  االأ ح�ل  وطني  ح�ار  فتح  خالل  من  ملم��ش  عملي  واقع  اإىل  الدميقراطية  ترجمة 

ردين.  واحلريات العامة وقان�ن املالكني وامل�ستاأجرين والرتكيز على الن�احي االقت�سادية واالجتماعية وهم�م امل�اطن االأ

وربط رواتب جميع العاملني بالت�سخم، ودعم املزارعني ومربي املا�سية، وعدم رفع اأ�سعار الكهرباء.
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نواف مقبل �شلمان املعلى الزيود

الدائرة النتخابية: الثالثة  املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4941   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1944

دارة العامة امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري يف االإ

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش والرابع ع�رش

ر�شية: الهواتف الأ

05 3984715

05 3811515

الهواتف النقالة: 5504143 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�سحة والبيئة 

2- جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

�سعيًا  والدويل  والعربي  ال�طني  اال�ستثمار  وت�سجيع  اال�ستثمارية  البنية  وتط�ير  املتاحة،  وامل�ارد  الذات  على  االعتماد 

للحد من الفقر والبطالة والرتكيز على عمليات التحديث والتط�ير يف خمتلف املجاالت االقت�سادية واالإ�سالح االقت�سادي 

دارة اأو يف االقت�ساد. كذلك طالب  والرتكيز على اأن يك�ن هذا االإ�سالح كل ال يتجزاأ يف كل القطاعات بالتزامن �س�اء يف االإ

�سا�سية  النفقات وعدم فر�ش �رشائب جديدة. وت��سيع مظلة اخلدمات ال�رشورية واالأ ب�رشورة االلتزام مببداأ تقلي�ش 

واإعفاء جميع مدخالت  الدي�سي  تنفيذ م�رشوع جر مياه  تعليم وتاأمني �سحي وبنى حتتية. واالإ�رشاع يف  للم�اطنني من 

نتاج ال�سناعي من الر�س�م اجلمركية وال�رشيبة العامة على املبيعات، وكذلك االهتمام بالقطاع الزراعي. االإ
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مرزوق حمد عواد الهبارنة

الدائرة النتخابية: الرابعة  املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: امل�سلم �شوات: 8000   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1958

مري في�سل الع�سكرية  امل�شتوى التعليمي: دبل�م يف اإدارة وتزويد الطائرات من كلية االأ

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش 

الهواتف النقالة: 6303111 079

�شندوق الربيد: 72 الر�سيفة 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

مري في�سل اخلريية  1- رئي�ش جمعية جبل االأ

2- نائب رئي�ش جمعية �س�ؤون احلج

3- ع�س� هيئة اإدارية يف نادي الر�سيفة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة فل�سطني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

وا�ستنادًا  عادل،  ب�سكل  العليا  الدولة  منا�سب  وت�زيع  ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  وامل�ساندة  الدعم  اأ�سكال  كافة  تقدمي 

ؤ الفر�ش، واأن يك�ن عمل احلك�مة �سمن خطط وبرامج زمنية حمددة قابلة للتطبيق، وتزويد امل�ست�سفيات  اإىل مبداأ تكاف�

واملراكز ال�سحية احلك�مية بالك�ادر الطبية والفنية، وزيادة االهتمام بقطاع التعليم وحتفيز املعلم ماديًا ومعن�يًا، وحت�يل 

جميع عمال املياومة اإىل الراتب املقط�ع. 
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حممد احمد حممود احلاج حممد

الدائرة النتخابية: الرابعة  املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

امل�سلم املقعد:  �شوات: 5389   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1951

�سالمية واملذاهب املعا�رشة  امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف العقيدة االإ

الدولة التي تخرج منها: ال�سع�دية

ردنية  اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأ�ستاذ يف اجلامعة االأ

ر�شية: الهواتف الأ

05 3740261

06 5653000

الهواتف النقالة: 5595182 079

dr_al_haj@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 2003 الر�سيفة 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�سالمي اخلريية  1- جمعية املركز االإ

ردنية 2- جمعية البيئة االأ

3- رابطة علماء بالد ال�سام 

�سالمية  4- جمعية الدرا�سات والبح�ث االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

متابعة امل�ستجدات ال�سيا�سية على ال�ساحتني العربية والدولية، ومتابعة تط�رات الق�سية الفل�سطينية ورف�ش التنازل عن 

احلق�ق امل�رشوعة لل�سعب الفل�سطيني وعلى راأ�سها حق الع�دة وحق اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، ومكافحة الف�ساد 

ؤ الفر�ش يف ال�ظائف والت�سدي للمح�س�بية وال�سللية واال�ستثناءات بكافة اأ�سكالها، والت�سدي للجرمية والف�ساد  وتكاف�

خالقي.  االأ
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 املفرق
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عبد الكرمي في�شل �شيف اهلل الدغمي

الدائرة النتخابية: املفرق املحافظة التي انتخب فيها: املفرق  

املقعد: امل�سلم �شوات: 6658   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: لبنان

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب للعديد من الدورات االنتخابية   

الهواتف النقالة: 7546444 077

�شندوق الربيد: 72 املفرق 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املحامني االأ

2- رئي�ش �سابق لنادي املفرق الريا�سي 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

اللجنة القان�نية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

عالف واإعادة النظر يف قرارات �سندوق املع�نة  دعم قطاع الزراعة وخا�سة مربي امل�ا�سي من خالل اال�ستمرار يف دعم االأ

ال�طنية، وتطبيق التاأمني ال�سحي ال�سامل، وعدم تدخل احلك�مة بالق�ساء وحماربة الف�ساد. 
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تي�شري حممد عبد اهلل ال�شديفات

الدائرة النتخابية: املفرق  املحافظة التي انتخب فيها: املفرق  

املقعد: امل�سلم �شوات: 5053   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1959

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية 

الدولة التي تخرج منها: �س�ريا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير �رشكة مقاوالت  

الهواتف النقالة:

079 5591190

077 7519116

teiser_shdafat@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني / رئي�ش �سابق لفرعها يف املفرق  1- نقابة املهند�سني االأ

ردنيني  2- نقابة املقاولني االأ

3- ع�س� �سابق للجنة منتدى املفرق الثقايف 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة االإخاء ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

حريات  مي�ش  ما  تغيري  على  والعمل  والف�ساد،  الغالء  وحماربة  عي�سه،  لقمة  يف  الب�سيط  امل�اطن  عن  الدفاع  على  التاأكيد 

امل�اطن وحماولة تغيري الت�رشيعات املقيدة للحريات يف قان�ن االجتماعات العامة واإعادة النظر بقان�ن االنتخاب وقان�ن 

ن�سان، و�سن الت�رشيعات التي تدافع عن كرامة املراأة وترفع  حزاب واملطب�عات والن�رش، والتاأكيد على مبادئ حق�ق االإ االأ

من �س�ية عملها يف املجتمع، ورفع �س�ية عمل امل�ؤ�س�سات التي تعنى بال�سباب وتاأ�سي�ش نقابة للمعلمني.
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اإبراهيم حممد �شويلم احل�شبان العمو�ض

الدائرة النتخابية: املفرق  املحافظة التي انتخب فيها: املفرق  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4324   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب وجراحة 

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير الدائرة ال�سحية يف بلدية املفرق 

ر�شية: الهواتف الأ

02 6234113

02 6233958

الهواتف النقالة: 5584942 079

�شندوق الربيد: 1123 املفرق 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ نقابة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�سحة والبيئة 

2- جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

بني  العالقة  وتعزيز  للم�اطنني،  الكرمي  والعي�ش  املالئم  امل�سكن  وت�فري  خا�سة،  عناية  ال�سحية  الرقابة  م��س�ع  اإيالء 

خمرجات التعليم و�س�ق العمل، واإيجاد حل�ل جذرية للم�سكالت الت�س�يقية وال�رشيبية للمزارعني. 



196

مفلح حممد مفلح اخلزاعلة الرفايل

الدائرة النتخابية: املفرق  املحافظة التي انتخب فيها: املفرق  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4011   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1957

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش قان�ن 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير عام �رشكة خا�سة 

الهواتف النقالة: 5555900 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

    

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املحامني االأ

2- مركز �سباب املفرق 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

قامة دولته امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف. التعاون بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية،  دعم ال�سعب الفل�سطيني الإ

هله،  وطالب برفع الظلم عن امل�اطن وحتقيق العدل وامل�ساواة بني كافة اأبناءه، وحت�سني ال��سع االقت�سادي واملعي�سي الأ

كذلك طالب بتخفي�ش معدالت قب�ل الطلبة يف اجلامعات اخلا�سة، واإعادة النظر يف فح�ش الكفاءة، وتقدمي الدعم للقطاع 

الزراعي واالهتمام ب�سغار املزارعني. 
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 الطفيلة
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ابراهيم �شليمان احمد العطيوى

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الطفيلة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4758   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1968

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش علم نف�ش / )دكت�راه فخرية/ بريطانيا(  

الدولة التي تخرج منها: م�رش / بريطانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش / رجل اأعمال 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5652616

06 5354186

الهواتف النقالة: 7747770 077

�شندوق الربيد: 244 اإ�سكان عالية 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين 1- نادي اليخ�ت امللكي االأ

ردنية 2- نقابة املقاولني االأ

3- نقابة �رشكات ال�سيارات ال�سياحية 

4- العديد من اجلمعيات اخلريية 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة الت�جيه ال�طني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

حزاب مبراجعة نف�سها اأواًل وفر�ش مطالبها من خالل وج�دها بال�سارع ال من خالل البيانات النارية التي تن�رشها،  طالب االأ

حزاب متار�ش العمل ال�سيا�سي من قبيل الرتف ولي�ش هناك من حزب حقيقي. واأو�سح اأن اإعداد  واأ�سار اإىل اأن بع�ش االأ

عالم ت�ستدعي التقدم اإىل املجل�ش بتعديالت على البيئة الت�رشيعية حتفز القطاعني العام واخلا�ش  ا�سرتاتيجية متكاملة لالإ

بق�سد تط�ير االإعالم يف القطاعني وحت�سني اأو�ساع العاملني فيها. وطالب باأن تك�ن حرية االإعالم م�سانة وال تخ�سع اإال 

ردين اإعالم دولة ال اإعالم حك�مات. للقان�ن واأخالقيات املهنة واأن يك�ن االإعالم االأ
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عبد الرحمن عبد النبي احلناقطة

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الطفيلة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3946   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1963

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري هند�سة مدنية 

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير عام �رشكة خا�سة 

ر�شية: 2250252 03 الهواتف الأ

فاك�ض: 2241611 03

الهواتف النقالة: 5582702 079

hanaqtah@go.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 32 الطفيلة 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  ن�ساءات االأ 1- نقابة مقاويل االإ

2- ع�س� جمل�ش الهند�سة – جامعة الطفيلة 

3- جمعية احلد من ح�ادث الطرق 

يتام  4- جمعية زيد بن حارثة لرعاية االأ

ردنية  5- جمعية البيئة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الت�جيه ال�طني 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردين، و�سن الت�رشيعات املنا�سبة لذلك  ن�سان االأ تعزيز م�سرية ال�طن لتحقيق من� حقيقي ينعك�ش على م�ست�ى معي�سة االإ

ؤ الفر�ش وتعميق هذه املبادئ  وتط�ير القائم منها ومراقبة ال�سلطة التنفيذية، وتر�سيخ مبادئ العدالة وامل�ساواة وتكاف�

يف ثقافتنا ال�طنية. 
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 حممد عبد الرحيم خليل عواد

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: الطفيلة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3750   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش علم اجتماع 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

ردين  اآخر وظيفة �شغلها النائب: م�ست�سار اإعالمي يف التلفزي�ن االأ

ر�شية: 4782212 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة:

079 6665554

077 7424233

Awwad123@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

جمعية جعفر الطيار / ع�س� هيئة اإدارية

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة الت�جيه ال�طني 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

وىل )الق�سية الفل�سطينية( من اأجل اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة. و�رشورة  طالب باال�ستمرار يف دعم ق�سية العرب االأ

حماربة الف�ساد واملح�س�بية، واأ�سار اإىل عملية ت�سكيل احلك�مات واختيار م�ظفي الفئات العليا ال يتم بال�سكل ال�سليم، 

اإذ اأنه يراعي م�سالح اأ�سحاب النف�ذ واملحا�سيب. وطالب ب�رشورة تفعيل دور دي�ان املحا�سبة وتعديل قان�ن ا�ستقالل 

ذاعة والتلفزي�ن، واإعادة النظر يف رواتب  الق�ساء وتفعيل دور هيئة مكافحة الف�ساد. كذلك طالب ب�رشورة دعم م�ؤ�س�سة االإ

قدامى املتقاعدين ودعم اجلامعات النا�سئة املتعرثة، و�سندوق دعم الطالب اجلامعي واالهتمام باملعلم.
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حممد اإ�شماعيل على ال�شعودي

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: الطفيلة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5365   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1961

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة 

مريكية  الدولة التي تخرج منها: ال�اليات املتحدة االأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير عام �رشكات خا�سة 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5535400

06 5532500

فاك�ض: 5515144 06

الهواتف النقالة:

079 5527755

077 9242501

Saudihousing-jo@live.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: عمان 2646  الرمز 11953

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املهند�سني االأ

�سكان  2- جمعية امل�ستثمرين يف قطاع االإ

3- نادي ب�سريا الريا�سي

ردين للمبارزة  4- نائب رئي�ش االحتاد االأ

نفال الزراعية التعاونية  5- رئي�ش جمعية االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- اللجنة املالية واالقت�سادية 

2- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

طالب بال�ق�ف والت�سدي جلميع املخططات الهادفة لتمزيق ال�سعب العربي احلر يف قطاع غزة. والت�سدي لكل من يحاول 

�ساءة اأو امل�سا�ش به�يتنا ووحدتنا ال�طنية. والت�سدي لدع�ات التطرف والغل�. والعمل على تعزيز م�ساركة امل�اطن يف  االإ

�سنع القرار وحتفيز كافة م�ؤ�س�سات املجتمع اأحزابًا ونقابات، وحثها على القيام بدورها وواجبها نح� ال�طن وامل�اطن. 

وربط الرواتب مبعدالت الت�سخم ورفع رواتب امل�ظفني املدنيني والع�سكريني واملتقاعدين وعدم رفع اأ�سعار اخلبز واملياه 

والكهرباء على اأ�سحاب الدخ�ل املحدودة، وت��سيع مظلة التاأمني ال�سحي لتحقيق التاأمني ال�سحي ال�سامل. ويف جمال 

الر�سمية  اجلامعات  على  االعتماد  معايري  وتطبيق  املعرفة  اقت�ساد  نح�  العايل  التعليم  بتط�ير  بااللتزام  طالب  التعليم 

تدريب  و�رشورة  العلمي.  البحث  ثقافة  ون�رش  بحثية  مراكز  واإن�ساء  العلمي  البحث  �سندوق  وتفعيل  ودعم  واخلا�سة، 

وتاأهيل الباحثني عن عمل وفق احتياجات ال�س�ق وبالتعاون مع القطاع اخلا�ش، ومن خالل امل�ساريع التي اأن�ساأتها وزارة 

ن�ساءات بالتعاون مع الق�ات  العمل كم�رشوع الت�سغيل والتدريب ال�طني وال�رشكة ال�طنية للت�سغيل والتدريب يف قطاع االإ

امل�سلحة. هذا اإىل جانب تثبيت عمال املياومة العاملني يف م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة
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يو�شف �شليمان �شامل اأبو ا�شليح

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: ماأدبا 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3559   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: طبيب – اخت�سا�ش باطني

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

ردنية   اآخر وظيفة �شغلها النائب: اخت�سا�سي باطني يف وزارة ال�سحة االأ

الهواتف النقالة: 5297640 079

�شندوق الربيد: ماأدبا 655 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

رئي�ش نادي احتاد ماأدبا الريا�سي 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

إعادة وزارة التم�ين بهدف حماية امل�ستهلك  دعم �سم�د ال�سعب الفل�سطيني ليتمكن من اإقامة دولته امل�ستقلة. طالب النائب با

�سعار واملحافظة على ا�ستقرار اأ�سعار امل�اد الغذائية، اإىل جانب تنا�سب زيادة الرواتب مع م�ست�ى الت�سخم.  من انفالت االأ

عالف، اإىل جانب رفع �رشيحة  غنام والرثوة احلي�انية واإعادة النظر يف رفع اأ�سعار االأ ودعم القطاع الزراعي ومربي االأ

وقان�ن  ال�سري  قان�ن  النظر يف م�رشوع  إعادة  با �سهريًا. وطالب احلك�مة  كيل�واط   300 اإىل  الكهرباء  م�ستهلكي  �سغار 

املالكني وامل�ستاأجرين، وكذلك تط�ير خط�ط النقل العام، وت��سيع مظلة التاأمني ال�سحي لت�سمل جميع امل�اطنني.
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حممد علي �شامل اأبو الهيه

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: ماأدبا 

املقعد: امل�سلم �شوات: 2442   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: اإعدادي 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: �سيخ ع�سرية 

ر�شية: 5635184 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 0795249999 

mohammadabuhyh@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: خميم مادبا 25

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- نادي ماعني 

2- نادي خميم ماأدبا

3- جمعية الغريبة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

2- جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

تلبية طلبات امل�اطنني يف حمافظة ماأدبا من جميع الن�احي االقت�سادية واالجتماعية
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 ريا�ض جري�ض �شالمة اليعقوب

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: ماأدبا 

املقعد: امل�سيحي  �شوات: 2926   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

طفال  امل�شتوى التعليمي: اخت�سا�سي طب االأ

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: طبيب ونائب رئي�ش بلدية مادبا 

ر�شية: الهواتف الأ

05 3244425

05 3243368

الهواتف النقالة: 7990088 077

�شندوق الربيد: 425 مادبا 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

يطالية  1- نادي خريجي اجلامعات االإ

2- نائب رئي�ش منتدى ال�سباب العربي – مادبا 

ردين 3- رئي�ش املجمع ال�طني للرتاث ال�سعبي االأ

ر�ش الطيبة – ال�س�احلة  4- رئي�ش جمعية االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�سحة والبيئة 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

ردن وطنًا نهائيًا وتبني ما ورد يف خطاب رئي�ش ال�زراء من حيث احلفاظ على اله�ية ال�طنية اجلامعة  احلفاظ على االأ

وال�الء  االنتماء  قيم  وتعزيز  القان�ن  و�سيادة  وامل�ساواة  العدالة  مبادئ  وتر�سيخ  وتكري�ش  الداخلية  ال�طنية  وال�حدة 

�سالمية  رهاب والع�دة اإىل املبادئ االإ ردنية والت�سدي لدع�ات التطرف والغل� واالإ لل�طن والعر�ش الها�سمي والدولة االأ

ليات  الربامج واالآ النفقات، وو�سع  تقلي�ش  خر. والعمل على  باالآ ال��سطية واالعتدال واالعرتاف  التي تق�م على  النبيلة 

�سعار  االأ على  ال�سيطرة  ب�رشورة  وطالب  الغذاء.  و�سلة  والطاقة  املياه  يف  املتمثلة  �سا�سية  االأ ردن  االأ مل�سكالت  واحلل�ل 

النظر  واإعادة  الفعلية.  ال�س�ق  بحاجات  التعليم  خمرجات  وربط  التعليم  قطاع  بتنظيم  وطالب  التم�ين،  وزارة  واإعادة 

بال�سيا�سات ال�سحية واإيجاد �سيغ تفاهمية بني وزارة ال�سحة والقطاع اخلا�ش، اإىل جانب فتح ملف النقل العام وتنظيمه.
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فلك �شليمان مبارك اجلمعاين

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: ماأدبا 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3301   عدد الأ

�سنان   امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري تركيب و�سناعة االأ

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا 

ردنية �سنان يف الق�ات امل�سلحة االأ اآخر وظيفة �شغلها النائب: مديرة دائرة طب االأ

برتبة ل�اء

ر�شية: 5523023 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5545293 079

�شندوق الربيد: 385 الرمز الربيدي 11831

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين  1- االحتاد الن�سائي االأ

2- جمعية حق�ق املراأة 

�سنان  3- نقابة اأطباء االأ

رث�ذك�سي 4- النادي االأ

ردنية  �سنان االأ 5- جمعية تركيب االأ

6- رئي�سة فخرية لعدة جمعيات خريية

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ست ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ست ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

�سا�سية  طالبت باملبادرة اإىل جمع �سف الفرقاء املتناحرين يف فل�سطني، وب�رشورة التدخل احلك�مي لتحديد اأ�سعار ال�سلع االأ

نفاق العام، وطالبت  �سا�سية مبا فيها الدواء. وطالبت ب�رشورة �سبط االإ واإلغاء الر�س�م اجلمركية وال�رشيبية عن امل�اد االأ

�سد فقرًا، حيث اأن م�ست�يات الفقر  نفاق التي اتبعت للتقليل من الفقر يف املناطق االأ احلك�مة بتقدمي ت��سيح ح�ل اآليات االإ

يرادات العامة املبالغ فيها للدولة  زادت بداًل من اأن تنخف�ش. وطالبت بعدم رفع اأ�سعار الكهرباء. واإعادة النظر بتقدير االإ

ردن، واأو�سحت اأن غالبية امل�ساريع اال�ستثمارية التي تقام  لعام 2008. واأ�سارت كذلك اإىل تدين ن�عية التعليم العايل يف االأ

عالف باأ�سعار منا�سبة خا�سة ل�سغار املزارعني،  ردن اإن�سائية، وال ي�ستفيد منها امل�اطن. وطالبت ب�رشورة ت�فري االأ يف االأ

وحل م�سكالت الت�س�يق الزراعي.
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حممد خالد حممد زريقات

الدائرة النتخابية: جر�ش املحافظة التي انتخب فيها: جر�ش 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5011   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1961

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه اإدارة �سيدالنية 

الدولة التي تخرج منها: ال�س�دان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير عام م�ست�دع اأدوية

ر�شية: الهواتف الأ

06 5412578

06 5530040

الهواتف النقالة: 5581460 079

    mzds@go.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 921510 جبل احل�سني 11192

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة ال�سيادلة االأ

2- رئي�ش جلنة احلريات العامة 

3- نائب رئي�ش جلنة مقاومة التطبيع

دوية  4- اأمني �سندوق جمعية م�ست�ردي االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�سحة والبيئة 

ثار  2- جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ
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مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

خالل  من  الدواء  ا�ستهالك  وتر�سيد  لل�طن،  واالنتماء  ال�الء  معاين  تعميق  اأ�سا�ش  على  الدرا�سية  باملناهج  النظر  اإعادة 

ت�حيد اأ�س�ش و�رشوط العطاءات يف وزارة ال�سحة واخلدمات الطبية وامل�ست�سفيات اجلامعية، وطالب بقان�ن جديد للتربع 

ع�ساء الب�رشية بحيث يك�ن فيه كل م�اطن متربع باأع�ساء ما مل ي�سجل لدى اجلهات املعنية بعدم رغبته بذلك. وطالب  باالأ

لتاأ�سي�ش  االجتماعي  مان  االأ �سبكة  )50%( من خم�س�سات  بتخ�سي�ش  التل�ث. وطالب  من  امللك طالل  �سد  إنقاذ  با كذلك 

�سندوق الفقري وا�ستثماره بحيث يتم تغذية هذا ال�سندوق يف ال�سن�ات القادمة مببالغ اأخرى، وحلل م�سكلة البطالة طالب 

جهزة اخلل�ية من اجلمارك. والعمل بنظام ال�رشيبة  عالف، وعدم اإعفاء االأ باأردنة املهن. وطالب ب�رشورة دعم زراعة االأ

اإعفاء  التعرفة اجلمركية. وطالب كذلك بعدم  النظر ببن�د  التجارية ال�سغرية، واإعادة  امل�ؤ�س�سات واملحال  املقط�عة على 

مان االجتماعي. وطالب احلك�مة  اأي �سلعة من اجلمارك، وحت�يل عائدات اجلمارك اخلا�سة بال�سلع املعفاة اإىل حزمة االأ

بتقدمي خطة وا�سحة وحمددة بزمن معني ملعاجلة املدي�نية.
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مفلح حمد منيزل الرحيمي

الدائرة النتخابية: جر�ش املحافظة التي انتخب فيها: جر�ش 

املقعد: امل�سلم �شوات: 4299   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1954

امل�شتوى التعليمي: دبل�م عايل حق�ق 

الدولة التي تخرج منها: اإيطاليا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب للعديد من الدورات االنتخابية 

ر�شية: 6325601 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5322859 079

�شندوق الربيد: 317 جر�ش

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- نادي جر�ش الثقايف الريا�سي 

2- منتدى ال�سباب العربي

3- املنتدى الثقايف / اربد

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اال�ستمرار يف ال�سيا�سات الداعمة للق�سايا العربية وخا�سة الق�سية الفل�سطينية، وكذلك اال�ستمرار يف �سيا�سات االإ�سالح 

الغذائي  من  االأ حتقيق  على  والعمل  والنفط.  املياه  مل�سكالت  �ساملة  ا�سرتاتيجية  حل�ل  اإيجاد  على  والعمل  والتط�ير، 

للم�اطنني، واإعادة النظر بالتكاليف العالية جدًا للتعليم اجلامعي. 



212

احمد م�شطفى حممود العتوم

الدائرة النتخابية: جر�ش املحافظة التي انتخب فيها: جر�ش  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3948   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1957

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش علم نف�ش 

الدولة التي تخرج منها: جمه�رية الت�سيك 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش جمل�ش اإدارة لعدة �رشكات  

ر�شية: 5351818 06 الهواتف الأ

فاك�ض: 5351717 06

الهواتف النقالة:

079 9899595

077 6153153

لكرتوين: الربيد الإ

ado@orange.jo
www.ahmad-alotoom.com

�شندوق الربيد: 2159 )11910(

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  عمال االأ 1- جمعية رجال االأ

وروبية  عمال االأ 2- جمعية رجال االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردنية بهذا املجال، وتخفي�ش قيمة اأج�ر النقل اجل�ي ليك�ن  العمل على م�ا�سلة دعم اال�ستثمار وتفعيل دور ال�سفارات االأ

مناف�سًا والبحث عن اأ�س�اق خارجية للت�سدير. كذلك العمل على زيادة رواتب امل�ظفني واملتقاعدين وت��سيع مظلتي املع�نة 

ال�طنية والتاأمني. 
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�شليمان �شالمة ال�شعد اخللف

الدائرة النتخابية:جر�ش املحافظة التي انتخب فيها: جر�ش 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3837   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1949

�سالمية  امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش يف ال�رشيعة االإ

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثاين ع�رش وم�ساعد مدير عام م�سجد ال�سهيد امللك عبد اهلل بن 

احل�سني 

ر�شية: 6351929 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7785347 077

suliemanalssad@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 69 – القريوان )جر�ش(

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�رش الفقرية. يتام واالأ عمال اخلريية لرعاية االأ 1- م�رشف مركز عثمان بن عفان لالأ

2- رئي�ش جلنة زكاة جر�ش منذ عام 1984

3- جلنة الرتبية والتعليم يف حمافظة جر�ش

4- جلنة تط�ير التعليم يف قرى املعرا�ش/ حمافظة جر�ش

�سالمي. 5- جمعية املركز االإ

6- رابطة الربملانيني املدافعني عن الق�سية الفل�سطينية

�سالميني. 7- الرابطة الدولية للربملانيني االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي  كتلة ن�اب جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  1- جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

2- جلنة فل�سطني 
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مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

�سالمي، واأكد على اأهمية اإطالق احلريات  يتبنى النائب الربنامج ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي حلزب جبهة العمل االإ

حزاب والنقابات واإ�رشاكها يف  العامة وعدم التدخل يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وتر�سيخ مبادئ ال�حدة ال�طنية ودعم االأ

�سالمية، والرتاجع عن قان�ن االنتخابات )قان�ن  احلكم عرب تداول ال�سلطة. وطالب احلك�مة بتطبيق اأحكام ال�رشيعة االإ

إيجاد  ال�س�ت ال�احد(، ونادى ب�رشورة تفعيل اآليات التح�سيل ال�رشيبي خا�سة على ال�سخ�سيات املتنفذة. كذلك طالب با

التناف�سية يف االقت�ساد احلر، واأن تع�د احلك�مة عن اإلغاء وزارة التم�ين واإخراج م�رشوع قان�ن اإلزامية الزكاة اإىل حيز 

إ�سغال ال�ظائف العليا، واأن يتم التعيني فيها ا�ستنادًا  ال�ج�د. وطالب بعدم التمييز بني الع�سائر واملحافظات فيما يتعلق با

ؤ الفر�ش. وطالب احلك�مة بعدم حت�يل الغابات اإىل اأك�ام من اال�سمنت امل�سلح. اإىل مبداأ تكاف�
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 عجل�ن
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ناجح حممد عكا�شة املومني 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عجل�ن 

املقعد: امل�سلم �شوات: 7771   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1956

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش لغة عربية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رجل اأعمال 

ر�شية: الهواتف الأ

02 7250330

02 7273100

الهواتف النقالة: 7964442 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�ش فخري جلمعية �سخرة.

2- رئي�ش فخري جلمعية اجلنيد 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

ثار  جلنة اخلدمات العامة وال�سياحة واالآ

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

حت�سني م�ست�ى املعي�سة للم�اطنني وطالب باتخاذ اإجراءات �رشيحة وعملية لت�سحيح امل�سار االقت�سادي واأعباء احلياة 

ردن ب�س�رته احلقيقية بلدًا دميقراطيًا. ردن اقت�ساديًا و�سيا�سيًا واجتماعيًا بحيث يظهر االأ ومتطلباتها، والنه��ش باالأ
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حممد طعمة �شليمان الق�شاة

 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عجل�ن 

املقعد: امل�سلم �شوات: 5696   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف الفقه واأ�س�له

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

هلية   اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأ�ستاذ يف جامعة جر�ش االأ

ر�شية: 6421455 02 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7518476 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�سالمي اخلريية  جمعية املركز االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

�سالمي  كتلة ن�اب جبهة العمل االإ

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الت�جيه ال�طني 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اأن�اعه،  بكل  الف�ساد  حماربة  جانب  اإىل  �سالمي،  االإ العمل  جبهة  حلزب  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الربنامج  النائب  يتبنى 

يرادات احلك�مية  �سالمية، وحماربة الفقر والبطالة واملح�س�بية، ووقف املبالغة يف تقدير النفقات واالإ وتطبيق ال�رشيعة االإ

يف م�ازنة الدولة، ويرى اأنه ال �رشورة ل�ج�د عجز يف م�ازنة الدولة، ويتم اإظهار العجز من خالل ت�سخيم النفقات حتى 

مر  يتم فر�ش املزيد من ال�رشائب، ويرى كذلك اأنه ي�جد مبالغة كبرية يف �سفر ال�زراء والن�اب وغريهم من امل�ظفني، االأ

إلغائها. الذي يزيد من )املياومات( وطالب با
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ر�شا خليل خوري حداد 

وىل  الدائرة النتخابية: االأ املحافظة التي انتخب فيها: عجل�ن 

املقعد: امل�سيحي �شوات: 2129   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب اال�سنان

الدولة التي تخرج منها: الي�نان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: ع�س� يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش/ طبيب اأ�سنان 

ر�شية: 5931747 06  الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7322700 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  �سنان االأ نقابة اأطباء االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

من واحلرية والرفاه والعدالة االجتماعية و�س�ن املال العام ومنع الف�ساد، و�سبط  العمل على حتقيق طم�حات ال�سعب باالأ

النفقات العامة والتهرب ال�رشيبي، والعمل على دعم العاملني واملتقاعدين يف اجلهازين الع�سكري واملدين وزيادة رواتبهم 

وربطها بالت�سخم. 



219

اأمين حممد احمد �شويات

الدائرة النتخابية: الثانية  املحافظة التي انتخب فيها: عجل�ن 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3094   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1970

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش قان�ن 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمامي 

ر�شية: الهواتف الأ

02 6454623

06 5529464

فاك�ض: 5518767 06

الهواتف النقالة: 5432478 079

alshwyyat@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

ردن  �شندوق الربيد:  240185 عمان  11124 الأ

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني نقابة املحامني االأ

منتدى كفرجنة الثقايف 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

اللجنة القان�نية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردن وخطاب العر�ش ال�سامي، وحت�يلها اإىل  جندة ال�طنية ووثيقة كلنا االأ العمل على �رشورة تبني احلك�مة مل�سامني االأ

برامج عمل.  
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 العقبة
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زياد كمال م�شطفى ال�شويخ

الدائرة النتخابية: العقبة املحافظة التي انتخب فيها: العقبة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 6153   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1950

امل�شتوى التعليمي: دبل�م ادارة اعمال

الدولة التي تخرج منها: لبنان 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الثالث ع�رش/ رجل اأعمال 

ر�شية: 2031304 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 6711111 079

�شندوق الربيد: 20279 عمان

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

مة، ويف طليعتها ق�سية فل�سطني، ومعاناة �سعبها الرازح حتت نري  ردن يف دعم وخدمة ق�سايا االأ العمل على تعظيم دور االأ

وطالب  الب�رشية.  تاريخ  عرفه  احتالل  اأب�سع  باعتباره  االإ�رشائيلي  االحتالل  �سلطان  يد  على  والقهر  والت�سلط  االحتالل 

اآثار الغالء والفقر والبطالة وتط�ير املرافق ال�سحية والتعليمية  بالعمل على حت�سني م�ست�ى معي�سة النا�ش واحلد من 

ؤ  ن�سان، باالإ�سافة اإىل تعزيز مبادئ امل�ساركة وتكاف� وجتذير القيم الدميقراطية و�س�ن احلريات والكرامات وحق�ق االإ

�سالم باعتباره دين  الفر�ش وتر�سيخ العدالة وامل�ساواة بني اأبناء ال�سعب ال�احد. كذلك طالب بالدفاع عن عظمة تعاليم االإ

�س�د. وطالب احلك�مة ب�رشورة االبتعاد عن  حقاد وممار�سة الفكر التكفريي االأ احلق والعدل والت�سامح والرتفع عن االأ

�سدقاء. قارب واملحا�سيب واالأ ال�سللية واملح�س�بية اأو اال�ستئثار باملغامن لالأ
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حممد حريزى عبد ال�شالم البدري

الدائرة النتخابية: العقبة املحافظة التي انتخب فيها: العقبة 

املقعد: امل�سلم �شوات: 3814   عدد الأ

 

تاريخ امليالد: 1960

امل�شتوى التعليمي: طبيب تخ�س�ش اأمرا�ش باطنية و القلب

الدولة التي تخرج منها: رومانيا 

كرث من دورة انتخابية وطبيب يف وزارة ال�سحة  اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الأ

الهواتف النقالة: 5530445 079

m@harizy.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 1058 العقبة

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ 1- نقابة االأ

2- رئي�ش �سابق يف نادي الندوة الثقايف

3- جمعية اأبناء العقبة اخلريية 

4- جمعية اأبناء العقبة للرتاث

5- جمعية اأ�سدقاء بيت املقد�ش 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

2- جلنة ال�سحة والبيئة 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

اإعادة النظر بقان�ن اجلمعيات اخلريية، وت�حيد كافة �سناديق الزكاة والتنمية والت�سغيل واملع�نة ال�طنية يف هيئة واحدة. 

باالإ�سافة اإىل اإن�ساء هيئة تاأمني �سحي كمرجعية وطنية واحدة. واإن�ساء مرجعية وطنية واحدة للجهات اجلمركية املتعددة. 

�سعار، والعمل على تط�ير  وزيادة قائمة ال�سلع املعفاة من الر�س�م اجلمركية و�رشيبة املبيعات، وت�سكيل هيئة مراقبة لالأ

التعليم لبناء اأجيال ذات ن�عية مميزة يف التعليم.
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 بدو ال�سمال
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حاب�ض ركاد خليل ال�شبيب

الدائرة النتخابية: بدو ال�سمال املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 4097   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1970

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه قان�ن عام / اإداري 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: م�ظف يف وزارة الداخلية / اإداري ثاين 

الهواتف النقالة:

079 5265323

077 9352123

habisalshabib@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الريف والبادية 

2- اللجنة القان�نية 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

دعم ن�سال ال�سعب الفل�سطيني من اأجل حتقيق اأهدافه ال�طنية، وحل م�سكلة اجلن�سية لع�سائر الغياث وبع�ش الع�سائر 

�سا�سية من  دوية االأ خرى. وطالب بت��سيع مظلة التاأمني ال�سحي لي�سمل اأكرب عدد من امل�اطنني، باالإ�سافة اإىل اإعفاء االأ االأ

الر�س�م وال�رشائب اإىل جانب زيادة عدد ال�سلع الغذائية املعفاة لت�سبح )30( بداًل من )13(، والرتكيز على قطاعي التعليم 

وال�سحة واالهتمام وبهم�م ال�سباب.
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�شعد هايل عودة ال�شرور

الدائرة النتخابية: بدو ال�سمال املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3559   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1947

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش هند�سة مدنية / جامعة الريا�ش

الدولة التي تخرج منها: ال�سع�دية 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف اأكرث من دورة برملانية ووزير �سابق   

الهواتف النقالة: 6830000 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املهند�سني االأ

2- جمل�ش اإدارة املنظمة التعاونية 

قرا�ش الزراعي  3- جمل�ش اإدارة االإ

4- ع�س� جمل�ش اإدارة �س�ق عمان املركزي

5- ع�س� جمل�ش اإدارة �سندوق التنمية والت�سغيل 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الدوائر.   تق�سيم  اأ�ساها  على  مت  التي  املعطيات  تغريت  اأن  بعد  بالبدو  اخلا�سة  االنتخابية  الدوائر  بت�زيع  النظر  اإعادة 

�رشائح  كافة  على  بعدالة  النم�  مكت�سبات  ت�زيع  على  القدرة  بعدم  واملتمثلة  ردين  االأ االقت�ساد  يف  الت�س�هات  ومعاجلة 

عالف، وزيادة االهتمام بنظام  رياف والب�ادي، وعدم اإلغاء الدعم عن االأ املجتمع، وذلك لتخفي�ش ن�سب الفقر والبطالة يف االأ

التغذية املدر�سية ل��سع حد حلاالت الت�سمم التي �سهدتها العديد من املدار�ش املنت�رشة يف املحافظات.
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�شوان طلب مريبيع ال�شرفات

الدائرة النتخابية: بدو ال�سمال املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3499   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1965

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه تاريخ 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: اأ�ستاذ يف جامعة اآل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية 

ر�شية: الهواتف الأ

02 6274663

06 5635198

الهواتف النقالة: 7349978 077

cwanal-shurfat@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية املتقاعدين الع�سكريني.

2- نادي الر�سيد الريا�سي.

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

2- جلنة الريف والبادية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

دعم وم�ساندة ال�سعب الفل�سطيني لتعزيز �سم�دهم واإقامة دولتهم امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف، واالهتمام بقطاع 

عالف، وحت�سني ظروف املعلمني املادية، كذلك اأكد على اأهمية دعم حرية  �سعار االأ مربي املا�سية اأمام االرتفاع املت�ا�سل الأ

ال�سحافة امل�س�ؤولة. 
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 بدو ال��سط
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�شالح را�شي مفلح اجلبور

الدائرة النتخابية: بدو ال��سط املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3538   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1959

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه قان�ن دويل 

الدولة التي تخرج منها: اخلرط�م 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: �سابط �رشطة

ر�شية: 4050566 06 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5470802 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

امل�ظفني  رواتب  ورفع  عالف،  االأ و�سعر  امل�ا�سي  قطاع  ودعم  �سعار،  لالأ اجلن�ين  االرتفاع  ب�سبب  التم�ين  وزارة  ع�دة 

الع�سكريني واملدنيني واملتقاعدين.
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 جمحم حديثة علي اخلري�شة

الدائرة النتخابية: بدو ال��سط املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3458   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1944

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش علم اجتماع 

الدولة التي تخرج منها: �س�ريا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: وزير الزراعة 

ر�شية: الهواتف الأ

06 5529227

06 5829606

فاك�ض: 5829606 06

الهواتف النقالة: 7551500 07

�شندوق الربيد: 950446  �ساحية احل�سني – عمان 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

�سالمية  1- جمعية الثقافة االإ

2- جمعية ال�س�ؤون الدولية 

ردنية البحرينية  خ�ة االأ 3- رئي�ش جمعية االأ

4- م�ؤ�س�ش وع�س� جمعية اأبناء البادية اخلريية 

5- م�ؤ�س�ش ونائب رئي�ش جمعية التهاب ال�سحايا 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

2- جلنة الت�جيه ال�طني 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

دعم اجله�د الهادفة اإىل اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ش ال�رشيف، وطالب ب�رشورة ان�سحاب الق�ات 

إجراءات حك�مية مت�ينية جدية حت�ل دون ترك امل�ستهلك وحيدًا اأمام امل�ست�ردين والتجار.  مريكية من العراق. وطالب با االأ

واأي�سًا طالب برفع �س�ية اخلدمات  البطالة.  للحد من  العمل  املهني بحاجات �س�ق  التدريب  كذلك طالب ب�رشورة ربط 

ال�سحية وت��سيع مظلة التاأمني ال�سحي. واالنتقال بالتعليم من مرحلة التلقني اإىل مرحلة امل�ساركة. وطالب ب�رشورة دعم 

نظمة والق�انني املتعلقة باال�ستثمار، وم�ساواة امل�ستثمر ال�طني  القطاع الزراعي مبختلف ال�سبل. وطالب كذلك بت�حيد االأ

ردين ليك�ن اإعالم وطن.  جنبي، باالإ�سافة اإىل تط�ير وتعزيز م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وتط�ير االإعالم االأ باالأ
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حممد كنو�ض علوان ال�شرعة

الدائرة النتخابية: بدو ال��سط املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2926   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1963

امل�شتوى التعليمي: دكت�راه يف العل�م ال�سيا�سية 

الدولة التي تخرج منها: بريطانيا 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مدير مركز درا�سات الالجئني والنازحني والهجرة الق�رشية – جامعة الريم�ك 

ر�شية: 7104711 02 الهواتف الأ

فاك�ض: 7211116 02

الهواتف النقالة: 5531946 079

msharah@hotmail.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية للعل�م ال�سيا�سية. 1- ع�س� ونائب رئي�ش اجلمعية االأ

ن�سان. ردنية حلق�ق االإ 2- اجلمعية االأ

ردين – فرع اربد. دارية للمنتدى الثقايف االأ 3- ع�س� الهيئة االإ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 
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مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي:

اأمنية �ساملة. والعمل على الت�سدي لظ�اهر  منية و�س�اًل اإىل حتقيق ا�سرتاتيجية  جهزة االأ العمل على تفعيل وتط�ير االأ

راء وامتالك احلقيقة، لبناء جمتمع االعتدال والت�سامح وحماربة مظاهر الكراهية  التطرف واالنحراف واحتكار الدين واالآ

والف�ساد واملح�س�بية. وطالب بتط�ير وحدات املعل�مات والبح�ث الربملانية وتط�ير املكتبة الربملانية. ويف جمال التعليم 

داء و�سمان اجل�دة واالنفتاح  االأ التناف�سية من حيث  اإىل م�ست�يات عاملية ورفع مقدرته  العايل  بالتعليم  باالرتقاء  طالب 

عالف ك�نها امل�سدر الرئي�سي ال�ستدامة قطاع املا�سية  واالندماج يف الت�جهات العاملية للتعليم العايل. كذلك طالب بدعم االأ

ردنية باأن�اعها  وطالب بتحقيق العدالة وامل�ساواة بني امل�اطنني يف ت�زيع ال�ظائف العليا يف الدولة على خمتلف ال�رشائح االأ

الت�سخم. و�رشورة عدم  امل�اطنني وربطه مبعدالت  بزيادة رواتب  بتنفيذ وعدها  واختالف مناطقها. والتزام احلك�مة 

امل�ساعدات  على  االعتماد  لتقليل  املدى  ا�سرتاتيجية مت��سطة وط�يلة  امل�ساعدات اخلارجية، وو�سع  على  امل�ازنة  اعتماد 

اخلارجية. وحت�سني اأ�ساليب جمع ال�رشائب للحد من التهرب ال�رشيبي. وعدم اإزالة الدعم عن ال�سلع ب�سكل مت�رشع، بل 

اعتماد اأ�سل�ب التدريج.  
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 بدو اجلن�ب
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عواد حممد �شليمان القعري الزوايدة

الدائرة النتخابية: بدو اجلن�ب املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 3057   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1962

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري قان�ن خا�ش 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: حمامي  

ر�شية: الهواتف الأ

03 2015839

06 5528904

فاك�ض: 5528906 06

الهواتف النقالة:

079 6666720

077 7552898

�شندوق الربيد: 1595 العقبة 

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنيني  1- نقابة املحامني االأ

2- رئي�ش جمعية الدي�سي التعاونية.

3- رئي�ش احتاد مزارعي العقبة.

ردنيني  4- احتاد العام للمزارعني االأ

5- امل�ؤمتر العام للفدرالية الدولية للعاملني يف الزراعة -  فرن�سا 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

اللجنة القان�نية 
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

البادية  اأبناء  ي�سل  واأن  والبطالة،  الفقر  وحماربة  واالجتماعي،  والثقايف  العلمي  التط�ر  مل�اكبة  مبجتمعنا  النه��ش 

ب�سط احلق�ق يف امل�ساهمة وامل�ساركة يف القرار ال�سيا�سي واحل�س�ل على الدرجات العليا لل�ظائف احلك�مية  اجلن�بية الأ

واجلامعات، واأن تق�م احلك�مة ببرت دابر الف�ساد، ودعم املزارعني وحماية االنتاج الزراعي ال�طني، واإلغاء العق�د امل�قعة 

مع ال�رشكات امل�ستثمرة ملياه ح��ش الدي�سي، واإعادة ت�زيع االرا�سي على ا�سحاب احلق التاريخي، واإعادة ملكية الدولة 

لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة.
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�شند حماد علي النعيمات

الدائرة النتخابية: بدو اجلن�ب املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2699   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1955

امل�شتوى التعليمي: الثان�ية العامة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش

ر�شية: 2277045 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 7797626 077

sanad55@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي كتلة برملانية

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الزراعة واملياه 

2- جلنة احلريات العامة وحق�ق امل�اطنني 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي القت�شادي والجتماعي:

املهني  التدريب  التعليم نح�  اململكة يف خمتلف املجاالت، و�رشورة ت�جيه  التي ت�اجه  التنم�ية  التحديات  فهم وحتديد 

ج�ر وتعميم اال�ستفادة من امل�ساريع اال�ستثمارية، وتاأمني مظلة اأمان اجتماعي، وت��سيع  دنى لالأ واإعادة النظر يف احلد االأ

داري وتعميم اال�ستفادة من ع�ائد اال�ستثمار على  مظلة التاأمني ال�سحي ودعم الطبقة الفقرية، وحماربة الف�ساد املايل واالإ

عالف، وفتح الت�سهيالت والقرو�ش  رياف، واالعتناء بقطاع مربي امل�ا�سي يف البادية يف ظل ارتفاع اأ�سعار االأ الب�ادي واالأ

وت�فري املراعي واإعفاء �سيارات مربي امل�ا�سي من الر�س�م، وحل م�سكلة ال�اجهات الع�سائرية، وحت�سني اأو�ساع منت�سبي 

منية من عاملني ومتقاعدين. جهزة االأ ردنية واالأ الق�ات امل�سلحة االأ
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عبد اهلل هارون �شحيمان اجلازى

بدو اجلن�ب الدائرة النتخابية:  املحافظة التي انتخب فيها: -  

املقعد: امل�سلم �شوات: 2371   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1954

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش طب و جراحة عامة

الدولة التي تخرج منها: م�رش

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب للعديد من الدورات االنتخابية ووزير �سابق 

الهواتف النقالة: 5111757 079

�شندوق الربيد: 72 – الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردنية  طباء االأ 1- نقابة االأ

2- ع�س�ًا يف عدد من اجلمعيات اخلريية 

3- رئي�ش فخري لعدة مراكز لل�سباب 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الطاقة والرثوة املعدنية 

2- جلنة فل�سطني 

مالمح الربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

امل�ستمر ال�سرتداد  الفل�سطيني يف حمنته وكفاحه  ال�سعب  اأ�سقائه وبالذات  ل�سائر  الع�ن  يد  قادر على مد  ردن  االأ اأن  بني 

�سالم، يف  مة و�سماحة وعظمة االإ حق�قه امل�رشوعة يف فل�سطني. واأنه قادر على م�ا�سلة دوره الق�مي يف الدفاع عن كرامة االأ

�ساءة. واأكد على تعظيم الفكر الدميقراطي الذي يج�سد احلريات امل�س�ؤولة الراف�ش  م�اجهة ما يتعر�ش له من حماوالت االإ

بالقطاع  االهتمام  �رشورة  على  واأكد  ال�طن.  ح�ساب  على  اخلارجية  جندات  باالأ االرتباط  اأو  ال�افد  الفكر  ال�ستجداء 

عالف والذي يعني اإنهاء الرثوة احلي�انية. الزراعي، وطالب بعدم رفع اأ�سعار االأ
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املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ردنية واإر�ساء تقاليد احل�ار امل�ؤ�س�سي  احرتام احلريات العامة ورفع �سقفها، وخماطبة مكامن الق�ة يف التجربة احلزبية االأ

حزاب ال�سيا�سية. واإيالء م��س�ع ال�سحة والتاأمني ال�سحي ونفقات العالج واأثمان الدواء عناية  املنتظم بني احلك�مة واالأ

طفال وحتى اجلامعات من  خا�سة لت�سبح مبتناول جميع طبقات املجتمع، واإعادة النظر بال�سيا�سة التعليمية من ريا�ش االأ

القطاع  العاملني يف  ب�سلم رواتب جميع  النظر  واإعادة  املعي�سية،  املعلمني  اأو�ساع  املدخالت واملخرجات، وحت�سني  حيث 

االقت�سادية  التنمية  حتقيق  على  والعمل  مالئم  ا�ستثماري  مناخ  وتاأمني  م�ال  االأ روؤو�ش  ا�ستقطاب  على  والعمل  العام. 

نتاجية وحماربة الفقر والبطالة وحت�سني م�ست�ى معي�سة امل�اطنني، وااللتزام  واالجتماعية وال�سيا�سية واإيجاد الفر�ش االإ

بالعدالة االجتماعية وامل�ساواة و�سيادة القان�ن.



239

 املقاعد اال�سافية 
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اإن�شاف احمد �شالمة اخلوالدة

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: الطفيلة 

املقعد: ك�تا الن�سائية  �شوات: 1370   عدد الأ

�شوات التي ح�شلت عليها يف الدائرة النتخابية: %16.53 الن�شبة املئوية لالأ

تاريخ امليالد: 1958

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش معلم �سف 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مديرة مدر�سة ونائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش 

الهواتف النقالة: 9240251 077

ensaf_kawaldeh@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- جمعية �سيدات القاد�سية

ردين  2- االحتاد الن�سائي االأ

3- امللتقى الثقايف 

4- اجلمعية ال�سياحية – �سانا 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ست ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية / م�ساعدة رئي�ش جمل�ش الن�اب 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

الت�سحيح  برامج  يف  الدويل  النقد  �سندوق  و�سفات  اإىل  امل�ستندة  املدي�نية  م�سكلة  مع  امل�س�ؤولني  تعامل  اأ�سل�ب  انتقدت 

برامج  من  مكت�سبات  حتقيق  يف  والف�سل  م�ستمر.  ارتفاع  يف  حجمها  زال  ما  والتي  عامًا   )14( مدار  على  االقت�سادي 

التخا�سية، واالندفاع لفر�ش املزيد من ال�رشائب التي يكت�ى بنارها اأ�سحاب الدخ�ل املتدنية والفقراء. كما اأ�سارت اإىل 

دارات احلك�مية تعاين من اختالالت اإدارية وفنية ناجمة عن �س�ء التخطيط، وعدم التزام احلك�مات املتعاقبة  اأن غالبية االإ

الت�رشيعات و�سن ت�رشيعات جديدة  العديد من  املنا�سب. وانتقدت كذلك عدم تط�ير  املكان  املنا�سب يف  ال�سخ�ش  ب��سع 

مر الذي يعيق قدرة الدولة على حتقيق التط�ر املن�س�د. وع�رشية، االأ
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حمدية نواف فار�ض القويدر احلمايدة  

الدائرة النتخابية: ال�ساد�سة املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: ك�تا الن�سائية  �شوات: 700    عدد الأ

�شوات التي ح�شلت عليها من الدائرة النتخابية: 12.09 % الن�شبة املئوية لالأ

تاريخ امليالد: 1967

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش لغة عربية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: رئي�ش ق�سم املع�نة وم�ساعد مدير مكتب �سندوق املع�نة – ناع�ر 

ر�شية: 2312608 03 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5996380 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

جتمع جلان املراأة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

التم�سك باحلق�ق الثابتة لل�سعب الفل�سطيني و�سمان حقه بالع�دة وتقرير امل�سري، و�س�ن احلريات العامة وا�ستقالل 

بديلة  م�سادر  عن  والبحث  منية،  االأ جهزة  واالأ امل�سلحة  ق�اتنا  وتعزيز  الف�ساد،  وحماربة  ال�سيا�سية،  والتعددية  الق�ساء 

اجلرائم،  ومكافحة  االجتماعية  العدالة  وحتقيق  والتعليم،  الرتبية  مهنة  باأخالقيات  تتعلق  ت�رشيعات  واإيجاد  للطاقة. 

داري. نفاق العام وو�سع حد للرتهل االإ وحماربة الفقر والبطالة وت��سيع الرعاية االجتماعية و�سبط االإ
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رمي احمد قا�شم عبد الرزاق

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: الزرقاء 

املقعد: الك�تا الن�سائية  �شوات: 1538   عدد الأ

�شوات ن�شبة اإىل الدائرة النتخابية: %11.36 الن�شبة املئوية لالأ

تاريخ امليالد: 1970

امل�شتوى التعليمي: دبل�م �سيدلة 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: �سحفية 

ر�شية: 3970241 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 5495522 079

reem1970@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

1- رئي�سة منتدى الزرقاء لتعزيز ثقافة امل�ساركة.

2- جتمع املراأة ال�طني 

3- نادي اأ�رشة القلم الثقايف 

4- ع�س� هيئة ا�ست�سارية يف مركز �سبه الزرقاء

5- نادي احتاد الر�سيفة 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

جلنة ال�س�ؤون العربية والدولية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

بناء تيار و�سطي حقيقي يرثي التعددية ال�سيا�سية، وليك�ن لدينا ثالثة تيارات رئي�سية ي�سار وو�سط وميني، والبحث عن حل�ل 

قل حظًا. �سعار الكبري وحتقيق العدالة يف بناء وت�زيع امل�ست�سفيات واملراكز العالجية لتغطي املناطق االأ مل�اجهة غالء االأ
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ثروت �شالمة حممد العمرو

الدائرة النتخابية: الثانية املحافظة التي انتخب فيها: الكرك 

املقعد: ك�تا الن�سائية  �شوات: 1174   عدد الأ

�شوات التي ح�شلت عليها يف الدائرة النتخابية: 11.08 % الن�شبة املئوية لالأ

تاريخ امليالد: 1970

امل�شتوى التعليمي: ماج�ستري عل�م �سيا�سية – عالقات دولية  

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: عالقات العامة – وزارة الداخلية 

الهواتف النقالة: 8827055 078

tharwatalamro@yahoo.com :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 711598  الرمز الربيدي 11171

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الزراعة واملياه 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

ن�سان وتاأمني حياة كرمية للم�اطنني، ودعم  �سعدة وحماية حق�ق االإ حماية النهج الدميقراطي وتر�سيخه على خمتلف االأ

وتعزيز حرية التعبري عن الراأي. وطالبت احلك�مة بعدم تطبيق احلل�ل ال�سهلة فيما يتعلق بالطاقة من خالل حترير اأ�سعار 

امل�ستقات النفطية، بل البحث عن م�سادر دائمة للطاقة. وطالب بتح�يل �سعار حماربة الفقر والبطالة اإىل برامج ملم��سة 

إعادة  عالم، واعتماد ال�سفافية يف التعامل مع و�سائل االإعالم. وبا ردين. وتقدمي روؤية ع�رشية لالإ ي�ست�سعر بها امل�اطن االأ

إعادة النظر بقان�ن املالكني وامل�ستاأجرين.  النظر يف نظام الثان�ية العامة، ودعم مراكز البحث والدرا�سات. كذلك طالبت با

مريية  را�سي الزراعية االأ ودعت اإىل االهتمام بالقطاع الزراعي من خالل دعم مربي امل�ا�سي، وال�سماح بتف�ي�ش اأو تاأجري االأ

للمزارعني وتخ�سي�سها لزراعة القمح وال�سعري. ومل�اجهة حتديات نق�ش املياه طالبت ببناء �سد وادي امل�جب. وطالبت 

اأن تك�ن يف م�قع و�سيط بني حمافظات  ردن، على  االأ العا�سمة جتارية يف  لتك�ن ن�اة  اإعالن حمافظة جديدة  ب�رشورة 

اململكة، واقرتحت اأن تك�ن منطقة القطرانة.
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نارميان زهري احمد الرو�شان

الدائرة النتخابية: اخلام�سة املحافظة التي انتخب فيها: اربد  

املقعد: ك�تا ن�سائية  �شوات: 2831   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1951

امل�شتوى التعليمي: لي�سان�ش يف القان�ن 

الدولة التي تخرج منها: م�رش 

اآخر وظيفة �شغلها النائب: نائب يف جمل�ش الن�اب الرابع ع�رش

الهواتف النقالة: 6662122 079

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين �سابقًا  1- االحتاد الن�سائي االأ

2- م�ؤ�س�ش للرابطة الريا�سية للمراأة العربية 

3- ع�س� مكتب تنفيذي للرابطة الريا�سية للمراأة العربية 

وملبية 4- نائب رئي�ش ريا�سة املراأة يف اللجنة االأ

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

لي�ش ع�س�ًا يف اأي جلنة نيابية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

داري واملايل  حماربة الف�ساد االإ
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اآمنة �شليمان عبد اهلل الغراغري

الدائرة النتخابية: الثالثة املحافظة التي انتخب فيها: البلقاء 

املقعد: الك�تا الن�سائية  �شوات: 1457   عدد الأ

تاريخ امليالد: 1963

امل�شتوى التعليمي: بكال�ري��ش فيزياء + دبل�م عايل تربية 

ردن  الدولة التي تخرج منها: الأ

اآخر وظيفة �شغلها النائب: مديرة مدر�سة ثان�ية 

ر�شية: 3570876 05 الهواتف الأ

الهواتف النقالة: 6464475 077

�شندوق الربيد: 72 الرمز الربيدي 11118

الع�شوية يف منظمات املجتمع املدين )اجلمعيات، النقابات .... الخ(:

ردين  1- من�سقة جتمع جلان املراأة ال�طني االأ

2- جمعية الروؤى للمكف�فني 

3- ملتقى دير عال الثقايف 

4- جمعية الروؤى للمكف�فني 

5- جمعية ال�ادي اخل�سيب 

الع�شوية يف الكتل الربملانية اإن وجدت: 

كتلة التيار ال�طني 

الع�شوية يف اللجان النيابية: 

1- جلنة الزراعة واملياه 

2- جلنة العمل والتنمية االجتماعية 

املالمح العامة للربنامج ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي: 

زيادة املع�نات التي يتلقاها امل�ستفيدين من �سندوق املع�نة ال�طنية، واالهتمام بامل�اطنني غري العاملني، و�سم�ل العاملني 

قامة م�ساريع منزلية منتجة،  يف القطاع الزراعي اخلا�ش بالتاأمني ال�سحي وال�سمان االجتماعي، ودعم املراأة الريفية الإ

خذ بعني االعتبار الكفاءات العلمية والعملية عند ملء ال�س�اغر لل�ظائف العليا.  واالأ
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الوزارات

ت�سكلت حك�مة املهند�ش نادر الذهبي يف 2007/11/25. وتت�سكل احلك�مة من ال�زراء التالية اأ�سمائهم: 

رئي�ش ال�زراء ووزير الدفاع  1. املهند�ش نادر الذهبي 

وزير الداخلية  2. ال�سيد عيد الفايز   

وزير التنمية ال�سيا�سية ووزير دولة لل�س�ؤون القان�نية 3. الدكت�ر كمال النا�رش 

وزير دولة ل�س�ؤون االإعالن واالت�سال  4. ال�سيد نا�رش ج�دة  

وزير دولة لل�س�ؤون الربملانية  5. ال�سيد عبد الرحيم العك�ر 

وزير الزراعة  6. املهند�ش مزاحم املحي�سن 

وزير اخلارجية  7. الدكت�ر �سالح الدين الب�سري 

وزير املياه والري  8. املهند�ش رائد اأب� ال�سع�د 

وزير التخطيط والتعاون الدويل  9. ال�سيدة �سهري العلي   

وزير البيئة  يراين  10. املهند�ش خالد االإ

وزير العمل  11. ال�سيد با�سم ال�سامل  

�سالمية  وقاف وال�س�ؤون واملقد�سات االإ وزير االأ 12. ال�سيد عبد الفتاح �سالح 

وزير االت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات  13. ال�سيد با�سم الرو�سان  

وزير املالية  14. الدكت�ر حمد الك�سا�سبة 

وزير ال�سحة  15. الدكت�ر �سالح م�اجدة 

ثار  وزير ال�سياحة واالآ 16. ال�سيدة مها اخلطيب 

وزير التنمية االجتماعية  17. ال�سيدة هالة ب�سي�س� لط�ف 

وزير ال�س�ؤون البلدية  18. املهند�ش �سحادة اأب� هديب 

وزير تط�ير القطاع العام  19. ال�سيد ماهر املدادحة 

وزير الرتبية والتعليم  20. الدكت�ر تي�سري النعيمي  

وزير ال�سناعة والتجارة  21. املهند�ش عامر احلديدي  

وزير التعليم العايل والبحث العلمي  22. الدكت�ر عمر ال�سديفات 

وزير الثقافة  23. ال�سيدة نان�سي باكري 

وزير النقل  24. املهند�ش عالء البطاينة 

وزير الطاقة والرثوة املعدنية  25. املهند�ش خلدون قطي�سات 

�سكان  �سغال العامة واالإ وزير االأ 26. املهند�ش �سهل املجايل  

وزير دولة ل�س�ؤون رئا�سة ال�زراء  27. ال�سيد ذوقان �سامل الق�ساة 

وزير العدل  28. ال�سيد اأمين ع�دة   

�شكان   �شغال العامة والإ وزارة الأ
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الوزير احلايل: املهند�ش �سهل املجايل   

مهام الوزارة: 

من  عايل  مب�ست�ى  املتميزة  الطرق  من  ب�سبكة  املجاورة  والدول  واالقت�سادية  ال�سكانية  والتجمعات  والقرى  املدن  ربط 

اجل�دة واملحافظة على دمي�متها. والت��سع يف تنفيذ الطرق الدائرية ح�ل املدن الرئي�سية. وتلبية احتياجات ال�زارات 

اال�ستغناء عن  اإىل  اأعمالها و�س�ال  يتالءم وطبيعة  العالية ومبا  املباين ذات اجل�دة  والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلك�مية من 

�ساليب والتقنيات احلديثة بتطبيق امل�ا�سفات الفنية العالية امل�اكبة للتط�رات  بنية امل�ستاأجرة. وا�ستخدام اأف�سل االأ االأ

قليمي والدويل مع اجلهات ذات العالقة وتبادل اخلربات  ن�ساءات. وتعزيز التعاون املحلي واالإ العاملية يف جمال قطاع االإ

دارية من خالل التدريب امل�ستمر للك�ادر  والدرا�سات ح�ل خمتلف ج�انب عمل ال�زارة. اإ�سافة اإىل رفع الكفاءة الفنية واالإ

مثل للم�ارد املتاحة ورفع قدرات ال�زارة والتميز بتقدمي اخلدمات. الب�رشية واال�ستثمار االأ

الهواتف: 5850470 06

فاك�ض: 5857590 06

  www.mpwh.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ
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�شالمية    وقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ وزارة الأ

الوزير احلايل: عبد الفتاح �سالح

مهام الوزارة: 

ت�فري امل�ظفني امل�ؤهلني من خمتلف االخت�سا�سات ل�سد النق�ش القائم ورفع كفاءة امل�ظفني العاملني، وم�ا�سلة تاأهيل 

ئمة وال�عاظ واخلطباء، وت��سيع جماالت ال�قف بحيث ي�سبح ذا طبيعة ن�عية، وتط�ير ال�سياحة الدينية وا�ستثمار  االأ

امل�ساريع  واإقامة  ن�سب  االأ لال�ستثمار  الالزمة  �س�ش  االأ وو�سع  اال�ستثمار  اأول�يات  وحتديد  اقت�سادي.  ب�سكل  م�اقعها 

إلزامية الزكاة.  اال�ستثمارية لت�سمل جميع حمافظات اململكة. وزيادة ح�سيلة الزكاة واملطالبة ب�سن ت�رشيع با

الهواتف: 5666141 06

فاك�ض: 5602254 06

   www.awqaf.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

  info@awqaf.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن 11118 �شندوق الربيد: عمان 659 الأ
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وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات  

الوزير احلايل: با�سم الرو�سان  

مهام الوزارة: 

وتقدمي  الها�سمية.  ردنية  االأ اململكة  يف  والربيد  واالت�ساالت  املعل�مات  تكن�ل�جيا  بقطاعات  اخلا�سة  ال�سيا�سات  و�سع 

ح�ل  ال�عي  تنمية  و  املحلي  امل�ست�ى  على  واملعل�مات  االت�ساالت  بتكن�ل�جيا  املتعلقة  للمبادرات  الدعم  اأوجه  كافة 

اإىل الرتويج  اإ�سافة  ال�سكانية وفقا خلطة �سم�لية،  ا�ستخدام تكن�ل�جيا االت�ساالت واملعل�مات من قبل كافة القطاعات 

من  ال�زارة  ت�سعى  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  جنبية  واالأ املحلية  اال�ستثمارات  وت�سجيع  ردين  االأ واملعل�ماتية  االت�ساالت  لقطاع 

خالل ت�سجيع ال�رشاكة ما بني القطاعني العام واخلا�ش اإىل خلق ا�ستثمارات جديدة يف القطاع وبالتايل تط�ير ال�سناعة 

املعل�مات  اأقطاب �سناعة تكن�ل�جيا  اأهم  اأحد  ردن لي�سبح  االأ حمليا وذلك بهدف خلق جمتمع االقت�ساد املعريف وتاأهيل 

واالت�ساالت يف املنطقة.

الهواتف: 5805700 06

فاك�ض: 5861059 06

 www.moict.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

  moict@moict.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 9903 عمان 11191



251

وزارة البيئة   

يراين  الوزير احلايل: املهند�ش خالد االإ

مهام الوزارة: 

واإعداد  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  الالزمة  وامل�ساريع  والربامج  اخلطط  واإعداد  البيئة  حلماية  العامة  ال�سيا�سة  و�سع 

املراكز  خالل  من  ومتابعتها  ومك�ناتها  البيئة  عنا�رش  وقيا�ش  ومراقبة  البيئة،  لعنا�رش  القيا�سية  واملعايري  امل�ا�سفات 

العلمية التي تعتمدها ال�زارة وفقا ملعايري حمددة، واإ�سدار التعليمات البيئية الالزمة حلماية البيئة مبا يف ذلك �رشوط اإقامة 

�سكانية والتعدينية وغريها وما يتعلق بها من خدمات وترخي�ش  امل�ساريع الزراعية والتنم�ية والتجارية وال�سناعية واالإ

ذلك  يف  مبا  واخلا�سة  العامة  واجلهات  امل�ؤ�س�سات  على  واالإ�رشاف  واملراقبة  البيئية،  لل�رشوط  وفقا  التنم�ية  امل�ساريع 

ال�رشكات وامل�ساريع للتحقق من تقيدها بامل�ا�سفات البيئية القيا�سية واملعايري والق�اعد الفنية املعتمدة، واإجراء البح�ث 

والدرا�سات املتعلقة ب�س�ؤون البيئة وحمايتها، وو�سع اأ�س�ش تداول امل�اد ال�سارة واخلطرة على البيئة وجمعها وت�سنيفها 

وتخزينها ونقلها واإتالفها والتخل�ش منها وفقا لنظام ي�سدر لهذه الغاية، وتن�سيق اجله�د ال�طنية الهادفة حلماية البيئة 

مبا يف ذلك و�سع اإ�سرتاتيجية وطنية لل�عي والتعليم واالت�سال البيئي ونقل وا�ستخدام وت�فري املعل�مات البيئية واتخاذ 

العالقات  بالبيئة، وتعزيز  املتعلقة  املطب�عات  واإ�سدار  البيئية،  الط�ارئ  واإعداد خطط  الغاية،  لهذه  الالزمة  االإجراءات 

قليمية والدولية يف ال�س�ؤون املتعلقة باملحافظة على البيئة والت��سية  بني اململكة والدول والهيئات واملنظمات العربية واالإ

باالن�سمام اإليها ومتابعة اأعمالها.

الهواتف: 5560113 06

فاك�ض: 5560288 06

    www.moenv.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

 info@moenv.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ
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وزارة التخطيط والتعاون الدويل    

الوزير احلايل: �سهري العلي  

مهام الوزارة: 

اإعداد اخلطط والربامج التنم�ية بالتعاون مع اجلهات املعنية. وت�فري واإدارة التم�يل الالزم للم�ساريع التنم�ية بالتن�سيق 

مع وزارة املالية؛ والعمل كحلقة و�سل بني اجلهات املانحة وال�زارات وامل�ؤ�س�سات احلك�مية. ومتابعة وتقييم اخلطط 

والربامج وامل�ساريع التنم�ية بالتعاون مع اجلهات املعنية. والتن�سيق بني ن�ساطات امل�ؤ�س�سات احلك�مية ل�سمان كفاءة 

التي  الزمنية  والربامج  هداف  االأ ومتابعة  العام.  الدين  اإدارة  يف  املالية  وزارة  مع  والتعاون  هداف.  االأ وحتقيق  التنفيذ 

بيانات  قاعدة  واإعداد  لفية.  االأ التنمية  اأهداف  بتحقيق  املتعلقة  تلك  وخا�سة  الدولية؛  وامل�ؤمترات  املبادرات  بها  اأو�ست 

ح�ل امل�ؤ�رشات واملتغريات االقت�سادية واالجتماعية لالقت�ساد ال�طني؛ ودرا�سة وحتليل امل�ؤ�رشات االقت�سادية العاملية، 

وو�سع التنب�ؤات ح�لها ودرا�سة اأثرها على االقت�ساد ال�طني.

الهواتف: 4644466 06

فاك�ض:

06 4642247

06 4649341 

 www.mop.gov.jo :لكرتوين  املوقع الإ

  mop@mop.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 555 عمان 11118
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وزارة الرتبية والتعليم 

الوزير احلايل: د. تي�سري النعيمي 

مهام الوزارة: 

تط�ير نظام ترب�ي عماده التميز يعتمد على م�ارده الب�رشية، ا�ستنادًا اإىل معايري عاملية وقيم اجتماعية، وروح تناف�سية 

املتم�سك   امل�ؤمن باهلل تعاىل،  امل�اطن  اإعداد  العاملي من خالل  املعريف  ردن يف خ�سم االقت�ساد  االأ عالية، مما ي�سهم يف تقدم 

والقائم  حلق�قه،  وامل�ست�عب  واأمته،  ومبادئه  ل�طنه  واملنتمي  ال�سامية،  والعربية  �سالمية،  االإ للقيم  واملتمثل  بعقيدته، 

خر دون انغالق اأو ذوبان.  ب�اجباته، �سمن اإطار يحقق الت�ازن يف ال�سخ�سية باأبعادها املختلفة، واالنفتاح ال�اعي على االآ

االت�سال  ومهارات  معرفية،  )مهارات  املعرفة  على  املبني  لالقت�ساد  الالزمة  واملعارف  باملهارات  املزود  امل�اطن  واإعداد 

التكن�ل�جيا،  ومهارات  ال�سخ�سية،  واملهارات  العلمي،  التفكري  ومهارات  الفريق،  مع  العمل  ومهارات  والت�ا�سل، 

للجميع، وحتقيق  التعليم  فر�ش  وت�فري  بناء جمتمعه.  يف  لي�سهم  العلمي(؛  البحث  ومهارات  ال�ظيفي،  البعد  ومهارات 

امل�ساواة والعدالة يف اخلدمات الرتب�ية كمًا ون�عًا، مع تركيز خا�ش على التط�ير الن�عي للتعليم مقا�سًا مب�ست�يات تعلم 

دارة  الطلبة. وال�سعي لتاأ�سيل اإدارة ترب�ية فاعلة للنظام الرتب�ي يف م�ست�ياته املختلفة، مع تركيز خا�ش على تفعيل االإ

ردين. املدر�سية، ورفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام الرتب�ي االأ

الهواتف: 06 5607181

فاك�ض: 06 5666019

 www.moe.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

 moe@moe.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 1646  عمان 
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

الوزير احلايل: د. عمر �سديفات  

مهام الوزارة: 

ردنية الها�سمية، وتط�ير نظام تعليمي متقدم من حيث امل�ست�ى واملحت�ى وحتديثه  تنظيم قطاع التعليم العايل يف اململكة االأ

با�ستمرار ليغدو اأكرث قدرة على تخريج طلبة م�ؤهلني قادرين وك�ادر ب�رشية م�ؤهلة ومتخ�س�سة يف �ستى حق�ل املعرفة 

وم�قعه  مكانته  مع  تن�سجم  مرم�قة  مرتبة  ردن  االأ متها¡ ليتب�اأ  الأ �سيل  االأ واالنتماء  امل�اطنة  مب�س�ؤولية  باحل�ش  تتميز 

اال�سرتاتيجي مقارنة مع اإمكاناته وم�ارده املادية املحدودة وما ي�ازيها من م�ارد ب�رشية متط�رة ومتميزة يف املنطقة 

كادميية املالئمة للبحث العلمي وامل�سجعة على  ت�ازي ما يت�فر من م�ارد طبيعية هامة يف البلدان املحيطة. وت�فري البيئة االأ

كادميية  دارة ويف الربامج االأ تط�يره لتمكنها من م�اكبة التط�رات يف تكن�ل�جيا املعل�مات واالت�ساالت وت�ظيفها يف االإ

من حيث املحت�ى واأ�ساليب التدري�ش والتق�مي وتط�ير مناهجها مبا يلبي احتياجات املجتمع احلالية وامل�ستقبلية ومبا 

ن�سطة االقت�سادية  يت�اءم مع حتقيق التنمية امل�ستدامة وتخريج طلبة م�ؤهلني قادرين على تلبية االحتياجات املختلفة من االأ

واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والدينية.

الهواتف: 5347671 06

فاك�ض: 5337616 06

 www.mohe.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

 mohe@mohe.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ
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وزارة التنمية الجتماعية  

الوزير احلايل: هالة ب�سي�س� لط�ف

مهام الوزارة: 

وتط�ير  احلك�مية،  وغري  احلك�مية  القطاعات  يف  التنمية  �رشكاء  بني  وتن�سيقه  التنم�ي  االجتماعي  بالعمل  االرتقاء 

حياة  ن�عية  حت�سني  يف  ت�سهم  متميزة  خدمات  تقدمي  و�سمان  املجتمع  لتنمية  املتكاملة  ال�ساملة  االجتماعية  ال�سيا�سات 

عملية  وتر�سيخ  واملعرفة،  املعل�مات  وت�ظيف  قدراتها،  وتط�ير  الب�رشية  امل�ارد  ا�ستثمار  خالل  من  فراد،  واالأ �رشة  االأ

التنمية املت�ازنة يف اأبعادها االجتماعية واالقت�سادية، واحلفاظ على املكت�سبات التي مت حتقيقها. وتنظيم جهـ�د امل�اطنني 

مـن  املجتمــع  وحـمايـة  لهـم  االجتماعـيـة  اخلـدمـات  وت�فــري  معي�سـتهـم  م�ســت�ى  وحت�سني  قدراتهم  ال�ستثمار  وت�عيتهم 

امل�سـكـالت االجتماعـيـة ومعاجلـتـها والتن�سـيق مع اجلهـات العاملة فـي امليـدان االجتماعي.

الهواتف: 5931391 06

فاك�ض: 5930687 06

 www.mosd.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ
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وزارة التنمية ال�شيا�شية  

الوزير احلايل: د. كمال نا�رش 

اأهدافها ومهامها: 

املجتمع وفعالياتة كافة  الدولة و فئات  ال�رشاكة احلقيقية بني م�ؤ�س�سات  اطار  ال�سيا�سية يف  التنمية  ا�س�ش  بناء وتعزيز 

اله�ية  ابراز  و    . العامة  احلياة  يف  وم�سارك  ومتما�سك  منفتح  مت�سامح  معا�رش  مدين  ملجتمع  كنم�ذج  االردن  وار�ساء 

االردنية بعنا�رشها العربية و اال�سالمية واالن�سانية . وتعزيز الدميقراطية وامل�ساواة و�سيادة القان�ن . وت��سيع نطاق 

امل�ساركة ال�سعبية يف احلياة العامة.  وتناغم االدوار يف بناءات الدولة واملجتمع مع عدم االخالل بالتخ�س�سات. واال�سالح 

ال�سيا�سي . والتعرف على واقع وم�ست�ى ون�عية امل�ساركة ال�سيا�سية للم�اطنني. وو�سع ال�سيا�سات و اال�سرتاتيجيات 

والربامج الكفيله بت��سيع دوائر امل�ساركة على كافة ال�سعد ويف كل املجاالت )املجتمعات املحلية ،املنظمات واالحزاب،املراأة 

وال�سباب،منظمات املجتمع املحلي،امل�ؤ�س�سات التعليمية ،النقابات والروابط املهنية (. وبناء وحتديث الر�سائل الت�ع�يه 

امل�جهه لهيئات وفعاليات املجتمع املختلفة. وادامة وتط�ير قن�ات االت�سال بني ال�زارة وم�ؤ�س�سات وهيئات وقطاعات 

ذات  املبادرات وامل�رشوعات  . وتقدمي  امل�ساركة  دائرة  بت��سيع  الكفيله  والنظم  الق�انيني  املجتمع. واقرتاح  م�رشوعات 

ال�سبغة الريادية الهادفة اىل ت�سجيع امل�ساركة وتر�سيخ قيم ومبادىء الدميقراطية. التعرف على العقبات و الع�ائق التي 

حت�ل دون امل�ساركه، واالت�سال والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة من اجل رفعها ومعاجلتها . 

الهواتف: 

06 5686582

 06 5695216

 www.mopd.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ
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وزارة الثقافة   

الوزير احلايل: نان�سي باكري 

مهام الوزارة: 

داب  ردن، وتاأ�سيلها من خالل مراجعة الرتاث ال�طني يف الفكر والعل�م واالآ تعميق االعتزاز وال�الء للثقافة ال�طنية يف االأ

�سهام يف ن�رش ر�سالتها،  �سالمية والتعريف بها، واالإ والفن�ن وحتليله ون�رشه. وتعميق االعتزاز وال�الء للثقافة العربية االإ

وطنية  ثقافة  وتنمية  املجاالت.  واإطالقها يف خمتلف  ردين  االأ ن�سان  االإ اإبداعات  وتنمية  م�سريتها.  يف  ردن  االأ دور  واإبراز 

بداع الثقايف والعمل  �ساملة يف اململكة مبا ي�ؤكد ه�يتها ب��سفها ثقافة: اأردنية، عربية، اإ�سالمية، اإن�سانية. وتعزيز حرية االإ

وامل�ؤمترات،  والندوات،  والرتجمة،  الن�رش  خالل  من  ردنية  االأ الثقافية  باحلركة  والتعريف  التبعية.  من  حتريره  على 

ن�سان، وحرية  واملهرجانات، واملعار�ش، وما �سابه ذلك. وتر�سيخ املفه�م الدميقراطي بكل ما ميثله من التزام بحق�ق االإ

التعبري والراأي كما كفلها الد�ست�ر. وتعزيز االهتمام باللغة العربية الف�سيحة وت�ظيفها يف جماالت احلياة كلها. وتعزيز 

هلية. وجمع املخط�طات وال�ثائق ال�طنية  التعاون وت�فري الدعم واالهتمام بامل�ؤ�س�سات والهيئات الثقافية الر�سمية واالأ

اململكة. وتزويد  الثقافية والفنية وال�سعبية يف خمتلف مناطق  املراكز وامل�سارح واملتاحف  وحفظها وفهر�ستها. واإن�ساء 

كادميية مبن�س�رات.  املكتبات العامة واملكتبات املدر�سية واالأ

الهواتف: 5696218 06

فاك�ض: 5696598 06

  www.culture.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

samawi@culture.gov.jo :مني العام لكرتوين الأ الربيد الإ

�شندوق الربيد: 6140 عمان 
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وزارة اخلارجية        

الوزير احلايل: د. �سالح الدين الب�سري        

مهام الوزارة: 

خرى واملنظمات  ر�سم ال�سيا�سة اخلارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للت�جهات املقررة ب�ساأنها، ومتثيل اململكة لدى الدول االأ

قليمية ورعاية العالقات ال�سيا�سية واالقت�سادية  قليمية، وتنظيم ارتباط اململكة مع الدول واملنظمات الدولية واالإ الدولية واالإ

الر�سمية  اجلهات  مع  اململكة  لدى  املعتمدة  جنبية  االأ البعثات  عالقات  وتنظيم  تنفيذها،  ومتابعة  معها  وغريها  والثقافية 

اإجراءات  واتخاذ  قليمية  واالإ الدولية  واملنظمات  الدول  مع  واالتفاقيات  املعاهدات  واإعداد  ودرا�سة  ردنية،  االأ هلية  واالأ

طراف ذات العالقة، واإدارة املفاو�سات مع الدول واملنظمات  اإبرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتن�سيق مع االأ

طراف ذات العالقة مبا يتفق مع �سيا�سة اململكة وم�ساحلها، وامل�ساركة يف  قليمية بالتعاون والتن�سيق مع االأ الدولية واالإ

جانب الراغبني بزيارة  ردنيني يف اخلارج واالأ متثيل اململكة يف امل�ؤمترات الدولية، وتقدمي اخلدمات القن�سلية للم�اطنني االأ

قامة فيه. ردن اأو االإ االأ

الهواتف: 5735150  06

فاك�ض: 5735163  06

  www.mfa.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

 inquiry@mfa.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 35217  عمان 
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وزارة الداخلية    

الوزير احلايل: عيد الفايز  

اأهدافها ومهامها: 

اأجيال  وتربية  والعمل  للعي�ش  ومنا�سب  امن  مكان  يف  به  واالرتقاء  ردن  االأ على  واملحافظة  ال�سامل  من  االأ مفه�م  حتقيق 

العامة يف  التنمية، وحماية احلريات  ت�زيع مكت�سبات  امل�اطنني من خالل  امل�ستقبل، وامل�ساهمة يف رفع م�ست�ى معي�سة 

املفاهيم  وتعزيز  وتر�سيخ  به،  واالعتزاز  لل�طن  االنتماء  تعميق  على  والعمل  بها  املعم�ل  والت�رشيعات  الد�ست�ر  حدود 

دارية احلديثة ورفع كفاءة واأداء العاملني وتنظيم العالقة القائمة بينها وبني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين. االإ

الهواتف:

06 5691141

06 5622811

فاك�ض: 5606908 06

   www.moi.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

  info@moi.jo :لكرتوين الربيد الإ
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وزارة الزراعة     

الوزير احلايل: املهند�ش مزاحم املحي�سن  

اأهدافها ومهامها: 

زيادة اإنتاج الغذاء واملنتجات الزراعية، ودمي�مة ا�ستخدام امل�ارد الطبيعية الزراعية دون االإ�رشار بالبيئة، وتهيئة املناخ 

نتاجية، وزيادة دخ�ل املزارعني وحت�سني م�ست�ى  املنا�سب لال�ستثمار يف القطاع الزراعي، وتنمية الريف ورفع قدرته االإ

قليمية  معي�ستهم، وت�فري احلماية ال�سحية للرثوة احلي�انية والنباتية والبيئة وامل�ساركة الفاعلة يف املنظمات الدولية واالإ

�س�ل املتبعة، وتعزيز الفر�ش االقت�سادية للمنتجني الزراعيني ومتابعة الفر�ش  املخت�سة وعقد االتفاقيات الدولية وفق االأ

ورفع  الت�س�يقية  العمليات  لتنظيم  الالزمة  الت�رشيعات  و�سع  و  ال�س�ق  تط�رات  ومراقبة  والدولية،  املحلية  التجارية 

م�ست�اها، وحت�سني كفاءة ا�ستخدام مياه الري على م�ست�ى املزرعة. 

الهواتف:

06 5686151

06 5686310

 www.moa.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

Agri@moa.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ
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ثار           وزارة ال�شياحة والآ

الوزير احلايل: مها حممد اخلطيب 

اأهدافها ومهامها: 

تط�ير �سناعة �سياحية متط�رة قادرة على ا�ستغالل املزايا املقارنة والتناف�سية من خالل ت�سهيالت بنية حتتية عالية التط�ر 

ال�سياح  بقاء  واإطالة فرتة  ال�سياحية،  املنتجات  لتعزيز  واأثرية  �سياحية  وم�ارد  م�اقع  وتط�ير  فائقة،  بني�ية  وخدمات 

وزيادة العائدات ال�سياحية وخلق فر�ش عمل جديدة، وت��سيع دور القطاع اخلا�ش يف اال�ستثمار ال�سياحي وا�ستقطاب 

ال�سياحية  اخلدمات  بن�عية  والنه��ش  واخلا�ش،  العام  القطاعني  بني  امل�سرتك  التعاون  عمل  اإطار  خالل  من  املال  راأ�ش 

ردن من خالل اإطار  ثرية لالأ لل��س�ل اإىل املعايري الدولية، وتط�ير ال�عي ال�سياحي بثقافة وتراث وح�سارة وامل�ارد االأ

عمل التنمية امل�ستدامة ال�سياحية باالن�سجام مع املجتمعات املحلية واملنظمات غري احلك�مية، وتق�ية الرتكيب امل�ؤ�س�سي 

نظمة الداخلية والتعليمات وتنمية امل�ارد الب�رشية، وتاأ�سي�ش  لقطاع ال�سياحة من خالل تط�ير الت�رشيعات والق�انني واالأ

قليمية، وتق�ية التعاون الدويل وتعزيز ال�سياحة الداخلية.  وقيادة حمالت الت�س�يق والرتويج يف ال�س�ق الدولية واالإ

الهواتف:

06 4603360

06 4648465

  www.tourism.jo :لكرتوين املوقع الإ

  contacts@mota.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ
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وزارة ال�شوؤون البلدية     

الوزير احلايل: املهند�ش �سحادة اأب� هديب 

اأهدافها ومهامها: 

االإ�رشاف والرقابة وت�جيه اأداء البلديات وجمال�ش اخلدمات امل�سرتكة يف امل�ا�سيع املتعلقة بالعمل البلدي. امل�ساهمة يف 

وبناء  البلدي  بالعمل  املتعلقة  الت�رشيعات  وو�سع  وتنفيذها  البلدية  ال�س�ؤون  لقطاع  وامل�ساريع  الربامج  و  اخلطط  اإعداد 

رفع  على   ال�زارة  وتعمل  للم�اطنني.  املقدمة  اخلدمات  �س�ية  ورفع  التنم�ي  الدور  لتعزيز  امل�ؤ�س�سية  القطاع  قدرات 

املتعلقة  الت�رشيعات  وحتديث  تط�ير  البلدية  ال�س�ؤون  لقطاع  امل�ؤ�س�سية  القدرات  وبناء  تعزيز  و  للبلديات  املالية  الكفاءة 

را�سي وحتفيز القطاع اخلا�ش وم�ؤ�س�سات املجتمع  بالعمل البلدي تعزيز العمل بالتخطيط ال�طني ال�سامل ال�ستعماالت االأ

املدين للت�سارك مع البلديات بتنفيذ واإدارة امل�ساريع اخلدمية والتنم�ية وتفعيل الدور التنم�ي للبلديات.

الهواتف: 06 4641393

فاك�ض: 06 4640404

  www.mma.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

    baladeyat@nic.net.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 1799 عمان 11118
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وزارة ال�شحة     

الوزير احلايل: د. �سالح م�اجدة  

اأهدافها ومهامها: 

احلفاظ على ال�سحة العامة بتقدمي اخلدمات ال�سحية ال�قائية والعالجية والرقابية .و تنظيم اخلدمات ال�سحية املقدمة 

مكانات املت�افرة لديها،  من القطاعني العام و اخلا�ش و االإ�رشاف عليها، وت�فري التاأمني ال�سحي للم�اطنني يف حدود االإ

واإن�ساء امل�ؤ�س�سات واملعاهد ال�سحية التعليمية والتدريبية التابعة لل�زارة واالإ�رشاف على اإدارتها وذلك مع مراعاة اأحكام 

الت�رشيعات النافذة ذات العالقة .

الهواتف: 5200230 06

فاك�ض: 5689177 06

   www.moh.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

     info@moh.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

�شندوق الربيد: 86 عمان 11118
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وزارة ال�شناعة والتجارة         

الوزير احلايل: املهند�ش عامر احلديدي         

اأهدافها ومهامها: 

قليمية والعاملية، ومتكني االقت�ساد ال�طني من ا�ستيعاب  �س�اق االإ ردين ليك�ن مزدهرًا ومنفتحًا على االأ تط�ير االقت�ساد االأ

وخا�سعة  و�سفافة  ماليًا  م�ستقرة  لتك�ن  احلك�مية  دارة  االإ وتعزيز  ردنية،  االأ العاملة  يدي  لالأ املتنامي  ال�سن�ي  التدفق 

للم�ساءلة على ال�سعيدين املركزي واملحلي، وامل�ساهمة يف تعزيز بيئة حمفزة للن�ساط االقت�سادي واال�ستثماري، وتعظيم 

داء التجاري واال�ستثمار، وتط�ير برامج لتنمية القطاع ال�سناعي، وتنظيم التجارة الداخلية واخلارجية ومراقبتها،  االأ

�سا�سية، وتط�ير وتفعيل  وتط�ير �سيا�سة للمناف�سة تر�سخ اآليات ال�س�ق احلر، واإدارة املخزون اال�سرتاتيجي من امل�اد االأ

عمال، وت�سجيع البحث والتط�ير واالبتكار. نظام حلماية حق�ق امل�ستهلكني وقطاع االأ

الهواتف: 

06 5629030

06 5684692

 www.mit.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن  �شندوق الربيد: 2019 عمان 11181 الأ
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وزارة الطاقة والرثوة املعدنية           

الوزير احلايل: املهند�ش خلدون قطي�سات           

مهام الوزارة: 

اإدارة  خالل  من  املعايري،  واأدق  امل�ا�سفات  وباأف�سل  ممكنة  كلفة  باأقل  امل�ستدامة  ال�ساملة  للتنمية  الالزمة  الطاقة  ت�فري 

العامة والتاأكد من  ال�سيا�سات  ال�سامل للقطاع وو�سع  هداف ال�طنية، والتخطيط  وتنظيم قطاع الطاقة ب�سكل يحقق االأ

اأهمها ت�فري الطاقة باأ�سكالها للتنمية ال�ساملة وتنظيم �س�ؤونها  هداف العامة لقطاع الطاقة والتي  تنفيذها مبا يحقق االأ

وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول املجاورة وا�ستقطاب راأ�ش املال العاملي لال�ستثمار يف هذا املجال وخا�سة يف جمال ت�ليد 

الطاقة الكهربائية واإنتاج امل�ستقات النفطية ونقل النفط والغاز وا�ستغالل امل�سادر املحلية للطاقة.

الهواتف:

06 5803060

06 5865714

 www.memr.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

memr@memr.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن  �شندوق الربيد: 140027 عمان 11814 الأ
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وزارة العدل     

الوزير احلايل: اأمين يحيى ع�دة   

اأهدافها ومهامها: 

كفاءة  بكل  وتقدمي خدماتهما  القيام مبهامهما  من  الق�سائي مبا ميكنهما  العدل واجلهاز  ل�زارة  امل�ؤ�س�سية  القدرة  رفع 

داء   االأ لتط�ير  للمحاكم  الالزم  والفني  والب�رشي  املادي  الدعم  وت�فري  ردين،  االأ الق�ساء  تناف�سّية  من  ويعزز  وفاعلية، 

الق�سائي، وحتديث الت�رشيعات وتط�يرها خا�سة الت�رشيعات االقت�سادية وت�رشيعات اال�ستثمار، ومراجعة االتفاقيات 

قليمية والدولية املتعلقة بالتعاون الق�سائي، ون�رش الثقافة القان�نية بني خمتلف �رشائح املجتمع. االإ

الهواتف: 4603630 06

فاك�ض: 4643197 06

  www.moj.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

feedback@moj.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن 11118 �شندوق الربيد: 6040 عمان – الأ
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وزارة العمل     

الوزير احلايل: با�سم ال�سامل    

اأهدافها ومهامها: 

تنظيم قطاع العمل وحتديث ت�رشيعاته لتلبي االحتياجات املتجددة ل�س�ق العمل يف �س�ء التط�رات االجتماعية واالقت�سادية 

جنبية، وامل�ساهمة يف تط�ير الق�ى العاملة  نتاج وي�ساهم يف ت�سجيع اال�ستثمارات االأ �سمن اإطار يحفظ حق�ق اأطراف االإ

من خالل جمل�ش التعليم والتدريب املهني والتقني، وامل�ساركة يف م�ساريع تنمية امل�ارد الب�رشية وتط�ير الق�ى العاملة، 

العمل  فر�ش  ت�فري  على  والعمل  ردين،  االأ العمل  �س�ق  يف  ال�افدة  العمالة  وتنظيم  املهني.  العمل  تنظيم  قان�ن  وتطبيق 

ردنيني، واإعادة تنظيم وهيكلة ال�زارة لتمكينها من حتقيق اأهدافها بفاعلية، وبناء قاعدة بيانات �س�ق العمل،  وت�سغيل االأ

قليمي والدويل، وتعزيز ال�رشاكة والتعاون  وتعزيز ال�رشاكة والتعاون مع القطاع اخلا�ش، وتعزيز ال�رشاكة والتعاون االإ

مع م�ؤ�س�سات اإعداد وتنمية الق�ى الب�رشية.

الهواتف: 5802666 06

فاك�ض: 5855072 06

 www.mol.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

Info@mol.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن �شندوق الربيد: 8160  عمان 1118 الأ
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وزارة املالية      

الوزير احلايل: د. حمد الك�سا�سبة     

اأهدافها ومهامها: 

واالإ�رشاف  للخزينة  العامة وت�ريدها  يرادات  االإ للدولة ومتابعة حتقيق وحت�سيل  املالية  ال�سيا�سة  لتنفيذ  و�سع اخلطط 

على �رشف النفقات العامة وتنظيم احل�سابات املتعلقة بهما طبقًا للت�رشيعات املالية املعم�ل بها. واإدارة التدفقات النقدية 

و�ساع املالية والنقدية  لتاأمني ال�سي�لة وت�جيه اال�ستثمار احلك�مي مبا يتفق وال�سيا�سات املالية والنقدية. و درا�سة االأ

واالقت�سادية وحتليلها وتقييم ال�سيا�سات واالإجراءات ال�رشيبية. و اإدارة �س�ؤون التقاعد املدين والع�سكري والتع�ي�سات 

نظمة املعم�ل بها واإدارة اأم�ال �سندوقي ال�سمان االجتماعي واالدخار للم�ظفني وامل�ستخدمني.  حكام الق�انني واالأ وفقًا الأ

و  ومتابعتها.  املخت�سة  املحاكم  لدى  عليها  دعاوى  اإقامة  تتطلب  اأو  للحك�مة  حق�ق  عنها  تن�سًا  التي  الق�سايا  درا�سة  و 

يرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تط�يرها وحتديثها. والتعاون  اإعداد م�ساريع الت�رشيعات املالية املتعلقة باالإ

والتن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف اإعداد اخلطط التنم�ية االقت�سادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتن�سيق 

اإبداء الراأي  ردين مبا يحقق االن�سجام بني ال�سيا�سات املالية والنقدية خدمة لالقت�ساد ال�طني. و  مع البنك املركزي االأ

نظمة واالتفاقيات واأي م�ا�سيع اأخرى ترتب التزامات مالية على اخلزينة. والتعاون  وامل�س�رة يف م�ساريع الق�انني واالأ

والتن�سيق مع ال�زارات والدوائر احلك�مية لتدريب وتاأهيل الك�ادر ماليًا وحما�سبيًا. 

الهواتف: 4636321 06

فاك�ض: 4618527 06

  www.mof.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

info@mof.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن �شندوق الربيد: 85  عمان 11118 الأ
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وزارة املياه والري           

الوزير احلايل: املهند�ش رائد اأب� ال�سع�د           

مهام الوزارة: 

املتابعة ال�ساملة لقطاع املياه واإمدادات املياه، ونظام ال�رشف ال�سحي، وامل�ساريع ذات ال�سلة. اإىل جانب التخطيط واإدارة 

و�سياغة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املائية، باالإ�سافة اإىل ت�فري معل�مات ذات عالقة باملياه اجل�فية. 

الهواتف: 5652265 06

 www.mwi.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

�شندوق الربيد: 5012 عمان 
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وزارة النقل      

الوزير احلايل: املهند�ش عالء البطاينة      

اأهدافها ومهامها: 

تنظيم قطاع النقل يف اململكة بكل ما ي�ستمل من و�سائط وو�سائل نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملني وخدمات مرافقة، 

امل�ست�يني  على  القطاع  هذا  وتط�ير  النقل  و�سائط  من  البالد  احتياجات  لتحديد  الالزمة  والدرا�سات  اخلطط  وو�سع 

نظمة والتعليمات التي تنظم �س�ؤون النقل وحتديث تلك الت�رشيعات مبا  عداد الق�انني واالأ املت��سط وبعيد املدى اإ�سافة الإ

�رشاف على تنفيذها بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات ذات  يتالءم وحركة النقل الداخلي.  وو�سع ال�سيا�سة العامة للنقل واالأ

فراد وال�رشكات  العالقة. وتنظيم قطاع نقل الب�سائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخ�ش مزاولة العمل لالأ

يف جميع اأن�سطته بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املخت�سة. و تنظيم قطاع نقل الب�سائع على ال�سكك احلديدية وخدماته 

اأج�ر  وحتديد  املخت�سة.  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�سيق  اأن�سطته  جميع  يف  العمل  مزاولة  رخ�ش  ومنح  عليه  والرقابة 

نقل الب�سائع ملختلف و�سائط النقل وتعرفتها. ومتابعة تطبيق امل�ا�سفات واملقايي�ش واملعايري املعتمدة وفقا للت�رشيعات 

خرى وكذلك االتفاقيات الدولية التي تك�ن  النافذة. ومتابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية املربمة بني اململكة والدول االأ

اململكة طرفا فيها. و متثيل اململكة لدى اأي جهة معنية بالنقل العربية منها والدولية ومتابعة فعالياتها وذلك بالتن�سيق 

وامل�ساركة مع اجلهات املخت�سة. واإعداد البح�ث والدرا�سات الالزمة لتط�ير القطاع واإ�سدار الن�رشات والتقارير الدورية 

عن اأن�سطته. واإن�ساء بنك معل�مات النقل.

الهواتف: 5518111  06

فاك�ض: 5527233 06

www.mot.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

info@mot.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن �شندوق الربيد: 35214 عمان 11180 الأ
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وزارة تطوير القطاع العام       

الوزير احلايل: ماهر املدادحة       

مهام الوزارة 

هداف  اأداء ال�زارات واإر�سادها نح� العمل جتاه حتقيق االأ تنفيذ برنامج اإ�سالح القطاع العام الذي يعمل على حت�سني 

اخلا�ش.  القطاع  مع  وبالتعاون  الداخل،  من  التغيري  اإحداث  على  احلر�ش  مع  مد،  االأ وط�يلة  مت��سطة  �سرتاتيجية  االإ

ردن  �سرتاتيجية لالأ هداف ال�طنية واالإ جندة ال�طنية واالأ وم�ساعدة ال�زارات وامل�ؤ�س�سات احلك�مية على حتقيق اأهداف االأ

لل�سن�ات الع�رش القادمة بكفاءة وفاعلية عاليتني.

الهواتف: 5502530/31  06

فاك�ض: 5502548 06

 www.mopsd.gov.jo :لكرتوين املوقع الإ

 info@mopsd.gov.jo :لكرتوين الربيد الإ

ردن �شندوق الربيد: 3575  عمان 11821 الأ
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حزاب ال�شيا�شية  الأ

حزاب  حزاب رقم )19( لعام 2007 اأربعة ع�رش حزبًا �سيا�سيًا وهي االأ حزاب ال�سيا�سية التي تعمل مب�جب قان�ن االأ يبلغ عدد االأ

حزاب ال�سيا�سية الذي منحها مهلة �سنة لتلبية �رشوطه والتي من اأبرزها اأن ال يقل عدد  التي قامت بتحقيق متطلبات قان�ن االأ

قل وبن�سبة )10%( لكل  ع�ساء امل�ؤ�س�سني عن )500( �سخ�ش على اأن يك�ن مقر اإقامتهم املعتاد يف خم�ش حمافظات على االأ االأ

حزاب هي:  حمافظة، وهذه االأ

�سالمي. 1. حزب جبهة العمل االإ

�سالمي. 2. حزب ال��سط االإ

ردين. 3. احلزب ال�سي�عي االأ

ردين. 4. حزب ال�حدة ال�سعبية االأ

ردين. 5. حزب ال�سعب االأ

ردنية امل�حدة. 6. حزب اجلبهة االأ

7. حزب الر�سالة. 

8. حزب حركة دعاء.

ردين. 9. احلزب ال�طني االأ

10. احلركة الق�مية الدميقراطية املبا�رشة.

11. احلزب ال�طني الد�ست�ري.

ردين. 12. حزب احلياة االأ

13. حزب البعث العربي اال�سرتاكي.

14. حزب البعث العربي التقدمي. 

حزاب قامت بحل نف�سها  اأن بع�ش االأ اإال  حزاب ال�سيا�سية )34( حزبًا،  2008، كان عدد االأ 15 ني�سان  وقبل انتهاء املهلة يف 

�سبعة  املفع�ل. وقامت  �سارية  ال�سيا�سية  حزاب  االأ قان�ن  ال�اردة يف  ال�رشوط  اأنه مل يحقق  اإال  قائمًا  زال  ما  خر  االآ والبع�ش 

ردنية العربية الد�ست�رية واحلزب  اأحزاب بحل نف�سها متثلت يف اأحزاب الي�سار الدميقراطي وعهد والفجر اجلديد واجلبهة االأ

ردين والتنمية. جيال االأ التقدمي واالأ

ردين  حزاب اجلديد ومل حتل نف�سها فهي حزب حركة جلان ال�سعب االأ حزاب التي مل ت�س�ب اأو�ساعها مب�جب قان�ن االأ اأما االأ

ر�ش العربية واحلزب  ردين وحزب االأ مة االأ ردين وحزب االأ ن�سار االأ ردين وحزب االأ وحزب العمل التقدمي وحزب العمل االأ

العدالة والتنمية  ال�سالم وحزب  ردين وحزب  االأ الرفاه  حرار وحزب  االأ ردين وحزب  االأ جيال  االأ الدميقراطي وحزب  العربي 

ردين وحزب حركة امل�اطن حماه. ردين وحزب امل�ستقبل وحزب النه�سة االأ االأ
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�شالمية حزاب الإ  الأ
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�شالمية الدميقراطية – دعاء احلركة العربية الإ

تاأ�شي�ض احلزب: 1993

اأهداف احلزب:  

تية: هداف االآ يعمل احلزب على حتقيق االأ

امل�ساهمة يف حترير امل�اطن من اجلهل والتخلف واال�ستغالل والتبعية، وحتقيق ال�حدة العربية ب�س�رة تدريجية، و اإعادة 

االعتبار للدين االإ�سالمي العظيم ب�س�رته الع�رشية امل�ستنرية، م�ساعدة كافة �سع�ب العامل على حتقيق تقرير م�سريها، 

�سالمي امل�ستنري القادر على تقدمي حل�ل واقعية عادلة لكافة  وتقدمي روؤية ح�سارية اإن�سانية للب�رشية م�ؤ�س�سة على الفكر االإ

�سمى لدى احلركة، وت�حيد  امل�سكالت والق�سايا، وحترير فل�سطني حتريرا كامال من اال�ستيطان ال�سهي�ين ه� الهدف االأ

جناحي ال�طن �رشق النهر وغربه ب�حدة اندماجية ال انف�سام لها.

�شعار احلزب:

»تعال�ا نتعلم كيف نختلف«

الهيكل التنظيمي:

اأمانة  مانات(:  )االأ املتخ�س�سة  اللجان  من  العديد  اإىل جانب  قاليم.  االأ ال�س�رى،  مناء، جمل�ش  االأ على، جمل�ش  االأ املجل�ش 

االإعالم، اأمانة ال�س�ؤون الثقافية والفكرية، اأمانة ال�س�ؤون اخلارجية، اأمانة العالقات، اأمانة التنظيم وال�س�ؤون الداخلية، 

قاليم. اأمانة ال�س�ؤون القان�نية، واأمانة �س�ؤون االأ

مناء( قيادة احلزب: )جمل�ش االأ

مني العام د. حممد اب� بكر، االأ

اإبراهيم ح�سني،  منري جرار، خليل العرجا، حمم�د اأب� خ��سه، ف�زان العبادي، عزمي التميمي، حممد الزغل، ح�سام 

حماد، منى العتيبي

مقر احلزب الرئي�شي: 

عمان، تالع العلي، �سارع �سناء عبيد

هاتف: 5514443 

فاك�ض: 5514443

�ض.ب.: 104 الرمز الربيدي: 11941

www.duaa-jo.com :املوقع اللكرتوين
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�شالمي جبهة العمل الإ

تاأ�شي�ض احلزب: 1992

اأهداف احلزب ومبادئه:

تية: هداف االآ يعمل احلزب على حتقيق االأ

�سهام يف بناء  االإ �سالمية يف خمتلف ميادين احلياة  اإىل تطبيق ال�رشيعة االإ �سالمية للمجتمع وال�سعي  ا�ستئناف احلياة االإ

مة جلهاد اأعدائها من ال�سهاينة وامل�ستعمرين،  �سالمي، واإعداد االأ مة معن�يًا وماديًا ، ويف امل�رشوع النه�س�ي العربي االإ االأ

�سالمي وال�سعي اإىل حتريرها من ال�سهاينة املغت�سبني. وخدمة الق�سية الفل�سطينية يف اإطارها العربي واالإ

جنبي. وتر�سيخ ال�حدة ال�طنية ، وتر�سيخ املنهج  مة، وحريتها، ومقاومة النف�ذ اال�ستعماري واالأ وال�سعي نح� وحدة االأ

ن�سان وحق�قه وعن احلريات ب�س�رة عامة . واالهتمام بق�سايا النا�ش  ال�س�ري والدمي�قراطي، والدفاع عن كرامة االإ

احلياتية، وخدمة اجلماهري، واالهتمام ب�س�ؤون ال�سعب احلياتية، والتنمية ال�ساملة للمجتمع من منظ�ر اإ�سالمي. 

�شعار احلزب:

واأمرهم �س�رى بينهم

الهيكل التنظيمي للحزب:

الهيئة التاأ�سي�سية، الهيئة العامة، امل�ؤمتر العام، جمل�ش ال�س�رى، واملكتب التنفيذي.

�سالمية، اللجنة القان�نية، جلنة التنظيم  وللحزب العديد من اللجان املتخ�س�سة والقطاعية تتمثل يف: جلنة علماء ال�رشيعة االإ

التطبيع،  وفل�سطني، جلنة جمابهة  القد�ش  العامة، جلنة  واحلريات  النيابية  اللجنة  املركزية،  االنتخابات  احلزبي، جلنة 

عالم والت�جيه والثقافة، جلنة الرتبية والتعليم، جلنة العالقات اخلارجية، اللجنة االقت�سادية، وجلنة التخطيط  جلنة االإ

واملتابعة. اإىل جانب جلنة القطاع الن�سائي، جلنة قطاع ال�سباب، وجلنة القطاع النقابي.

�سب�عية، و�سيتم حت�يلها اإىل ي�مية �شحافة احلزب: �سحيفة ال�سبيل االأ

قيادة احلزب: ) املكتب التنفيذي(

مني العام: زكي اب� ار�سيد  االأ

د. رحيل غرايبه، م��سى هنط�ش، منر الع�ساف، زياد خليفه، د. نبيل الك�فحي، حكمت الروا�سده، د. حممد البزور، اأحمد 

الزرقان

مقر احلزب الرئي�شي: 

 عمان - العبديل -خلف وزارة ال�سناعة والتجارة

هاتف:

5696985

 5699997

 5691516

فاك�ض: 5696987

 �ض.ب.: 925310 الرمز الربيدي 11110

info@jabha.net :بريد اإلكرتوين

  www.jabha.net :املوقع اللكرتوين
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�شالمي حزب الو�شط الإ

تاأ�شي�ض احلزب: 2001

اأهداف احلزب: 

تية:  هداف العامة االآ يعمل احلزب اإىل حتقيق االأ

ردين يف جميع جماالت احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والرتب�ية يف �س�ء مقا�سد  اإ�سالح واقع املجتمع االأ

�سالمية.  �سا�سية لتك�ين اأردن ق�ي متكامل مع اأمته العربية واالإ �سالمية.وال�سعي اإىل اإيجاد وتعميق املق�مات االأ ال�رشيعة االإ

ن�سان. وتعميق املنهج ال�س�ري يف  ردين يف جميع املجاالت واحلفاظ على كل ما يحقق كرامة االإ حتقيق الرفاه للم�اطن االأ

خمتلف جماالت احلياة. 

�شعار احلزب: 

»وكذلك جعلناكم اأمة و�سطا«

الهيكل التنظيمي: 

دارية للفروع واللجان املركزية املتخ�س�سة جمل�ش ال�س�رى، املكتب ال�سيا�سي باالإ�سافة اإىل الهيئات االإ

�شحافة احلزب:

جملة ال�عي الداخلية، ن�رشة ال��سط، وامل�قع االلكرتوين

www.wasatparty.com
www.wasatparty.org

قيادة احلزب: 

رئي�ش املكتب ال�سيا�سي: حممد الق�ساة

ع�اد اخلاليلـة، مروان الفـاع�ري،  د. حممــد اخلـطيـب، د. هايل عبد احلــفيظ، د. مالك امل�مني، هيثم العمايرة، د. فايز 

براهيمي، د. زكريا الدرادكة، عبد اهلل الرقاد . الربيع، عبد الفتاح االإ

مقر احلزب: 

الزراعة   كلية  ج�رش  بجانب  الزراعة  كلية  مقابل   - عمان 

جممع �سماره التجاري - الطابق الثالث 

تلفاك�ض: 5353966

�ض.ب.: 2149 عمان 11941
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حزاب الق�مية  االأ
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حزب البعث العربي ال�شرتاكي

تاأ�شي�ض احلزب:1993 

اأهداف احلزب ومنطلقاته:

العرب اأمة واحدة، وال�طن العربي وحدة ال تتجزاأ وان حترير اأي جزء منه تعد م�س�ؤولية ق�مية، ويعمل احلزب من اأجل 

احلاجات  �سميم  من  منبعث  للحياة  اقت�سادي  نظام  تعد  التي  اال�سرتاكية  وحتقيق  اآرائهم،  عن  للتعبري  امل�اطنني  حرية 

العربية قائم على تالزم احلرية والعدل االجتماعي، وان ال�سلطة ملك لل�سعب وبالتايل ه� م�سدر ال�سلطات. واأن ال�سهي�نية 

جنبي لل�طن العربي.  مظهر من مظاهر الغزو اال�ستعماري واال�ستيطاين االأ

 �شعار احلزب: 

اأمة عربية واحدة ذات ر�سالة خالده

 الهيكل التنظيمي للحزب: 

القيادة العليا، امل�ؤمتر العام اىل جانب الفروع وال�سعب، باال�سافة للعديد من املكاتب القيادية: مكتب التنظيم، املكتب 

املهني، مكتب الثقافة واالعالم،مكتب االت�ساالت والعالقات، مكتب الفالحني، مكتب ال�س�ؤون الفل�سطينية، مكتب ال�س�ؤون 

 الربملانية. 

�شحافة احلزب: �سحيفة البعث اىل جانب ن�رشات داخلية

 قيادة احلزب  )القيادة العليا(:

اأمني �رش القيادة العليا: د. تي�سري احلم�سي

املجيد  عبد  د.  الدبا�ش،  فايز  د.  نفاع،  د. رجائي  النجداوي، حممد اخلزاعله،  ه�سام  د. ع�ين خري�ش،  اأكرم احلم�سي، 

القرارعة، عبد القادر �سبحا

عنوان احلزب:

ردن عمان- الأ

ال�س�يفيه

تلفاك�ض: 4658517 

�ض.ب.: 8383 عمان
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حزب البعث العربي التقدمي

تاأ�شي�ض احلزب:1993 

اأهداف احلزب ومنطلقاته: 

مة العربية تتمتع  يعمل احلزب من اأجل اعطاء ال�س�رة ال�سحيحة عن ارادة العرب وعن رغبتهم ال�سادقة باأن يروا االأ

باحلرية، وان يحقق�ا وحدتهم واأن يعي�س�ا اأحرارًا. كذلك تعد ملك لل�سعب، وهي م�سدر كل �سلطة وقيادة. ويعمل من اأجل 

�سيادة الدميقراطية وماأ�س�ستها و�سيادة حكم القان�ن والد�ست�ر ورفع اال�ستغالل عن ال�سعب، وحتقيق اال�سالح ال�سيا�سي 

واالقت�سادي مبا يخدم م�سالح ال�سعب.

�شعار احلزب:

 وحدة ، حرية ، ا�سرتاكية  .

الهيكل التنظيمي للحزب: 

القيادة املركزية، املجل�ش احلزبي اىل جانب املناطق والفروع

 كذلك هنالك العديد من اللجان املتخ�س�سة: جلنة املراأة، جلنة ال�سباب، جلنة الطلبة

                

قيادة احلزب  )القيادة املركزية(:

ؤاد دب�ر مني العام: ف� االأ

العطي حممد  هاين،  بني  جمال  د.  عبيدات،  �سامح  د.  حميالن،  حمم�د  الب�ستنجي،  حمم�د  حالوه،   �رشيف 

عنوان احلزب:

ردن عمان- الأ

جبل النزهة

هاتف: 4647015 

فاك�ض: 4647016

 �ض.ب.: 104عمان 11941

 esiu@yahoo.com :الربيد اللكرتوين
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حزب احلركة القومية للدميقراطية املبا�شرة

تاأ�شي�ض احلزب: 1997

اأهداف احلزب ومنطلقاته: 

حتقيق ال�حدة العربية من خالل النه��ش مب�رشوع نه�س�ي عربي ي�ؤكد على مركزية الق�سية الفل�سطينية، واالنخراط يف 

مة اأن تك�ن �سمن كتلة اقت�سادية فاعله، وحتقيق اأو�سع م�ساركة �سعبية يف القرار  جمال حي�ي اأرحب مبا يحقق لهذه االأ

ومهام  مفه�م  من  منطلقني  ال�سعبية  اال�سرتاكية  وحتقيق  املبا�رشة  الدميقراطية  خالل  من  ومراقبته  وتنفيذه  ال�سيا�سي 

الث�رة ال�طنية الدميقراطية.

�شعار احلزب:

حرية، وحدة، ا�سرتاكية

الهيكل التنظيمي للحزب: 

مانة العامة، اللجنة املركزية، امل�ؤمتر العام، والعديد من اللجان املتخ�س�سة: جلنة العمل النقابي، جلنة الالجئني،  االأ

 اللجان ال�سعبية االجتماعية، جلان الع�سائر.

www.al-badeel.net شحافة احلزب: �سحيفة البديل االلكرتونية�

 قيادة احلزب  )املكتب ال�شيا�شي(:

مني العام: حممد القاق االأ

غازي اللحام، رائد العزه، ن�رش الن�يهي، روحي ال�سليمان، ن�ساأت خليفه، ي��سف اللداوي

عنوان احلزب:

ردن عمان- الأ

هاتف: 5652125 06

فاك�ض: 5639925 06

�ض.ب.: 922478 ، الرمز الربيدي: 11192.

www.al-badeel.net :املوقع اللكرتوين
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حزاب الي�سارية  االأ
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ردين احلزب ال�شيوعي الأ

تاأ�شي�ض احلزب: 

1951، وح�سل على ترخي�ش للعمل العلني عام 1993

اأهداف احلزب:

تية: هداف االآ يعمل احلزب على حتقيق االأ

ا�ستقالل البالد ال�سيا�سي و تط�ير ا�ستقاللها االقت�سادي بعيدا عن التبعية، وحتقيق التط�ر ال�سامل و املت�ازن عن طريق 

التنمية االقت�سادية و االجتماعية ال�ساملة امل�ستقلة و املت�ازنة و ذلك لتحقيق العدالة االجتماعية، و االرتقاء املجتمع و 

كرث عدالة للمجتمع. والتزام احلزب بق�سايا اجلماهري ال�سعبية ال�ا�سعة و  تاأهيله لبناء اال�سرتاكية ب��سفها التنظيم االأ

الدفاع عن م�ساحله اأو التعبري عن طم�حاتها و بث ال�عي يف �سف�فها.

�شعار احلزب: 

يا عمال العامل و�سع�به امل�سطهدة احتدو

الهيكل التنظيمي للحزب:

اللجان  من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  القاعدية،  املنظمات  املحلية،  اللجان  املناطق،  جلان  املركزية،  اللجنة  ال�سيا�سي،  املكتب 

املتخ�س�سة: جلنة التنظيم، جلنة العمل ال�طني، اللجنة الثقافية، اللجنة النقابية العمالية، اللجنة النقابية املهنية، اللجنة 

الن�سائية.

�شحافة احلزب: 

�سحيفة اجلماهري )�سهرية(

قيادة احلزب: )املكتب ال�شيا�شي(

مني العام: د. منري حمارنه االأ

د. مازن حنا، ر�سيد �سقري، فرج طميزي، د. حممد الروابده، اأ�سامة العزب، اأميل ع�اد، د. ن�سال مرقه، ن�سال م�سيه، ، 

رفيقة ال�زين، جهاد ال�رشع، اجمد ط�البه، غ�سان ع�ي�ش، فرا�ش ال�سمادي، عناد اب� وندي

مقر احلزب: 

جبل عمان، �سارع اأب� بكر ال�سديق

هاتف: 4624939

فاك�ض: 4624939

�ض.ب.: 2349 

jcp@nets.com.jo :املوقع اللكرتوين
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ردين- ح�شد حزب ال�شعب الدميقراطي الأ

تاأ�ش�ض احلزب: 1993

اأهداف احلزب: 

تية: هداف االآ يعمل احلزب على حتقيق االأ

و  �ساملة  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية  وحتقيق  وامل�ؤ�س�سات  القان�ن  دولة  وبناء  لل�سعب  الدميقراطية  احلريات  اإطالق 

�سا�سية و�سيانة البيئة، وتنظيم  اإجناز اإ�سالح زراعي دميقراطي وجذري ل�سالح الفالحني، وحت�سني وتعميم اخلدمات االأ

وت�حيد الطبقة العاملة وحماية م�ساحلها وحق�قها و انتهاج �سيا�سة ترب�ية وطنية ودميقراطية و�س�ن امل�سالح املادية 

والروحية لل�سبيبة والطلبة واملعلمني واملهنيني واملثقفني، وامل�ساواة للمراأة و�سيانة حق�قها، نح� حركة �سعبية م�حدة 

ومنظمة يف م�اجهة ال�سلح والتطبيع مع اإ�رشائيل وت�طيد ال�حدة ال�طنية والدفاع عن ا�ستقالل و�سيادة البالد، و دعم 

ال�طني  االئتاليف  تك�ينها  بقيادة  ال�طني  امل�سري واال�ستقالل  الع�دة وتقرير  اجل حقه يف  الفل�سطيني من  ال�سعب  كفاح 

مربيالية وال�سهي�نية.  ال�سامل وبرناجمها ال�طني، انتهاج �سيا�سة خارجية متحررة ومناه�سة لالإ

�شعار احلزب: 

نح� اأردن وطني دميقراطي

الهيكل التنظيمي: 

املكتب ال�سيا�سي، اللجنة املركزية، الفرع، املنطقة، املحلية، اخللية القاعدية. اىل جانب العديد من اللجان املتخ�س�سة: جلنة 

العمل اجلماهريي،  الفل�سطينيني، جلنة  الالجئني  �س�ؤون  واملالية، جلنة  دارة  االإ الدرا�سات، جلنة  املركزية، جلنة  االإعالم 

جلنة الدفاع عن معي�سة امل�اطن، جلنة االت�ساالت اخلارجية. باالإ�سافة اإىل العديد من املنظمات الدميقراطية: كتلة ال�حدة 

العمالية )عمال( ، رابطة ال�سباب الدميقراطي )ر�ساد(، رابطة الن�ساء الدميقراطيات )رند(، جلان املهنيني الدميقراطيني 

)مهني�ن(، جلان املعلمني الدميقراطيني )معلم( .

�شحافة احلزب:  

�سب�عية  هايل االأ �سحيفة االأ

قيادة احلزب: 

مني العام: اأحمد ي��سف االأ

�سامل النحا�ش، عبله اأب� علبه، عارف الزغ�ل، ن�سال غامن، ع�دة اهلل احلبا�سنه، اأجمد الن�س�ر، عدنان خليفه، خليل ال�سيد، 

حمم�د الكايد  

عنوان مقر احلزب: 

عمان - جبل احل�سني - 70 �ش الظاهر بيرب�ش

هاتف:

5691451/2

5621827 

فاك�ض: 5686857 

ردن  �ض.ب.: 9966 - عمان 11191 - الأ

ahali@go.com.jo :الربيد اللكرتوين

www.hashd-ahali.org.jo :املوقع اللكرتوين
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ردين-وحده حزب الوحده ال�شعبية الأ

تاأ�شي�ض احلزب: 1993

اأهداف احلزب: 

تية: هداف االآ يعمل احلزب على حتقيق االأ

 اإقامة حكم وطني دميقراطي يك�ن ال�سعب فيه م�سدر ال�سلطات ويجعل من الدولة دولة القان�ن وامل�ؤ�س�سات ومن اأجل 

البالد  يف  الدميقراطية  وتعميق  تعزيز  و  ال�طنية.  وال�حدة  والتفكري  بـداع  واالإ واحلريـة  العدالة  وقيم  مفاهيم  تر�سيخ 

هداف املرج�ة ويدافع عن حق امل�اطن يف العمل والراأي واملعتقد وال�سفر باعتبارها حق�قًا  باعتبارها رافعة لتحقيق االأ

ردين. وتعميق امل�سم�ن االجتماعي التقدمي للث�رة  مقد�سة، واإ�ساعة احلرية وامل�ساواة والتعددية ال�سيا�سية يف املجتمع االأ

طماع  االجتماعية وخا�سة يف جمال م�ساواة املراأة بالرجل . والدفاع عن ال�طن يف م�اجهة اأية اأطماع خارجية وخا�سة االأ

 . إن امل�ساهمة يف معركة حترير فل�سطني �ستبقى مهمة وطنية وق�مية  ، ويف ال�قت نف�سه فا للكيان ال�سهي�ين  الت��سعية 

ردين والفل�سطيني ب�حدة ط�عية دميقراطية بعد اإقامة  وجت�سيد العالقات التاريخية والكفاحية املتميزة بني ال�سعبني االأ

الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على الرتاب الفل�سطينـي. 

�شعار احلزب: 

من اجل اأردن وطني دميقراطي، وا�سرتداد احلق�ق ال�طنية الثابتة لل�سعب الفل�سطيني

الهيكل التنظيمي: 

طباء، جلنة اأطباء  املكتب ال�سيا�سي، اللجنة املركزية، اإىل جانب العديد من اللجان املتخ�س�سة: جلنة املهند�سني، جلنة االأ

�سنان، جلنة املحامني، جلنة ال�سيادلة، باالإ�سافة اإىل املكتب ال�سبابي واملكتب العمايل واملكتب الن�س�ي واملكتب الطالبي  االأ

وجلنة الندية.  

�شحافة احلزب: 

www.wihda.org :ن�رشات داخلية وامل�قع االلكرتوين

قيادة احلزب: )املكتب ال�شيا�شي(

مني العام: د. �سعيد ذياب االأ

د. ع�سام اخل�اجا ، د.م��سى العزب، عبد العزيز خ�رش، عبد املجيد دندي�ش، اأحمد مراغه، ، عبد العزيز الهنداوي، اإبراهيم 

العب�سي، ، عماد املاحلي، خليل عليان، د. فاخر دعا�ش، �رشغام هل�سا، ي��سف اإ�سماعيل

عنوان مقر احلزب: 

عمان - جبل احل�سني خلف وزارة ال�سحة

هاتف: 5692301

فاك�ض: 5692302

�ض.ب.: 922110 عمان
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 اأحزاب اأخرى
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ردين  احلزب الوطني الأ

تاأ�شي�ض احلزب:2007 

اأهداف احلزب ومنطلقاته: 

متكاملة  و  وق�ية  ثابتة  دميقراطية  بيئة  بناء  خالل  من  حمايتها  على  العمل  و  لل�طن  الدميقراطية  امل�سرية  م�ا�سلة 

مبداأ احل�ار بني  اإر�ساء  على  والعمل  خر  االآ الراأي  و  الراأي  والثقافية واحرتام  والفكرية  ال�سيا�سية  التعددية  و احرتام 

حزاب لتبادل الراأي و امل�س�رة ملا فيه م�سلحة ال�طن وامل�اطن و العمل على حترير االقت�ساد ال�طني و  احلك�مة واالأ

ردن  االأ جعل  على  تعمل  التي  االإجراءات  من  جملة  اإقرار  و  االقت�سادية  االإ�سالحات  من  جملة  تنفيذ  خالل  من  تط�يره 

القطاع اخلا�ش يف  ا�ستثمارات  زيادة  العام و اخلا�ش عن طريق  القطاعني  ال�رشاكة بني  ا�ستثمارية مميزة وتعزيز  بيئة 

�سا�سية لل�طن والعمل على ت�فري فر�ش العمل للم�اطنني وذلك بهدف تخفي�ش ن�سبة البطالة بني �سباب ال�طن  البنية االأ

اأمنه و حماية م�ؤ�س�ساته  متهيدًا للق�ساء عليها والعمل على حماربة الفقر.   وال�فاء واالإخال�ش لل�طن واملحافظة على 

قان�نًا  الها�سمية  ردنية  االأ اململكة  د�ست�ر  على  واملحافظة  خارجية  اأو  داخلية  اعتداءات  اأي  �سد  ممتلكاته  و  مقدراته  و 

ردنيني االلتزام به والعمل على تط�يره و حتديثه حتى يك�ن من�ذجًا يحتذى به وامل�سلحة ال�طنية  ويجب على جميع االأ

امل�ساواة  و  العدالة  مبداأ  على  املحافظة  و  ذلك،  غري  اأو  حزبية  اأو  �سخ�سية  اأكانت  �س�اًء  اأخرى  م�سالح  اأية  على  مقدمة 

الدم  اأن�اعه و تعظيم حرمة  و  اأ�سكاله  بكافة  العنف  ال�احد ونبذ ومكافحة  ردين  االأ ال�طن  اأبناء  الت�سامح بني جميع  و 

الظروف وااللتزام  اأي ظرف من  ح�ال و يف  االأ اأي حال من  اأحمرًا ال ميكن جتاوزه يف  اعتباره خطًا  و  ال�طني  ردين  االأ

اأهدافه.  لتحقيق  و  احلزب  برامج  تطبيق  يف  احل�ار  مبداأ  اأهمها  من  و  الدميقراطية  القن�ات  و  ال�سلمية  بال��سائل 

 

الهيكل التنظيمي للحزب: 

مانة العامة، اللجنة املركزية، باالإ�سافة اإىل م�سئ�يل احلزب يف خم�ش حمافظات )العا�سمة عمان والبلقاء والزرقاء  االأ

 واربد وجر�ش( 

قيادة احلزب:

مني العام: د.منى اب� بكر االأ

�سهيلة اب� بكر، حممد اخلزالده، �سايل اجلب�ر، عامر اأي�ب، عمر العدوان، في�سل اخلاليله، فاروق ال�سطناوي، اأحمد 

الزعبي

عنوان احلزب: 

ردن عمان- الأ

هاتف: 5514443  06

فاك�ض: 5512931 06

خلوي: 0777360136

ردن �ض.ب.: 104 عمان 11941 الأ
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احلزب الوطني الد�شتوري

تاأ�شي�ض احلزب: 1992

اأهداف احلزب ومنطلقاته:

التاأكيد على اأن االنتماء ال�طني حق ال�طن يف اأعناق اأبنائه ولي�ش وقفا على فئة اأو جهة اأو منبت اأو عرق. و التاأكيد على اأن 

مة و�سمان تط�رها. والتاأكيد  مة العربية وان ال�حدة العربية هي احلقيقة الثابتة حلماية االأ ردن جزء ال يتجزاأ من االأ االأ

مة ويرى احلزب اأن ال�رشيعة  غلبية يف املجتمع العربي. وانه ال�عاء احل�ساري جلميع اأبناء االأ �سالم ه� دين االأ على اأن االإ

تتيح  اأ�سل�ب عمل ومنهج حياة  الدميقراطية  اأن  ن�سانية. والتاأكيد على  االإ امل�ستجدات يف احل�سارة  ا�ستيعاب  قادرة على 

لل�سعب ممار�سة �سيادته فيغدو احلكم معربا عن اإرادته ملبيا لطم�حاته. والتاأكيد على اأن لكل اإن�سان احلق يف احلياة احلرة 

الكرمية، ولكل �سعب حقه يف �سيادته وا�ستقالله وتقرير م�سريه واختيار نظام حكمه.

�شعار احلزب: 

نه�سة، دميقراطية، وحدة

الهيكل التنظيمي للحزب: 

دارية  االإ اللجنة  العليا،  الت�جيه  هيئة  واملكاتب:  الهيئات  والعديد من  املركزي،  املجل�ش  التنفيذي،  املكتب  العامة،  مانة  االأ

بحاث  واملالية، اللجنة ال�سيا�سية والعالقات الدولية، اللجنة االإعالمية، اللجنة القان�نية، جلنة التنظيم احلزبي، جلنة االأ

واملعل�مات والدرا�سات، جلنة اخلدمات واحلكم املحلي، اللجنة الربملانية واالنتخابات وم�ؤ�س�سات املجتمع ، جلنة العالقات 

ن�سان. والتن�سيق احلزبي ، اللجنة االقت�سادية ، جلنة حق�ق االإ

إ�سمه . �شحافة احلزب: لي�ست للحزب اأي �سحافة ناطقة با

 قيادة احلزب  )املكتب التنفيذي(:

مني العام: د. اأحمد ال�سناق االأ

د. ان�ساف الرب�سي، نائل ملح�ش، د. ماهر ال�اكد ، د. اأحمد احلمايده، د. حممد العدوان، د.جمال الدبا�ش، علي 

 ال�سحيمات ، فاروق نغ�ي، هيفاء الب�سري، ها�سم الدبا�ش، علي الطراونه، عدنان يغم�ر.

عنوان احلزب:

عمان، العبديل

هاتف:

06 5686256

06 5686259

06 5686251

�ض.ب.: 182537 عمان 11118 الردن
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حزب الر�شالة

تاأ�شي�ض احلزب:2002  

اأهداف احلزب: 

وال�سيا�سية  االقت�سادية  املجاالت  يف  والتقدم  ال�طني  من  االأ وتعزيز  اإن�سانيا  ال�طن  غايتها خدمة حاجات  برامج  و�سع 

واالجتماعية وال�الء لل�طن والتعددية ال�سيا�سية واحلرية امل�س�ؤولة �سمن اإطار من الدميقراطية والعدالة االجتماعية و 

دوات الني يكفلها الد�ست�ر والقان�ن و االإميان بامل�ؤ�س�سية الرباجمية التي ت�ستند اإىل دميقراطية  ا�ستثمار كافة ال��سائل واالأ

املبداأ وفق متطلبات ال�اقع وا�سرتاطات امل�ستقبل املنظ�ر  و العمل على تط�ير امل�ارد الب�رشية من خالل تط�ير القدرات 

واملهارات الفردية، واحرتام الد�ست�ر وااللتزام باأحكامه واحرتام �سيادة القان�ن، واحرتام التعددية ال�سيا�سية يف الفكر 

ؤ الفر�ش بني جميع امل�اطنني وعدم االرتباط التنظيمي  والراأي، واملحافظة على ا�ستقالل ال�طن، ونبذ العنف وحتقيق تكاف�

من. اأو املايل بني اأي جهة غري اأردنية واالمتناع عن التنظيم واال�ستقطاب احلزبي يف �سف�ف الق�ات امل�سلحة واأجهزة االأ

الهيكل التنظيمي للحزب: 

املكتب التنفيذي، املجل�ش املركزي، الهيئة العليا، امل�ؤمتر العام، اإىل جانب عدد من اللجان املتخ�س�سة: اللجنة ال�سيا�سية، 

اللجنة االإعالمية، اللجنة الثقافية، اللجنة االقت�سادية، اللجنة املالية، اللجنة التنظيمية، اللجنة االجتماعية، اللجنة ال�سبابية، 

اللجنة الرتب�ية، اللجنة العمالية واملهنية.

 قيادة احلزب  )الهيئة العليا(:

مني العام: د.حازم ق�س�ع االأ

ايهاب  حزين،  فهمي  ط�ماع�،  فهمي  الع�رتاين،  حممد  ال�سم�ر،  وداد  العز،  اب�  جمال  �سقر،  االأ ناجح  ال�سياب،  هايل 

النظامي، النا الق�س��ش، نهلة اخل�اجا، لني ع�ده، حممد ال�سهابي، بثينة البخيت، وليد عرند�ش، عماد يعق�ب، �سليمان اب� 

هنية، غ�سان �سبيالت، طالل اجلب�ر، اآالء ال�قفي، زياد الب�ستاوي، حمم�د اخل�ساونة، ح�سني ق�قازه. 

عنوان احلزب: 

ردن عمان - الأ

هاتف:

06 5153069

06 5621278

فاك�ض:

06 5697074

079 5542333

�ض.ب.: 8277 عمان 11121

alresalahparty@hotmail.com :الربيد اللكرتوين
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ردنية املوحدة حزب اجلبهة الأ

تاأ�شي�ض احلزب: 2008

منطلقات احلزب واأهدافه: 

بناء دولة امل�ؤ�س�سات والقان�ن واحلفاظ على �سيادة ال�طن وطم�حاته مبا ين�سجم مع ت�جهات جاللة امللك عبداهلل الثاين 

بناء ال�طن وم�اجهة التحديات التي ت�اجه امتنا العربية ودحر طم�ح الطامعني واملتاآمرين  لتحقيق امل�ستقبل امل�رشق الأ

ال�طني  ب�اجبنا  للنه��ش  امل�س�ؤولية  اجلميع حتمل  على  واأن  الغايل.  ردين  االأ ووطننا  العربية  امتنا  �سيادة  من  النيل  يف 

خالقية وال�سل�كية للحفاظ على ه�يتنا ال�طنية والعربية. و تعظيم اجنازات ال�طن والدفاع  وتر�سيخ منظ�مة القيم االأ

مة وتقدي�ش ال�طن وتف�سيله على كل  عنه واالإميان املطلق بالتعددية احلزبية وحرية التعبري التي تخدم م�سالح ال�طن واالأ

ردين  ردنية والعربية واحلياة الدميقراطية وحتقيق العدالة وامل�ساواة بني فئات ال�سعب االأ امل�سالح والرتكيز على القيم االأ

ردين  ردنية امل�ستمدة من الد�ست�ر االأ قرار باحلق ال�سيا�سي للمراأة مبا ين�سجم مع الث�ابت االأ ودعم االإعالم واالإعالميني واالإ

وامليثاق ال�طني وت�جهات القيادة الها�سمية احلكيمة. 

الهيكل التنظيمي للحزب:

 احلزب يق�م على بناء هياكله التنظيمية يف املرحلة التي يعد فيها هذا الدليل

�سب�عية، و�سيتم حت�يلها اإىل ي�مية �شحافة احلزب: �سحيفة ال�سبيل االأ

قيادة احلزب: اللجنة التنفيذية(

ردنية اإىل حني انتخاب قيادة له منهم: يق�م على قيادة احلزب عدد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية االأ

ال�سيد اأجمد املجايل و د. عبدالرزاق طبي�سات

عنوان مقر احلزب: 

ردن عمان- الأ

هاتف ال�شيد اأجمد املجايل: 0777444333

هاتف د. عبدالرزاق طبي�شات: 0777203302
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ردين  حزب احلياة الأ

تاأ�شي�ض احلزب: 2008

اأهداف احلزب ومنطلقاته: 

منية خلدمة ال�طن«.  جهزة االأ ردن كدولة، اجلي�ش، خدمة املجتمع، العمل مع كافة االأ تق�م ث�ابت احلزب على »امللك، االأ

ن�سانية،  ويق�م احلزب على اأ�س�ش براجمية ولي�ش اأيدي�ل�جية، وه� حزب ذو عمق عربي وح�سارته اإ�سالمية واآفاقه االإ

ر�ش و�س�اًل يف امل�ستقبل لل�سلطة ومن خالل االنتخابات العامة، باعتماد  ويتعامل مع ال�سيا�سة باعتبارها تعني العمل على االأ

ال�سيا�سي، ومتكني  القرار  الكفاءات ب�سكل عام من  اأ�سحاب  ال�احد. ومتكني  ال�س�ت  حزاب ولي�ش بنظام  االأ على نظام 

اأ�سحاب الكفاءات من ذوي االحتياجات اخلا�سة ل�سكل خا�ش من القرار ال�سيا�سي.

�شعار احلزب:  

�سيا�سي، اجتماعي، بيئي

الهيكل التنظيمي للحزب: 

مانة العامة، املجل�ش الت�رشيعي، املكتب التنفيذي املركزي، هيئة احلكماء االأ

 قيادة احلزب:

مني العام: ظاهر اأحمد عمرو االأ

د.عبدالفتاح الكيالين، د. حممد حرزاهلل، عبداهلل ال�سب�ل، عبدالرحيم املنا�سري، م��سى جرادات، حممد الدحني، �سائب 

القطاط�سه، اأحمد اجلعارات

عنوان احلزب: 

ردن عمان- الأ

هاتف:

06 5652601

06 5652602

06 5650003

فاك�ض:

06 5652604

06 5653121

خلوي: 9371111 079

mrwater@go.com.jo :بريد الكرتوين
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النقابات املهنية

ردنية اثنتي ع�رش نقابة، تتمثل يف:  يبلغ عدد النقابات املهنية االأ

�سنان  1. نقابة اأطباء االأ

ردنية  طباء االأ 2. نقابة االأ

ردنيني  طباء البيطريني االأ 3. نقابة االأ

ردنيني  4. نقابة اجلي�ل�جيني االأ

ردنيني  5. نقابة ال�سحفيني االأ

ردنيني  6. نقابة الفنانني االأ

ردنيني  7. نقابة املحامني االأ

8. نقابة ال�سيادلة 

9. نقابة املمر�سني واملمر�سات والقابالت القان�نيات 

ردنيني  10. نقابة املهند�سني االأ

11. نقابة املهند�سني الزراعيني 

ردنية ن�ساءات االأ 12. نقابة مقاويل االإ

ردن  تعمل هذه النقابات مب�جب ق�انني خا�سة لكل نقابة تت�سمن اأهدافها واآليات عملها. وقد بداأ تاأ�سي�ش النقابات املهنية يف االأ

وال�سيادلة  وال�سحفيني  طباء  واالأ �سنان  االأ اأطباء  نقابة  ذاته  العقد  يف  وتبعها  املحامني،  نقابة  تاأ�س�ست  عندما   1950 عام  منذ 

طباء  االأ نقابات  تاأ�س�ست  ال�سبعينات  عقد  ويف   ،1966 عام  الزراعيني  املهند�سني  نقابة  تاأ�س�ست  ثم  واملهند�سني،  واملمر�سني 

اإلزامية  النقابات  هذه  يف  والع�س�ية  الفنانني.  نقابة  تاأ�س�ست   1997 عام  يف  ن�ساءات،  االإ ومقاويل  واجلي�ل�جيني  البيطريني 

مب�جب ق�انينها، وال ي�ستطيع اأي �سخ�ش يعمل يف املهن التي متثلها ممار�سة العمل دون اأن يك�ن ع�س�ًا فيها. متكنت هذه 

العرفية  حكام  االأ اأثناء مرحلة  الط�يل  تاريخها  ردنية عرب  االأ العامة  �سيا�سي ملم��ش يف احلياة  املهنية من لعب دور  النقابات 

وبعدها، وعادة ما تتناف�ش الق�ى ال�سيا�سية الرئي�سية يف التناف�ش يف االنتخابات التي جترى فيها ب�سكل دوري. 
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�شنان        نقابة اأطباء الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1952 

مهام النقابة:

 رفع م�ست�ى املهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. والتعاون مع ال�زارة وجميع امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة 

تاأمني  و  املهنة.  اآداب  طباء واملحافظة على حق�قهم وكرامتهم. واملحافظة على  االأ ال�سحي. وجمع كلمة  امل�ست�ى  لرفع 

ع�ساء وتنظيم والتعاون  طباء وعائالتهم يف حالة العجز اأو ال�سيخ�خة اأو ال�فاة. و ت�فري العمل املهني لالأ احلياة الكرمية لالأ

ردنيني يف خارج  �سنان االأ يف ممار�سة املهنة وتقدمي املع�نة الطبية لغري القادرين من امل�اطنني. و ت�ثيق ال�سالت مع اأطباء االأ

جنبية . �سنان العربية واالأ اململكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم واالأ

جمل�ض النقابة: )2007 – 2009(

النقيب: د. و�سفي الر�سدان  

د. �سمري الق�ساة، د. غازي حجري، د. ن�سال الطعاين، د. معن ار�سيد، د. زيد بقاعني،       د. ع�سام الزرعيني، د. معاذ 

�سق�ارة، د. ب�سام الن�باين )مركز القد�ش(

مقر النقابة: جممع النقابات املهنية، ال�سمي�ساين – عمان  

الهواتف: 5666161 06

فاك�ض: 5696479 06

 adman@jda.org.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jda.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن �شندوق الربيد: 1326 عمان – الأ
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ردنية       طباء الأ نقابة الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

مهام النقابة:

ذات  والهيئات  امل�ؤ�س�سات  وجميع  ال�زارة  مع  والتعاون  عنها.  والدفاع  وحمايتها  وتنظيمها  الطب  مهنة  م�ست�ى  رفع 

طباء واملحافظة على  االأ للم�اطنني. وجمع كلمة  املمكنة  الطبية  اأف�سل اخلدمات  ال�سحي وتقدمي  امل�ست�ى  لرفع  العالقة 

طباء وعائالتهم يف حالة الع�ز اأو ال�سيخ�خة.  حق�قهم وكرامتهم. واملحافظة على اآداب املهنة. وتاأمني احلياة الكرمية لالأ

جنبية. ردنيني امل�ج�دين خارج اململكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية واالأ طباء االأ و ت�ثيق ال�سالت مع االأ

جمل�ض النقابة: )2007 – 2009(

النقيب: د. زهري اأب� فار�ش

د. �سخر التل، د. با�سم الك�س�اين، د. عبد العزيز عمرو، د. حممد العبادي، د. حمم�د جرب، د. م�ؤمن احلديدي، د. رائف 

فار�ش، د. ي��سف املع�رش، د. نا�رش ال�س�ملي، د. علي عطية، د. علي ال�سعد، د. فاروق عبد الرحيم )مكتب القد�ش(. 

مقر النقابة: جممع النقابات املهنية، ال�سمي�ساين – عمان  

الهواتف: 

06 5665620

06 5666161 

فاك�ض: 5686435 06

info@jma.org.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jma.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن �شندوق الربيد: 915 عمان – الأ
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ردنيني         طباء البيطريني الأ نقابة الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1972 

مهام النقابة: 

ع�ساء واملحافظة على اآداب املهنة ومبادئها وتقاليدها، ورعاية  تنظيم ممار�سة املهنة واالرتقاء بامل�ست�ى العلمي واملهني لالأ

ع�ساء وعائالتهم وتاأمني احلياة الكرمية لهم يف حاالت  التاأمني ال�سحي لالأ ع�ساء وحق�قهم املهنية. وت�فري  م�سالح االأ

نظمة املعم�ل بها وال�سادرة مبقت�سى اأحكام هذا القان�ن. وامل�ساهمة يف و�سع  العجز وال�سيخ�خة وال�فاة يف حدود االأ

ال�زارة  مع  بالتعاون  البيطرية  اخلدمات  م�ست�ى  ورفع  تنفيذها.  احلي�انية وطرق  بالرثوة  املتعلقة  الزراعية  ال�سيا�سة 

وتن�سيط  وتط�يرها.  واملهني  البيطري  الطبي  والتدريب  التعليم  برامج  تخطيط  يف  وامل�ساهمة  العالقة.  ذات  واجلهات 

ون�رشات  واإ�سدار جملة  ودعمها.  املهنة  والتطبيقية يف جماالت  العلمية  واالبتكارات  التاأليف  وت�سجيع  العلمية  البح�ث 

ال�طن  البيطريني يف  طباء  االأ اإحتاد وهيئات  طباء. والتعاون مع  االأ طبية علمية ثقافية واجتماعية واإن�ساء مكتبات ملنفعة 

قليمية والعاملية وتبادل املعل�مات واخلربات واملطب�عات فيما بينها. العربي واالحتادات االإ

جمل�ض النقابة:

النقيب: د. عبد الفتاح الكيالين 

د. ي�سار اخليطان، د. وليد العجل�ين، د. زياد امل�مني، د. نبيل الل�باين، د. عمر اخل�الده، د. حممد غنيم، د. عدنان 

�سنار، د. عاكف الزعبي

مريكية )�سابقًا(    مقر النقابة: جبل عمان – الدوار الثاين – خلف مبنى ال�سفارة االأ

الهواتف: 4655690 06

فاك�ض: 4644502 06 

jor-vet-asso@nets.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jordan-vet.org :لكرتوين املوقع الإ

ردن �شندوق الربيد: 7224 عمان 1118 الأ
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ردنيني نقابة اجليولوجيني الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1972 

مهام النقابة: 

بينهم،  والتعاون  االإخاء  روح  وتنمية  اجلي�ل�جيني،  وحق�ق  م�سالح  على  واملحافظة  اجلي�ل�جية،  املهنة  م�ست�ى  رفع 

دبية واملادية بكافة ال��سائل امل�رشوعة. واإعداد البح�ث والدرا�سات اجلي�ل�جية  والعمل على حت�سني �س�ؤونهم العلمية واالأ

والطرق  كال�سدود  املدنية  ن�ساءات  باالإ املتعلقة  والبرتولية وكذلك  واملعدنية  املائية  امل�ارد  تنمية  بامل�ساهمة يف  تتعلق  التي 

ردنية الها�سمية ون�رش الثقافة اجلي�ل�جية  نفاق. وت�سجيع البحث العلمي اجلي�ل�جي يف اململكة االأ بنية واالأ واملطارات واالأ

الها�سمية، وكذلك مع جميع  ردنية  االأ اململكة  املهنية يف  النقابات  التعاون مع  املمكنة. وت�ثيق �سالت  ال��سائل  مبختلف 

جنبية لتبادل اأحدث الطرق والنظريات التي من �ساأنها رفع م�ست�ى  النقابات واجلمعيات اجلي�ل�جية يف البالد العربية واالأ

املهنة.

جمل�ض النقابة:

النقيب: بهجت العدوان

�سخر الن�س�ر، م�رش العبادي، ماهر جرار، م�سدوق التاج، ح�سني ال�رشيقي، ن�سال عطيات، حممد املحت�سب، اأي�رش 

الرو�سان.

مقر النقابة: ال�سمي�ساين – بجانب جممع النقابات املهنية    

الهواتف: 5652310 06

فاك�ض: 5652312 06

jga@nets.com :لكرتوين الربيد الإ

www.jo-geologists.com :لكرتوين املوقع الإ

ردن �شندوق الربيد: 142277 عمان 11844 الأ
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ردنيني نقابة ال�شحفيني الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1953 

مهام النقابة: 

حكام القان�ن ويف اإطار  متكني ال�سحفيني من اأداء ر�سالتهم ال�سحفية والعمل على �سمان احلرية الالزمة للقيام بها وفقًا الأ

دبية وال�طنية والق�مية، واملحافظة على اآداب املهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممار�ستها والعمل على رفع  امل�س�ؤولية االأ

ن�رش  االإعالمية يف  جهزة  واالأ امل�ؤ�س�سات  �سائر  وامل�ساهمة مع  ال�سحفيني،  املهنة وتدريب  وامل�ساهمة يف تط�ير  م�ست�اها 

ردنيني يف �سبيل االرتقاء باملهنة والعمل  ن�سانية، وت�ثيق ال�سالت وعرى التعاون بني ال�سحفيني االأ الثقافة واملعرفة االإ

على ت�س�ية املنازعات املهنية بينهم. وت�ثيق العالقات وتنمية التعاون مع احتاد ال�سحفيني العرب ونقابات ال�سحفيني يف 

ع�ساء وتقدمي اخلدمات االجتماعية والثقافية لهم وت�فري التاأمينات  جنبية. وحماية احلق�ق املهنية لالأ البالد العربية واالأ

تقاعدي  راتب  اأي  تقا�سي  يف  حقهم  على  ذلك  ي�ؤثر  اأن  دون  وال�فاة  والعجز  ال�سيخ�خة  حاالت  مل�اجهة  االجتماعية 

ندية  ع�ساء وعائالتهم حياة كرمية وتاأ�سي�ش االأ اآخر وتقدمي امل�ساعدة عند احلاجة وت�فري الرعاية ال�سحية مبا يكفل لالأ

ع�ساء واإدارتها.  واجلمعيات التعاونية لالأ

جمل�ض النقابة:

النقيب: عبد ال�هاب زغيالت

ح�سني العم��ش، ينال برماوي، عماد الرقاد، فخري الرقاد، �سليمان قبيالت، حكمت امل�مني، نبيل غي�سان، ماجد ت�به، 

�سهري جرادات، زياد امل�مني.

مقر النقابة: عمان – خلدا – قرب دوار ال�احة          

الهواتف: 

06 5372005

06 5372006

اخللوي: 5531006 079

info@jpa.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jpa.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن   �شندوق الربيد: 6788 عمان – الأ
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نقابة ال�شيادلة        

�شنة التاأ�شي�ض: 1957 

مهام النقابة: 

املحافظة على م�سالح املهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها و التعاون مع ال�زارة وجميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات 

فراد اجلمه�ر. و جمع كلمة ال�سيادلة واملحافظة على  العالقة لرفع م�ست�ى اخلدمات ال�سيدالنية والدوائية وت�فريها الأ

حق�قهم وكرامتهم، و املحافظة على اآداب املهنة، و ت�سجيع البح�ث العلمية عامة ويف حقل الدواء ب�سكل خا�ش. و تاأمني 

احلياة الكرمية لل�سيادلة وعائالتهم يف حالة الع�ز وال�سيخ�خة

جمل�ض النقابة: 

النقيب: د. طاهر ال�سخ�سري

د. �سعيد �سادق، د. حممد عبابنة، د. راأفت اأب� �سالح، د. �سامد القطارنة، د. �سحر امل�رشي، د. طالل عبيدات، د. خالد 

فطافطة، د. اأحمد اأب� غنيمة، د. طالل الب�، د. فرا�ش الطريفي 

مقر النقابة: جممع النقابات املهنية – ال�سمي�ساين – عمان      

الهواتف: 5665320 06

فاك�ض: 5604860 06

info@jpa.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jpa.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن   �شندوق الربيد:  1124 عمان – الأ
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ردنيني نقابة الفنانني الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1997 

مهام النقابة: 

�سالمية، وتن�سيط احلركة  القيم امل�ستمدة من احل�سارة العربية واالإ ن�رش ر�سالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية 

الفنية يف اململكة وتط�يرها لتك�ن رافدًا من روافد احلركة الفنية العربية والعاملية، ورفع م�ست�ى ممار�سة املهنة و�سمان 

والدرا�سات  واملهرجانات  واملعار�ش  وامل�ؤمترات  الندوات  يف  وامل�ساهمة  فيها.  واال�ستمرار  ر�سالته  اأداء  يف  الفنان  حرية 

الفعاليات  يف  وامل�ساركة  العاملية  الثقافات  على  واالنفتاح  اململكة وخارجها.  داخل  والثقافية  الفنية  املجاالت  يف  والبح�ث 

م�اهب  براز  الإ املنا�سب  الثقايف  املناخ  وتهيئة  وخارجها.  اململكة  داخل  خرى  االأ الهيئات  بها  تق�م  التي  والثقافية  الفنية 

واأع�سائها، وتقدمي اخلدمات  النقابة  فيها، ورعاية م�سالح  كفاءاتهم  املختلفة والعمل على رفع  الفن  ميادين  املبدعني يف 

ع�ساء وت�فري الرعاية ال�سحية لهم ولعائالتهم ورعاية القا�رشين من اأوالدهم بعد ال�فاة وذلك  االجتماعية والثقافية لالأ

ع�ساء النقابة ، ي�سمن للع�س� راتبًا تقاعديًا دون ان  مكانات املت�فرة لدى النقابة، وتاأ�سي�ش �سندوق تقاعد الأ يف حدود االإ

ي�ؤثر ذلك على حقه يف تقا�سي اأي راتب تقاعدي اآخر. 

جمل�ض النقابة:

النقيب: �ساهر احلديد

�رشغام ب�سناق، ح�سني اخلطيب، ح�سني دغيمات، هاين اجلراح، هزاع الربماوي، رمي �سعادة، ريا�ش عمران، اإبراهيم 

الق�ا�سمة، �سبحي ال�رشقاوي، جمال الفانك.

مقر النقابة: جبل الل�يبدة – �سارع الفرزدق     

الهواتف: 4646810 06

فاك�ض: 4645840 06 

joartist@joartist.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

  www.joartist.org :لكرتوين املوقع الإ

�شندوق الربيد:  910276 عمان 11191
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ردنيني نقابة املحامني الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1950 

مهام النقابة: 

الدفاع عن م�سالح النقابة واملحامني واملحافظة على فعالية املهنة و�سمان حرية املحامي يف اأداء ر�سالته. وتنظيم جه�د 

اأع�ساء النقابة لتط�ير الفكر القان�ين يف خدمة احلق والعدل والتقدم وامل�ساهمة يف تط�ير الت�رشيع ابتغاء تي�سري العدالة 

ع�ساء  بغري م�انع مادية اأو تعقيدات اإدارية. وتن�سيط البح�ث القان�نية وت�سجيع القائمني بها ورفع امل�ست�ى العلمي الأ

ع�ساء. وتنظيم معا�ش ال�سيخ�خة والعجز وال�فاة وتقدمي  النقابة. وتقدمي اخلدمات االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لالأ

ع�ساء وعائالتهم حياة كرمية. وتاأ�سي�ش وتنمية �سندوق تقاعد  امل�ساعدة عند احلاجة وت�فري الرعاية ال�سحية مبا يكفل لالأ

للمحامني ي�سمن للمحامي راتبًا تقاعديًا وال ي�ؤثر على حقه هذا ك�نه يتقا�سى راتبًا تقاعديًا من �سندوق اخلزينة اأو من 

اأي جهة اأخرى. وتاأ�سي�ش وتنمية �سندوق تعاوين للمحامني لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وت�طيد اخلدمات القان�نية 

ع�ساء وتنظيم التعاون يف ممار�سة املهنة وتقدمي املع�نة الق�سائية لغري القادرين  واملهنية واملادية. وت�فري العمل املهني لالأ

من امل�اطنني. 

جمل�ض النقابة: )2007 – 2009( 

النقيب: �سالح العرم�طي 

اأمني اخل�الدة، زياد خليفة، نا�رش كمال نا�رش، عبد ال�هاب عجاوي، �سميح خري�ش، �ساهر كرزون، فتحي درادكة، 

يحيى اأب� عب�د، �سمري خرفان، ب�سام فريحات. 

مقر النقابة: جممع النقابات املهنية – ال�سمي�ساين – عمان      

الهواتف: 5665818 06

فاك�ض: 5677231 06

info@jba.org.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jba.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

ردن   �شندوق الربيد: 588 عمان – الأ
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نقابة املمر�شني واملمر�شات والقابالت القانونيات          

�شنة التاأ�شي�ض: 1972 

مهام النقابة: 

رفع م�ست�ى املهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. والتعاون مع وزارة ال�سحة وامل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة 

والقابالت  املمر�سني  كلمة  وجمع  للمر�سى.  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  بها  والعاملني  املهنة  م�ست�ى  رفع  بق�سد  باملهنة 

واملحافظة على حق�قهم وكرامتهم. واملحافظة على اآداب واأخالقيات املهنة و�سل�كها. وتاأمني احلياة الكرمية للممر�سني 

والقابالت وعائالتهم �س�اء يف حال قيامهم باأعمالهم و يف حاالت العجز وال�سيخ�خة. 

جمل�ض النقابة:

النقيب: حممد حتاملة  

خالد اأب� عزيزة، اأحمد عقل، �سعد التعمري، زهري اأب� دحيلة، �سلمان امل�ساعيد، حممد الروابدة، كامل العجل�ين، اآمنة 

الدو�ش، نهيل حدادين، كفاية داوود.

مقر النقابة: عمان – ال�سمي�ساين – بجانب جممع النقابات املهنية        

الهواتف: 5689468 06

فاك�ض: 5605476 06

info@jnmc.jo :لكرتوين الربيد الإ

  www.jnmc.jo :لكرتوين املوقع الإ

�شندوق الربيد: 941638 عمان 11194  
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ردنيني            نقابة املهند�شني الأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1958 

مهام النقابة: 

تنظيم مزاولة املهنة ابتغاء االرتقاء مب�ست�اها العلمي و املهني واالنتفاع به يف التعبئة االقت�سادية واحل�سارية والق�مية. 

للمهند�سني  العلمي  بامل�ست�ى  واالرتقاء  و�رشفها.  املهنة  تقاليد  على  واحلفاظ  وكرامتهم  ع�ساء  االأ م�سالح  عن  والدفاع 

وال�سناعي  الهند�سي  والتدريب  التعليم  برامج  وتط�ير  تخطيط  يف  وامل�ساهمة  الهند�سي.  العلمي  البحث  ودعم  وتن�سيط 

واملهني والعمل على كفاءة العملني يف احلفل الهند�سي. وامل�ساهمة يف درا�سة امل��س�عات ذات الطابع امل�سرتك بني البالد 

للمهند�سني وعائالتهم يف  الكرمية  وتاأمني احلياة  بينها.  فيما  الهند�سية  واملطب�عات  املعل�مات واخلربة  وتبادل  العربية 

خرى. والعمل على كل ما ي�ساعد النقابة على حتقيق اأهدافها املهنية.  حاالت العجز وال�سيخ�خة واحلاالت اال�سطرارية االأ

والتعاون والتن�سيق مع اجلهات الر�سمية يف اململكة ب�سفة النقابة هيئة ا�ست�سارية يف جمال تخ�س�سها. والتعاون والتن�سيق 

�سالمية والدولية واال�سرتاك يف ع�س�يتها. مع االحتادات املهنية الهند�سية والعربية واالإ

جمل�ض النقابة: )2006 – 2009( 

النقيب: املهند�ش وائل ال�سقا   

م. عبد اهلل عبيدات، م. ريا�ش الن�اي�سة، م. كمال حب�ش، م. عي�سى حمدان، م. اأ�سعد عط�ان، م. جمال ح�س�ن، م. اأ�سامة 

العمري، م. رايق كامل.

مقر النقابة: جممع النقابات املهنية – ال�سمي�ساين – عمان         

الهواتف: 5607616 06

فاك�ض: 5676933 06 

info@jea.org.jo :لكرتوين الربيد الإ

www.jea.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

�شندوق الربيد: 940188 عمان 11194
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ردنيني          ن�شاءات الأ نقابة مقاويل الإ

�شنة التاأ�شي�ض: 1972 

مهام النقابة: 

لتط�ير و�سائل  املقاوالت والعمل على رفع م�ست�اها علميًا وعمليًا، والتعاون مع اجلهات املخت�سة  تنظيم مزاولة مهنة 

ن�سائية املتعلقة بها. وت�سجيع ا�ستثمار روؤو�ش  عمال االإ واأ�ساليب تخطيط امل�ساريع وطرح العطاءات وتنظيم العق�د وتنفيذ االأ

م�ر  االأ لها. والتعاون مع اجلهات املخت�سة يف  املقاوالت وتقدمي اخلدمات  عمال  امل�ساندة الأ ال�سناعات  اإن�ساء  م�ال يف  االأ

واالإ�رشاف  بالت�سميم  املتعلقة  املهنية  امل�حد، وحل اخلالفات  املقاولة  عقد  تط�ير  ذلك  يف  املقاوالت، مبا  باأعمال  املتعلقة 

ع�ساء واملحافظة على تقاليد و�رشف مزاولة املهنة.  وتط�ير اجل�انب املهنية والفنية يف املقاوالت. والدفاع عن م�سالح االأ

جمل�ض النقابة:

النقيب: �رشار ال�رشايره

اأمين اخل�سريي، عباد ا�سبيتان، ي��سف ال�رشمان،عمر عرم��ش، ن�رشي نزال، حم�سن اب� عبيد، عبدالعزيز اب� الرب، 

بالل املطرمي

مريكية        مقر النقابة: �سارع الها�سميني – دير غبار – خلف ال�سفارة االأ

الهواتف: 5928931 06

فاك�ض: 5928724 06 

jcca@go.com.jo :لكرتوين الربيد الإ

  www.jcca.org.jo :لكرتوين املوقع الإ

�شندوق الربيد:  850324 عمان 11185 
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النقابات العمالية

ردنية �سبعة ع�رش نقابة عمالية، تتمثل يف:  يبلغ عدد النقابات العمالية االأ

1. النقابة العامة للعاملني يف النقل الربي وامليكانيك

2. النقابة العامة للعاملني يف املناجم والتعدين

3. النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء

4. النقابة العامة للعاملني يف البرتول والكيماويات

5. النقابة العامة للعاملني يف البناء

6. النقابة العامة للعاملني يف ال�سناعات الغذائية 

7. النقابة العامة للعاملني يف التعليم اخلا�ش

لب�سة 8. النقابة العامة للعاملني يف الغزل والن�سيج واالأ

9. النقابة العامة للعاملني يف امل�انئ البحرية والتخلي�ش

10. النقابة العامة للعاملني يف امل�سارف واملحا�سبة والتاأمني

11. النقابة العامة للعاملني يف النقل اجل�ي وال�سياحة

12. النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة

13. النقابة العامة للعاملني يف املحالت التجارية

14. النقابة العامة للعاملني يف الطباعة والت�س�ير والن�رش

15. النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات ال�سحية

16. النقابة العامة للعاملني يف ال�سكك احلديدية

17. النقابة العامة للعاملني يف البلديات

ردين، مب�جب نظام م�حد ينظم اآليات عملها. تعمل هذه النقابات العمالية مب�جب قان�ن العمل االأ

خر اأ�س�ش يف  كانت اأول نقابة هي نقابة العاملني يف ال�سكك احلديدية عام 1946، وبع�سها اأ�س�ش يف عقد ال�ستينات وبع�سها االآ

عقد ال�سبعينات. ومن ثالثة عق�د مل يتم تاأ�سي�ش اأية نقابات عمالية جديدة، ب�سبب ن�س��ش قان�ن العمل الذي يعطي وزير العمل 

احلق يف ت�سنيف املهن مب�جب نظام خا�ش. 
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النقابة العامة للعاملني يف البرتول والكيماويات

�شنة التاأ�شي�ض: 1963 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

عمال املتعلقة بتكرير البرتول وتقطري منتجاته وعمليات  ت�سمل العاملني يف ا�ستخراج البرتول اخلام والغاز الطبيعي واالأ

وم�اد  والقل�يات  حما�ش  االأ وا�ستخال�ش  وتعبئتها،  و�سغطها  ال�سائلة  الغازات  وا�ستخال�ش  وم�ستقاته،  البرتول  بيع 

املفرقعات والدهانات وال�سباغة، و�سناعة املخ�سبات الكيماوية والع�س�ية وغريها،  والزي�ت والده�ن غري امل�ستخدمة يف 

دوية وامل�ستح�رشات الطبية، وم�ستح�رشات الزينة والتجميل والروائح العطرية، و�سناعة الثقاب والكربيت،  التغذية، واالأ

ودبغ اجلل�د والفراء وتداول اجلل�د امل�سل�خة و�سنع املنتجات املطاطية والبال�ستيكية، و�سناعة الزجاج واملرايا و�سناعة 

البطاريات ال�سائلة واجلافة.

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: خالد الزي�د     

عبد اهلل ال�سخانبة، اأحمد ال�سعد، عثمان كنعان، عبد اهلل الزواهرة، زياد حمم�د، جمال التميمي، فايز اإبراهيم، حممد اأب� 

حتة، حممد العج�ري، يا�رش �سحادة. 

مقر النقابة: الزرقاء – �سارع ال�سعادة 

ر�شية:  الهواتف الأ

05 3983230

                      05 3861000

فاك�ض: 3934022 05

الهواتف النقالة:  

079 5546305

077 7482982
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النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات ال�شحية    

�شنة التاأ�شي�ض: 1962 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

دوية وال�سيدليات، والهيئات  ت�سمل العاملني يف العيادات وامل�ست�سفيات وامل�ؤ�س�سات ال�سحية، وم�ست�دعات االأ

عمال ال�سابقة.  وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات امل�رشفة على االأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: حممد غامن      

حممد العرامي، رافع العبادي، حمم�د �سمحان، زياد م�سمار، مازن جرادات، ميادة العم�ر، هنداي ال�س�داين، حنان 

الدباكة. 

ردين مقر النقابة: ال�سمي�ساين – االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية:  الهواتف الأ

06 5675533

06 4900125

فاك�ض: 5687911 06

الهواتف النقالة: 5653396 079

�شندوق الربيد: 8998 عمان 21111
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النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات العامة واملهن احلرة 

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف دور التمثيل وال�سينما وامل�رشح واملالهي، واملطاعم واملقاهي والفنادق، واخلدمات االجتماعية كاجلمعيات 

وكي  وغ�سل  والتجميل،  احلالقة  و�سال�نات  احلرة،  واملهن  اخلا�سة  عمال  االأ وخدمات  �سابه،  وما  والتعاونية  اخلريية 

وتنظيف املالب�ش، واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: عبد الرحمن اجلدع 

ربى قي�سي، خالد اأب� مرج�ب، راتب املجايل، حامد البطاينة، حممد عطااهلل، رانيا قندقجي، فاتن �ساغة، ج�ان جري�ش.

مقر النقابة: ال�سمي�ساين – �سارع القا�سي 

ر�شية: الهواتف الأ

06 4647626

06 5510001

06 5697244

فاك�ض: 5697244 06

الهواتف النقالة: 7444500 077
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النقابة العامة للعاملني يف البلديات 

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف اأمانة عمان الكربى والبلديات، وخدمات املياه واملجاري )من غري امل�ظفني احلك�ميني(. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: اأحمد ال�رشيدة      

�سفيان جرب، ح�سني اأب� �سملة، حممد عبد القادر، حمم�د �سالح، ربيحة اأب� جام��ش، خالد عبد العزيز، با�سم �سادق، 

�سلطان ال�سالح.

ردين – مكتب اأب� جظم    مقر النقابة: ال�سمي�ساين- االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية:  الهواتف الأ

06 4636111

05 3654569

فاك�ض: 5687911 06

الهواتف النقالة: 5077911 079

�شندوق الربيد: 1065 عمان
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النقابة العامة للعاملني يف البناء  

�شنة التاأ�شي�ض: 1972

املهن التي ت�شملها النقابة: 

وال�س�ارع،  الطرق  وتعبيد  وت�سييد  والقناطر،  واجل�س�ر  نفاق  واالأ وال�سدود  املباين  واإ�سالح  ت�سييد  يف  العاملني  ت�سمل 

و�سنع الط�ب والبالط والرخام واملزايك� واجلرانيت، وقطع احلجارة وطحنها ودقها، و�سناعة اخلزف والفخار، وقطع 

ملني�م  ب�اب واأدوات وجتهيزات البناء الثابتة واملنق�لة من اخل�سب واحلديد واالأ خ�ساب، و�سناعة ال�سبابيك واالأ ن�رش االأ

عمال املتعلقة با�ستخراجه، و�سناعة الفلني ومنتجاته، واأعمال  �سمنت وجميع االأ �سب�ست وت�سكيلها وبيعها، و�سناعة االإ واالإ

البناء ومنها احلدادة والنجارة وغريها. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: حمم�د احلياري         

با�سم امل�ساقبة، عبد اهلل الزيدانيني، اأحمد اخل�سبة، عبد اخلالق نزال، اأحمد زايد، حامت اله�املة، د. رنا برقاوي، عي�سى 

الع�املة، نا�رش �سميح، عبد اهلل �سم�ط، حممد الزواهرة، حامد اأب� ر�س�ان، اأحمد الزبيدي، ي��سف حم�دة، ف�زي 

احل�امدة. 

ردين – مقابل مكتب اأب� جظم العقاري          مقر النقابة: ال�سمي�ساين-االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5601298

06 5667955

06 4723301

فاك�ض: 5311771 06 

الهواتف النقالة:

079 5901212

077 7422515
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النقابة العامة للعاملني يف التعليم اخلا�ض 

�شنة التاأ�شي�ض: 1969 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

طفال، واجلامعات واملعاهد ومراكز التعليم وكليات املجتمع.  ت�سمل العاملني يف املدار�ش اخلا�سة واحل�سانات وريا�ش االأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: مازن املعايطة  

مفيد حافظ، غ�سان النداف، منال الدبا�ش، اإ�رشاء ذياب، �سمية القريني، خالد راغب، متارى عبد احلميد، غادة العبادي. 

ردن – �سارع مطلق �ساهر احلديد   مقر النقابة: ال�سمي�ساين – االحتاد العام لنقابات العمال يف االأ

ر�شية: الهواتف الأ

06 5675534

06 5675534

فاك�ض: 5687911 06 

الهواتف النقالة: 5888911 079

�شندوق الربيد: 1065 عمان
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النقابة العامة للعاملني يف ال�شكك احلديدية  

�شنة التاأ�شي�ض: 1946 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

وعرباتها  احلديدية  ال�سكك  قاطرات  واإ�سالح  و�سيانة  احلديدية،  القاطرات  وخدمة  و�سيانة  قيادة  يف  العاملني  ت�سمل 

عمال اخلا�سة بالنقل بال�سكك احلديدية.  وغريها من االأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: اإبراهيم اأب�رخية      

ف�زي اخل�الدة، �سليمان احل�سا�ش، عدنان مرعي، علي اأب�حيانة، ح�سان احل�سا�سني، اإبراهيم العدوان، عبد القادر 

اخلطيب، وليد اأب�ع�دة، حممد �سالح. 

مقر النقابة: معان، �سكة حديد معان   

ر�شية: الهواتف الأ

03 2133883

03 2132114

فاك�ض: 2131861 03

الهواتف النقالة: 5407444 079

�شندوق الربيد: 50 معان
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النقابة العامة للعاملني يف ال�شناعات الغذائية          

�شنة التاأ�شي�ض: 1976

املهن التي ت�شملها النقابة: 

والت�سنيع،  والتمليح  الذبح  اأعمال  ذلك  يف  ويدخل  �سماك  واالأ والطي�ر  اللح�م  وحفظ  تهيئة  اأعمال  يف  العاملني  ت�سمل 

لبان ومنتجاتها، وتعبئة وحفظ وبيع الف�اكه واخل�رشاوات والبق�ل ومنتجاتها وت�س�يقها، وطحن الغالل  و�سناعة االأ

خرى امل�سن�عة من الدقيق، و�سناعة ال�سكر وتكريره ومنتجاته، و�سناعة  والبق�ل وتهيئتها، و�سناعة اخلبز واملنتجات االأ

احلل�ى باأن�اعها كافة ويدخل يف ذلك ال�س�ك�التة والكاكاو والب�سك�يت، و�سناعة امل�رشوبات غري الكح�لية ومن �سمنها 

والت�سفية واملزج  التقطري  الكح�لية ومن �سمنها  امل�رشوبات  والثلج واملرطبات، و�سناعة  الغازية واملعدنية  امل�رشوبات 

عالف وكافة منتجات الزي�ت  وعمل اخلمرية و�سناعة الكح�ل واخلل وثاين اأك�سيد الكرب�ن، و�سناعة الزي�ت النباتية واالأ

النباتية امل�ستعملة يف التغذية، و�سناعة الدخان وال�سجائر وم�ستقاتها. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: اأحمد اأب� خ�رشا       

عايد �سحادة، يحيى القرعان، تي�سري جربان، اأحمد �سالح، نا�رش الب�سي�ين، عبد الهادي العمايرة، عدوي اجلمل، حممد 

الدراو�سة، يا�رش الزعيم، خالد الدعجة.

مقر النقابة: عمان – راأ�ش العني – مقابل اأمانة عمان اجلديدة        

ر�شية:  الهواتف الأ

06 4771139

06 4389010

فاك�ض: 4771139 06

الهواتف النقالة: 5500704 079

�شندوق الربيد: 23381 عمان
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النقابة العامة للعاملني يف الطباعة والت�شوير والورق      

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف اأعمال الطباعة والن�رش واملكتبات، و�سناعة ال�رق والكرت�ن مبختلف اأن�اعها، والت�س�ير الف�ت�غرايف 

عمال ال�سابقة.  والتلفزي�ين وما �سابه، والهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�رشكات امل�رشفة على االأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: ه�سام امل�رشي      

حممد الزعبي، عامر زايد، اأحمد اخل�الدة، حمم�د الزواهرة، نائل اأب� رواع، �سالمة العزام، مها الريحاوي، �سعيب 

الربيجي. 

ردين      مقر النقابة: االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية:  الهواتف الأ

06 5675534

05 3511232

05 3650411

فاك�ض: 5687911 06 

الهواتف النقالة:

079 5653396

079 5194453

�شندوق الربيد: 1098 الزرقاء 13710
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النقابة العامة للعاملني يف الكهرباء         

�شنة التاأ�شي�ض: 1960

املهن التي ت�شملها النقابة: 

واملعدات  دوات  واالأ جهزة  االأ و�سيانة  و�سناعة  الكهربائية،  والق�ة  الكهربائي  الن�ر  وت�زيع  اإنتاج  يف  العاملني  ت�سمل 

الكهربائية. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: حممد احلرا�سي�ش       

عبد الكرمي بني عمر، علي احلديد، عبد الكرمي بني هاين، عاهد العبادي، احمد الك�فحي، عبد املهدي ذينات، حممد 

الك�فحي، جمعة حمم�د. 

مقر النقابة: جبل احل�سني – دوار املاأم�نية – �سارع �سل�ان – عمارة رقم 13       

ر�شية: الهواتف الأ

06 4771439

06 5690345

06 4624169

فاك�ض: 4630005 06

الهواتف النقالة:

079 5890375

079 5685212

�شندوق الربيد: 1562 عمان 1118
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النقابة العامة للعاملني يف املحالت التجارية   

�شنة التاأ�شي�ض: 1976 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

حذية وكافة  خرى، و�سناعة االأ ت�سمل العاملني يف املحالت التجارية على اختالف اأن�اعها با�ستثناء امل�سم�لني يف النقابات االأ

دوات املنزلية واملكتبية. ثاث واالأ امل�سن�عات اجللدية واحلقائب وبيعها، والعاملني يف املكتبات، و�سناعة االأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: حمم�د �سالح ال�رشاحنة    

حممد في�سل، جميل ا�سماعيل، وليد اخلياط، ماهر عبد الكرمي، زياد الزين، رائد خلف، عي�سى النجار، عبد البا�سط مراد. 

ردين – مقابل مكتب اأب� جظم العقاري    مقر النقابة: ال�سمي�ساين – االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية: الهواتف الأ

05 3742961

06 5675533

فاك�ض: 5687911 06 

الهواتف النقالة:

079 6930951

079 5000764

�شندوق الربيد: 1065 عمان
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النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف والتاأمني واملحا�شبة   

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف امل�سارف التجارية باأن�اعها، واأعمال التاأمينات بجميع اأن�اعها ووكالئها، ومكاتب تدقيق املحا�سبة. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: د. حيدر ر�سيد      

�سمارة اخلطيب، حمم�د عب�د، حاب�ش الزيناتي، م��سى �سبيح ، اأجمد قم�ة، عدنان خليل، �سالح الزعبي، نادية عبد 

الهادي، ي��سف حبايل، ه�سام الدعجة.

مقر النقابة: عمان – جبل احل�سني – �سارع خالد بن ال�ليد

الهواتف:

06 4629364

06 5690495

06 5622621

فاك�ض: 4629364 06

الهواتف النقالة: 6442220 079

�شندوق الربيد: 8587 عمان 11121



320

النقابة العامة للعاملني يف املناجم والتعدين       

�شنة التاأ�شي�ض: 1970 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

املعدنية كاجلب�ش وامللح والكربيت،  الفحم واملعادن اخلام وا�ستخراج اخلامات غري  ا�ستخراج  اأعمال  العاملني يف  ت�سمل 

عمال املتعلقة بها، واأعمال التعدين واحلديد  مالح املعدنية وت�سنيعها وجميع االأ واأعمال ا�ستخراج الف��سفات والب�تا�ش واالأ

�سالك ال�سائكة وال�سفائح املعدنية.  و�سناعة ال�سلب، و�سناعة امل�سامري واالأ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: خالد زاهر      

مازن اجل�ازنة، �سياج املجايل، ح�سني دويرج، ه�سام احلمايدة، �سامر ال�سالمية، حممد اخلطبا، اأجمد النابل�سي، اإياد 

مبي�سني، حممد امل�سبيحني، مهند الروا�سدة.

مقر النقابة: عمان، الرابية، �سارع عمر بن عبد العزيز      

ر�شية: الهواتف الأ

03 2131720

06 5538884

فاك�ض: 5510779 06

الهواتف النقالة:

079 5589033

079 6590433

�شندوق الربيد: 942165 عمان
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النقابة العامة للعاملني يف النقل الربي وامليكانيك        

�شنة التاأ�شي�ض: 1954

املهن التي ت�شملها النقابة: 

النقل  و�سائل  واإ�سالح  و�سيانة  و�سنع  امل�سرتكة،  واملركبات  بال�سيارات  برًا  والب�سائع  الركاب  نقل  يف  العاملني  ت�سمل 

الت الثقيلة، وتدريب ال�س�اقة.  الربي واآالت الزراعة امليكانيكية واالآ

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: اإبراهيم القي�سي       

م�سعل اأب� عمرية، حممد ال�سلبي، حمم�د حماد، حممد ذيابات، ح�سني امل�ساقبة، حمم�د املعايطة، �سليمان قباعة، �سمري 

�سبان، �سعد اأب� دالل، ي��سف احلم�ر. 

مقر النقابة: �ساحية احلاج ح�سن – غرب منطقة ال�حدات       

ر�شية: الهواتف الأ

06 4765830

06 4723301

فاك�ض: 4779338 06

الهواتف النقالة:

079 5059008

079 5059007

�شندوق الربيد: 846 عمان 11118



322

النقابة العامة للعاملني يف النقل اجلوي وال�شياحة 

�شنة التاأ�شي�ض: 1955

املهن التي ت�شملها النقابة: 

كالرادار  واجل�ية  املالحية  الت�سهيالت  ذلك  يف  مبا  املطارات  واإدارة  و�سيانة  اجل�،  بطريق  النقل  يف  العاملني  ت�سمل 

واإ�سالح  و�سيانة  املدين،  والطريان  ج�ًا،  والب�سائع  الركاب  بنقل  تعمل  التي  وال�سياحة  ال�سفر  ووكاالت  والال�سلكي، 

و�سائل النقل اجل�ي، وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطريان. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: بالل ملكاوي        

علي ال�سع�د، اأحمد الق�ساة، ي��سف قنب، ماأم�ن �ساهني، ه�يدا حينا، راتب احلرا�سي�ش، عبد الكرمي اخلزاعلة، نبيل 

�سامل. 

ردين – مكتب اأب� جظم العقاري          مقر النقابة: ال�سمي�ساين-االحتاد العام لنقابات العمال االأ

ر�شية:  الهواتف الأ

06 4453041

06 5664307

فاك�ض: 4453367 06

الهواتف النقالة: 7320786 077

�شندوق الربيد: 6151 عمان
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لب�شة  النقابة العامة للعاملني يف الغزل والن�شيج والأ

�شنة التاأ�شي�ض: 1954 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف غزل ون�سيج اخلي�ط الطبيعية وال�سناعية وتهيئتها وجميع العمليات التح�سريية اخلا�سة بها، و�سياغة 

قم�سة،  وجتهيز اخلي�ط واملن�س�جات وجميع العمليات املتعلقة بتهيئتها مبا يف ذلك اأعمال الر�سم والزخرفة والطبع على االأ

و�سغل  الرتيك�  و�سناعة  والب�سط،  وال�سجاد  البطانيات  و�سناعة  وت�سميمها،  وحياكتها  واملن�س�جات  لب�سة  االأ و�سناعة 

قطان  االأ وحلج  والبال�ستيك،  املطاط  من  امل�سن�عة  غري  وال�س�ادر  واللباد  واخلي�ش  احلبال  و�سناعة  وغريها،  ال�سنارة 

وكب�سها. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: فتح اهلل العمراين      

حممد اأب� زينة، فهد العطي، عا�سفة عمران، �سميح حممد، عماد حممد، مي�س�ن هديب، �سريين حمدان، اأحالم 

الطرياوي.

مقر النقابة: جممع �سفريات رغدان، ال�ساحة الها�سمية  

ر�شية: الهواتف الأ

05 3742829

06 5675533

06 4649962

فاك�ض: 4632469 06

الهواتف النقالة: 5592936 079



324

النقابة العامة للعاملني يف املوانئ البحرية والتخلي�ض  

�شنة التاأ�شي�ض: 1956 

املهن التي ت�شملها النقابة: 

ت�سمل العاملني يف النقل البحري التجاري واخلا�ش، و�سيانة واإدارة امل�انئ واملنارات البحرية، وعمليات ال�سحن والتفريغ 

والتخلي�ش والعمليات املماثلة كافة، و�سيانة واإ�سالح و�سائل النقل البحري. 

دارية:  اأع�شاء الهيئة الإ

رئي�ش النقابة: حمم�د البط��ش   

حممد الهياجنة، عبد الكرمي رحاحلة، �س�زان م�رشب�ش، حممد خري�سات، اأكرم طايل، اأحمد ال�سقا، ح�سني اأب� املن�س�ر، 

حمم�د اخلطيب. 

مقر النقابة: ال�سمي�ساين – قرب عطا علي   

الهواتف: 5471219 079

فاك�ض: 5687911 06




