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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

 1.1 مقدمة

فــي فصلــه الثالــث علــى إجــراءات انتخــاب رئيــس املجلــس ونائبــي  نــص النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 

 انتخــاب رئيــس املجلــس، ثــم انتخــاب 
ً
الرئيــس)األول والثانــي( ومســاعديه وآليــة احتســاب األصــوات، والتــي يتــم فيهــا أوال

 وينتخــب املســاعدين فــي قائمــة واحــدة، ويتطلــب فــوز الرئيــس والنائبيــن األكثريــة 
ً
النائــب األول والنائــب الثانــي تباعــا

املطلقــة للحاضريــن، فيمــا يتطلــب فــوز مســاعدي الرئيــس األكثريــة النســبية.

 ألحكام الفقرة )أ( من املادة )3( من النظام الداخلي ملجلس النواب لسنة 2013 والتي تنص على: »يتولى الرئاسة 
ً
وسندا

 
ً
األقــدم فــي النيابــة فــإن تســاوى أكثــر مــن نائــب فــي األقدميــة فالنائــب األكثــر نيابــة بعــدد الــدورات فــإن تســاووا فاألكبر ســنا

، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لســبب من األســباب يجوز اســتخالفه 
ً
بينهم، ويســاعده أصغر عضوين حاضرين ســنا

، وتنتهــي مهمتهــم بانتخــاب رئيــس املجلــس«، حيــث تبــوأ النائــب فــوزي طعيمــة ســدة الرئاســة لألقدميــة 
ً
بمــن يليــه ســنا

 ملســاعدة رئيــس فــي مهامــه.)1(
ً
النيابيــة مــن بيــن النــواب، ودعــا النائــب زينــب الزبيــد والنائــب قيــس زياديــن األصغــر ســنا

 له ملدة سنتين 
ً
 للفقرة )1( من املادة )69( من الدستور التي تنص على: »ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا

ً
وفقا  )1(

شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه«.
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

1.2 انتخاب رئيس مجلس النواب الثامن عشر

حســب التعديــالت الدســتورية األخيــرة أصبحــت املــدة الزمنيــة لرئاســة املجلــس عاميــن حيــث نــص الدســتور فــي املــادة 

 لــه ملــدة ســنتين شمســيتين ويجــوز إعــادة 
ً
)69( الفقــرة 1علــى »ينتخــب مجلــس النــواب فــي بــدء الــدورة العاديــة رئيســا

انتخابــه«. وترشــح كل مــن النائــب عاطــف الطراونــة والنائــب عبــدهللا العكايلــة ملنصــب رئيــس مجلــس النــواب، وفــاز 

 للنائــب عبــدهللا العكايلــة.
ً
 مقابــل 39 صوتــا

ً
باملنصــب النائــب عاطــف الطراونــة بعــد حصولــه علــى 87 صوتــا

1.3 انتخاب النائبين األول والثاني لرئيس مجلس النواب الثامن عشر

وفــق املــادة )16( مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب، تــم فتــح بــاب الترشــح لنائــب الرئيــس األول، فتقــدم كل مــن 

النائــب خالــد البكار،النائــب احمــد الصفــدي، والنائــب خميــس عطيــة، ومــن ثــم انســحب النائــب خالــد البــكار مــن 

املنافســة علــى النائــب االول، وبلغــت عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحون ملنصــب النائــب األول كمــا يلــي: 
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أجريــت جولــة واحــدة مــن انتخابــات النائــب األول لرئيــس املجلــس و جــاءت النتائــج بحصــول النائــب خميــس عطيــة 

 والتــي خولتــه بالفــوز بمنصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب.
ً
علــى 64 صوتــا

وفيمــا يخــص انتخابــات النائــب الثانــي خــاض كل مــن النائــب أحمــد الهميســات، النائــب ســليمان الزبــن، النائــب مفلــح 

الخزاعلــة، النائــب عبــدهللا عبيــدات، النائــب احمــد اللــوزي املنافســة علــى منصــب نائــب الرئيــس الثانــي، وفيمــا يلــي 

األصــوات التــي حصــل عليهــا املترشــحون خــالل الجولــة األولــى: 

ولــم يتحصــل أي مرشــح علــى األكثريــة خــالل الجولــة األولــى، وخــالل الجولــة الثانيــة التــي أجريــت ألعلــى مرشــحين حصــال 

 
ً
55 صوتــا  مقابــل 

ً
66 صوتــا علــى األصــوات، فــاز النائــب ســليمان الزبــن بمنصــب النائــب الثانــي بعــد حصولــه علــى 

للنائــب أحمــد اللــوزي:
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1.4 انتخابات املساعدين لرئيس مجلس النواب الثامن عشر

جرى انتخابات املساعدين لرئيس مجلس النواب بكتابة اسم 
ُ
وفق املادة )16( من النظام الداخلي ملجلس النواب، ت

مرشحين اثنين على ورقة واحدة وأعلى املرشحيِن اللذين يحصالِن على أعلى األصوات يفوزاِن بموقع املساعدين.

العــدوان،  محمــود  النائــب  مــن  كل  بالترشــح  تقــدم  املســاعدين،  ملنصــب  الترشــح  بــاب  املجلــس  رئيــس  افتتــاح  بعــد 

النائــب صــوان الشــرفات، النائــب فيصــل األعــور، النائــب مو�ســى الوحــش، النائــب شــعيب شــديفات، وحصــل كل مــن 

املترشــحين علــى األصــوات التاليــة:

وبنــاًء علــى النتائــج فقــد تبــوأ النائــب محمــود العــدوان منصــب املســاعد األول لرئيــس مجلــس النــواب والنائــب فيصــل 

األعــور منصــب املســاعد الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب واللــذاِن حصــال علــى  أكثريــة األصــوات.

1.5 توزيع املكتب الدائم على الكتل النيابية خالل العام الثاني

 للشكل التالي:
ً
توزعت مناصب املكتب الدائم بين أربع كتل نيابية من أصل سبع كتل برملانية وذلك وفقا
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1.6 اللجان الدائمة

ل فــي بدايــة 
َ
شــك

ُ
حــدد الفصــل الســابع مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 لجــان املجلــس الدائمــة والتــي ت

 كحــد أعلــى وســبعة أعضــاء كحــد أدنــى.
ً
كل دورة عاديــة، والتــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا

ويتــم انتخــاب أعضــاء اللجــان الدائمــة والتــي يبلــغ عددهــا 20 لجنــة دائمــة باالقتــراع الســري إذا زاد عــدد املرشــحين عــن 

 فــي أكثــر مــن لجنتيــن دائمتيــن، كذلــك منــع النظــام الداخلــي الجمــع بيــن 
ً
العــدد املقــرر، وال يجــوز أن يكــون النائــب عضــوا

عضويــة اللجــان وعضويــة املكتــب الدائم.

وبنــاًء علــى إحصائيــات فريــق »راصــد«، تبيــن أن 10 نــواب لــم ينضمــوا إلــى أي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة، كذلــك تبيــن 

 انضمــوا إلــى لجنــة دائمــة واحــدة، ولــم ينضــم أي عضــو مــن أعضــاء 
ً
 انضمــوا إلــى لجنتيــن دائمتيــن و 20 نائبــا

ً
أن 95 نائبــا

 ملــا نــّص عليــه النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب. 
ً
املكتــب الدائــم إلــى أي لجنــة اســتنادا

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

التربية والتعليم والثقافة السياحة واالثار

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق فلسطين

النائب:النائب:
ابتسام يوسف النوافلة اندريه مراد محمود حواري 

وطناملستقبل 
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

التربية والتعليم والثقافة 

التربية والتعليم والثقافة 

القانونية

فلسطين

الصحة والبيئة 

الصحة والبيئة 

االدارية 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

إبراهيم حسين بني هاني 

إبراهيم محفوظ البدور

إبراهيم عبدالرزاق أبو العز

إبراهيم محمد أبو السيد

مبادرة 

وطن

املستقبل 

االصالح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

السياحة واالثارالصحة والبيئة

العمل والتنمية االجتماعية والسكاناالدراية 

النائب:النائب:
أحمد إبراهيم الهميساتإبراهيم مشرف القرعان

املستقبل وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

الشؤون الخارجيةالقانونية

الحريات العامة وحقو االنسان السياحة واالثار 

النائب:النائب:
احمد سالمة اللوزيأحمد حسن الفريحات

مبادرة املستقبل 
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

الحريات العامة و حقوق االنسان

التوجية الوطني واالعالم

املالية

السياحة واالثار

فلسطين

الخدمات العامة والنقل 

التوجية الوطني واالعالم 

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

أحمد سليمان الرقب

انتصار بادي حجازي

أحمد محمد الصفدي 

إنصاف أحمد الخوالدة

االصالح

النهضة 

املستقبل 

املستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الخدمات العامة والنقلالخدمات العامة والنقل

النظام والسلوك الحريات العامة وحقوق االنسان 

النائب:النائب:
تامر شاهر بينوبركات كامل العبادي

االصالحاملستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

الصحة والبيئةالطاقة والثروة املعدنية 

الخدمات العامة والنقل 

النائب:النائب:
جودت إبراهيم الدرابسةجمال عي�سى قموه

النهضة مبادرة 
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 • •

القانونية

الشباب والرياضة 

الزراعة واملياة 

التربية والتعليم والثقافة 

الزراعة واملياة

فلسطين

النظام والسلوك 

الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

حابس ركاد الشبيب

حازم صالح املجالي 

حابس سامي الفايز

حسن عصري السعود

مستقل 

العدالة

العدالة

املستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 •

الصحة والبيئةالخدمات العامة والنقل

الخدمات العامة والنقل الحريات العامة وحقوق االنسان 

النائب:النائب:
حسني محمد الشيابحسن مفلح العجارمة

املستقبل املستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الزراعة واملياة القانونية

النظام والسلوك الطاقة والثروة املعدنية 

النائب:النائب:
حمود إبراهيم الزواهرة حسين عطية القي�سي

املستقبل الحداثة والتنمية 



13

تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

•

الصحة والبيئة

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

االدارية

املرأة وشؤون االسرة 

الطاقة والثروة املعدنية 

املرأة وشؤون االسرة 

الزراعة واملياة

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

حياة حسين مسيمي

خالد زاهر الفناطسة

خالد رمضان عواد

خالد عبدالرزاق الحياري

االصالح

وطن

مستقل 

مستقل

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

املاليةالعمل والتنمية االجتماعية والسكان

الخدمات العامة والنقل 

النائب:النائب:
خالد مو�سى عي�سى أبو حسانخالد محمود البكار البشتاوي

املستقبل مستقل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

الريف والبادية

النائب:النائب:
خميس حسين عطيةخليل حسين عطية

الحداثة والتنمية مستقل
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

االقتصاد واالستثمار

الشؤون الخارجية

الشؤون الخارجية

االدارية

املرأة وشؤون االسرة 

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق 

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

خير عبدهللا أبو صعيليك

رائد عقلة الخزاعلة 

ديمة محمد طهبوب 

راشد محمد الشوحة

مبادرة 

املستقبل 

االصالح

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الشؤون الخارجيةاالقتصاد واالستثمار

املرأة وشؤون االسرةالخدمات العامة والنقل 

النائب:النائب:
رسمية علي الكعابنة رجا جزاع الصرايرة 

املستقبل وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

النظام والسلوكاالدارية 

املرأة وشؤون االسرةالطاقة والثروة املعدنية

النائب:النائب:
رندة عباطة الشعار رمضان محمد الحنيطي

النهضة وطن
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

املالية

القانونية 

القانونية

االقتصاد واالستثمار 

االقتصاد واالستثمار

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

املرأة وشؤون االسرة

الريف والبادية

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

رياض محمد العزام

زيد محمد الشوابكة

ريم عقلة أبو دلبوح 

زينب حمود الزبيد 

مبادرة 

وطن

العدالة

مبادرة 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

التوجية الوطني واالعالم

 فلسطين

النائب:النائب:
سليمان حويلة عيد الزبنسعود سالم أبو محفوظ

النهضة االصالح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الحريات العامة و حقوق االنسانالشباب والرياضة 

النظام والسلوكالحريات العامة وحقوق االنسان

النائب:النائب:
شعيب خلف الشديفاتشاهه سالم العمارين

املستقبل املستقبل 
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

التربية والتعليم والثقافة 

التربية والتعليم والثقافة 

الشباب والرياضة

التوجية الوطني واالعالم

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

صالح عبدالكريم العرموطي 

صداح أحمد الحباشنة 

صباح سهو الشعار 

صفاء عبدهللا املومني

االصالح

مستقل 

وطن

املستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

الشباب والرياضة

الريف والبادية

النائب:النائب:
طارق سامي خوريصوان طلب الشرفات

النهضة الحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

املاليةالشباب والرياضة 

النائب:النائب:
عبدالرحمن حسين العوايشةعبد علي املحسيري

املستقبل الحداثة والتنمية 



17

تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

 

التوجية الوطني واالعالم

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

السياحة واالثار

الطاقة والثروة املعدنية

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

عبدالقادر سلمان األزايدة

عبدهللا بديع عبدالدايم 

عبدالكريم فيصل الدغمي

عبدهللا علي العكايلة

النهضة 

وطن 

مستقل

االصالح

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الشباب والرياضة 

التوجية الوطني واالعالم

النائب:النائب:
عبدهللا قاسم عبيدات عبدهللا غانم زريقات

املستقبل الحداثة والتنمية

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

الزراعة واملياة القانونية

النائب:النائب:
عدنان سعيد الركيبات عبداملنعم صالح العودات

العدالةالعدالة
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

الخدمات العامة والنقل

االدارية

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

الطاقة والثروة املعدنيةالزراعة واملياة

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

عزيز محمد علي العبيدي

علي خلف حجاحجة

عقلة غمار الزبون

علي سالم الخاليلة

وطن

املستقبل 

مبادرة 

الحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

االقتصاد واالستثمارالتربية والتعليم والثقافة 

فلسطيناملرأة وشؤون االسرة

النائب:النائب:
عمر صبحي قراقيشعليا عودة أبو هليل

وطنالحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

االداريةاملالية

الصحة والبيئةالحريات العامة وحقوق االنسان

النائب:النائب:
عي�سى علي خشاشنة عواد محمد الزوايدة

النهضة املستقبل 
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

النظام والسلوك

الزراعة واملياة

املالية

النظام والسلوك

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائق

املرأة وشؤون االسرة

االقتصاد واالستثمار

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

غازي محمد الهواملة

فضية عبدهللا الدايات

فضيل منور العبادي

فواز محمود الزعبي

املستقبل 

النهضة 

مبادرة 

الحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

الشؤون الخارجية

التربية والتعليم والثقافة

النائب:النائب:
فيصل نايف األعور فوزي شاكر طعيمه داوود

مبادرة مبادرة 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الشؤون الخارجيةالسياحة واالثار

الطاقة والثروة املعدنية فلسطين

النائب:النائب:
قيس خليل زيادينق�سي أحمد الدمي�سي

مستقلالعدالة 



20

تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 

 •

 

املالية

النظام والسلوك

الزراعة واملياة

الشباب والرياضة

الحريات العامة وحقوق االنسانالزراعة واملالية

الزراعة واملياة 

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

كمال أحمد الزغول

مازن تركي القا�سي

ماجد محمود قويسم

مجحم حمد الصقور

املستقبل 

الحداثة والتنمية 

املستقبل 

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الشباب والرياضةاالدارية

فلسطينالريف والبادية

النائب:النائب:
محمد جميل الظهراويمحاسن منيزل الشرعة

العدالةالحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

املاليةاالقتصاد واالستثمار 

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقالصحة والبيئة

النائب:النائب:
محمد راشد البرايسة محمد حسين العياصرة

النهضة النهضة 
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

االقتصاد واالستثمار

الشباب والرياضة 

الصحة والبيئة

التوجية الوطني واالعالم

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

محمد سعد العتايقة

صالح ابو تاية 

محمد ضيف هللا الفالحات

محمد عبدالفتاح هديب

النهضة 

مستقل

وطن

العدالة

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الخدمات العامة والنقلالتوجية الوطني واالعالم

النائب:النائب:
محمد ناصر الزعبيمحمد علي الرياطي

املستقبل الحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

النائب:النائب:
محمود أحمد العدوانمحمد نوح القضاة 

وطنمستقل
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

الشباب والرياضة 

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

فلسطين

فلسطين

النظام والسلوك

النائب:

النائب:

النائب:
محمود جميل خلف الفراهيد

محمود عطاهلل طيطي

محمود خلف النعيمات

الحداثة والتنمية 

العدالة

الحداثة والتنمية 

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

الشؤون الخارجية

املرأة وشؤون االسرة

النائب:
مرام مسلم الحيصة

مستقل

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

القانونية االدارية

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقالصحة والبيئة

النائب:النائب:
مصطفى رمضان ياغيمرزوق حمد الدعجة

مبادرة وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  •

القانونيةالتوجية الوطني واالعالم

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقاملرأة وشؤون االسرة

النائب:النائب:
مصطفى فؤاد محمد الخصاونة مصطفى عبدالرحمن العساف

مبادرة االصالح
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تركيبة مجلس النواب األردني 

خــــــالل العــــــام الثــــــاني

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 

 •

 •

 •

التربية والتعليم والثقافة 

القانونية

املالية

القانونية

الطاقة والثروة املعدنية

االقتصاد واالستثمار

العمل والتنمية االجتماعية والسكان

السياحة واالثار

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

مصلح أحمد الطراونة

مفلح محمد الخزاعلة 

معتز محمد أبو رمان 

منال علي الضمور

املستقبل 

مبادرة 

مستقل

وطن

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الشؤون الخارجيةالشؤون الخارجية 

 الحريات العامة وحقوق االنسانالسياحة واالثار

النائب:النائب:
منصور سيف الدين مراد سجاجة منتهى عبدالجواد البعول

االصالحالحداثة والتنمية 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

  

املالية

االقتصاد واالستثمار

النائب:النائب:
مو�سى علي الوحشمو�سى بركات الزواهرة

االصالحمستقل
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الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 • •

 

الزراعة واملياة

التوجية الوطني واالعالم

الشباب والرياضة

املالية

السياحة واالثار

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

مو�سى علي هنطش

نبيل ميخائيل الغيشان

نبيل كامل الشيشاني

نصار حسن القي�سي

االصالح

مستقل

االصالح

النهضة 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الريف والباديةالشؤون الخارجية 

النزاهة والشفافية وتق�سي الحقائقالنظام والسلوك

النائب:النائب:
نواف حسين النعيماتنضال محمود الطعاني 

وطنالعدالة 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • 

التربية والتعليم والثقافة االدارية 

املرأة وشؤون االسرةالعمل والتنمية االجتماعية والسكان

النائب:النائب:
هدى حسين العتومنواف مقبل الزيود

االصالحالعدالة
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الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

الخدمات العامة والنقل

النائب:
يوسف محمد الجراح

النهضة 

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

عضوية اللجان الدائمة:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

االدارية

السياحة واآلثار

االقتصاد واالستثمار

الشؤون الخارجية

الطاقة والثروة املعدنيةالتربية والتعليم والثقافة

السياحة واآلثار

النائب:

النائب:

النائب:

النائب:

هيا حسين العبادي  

وائل مو�سى رزوق

هيثم جريس الزيادين 

وصفي هالل حداد 

النهضة 

النهضة 

املستقبل 

املستقبل 

الكتلــة:الكتلــة:

عضوية اللجان الدائمة:عضوية اللجان الدائمة:

 • •

 • •

الحريات العامة وحقوق االنسان التوجية الوطني واالعالم

 فلسطينالحريات العامة وحقوق االنسان

النائب:النائب:
يحيى محمد السعودوفاء سعيد بني مصطفى

العدالةمبادرة
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1.7 الكتل البرملانية

حــدد الفصــل الخامــس مــن النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب لســنة 2013 تشــكيل الكتــل واالئتالفــات النيابيــة، ويحــق 

لــكل مجموعــة مــن النــواب ال يقــل عددهــا عــن 10% مــن أعضــاء املجلــس تشــكيل كتلــة نيابيــة، ويحــق لكتلتيــن أو أكثــر 

تشــكيل ائتــالف نيابــي، ويبيــن الشــكل التالــي توزيــع الكتــل النيابيــة خــالل العــام الثانــي.
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وفــي العــام الثانــي ملجلــس النــواب الثامــن عشــر، نجحــت كتلتــا املســتقبل ووطــن بالحصــول علــى أكبــر عــدد مــن النــواب 

 علــى التوالــي أي بنســبة 21.5 % و 13 % بالتوالــي لــكل منهمــا مــن مجمــوع أعضــاء 
ً
األعضــاء والــذي بلــغ 28 و17 عضــوا

املجلــس، وفيمــا يخــص توزيــع مناصــب اللجــان الدائمــة علــى الكتــل النيابيــة، حصلــت كتلــة املســتقبل علــى أكبــر عــدد 

مــن مناصــب رؤســاء اللجــان الدائمــة بواقــع 7 رؤســاء، بينمــا لــم تحصــل كتلتــا اإلصــالح والنهضــة علــى رئاســة أي لجنــة 

دائمــة، ويبيــن الجــدول التالــي املناصــب التــي حصلــت عليهــا الكتــل البرملانيــة فــي اللجــان الدائمــة.

الجدول رقم )1(: املناصب التي حصلت عليها الكتل البرملانية في اللجان الدائمة

الكتلة
عدد أعضاء 

الكتلة

عدد األعضاء 

في لجنة واحدة

عدد األعضاء 

في لجنتين

عدد األعضاء 

في منصب 

رئيس لجنة

عدد األعضاء 

في منصب نائب 

رئيس لجنة

عدد األعضاء 

في منصب 

مقرر لجنة

28226744املستقبل 

17112513وطن

15310030النهضة

1439005االصالح

1449331الحداثة والتنمية 

14212353العدالة 

14310112مبادرة 

132  14مستقل
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1.8 الفئات العمرية 

عمــل فريــق »راصــد« علــى تتبــع الفئــات العمريــة ألعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر، وبينــت النتائــج أن أعلــى فئــة 

عمريــة فــي املجلــس الثامــن عشــر كانــت مــا بيــن 40 - 49 ســنة، ويبيــن الرســم اآلتــي توزيــع النــواب حســب أعمارهــم:





مركز الحياة & راصد

Al-Hayat Center & RASED

Tel: +962 6 5377 330                                    Fax: +962 6 5377 230
Website: www.hayatcenter.org               Website: www.rasedjo.org
www.facebook.com/HAYATCENTERJO           www.facebook.com/rased.jordan
E-mail: info@hayatcenter.org                   www.twitter.com/alhayatcenter


