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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

امللحق رقم )1( 
نني واملستقيلني يف التعديالت على حكومة دولة د.عمر الرزاز  أسماء الوزراء املعيَّ

التعديل األول

التعيني

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

2018/11/10وزير العدلمعالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني1.

معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة2.
وزير التربية والتعليم ووزير 

التعليم العالي والبحث 
العلمي

2018/11/102018/1/11

2018/11/102019/9/5وزير الصحةمعالي الدكتور غازي منور تركي الزبن3.

2018/11/102019/7/11وزير الثقافة ووزير الشبابمعالي الدكتور محمد سليمان عبداهلل أبو رمان4.

2018/11/10وزيرة التنمية االجتماعيةمعالي السيدة بسمة موسى اسحق اسحاقات5.

وزيرة دولة لتطوير األداء معالي السيدة مجد محمد عبدالكرمي شويكة6.
2018/11/102019/22/1املؤسسي

2018/11/102019/7/11وزير الزراعة ووزير البيئةمعالي املهندس إبراهيم صبحي امحمد الشحاحدة7.

2018/11/10وزير املياه والريمعالي املهندس رائد مظفر رفعت أبوالسعود8.

وزير األشغال العامة معالي املهندس فالح عبداهلل هاجس العموش9.
2018/11/10واإلسكان

االستقالة

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

وزير التعليم العالي والبحث معالي الدكتور عادل عيسى علي الطويسي1.
2018/14/62018/11/10العلمي

2018/14/62018/11/10وزير التربية والتعليممعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة2.

2018/14/62018/11/10وزير العدلمعالي الدكتور عوض عبد البخيت »أبو جراد املشاقبه«3.

2018/14/62018/11/10وزير الصحةمعالي الدكتور محمود ياسني »احلاج طه« الشياب4.

2018/14/62018/11/10وزير الشبابمعالي السيد مكرم مصطفى عبدالكرمي القيسي5.

2018/14/62018/11/10وزير البيئةمعالي السيد نايف حميدي محمد الفايز6.

2018/14/62018/11/10وزيرة الثقافةمعالي السيدة بسما محمد يوسف النسور7.

2018/14/62018/11/10وزيرة تطوير القطاع العاممعالي السيدة مجد محمد عبدالكرمي شويكة8.

2018/14/62018/11/10وزيرة التنمية االجتماعيةمعالي السيدة هالة نعمان خيرالدين »بسيسو لطوف«9.

2018/14/62018/11/10وزير الزراعةمعالي املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات10.

2018/14/62018/11/10وزير املياه والريمعالي املهندس منير موسى عويس عويس11.

معالي املهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي12.
وزير األشغال العامة 

واإلسكان
2018/14/62018/11/10
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التعديل الثاني

التعيني

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

معالي الدكتور وليد سالم محمد املعاني1.
وزير التربية والتعليم ووزير 

التعليم العالي والبحث العلمي
2019/22/12019/27/10

2019/22/1وزيرة السياحة واآلثارمعالي السيدة مجد محمد عبدالكرمي شويكة2.

2019/22/12019/7/11وزير النقلمعالي املهندس أمنار فؤاد محمد اخلصاونة3.

2019/22/12019/9/5وزير الشؤون البلديةمعالي املهندس وليد »محي الدين« سليمان املصري4.

االستقالة

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

معالي السيدة مجد محمد عبدالكرمي شويكة1.
وزيرة دولة لتطوير األداء 

املؤسسي
2018/11/102019/22/1

معالي املهندس وليد »محي الدين« سليمان املصري2.
وزير النقل ووزير الشؤون 

البلدية
2018/14/62019/22/1
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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

التعديل الثالث

التعيني

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

2019/9/5وزير الصحةمعالي الدكتور سعد فايز فهد جابر1.

2019/9/5وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراءمعالي السيد سامي كامل جميل داوود2.

2019/9/5وزير الداخليةمعالي السيد سالمة حّماد سالم السحيم3.

معالي السيد محمد محمود حسني العسعس4.
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
ووزير دولة للشؤون االقتصادية

2019/9/52019/7/11

2019/9/5وزير العملمعالي السيد نضال فيصل أنور البطاينة5.

معالي السيدة ياسرة عاصم عبداهلل غوشة6.
وزيرة دولة لتطوير األداء 

املؤسسي
2019/9/5

2019/9/5وزير االقتصاد الرقمي والريادةمعالي املهندس مثنى حمدان عليان غرايبة7.

2019/9/5وزير اإلدارة احملليةمعالي املهندس وليد »محي الدين« سليمان املصري8.

االستقالة

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

2018/11/102019/9/5وزير الصحةمعالي الدكتور غازي منور تركي الزبن1.

معالي الدكتورة ماري كامل أمني قعوار2.
وزيرة التخطيط والتعاون 

الدولي
2018/14/62019/9/5

2018/14/62019/9/5وزير الداخليةمعالي السيد سمير إبراهيم محمد املبيضني3.

2018/14/62019/9/5وزير العملمعالي السيد سمير سعيد عبداملعطي مراد4.

2018/14/62019/9/5وزير دولة لشؤون االستثمارمعالي السيد مهند شحادة خليل خليل5.

معالي املهندس مثنى حمدان عليان غرايبة6.
وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات
2018/14/62019/9/5

2019/22/12019/9/5وزير الشؤون البلديةمعالي املهندس وليد »محي الدين« سليمان املصري7.
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التعديل الرابع

التعيني

تاريخ التعينياملنصباالسمالتسلسل
تاريخ 

االستقالة

.1
معالي الدكتور »محي الدين« شعبان 

»وردشوقه« توق
2019/7/11وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2019/7/11وزير الثقافةمعالي الدكتور باسم محمد الطويسي2.

2019/7/11وزير التربية والتعليممعالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي3.

2019/7/11وزير النقلمعالي الدكتور خالد وليد سيف4.

2019/7/11وزير البيئةمعالي الدكتور صالح علي حامد اخلرابشة5.

2019/7/11وزير الشبابمعالي الدكتور فارس عبد احلافظ البريزات6.

معالي الدكتور محمد أحمد اخلاليلة7.
وزير األوقاف والشؤون 

واملقدسات اإلسالمية
2019/7/11

2019/7/11وزير التخطيط والتعاون الدوليمعالي الدكتور وسام عدنان الربضي8.

2019/7/11وزير دولة لشؤون االعالممعالي السيد أمجد عودة العضايلة9.

2019/7/11وزير املاليةمعالي السيد محمد محمود حسني العسعس10.

2019/7/11وزير الزراعةمعالي املهندس إبراهيم صبحي امحمد الشحاحدة11.

االستقالة

تاريخ التعينياملنصباالسم التسلسل
تاريخ 

االستقالة

2018/14/62019/7/11نائب رئيس الوزراء ووزير دولةمعالي الدكتور رجائي صالح عيسى املعشر1.

.2
معالي الدكتور عبدالناصر موسى 

عبدالرحمن أبوالبصل
وزير األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية
2018/14/62019/7/11

2018/14/62019/7/11وزير املاليةمعالي الدكتور عزالدين محي الدين ياسني كناكريه3.

2018/11/102019/7/11وزير الثقافة ووزير الشبابمعالي الدكتور محمد سليمان عبداهلل أبو رمان4.

معالي السيد محمد محمود حسني العسعس5.
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
ووزير دولة للشؤون االقتصادية

2019/9/52019/7/11

2018/14/62019/7/11وزيرة دولة لشؤون اإلعالممعالي السيدة جمانة سليمان علي غنيمات6.

2018/11/102019/7/11وزير الزراعة ووزير البيئةمعالي املهندس إبراهيم صبحي امحمد الشحاحدة7.

2019/22/12019/7/11وزير النقلمعالي املهندس أمنار فؤاد محمد اخلصاونة8.
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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

امللحق رقم )2( 

أسامء املشاركني
وفق الرتتيب األلفبايئ

تقرير حالة البالد
2019
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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

االسم الرقم 

إبراهيم الروابدة 1

إبراهيم الشحاحدة2

إبراهيم الطراونة14

إبراهيم العوران15

إبراهيم الهبوب16

إبراهيم بدران17

إبراهيم سيف18

إبراهيم علي سعد19

إحمود اللصاصمة3

إخليف الطراونة4

إدلني خوري5

إسراء الطوالبة6

إسراء خليل7

إسراء محادين8

إلياس سالمة9

إليانا جعنيني10

إياد السرطاوي12

إياد أبو حلتم11

إميان العواملة13

أحالم بدر20

أحمد البس22

أحمد اجلالودي 23

أحمد السالمية24

أحمد الشناق25

االسم الرقم 

أحمد الشوابكة26

أحمد الصباغ27

أحمد الطويسي28

أحمد العبد29

أحمد العمرة30

أحمد القطارنة31

أحمد القواسمة32

أحمد الكوفحي 33

أحمد املجالي34

أحمد النصيرات35

أحمد أبو سبيت21

أحمد أبو عواد36

أحمد حمدان37

أحمد راشد38

أحمد عبادة39

أحمد عواد40

أحمد عوض41

أحمد قطيطات42

أحمد ملكاوي43

أحمد هناندة44

أروى الزغاتيت45

أسامة الرنتيسي46

أسامة العدوان47

أسامة العمري48
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االسم الرقم 

أسامة احمليسن49

أسامة عبيدات50

أكرم كريشان51

أماني العزام52

أمل نصير53

أمية طوقان54

أمني الصرايرة55

أمني العسويف 56

أمني املشاقبة57

أمني شموط58

أمينة الرماضنة 59

أنعام البريشي 60

أمنار اخلصاونة 61

أنور احلقي62

أنور اخلفش63

أنيس اخلصاونة64

أمين الشرايري65

أمين سليمان66

أمين علي العمري67

آالء عبداهلل68

آمال حدادين69

باتر وردم70

باسل طهبوب71

باسم الطويسي72

االسم الرقم 

باسم كنعان73

باسمة الصمدي74

بدرية البلبيسي75

بسام أبو عدس76

بسام أنيس77

بسام زيدان78

بسمة القيساوي79

بسمة مبيضني80

بشار الصرايرة81

بشار العمري82

بشار املساعدة83

بشار حوامدة84

بشار زيتون85

بشار صبح86

بشر جردانة87

بشرى بن طريف88

بشرى عربيات89

بالل الشقاريني90

بالل بني هاني91

بيان زهير عواد92

بيان فخري93

بيسان الرمحي94

تاال صويص95

تركي عبيدات96
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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

االسم الرقم 

تغريد احمليسن97

متارا اخلزوز98

تهامة النابلسي99

توفيق شومر100

ثابت النابلسي 101

جان حداد102

جبر العريقات103

جعفر العقيلي104

جمال احلياصات105

جمال علي عبده106

جمال قطيشات107

جمانة عطيات108

جميل أبو رحمة109

جهاد السعود111

جهاد السواعير112

جهاد أبو جاموس110

جواد العباسي113

جواد العناني114

جواد عباسي115

جود دحدل116

جيهان حداد117

حامت الهباهبة118

حازم زريقات119

حامد البدور120

االسم الرقم 

حديثة اخلريشة121

حسام أبو علي122

حسان العبادي123

حسن اجلعجع124

حسني الرفاعي126

حسني الكسواني127

حسني أبو رمان125

حسني سرحان128

حسني قطيشات129

حسني موسى130

حفص أبو حلوم131

حكمت أبو الفول132

حلوة غزال133

حماد الزعبي134

حمد الطالب135

حمدي القبيالت136

حمزة أبو صبرة137

حمزة جرادات138

حنا زغلول139

حنان عطاهلل140

حنني عودة141

حيدر الشبول142

خالد السقا145

خالد أبو الصيام143
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االسم الرقم 

خالد أبو الهيجاء 144

خالد جرادات146

خالد رمضان147

خالدة مصاروة148

خضر بني خالد149

خلدون أبو غوار150

خلف هميسات151

خليف اخلوالدة152

خليل احلياري154

خولة العرموطي156

خولة أبو صرارة155

خير الدين شكري157

خير جدعان158

دانا الزعبي159

دريد احملاسنة160

دالل عنبتاوي161

دياال علمي162

دينا الكسبي163

دينا خياط164

ذوقان عبيدات165

راتب القيسي166

راما العزي167

رامي القاسم168

رامي الناصر169

االسم الرقم 

رانيا العبادي170

رانيا أبو السندس171

رائدة القطب172

رأفت الصوافني173

ربا عجور174

ربيع محمود ربيع175

رجاء الطويسي176

رزان املبيضني177

رزان زعيتر178

رزان سنقرط179

رسمي حمزة180

رشاد الزعبي181

رضا اخلوالدة182

رفعت الفاعوري 183

رمزي نزهة184

رنا الطاهر185

رنا أبو الفيالت186

رندة أبو حمد187

رندة نفاع188

رواد القرالة189

روان املعايطة190

روان مبارك191

رويدة الهباهبة192

رياض الشرقاوي193
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تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

االسم الرقم 

رياض الصبح194

رمي أبو حسان195

رمي أصالن196

رمي بدران197

رمي حوسة198

رمي قطيشات199

زهير أبو فارس200

زهير توفيق201

زهير جويحان202

زياد احلمصي203

زياد الرمحي204

زياد أبو عرابي205

زياد جبريل206

زياد سعايدة207

زيد احمليسن208

زينب أبو زيد209

زينة خوري210

سابا السلطي211

سالم اخلطيب212

سالم الدهان213

سامح الناصر 214

سامر حمارنة215

سامي احلوراني216

سامي الساليطة217

االسم الرقم 

سامي هلسة218

ساندرا احلياري219

سحر املصري220

سرحان حداد221

سعد أبو قديس222

سعد ياسني223

سعدي أبو حماد224

سعود نصيرات225

سعيد املصري226

سالم عبابنة227

سلمى النمس228

سليم أبو الشعر229

سليمان الشياب230

سليمان أبو خضر 231

سمير عويس232

سهام اخلوالدة 233

سهام قموه234

سهر العالول235

سوزان الكيالني236

سوسن الشابسوغ238

سوسن املجالي239

سوسن إبراهيم237

سوسن غرايبة240

سيد خطاري241
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االسم الرقم 

سيرين جناس242

سيف اخلوالدة243

شدى الشريف244

شروق جبريل248

شروق عبدالغني245

شروق مقاطف246

شورة البرايسة247

صالح الشياب249

صالح الغزاوي250

صالح املشاقبة251

صالح الياسني252

صائب خريسات253

صبري اربيحات254

صخر دودين255

صدام عوايشة256

صدقي حمدان257

صالح اللوزي258

صوفيا حدادين259

ضحى الطراونة260

طارق عبيدات262

طارق كتابي261

طاهر كنعان263

طالل العبدالالت264

ظاهر العبد265

االسم الرقم 

عادل الصهيبا266

عاكف الزعبي267

عامر البشير268

عامر القواسمي269

عائدة ناجي270

عبد الرحيم البقاعي271

عبد الرحيم الزواهرة 272

عبد الرحيم مكاوي273

عبد الرزاق اخلشمان274

عبد الفتاح النسور275

عبد القادر البطاينة 276

عبد القادر ربابعة277

عبد الكرمي القضاة278

عبد اللطيف الشافعي279

عبد اهلل البدارين280

عبد اهلل اجلبور281

عبد اهلل اخلوالدة287

عبد اهلل الزبن288

عبد اهلل الشمالي282

عبد اهلل القضاة289

عبد اهلل أبو عوالي290

عبد اهلل بني هاني283

عبد اهلل عبابنة291

عبد الهادي العقايدة285



17

تقرير حالة البالد لعام 2019: املالحق

االسم الرقم 

عبد الهادي الكيالني286

عبداهلل حيمور284

عبلة عماوي292

عبير األخرس293

عبير البالونة294

عبير حتر295

عبير مدانات296

عدنان بيات297

عدنان خدام298

عدنان مدانات299

عدي العرموطي300

عروب صبح301

عروبة اللبدي302

عز الدين كناكرية303

عزام عزام304

عزام عناب305

عزمي محافظة306

عصمت جرادات307

عفيفة شكوكاني308

عقل بلتاجي309

عالء الطراونة 310

علي اخلوالدة311

علي اخلوالدة 312

علي العجارمة313

االسم الرقم 

علي العصاه314

علي الكوز315

علي خرينو 316

علي صبح 317

عليان العدوان318

عماد احلياري319

عماد الصعوب320

عمار الشرفا321

عمار املعايطة322

عمر الزعبي323

عمر الشوشان324

عمر العطعوط325

عمر القرعان326

عمر املشاقبة327

عمر أبو عيد328

عمر عضيبات329

عمر كالب330

عواد سالمة331

عوني شديفات332

عوني كلوب333

عيسى خشاف334

غادة الزعبي335

غادة الفايز336

غازي اجلبور 337
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االسم الرقم 

غازي املجالي338

غدي أسعد339

غدير احمليسن 340

غدير عميرة341

غسان اومت343

غسان أبو ياغي342

غسان عبد اخلالق344

فاخر دعاس345

فادي السايس346

فادي بلعاوي347

فارس حمودة 348

فارس حيدر349

فاروق احلديدي350

فاطمة خليفة351

فايز السعودي352

فايز النهار353

فراس الغول354

فراس املجالي355

فرج الطالب356

فريد دبابنة357

فريد مصاروة 358

فريدون حرتوقة359

فكتر بله360

فالح العموش 361

االسم الرقم 

فواز الكراشه362

فوزي احلموري363

فوزي مسعد364

فؤاد الصناع366

فؤاد أبو زينة365

فؤاد ساحلية367

قصي الطراونة368

كاظم الكفيري369

كامل النابلسي370

كمال األعرج371

كمال العواملة372

الرا خمش373

ملياء الضمور374

مليس ناصر375

لؤي قويدر376

ليث القاسم377

ليلى عبد املجيد378

لينا شبيب379

لينا عرفات380

ماجد احلباشنة381

ماجد اخلواجا382

ماجد أبو عزام383

مازن الساكت384

مازن أبو بقر385
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االسم الرقم 

مازن حمارنة386

مالك حداد387

ماهر احملروق 388

ماهر املطالقة389

مأمون عكروش390

مجد القضاة391

محسن أبو هيفاء392

محمد البشير396

محمد احلاليقة397

محمد احلوراني 398

محمد احلياري399

محمد اخلاليلة 400

محمد اخلليفات401

محمد الدالبيح402

محمد الدويري403

محمد الذيابات404

محمد الزبون405

محمد السرحان406

محمد الشناق407

محمد الصالحات408

محمد الصمادي409

محمد الطراونة410

محمد الطيطي411

محمد العموش412

االسم الرقم 

محمد املشاقبة413

محمد املصري414

محمد املنها415

محمد املومني416

محمد الناطور417

محمد أبو رمان 394

محمد أبو عمر395

محمد أخو ارشيده 393

محمد حماد418

محمد خريسات419

محمد خطاطبة420

محمد عبدالهادي421

محمد عثمان422

محمد عطية423

محمد كلوب424

محمود الترك426

محمود الزغاليل427

محمود الشياب428

محمود العوران429

محمود املساد430

محمود النابلسي431

محمود أبو جاموس425

محمود ربيع432

محمود عفيف433
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االسم الرقم 

محمود مساد434

محي الدين توق435

مخلد الزيودي436

مخلد العمري437

مراد العضايلة 438

مراد عوض439

مروان اخليطان440

مروان الفاعوري441

مروان املعشر442

مروان عودة443

مصطفى الرواشدة444

مصطفى العماوي445

مصطفى الشني446

معاذ احلنيطي447

معاذ املومني448

معتصم مريان449

معن الصمادي450

معن القطامني451

معن النسور452

معن عياصرة453

معني الطاهر 455

معني أبو الشعر454

مفضي املومني456

منذر البطاينة457

االسم الرقم 

منصور الطوافشة458

منن احلطاب459

منى هندية460

منير الزوايدة461

منير أسعد462

منير نصار463

مها اخلطيب 464

مها الزعبي465

مها العلي466

مها املعايطة467

مها املعشر468

مهدي العقرباوي469

مهند احلاج470

مهند النعيمات471

موسى العجلوني472

موسى العواملة473

موسى العودات474

موسى الفاعور475

موسى الوحش476

موفق ملكاوي477

مؤمن احلديدي478

مي اجلزازي479

مي سلطان480

مي عليان481
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االسم الرقم 

مي محمود شلبية482

ميرا حسني483

ميسون الزعبي 484

ميشيل نزال485

نادر املال486

ناديا القضاة487

ناصر زراقة488

ناصر هناندة489

ناظم العكروش490

نائل احلسامي491

نائل العدوان 492

نائلة صباح493

نبيل التاجي495

نبيل أيوب494

نداء املعاني496

ندى الور497

نسرين السيد498

نسرين بركات499

نشوى صبح500

نضال البطاينة501

نضال البيطار502

نضال الصاحلي503

نضال الصدر504

نضال العزام505

االسم الرقم 

نضال القاسم506

نعمة البرعاوي507

نعيم حسان 508

نعيم صالحات509

نهى الهبارنة510

نواف الدغمي511

نوال الفاعوري512

نور الشياب513

نور شموط514

نولفر أبو ربيحة515

هاشم املساعيد 516

هالة لطوف517

هاني احلمايدة519

هاني احلوراني520

هاني الكردي521

هاني أبو الشعر518

هاني خليفات 522

هانية برقاوي523

هزاع البراري524

هشام البستاني525

هشام البستاني 526

هشام اخلطيب 527

هال مراد528

هيثم حجازي529
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االسم الرقم 

هيفاء البشير530

هيفاء العلي531

وائل الروسان532

وائل الروسان 533

وائل العرموطي534

وجدان الربضي535

وجيه عزايزة536

وحيد منسي537

ورد القطاطشة538

وسام التهتموني539

وسام وقاد540

وسيم السلفيتي541

وفاء اخلضرة542

وفاء بني مصطفى543

وليد الشطرات545

وليد العالوي546

وليد أبو غوش544

وليد شاهني547

يارا قطامي 548

ياسر العمري549

ياسرة غوشة550

ياسمني خريسات551

يحيى العطيات552

يحيى خالد553

االسم الرقم 

يزن اخلضير554

يزيد اخلطيب555

يوسف الشمالي 557

يوسف الغليالت558

يوسف القسوس559

يوسف أبو الشعر556

يوسف خميس560

يوسف ربابعة561


