ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺌﺔ ﻋﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺌﺔ ﻋﺎم

وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﺣﺘﻔــﺎء ﺑﻤﺌﻮﻳــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻻردﻧﻴــﺔ ﻓــﺄن اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨــﺎب ﺗﻬﺪﻳﻜــﻢ

أﺟﻤــﻞ اﻟﺘﻬﺎﻧــﻲ وﺗﻀــﻊ ﺑﻴــﻦ اﻳﺪﻳﻜــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻳﻮﺛــﻖ ﻟﺘﺎرﻳــﺦ

اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪﻧــﺎ اﻟﻌﺰﻳــﺰ وﻳﻮﺟــﺰ ﻣﺴــﻴﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ اﻻردﻧﻴــﺔ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار ﻣﺌــﺔ ﻋــﺎم ﻓــﻲ ارﺷــﻔﺔ ﻣﻮﺟــﺰة اﻋﺘﻤــﺪت ﻓــﻲ ﻣﺼﺎدرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ

وﺛﺎﺋــﻖ وادﺑﻴــﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻻردﻧﻴــﺔ اﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ ﺟﻬــﻮد ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت

اﻻردﻧﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﺎﺻــﺮت اﻻﺣــﺪاث ووﺛﻘﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺘــﺐ وﻣﺠﻠــﺪات واﻓﻴــﺔ ﺗــﺆرخ
ﻟﻤﺴﻴﺮة اﻻردن ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم اﻻﻣﺎرة وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا .

ان اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨــﺎب ﺗﻀﻴــﻒ اﻟــﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻬــﻮد اﻟﺘــﻲ ﺑﺬﻟــﺖ ﻋﻠــﻰ

ﺻﻌﻴــﺪ اﻻرﺷــﻔﺔ واﻟﺘﺄرﻳــﺦ ﻟﻠﻤﺤﻄــﺎت اﻟﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻻردﻧﻴــﺔ
ﻫــﺬا اﻟﺠﻬــﺪ وﺗﻘﺪﻣــﻪ اﻟــﻰ ﺣﻀﺮاﺗﻜــﻢ ﺗﺴــﻬﻴﻼ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌــﺔ وﺳــﺮﻋﺔ اﻟﺤﺼــﻮل

ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺔ دون اﻟﺤﺎﺟــﺔ اﻟــﻰ اﻟﻌــﻮدة اﻟــﻰ اﻟﻤﺮاﺟــﻊ اﻻﺻﻠﻴــﺔ وﺗﻜﺒــﺪ ﻋﻨــﺎء
اﻟﺒﺤﺚ .

ﻣﺆﻛﺪﻳــﻦ اﻋﺘﺰازﻧــﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻧــﺎ ﻟــﻜﻞ اﻟﺬﻳــﻦ ﺳــﺒﻘﻮﻧﺎ اﻟــﻰ ﺷــﺮف ﺗﻮﺛﻴــﻖ واﺣــﺪة
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ .

د.ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻼﻟﺪه

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر :
 .١ﻛﺘﺎب اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻻردﻧﻲ ﻣﻨﺬ  -١٩٢٣ﻫﺎﻧﻲ ﺧﻴﺮ
 .٢ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن  -د.ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻐﻮﻳﻦ
 .٣اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ  -ﺗﺎرﻳﺦ دوﻟﺔ  /وﻟﻴﺪ اﻟﻬﺒﺎﻫﺒﺔ
 .٤اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻴﺎن اﻻردﻧﻲ
 .٥اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻻردﻧﻲ
* اﺳﻤﺎء اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻢ ادراﺟﻬﺎ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻋﻼه

اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
١٩٤٥-١٩٢٩
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المجالس التشريعية األردنية
عددها خمسة عشر مجلسا ً منذ تأسيس اإلمارة حتى إعالن قيام المملكة األردنية الهاشمية ،حسب الترتيب
التالي:

المجلس التشريعي األول

لواء عجلون:

أ -نجيب الشريدة
ب -عبد هللا الكليب
ج -عقلة المحمد النصير
د -نجيب أبو الشعر

لواء البلقاء:

لواء الكرك:

أ -عطاهلل السحيمات
ب -رفيفان المجالي
ج -عودة القسوس

لواء معان:

اعتبارا ً من تاريخ  1929/4/2وحتى تاريخ 1931/2/9
االعضاء
أ -سعيد المفتي
ب -عالء الدين طوقان عين مديرا ً لآلثارفاستقال
وانتخب بدالً منه السيد نظمي عبد الهادي في
.1929/11/14
ج -شمس الدين سامي
د -سعيد الصليبي
ه -محمد االنسي
و -نجيب اإلبراهيم

أ -صالح العوران

 -5بدو الجنوب:
أ -حمد بن جازي

 -6بدو الشمال:
أ -مثقال الفايز

االعضاء غير المنتخبين

حسن خالد ابو الهدى (رئيس)
رضا توفيق ,حسام الدين جار هللا
عارف العارف ,عبد الرحمن غريب
ألن كركبرايد
إبراهيم هاشم (تشكيلة حكومة جديدة)
توفيق أبو الهدى (تشكيلة حكومة جديدة)
عالء الدين طوقان (تشكيلة حكومة جديدة)
عودة القسوس (تشكيلة حكومة جديدة)
سعيد المفتي (تشكيلة حكومة جديدة)
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اعتبارا ً من تاريخ  1931/6/10وحتى تاريخ 1934/6/10
االعضاء
أ -عادل العظمة
ب -هاشم خير
أ -قاسم الهنداوي
ج -سعيد المفتي
ب -ناجي العزام
د -ماجد العدوان
ج -سلطي اإلبراهيم
ه -سعيد أبو جابر
د -محمد السعد
و -حسين خواجا

لوائي الكرك  +معان:

لواء البلقاء:

لواء عجلون:

المجلس التشريعي الثاني

أ -متري الزريقات
ب -حسين الطراونة
ج -رفيفان المجالي
د -صالح العوران

بدو الجنوب:
أ -حمد بن جازي

بدو الشمال:
أ -حديثة الخريشة

االعضاء غير المنتخبين

عبد هللا سراج (رئيس)
توفيق أبو الهدى ,عودة القسوس
عمر حكمت ,شكري شعشاعة
أديب الكايد
إبراهيم هاشم (رئيس) (حكومة جديدة)
عودة القسوس (حكومة جديدة)
سعيد المفتي (حكومة جديدة)
شكري شعشاعة (حكومة جديدة)
هاشم خير (حكومة جديدة)
قاسم الهنداوي (حكومة جديدة)
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المجلس التشريعي الثالث

اعتبارا ً من تاريخ  1934/10/16وحتى تاريخ 1937/10/16
االعضاء

لوائي الكرك +
معان:

لواء عجلون:

لواء البلقاء:

أ -محمود الفنيش
ب -عبد هللا الكليب
ج -فالح الظاهر
د -سليمان الخليل

أ -الحاج فوزي النابلسي
ب -ماجد العدوان
ج -نظمي عبد الهادي
د -الحاج أسعد الخليل
ه -فوزي المفتي
و -واصف البشارات
أ -رفيفان المجالي
ب -متري الزريقات
ج -صالح العوران
د -محمود كريشان

بدو الجنوب:
أ -حمد بن جازي

بدو الشمال:
أ -مثقال الفايز

االعضاء غير المنتخبين

إبراهيم هاشم (رئيس)
عودة القسوس ,سعيد المفتي
شكري شعشاعة ,هاشم خير
قاسم الهنداوي
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المجلس التشريعي الرابع

لوائي الكرك
 +معان:

أ -محمود الفنيش
ب -محمود العواد
ج -سلطي اإلبراهيم
د -عبد هللا الكليب (عين
متصرفا ً في ،1941/8/2
وانتخب بدالً منه السيد
محمد السعد).

أ -ماجد العدوان
ب -صبري الطباع
ج -الحاج سعود النابلسي
د -شوكت حميد (عين متصرفا ً في ،1941/9/6
وانتخب بدالً منه السيد عمر حكمت).
ه -حسين خواجه
و -خليل السكر

لواء البلقاء:

لواء عجلون:

اعتبارا ً من تاريخ  1937/10/16وحتى تاريه 1940/10/16
ثم مددت إلى .1942/10/16
االعضاء

أ -رفيفان المجالي
ب -صالح العوران
ج -محمود كريشان
د -ابراهيم الشرايحة
بدو الجنوب:
أ -حمد بن جازي
االعضاء غير المنتخبين

بدو الشمال:
أ -حديثة الخريشة
إبراهيم هاشم (رئيس)
عودة القسوس  ,سعيد المفتي ,شكري شعشاعة
هاشم خير ,قاسم الهنداوي

حكومة جديدة

توفيق أبو الهدى (رئيس)
هاشم خير ,أحمد علوي السقاف
عبدهللا الحمود ,خلف التل ,نقوال غنما

حكومة جديدة

توفيق أبو الهدى (رئيس)
أحمد علوي السقاف ,نقوال غنما,رشيد المدفعي ,عبدهللا النمر (تم تعيين
معالي السيد عبد المهدي الشمايلة بعد وفاة عبد هللا النمر)
علي الكايد

حكومة جديدة

توفيق أبو الهدى (رئيس)
عمر حكمت ,شكري شعشاعة ,أحمد علوي السقاف
نقوال غنما ,علي الكايد

حكومة جديدة

توفيق أبو الهدى (رئيس)
أحمد علوي السقاف ,نقوال غنما ,عبدالمهدي الشمايلة
سمير الرفاعي (استقال ،وتم تعيين معالي عارف العنبتاوي)
عبدهللا الكليب الشريدة (استقال ،وتم تعيين معالي نقوال غنما وزيرا ً للتجارة
والزراعة ،وتعيين معالي شكري باشا شعشاعة وزيرا ً للمالية واالقتصاد)
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المجلس التشريعي الخامس

لواء عجلون:

أ -سالم الهنداوي
ب -عبد القادر التل
ج -موسى العواد حجازي
د -عيسى العوض

لواء البلقاء:

لواء الكرك:

أ -رفيفان المجالي توفي
بتاريخ  1945/1/24وحل
محله باالنتخاب ،معارك
المجالي بتاريخ 1945/9/1
ب -حسين الطراونة
ج -يوسف العكشة

لواء معان:

اعتبارا ً من تاريخ  1942/10/20وحتى تاريخ 1945/10/20
ثم مددت واليته إلى .1947/10/20
االعضاء
أ -ماجد العدوان توفي في  1946/6/2فانتخب بدالً منه
السيد نوفان السعود في 1946/9/16
ب -الحاج سعود النابلسي
ج -صبري الطباع
د -فوزي المفتي
ه -حسين الخواجا
و -سالمة الطوال

أ -محمود كريشان

 -5بدو الجنوب:
أ -حمد بن جازي
األعضاء غير المنتخبين

حكومة جديدة

حكومة جديدة
حكومة جديدة
حكومة جديدة

 -6بدو الشمال:
أ -عضوب الزبن
توفيق أبو الهدى (رئيس)
أحمد علوي السقافو نقوال غنماو عبد المهدي الشمايلة
سمير الرفاعي ,عبدهللا الكليب الشريدة
توفيق أبو الهدى (رئيس)
شكري شعشاعة (استقال ،وتم تعيين محمد باشا األنسي)
أحمد علوي السقاف ,سمير الرفاعي
عبدالرحمن رشيدات (تمت إقالته ،وتم تعيين معالي سعيد المفتي)
حنا القسوس
سمير الرفاعي (رئيس)
سعيد المفتيو هاشم خير ,نقوال غنما
فهمي هاشم ,مسلم العطار
إبراهيم هاشم (رئيس)
توفيق أبو الهدى ,سعيد المفتي ,نقوال غنما
فهمي هاشم ,مسلم العطار
سمير الرفاعي (رئيس)
عمر مطر ,محمد األمين الشنقيطي
عباس ميرزا ,سليمان النابلسي
بشارة غصيب
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أعضاء المجالس التشريعية
الرقم

االسم

1
2

السيد نجيب الشريدة
السيد عقلة المحمد النصير

3

السيد عبد هللا الكليب

4
5

السيد نجيب أبو الشعر
السيد سعيد المفتي

6
7
8
9
10
11

السيد عالء الدين طوقان
السيد شمس الدين ساميد
السيد سعيد الصليبي
السيد محمد االنسي
السيد نجيب االبراهيم
السيد عطاهلل السحيمات

12

السيد رفيفان المجالي

13

عودة القسوس

14

صالح العوران

الفترة الزمنية
من
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1934/10/16
1937/10/16
1929/4/2
1929/4/2
1931/6/10
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1929/4/2
1931/6/10
1934/10/16
1934/10/16
1934/10/16
1945/10/20
1945/10/20
1929/4/2
1929/4/2
1931/6/10
1934/10/16
1934/10/16
1934/10/16
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إلى
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1937/10/16
1941/8/2
1931/2/9
1931/2/9
1934/6/10
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1931/2/9
1934/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/16
1945/10/20
1947/11/20
1931/2/9
1931/2/9
1934/2/9
1937/6/10
1940/10/16
1942/10/16

أعضاء المجالس التشريعية
الرقم

االسم

15

السيد حمد بن جازي

16
17
18

السيد مثقال الفايز
السيد قاسم الهنداوي
السيد ناجي العزام

19

السيد سلطي اإلبراهيمي

20

السيد محمد السعد

21
22

السيد عادل العظمة
السيد هاشم خير

23

السيد ماجد العدوان

24

السيد سعيد أبو جابر

25

السيد حسين خواجا

الفترة الزمنية
من
1929/4/2
1931/6/10
1934/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/20
1945/10/20
1929/4/2
1931/6/10
1931/6/10
1931/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1931/6/10
1941/8/2
1931/6/10
1931/6/10
1931/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/20
1931/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/20
1945/10/20
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إلى
1931/2/9
1934/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/16
1945/10/20
1977/10/20
1931/2/9
1934/6/10
1934/6/10
1934/6/10
1940/10/16
1942/10/16
1934/6/10
1942/10/16
1934/6/10
1934/6/10
1934/4/10
1940/10/16
1942/10/16
1942/6/2
1934/6/10
1940/10/16
1942/10/16
1945/10/20
1947/10/20

أعضاء المجالس التشريعية
الرقم

االسم

26

السيد متري زريقات

27

السيد حسين الطراونة

28

السيد حديثة الخريشة

29

السيد محمود الفنيش

30
31
32
33
34

السيد فالح الظاهر
السيد سليمان الخليل
الحاج فوزي النابلسي
السيد نظمي عبد الهادي
الحاج أسعد الخليل

35

السيد فوزي المفتي

36

السيد واصف البشارات

37

السيد محمود كريشان

38

السيد محمود العواد

39

السيد صبري الطباع

الفترة الزمنية
من
1931/6/10
1934/10/16
1931/6/10
1942/10/20
1945/10/20
1931/6/10
1937/10/16
1940/10/16
1934/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1934/10/16
1934/10/16
1934/10/16
1934/10/16
1934/10/16
1942/10/16
1942/10/20
1945/10/20
1934/10/16
1934/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/20
1945/10/20
1937/10/16
1940/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/20
1945/10/20
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إلى
1934/6/10
1937/10/16
1934/6/10
1945/10/20
1947/10/20
1934/6/10
1940/10/16
1942/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/16
1937/10/16
1937/10/16
1937/10/16
1937/10/16
1937/10/16
1937/10/16
1945/10/20
1947/10/20
1937/10/16
1937/10/16
1940/10/16
1942/10/16
1945/10/20
1947/10/20
1940/10/16
1942/10/16
1940/10/16
1942/10/16
1945/10/20
1947/10/20

أعضاء المجالس التشريعية
الرقم

االسم

40

السيد سعود النابلسي

41

شوكت حميد

42
43

عمر حكمت
خليل السكر

44

إبراهيم الشرايحة

45

سالم الهنداوي

46

عبد القادر التل

47
48
49

موسى السعود حجازي
عيسى العوضي
سالمة الطوال

50

يوسف العكشة

51

عضوب الزبن

52

نوفان السعود

الفترة الزمنية
إلى
من
1940/10/16
1937/10/16
1942/10/16
1940/10/16
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1940/10/16
1937/10/16
1941/9/6
1940/10/16
عين متصرفا ً وانتخب بدالً منه السيد عمر حكمت
1942/10/16
1941/9/6
1940/10/16
1937/10/16
1942/10/16
1940/10/16
1940/10/16
1937/10/16
1942/10/16
1940/10/16
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
1945/10/20
1942/10/20
1947/10/20
1945/10/20
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
٢٠٢٠-١٩٤٧

11

احصائية بعدد رؤساء مجالس النواب وأعضائه وطريقة انتهاء مدته

مجلس
النواب
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر

رئيسه

تاريخه

عدد
أعضائه

طريقة
انتهائه

هاشم خير
عبد القادر التل
عمر مطر
سعيد المفتي
عبد هللا الكليب
حكمت المصري
عبد الحليم النمر
أحمد الطراونة
حكمت المصري
مصطفى خليفة
مصطفى خليفة
صالح طوقان
عاكف الفايز
قاسم الريماوي
كامل عريقات
عاكف الفايز
سليمان عرار
عبد اللطيف عربيات
طاهر المصري
سعد هايل السرور
سعد هايل السرور
عبد الهادي المجالي
سعد هايل السرور
عبد الهادي المجالي
عبد الهادي المجالي
فيصل الفايز
عبدالكريم الدغمي
سعد هايل السرور
عاطف الطراونة
عاطف الطراونة
عبدالمنعم العودات

1950/1/1 – 1947/10/20

20

الحل

1953/5/3 – 1950/4/20

40

الحل

1954/6/22 – 1951/9/1

40

الحل

1956/6/26 – 1945/10/17
1961/10/21 – 1956/10/21

40
40

1962/10/17 – 1961/10/22
1963/4/21 – 1962/11/27
1966/12/23 – 1963/7/8
1971/4/18 – 1967/4/18

60
60
60
60

1988/7/30 – 1984/1/16
1993/8/4 – 1989/11/27

60
80

الحل
أكمل مدته
الدستورية
الحل
الحل
الحل
أكمل مدته
الدستورية
الحل
الحل

1997/3/19 – 1993/11/23

80

الحل

2001/6/16 – 1997/11/6

80

الحل

2007/8/20 – 2003/6/22

110

الحل

2009/11/24 – 2007/11/28
2012/10/4 – 2010/11/21

110
120

الحل
الحل

2016/5/29 – 2013/1/29

150

الحل

2020/9/27 – 2016/9/28
- 2020/12/10

130
130

الحل
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مجلس النواب األول
تاريخ البدء1947/10/20 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :هاشم خير
عبد القادر التل

عدد األعضاء)20( :
تاريخ الحل1950/1/1 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

هاشم خير (توفي وحل محله اسماعيل البلبيسي)
محمد المنور الحديد
سعيد المفتي
وصفي ميرزا
فرح أبو جابر
عبد الحليم النمر
صالح المعشر
علمي النابلسي
عبد القادر التل
شفيق ارشيدات

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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أمين أبو الشعر
فهمي ابو عناب
محمد العيطان
معارك المجالي
فارس المعايطة
خليل العمارين
صالح العوران
محمود كريشان
عاكف الفايز
حمد بن جازي

مجلس النواب الثاني
تاريخ االقتراع1950/4/20 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :عمر مطر

عدد األعضاء40 :
تاريخ الحل1951/5/3 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

سعيد المفتي
وصفي ميرزا
سليمان السكر
رشاد طوقان
محمد المنور الحديد
صالح المعشر
عبد الحليم النمر
محمد سالم أبو الغنم
شفيق ارشيدات
محمد حجازي
سليمان الخليل الجوينات
سليمان القضاة
مفلح المصطفى البرماوي
أحمد الطراونة
عطاهلل المجالي
هاني العكشة
صالح العوران
عمر مطر
عاكف الفايز
حمد بن جازي

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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عبد هللا نعواس
كامل عريقات
أنور نسيبة
توفيق طوقان
عبد الفتاح درويش
عبد هللا بشير عمرو
رشاد الخطيب
رشاد عبد الكريم مسودة
سعيد العزة
قدري طوقان
حكمت المصري
مصطفى بشناق
عبد المجيد أبو حجلة
عبد الرحيم جرار
تحسين عبد الهادي
كمال حنون
حافظ حمد هللا
موسى ناصر
خلوصي الخيري
عبد هللا الريماوي

مجلس النواب الثالث
تاريخ البدء1951/9/1 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :عبد هللا الكليب  ,حكمت المصري
عبد الحليم نمر

عدد األعضاء40 :
تاريخ الحل1954/6/22 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

سعيد المفتي
وصفي ميرزا
محمد علي بدير
رشاد طوقان
سليم البخيت
الشيخ الشراري البخيت
عبد الحليم النمر
صالح المعشر
محمد سالم أبو الغنم
عبد هللا كليب الشريدة
محمد السعد البطاينة
سليمان الخليل الجوينات
فهمي ابوعناب
محمد العيطان
هزاع المجالي
أحمد الطراونة
جريس هلسة
وحيد العوران
محمود كريشان
حمد بن جازي

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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كامل عريقات
أنور الخطيب
عبدهللا نعواس
توفيق قطان
عبد الفتاح درويش
رشيد مسودة
سعيد العزة
رشاد الخطيب
يوسف عباس عمرو
حكمت المصري
وليد الشكعة
عبد القادر الصالح
قدري طوقان
نجيب مصطفى األحمد
عبد الرحيم جرار
هاشم الجيوسي
حافظ حمد هللا
عبد هللا الريماوي
خلوصي الخيري
موسى ناصر

مجلس النواب الرابع
تاريخ البدء1954/10/17 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :أحمد الطراونة

عدد األعضاء40 :
تاريخ الحل1956/6/26 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

مصطفى خليفة
محمد المنور الحديد
وصفي ميرزا
عبد الكريم الخاص
سليم البخيت
سعود القاضي
رياض المفلح
عيسى قعوار
محمد سالم أبو الغنم
عبد هللا كليب الشريدة
ضيف هللا الحمود
سليمان الخليل
محمود الخزاعي
محمد الكايد اخو ارشيدة
أحمد الطراونة
هزاع المجالي
سابا العكشة
جودت المحيسن
محمود كريشان
حمد بن جازي

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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أنور نسيبة
كامل عريقات
أنطون عطاهلل
توفيق قطان
عبد الفتاح درويش
رشاد مسودة
يوسف عمرو
عبد العزيز السويطي
اسماعيل حجازي
وليد الشكعة
حكمت المصري
عبد القادر الصالح
عبد الرؤوف الفارس
عبد الرحيم جرار
مصطفى ارشيد
هاشم الجيوسي
احمد الداعور
خلوصي الخيري
عمر البرغوثي
عيسى عقيل

مجلس النواب الخامس
تاريخ البدء1956/10/21 :
طريقة انتهاء المجلس :اكمل مدته الدستورية
الرئيس :حكمت المصري
مصطفى خليفة

عدد األعضاء40 :
تاريخ الحل1961/10/21 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7

مصطفى خليفة
محمد بن عبد الرحمن خليفة
عبد الباقي جمو
عبد القادر طاش – استقال حل محله وصفي ميرزا
سليم البخيت
الشراري الرواحنة
عبد الحليم النمر – استقال وحل محله نوفان السعود

21
22
23
24
25
26
27

8
9
10
11

صالح المعشر – استقال وحل محله فرح أبو جابر
شفيق ارشيدات – فصل وحل محله عبد هللا الكليب
عبد القادر العمري
يعقوب معمر

28
29
30
31

12

محمود الخزاعي

32

13

محمد أخو رشيدة

33

14
15
16
17
18
19
20

صالح المجالي
عمران المعايطة
سابا العكشة
جودت المحيسن
ثروت التلهوني
عاكف الفايز
حمد بن جازي

34
35
36
37
38
39
40
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داود الحسيني
يعقوب زيادين – فصل وحل محله أيجور فراج
كامل عريقات
يوسف البندك – فصل وحل محله وديع دعمس
محمد السالم الذويب
سعيد العزة – فصل وحل محله اسماعيل حجازي
عبد الخالق يغمور – فصل وحل محله يوسف عبد
الفتاح أبو عوض
أحمد محمود حجة
حافظ عبد النبي
عبد القادر الصالح
حكمت المصري – استقال وحل محله محمد راشد
صدقي النمر
وليد الشكعة – استقال وحل محله عبد الرؤوف
الفارس
فائق العنبتاوي – توفي ،وحل محله عبد اللطيف
العنبتاوي
نعيم عبد الهادي – استقال وحل محله فريد ارشيد
نجيب األحمد
حافظ الحمدهللا
أحمد الداعور – فصل وحل محله عبد هللا الفياض
عبد هللا الريماوي – فصل وحل محله سامي جوده
كمال ناصر – فصل وحل محله عيسى عقل
فائق وارد مقبل – حل محله زكي بركات

بعد قيام االتحاد العربي بين المملكة األردنية الهاشمية والمملكة العراقية ،جرى انتخاب ثالثة عشر عضوا ً من أعضاء مجلس
النواب األردني ليكونوا أعضاء في مجلس االتحاد العربي ،عمالً بأحكام المادة ( )10الفقرة (هـ) من دستور االتحاد العربي،
وهم السادة:
 -1وصفي ميرزا
 -2نوفان السعود
 -3فرح أبو جابر
 -4عبد هللا الكليب
 -5محمود الراشد الخزاعي
 -6عمران المعايطة
 -7سابا العكشة
 -8ثروت التلهوني
 -9كامل عريقات
 -10وديع دعمس
 -11اسماعيل حجازي
 -12عبد الرؤوف الفارس
 -13فريد ارشيد
ً
وبسبب شغور عضوية ثالثة عشر عضوا في مجلس النواب ،الذي سبق تعيينهم في مجلس االتحاد العربي ،أعلن اجراء
االنتخابات للمقاعد الشاغره ،ففاز بالتزكية لعضوية مجلس النواب ،استنادا ً إلى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام االنتخاب
رقم ( )1لسنة  1956التي تنص على ما يلي:
المادة (:)3
أ( -إذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة ( )23من قانون االنتخاب لمجلس النواب أن عدد المرشحين
الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب األصول لم يتجاوز عدد األشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة االنتخاب ينظم
رئيس االنتخابات جدوالً بهذه النتيجة يوقع عليه ويقدمه إلى وزير الداخلية ليعلن أن المرشحين المذكورين فيه قد أصبحوا
أعضاء في مجلس النواب).
النواب المنتخبين لمجلس النواب الخامس :السادة التالية أسماؤهم اعتبارا ً من تاريخ :1958/7/10
 – 1أحمد الطراونة  – 2جميل شقم  – 3جمال قاسم عبد الهادي  – 4فطين طهبوب
 – 5عفيف البطارسة  – 6عبد هللا الفياض  – 7خليل السلواني  – 8رياض المفلح
 – 9نعيم حيدر طوقان  – 10صليبا الصناع  – 11واصف البشارات  – 12فهمي العلي أبو عناب
 – 13عطاهلل الكباريتي
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مجلس النواب السادس
تاريخ البدء1961/10/22 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :مصطفى خليفة

عدد األعضاء60 :
تاريخ الحل1962/10/17 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

مصطفى خليفة
وصفي ميرزا
عبد الرحمن خليفة
أحمد اللوزي
عبد الباقي جمو
موسى أبو الراغب
سليم البخيت
شحادة الطوال
رياض المفلح
نوفان السعود العدوان
واصف البشارات
قبالن الشهوان
ادريس التل
أمين الخصاونة
عبد المجيد الشريدة
ضيف هللا الحمود
مفلح الغرايبة
أمين أبو الشعر
محمد المومني
خالد أبو دلبوح
صالح المجالي
عمران المعايطة
عبد الوهاب الطراونة
صالح برقان
وحيد العوران
ثروت التلهوني
عطاهلل الكباريتي
سعود القاضي
عاكف الفايز
فيصل بن جازي

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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كامل عريقات
علي حجازي
اسماعيل عطية
ايجور الفراج
حسني القرة
محمد سالم الذويب
حبيب شحادة
نقوال قطان
حسن درويش
اسماعيل حجازي
فطين طهبوب
محمد قراجة
علي الشريف
أحمد محمود حجة
راشد النمر
عبد القادر الصالح
نعيم طوقان
عبد الرؤوف الفارس
عبد اللطيف العنبتاوي
عبد الرحيم ارشيد
نجيب األحمد
جمال عبدالهادي
عبدهللا الفياض
حافظ حمدهللا
فالح حنون
قاسم الريماوي
عبد هللا جودة خلف
شاهر حسين ظاهر
عيسى عقل
عبد هللا الخطيب

مجلس النواب السابع
تاريخ البدء1962/11/27 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :صالح طوقان

عدد األعضاء60 :
تاريخ الحل1963/4/21 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عز الدين المفتي
شحادة الطوال
سليم البخيت
أحمد اللوزي
مطلق الحديد
صالح طوقان
موسى أبو الراغب
قاسم بوالد
خليل الهروط
محمد الخشمان
نوفان السعود العدوان
شاكر الطعيمة
ادريس التل
نجيب ارشيدات
منصور السعد البطاينة
أحمد خريس
عبد المجيد الشريدة
سامي حداد
محمود الراشد الخزاعي
خالد أبو دلبوح
عبد الوهاب المجالي
محمد المعايطة
عبدالوهاب الطراونة
ميخائيل سليمان هلسة
شاهر المحيسن
يوسف العظم
ابراهيم كريشان
سعود القاضي
عاكف الفايز
فيصل بن جازي

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

20

داود الحسيني
خليل السلواني
اسحق خضر الرزدار
انطوان البينا
يوسف نقوال عبده
محمد سالم الذويب
ربحي مصطفى حسن
عفيف البطارسة
حزبون جورج حزبون
ياسر حسين عمر
اسماعيل حجازي
صدقي الجعبري
يوسف عبد الفتاح أبو عوض
يوسف التكروري
مشهور الضامن
عبد الرؤوف الفارس
عبد القادر الصالح
حاتم أبو غزالة
راشد آغا النمر
عبد اللطيف العنبتاوي
عبد الرحيم جرار
نجيب مصطفى األحمد
محمد كامل الحاج حسن
عواد محمد عواد
حافظ احمد حمد هللا
شكيب الجيوسي
قاسم الريماوي
كامل محي الدين
حنا خلف
علي الرمحي

مجلس النواب الثامن
تاريخ البدء1963/7/8 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :عاكف الفايز

عدد األعضاء60 :
تاريخ الحل1966/12/23 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عبد الرحمن خليفة
موسى أبو الراغب
مطلق الحديد
خالد الحاج حسن
وصفي ميرزا
عبد الباقي جمو
سليم البخيت
شحادة الطوال
محمد الخشمان
نوفان السعود العدوان
شاكر الطعيمة
محمد سالم أبو الغنم
حمزة الشريدة
محمد بشير الغزاوي
فضل الدلقموني
علي الملكاوي
منصور السعد البطاينة
سامي حداد
سلمان القضاة
فيصل الدغمي
صالح السحيمات
صالح المجالي
عمران المعايطة
سابا العكشة
وحيد العوران
ابراهيم كريشان
مفلح العوجان – توفي وحل محله زهير مطر
خلف الطلوحي – توفي وحل محله سعود القاضي
عاكف الفايز
فيصل بن حمد الجازي

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

21

كامل عريقات
أمين الحسيني
علي الدجاني
أميل حنا صافية
ميتا مروم
حسن عبد الفتاح درويش
موسى عيسى عابدة
أيوب مسلم
عفيف بطارسة
يوسف التكروري
صدقي الجعبري
أحمد محمود حجة – توفي وحل محله رمضان حجة
اسماعيل حجازي
اسماعيل أبو عالن
عبد القادر الصالح
راشد آغا النمر
عبد الرؤوف الفارس
عبد هللا الخطيب
حفظي مليحس
داوود الشخشير
فوزي جرار
محمد محمود ارشيد
معروف سليم رباع
هاشم الجيوسي استقال وحل محله حافظ الحمدهللا
عبد هللا الفياض
محمد سعيد يونس
كامل محي الدين
قاسم الريماوي
محمد أحمد البرغوثي
عيسى عقل

مجلس النواب التاسع
تاريخ البدء1967/4/18 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :قاسم الريماوي  ,كامل عريقات

عدد األعضاء60 :
تاريخ الحل1971/4/18 :
التمديد ( ان وجد):سنتين تنتهي بتاريخ 1973/4 /18

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عبد الباقي جمو
رياض المفلح
محمد المنور الحديد
خالد الحاج حسن
رفعت المفتي
فرح أبو جابر
موسى أبو الراغب
سليم البخيت
بشارة غصيب
محمد الخشمان
عبد الكريم الكايد العبادي
مفلح العودة هللا العجرمي
يعقوب معمر
رزق البطاينة
محمد الحاج عبدهللا

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

نعيم التل
فضل الدلقموني
محمود الروسان
سلمان القضاة
جالل مرزوق القالب
عبد الوهاب المجالي
عبد الوهاب الطراونة
عمران المعايطة
سابا العكشة
وحيد العوران
عاطي أبو العز
يوسف العظم
سعود القاضي
عاكف الفايز
فيصل بن جازي

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

22

كامل عريقات
أميل الغوري
محي الدين الحسيني
أمين مجج
مصباح الكاظمي
محمد سالم الذويب
حنا فرح بنوره(توفي وحل محله كارلو دعمس)
ادوارد خميس
موسى عيسى عابده
رمضان حجة
صدقي الجعبري(توفي وحل محله وحيد الجعبري)
محمد عثمان أبو صبحه
اسماعيل حجازي
حافظ عبد النبي
عبد الرؤوف الفارس(توفي وحل محله تحسين
الفارس)
عبد القادر الصالح
عبد الكريم مفضي
عبد هللا الخطيب
صالح عبد القادر الضامن
حفظي ملحيس
ماهرسليمان ارشيد
فوزي جرار
محمد طاهر الكيالني
محمد سعيد يونس
عبد هللا الفياض
شريف القبج
قاسم الريماوي
علي داوود الرمحي
عبد السالم العوري
عيسى عقل (توفي وحل محله نقوال عقل)

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري
١٩٨٤-١٩٧٨

23

المجلس الوطني االستشاري األول
عدد االعضاء

60

تاريخ التعيين

1978/4/20

تاريخ الحل

1980/4/20

الرئيس

أحمد اللوزي
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

دولة السيد احمد اللوزي
معالي السيد أحمد محمود الطراونه
معالي السيد وصفي ميرزا
معالي السيد عبد هللا الريماوي
معالي السيد عبد الوهاب المجالي
معالي السيد كمال الدجاني
معالي الدكتور خليل السالم
معالي السيد راضي العبد هللا
معالي السيد عبد المجيد حجازي
معالي المهندس السيد جعفر الشامي
معالي الدكتور يعقوب أبو غوش
معالي السيد عبد المجيد الشريده
معالي الدكتور اسحق الفرحان
معالي السيد محمد الفرحان العبيدات
معالي المهندس السيد أحمد الشوبكي
معالي السيد مروان الحمود
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
معالي السيد سليمان عرار
معالي السيد عبد الروؤف الروابده
معالي المهندس السيد علي السحيمات
سعادة السيد نايف الخريشه
ســعادة الســيد حماده الفواز
سعادة السيد سلمان القضاة
سعادة السيد جمعه حماد
سعادة السيد جودت المحيسن
سعادة السيد عطا هللا الكباريتي
سعادة السيد خالد الفياض
سعادة السيد علي البشير
سعادة السيد نعيم التل
سعادة السيد سليمان رتيمه
سعادة السيد سالم بن نجاد
سعادة السيد نايف السعد
سعادة السيد سعيد الغزاوي
سعادة السيد ممدوح الصرايره
سعادة السيد محمد علي بدير

24

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

سعادة السيد وليد عصفور
سعادة الدكتور زهير ملحس
سعادة السيد أمين شقير
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
سعادة السيد محمود الشريف
سعادة الدكتور جمال الشاعر
سعادة الدكتور موفق الفواز
سعادة السيدة انعام المفتي
سعادة السيد طاهر حكمت
سعادة السيد هايل أبو بريز
سعادة السيد شفيق الزوايده
سعادة السيد شمس الدين عثمان طاش
سعادة السيدة وداد بولص
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
سعادة السيد عبد هللا أخو ارشيده
سعادة السيد حماد علي المعايطه
سعادة الدكتور عيسى القسوس
سعادة السيد جودت السبول
سعادة السيد خلف أبو نوير
سعادة السيد سامي حسن منصور
سعادة السيد محمد يونس العزه
سعادة السيد محمد خليل خطاب
سعادة السيدة نائله الرشدان
سعادة السيد جمال عبد الكريم أبو بقر
سعادة الدكتور محمد أحمد ربيع

25

المجلس الوطني االستشاري الثاني
عدد االعضاء

60

تاريخ التعيين

1980/4/20

تاريخ الحل

1982/4/20

الرئيس

أحمد محمود الطراونة

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

معالي السيد احمد محمود الطراونــة
معالي السيد عبد الوهاب المجالي
معالي السيد كمال الدجاني
معالي الدكتور خليل السالم
معالي الدكتور احمد ابو قورة
معالي السيد عبد المجيد حجازي
معالي الدكتور يعقوب ابو غوش
معالي السيد عدنان ابو عودة
معالي السيد عبد المجيد الشريدة
معالي السيد انيس المعشر
معالي المهندس احمد الشوبكي
معالي السيد مروان الحمود
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
معالي السيد سليمان عرار
معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة
معالي المهندس علي السحيمات
معالي السيد طاهر حكمت
سعادة السيد حماده الفواز
سعادة السيد سلمان القضاه
سعادة السيد جمعة حماد
سعادة السيد عطاهلل الكباريتي
معالي السيد خالد الفياض
سعادة السيد سليمان ارتيمة
سعادة السيد سالم بن نجاد
سعادة السيد سعيد الغزاوي
سعادة السيد محمد علي بدير
سعادة السيد وليد عصفور
سعادة السيد امين شقير
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
سعادة السيد محمود الشريف
سعادة السيد هايل ابو بريز
سعادة السيد شمس الدين عثمان طاش
السيدة وداد بولص
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
سعادة السيد عبدهللا اخو ارشيده
سعادة السيد حماد علي المعايطة
سعادة الدكتور عيسي القسوس

26

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

سعادة السيد جودت السبول
سعادة السيد خلف ابو نوير
سعادة السيد سامي حسن منصور
سعادة السيد محمد خليل خطاب
السيدة نائلة الرشدان
سعادة الدكتور محمد احمد ربيع
سعادة السيد منصور البطاينة
سعادة السيد خالد عبد النبي
سعادة السيد اسحق مرقة
سعادة المهندس عوني المصري
سعادة المهندس عبد موسى النهار
الدكتورة عدوية العلمي
سعادة الدكتور انور الشبول
سعادة السيد حسن المومني
سعادة السيد روكس العزيزي
سعادة السيدة جانيت المفتي دخقان
سعادة السيد ياسين البريشي
سعادة السيد مرضي القطامين
سعادة السيد ممدوح ابو حسان
سعادة السيد بركات الزهير
سعادة السيد مفلح اللوزي
سعادة السيد ابراهيم ناجي العزام
سعادة السيد محمد ابراهيم العزة

27

المجلس الوطني االستشاري الثالث
عدد االعضاء

75

تاريخ التعيين

1982/4/20

تاريخ الحل

1984/1/7

الرئيس

سليمان عرار

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

معالي السيد عبد الوهاب المجالي
معالي كمال الدجاني
معالي الدكتور خليل السالم
معالي الدكتور احمد ابو قوره
معالي المهندس السيد يحيى الخطيب
معالي السيد عبد المجيد حجازي
معالي الدكتور يعقوب ابو غوش
معالي السيد عدنان ابو عودة
معالي السيد عبد المجيد الشريدة
معالي السيد عمر النابلسي
معالي المهندس عمر عبدهللا
معالي السيد انيس المعشر
معالي السيد مروان الحمود
معالي الدكتور محمد عضوب الزبن
معالي السيد سليمان عرار
معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة
معالي المهندس السيد سعيد بينو
معالي المهندس السيد علي السحيمات
معالي الدكتور جمال الشاعر
معالي السيد طاهر حكمت
معالي المهندس السيد عوني المصري
سعادة السيد سلمان القضاة
سعادة السيد عطاهلل الكباريتي
سعادة السيد خالد الفياض
سعادة السيد سليمان ارتيمة
سعادة السيد سالم بن نجاد
سعادة السيد محمد علي بدير
سعادة السيد امين شقير
سعادة الدكتور كارلوس دعمس
السيدة ليلى شرف
سعادة السيد عيد موسى العاليا
سعادة السيد علي ابراهيم الخشمان
سعادة الدكتور فيصل صادق كنعان
سعادة السيد محمد رمضان فارس
سعادة السيد عبد الجابر تيم
سعادة المهندس السيد هاني ابو حجلة
سعادة السيد عبد السالم عيسى قاسم

28

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

سعادة السيد هشام الشراري
سعادة السيد سلطان ماجد العدوان
سعادة السيد عبدهللا محمد اخو ارشيده
سعادة السيد حماد علي المعايطة
سعادة السيد جودت رزق السبول
سعادة السيد خلف ابو نوير
سعادة السيد خالد عبد النبي
سعادة الدكتور اسحق مرقة
سعادة السيد ممدوح عبد الرحمن أبو حسان
سعادة السيد مفلح اللوزي
سعادة السيد محمد ابراهيم العزة
سعادة السيد عبد الرحيم جرار
سعادة السيد عز الدين الخطيب التميمي
سعادة السيد فارس الصرايرة
سعادة الدكتور حسن رشيد الغرايبة
سعادة السيد نزار عبد الرحيم جردانة
سعادة المهندس السيد ليث الشبيالت
سعادة الدكتور محمد سعيد درويش
سعادة السيد مجحم حديثة الخريشة
سعادة الدكتور هاني حجازين
سعادة السيد حمدي محمد الحباشنة
سعادة السيد نمرعارف الزناتي
سعادة السيد ابراهيم علي المطالقة
سعادة السيد عبد الحليم سمارة الزعبي
سعادة الدكتور يحيى خريس
سعادة السيد محمود الكايد الضرغام
السيدة هيفاء ملحيس البشير
سعادة السيد هشام فالح التل
سعادة السيد عبد القادر ناجي العمري
سعادة السيد سعد هايل السرور
سعادة السيد مقبل ناجي المومني
السيدة سامية نديم الزرو
سعادة السيد عيسى عابد الريموني
السيدة عيدة مصطفى مطلق قناة
سعادة الدكتور ممدوح العبادي
سعادة السيد سميح اسحق الفرح
سعادة السيد علي ابو اربيحة
سعادة السيد فالح عواد المخيمر

29

مجلس النواب العاشر
تاريخ البدء1984/1/16 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :عاكف الفايز

عدد األعضاء60 :
تاريخ الحل1988/7/30 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

عبد الباقي جمو
رياض المفلح
ليث شبيالت
خالد الحاج حسن
فرح أبو جابر
موسى أبو الراغب
رفعت المفتي
فؤاد قاقيش
مفلح العودة هللا
جالل القالب
زهير ذوقان الحسين
مروان الحمود
فوزي شاكر الطعيمة
نعيم التل – توفي وحل محله جمال عبيدات
رزق البطاينة
محمد الحاج عبدهللا
أحمد الكوفحي
يعقوب معمر – توفي وحل محله نادر أبو الشعر
عبدهللا الشريدة
سلمان القضاة
فيصل بن جازي
عاكف الفايز
سعود القاضي – توفي وحل محله نواف القاضي
عبد الوهاب المجالي
نزيه عمارين
عبد الوهاب الطراونة
رياض النوايسة
عبد هللا العكايلة
عاطي أبو العز
يوسف العظم

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

30

داوود محمد سليمان
فؤاد فرج
محي الدين الحسيني
أمين مجج
مصباح الكاظمي
ادوارد خميس
حنا بنوره – توفي وحل محله كارلوس دعمس
ربحي مصطفى
محمد الذويب
موسى أبو غوش
سامي جودة
عيسى عقل – توفي وحل محله نقوال عقل
علي الرمحي
رمضان حجه
صدقي الجعبري – توفي وحل محله وحيد الجعبري
عثمان أبو صبحة
اسماعيل حجازي
حافظ عبد النبي
عبد الرؤوف الفارس – توفي وحل محله تحسين الفارس
عبد القادر الصالح
حفظي ملحيس
عادل زواتي – توفي وحل محله رياض الشكعة
صالح الضامن
طاهر نشأت المصري
فياض جرار
معروف سليم رباع
ماهر ارشيد
زياد محمد سعيد يونس
شريف يوسف القبج – توفي وحل محله فاروق الحمدهللا
خالد عبد هللا الفياض

مجلس النواب الحادي عشر
تاريخ البدء1989/11/27 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :معالي السيد سليمان عرار
معالي الدكتور عبداللطيف عربيات

عدد األعضاء80 :
تاريخ الحل1993/8/4 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57
58

علي الفقير
عبد العزيز شبانه
ماجد خليفة
عبد المنعم أبو زنط
علي الحوامدة
يعقوب قرش
ليث شبيالت
فارس النابلسي
طاهر نشأت المصري
منصور سيف الدين مراد
فخري أنيس قعوار
نايف الحديد(توفي وانتخب مكانه انور الحديد)
حمزة منصور
همام سعيد
محمد أبو فارس
عطا الشهوان
أحمد عويدي العبادي
داود قوجق
أحمد قطيش
عبد الحفيظ عالوي
سعد حدادين
أحمد الكوفحي
عبد الرحيم العكور
كامل العمري
يوسف الخصاونة
محمد العالونة
ذوقان الهنداوي
حسني الشياب
عبد هللا الزريقات
يوسف العظم

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
69
70

31

عبدالرؤوف الروابدة
ذيب مرجي
عيسى الريموني
حسين مجلي الرواشدة
أحمد عناب
عبد السالم فريحات
جمال حداد
محمد علي دردور
قسيم عبيدات
سليم الزعبي
عبد المجيد الشريدة
نادر محمد صبح الظهيرات
عبد هللا النسور
عبد اللطيف عربيات
ابراهيم الخريسات
عوني محمد البشير
مروان الحمود
سلطان العدوان
فوزي شاكر طعيمة
سمير قعوار
أحمد الكفاوين
جمال الصرايرة
عاطف البطوش
محمود الهويمل
مطير البستنجي
يوسف المبيضين
محمد فارس الطراونة
عيسى المدانات
عبد الكريم الدغمي
محمد أبو عليم

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

سليمان عرار
زياد الشويخ
هشام الشراري
عبد الكريم الكباريتي
ذيب أنيس شحادة
محمد أحمد محمود الحاج
سالمة عطاهلل الغويري
زياد أبو محفوظ
عبد الباقي جمو
بسام حدادين

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

32

نواف فارس الخوالدة
عبد هللا العكايلة
فؤاد الخلفات
إبراهيم الغبابشة
محمد بخيت المعرعر
سعد هايل السرور
جمال حديثة الخريشة
محمد عضوب الزبن
فيصل بن حمد بن جازي
نايف محمد عودة أبو تايه

مجلس النواب الثاني عشر
تاريخ البدء1993/11/23 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :دولة السيد طاهر المصري
معالي المهندس سعد هايل السرور

عدد األعضاء80 :
تاريخ الحل1997/3/19 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

عبد العزيز جبر
حماد أبو جاموس
ذيب عبدهللا خطاب
عبد المنعم أبو زنط
حمزة منصور
محمد الذويب
إبراهيم الكيالني
طاهر المصري
علي أبو الراغب
توجان فيصل
خليل حدادين
أنور الحديد
محمد الحنيطي
همام سعيد
خالد العجارمة
عبد موسى النهار
مفلح اللوزي
منير صوبر
عبد الحافظ الشخانبة
عبد المجيد األقطش
سميح الفرح
أحمد الكوفحي
عبد المجيد العزام
صالح شعواطه
عبد الرؤوف الروابدة
عارف البطاينة
صالح ارشيدات
عبد الرزاق طبيشات

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

عبد الرحيم عكور
نادر أبو الشعر
مفلح الرحيمي
سليمان سالمة السعد
أحمد القضاة
ضيف هللا المومني
فرح الربضي
فواز الزعبي
طالل عبيدات
إبراهيم سمارة
حاتم الغزاوي
نادر الظهيرات
علي الشطي
محمد عويضة
مصطفى شنيكات
إبراهيم شحدة زيادة
هاشم الدباس
عبدهللا النسور
سمير قعوار
فوزي طعيمة
عبد الهادي المجالي
محمود الهويمل
منصور بن طريف
أحمد الكساسبة
جميل الحشوش
سمير حباشنة
جمال الصرايرة
نزيه عمارين

57
58

هاني حجازين
عوض خليفات

69
70

عبد الكريم الدغمي
عبد هللا أخو ارشيدة

33

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

عبد الكريم الكباريتي
توفيق كريشان
طه الهباهبة
بدر الرياطي
بسام العموش
محمد الحاج
ذيب أنيس
فياض جرار
عبد الباقي جمو
بسام حدادين

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

34

محمد أبو عليم
محمد داودية
عبد هللا العكايلة
راتب السعود
سعد هايل السرور
نواف القاضي (توفي وانتخب مكانه طراد القاضي)
جمال الخريشا
محمد عضوب الزبن
سالم الزوايدة
محمد عودة النجادات

مجلس النواب الثالث عشر
تاريخ البدء1997/11/6 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :معالي المهندس سعد هايل السرور
معالي المهندس عبد الهادي المجالي

عدد األعضاء80 :
تاريخ الحل2001/6/16 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57
58

راشد البرايسة
خليل عطية
حمادة فراعنة
عبد المجيد األقطش
محمد الكوز
محمد الذويب
علي أبو الراغب
رعد البكري
نهى المعايطة
نايف الموال
خليل حدادين
برجس الحديد
حمد صالح أبو زيد
محمد أبو هديب
أحمد العبادي
أحمد عودة العجارمة
عساف عبد ربه العساف
منير صنوبر
محمد بني هاني
محمد البطاينة
عبد الرؤوف الروابدة
ماجد عبابنة
سامي خصاونة
صالح شعواطه
كامل العمري
عبد الرزاق طبيشات
راجي حداد
فواز الزعبي
منصور مراد
بسام حدادين

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
69
70

35

أسامة ملكاوي
غازي عبيدات
مجحم الصقور
يوسف الشريدة
محمد رأفت صالح
غالب الزعبي
عبد الرزاق النسور
محمود الخرابشة
سالمة الحياري
هاشم الواكد الفاعوري
سمير قعوار
فوزي الطعيمة
خالد الطراونة
أمجد هزاع المجالي
عبد الهادي المجالي
عايد العضايلة
مجمد جميل العمرو
رياض الصرايرة
منصور بن طريف
عبدهللا الزريقات
نزيه عمارين
أحمد سليمان آل خطاب
وليد عوجان
نايف الهالالت
نومان الغويري
حمود الخاليلة
مخلد الزواهرة
عدنان العقرباوي
مفلح الرحيمي
حازم المومني

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

عبد الكريم الدغمي
محمد أبو عليم
نواف الخوالدة
محمد العوران
عبد هللا العكايلة
صدقي الشباطات
محمد األزايدة
علي أبو اربيحة
نشأت الحمارنة
رياض داود

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

36

أحمد عناب
رضا حداد
محمد البدري
زياد الشويخ
سعد هايل السرور
ضيف هللا الكعيبر
صالح الجبور
غازي أبوجنيب الفايز
عبد هللا الجازي
بخيت المنايعة الحجايا

مجلس النواب الرابع عشر
تاريخ االقتراع2003/6/22 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :معالي المهندس سعد هايل السرور
معالي المهندس عبد الهادي المجالي

عدد األعضاء110 :
تاريخ الحل2007/8/20 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57

االسم
خليل عطية
عزام الهنيدي
عبد الحفيظ الحيت
خليل الهبارنة
عبد المنعم أبو زنط
موسى الوحش
تيسير الفتياني
محمد الكوز
زهير أبو الراغب
ممدوح العبادي
عبد الرحيم ملحس
عودة قواس
عدنان حسونة
نايف أبو محفوظ
محمد أبو هديب
عثمان الشيشاني
هاشم القيسي
روحي شحالتوغ
عبد الثوابية
علي العتوم
محمد البزور
يونس الجمرة
محمد بني هاني
عبد الرؤوف الروابدة
راجي حداد
سامي الخصاونة
مصطفى العماري
فواز الزعبي
أحمد كريشان

الرقم
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
84

37

االسم
عوض الذيابات
سليمان عبيدات
مازن ملكاوي
نبيل سليم
مجحم الصقور
مصطفى الجداية
محمود مهيدات
محمود خرابشة
أحمد الفواعير
مصطفى شنيكات
هاشم الدباس
غالب الزعبي
رائد قاقيش
فخري الداوود
محمد العدوان
علي الشطي
محمد عقل
عبد الجليل المعايطة
جمال الضمور
عبد هللا الزريقات
عبدالهادي المجالي
رائد حجازين
حاتم الصرايرة
عاطف الطراونة
جمعة الشعار
حيا القرالة
محمد الحمايدة
خالد البزايعة
علي قواقزة

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

عبدهللا الهباهبة
علي السعيدات
إبراهيم المشوخي
سالمة الغويري
بسام حدادين
محمد أرسالن
موسى الخاليلة
موسى الزواهرة
نواف مقبل المعلى
جعفر يوسف
مرزوق الدعجة
عبد الكريم الدغمي
فايز الشديفات
غانم أبو ربيع
عبد المجيد الخوالدة
إبراهيم العطيوي
عبدهللا العكايلة
حسين القيسي
أحمد النعانعه
سليمان أبو غيث
محمد الشوابكة
عماد المعايعة
عبدالحفيظ البريزات
مفلح الرحيمي
إبراهيم عرعراوي
هاشم الزبون

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

38

فالح القضاه
عرب الصمادي
وديع زوايدة
عبدهللا فريحات
بدر الرياطي
محمد البدري
خالد البريك
سعد السرور
ظاهر الفواز
علي الشرعة
نايف الفايز
غازي الزبن
عبدهللا الجازي
يسري الجازي
سند النعيمات
حياة مسيمي
فلك الجمعاني
ناريمان الروسان
أنصاف الخوالدة
زكية الشمايلة
أدب السعود
علي أبو السكر
نضال العبادي
مروان حامد
برجس الحديد
محمد أبو فارس

مجلس النواب الخامس عشر
تاريخ البدء2007/11/28 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :معالي المهندس عبد الهادي المجالي

عدد األعضاء110 :
تاريخ الحل2009/11/24 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

االسم
خليل عطية
جعفر العبدالالت
حسن صافي
عزام الهنيدي
حمزة منصور
محمد سلمي الكوز
محمد حسين الكوز
يوسف القرنة
ممدوح العبادي
أحمد الصفدي
عبدالرحيم البقاعي
يوسف البستنجي
طارق خوري
خلف الرقاد
حمد أبو زيد
نضال الحديد
محمد أبو هديب
أحمد العدوان
سميح بينو
نصار القيسي
لطفي الديرباني
منير صوبر
عدنان العجارمة
رسمي المالح
قاسم بني هاني
عبدهللا الغرايبة
محمد الزناتي
عبدالرؤوف الروابدة

الرقم
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

االسم
حسني الشياب
راجي حداد
عصر الشرمان
أحمد البشابشة
هاشم الشبول
صالح الزعبي
يحيى عبيدات
ياسين بني ياسين
خالد البكار
شرف الهياجنة
محمود مهيدات
محمود الخرابشة
ياسين الزعبي
بسام المناصير
مبارك العبادي
سليمان غنيمات
حازم الناصر
فخري الداوود
محمود العدوان
خالد السطري
محمد عقل
عبدالحميد الذنيبات
عبدالفتاح المعايطة
عبدهللا الزريقات
عبدالهادي المجالي
ميشيل حجازين
عاطف الطراونة
يوسف الصرايرة

57
58

جميل الحشوش
علي الضالعين

84
85

رياض اليعقوب
فلك الجمعاني

39

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

نصر الحمايدة
توفيق كريشان
عادل الخوالدة
وصفي الرواشدة
هاني النوافله
ضيف هللا العموش
فواز حمدهللا
مرزا بوالد
بسام حدادين
موسى الزواهرة
موسى الخاليلة
فرحان الغويري
نواف المعلى
مرزوق الهبارنة
محمد الحاج
عبدالكريم الدغمي
تيسير شديفات
إبراهيم العموش
مفلح الخزاعلة
إبراهيم العطيوي
عبدالرحمن الحناقطة
محمد عواد
محمد السعودي
يوسف أبوصليح
محمد أبو الهية

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

40

محمد الزريقات
مفلح الرحيمي
أحمد العتوم
سليمان الخلف
ناجح المومني
محمد القضاة
رضا حداد
أيمن شويات
زياد شويخ
محمد البدري
حابس الشبيب
سعد السرور
صوان الشرفات
صالح الجبور
مجحم الخريشة
محمد الشرعة
عواد الزوايدة
سند النعيمات
عبدهللا الجازي
أنصاف الخوالدة
حمدية الحمايدة
ريم عبدالرزاق
ثروت العمرو
ناريمان الروسان
آمنة الغراغير

مجلس النواب السادس عشر
تاريخ البدء2010/11/21 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :دولة فيصل عاكف الفايز
معالي عبد الكريم الدغمي

عدد األعضاء120 :
تاريخ الحل2012/10/4 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57

خليل عطية
جعفر العبدالالت
حسن صافي
محمد البرايسة
سالم الهدبان
محمد الذويب
محمد الكوز
محمد الحاليقة
يحيى السعود
غازي عليان
ممدوح العبادي
ريم بدران
عبدالرحيم البقاعي
أحمد الصفدي
غازي المشربش
أحمد الهميسات
صالح صبرة
حمد أبو زيد
صالح اللوزي
صالح العدوان
تامر بينو
فواز النهار
لطفي الديرباني
منير صوبر
أنور العجارمة
عبد الكريم أبو الهيجاء
محمد الردايدة
عبدهللا الزريقات
طالل العكشة

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
89

عبدالناصر بني هاني
زيد شقيرات
حميد البطاينة
حسني الشياب
صالح درويش
جميل النمري
بسام العمري
فواز الزعبي
أحمد الشقران
علي الكيالني
يحيى عبيدات
عماد بني يونس
مجحم الصقور
عاكف المقبل
نايف العمري
عبد هللا النسور
مصطفى الشنيكات
خالد الحياري
محمود الخرابشة
معتصم العواملة
جمال قموة
ضرار الداود
شادي العدوان
طالل الفاعور
عبدهللا النويرات
طالل المعايطة
عبد القادر الحباشنة
أيمن هزاع المجالي
عبدالجليل السليمات

58

محمود النعيمات

90

باسل العياصرة

41

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

عاطف الطراونة
خلف الهويمل
عبد الحميد الرواشدة
رعد بن طريف
خالد الفناطسة
عبدهللا البزايعة
وصفي الرواشدة
سامي الحسنات
سمير العرابي
سالمة الغويري
خير هللا طه
مرزا بوالد
بسام حدادين
موسى الزواهرة
محمد الدوايمة
علي الخاليلة
خلف الزيود
محمد جبرين
مرزوق الهبارنة
عبدالكريم الدغمي
إبراهيم الشديفات
مفلح الخزاعلة
نواف الخوالدة
عبدالرحمن الحناقطة
حازم العوران
نضال القطامين
محمد المسيعدين
برجس العبابسة
محمد الشوابكة
مبارك الطوال

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

42

محمد الزريقات
مفلح الرحيمي
أحمد العتوم
أحمد القضاة
سميح المومني
رضا حداد
علي العنانزة
محمود ياسين
أحمد حرارة
وصفي السرحان
حابس الشبيب
مازن القاضي
فيصل الفايز
مجحم الخريشه
الشايش الخريشه
عواد الزوايدة
محمد المراعية
حمد الحجايا
ناريمان الروسان
أسماء الرواضيه
هدى أبو رمان
خلود المراحلة
ردينه العطي
وفاء بني مصطفى
أمل الرفوع
سلمى الربضي
عبلة أبو علبة
سامية عليمات
ميسر السردية
تمام الرياطي

مجلس النواب السابع عشر
تاريخ البدء2013/1/29 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :معالي سعد هايل السرور
سعادة عاطف يوسف الطراونة

عدد األعضاء150 :
تاريخ الحل2016/5/29 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57
58

خليل عطية
محمد البرايسة
هايل الدعجة
أحمد الجالودي
هيثم أبو خديجة
رائد الكوز
يحيى السعود
محمد الدوايمة
عبد عليان
يوسف القرنة
أمجد المسلماني
عامر البشير
عبدالرحيم البقاعي
أحمد الصفدي
عاطف قعوار
أحمد الهميسات
خير أبو صعيليك
عساف الشوبكي
مريم اللوزي
موسى أبو سويلم
تامر بينو
نصار القيسي
عبدالجليل العبادي
خير الدين هاكوز
عدنان العجارمة
سمير عويس
سمير البطاينة
محمد الردايدة
رائد حجازين
بسام البطوش

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
91
92

43

قاسم بني هاني
عبد المنعم العودات
محسن الرجوب
حسني الشياب
جميل النمري
محمد الشرمان
عبدالكريم الدرايسة
فواز الزعبي
عبدهللا عبيدات
باسل الملكاوي
ياسين بني ياسين
خالد البكار
باسل العالونة
محمود المهيدات
خالد الحياري
ضرار الداود
نضال الحياري
محمد العبادي
محمود الخرابشة
بسام المناصير
جمال قموه
شادي العدوان
محمد العالقمة
مصطفى ياغي
موفق الضمور
طه الشرفاء
فارس الهلسة
سامح المجالي
مفلح الرحيمي
محمد الهديب

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
125
126
127
128

مدهللا الطراونة
مفلح العشيبات
مصطفى الرواشدة
نايف الليمون
أمجد آل خطاب
عوض كريشان
بدر الطورة
عدنان الفرجات
طارق خوري
سمير العرابي
كريم العوضات
يوسف ابو هويدي
مرزا بوالد
محمد الدوايمة
علي الخاليلة
موسى الخاليلة
وصفي الزيود
محمد الظهراوي
قصي الدميسي
عبدالكريم الدغمي
مفلح الخزاعلة
نايف الخزاعلة
محمد الشديفات
إبراهيم الشحاحدة
إبراهيم العطيوي
محمد القطاطشة
محمد السعودي
عدنان الركيبات
زيد الشوابكة
مصطفى الحمارنة
علي السنيد
عبدهللا الخوالدة
مصطفى العماوي
زكريا الشيخ
رلى الحروب
منير الزوايدة

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
138
139
140
141

44

وفاء بني مصطفى
كمال الزغول
علي بني عطا
رضا حداد
محمد الفريحات
محمد البدري
محمد الرياطي
حابس الشبيب
سعد السرور
ضيف هللا الخالدي
سليمان الزبن
ثامر الفايز
حديثة الخريشة
محمد الحجايا
سعد الزوايدة
ضيف هللا السعيدين
نعايم العجارمة
فاطمة أبو عبطه
آمنة الغراغير
حمدية الحمايدة
فاتن الخليفات
ردينه العطي
ريم أبو دلبوح
أنصاف الخوالدة
فلك الجمعاني
نجاح العزة
خلود الخطاطبة
تمام الرياطي
ميسر السردية
هند الفايز
شاهة أبو شوشة
محمد الحاج
أمجد المجالي
محمد الزبون
حسن عبيدات
مصطفى شنيكات

129
130
131
132
133
134
135
136
137

عاطف الطراونة
خميس عطية
محمد الخشمان
عبدالمجيد األقطش
عبدالهادي المجالي
أحمد الرقيبات
مازن الضالعين
مجحم الصقور
علي العزازمة

142
143
144
145
146
147
148
149
150

45

رائد الخاليلة
فيصل األعور
هيثم العبادي
عبدالهادي المحارمة
محمد العمرو
حمزة أخو ارشيدة
سعد البلوي
معتز أبو رمان
حازم قشوع

مجلس النواب الثامن عشر
تاريخ البدء2016/9/28 :
طريقة انتهاء المجلس :الحل
الرئيس :سعادة عاطف يوسف الطراونة

عدد األعضاء130 :
تاريخ الحل2020/9/27 :
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
61

اندريه حواري
خليل عطية
عبدالرحمن العوايشة
محمد البرايسة
موسى هنطش
عبدهللا العكايلة
يحيى السعود
موسى الوحش
عمر قراقيش
عزيز سلمان
عبد عليان
قيس زيادين
خالد عواد
صالح العرموطي
منصور سجاجة
خميس عطية
أحمد الصفدي
خير أبو صعيليك
أحمد الرقب
أحمد الهميسات
رمضان الحنيطي
نصار القيسي
فضيل النهار
أحمد اللوزي
تامر بينو
مصطفى العساف
حسن العجارمة
بركات النمر
رياض العزام
راشد الشوحة
هيثم الزيادين

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
96

46

عبد المنعم العودات
محمود طيطي
إبراهيم بني هاني
نضال الطعاني
جودة الدرابسة
خالد أبو حسان
فواز الزعبي
عبدهللا عبيدات
وائل رزوق
حسني الشياب
مصطفى الخصاونة
يوسف الجراح
عيسى خشاشنة
مجحم الصقور
ماجد قويسم
خالد البكار
إبراهيم القرعان
معتز أبو رمان
جمال قموه
محمد الزعبي
فوزي الداود
علي حجاحجة
مصطفى ياغي
إبراهيم أبو السيد
خالد الحياري
فضية أبو قدورة
محمود العدوان
عاطف الطراونة
رجا الصرايرة
عبدهللا الزريقات
محمد هديب

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

مصلح الطراونة
محمد العتايقة
محمود النعيمات
صداح الحباشنة
رندة الشعار
صباح الشعار
عبدهللا عبدالدايم
محمد الفلحات
إبراهيم البدور
خالد الفناطسة
طارق خوري
محمد الظهراوي
محمد نوح القضاة
سعود أبو محفوظ
نبيل الشيشاني
قصي الدميسي
فيصل األعور
مرزوق الهبارنة
حمود الزواهرة
موسى الزواهرة
نواف المعلى
علي الخاليلة
عبد الكريم الدغمي
رائد الخزاعلة
مفلح الخزاعلة
شعيب الشديفات
محمود الفراهيد
حسن السعود
حسين القيسي
غازي الهواملة
عبدالقادر الفشيكات
نبيل الغيشان
عدنان الركيبات
زيد الشوابكة

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

47

هدى عتوم
عقلة الزبون
محمد أبو ستة
كمال الزغول
وصفي حداد
صفاء المومني
أحمد الفريحات
محمد الرياطي
حازم المجالي
إبراهيم أبو العز
حابس الشبيب
مازن القاضي
صوان الشرفات
سليمان الزبن
محاسن الشرعة
حابس الفايز
نواف النعيمات
صالح أبو تايه
عواد الزوايدة
ديمة طهبوب
انتصار حجازي
حياة مسيمي
هيا مفلح
منال الضمور
ابتسام النوافلة
ريم أبو دلبوح
أنصاف الخوالدة
مرام الحيصة
وفاء بني مصطفى
منتهى البعول
عليا أبو هليل
زينب الزبيد
رسمية الكعابنة
شاهة أبو شوشه

مجلس النواب التاسع عشر
تاريخ البدء2020/12/10 :
طريقة انتهاء المجلس:
الرئيس :سعادة عبد المنعم العودات

عدد األعضاء130 :
تاريخ الحل:
التمديد ( ان وجد):

االعضاء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
61

احمد إبراهيم القطاونه
احمد جميل عبدالقادر عشا
احمد عبدالعزيز احمد السراحنه
احمد محمد قاسم الخاليله
اسامه صقر عطيه القوابعه
اسامه نايف سالم الرحيل
اسالم صالح مدروش الطباشات
امغير عبدهللا مغير الهمالن
اندريه مراد محمود حواري
أيمن نجيب يوسف المدانات
أيمن هزاع بركات المجالي
إسماعيل راشد عبود المشاقبه
أحمد محمد علي الصفدي
أسماء صالح محمود الرواحنه
أيوب عبدالكريم خميس خميس
آمال ضيف هللا سليم البشير
بسام محمد مفلح الفايز
بالل محمد سالم المومني
توفيق عبدهللا بخيث المراعيه
تيسير محمد هليل كريشان
جعفر محمود احمد ربابعه
جميل سالم سالمه الحشوش
حابس ركاد خليف الشبيب
حازم صالح صالح المجالي
حسن صالح صالح الرياطي
حسين علي جريد الحراسيس
خالد احمد فالح الشلول
خالد خليل محمود البستنجي
خالد موسى عيسى أبو حسان
خلدون حسين علي الشويات
عبد الرحمن حسين محمد العوايشة

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
96

48

خلدون نواف احمد حينا
خليل حسين خليل عطية
خير عبدهللا عياد أبو صعيليك
دينا عوني محمد البشير
ذياب شريتح عوده المساعيد
راشد محمد سليمان الشوحه
رائد اطعيمه موسى السميرات
رائد مصباح طلب رباع
رهق محمد سليمان الزواهره
روعه سليمان احمد الغرابلي
ريما محمد الخلف أبو العيس العموش
زهير سالم الحامد الدخل هللا
زيد احمد علي العتوم
زينب سالمه سليمان الموسه
سالم حسني سالم العمري
سالم عبد الحميد سالم الضمور
سالمه علي سلمان البلوي
سليمان خليف عقله القالب
سليمان موسى عطوه أبو يحيى
شادي عبدهللا إبراهيم فريج
صالح ساري محمد أبو تايه
صالح عبدالجليل مرار الوخيان
صالح عبدالكريم شحادة العرموطي
صفاء عبدهللا محمد المومني
ضرار علي محمود الحراسيس
ضرار قيصر عطاهللا الداود
طالب محمد عبدالقادر الصرايره
طالل محمد عبدالوالي النسور
عارف منور عبدالرحمن السعايده
عائشه احمد محمد الحسنات
مجدي نورس جريس اليعقوب

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

عبد علي محمد عليان
عبدالحليم مروان عبدالحليم الحمود
عبدالرحيم فالح عبيدهللا المعايعه
عبدالسالم احمد محسن الذيابات
عبدالسالم علي سليمان الخضير
عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي
عبدهللا علي خليل عواد
عبدهللا منور احمد أبو زيد
عبدالمنعم صالح شحاده العودات
عبيد احمد عبيد ياسين
عبير عبدهللا حريثان الجبور
عدنان يلدار الخاص مشوقه
عطا حسين إبراهيم ابداح
علي سالم فاضل الخاليلة
علي سليمان محمد الغزاوي
علي مدهللا علي الطراونه
عماد زيدان عبد الحميد العدوان
عمر احمد محمد العياصره
عمر أنطوان عايد النبر
عمر محمود عقله الزيود
عوده رزق مرزوق النوايشه
عيد محمد رجا النعيمات
غازي احمد حسن البداوي
غازي عوده عويد السرحان
غازي مبارك احمد الذنيبات
فادي علي بركات العدوان
فايز إسماعيل محمد بصبوص
فايزه احمد حسين الشهاب
فراس احمد محمد القضاه
فراس جميل علي السواعير
فريد ثلجي فرحان حداد
فواز محمود مفلح الزعبي
ماجد محمد حسن الرواشده
مجحم حمد حسين الصقور

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

49

محمد احمد خليف المرايات
محمد احمد محمود العبابنه
محمد إسماعيل علي السعودي
محمد تيسير عبدالقادر بني ياسين
محمد جميل محمد الظهراوي
محمد دياب عبدالرحمن جرادات
محمد سليمان عيسى الهالالت
محمد عقيل خطار الشطناوي
محمد علي امنيفي أبو صعليك
محمد عناد محمد الفايز
محمد عواد رجاء الخاليله
محمد عواد محمد العالقمه
محمد موسى هالل الغويري
محمد يحيا محمد المحارمه
محمود إبراهيم محمد الفرجات
مرزا قاسم بوالد بوالد
مروه عبدالكريم عبد الحميد الصعوب
موسى علي محمد هنطش
ميادة إبراهيم مصطفى الشريم
ناجح محمد قبالن العدوان
نصار حسن سالم القيسي
نصار فالح إسماعيل الحيصه
نضال احمد علي الحياري
نمر عبد الحميد عبدهللا السليحات
نواش عقله عطيه القواقزه
نواف فارس عليان الخوالدة
هاديه محمد الياس السرحان
هايل فريح جريس عياش
هيثم جريس عوده الزيادين
وائل موسى يوسف رزوق
يحيى حسين محمد عبيدات
يزن حسين سليمان الشديفات
يسار محمد عبدالوالي الخصاونه
ينال عبدالسالم نورالدين الفريحات

ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﻴﺎن
٢٠٢٠-١٩٤٧

50

مجلس األعيان األول
عدد االعضاء

10

تاريخ التعيين

1947/10/24

تاريخ الحل

1950/4/20

الرئيس

توفيق أبو الهدى
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10

دولة السيد توفيق أبوالهدى
معالي السيد عبدالرحمن الرشيدات
معالي السيد عبدهللا الكليب الشريدة
سعادة الشيخ نوفان السعود
سعادة الشيخ حديثه الخريشا
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
معالي السيد واصف البشارات
معالي السيد شوكت حميد
معالي السيد صبري الطباع
معالي السيد سليم البخيت
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مجلس األعيان الثاني
عدد االعضاء

20

تاريخ التعيين

1950/4/20

تاريخ الحل

1951/5/3

الرئيس

توفيق أبو الهدى
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

دولة السيد توفيق أبوالهدى
دولة السيد سمير الرفاعي
معالي السيد فالح المدادحه
معالي السيد راغب النشاشيبي
سعادة الشيخ محمود كريشان
سعادة الشيخ معارك المجالي
سيادة الشريف شرف
معالي السيد سليمان الفاروقي
معالي الشيخ محمد الجعبري
سعادة السيد عبد اللطيف صالح
سعادة الشيخ نوفان السعود
معالي السيد سليمان طوقان
معالي السيد فريد ارشيد
معالي السيد صبري الطباع
معالي السيد اسماعيل البلبيسي
سعادة الشيخ حديثه الخريشا
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
سعادة السيد حسين خواجا
معالي السيد سليم البخيت
سعادة السيد وديع دعمس
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مجلس األعيان الثالث
عدد االعضاء

20

تاريخ التعيين

1951/9/1

تاريخ الحل

1951/10/31

الرئيس

إبراهيم هاشم
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

دولة السيد ابراهيم هاشم
دولة السيد توفيق أبوالهدى
معالي الشيخ محمد أمين محمد الخضر الشنقيطي
سيادة الشريف شرف
معالي السيد فالح المدادحه
معالي السيد سليمان طوقان
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد شكري شعشاعه
معالي السيد محمد الشريقي
معالي السيد عمر مطر
معالي السيد محمد العجلوني
سعادة السيد عبد اللطيف صالح
معالي السيد سليمان الفاروقي
سعادة السيد صالح بسيسو
معالي السيد صبري الطباع
سعادة السيد حسين خواجا
معالي السيد فريد ارشيد
سعادة السيد عادل جبر
سعادة السيد نجيب ابوالشعر
سعادة السيد فريد السعد
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مجلس األعيان الرابع
عدد االعضاء

20

تاريخ التعيين

1951/11/1

تاريخ الحل

1955/10/31

الرئيس

إبراهيم هاشم
1
2
3
4
5
6
7
8

االعضاء

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

دولة السيد ابراهيم هاشم
دولة السيد توفيق أبوالهدى
معالي الشيخ محمد أمين محمد الخضر الشنقيطي –
استقال في  1955/4/20فعين بدالً منه دولة سمير الرفاعي في 1955/5/3
سيادة الشريف شرف بن راجح –
توفي في  1955/1/21وعين خلفا ً له الشيخ نديم المالح بتاريخ 1955/5/5
معالي السيد فالح المدادحه
معالي السيد سليمان طوقان
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد شكري شعشاعه –
عين رئيسا ً لديوان المحاسبة في  1952/6/8وعين خلفا ً له علي حسنا من  1952/10/1ثم عين خلفا ً
له أنور نسيبة من  1952/3/1ثم عين خلفا ً له علي حسنا بتاريخ 1954/12/16
سعادة السيد نقوال غنما – توفي في  1954/12/19فعين خلفا ً له سعيد أبو جابر
معالي السيد عبدالرحمن الرشيدات
معالي السيد عمر مطر
معالي السيد سعيد عالء الدين
سعادة السيد صالح بسيسو
سعادة السيد رأفت الدجاني
معالي السيد صبري الطباع
سعادة السيد حسين خواجا
معالي السيد فريد ارشيد
سعادة السيد عادل جبر –
ً
ً
توفي في  1953/12/29وعين خلفا له عمر الصالح البرغوثي في  1954/5/1ثم خلفا له عزيز
الداودي في 1954/12/16
سعادة السيد فريد السعد
سعادة السيد مصطفى بشناق
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مجلس األعيان الخامس
عدد االعضاء

20

تاريخ التعيين

1955/11/1

تاريخ الحل

1959/11/1

الرئيس

إبراهيم هاشم ،سعيد المفتي
1

2

3

االعضاء

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

دولة السيد سعيد المفتي –
جرى تعيينه عضوا ً في مجلس االتحاد العربي بتاريخ  1958/5/22وعين خلفا ً له محمد علي الجعبري،
ثم أعيد تعيين سعيد المفتي مرة ثانية بعد فك االتحاد العربي بتاريخ 1958/8/2
دولة السيد ابراهيم هاشم –
جرى تعيينه عضوا ً في االتحاد العربي بتاريخ  1958/5/22وعين خلفا ً له هاشم الجيوسي بتاريخ
1958/5/24
دولة السيد توفيق أبوالهدى –
توفي في  1956/7/1وحل محله عمر مطر بتاريخ  1957/1/2ثم جرى تعيين عمر مطر عضوا ً في
مجلس االتحاد العربي بتاريخ  1958/5/22وحل محله عبد المجيد العدوان بتاريخ  1958/5/24ثم أعيد
عمر مطر في مجلس األعيان بتاريخ  1958/8/2بعد فك االتحاد العربي
دولة السيد سمير الرفاعي
معالي السيد بشاره غصيب
معالي السيد سعيد عالء الدين
سعادة السيد علي حسنا
معالي السيد علي محمد الهنداوي
معالي السيد سليمان طوقان –
استقال بتاريخ  1957/7/13وحل محله السيد حلمي العبوشي بتاريخ 1957/11/3
معالي السيد عباس ميرزا
معالي السيد عبدالرحمن الرشيدات
الدكتور حسين الخالدي
معالي السيد فالح المدادحه
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد عوني عبدالهادي
معالي السيد محمد العجلوني
سعادة السيد صالح بسيسو
سعادة السيد نديم المالح
معالي السيد صدقي القاسم
معالي السيد رشاد الخطيب
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ﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن اﻟﺳﺎدس
ﻋدد اﻻﻋﺿﺎء

25

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﯾﯾن

1959/11/1

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣل

1962/11/28

اﻟرﺋﯾس

ﺳﻣﯾر اﻟرﻓﺎﻋﻲ ،ﺳﻌﯾد اﻟﻣﻔﺗﻲ

اﻻﻋﺿﺎء

دوﻟﺔ اﻟﺳﯾد ھزاع اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ – ﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﻓﯾﺻل اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1960/9/16
1
دوﻟﺔ اﻟﺳﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﻣﻔﺗﻲ
2
دوﻟﺔ اﻟﺳﯾد ﺳﻣﯾر اﻟرﻓﺎﻋﻲ – اﺳﺗﻘﺎل وﺣل ﻣﺣﻠﮫ أﺣﻣد اﻟطراوﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1961/11/6
3
اﻟدﻛﺗور ﺣﺳﯾن اﻟﺧﺎﻟدي – ﺗوﻓﻲ وﺣل ﻣﺣﻠﮫ إﺑراھﯾم ﺻﻧوﺑر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1962/3/1
4
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿر اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ
5
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﺧﻠوﺻﻲ اﻟﺧﯾري
6
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻣوﺳﻰ ﻧﺎﺻر
7
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ھﺎﺷم اﻟﺟﯾوﺳﻲ
8
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻓﻼح اﻟﻣدادﺣﮫ
9
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﻣر ﻣطر
10
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﺳﺎﺑﺎ اﻟﻌﻛﺷﮫ
11
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﻠﯾب اﻟﺷرﯾدة
12
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﮭﻧداوي
13
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻌﺑري
14
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﻓرﯾد ارﺷﯾد
15
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد رﺷﺎد اﻟﺧطﯾب
16
ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد اﺣﺳﺎن ھﺎﺷم – اﺳﺗﻘﺎل  1960وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﺑﮭﺟت طﺑﺎره ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1960/12/1وﻗد ﺗوﻓﻲ وﺣل
17
ﻣﺣﻠﮫ ﺣﺳن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1962/2/15
ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ذوﻗﺎن اﻟﺣﺳﯾن
18
ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ﻓرﯾد اﻟﻌﻧﺑﺗﺎوي –
19
ﺗوﻓﻲ وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﺑﮭﺟت اﻟﺗﻠﮭوﻧﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1962/1/27وﺣل ﻣﺣﻠﮫ ﺣﺳن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1962/2/15
ﺳﻌﺎدة اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﺣدﯾد
20
ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ودﯾﻊ دﻋﻣس
21
ﺳﻌﺎدة اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﺑو ﺗﺎﯾﮫ
22
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد رﻓﯾﻖ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ
23
ﺳﻌﺎدة اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﺑو اﻟﻐﻧم
24
زاد ﻋدد اﻻﻋﺿﺎء ﺧﻼل ﻓﺗرة
ﺳﻌﺎدة اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺣدﯾﺛﮫ اﻟﺧرﯾﺷﮫ
25
اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣن ۳۰-۲٥
 26ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ﯾﻌﻘوب ﻣﻌﻣر
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻣﺟﻠس
 27ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾد ﺻﻼح طوﻗﺎن
اﻟﻧواب رﻗم) (۲٤ﻟﺳﻧﺔ ۱۹٦۰
 28ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي
ﺣﯾث زاد ﻋدد اﻋﺿﺎء
 29ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود اﻟدﺟﺎﻧﻲ
ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﯾﺻﺑﺢ  ٦۰ﻋﺿوا ً
 30ﺳﻌﺎدة اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود ﻛرﯾﺷﺎن
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إعادة تشكيل مجلس األعيان السادس
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1962/11/29

تاريخ الحل

1963/10/31

الرئيس

سمير الرفاعي ،سعيد المفتي
1
2
3
4

االعضاء

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

وصفي التل
سعيد المفتي
بهجت التلهوني –
استقال بتاريخ  1963/3/28وحل محله رشاد الخطيب بتاريخ 1963/4/1
محمد األمين الشنقيطي –
استقال بتاريخ  1963/8/11بسبب تعيينه في وزارة الخارجية وبقي مكانه شاغرا ً
مصطفى خليفة
عمر مطر
جميل التوتنجي
موسى ناصر
محمد علي الجعبري
ضيف هللا الحمود
يعقوب معمر
حسن الكاتب
رفيق الحسيني
علي نصوح الطاهر –
استقال بتاريخ  1963/5/16وحل محله سمير الرفاعي بتاريخ 1963/7/10
عبد المجيد مرتضى
محمود الدجاني
فؤاد عبد الهادي
عبد الباقي جمو
فيصل المجالي
وديع دعمس
محمد المنور الحديد
علي الخريشة
كامل عريقات
محمد أبو تايه
عبدالرحيم ارشيد
حمد الصانع
فالح حنون
نعيم طوقان
عبدالرحيم الشريف
محمد علي العجلوني

57

مجلس األعيان السابع
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1963/11/1

تاريخ الحل

1967/10/31

الرئيس

سعيد المفتي

االعضاء

دولة السيد سعيد المفتي
1
سيادة الشريف حسين بن ناصر – استقال في  1964/7/7وحل محله بهجت التلهوني في 1964/7/7
2
دولة السيد سمير الرفاعي – استقال في  1963/12/1وحل محله عبد المجيد العدوان في
3
1963/12/1
دولة السيد سليمان النابلسي
4
ً
دولة السيد وصفي التل – استقال وعين بدال منه وصفي ميرزا في 1967/3/27
5
معالي السيد مصطفى خليفه – استقال وحل محله أكرم زعيتر في 1967/3/27
6
عبدالحليم النمر – توفي في  1964/7/18وحل محله علي رضا في 1964/7/22
7
معالي السيد فالح المدادحه – توفي وحل محله عبد الرحيم الواكد
8
معالي السيد عمر مطر
9
معالي السيد رياض المفلح – استقال بسبب فوزه في االنتخابات وحل محله عبدالرحمن خليفة
10
معالي السيد حكمت المصري
11
سعادة السيد انور نسيبه – استقال في  1965/6/16وحل محله ادمون روك في 1965/6/17
12
معالي السيد محمد العجلوني
13
معالي السيد هاشم الجيوسي
14
معالي الشيخ محمد الجعبري – استقال في  1964/11/4وحل محله السيد أحمد اللوزي في
15
1965/2/13
معالي السيد حسن الكاتب
16
معالي السيد رفيق الحسيني
17
معالي السيد علي محمد الهنداوي
18
معالي السيد بشير الصباغ
19
معالي السيد حسن الكايد
20
معالي السيد رشاد الخطيب
21
سعادة السيد عبد اللطيف العنبتاوي
22
معالي السيد صالح برقان
23
سعادة السيد نديم المالح
24
الحاج فؤاد عبدالهادي القاسم
25
سعادة السيد عبد الرحيم ارشيد
26
معالي السيد عبد الرحيم الشريف
27
سعادة السيد وديع دعمس
28
معالي السيد انطون عطاهللا
29
سعادة السيد عبدهللا جوده
30
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مجلس األعيان الثامن
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1967/11/1

تاريخ الحل

1971/11/1

الرئيس

سعيد المفتي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد سعيد المفتي
دولة السيد سليمان النابلسي
دولة السيد وصفي التل
معالي السيد سعد جمعه
معالي السيد هاشم الجيوسي
معالي السيد حسن الكايد
معالي السيد صالح برقان
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد عمر مطر
معالي السيد حكمت المصري
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد جميل التوتونجي
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد محمد العجلوني
معالي السيد حسن الكاتب
معالي السيد رفيق الحسيني
معالي السيد رشاد الخطيب
سعادة السيد عبد اللطيف العنبتاوي
معالي السيد عبد الرحيم الشريف
دولة السيد احمد اللوزي
سعادة السيد محمد رضا
معالي السيد انطون عطاهللا
معالي السيد عبد الرحيم الواكد
سعادة السيد عبد المجيد العدوان
سعادة السيد فؤاد عبد الهادي
سعادة السيد وديع دعمس
سعادة السيد ادمون روك
سعادة السيد عبدهللا جوده – توفي وحل محله أكرم زعيتر في 1968/4/27
سعادة السيد محمد ارشيد
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مجلس األعيان التاسع
عدد االعضاء
تاريخ التعيين
تاريخ الحل
الرئيس

30
1971/11/1
1973/8/20
سعيد المفتي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االعضاء

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد وصفي التل – توفي في  1971/11/28ثم عين عبدهللا التل بدالً منه في 1971/12/11
دولة السيد سعيد المفتي – استقال بتاريخ 1973/8/20
سيادة الشريف حسين بن ناصر – استقال بتاريخ 1973/8/20
سماحة الشيخ عبدهللا غوشه –
ً
استقال في  1971/11/1وعين بدال منه قؤاد عبد الهادي في 1971/11/1
معالي الدكتور صبحي عمرو – استقال بتاريخ 1973/8/20
دولة السيد احمد اللوزي – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد عبدهللا صالح –
استقال وعين بهاء الدين طوقان بدالً منه في  1973/5/16والذي استقال بتاريخ 1973/8/20
إبراهيم محمد الحباشنة –
ً
توفي وعين أحمد الطراونة بدال منه في  1972/10/4والذي استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد مصطفى دودين – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد صالح المعشر – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد عبد الرحمن خليفه – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد محمد العجلوني –
ً
استقال وعين بهجت التلهوني بدال منه في  1973/5/20والذي استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد وصفي ميرزا
معالي السيد علي محمد الهنداوي – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد رشاد الخطيب – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد عبد اللطيف العنبتاوي
معالي السيد انطون عطاهللا – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد ادمون روك – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد حسن الكاتب
معالي السيد عبد الرحيم الشريف
سعادة السيد وديع دعمس
سعادة الشيخ نايف الخريشه – استقال بتاريخ 1973/8/20
معالي السيد جمعه حماد – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد احمد الخليل
سعادة الشيخ مجحم العدوان – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة الشيخ ابراهيم كريشان – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد سليمان ارتيمه
سعادة السيد محمد ارشيد – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة الشيخ محمد ابو تايه – استقال بتاريخ 1973/8/20
سعادة السيد علي الهباهبه
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مجلس األعيان العاشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1973/8/21

تاريخ الحل

1974/11/27

الرئيس

سعيد المفتي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد سعيد المفتي
دولة السيد بهجت التلهوني
سيادة الشريف حسين بن ناصر
معالي السيد سعد جمعه
معالي السيد احمد طوقان
دولة السيد احمد اللوزي
معالي السيد احمد الطراونه
معالي السيد صالح المعشر
سعادة السيد وصفي ميرزا
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد وليد صالح
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد صالح طوقان
معالي السيد حسن الكاتب
معالي السيد عبد الرحيم الشريف
معالي السيد انطون عطاهللا
معالي السيد صالح ابو زيد
معالي السيد مصطفى دودين
معالي السيد رشيد عريقات
معالي السيد سالم المساعده
سعادة السيد وديع دعمس
سعادة السيد حافظ الحمدهللا
سعادة السيد فؤاد عبد الهادي
سعادة الشيخ نايف الخريشه
معالي السيد جمعه حماد
سعادة السيد احمد الخليل
سعادة السيد محمد ارشيد
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
سعادة السيد عبدهللا الزريقات
معالي السيد كامل الشريف
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مجلس األعيان الحادي عشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1974/12/1

تاريخ الحل

1979/1/20

الرئيس

سعيد المفتي
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد بهجت التلهوني
معالي السيد سعد جمعه
دولة السيد عبدالمنعم الرفاعي
معالي السيد احمد طوقان
دولة السيد احمد اللوزي
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد احمد الطراونه
معالي السيد شفيق ارشيدات
سعادة السيد وصفي ميرزا
معالي السيد رياض المفلح
معالي السيد علي محمد الهنداوي
معالي السيد صالح المجالي
معالي السيد صالح طوقان
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد فضل الدلقموني
معالي السيد عامر خماش
معالي السيد عدنان ابو عوده
سعادة السيد فؤاد قاقيش
معالي السيد كامل عريقات
سيادة الشريف ناصر بن جميل
سيادة الشريف محمد هاشم
سعادة الشيخ نوفان السعود
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
سعادة الشيخ محمد الحديد
سعادة السيد عمران المعايطه
سعادة الشيخ نايف الخريشه
سعادة السيد احمد الخليل
سعادة السيد ادمون روك
سعادة السيد حماده الفواز
سعادة السيد قاسم العيطان
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مجلس األعيان الثاني عشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1979/1/20

تاريخ الحل

1983/1/20

الرئيس

بهجت التلهوني
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد مضر بدران
معالي السيد سعد جمعه
معالي السيد احمد طوقان
دولة السيد زيد الرفاعي
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد هاشم الجيوسي
معالي السيد رياض المفلح
معالي السيد ضيف هللا الحمود
معالي السيد فرحان الشبيالت
معالي السيد علي محمد الهنداوي
معالي السيد صالح المجالي
معالي السيد صالح طوقان
معالي السيد عاكف الفايز
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد حسن الكايد
معالي السيد فضل الدلقموني
معالي السيد عدنان ابو عوده
سعادة السيد فؤاد قاقيش
معالي السيد كامل عريقات
سيادة الشريف محمد هاشم
سعادة الشيخ نوفان السعود
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
سعادة الشيخ محمد الحديد
سعادة السيد عمران المعايطه
سعادة السيد احمد الخليل
سعادة الشيخ سعود القاضي
سعادة السيد قاسم العيطان
سعادة الشيخ فيصل الجازي
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مجلس األعيان الثالث عشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1983/1/20

تاريخ الحل

1984/1/10

الرئيس

أحمد الطراونة
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معالي السيد احمد الطراونه
دولة السيد مضر بدران
دولة السيد زيد الرفاعي
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد رياض المفلح
معالي السيد ضيف هللا الحمود
سعادة السيد وصفي ميرزا
معالي السيد صالح المجالي
معالي السيد عاكف الفايز
معالي السيد حازم نسيبه
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد حسن الكايد
سعادة السيد فؤاد قاقيش
معالي السيد ذوقان الهنداوي
معالي السيد اكرم زعيتر
معالي السيد بهاء طوقان
معالي السيد كامل عريقات
معالي السيد محمد الفرحان العبيدات
ثروت محمود أحمد التلهوني
سعادة السيد محمد القرعان
سيادة الشريف محمد هاشم
سعادة الشيخ نوفان السعود
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
سعادة الشيخ محمد الحديد
سعادة السيد احمد الخليل
معالي السيد جمعه حماد
سعادة الشيخ سعود القاضي
سعادة السيد قاسم العيطان
سعادة السيد فيصل الجازي
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مجلس األعيان الرابع عشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1984/1/11

تاريخ الحل

1988/1/12

الرئيس

أحمد اللوزي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد احمد اللوزي
دولة السيد احمد عبيدات
دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد عبدالمنعم الرفاعي
دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد مضر بدران
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد احمد الطراونه
معالي السيد حكمت المصري
سعادة السيد وصفي ميرزا
معالي السيد وليد صالح
معالي السيد حازم نسيبه
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد خليل السالم
معالي السيد ذوقان الهنداوي
معالي السيد اكرم زعيتر
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد عامر خماش
معالي السيد علي عوده
سعادة السيد فريد السعد
معالي السيد كامل عريقات – توفي وعين بدالً منه رشيد عريقات
سعادة السيد محمد القرعان
سعادة السيد عبد المجيد شومان
سعادة الشيخ نوفان السعود
سعادة الشيخ محمد ابو تايه
معالي السيد جمعه حماد
سعادة الشيخ نايف الخريشه
معالي الشيخ هايل السرور
سعادة السيد مطلق الحديد
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مجلس األعيان الخامس عشر
عدد االعضاء

30

تاريخ التعيين

1988/1/12

تاريخ الحل

1989/11/23

الرئيس

أحمد اللوزي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد احمد اللوزي
دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد مضر بدران
معالي السيد احمد الطراونه
معالي السيد انسطاس حنانيا
معالي السيد عبد الرحمن خليفه
معالي السيد حكمت المصري – أعفي وعين بدالً منه أحمد عبيدات
معالي السيد وليد صالح – أعفي وعين بدالً منه عاكف الفايز
معالي السيد حازم نسيبه
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد خليل السالم
معالي السيد حسن الكايد
معالي السيد ذوقان الهنداوي
معالي السيد اكرم زعيتر
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد رشيد عريقات
معالي السيد عامر خماش
معالي السيد محمد رسول الكيالني
سعادة السيد محمد القرعان
ً
سعادة السيد عبد المجيد شومان – أعفي وعين بدال منه نظام شرابي
سعادة الشيخ نوفان السعود
معالي السيد جمعه حماد
ً
سعادة الشيخ نايف الخريشه – أعفي وعين بدال منه جمال الخريشة
معالي الشيخ هايل السرور
سعادة السيد برجس الحديد
سعادة السيد محمد بدير
سعادة السيد سالم بن نجاد
سعادة السيد محمد كمال
سعادة السيد فريدون حكمت
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مجلس األعيان السادس عشر
عدد االعضاء

40

تاريخ التعيين

1989/11/23

تاريخ الحل

1993/11/23

الرئيس

أحمد اللوزي
1

االعضاء

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

سمو األمير زيد بن شاكر
دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد احمد اللوزي
دولة السيد احمد عبيدات
معالي السيد عاكف الفايز
معالي السيد بشير الصباغ
معالي الدكتور صبحي عمرو
معالي السيد خليل السالم
معالي السيد اكرم زعيتر
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد عامر خماش
معالي السيد محمد رسول الكيالني
سعادة السيد جعفر الشامي
معالي السيد عمر النابلسي
معالي الدكتور اسحق الفرحان
معالي السيد سالم المساعده
معالي السيد كامل الشريف
معالي السيد مروان القاسم
معالي الدكتور سعيد التل
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي السيد إبراهيم عز الدين
سعادة السيد محمد القرعان
معالي السيد جمعه حماد
سعادة السيد برجس الحديد
سعادة السيد محمد كمال
سعادة السيد محمد بدير
سعادة السيد حمد الفرحان
سعادة السيد نواف سعود القاضي
سعادة السيد نجيب الرشدان
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

سعادة الشيخ خلف ابو نوير
معالي السيد علي ابو نوار
معالي السيد نذير رشيد
معالي السيد طارق عالء الدين
سعادة السيد خالد الطراونة
سعادة الدكتور داود حنانيا
سعادة الدكتور كمال الشاعر
سعادة السيد امين شقير
سعادة السيد حسني عايش
سعادة الشيخ احمد العدوان
سعادة السيد ابراهيم تقي الدين
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مجلس األعيان السابع عشر
عدد االعضاء
تاريخ التعيين

40
1993/11/23

تاريخ الحل

1997/11/22

الرئيس

أحمد اللوزي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة الدكتور عبد السالم المجالي
دولة السيد بهجت التلهوني
دولة السيد احمد اللوزي
دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد مضر بدران
دولة السيد احمد عبيدات
معالي السيد احمد الطراونه
معالي السيد عز الدين المفتي
معالي السيد عبدهللا صالح
معالي السيد ذوقان الهنداوي
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد عامر خماش
معالي السيد جمال ناصر
معالي السيد سالم المساعده
معالي الدكتور معن ابو نوار
معالي الدكتور كامل ابو جابر
معالي السيد مروان الحمود
سماحة الشيخ عبد العزيز الخياط
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي السيد كامل الشريف
معالي الدكتور سعيد التل
معالي السيد طاهر حكمت
معالي الدكتور جواد العناني
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي الدكتور ناصر الدين االسد
معالي الدكتور عبداللطيف عربيات
معالي السيد جودت السبول
سعادة السيد محمد القرعان
معالي السيد نذير رشيد
سعادة الدكتور داود حنانيا
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

سعادة الدكتور كمال الشاعر
سعادة السيد عبد المجيد شومان
سعادة الشيخ احمد العدوان
معالي الدكتور اشرف الكردي
سعادة السيد حماد المعايطه
سعادة الدكتور غيث شبيالت
سعادة السيد سامي الفايز
سعادة الشيخ مشهور ابو تايه
سعادة السيدة نائله الرشدان
سعادة الشيخ صيتان الماضي

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
-1توفي دولة السيد بهجت التلهوني بتاريخ .30/1/1994
- 2صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد أحمد العقايلة عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا ً من .1994 /5 /16
- 3صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد أحمد عبيدات من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من /12 /8
.1994
- 4صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور قسيم عبيدات عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا من .1994 /12 /8
- 5صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد أحمد اللوزي رئيسا ً لمجلس األعيان اعتبارا من .1995 /11 /23
- 6توفي معالي عز الدين المفتي بتاريخ .23/4/1996
- 7صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد ينال حكمت عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا من .1996 /5 /1
- 8توفي سعادة الشيخ صيتان مجحم الماضي بتاريخ .4/10/1996
- 9صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد أحمد اللوزي من رئاسة مجلس األعيان اعتبارا ً من 1997 /6 /7
 -10صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد زيد الرفاعي رئيسا ً لمجلس األعيان اعتبارا من 1997 /6 /8
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مجلس األعيان الثامن عشر
عدد االعضاء

40

تاريخ التعيين

1997/11/23

تاريخ الحل

2001/11/23

الرئيس

زيد الرفاعي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة الدكتور عبد السالم المجالي
دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد مضر بدران
دولة السيد عبد الكريم الكباريتي
معالي السيد عاكف الفايز
معالي الدكتور سامي جوده
معالي المهندس خالد الحاج حسن
معالي السيد ذوقان الهنداوي
معالي المشير حابس المجالي
معالي السيد محمد رسول الكيالني
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد ناجي الطراونه
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي السيد طاهر حكمت
معالي الدكتور جواد العناني
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي الدكتور كامل العجلوني
دولة الدكتور عبدهللا النسور
معالي الدكتور طاهر كنعان
معالي السيد رجائي كامل وفا الدجاني
معالي السيد حمدي الطباع
معالي الشيخ عبد الباقي جمو
معالي السيد جودت السبول
معالي الدكتور محمد عفاش العدوان
معالي أديب سالمه هلسا
معالي الدكتور فواز ابو الغنم
معالي الدكتوره ريما خلف
معالي السيد توفيق كريشان
معالي الدكتور نادر ابو الشعر
معالي السيد سعد الدين جمعه
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

معالي السيد نذير رشيد
سعادة الدكتور كمال الشاعر
سعادة الشيخ فيصل الجازي
معالي السيد جمال خوتات
معالي السيد نايف القاضي
سعادة السيد علي القضاه
عطوفة المهندس عاصم غوشه
سعادة السيد زهير الكايد
سعادة السيد داود سليمان
سعادة السيدة صبحيه المعاني

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :

أعضاء في مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ .1998 /5 /14
توفي العين عاكف الفايز بتاريخ .1998 /4 /8
صدرت اإلرادة الملكية السـامية بقبول استـقالة السيد طاهـر حكمت من عضوية مجلس األعيـان اعتبـارا ً من
 ،1998 /5 /8وذلك نظرا ً لتعيينه رئيسا ً لمحكمة التمييز والمجلس القضائي.
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين السادة:
عدنان ابو عودة
سامي مثقال الفايز
صدرت اإلرادة الملكية السـامية بقبول استـقالة جواد العناني من عضـوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريـخ
 ،1998/ 8 /20وذلك بسبب تعيينه رئيسا ً للديوان الملكي الهاشمي.
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة السادة:
طاهر كنعان
جودت السبول
توفيق كريشان
نايف القاضي
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين كل من السادة:
احمد عبيــدات
طاهر المصـري
مـروان دودين
إبراهيم الغبابشه
خليل الفناطسـه
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة عبد الكريم الكباريتي من عضوية مجلس األعيان اعتبـارا ً من
 ،1999/3/4وذلك بسبب تعيينه رئيسا ً للديوان الملكي الهاشمي.
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة عدنان أبو عودة من عضوية مجلس األعيان وذلك بسبب تعيينه
مستشارا ً سياسيا ً لجاللة الملك اعتبارا ً من .1999/ 3/ 10

72

صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين كل من السادة:
فايز الطراونه
جواد العناني
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة زيد الرفاعي رئيسا ً لمجلس األعيان اعتبارا ً من .1999/11/23
توفي السيد فيصل الجازي بتاريخ .1999 /11 /25
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين كاسب صفوق الجازي عضوا ً في مجلس األعيان اعتبـارا ً من تاريـخ
.2000/ 1/ 1
ً
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة فايز الطراونه من عضوية مجلس األعيـان اعتبارا من
تاريخ  . 2000 /1 /13وذلك بسبب تعيينه رئيسا ً للديوان الملكية الهاشمي.
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة عبد الكريم الكباريتي عضوا ً في مجلس األعيان اعتبـارا ً من تاريخ
.2000 /1 /13
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة السيدة ريما خلف من عضوية مجلس األعيـان اعتبـارا ً من
تاريـخ .2000 /10 /1
ً
ً
صدرت اإلرادة الملكية السـامية بتعيين سميح البطيخي عضـوا في مجلس األعيـان اعتبـارا من تاريـخ / 23
.2000 /11
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة جواد العناني من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ
.2001/7/3
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مجلس األعيان التاسع عشر
عدد االعضاء

40

تاريخ التعيين

2001/11/23

تاريخ الحل

2003/11/17

الرئيس

زيد الرفاعي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد عبد الرؤوف الروابده
معالي المهندس خالد الحاج حسن
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد مروان دودين
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي السيد طاهر حكمت
معالي السيد رياض عادل احمد الشكعه
معالي السيد رجائي كامل وفا الدجاني
معالي السيد ينال حكمت
معالي المهندس سعد السرور
معالي المهندس سمير قعوار
معالي السيد جمال الخريشة
معالي السيد جودت السبول
معالي الدكتور عارف البطاينه
معالي الدكتور محمد عفاش العدوان
معالي أديب سالمه هلسا
معالي الدكتور فواز ابو الغنم
معالي الدكتور عبدالرزاق النسور
معالي السيد توفيق كريشان
معالي المهندس سمير الحباشنه
معالي السيده سلوى المصري
معالي الدكتور احمد القضاه
معالي السيد سعد الدين جمعه
معالي السيد نايف القاضي
معالي السيد سميح بينو
معالي السيد عبدالرحيم العكور
معالي السيد مصطفى القيسي
معالي المشير عبدالحافظ الكعابنه
معالي السيد سميح البطيخي
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

سعادة السيدة صبحيه المعاني
سعادة السيد كاسب الجازي
سعادة السيد ماهر ارشيد
سعادة السيد عيسى الريموني
معالي السيد امجد المجالي
عطوفة السيد هاني خير
معالي السيد طراد الفايز
سعادة السيد حيدر مراد
سعادة الدكتور مصطفى الفياض
سعادة الدكتوره عليا ابو تايه

• التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
 -1صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة كل من السيد مصطفى القيسي و معالي السيد محمد عفاش
العدوان من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .2002 /1 /16
 -2صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة السيد سميح البطيخي من عضوية مجلس األعيان اعتبارا
من تاريخ .2002 / 3/ 21
 -3صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين كل من معالي السيد عوض خليفات و سعادة السيد محمد الملكاوي
عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .2002/ 4 /15
 -4صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد طراد الفايز من عضوية مجلس األعيان
اعتبارا من تاريخ 2002 / 10/ 1
 -5صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة الدكتور فايز الطراونة عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ .2003 /3 / 10
 -6صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة كل من عبد الرؤوف الروابدة وسعد هايل السرور من
عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ .2003/5/13
 -7صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ 2003/11/17
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مجلس األعيان العشرون
عدد االعضاء

55

تاريخ التعيين

2003/11/17

تاريخ الحل

2005/11/17

الرئيس

زيد الرفاعي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد زيد الرفاعي
دولة الدكتور عبد السالم المجالي
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة المهندس علي ابو الراغب
معالي السيد مروان الحمود
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي السيدة انعام المفتي
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي السيد هشام فايز حامد الشراري
معالي السيد يوسف حمدان جبر الخاليله
معالي الدكتور عوض خليفات
معالي السيد ينال حكمت
معالي السيد جمال الخريشة
معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات
معالي الدكتور عارف البطاينه
معالي الدكتور فواز ابو الغنم
معالي الدكتور عبدالرزاق النسور
معالي السيد توفيق كريشان
معالي السيد نادر الظهيرات
معالي السيده سلوى المصري
معالي السيد سعد الدين جمعه
معالي السيد نايف القاضي
معالي السيد صالح القالب
معالي السيد عبدالرحيم العكور
معالي السيد مصطفى القيسي
معالي السيد طراد الفايز
معالي الدكتورة رويده المعايطه
معالي المشير عبدالحافظ الكعابنه
سعادة السيدة صبحيه المعاني
سعادة السيد كاسب الجازي
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

سعادة السيد عيسى الريموني
عطوفة السيد هاني خير
سعادة السيد حيدر مراد
سعادة الدكتور مصطفى الفياض
عطوفة المهندس عاصم غوشه
معالي المشير فتحي ابو طالب
عطوفة السيد هاني طباره
عطوفة السيد زيد الزريقات
سعادة الدكتور فواز ابو تايه
سعادة السيد جودت المحيسن
سعادة السيد فالح عبد الكريم الطويل
سعادة المهندس عبد النهار
سعادة السيد أسامة أحمد الملكاوي
سعادة الدكتور يوسف الشريده
سعادة المهندس عايد العضايله
سعادة السيد محمد االزايده
سعادة الدكتور عادل حداد
سعادة السيد باسل المفتي
سعادة الدكتور زياد شرايحه
سعادة السيد كليب الفواز
سعادة السيد طارق مصاروه
سعادة السيد نبيل المشيني
سعادة السيد جهاد المومني
سعادة السيدة مي ابو السمن
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
ً
 .1توفي العين يوسف حمدان الجبر وقد صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين محمد الحاليقه عضوا في
مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ  ،2004 /10/ 25بدالً منه.
- 2صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمير الحباشنة عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ
.2005/4/12
ً
- 3صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة توفيق كريشان من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ .2005/ 4 / 12
- 4صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة رويدة المعايطة من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ .2005/7/27
ً
 -5صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .2005/11/17
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مجلس األعيان الحادي والعشرون
عدد االعضاء

55

تاريخ التعيين

2005/11/17

تاريخ الحل

2007/11/28

الرئيس

زيد الرفاعي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد احمد اللوزي
دولة السيد طاهر المصري
دولة الدكتور عبد السالم المجالي
دولة السيد عبد الكريم الكباريتي
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة المهندس علي ابو الراغب
دولة السيد فيصل الفايز
دولة الدكتور عدنان بدران
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيدة انعام المفتي
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي السيد رياض عادل احمد الشكعه
سماحة الشيخ عز الدين التميمي
معالي الدكتور عارف البطاينه
معالي الدكتور طارق السحيمات
معالي أديب سالمه هلسا
معالي السيد محمد الذويب
معالي السيد يوسف محمد الدالبيح
معالي السيد نادر الظهيرات
معالي سمير فهيم سلمان الحباشنة
معالي السيده سلوى المصري
معالي السيد حماد ابو جاموس
معالي المهندس منير صوبر
معالي الدكتور عبد الحافظ كاسب عبد العزيز الشخانبه
معالي الدكتور مروان المعشر
معالي السيد سعد الدين جمعه
دولة الدكتور هاني فوزي الملقي
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي الدكتور محمد الحاليقه
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
•
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

معالي السيد عبدالرحيم العكور
معالي الدكتور عادل الشريده
معالي السيد مصطفى القيسي
معالي الدكتور حاكم القاضي
معالي السيد رياض ابو كركي
معالي المشير عبدالحافظ الكعابنه
معالي المشير فتحي ابو طالب
معالي السيـد ميشيــل حمارنــة
سعادة السيد حيدر مراد
سعادة الدكتور فواز ابو تايه
سعادة المهندس عبد النهار
سعادة الدكتور عادل حداد
سعادة السيدة مي ابو السمن
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت
عطوفة السيد عبد الرحمن العدوان
سعادة السيد هشام المحيسن
سعادة السيدعبدهللا محمد الكايد اخوارشيده
سعادة الدكتور عبدالكريم الغرايبه
سعادة السيد خالد عبد النبي
سعادة السيد خلف المحارمه
سعادة السيد عبد نجادا
سعادة السيد عبد الحميد شومان
سعادة السيد عصام بدير
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة السيد سميح المومني

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة نادر ظهيرات من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ
.2005/12/22
صدرت اإلرادة الملكية السـامية بتعيين رويده المعايطة عضـوا ً في مجلس األعيـان اعتبـارا ً من تاريـخ .2006/3/1
توفي عادل حداد بتاريخ .2006/6/6
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة مروان المعشر من عضوية مجلس األعيـان اعتبارا من تاريخ
.2007/3/1
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين رجائي المعشر و تركي حداد عضوين في مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ.2007/8/27
توفي عبد هللا أخو ارشيدة بتاريخ .2007/9/11
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة منير صوبر من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ
.2007/10/16
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين زيد الرفاعي رئيسا ً لمجلس األعيان اعتبارا ً من .2007/11/17
صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ .2007/11/28
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مجلس األعيان الثاني والعشرون
عدد االعضاء

55

تاريخ التعيين

2007/11/29

تاريخ الحل

2009/12/17

الرئيس

زيد الرفاعي

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد زيد الرفاعي
دولة السيد طاهر المصري
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة المهندس علي ابو الراغب
دولة السيد فيصل الفايز
دولة الدكتور عدنان بدران
دولة الدكتور معروف البخيت
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد مروان دودين
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي الدكتور كامل العجلوني
معالي السيد رياض عادل احمد الشكعه
معالي الدكتور محمد حمدان
معالي الدكتور مروان كمال
معالي السيد هشام التل
معالي السيد يوسف محمد الدالبيح
معالي السيد نادر الظهيرات
معالي السيده سلوى المصري
معالي السيد حماد ابو جاموس
معالي السيد سعد الدين جمعه
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي السيد محمد جمعة عبد هللا الوحش
معالي السيد صالح القالب
معالي الدكتورة رويده المعايطه
معالي الدكتور حاكم القاضي
معالي السيد امجد المجالي
معالي السيد فاروق القصراوي
معالي السيد سالم الترك
معالي المشير عبدالحافظ الكعابنه

80

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

معالي السيـد ميشيــل حمارنــة
سعادة الدكتور داود حنانيا
سعادة السيد خليل الفناطسه
سعادة السيد حيدر مراد
سعادة الدكتور فواز ابو تايه
سعادة المهندس عايد العضايله
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت
سعادة السيد عبد الحميد شومان
سعادة السيد عصام بدير
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة السيد سميح المومني
سعادة السيد تركي حداد
سعادة السيد فخري ابوطالب
سعادة الدكتور محمد العدوان
سعادة محمد سالم سليمان الشوابكة
سعادة السيد محمد خريسات
سعادة السيــد أحمد العايـد العجارمـة
سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
سعادة الدكتور مناف عارف حجازي
سعادة السيد خيرالدين هاكوز
سعادة ابراهيم علي عبد العزيز سماره الزعبي
سعادة السيــد عبد المجيـد ذنيبــات
سعادة السيد أحمد عبدهللا ساري أبو ربيحة
هيفاء شاكر ابو غزاله
سعادة السيدة جانيت سعيد المفتي

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
 .1توفي خليل الفناطسه بتاريخ .2007/12/14
 .2صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين وليد المعاني عضوا في مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .2008/2/14
 .3صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة وليد المعاني من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من .2009 /5/ 12
وذلك بسبب تعيينه وزيرا ً للتعليم العالي والبحث العلمي.
 .4توفي حماد أبو جاموس بتاريخ .2008/11/21
 .5صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين عوض خليفات ومحمد صامد الرقاد عضوين في مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ .2009 /5 /25
 .6صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد زيد الرفاعي من رئاسة مجلس األعيان وعضويته اعتبارا
من تاريخ .2009/12/15
 .7صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ .2009/12/17
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مجلس األعيان الثالث والعشرون
عدد االعضاء

55

تاريخ التعيين

2009/12/17

تاريخ الحل

2010/11/25

الرئيس

طاهر المصري

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد طاهر المصري
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة السيد عبد الرؤوف الروابده
دولة المهندس علي ابو الراغب
دولة السيد فيصل الفايز
دولة الدكتور عدنان بدران
دولة الدكتور معروف البخيت
دولة المهندس نادرعبداللطيف الذهبي
معالي المهندس عبدالهادي المجالي
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد مروان دودين
معالي السيد طاهر حكمت
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
دولة الدكتور عبدهللا النسور
معالي السيد رياض عادل احمد الشكعه
معالي الدكتور عوض خليفات
معالي السيد حمدي الطباع
معالي الدكتور صالح إرشيدات
معالي الدكتور بسام عيد قاقيش
معالي الدكتور محمد عفاش العدوان
معالي الدكتور فواز ابو الغنم
معالي الدكتور راتب سالمه السعود
معالي السيد محمد الذويب
معالي السيد يوسف محمد الدالبيح
معالي السيد نادر الظهيرات
معالي السيد سميح طالب دروزة
معالي السيد محمد عودة انجادات
معالي الدكتور محمد خير علي مامسر
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي السيد سميح بينو
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

معالي السيد صالح القالب
معالي السيد حاتم الحلواني
معالي السيدة تمام علي الغول
معالي الدكتورة أمل حمد الفرحان
معالي السيد محمد علي محمد العالونة
معالي الدكتـور حمد الكساسبـة
معالي المشير عبدالحافظ الكعابنه
سعادة السيد محمد صامد الرقاد
معالي السيـد ميشيــل حمارنــة
سعادة الدكتور داود حنانيا
سعادة السيد عيسى الريموني
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت
سعادة السيد عبد المجيد شومان
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة السيد سميح المومني
سعادة السيــد أحمد العايـد العجارمـة
سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
سعادة ابراهيم علي عبد العزيز سماره الزعبي
سعادة السيــد عبد المجيـد ذنيبــات
هيفاء شاكر ابو غزاله
سعادة السيد ظاهر فهد الفواز
الدكتور نزيه سالمة العمارين
سعادة السيد عبدهللا الهباهبة
سعادة السيدة ناديا بشناق
سعادة السيد نائل رجا حسن الكباريتي

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
 .1صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد طاهر المصري رئيسا ً لمجلس األعيان اعتبارا من .2009/12/17
 .2صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة صالح القالب من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من .2010/1/19
 .3صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة خالد جميل الصرايرة عضوا ً في مجلس األعيان اعتبارا ً من .2010/2/23
 .4صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي سميح بينو من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من .2010/9/30
 .5صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة كل من الذوات التالية أسمائهم:
دولة السيد فيصل الفايز .معالي الدكتور عبدهللا النسور .معالي السيد محمد أحمد الذويب .سعادة السيد عيسى الريموني.
من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .2010/10/1
 .6صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة سعادة سميح المومني من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من .2010/10/6
 .7صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس األعيان اعتبارا ً من .2010/11/25
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مجلس األعيان الرابع والعشرون
عدد االعضاء

60

تاريخ التعيين

2010/11/25

تاريخ الحل

2011/10/25

الرئيس

طاهر المصري

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد طاهر المصري
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة السيد عبد الرؤوف الروابده
دولة الدكتور معروف البخيت
معالي المهندس عبدالهادي المجالي
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد طاهر حكمت
معالي السيدة ليلى عبدالحميد شرف
معالي السيد رياض عادل احمد الشكعه
معالي الدكتور عوض خليفات
معالي السيد حمدي الطباع
معالي الدكتور محمد حمدان
معالي الدكتــور محمد الصقــور
معالي الدكتور أمين محمود
معالي السيد توفيق كريشان
معالي السيد عبداالله الخطيب
معالي الدكتور كمال ناصر
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي السيد صالح القالب
معالي السيد حاتم الحلواني
معالي الدكتور عبد الشخانبة
معالي الدكتور صالح الدين البشير
معالي الدكتور نبيل الشريف
معالي الدكتورة أمل حمد الفرحان
معالي السيد محمد علي محمد العالونة
معالي السيد شريف الزعبي
معالي السيدة سهير العلي
معالي السيد باسم خليل السالم
معالي الدكتـور حمد الكساسبـة
معالي السيدة مها الخطيب
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

معالي الدكتور تيسير النعيمي
معالي السيد أيمن عودة
معالي السيد غالب الزعبي
معالي السيـد ميشيــل حمارنــة
معالي الدكتور أ ّمية صالح طوقان
سعادة الدكتور داود حنانيا
عطوفة السيد خالد جميل الصرايره
سعادة الدكتور مصطفى الفياض
سعادة الدكتوره عليا ابو تايه
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت
سعادة السيـد عبد الحميـد شومـان
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة السيــد أحمد العايـد العجارمـة
سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
سعادة السيــد عبد المجيـد ذنيبــات
سعادة السيد ظاهر فهد الفواز
سعادة الدكتـور نزيـه عماريــن
سعادة السيد عبدهللا الهباهبة
سعادة السيــد نائـل الكباريتــي
سعادة السيد محمد الرعود
سعادة السيــد إحسان شردم
سعادة السيـد محمود أحمـد العبـادي
سعادة الدكتورة نرمين حربي
سعادة السيد غازي سالم الجبور
سعادة السيــد محمود محمـد الزغـول
سعادة السيد طالل توفيق أبوغزالة
سعادة السيد نديم المعشر
سعادة الدكتور خالد الشريف
سعادة السيدة ريما ناصيف بطشون
سعادة السيد مازن دروزه
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التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
بموجب التعديالت الدستورية لسنة،2011والتي أصبحت سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية
بتاريخ،2011/10/1وعلما بأحكام الفقرة(/1ب)والفقرة()3من المادة()75من الدستور المعدل والتي تقضي بسقوط عضوية
مجلس االعيان حكما بمجرد تحقق احدى الحاالت المشار اليها في هذه المادة ومنها حمل جنسيه دولة اخرى ،وبناء على ذلك
سقطت عضوية السادة االعيان التالية أسمائهم حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستورالجديد2011/10/1لحملهم جنسيه دولة
اخرى وهم:
•
•
•
•
•

معالي الدكتور محمد احمد حمدان
معالي السيدة سهير العلي
سعادة السيد عبد الحميد شومان
سعادة السيد طالل ابوغزالة
سعادة الدكتور خالد الشريف
بتاريخ  ،2011/2/1صدرت اإلرادة الملكية بتكليف دولة السيد معروف البخيت بتشكيل الحكومة ،وكان عضوا في مجلس
االعيان ،وبذلك يكون قد جمع بين منصب الوزارة وعضوية مجلس االعيان ،وكذلك دخل في تشكيلة هذه الحكومة كل من الساده
االعيان معالي الدكتور تيسير النعيمي ،معالي السيد توفيق كريشان ،مع بقائهم اعضاء في مجلس االعيان.
صدرت االرادة الملكية السامية بحل هذا المجلس اعتبارا من تاريخ 2011/10/25
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مجلس األعيان الخامس والعشرون
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تاريخ التعيين

2011/10/25

تاريخ الحل

2013/10/25

الرئيس

طاهر المصري

االعضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد طاهر المصري
دولة الدكتور فايز الطراونه
دولة السيد عبد الرؤوف الروابده
معالي المهندس عبدالهادي المجالي
معالي السيد مروان الحمود
معالي السيد مروان دودين
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي الدكتور عوض خليفات
معالي السيد راتب الوزني
معالي الدكتور خالد الكركي
معالي الدكتور عبدهللا العكايلة
معالي الدكتور محمد محمود الصقور
معالي الدكتور محمد عفاش العدوان
معالي السيد هشام التل
معالي السيد يوسف محمد الدالبيح
معالي السيد عبداالله الخطيب
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي الدكتور بسام العموش
معالي السيد محمد جمعة عبد هللا الوحش
معالي السيد واصف عازر
معالي السيد محمد جواد حديد
معالي السيد نبيه شقم
سعادة الدكتور داود حنانيا
سعادة السيد حماد المعايطه
سعادة الدكتور يوسف الشريده
سعادة الدكتور مصطفى الفياض
سعادة السيدة وجدان التلهوني الساكت
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
سعادة السيــد عبد المجيـد ذنيبــات
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41
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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60

سعادة السيـد محمود أحمـد العبـادي
سعادة السيد مازن دروزه
سعادة السيد محمد الرقاد
سعادة الدكتور يوسف القسوس
سعادة السيد محمد سعيد الطرزي
سعادة السيد شفيق عجيالت
سماحة الدكتور محمود الشويات
سعادة السيد سامي الخصاونة
سعادة المهندس علي أبوربيحة
سعادة السيد رياض الصيفي
سعادة السيدة سمر الحاج حسن
سعادة السيدة هيفاء النجار
سعادة السيد ميشيل نزال
سعادة المهندس محمد درويش صايل الشهوان
سعادة السيد محمد عيد البندقجي
سعادة الدكتورة ليلى أبو حسان
سعادة الدكتور زيد الكيالني
سعادة السيدة انتصار حمزة دكيدك جردانة
سعادة السيد محمد كريشان
سعادة السيد ثالج ذيابات
سعادة السيد محمد ابراهيم العزام
سعادة السيدة امنه الزعبي
سعادة المهندس خالد أبو العز
سعادة الدكتور خالد أبو تايه
سعادة السيد سند النعيمات
سعادة الدكتور غازي الزبن
سعادة السيد محمد المورالهقيش
سعادة السيد طالل الماضي
سعادة السيد سويلم الصفيان
سعادة الدكتور محمد حماد سعيد

88

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة سعادة السيد عبدالمجيد ذنيبات من عضوية مجلس األعيان
اعتبارا من تاريخ 2012/1/12
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد عبداالله الخطيب من عضوية مجلس األعيان
اعتبارا من تاريخ 2012/5/6
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد هشام التل من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من
تاريخ 2012/5/15
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد مروان دودين من عضوية مجلس األعيان اعتبارا
من تاريخ 2012/10/6
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة سعادة العين الدكتور غازي الزبن من عضوية مجلس األعيان
اعتبارا من تاريخ 2012/11/20
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي العين المهندس عبدالهادي المجالي من عضوية مجلس
األعيان اعتبارا من تاريخ 2012/11/20
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة الدكتور فايز الطراونه من عضوية مجلس األعيان
اعتبارا من تاريخ 2013/1/28
صدرت اإلرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد عقل بلتاجي من عضوية مجلس األعيان اعتبارا
من تاريخ 2013/9/8

89

مجلس األعيان السادس والعشرون
عدد االعضاء
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تاريخ التعيين

2013/10/25

تاريخ الحل

2016/9/27
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معالي الدكتور شبيب فرح عماري
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معالي السيد بسام سالمه حدادين
سعادة السيد محمد صامد الرقاد
سعادة السيد أسامة أحمد الملكاوي
سعادة السيد محمد االزايده
سعادة السيدة مي ابو السمن
سعادة الدكتورة نوال الفاعوري
سعادة الدكتور جعفر الحنيطي
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سعادة السيدة هيفاء النجار
سعادة المهندس محمد درويش صايل الشهوان
سعادة السيد محمد عيد البندقجي
سعادة الدكتور زيد الكيالني
سعادة المهندس خالد أبو العز
سعادة السيد عواد سليم المساعيد
سعادة السيد حسن عبدالرحيم أبونعمة
صفوان سميح عبد الرحمن طوقان
سعادة السيد عبدهللا محمد ال عيون
سعادة السيد أديب محمد الجالمدة
سعادة الدكتورة رائدة جياد القطب
سعادة الدكتور غازي صالح البقاعين
سعادة السيد عوني محمد العدوان
سعادة السيدة تغريد مصطفى حكمت
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سعادة السيدة أملي عيسى نفاع
سعادة الدكتور هاشم حمدان أبوحسان
سعادة الدكتور عبدهللا يونس البشير
سعادة الدكتور محمد ابراهيم عبيدات
سعادة الدكتور مهند صالح العزة
سعادة السيد زياد بهجت الحمصي
سعادة السيد سمير محمد قردن
سعادة السيد ياسر حسين العتوم

التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
 .1نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )75من الدستور نصدر
ارادتنا بما هو آت :في ضوء كتاب دولة كتاب دولة رئيس مجلس االعيان رقم  1800/5/9/7تاريخ
 2013/11/2الذي بين فيه سقوط عضوية معالي الدكتور مروان راسم كمال من مجلس األعيان حكما ً بقرار
اعتبار محله في مجلس االعيان شاغرا ً .
 .2نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظم بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت  :تقبل استقالة سعادة السيدة جانيت المفتي من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ 2013/10/28
 .3نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر
إرادتنا بما هو آت -:يعين المذكوران تاليا ً أعضاء في مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ :2013/12/16
معالي السيد عادل ارشيد
سعادة الدكتورة هيام كلمات
 .4نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر
ارادتنا بما هو آت  :تقبل استقالة معالي السيدة أسمى خضر من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ
2014/4/23
 .5نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر
ارادتنا بما هو آت  :تقبل استقالة معالي العين الدكتور هاني الملقي من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من
.2014/11/9
تاريخ
 .6نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر
ارادتنا بما هو آت  :يعين معالي الدكتور كامل محادين عضوا في مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ
.2014/11/9
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 .7ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت  :ﯾﻌﯿﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﺎد ﻓﺎﺧﻮري ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
.2014/11/13
 .8ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت  :ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﻤﺎد ﻓﺎﺧﻮري ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
.2015/3/2
 .9ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ﺗﺎرﯾﺦ2015//33//33
ﻣﻦﺗﺎرﯾﺦ
اﻋﺘﺒﺎراﻣﻦ
اﻷﻋﯿﺎناﻋﺘﺒﺎرا
ﻣﺠﻠﺲاﻷﻋﯿﺎن
ﻋﻀﻮاﻓﻲﻓﻲﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻀﻮا
ﻣﺤﻤﻮد
اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﻌﺎﻟﻲ
.2015
ﻣﺤﻤﻮد
أﻣﯿﻦأﻣﯿﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﯾﻌﯿﻦﯾﻌﯿﻦ
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت]:[hn1:
 .10ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻧﺼﺪر
إرادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت :ﯾﻌﯿﻦ دوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺎﻛﻒ اﻟﻔﺎﯾﺰ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ / 10 / 25
.2015
 .11ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻧﺼﺪر
إرادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت :ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ دوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف اﻟﺮواﺑﺪة ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
2015 / 10 / 26
 .12ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻧﺼﺪر
إرادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ آت :ﯾﻌﯿﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﯾﺪ اﻟﺴﻮﯾﻠﻤﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
.2015/11/25
 .13ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ ات -:ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺬوات اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺳﻤﺎؤھﻢ ﺗﺎﻟﯿﺎ ً ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ :2016 /6 /1
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻮاد اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎدل اﻟﻄﻮﯾﺴﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﻄﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺟﯿﮫ ﻋﻮﯾﺲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺨﯿﺎط.
 .14ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ ات -:ﯾﻌﯿﻦ دوﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﯿﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ /6 /7
.2016
 .15ﻧﺤﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎدة ) (36ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻧﺼﺪر
ارادﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ ات :ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﺬوﯾﺐ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻋﯿﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
15/6/2016
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دولة الدكتور معروف البخيت
دولة السيد سمير زيد الرفاعي
دولة الدكتور عبدهللا النسور
معالي السيد مروان الحمود
معالي الدكتور رجائي المعشر
معالي الدكتور هشام محمد هاشم الخطيب
معالي الدكتور محمد أحمد حمدان غنيمه
معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات
معالي السيد طالل رشيد عريقات
معالي المهندس منير صوبر
معالي الدكتور كمال ناصر
معالي المهندس ناصر أحمد اللوزي
معالي الدكتور منذر جريس حدادين
معالي السيد محمد جواد حديد
معالي السيدة تمام علي الغول
معالي السيد حيدر محمود حيدر
معالي الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ
معالي الدكتورة أمل حمد الفرحان
معالي السيد نايف شاهر الحديد
معالي السيدة هالة نعمان بسيسو لطوف
معالي المهندس محمد جميل النجار
معالي السيد سمير سعيد مراد
معالي السيد أيمن حسين الصفدي
معالي السيدة رابحة عبدالفتاح الدباس
معالي السيد مازن سليمان الساكت
معالي الدكتور وجيه موسى عويس
معالي المهندس عاطف محمد التل
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معالي السيد عادل محمود بني محمد
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معالي الدكتور أ ّمية صالح طوقان
معالي السيد حيا اسليم القرالة
معالي السيد يوسف كاسب الجازي
معالي الدكتور بسام سمير التلهوني
معالي السيد أيمن عبدالكريم حتاحت
معالي الدكتور رضا شبلي الخوالدة
معالي السيدة ياسرة عاصم غوشة
سعادة السيد حماد المعايطه
سعادة السيد أسامة أحمد الملكاوي
سعادة السيد نائل الكباريتي
سعادة السيد طالل توفيق أبوغزالة
سعادة الدكتور يوسف القسوس
سعادة السيدة هيفاء النجار
سعادة السيدة تغريد مصطفى حكمت
سعادة السيد زياد بهجت الحمصي
سعادة السيد أحمد علي عايد السويلميين
سعادة الدكتور مصطفى محمد البراري
سعادة السيد عمر خيرالدين المعاني
سعادة الدكتور عبدهللا محمد الموسى
سعادة السيد حسن عبدالرحيم أبونعمة
سعادة السيد خليل يوسف عثمان
سعادة السيد غازي موسى الطيب
سعادة السيد توفيق حامد الطوالبة
سعادة السيد ظاهر فهد الفواز
سعادة الدكتور مناف عارف حجازي
سعادة الدكتور عميش يوسف عميش
سعادة السيد فيصل توفيق فياض
سعادة السيد محمود حسين أبو جمعه
سعادة السيد زياد محمد القرعان
سعادة السيدة سوسن عبدالسالم المجالي
سعادة السيد غازي أحمد أبوحسان
سعادة السيد عيسى حيدر مراد
سعادة السيدة فداء يحي حمود
سعادة السيد سمير نعيم عبدالهادي
معالي المهندس صخر مروان دودين
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التعديالت التي طرأت على هذا المجلس :
**تعديالت على المجلس
أوالً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :تقبل استقالة معالي السيد ايمن حسين عبدهللا الصفدي من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ . 2017/1/15
ثانياً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :يعين معالي السيد حسين هزاع المجالي عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ . 2017/1/19
ثالثاً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :تقبل استقالة معالي السيدة هالة نعمان خير الدين " بسيسو لطوف "من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ
. 2017/6/18
رابعاً :نحن فيصل بن الحسين نائب جاللة الملك المعظم بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :يعين معالي السيد " محمد ناصر" سامي جودة عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ . 2017/7/9
خامساً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :تقبل استقالة معالي السيد سمير مراد من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ .2018/2/25
سادساً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :يعين معالي المهندس وجيه طيب عزايزه عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .2018/3/25
سابعاً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :تقبل استقالة معالي الدكتور رجائي المعشر من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ . 2018/6/14
ثامناً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :يعين دولة الدكتور فايـز الطراونـة عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .2018/6/20
تاسعاً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :تقبل استقالة معالي الدكتور بسام سمير التلهوني من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .11/10/2018
عاشراً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما هو
آت :يعين معالي السيد هشام فايز حامد الشراري عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .11/12/2018
الحادي عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا
بما هو آت :يعين سعادة السيد "محمد سعيد" محمد شاهين عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .18/4/2019
الثاني عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :تقبل استقالة معالي السيدة ياسرة عاصم غوشة من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .9/5/2019
الثالث عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :تقبل استقالة سعادة السيدة فداء يحيى أحمد حمود من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .9/5/2019
الرابع عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :تعيين سعادة السيدة هند موسى زكي األيوبي عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .16/6/2019
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الخامس عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا
بما هو آت :تعيين سعادة السيدة ضحى محمد علي عبدالخالق عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .16/6/2019
السادس عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا
بما هو آت :تقبل استقالة سعادة السيد طالل توفيق أبو غزالة من عضوية مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ .18/8/2019
السابع عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :يعين دولة الدكتور هاني فوزي الملقي عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .7/11/2019
الثامن عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :يعين سعادة السيد طالل الكوفحي عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .7/11/2019
التاسع عشر :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36من الدستور نصدر ارادتنا بما
هو آت :يعين معالي الدكتور رجائي صالح المعشر عضوا في مجلس االعيان اعتبارا ً من تاريخ .20/1/2020
**انتقل الى رحمة هللا تعالى معالي السيد محمد جواد حديد بتاريخ .2019-1-20
**انتقل الى رحمة هللا تعالى سعادة السيد أسامة أحمد الملكاوي بتاريخ .2019-9-8
**انتقل الى رحمة هللا تعالى سعادة الدكتور عميش يوسف عميش بتاريخ .2020-1-2
**انتقل الى رحمة هللا تعالى معالي الدكتور محمد أحمد حمدان غنيمه بتاريخ .2020-2-4
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مجلس األعيان الثامن والعشرون
عدد االعضاء
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فيصل الفايز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

دولة السيد فيصل عاكف الفايز
دولة الدكتور معروف البخيت
دولة السيد سمير زيد الرفاعي
معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر
معالي السيد جمال حديثة علي الخريشه
معالي الدكتور صالح شفيق خليل ارشيدات
معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان
معالي السيد طالل رشيد عبدالرحمن عريقات
معالي السيد مفلح حمد المنيزل الرحيمي
معالي السيد محمد عوده حسن نجادات
معالي المهندس ناصر احمد عبدالكريم اللوزي
معالي السيد نايف سعود فارس القاضي
معالي السيد "محمد ناصر" سامي حسن جوده
معالي الدكتور محمد جمعه عبدهللا الوحش
معالي الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ بوران
معالي الدكتور احمد ذوقان سالم الهنداوي
معالي السيد شراري كساب عبدالعزيز الشخانبه
معالي الدكتور عاكف احمد مفلح الزعبي
معالي السيدة رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس
معالي السيد احمد فالح باير طبيشات
معالي السيد مازن سليمان علي الساكت
معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس
معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان
معالي المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه
معالي الدكتور اميه صالح الدين طوقان
معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي
معالي السيد بسام سالمه موسى الحدادين
معالي الدكتور نضال مرضي عبدهللا القطامين
معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي
معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

معالي المهندس مالك عطاهلل عالوي الكباريتي
معالي الدكتور احمد علي عويدي العبادي
معالي السيد محمد يوسف الملكاوي
سعادة السيد محمد صامد الرقاد
سعادة السيد مصطفى البراري
سعادة الدكتور مصطفى حمارنه
سعادة السيد يوسف الشريدة
سعادة السيد محمد سالم الشوابكة
سعادة الدكتورة رائدة القطب
سعادة السيدة هيفاء النجار
سعادة السيد محمود حسين أبو جمعه
سعادة السيد زياد محمد القرعان
سعادة السيد عيسى حيدر مراد
سعادة السيد صخر دودين
سعادة السيد خالد عاطف أبو العز
سعادة السيد مروان قطيشات
سعادة الدكتور هايل عبيدات
سعادة السيد مخيمر أبو جاموس
سعادة الدكتور طالل الشرفات
سعادة السيد سمير جميل مصاروة
سعادة السيدة احسان بركات
سعادة السيد عبدالرحمن العدوان
سعادة السيد توفيق يوسف الحاللمه
سعادة السيد فاضل الحمود
سعادة السيد مصطفى عبدربه البزايعة
سعادة السيد خير الدين إسماعيل هاكوز
سعادة السيد جمال الشوابكة
سعادة السيد احمد محمود الهباهبة
سعادة السيد ماجد خليفة المقابلة
سعادة السيدة غادة ميشيل بشوتي
سعادة السيد سمير صابر بينو
سعادة السيدة نايفه منور الزبن
سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي
سعادة السيد مدهللا الطراونة
سعادة السيد اكريم سليم العوضات
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تعديالت على المجلس :
أوالً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36والفقرة (/2ج) من المادة ( )40من
الدستور نصدر ارادتنا بما هو آت :
تقبل استقالة الذوات المذكورين تاليا ً من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ :2020-10-12
 .1معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان
 .2معالي الدكتور اميه صالح الدين طوقان
 .3معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي
 .4معالي السيد توفيق يوسف الحاللمه
ثانياً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36والفقرة (/2ج) من المادة ( )40من
الدستور نصدر ارادتنا بما هو آت :
يعين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ :26/11/2020
 .1معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة
 .2معالي السيد توفيق يوسف إبراهيم الحاللمة
 .3سعادة الدكتور عودة بطرس عودة قواس
 .4سعادة الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب
ثالثاً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36والفقرة (/2ج) من المادة ( )40من
الدستور نصدر ارادتنا بما هو آت :
تقبل استقالة الذوات المذكورين تاليا ً من عضوية مجلس األعيان اعتبارا ً من تاريخ :7/3/2021
 .1معالي المهندس وجيه طيب عبدهللا عزايزه
 .2معالي المهندس صخر مروان دودين
ثالثاً :نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية بمقتضى المادة ( )36والفقرة (/2ج) من المادة ( )40من
الدستور نصدر ارادتنا بما هو آت :
يعين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس األعيان اعتبارا من تاريخ :27/3/2021
 .1معالي الدكتور سمير عبدهللا عبدالقادر مطاوع.
 .2سعادة الدكتور جورج حزبون جورج حزبون.
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