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مركز الحياة - راصد

 معدل أعمار املترشحات واملترشحين على مستوى األردن
ً
راصد: 51.5 عاما

 معدل أعمار املترشحات واملترشحين على مستوى األردن.  
ً
51.5 عاما  •

 معدل أعمار املترشحون الذكور على مستوى األردن.  
ً
52.6 عاما  •

 معدل أعمار املترشحات على مستوى األردن.  
ً
47.4 عاما  •

139 برملانية وبرملاني سابقين يترشحون النتخابات 2020   •

 .
ً
دائرة اربد األولى االنتخابية األعلى بمعدل أعمار املترشحين بـ 54 عاما  •

 من دائرة عجلون االنتخابية.  
ً
 بلغ 81 عاما

ً
أكبر املترشحات واملترشحين عمرا  •

  .
ً
10 مترشحات لالنتخابات أعمارهّن 30 عاما  •

  .
ً
10 مترشحون لالنتخابات أعمارهم 30 عاما  •

  .
ً
عمان الرابعة األقل بمعدل أعمار املترشحات واملترشحين بـ 48.5 عاما  •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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األحد 2020/10/11

عمان - األردن

مركــز الحيــاة - راصــد، ضمــن متابعــة أعمــال تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة 2020، عمــل الفريــق علــى 

هــذا  أن  بنــي عامــر  الدكتــور عامــر  الســياق ذكــر  هــذا  وفــي  العمريــة،  الفئــة  املترشــحات واملترشــحين حســب  تحليــل 

التحليــل يهــدف إلــى إطــاع املواطنيــن علــى أعمــار املترشــحات واملترشــحين ملــا فــي ذلــك مــن مؤشــرات يمكــن البنــاء عليهــا. 

 
ً
 ملتطلبــات تعزيــز عمليــة املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة ترشــحا

ً
وقــال بنــي عامــر أن هــذه املعلومــات يتــم نشــرها وفقــا

، كمــا يمكــن االســتفادة منهــا مــن قبــل املواطــن والباحــث واألكاديمــي واملتخصــص واإلعامــي فــي حــال كان لديهم 
ً
وانتخابــا

الرغبــة فــي التحليــل النوعــي للعمليــة االنتخابيــة.  

 فيمــا كان معــدل أعمــار املترشــحين 
ً
وبينــت النتائــج أن معــدل أعمــار املترشــحات واملترشــحين كافــة وصــل إلــى 51.5 عامــا

، كمــا أظهــرت النتائــج أن تعــداد 
ً
، بينمــا وصلــت معــدل أعمــار املترشــحات اإلنــاث إلــى 47.4 عامــا

ً
الذكــور 52.6 عامــا

 أي 
ً
املترشــحات واملترشــحين الذيــن كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة مــن 30 – 39 قــد وصــل إلــى 221 مترشــحة ومترشــحا

بنســبة %12.9 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين، فيمــا وصــل عــدد املترشــحات واملترشــحين ضمــن الفئــة العمريــة 

 أي مــا نســبته %25.6 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين، و707 مترشــحة 
ً
مــن 40 – 49 إلــى 439 مترشــحة ومترشــحا

 بما نسبته %41.2، وبلغ تعداد املترشحات واملترشحين الذين تجاوزوا 
ً
 ضمن الفئة العمرية 50 – 59 عاما

ً
ومترشحا

 أي مــا نســبته %20.4 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.  
ً
 350 مترشــحة ومترشــحا

ً
60 عامــا

املترشــحات  أعمــار  معــدل  فــي  األقــل  االنتخابيــة  الرابعــة  عمــان  دائــرة  كانــت  فقــد  االنتخابيــة  الدوائــر  وعلــى صعيــد 

، تلتهــا دائــرة املفــرق االنتخابيــة والتــي كان بهــا معــدل أعمــار املترشــحات واملترشــحين 
ً
واملترشــحين فيهــا وذلــك بـــ 48.5 عامــا

، أمــا أعلــى دائــرة انتخابيــة بمعــدل أعمــار املترشــحات واملترشــحين فقــد كانــت دائــرة اربــد األولــى االنتخابيــة 
ً
49 عامــا

  .
ً
بمعــدل أعمــار وصــل إلــى 54 عامــا

 فقــط، منهــن مترشــحتين فــي عمــان 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أن 10 مترشــحات مــن أصــل 369 ســيدة أعمارهــّن 30 عامــا

الرابعــة ومترشــحة فــي كل مــن عمــان الخامســة والثالثــة والزرقــاء األولــى واربــد األولــى والثانيــة وعجلــون ومترشــحتين فــي 

 فــي دائــرة الزرقــاء األولــى االنتخابيــة.  
ً
دائــرة العقبــة االنتخابيــة، فيمــا بلــغ عمــر أكبــر مترشــحة لانتخابــات 69 عامــا
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 فــي دائــرة 
ً
، تــاه مرشــحا

ً
 قــد ترشــح فــي دائــرة عجلــون االنتخابيــة حيــث بلــغ عمــره 81 عامــا

ً
وكان أكبــر املترشــحين عمــرا

 20 
ً
، ووصــل عــدد املترشــحات واملترشــحون الذيــن بلغــت أعمارهــم 30 عامــا

ً
الكــرك االنتخابيــة حيــث بلــغ عمــره 80 عامــا

 ذكــور وإنــاث.  
ً
 مناصفــة

ً
مترشــحة ومترشــحا

 من املجالس الســابقة 
ً
وعلى صعيد البرملانيات والبرملانيين الذين ترشــحوا فقد بينت النتائج أن 139 برملانية وبرملانيا

 مــن املجلــس الثامــن عشــر، و48 برملانيــة 
ً
قــد ترشــحوا النتخابــات املجلــس التاســع عشــر، منهــم 91 برملانيــة وبرملانيــا

 مــن املجالــس التــي ســبقت املجلــس الثامــن عشــر. 
ً
وبرملانيــا

، فيمــا وصــل 
ً
وتبيــن أن عــدد البرملانييــن الذكــور الذيــن ترشــحوا مــن املجلــس الثامــن عشــر قــد وصــل إلــى )73( برملانيــا

ووصــل   ،
ً
برملانيــا  )38( عشــر  الثامــن  املجلــس  ســبقت  التــي  املجالــس  مــن  ترشــحوا  الذيــن  الذكــور  البرملانيــون  عــدد 

عــدد البرملانيــات اإلنــاث املترشــحات مــن املجلــس الثامــن عشــر إلــى )18( مترشــحة، فيمــا بلــغ عــدد البرملانيــات اإلنــاث 

املترشــحات مــن املجالــس التــي ســبقت املجلــس الثامــن عشــر )10( برملانيــات ســابقات. 
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أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذين ترشحوا لالنتخابات النيابية 2020

اسم املرشحالرقماسم املرشحالرقم

علي خلف رضوان حجاحجه47ابتسام بوسف خليل النوافلة1

علي سالم فاضل الخايلة48ابراهيم محمد سلمان ابو السيد2

عليا عوده نصار ابو هليل49احمد ابراهيم الهميسات3

عمر صبحي قراقيش50احمد الصفدي4

عواد محمد الزوايدة51احمد سليمان الرقب5

عي�سى علي عي�سى خشاشنة52انتصار بادي مصطفى حجازي6

فضيل منور فضيل النهار53اندريه مراد محمود الحواري7

فضيه عبدهللا ابوقدورة54انصاف احمد الخوالده8

فواز محمود مفلح الزعبي55أحمد سامه اللوزي9

فيصل نايف جاد االعور56جمال قموه10

ق�سي احمد عبدالحميد الدمي�سي57جودت ابراهيم ناصر الدرابسه11

قيس زيادين58حابس ركاد خليف الشبيب12

كمال احمد محمد الزغول59حازم صالح صالح املجالي13

ماجد محمود حسن قويسم60حسني محمد فندي الشباب14

مجحم حمد حسين صقور61حمود ابراهيم احمد الزواهرة15

محاسن منيزل عطيه الشرعه62حياة حسين علي مسيمي16

محمد جميل الطهراوي63خالد عبد الرزاق مو�سى الخياري17

محمد راشد عوده البرايسه64خالد محمود احمد البكار18

محمد سعد العتايقه65خالد مو�سى عي�سى العبدهللا19

محمد علي حسن الرياطي66خليل حسين خليل عطيه 20

محمود عطاهلل الطيطي67خير هللا  ابو صعيليك21

مرزوق حمد عواد الهبارنة)الدعجة(68ديمة طهبوب22

مصطفى العساف69راشد محمد الشوحه.23
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أعضاء مجلس النواب الثامن عشر الذين ترشحوا لالنتخابات النيابية 2020

اسم املرشحالرقماسم املرشحالرقم

مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي70رائد عقله مفلح الخزاعلة24

مصطفى فؤاد الخصاونة71رسميه علي عوض الكعابنه25

معتز محمد مو�سى ابو رمان72رندة عباطة الشعار26

مفلح محمد الخزاعلة73رياض محمد العزام27

منال علي الضمور74ريم عقله ابو دلبوح28

منصور سيف الدين مراد75زينب حمود سالم الزبيد29

مو�سى على الوحش76سليمان حويلة عيد الزبن30

مو�سى علي محمد هنطش77شاهة سالم سليم ابو شوشه31

نصار القي�سي78صالح ساري محمد ابو تايه32

نضال احمد علي الحياري79صالح عبد الكريمرالعرموطي33

نواف مقبل سليمان املعلى80صباح سهو الشعار34

هدى حسين محمد العتوم81صفاء عبدهللا محمد املومني35

هيا حسين علي مفلح82صوان طلب مريبيع الشرفات36

هيثم الزيادين83طارق سامح حسن الخوري37

وائل مو�سى يوسف رزوق84عبد الرحمن حسين العوايشه38

وصفي هال عبدهللا حداد85عبد علي محمد عليان39

يحيى محمد السعود86عبدالقادر سلمان الفشيكات40

خالد الفناطسة87عبدالكريم الدغمي 41

خالد رمضان عواد88عبدهللا العكايلة42

زيد الشوابكة89عبداملنعم صالح شحاده العودات43

مرام الحيصة90عدنان سعيد الركيبات44

نبيل الشيشاني91عزيز محمد سلمان العبيدي45

عقله غمار مفلح46
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أعضاء مجلس النواب السابقيين الذين ترشحوا لالنتخابات النيابية 2020

اسم املرشحالرقماسم املرشحالرقم

علي سليمان الشطي25الدكتور احمد عناب1

علي صالح ابراهيم بني عطا26امنه سليمان الغراغير2

عودة بطرش قواش27أمجد ناجح ظاهر املسلماني3

فارس الهلسة28أيمن هزاع املجالي4

كوثر يوسف الخليفات29بسام محمد احمد الخليفه5

لطفي محم د محمد الدرباني30تمام محمد عبدالقادر الرياطي6

مبارك سامي الطوال31جميل سالم العشوش7

محمد إسماعيل السعودي32خالد علي محمد البريك8

محمد إسماعيل عارف الفريحات33خلود املراحله9

محمد تيسيرعلي الزيناتي34خير هللا حسين العقرباوي10

محمد علي ابو الهيه35د.موفق محمد الضمور11

محمد عواد محمد العاقمة36رائد يوسف حمدان خايلة12

محمد يوسف محمد الحجوج37ردينة محمد محمود العطي13

محمود الخرابشه38رضا خليل خوري حداد14

محمود عطاهللا عبيد ياسين39رولى احمد الفرا15

مريم اللوزي40ريم احمد قاسم عبد الرازق16

مو�سى رشيد شرقي الخايلة41سامية محمد عقيل العليمات17

ميرزا قاسم بوالد42سمير عبدهلل عبدللحافظ18

نجاح مسلم محمد العزة43ضرار منتصر عطا هللا الداوود19

نواف فارس عليان الخوالدة44طال الشريف20

هاشم عبدالكريم علي الزبون45عبدهللا جبران محمد النويرات21

وصفي علي سليمان الرواشدة46عرب محم مصطفىالصمادي22

يحيى حسين محمد عبيدات47عساف عبد ربه سالم الشوبكي23

يوسف حسن محمود ابوهويدي48علي السنيد24


