
  المجلس التشريعي الفلسطيني  األول
 الدائمة  أعضاء اللجان

 

 لجنة القدس
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة  الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
احمد هاشم الزغير   احمد الزغير      احمد الزغير   احمد الزغير  احمد الزغير احمد هاشم الزغير     .1 احمد الزغير احمد الزغير احمد الزغير  احمد الزغير 
  .2 أميل جرجوعي احمد البطش احمد البطش  احمد البطش  احمد البطش     احمد البطش     احمد البطش  احمد البطش       احمد البطش  احمد البطش
  .3 احمد البطش فؤاد عيد فؤاد عيد  احمد الشيبي اميل جرجوعي اميل جرجوعي بشاره داوود  بشارة داوود  ارة داوودبش  بشارة داوود

  .4 بشارة داوود سلوم الكاهن سلوم الكاهن  اميل جرجوعي بشارة داوود بشارة داوود فؤاد عيد  فؤاد عيد  حاتم عبد القادر  حاتم عبد القادر
  .5 حاتم عيد حاتم عيد اميل جرجوعي  بشارة داوود حكم بلعاوي حكم بلعاوي ج الصراففر   فرج الصراف  فؤاد عيد  فؤاد عيد

  .6 حنان عشراوي    زياد أبو زياد بشارة داوود  حكم بلعاوي حنان عشراوي    حنان عشراوي    حاتم عيد  حاتم عيد  فرج الصراف  فرج الصراف
  .7 رفيق النتشه احمد الشيبي ناهض الريس  حنان عشراوي سلوم الكاهن لكاهنسلوم ا حنان عشراوي  حنان عشراوي  اميل جرجوعي  اميل جرجوعي
  .8 زياد أبو زياد اميل جرجوعي فرج الصراف  سلوم الكاهن وجيه ياغي وجيه ياغي ناهض الريس  سلوم الكاهن    ناهض الريس

  .9 سلوم الكاهن بشارة داوود وجيه ياغي  فؤاد عيد ناهض الريس ناهض الريس زياد أبو زياد      
  .10  ناهض الريس   وجيه ياغي هاشم دراغمة هاشم دراغمة       
  .11  احمد الديك   فرج الصراف فرج الصراف       
  .12     شريف مشعل شريف مشعل       
     حاتم عيد حاتم عيد       

  
  

13.  

 لجنة األراضي ومقاومة االستيطان والجدار
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة

  .1 أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر عثمان غشاش  زهران أبو قبيطة  بشارة داوود  بشارة داوود



 

  .2 عبد القادر حامد عبد القادر حامد عبد القادر حامد عبد القادر حامد زهران أبو قبيطة زهران أبو قبيطة بشارة داوود  بشارة داود  ن غشاشعثما  عثمان غشاش
  .3 حاتم عبد القادر زهران أبو قبيطة زهران أبو قبيطة زهران أبو قبيطة بشارة داود بشارة داود  زهران أبو قبيطه  عثمان غشاش  زهران أبو قبيطه  زهران أبو قبيطه
  .4 داوود الزير بشارة داود بشارة داود  بشارة داود عثمان غشاش عثمان غشاش  أسعد عبد القادر    إميل جرجوعي  إميل جرجوعي
  .5 زهران أبو قبيطة عثمان غشاش عثمان غشاش  عثمان غشاش مفيد عبد ربه مفيد عبد ربه مفيد عبد ربه    مفيد عبد ربه  مفيد عبد ربه
  .6 سليمان الرومي مفيد عبد ربه مفيد عبد ربه  مفيد عبد ربه   عزام األحمد    موسى أبو صبحة  ونرياض الزعن

  .7  موسى أبو صبحه  موسى أبو صبحه       رياض الزعنون  أسعد عبد القادر
  .8     محمد حجازي         

 اللجنة السياسية
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة رة السادسةالدو الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
 .1 حنان عشراوي زياد أبو عمرو زياد أبو عمرو  زياد أبو عمرو زياد أبو عمرو زياد أبو عمرو احمد الديك  مروان كنفاني  مروان كنفاني  مروان كنفاني
 .2 محمد الحوراني دالل سالمة دالل سالمة  دالل سالمة دالل سالمة دالل سالمة نتصار الوزيرا  دالل سالمة  دالل سالمة  دالل سالمة
 .3 حاتم عيد عزمي الشعيبي حسن خريشه  حسن خريشه حسن خريشه حسن خريشه جمال الشوبكي  حسن خريشه  احمد الديك  احمد الديك

 .4 حسن خريشه حسن خريشه حسام خضر  م خضرحسا حسام خضر حسام خضر حسام خضر  حسام خضر  حنان عشراوي  حنان عشراوي
 .5 حسن عصفور حسن عصفور راوية الشوا  راوية الشوا راوية الشوا راوية الشوا حنان عشراوي  شريف مشعل  زياد أبو زياد  زياد أبو زياد

 .6 حيدر عبد الشافي حسام خضر نتشهرفيق ال  مروان كنفاني مروان كنفاني مروان كنفاني دالل سالمه  علي القواسمي  زياد أبو عمرو  زياد أبو عمرو
 .7 دالل سالمة راوية الشوا مروان كنفاني  جمال الشوبكي جمال الشوبكي جمال الشوبكي راويه الشوا  زياد أبو زياد  شريف مشعل  شريف مشعل

 .8 زياد أبو عمرو رفيق النتشه شوبكيجمال ال  حكم بلعاوي حكم بلعاوي حكم بلعاوي زياد أبو عمر  عماد الفالوجي  عبد العزيز شاهين  عبد العزيز شاهين
 .9 راوية الشوا حيدر عبد الشافي حكم بلعاوي سليمان الرومي كمال الشرافي كمال الشرافي  سليمان الرومي  كمال الشرافي  عماد الفالوجي  عماد الفالوجي
 .10 رفيق النتشه مروان كنفاني سليمان الرومي  رافيكمال الش محمد الحوراني محمد الحوراني شريف مشعل  محمد الحوراني  علي القواسمي  علي القواسمي
 .11 سعدي الكرنز جمال الشوبكي شريف مشعل  محمد الحوراني مروان البرغوثي مروان البرغوثي  عبد الجواد صالح  مروان البرغوثي  فخري شقورة  كمال الشرافي
 .12 عزمي الشعيبي حكم بلعاوي فايز زيدان روان البرغوثيم احمد الديك احمد الديك علي القواسمي  احمد الديك  كمال الشرافي  محمد الحوراني
 .13 مروان البرغوثي سليمان الرومي كمال الشرافي  احمد الديك احمد ارشيد احمد ارشيد كمال الشرافي  زياد أبو عمرو  محمد الحوراني  حسام خضر

 .14 مروان كنفاني شريف مشعل محمد الحوراني معاوية المصري القادرأسعد عبد أسعد عبد القادر محمد الحوراني  فخري شقورة  معاوية المصري  مروان البرغوثي



  غسان الشكعة .15  فايز زيدان مروان البرغوثي  الهباش إبراهيم حنان عشراوي حنان عشراوي  مروان البرغوثي  حنان عشراوي  حسام خضر
 .16  كمال الشرافي نبيل عمرو  احمد ارشيد اد صالحعبد الجو  عبد الجواد صالح مروان كنفاني  مروان كنفاني  مروان البرغوثي  انتصار الوزير

 .17  محمد الحوراني احمد الديك أسعد عبد القادر       غسان الشكعة  أبو النجا إبراهيم
 .18  مروان البرغوثي معاوية المصري  حنان عشراوي         حكم بلعاوي

 .19  نبيل عمرو  عبد الجواد صالح         صائب عريقات
 .20  ه ياغيوجي           هشام عبد الرازق

 احمد الديك           فخري شقورة

 

 21. 
 .22  معاوية المصري           

 

 اللجنة االقتصادية
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
 .1 حكمت زيد فخري التركمان حكمت زيد  جمال الشوبكي جمال الشوبكي جمال الشوبكي جمال الشوبكي  عزمي الشعيبي  ي الشعيبيعزم  عزمي الشعيبي
 .2 جميلة صيدم يوسف الشنطي جالل المصدر  جالل المصدر جالل المصدر جالل المصدر جالل المصدر  جالل المصدر  جالل المصدر  جالل المصدر

 .3 بشارة داوود جالل المصدر داود الزير  احمد ارشيد داود الزير داود الزير سعدي الكرنز  م دراغمةهاش  داود الزير  داود الزير
 .4 داوود الزير داود الزير غازي حنانيا  داود الزير هاشم دراغمة هاشم دراغمة هاشم ضراغمه  علي القواسمي  راوية الشوا  راوية الشوا

 .5 جالل المصدر غازي حنانيا سعدي الكرنز  فايز زيادان سليمان الرومي سليمان الرومي واسميعلي الق  داود الزير  علي القواسمي  علي القواسمي
 .6 عزمي الشعيبي سعدي الكرنز حسن عصفور  فخري شقورة عزمي الشعيبي عزمي الشعيبي عزمي الشعيبي  عبد العزيز شاهين  هاشم دراغمة  هاشم دراغمة
 .7 غازي حنانيا فخري شقورة يوسف الشنطي  هاشم دراغمة الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم زيرداوود ال  احمد الشيبي  احمد الزغير  احمد الزغير
 .8 فايز زيدان حكمت زيد فخري التركمان  يوسف الشنطي احمد ارشيد احمد ارشيد يوسف الشنطي  فايز زيدان  فايز زيدان  فايز زيدان

 .9 فخري التركمان  نبيل عمرو  عزمي الشعيبي فخري شقورة فخري شقورة   راوية الشوا عبد الفتاح حمايل  عبد الفتاح حمايل
 .10 فخري شقورة  فايز زيدان      سعدي الكرنز    ماهر المصري
 .11 يوسف الشنطي  جمال الشوبكي          عزام االحمد
 .12   حسن عصفور          احمد الشيبي



 .13             عبد الرحمن حمد
 .14             جمال الشوبكي

 .15             حكمت زيد
 .16             يل عمرونب

 .17             متري أبو عيطة
  
  

 لجنة المصادر الطبيعية
  الدورة العاشرة

  

 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة
 .1 يوسف أبو صفية يوسف أبو صفية يوسف أبو صفية          
 .2 الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم          
 .3 احمد ارشيد احمد ارشيد احمد ارشيد          
 .4 أحمد الصغير جالل المصدر جالل المصدر          
 .5 هاشم دراغمة هاشم دراغمة هاشم دراغمة          
 .6 جالل المصدر            
 .7 جواد الطيبي            
 .8 صالح التعمري            

 لجنة التربية والقضايا االجتماعية
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
 .1 شريف مشعل شريف مشعل شريف مشعل  شريف مشعل يف مشعلشر  شريف مشعل شريف مشعل  شريف مشعل  شريف مشعل  شريف مشعل
 .2 جواد الطيبي جواد الطيبي جواد الطيبي  جواد الطيبي موسى الزعبوط موسى الزعبوط موسى الزعبوط  موسى الزعبوط  موسى الزعبوط  موسى الزعبوط

 .3 ابو النجاإبراهيم الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم  الهباش إبراهيم يبيجواد الط جواد الطيبي جواد الطيبي  زهران أبو قبيطة  الهباش إبراهيم  الهباش إبراهيم



 .4 الهباشإبراهيم دالل سالمة دالل سالمة  احمد البطش الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم الهباشإبراهيم  عثمان غشاش  احمد الشيبي  احمد الشيبي
 .5 أحمد ارشيد زهران أبو قبيطة زهران أبو قبيطة  احمد نصر د البطشاحم احمد البطش احمد البطش  كرم زرندح  دالل سالمة  دالل سالمة

 .6 احمد الشيبي عثمان غشاش عثمان غشاش  دالل سالمة دالل سالمة دالل سالمة احمد نصر  فخري التركمان  رياض الزعنون  رياض الزعنون
 .7 احمد الديك علي أبو الريش فخري التركمان زهران أبو قبيطة ان أبو قبيطةزهر  زهران أبو قبيطة انتصار الوزير  دالل سالمة  زهران أبو قبيطة  زهران أبو قبيطة
 .8 احمد نصر فخري التركمان مفدي عبد ربه  فدورة فارس عبد القادر حامد عبد القادر حامد  زهران أبو قبيطه  رياض الزعنون  سليمان الرومي  سليمان الرومي
 .9 اسعد عبد القادر مفيد عبد ربه موسى الزعبوط  عثان غشاش عثمان غشاش غشاشعثمان قدوره فارس  فؤاد عيد  عثمان غشاش  عثمان غشاش

 .10 حسام خضر موسى أبو صبحه هشام عبد الرازق  فؤاد عيد فؤاد عيد فؤاد عيد عثمان غشاش  مفيد عبد ربه  فؤاد عيد  فؤاد عيد
 .11 حسن خريشه موسى الزعبوط وجيه ياغي  فخري التركمان مانفخري الترك فخري التركمان كرم زرندح  سليمان الرومي  فخري التركمان  فخري التركمان

 .12 دالل سالمة هشام عبد الرازق غازي حنانيا  كرم زرندح كرم زرندح كرم زرندح  أسعد عبد القادر  الهباش إبراهيم  كرم زرندح  كرم زرندح
 .13 زهران أبو قبيطة وجيه ياغي فؤاد عيد  موسى الزغبوط وجيه ياغي وجيه ياغي فخري تركمان    مفيد عبد ربه  مفيد عبد ربه
 .14 سليمان الرومي غازي حنانيا احمد نصر  وجيه ياغي أسعد عبد القادر أسعد عبد القادر دالل سالمه    احمد الديك  احمد الديك
 .15 عبد ره ابو عون فؤاد عيد كرم زرندح أسعد عبد القادر احمد الشيبي احمد الشيبي احمد الشيبي    برهان جرار  برهان جرار

 .16 غشاشنعثما احمد نصر عبد القادر حامد     هشام عبد الرازق      ار الوزيرانتص
 .17 علي أبو الريش كرم زرندح احمد الشيبي          جواد الطيبي

 .18 فخري التركمان  احمد البطش          هشام عبد الرازق
 .19 كمال الشرافي           أسعد عبد القادر

 .20 عبد القادر حامد            
 .21 البرغوثيمروان            
 .22 معاوية المصري            
 .23 مفيد عبد ربه            
 .24 موسى أبو صبحة            
 .25 موسى الزعبوط            
 .26 هاشم عبد الرازق            
 .27 وجيه ياغي            
 .28 يوسف أبو صفية            



 اللجنة القانونية
 # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
عبد الكريم أبو  سليمان أبو سنينة  زياد أبو زياد  زياد أبو زياد

  صالح
عبد الكريم أبو

  صالح
عبد الكريم أبو

  صالح
عبد الكريم أبو 

  صالح
عبد الكريم أبو

  صالح
الكريم أبوعبد

  صالح
عبد الكريم أبو

  صالح
1. 

سليمان أبو  سليمان أبو سنينه  سليمان الرومي  سليمان الرومي  سليمان الرومي
  سنينة

سليمان أبو
  سنينة

سليمان أبو سليمان أبو سنينة سليمان أبو سنينة سليمان أبو سنينة
 سنينة

2. 

عبد الكريم أبو 
  صالح

عبد الكريم أبو 
  صالح

و عبد الكريم أب
  صالح

 .3  رافت النجار رافت النجار  رأفت النجار رأفت النجار رأفت النجار رأفت النجار

 .4 جميلة صيدم سليمان الرومي سليمان الرومي سليمان الرومي فرج الصراف فرج الصراف فرج الصراف  رأفت النجار  حاتم عبد القادر  حاتم عبد القادر
 .5 رافت النجار محمود دعاس محمود دعاس  فرج الصراف محمود دعاس محمود دعاس دعاسمحمود  فرج الصراف  حنان عشراوي  حنان عشراوي
 .6 زياد أبو زياد محمد الحوراني محمد الحوراني محمد الحوراني سليمان الرومي سليمان الرومي سليمان الرومي  محمود دعاس  رأفت النجار  رأفت النجار
 .7 سليمان الرومي رفيق النتشة رفيق النتشة  محمود دعاس عزمي الشعيبي عزمي الشعيبي لبرغوثيمروان ا  مروان البرغوثي  رفيق النتشه  رفيق النتشه
 .8 فرج الصراف مروان البرغوثي مروان البرغوثي مروان البرغوثي   محمد الحوراني  محمد الحوراني  سعدي الكرنز  سعدي الكرنز

 .9 محمد الحوراني فرج الصراف الصراففرج    عزمي الشعيبي  عزمي الشعيبي  عزمي الشعيبي  عزمي الشعيبي
 .10  زياد أبو زياد زياد أبو زياد      موسى الزعبوط   غسان الشكعة  غسان الشكعة
 .11   حسن عصفور      كرم زرندح  فرج الصراف  فرج الصراف
 .12   فخري شقورة      زياد أبو زياد  كرم زرندح  كرم زرندح

 .13         يوسف الشنطي  محمد حوراني  محمد حوراني
 .14           محمود دعاس  محمود دعاس
 .15           مروان البرغوثي  مروان البرغوثي
 .16           يوسف الشنطي  يوسف الشنطي

سليمان أبو 
  سنينة

           17. 

يوسف أبو 
  صفية

           18. 



 .19             موسى الزعبوط
 .20             معاوية المصري

 .21             احمد الديك
 .22             متري أبو عيطة

 .23             ائب عريقاتص
  
  

 لجنة شؤون الالجئين
  الدورة العاشرة

  
 

  # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة
   .1 جمال الهندي جمال الهندي جمال الهندي  جمال الهندي  ال الهنديجم جمال الهندي فخري شقوره  جمال الهندي  جميلة صيدم  جميلة صيدم
   .2 محمد حجازي عبد ربه أبو عون عبد ربه أبو عون عبد ربه أبو عون عبد ربه أبو عون عبد ربه أبو عون  عبد الفتاح حمايل  عبد ربه أبو عون   كامل األفغاني  كامل األفغاني
   .3 بشارة داوود جميلة صيدم جميلة صيدم  جميلة صيدم جميلة صيدم جميلة صيدم احمد نصر  يدمجميلة ص  جمال الشاتي  جمال الشاتي

   .4 جمال الشوبكي علي أبو الريش علي أبو الريش  حاتم عيد حاتم عيد حاتم عيد برهان جرار  حاتم عيد  عبد ربه أبو عون  عبد ربه أبو عون
   .5 جواد الطيبي كامل االفغاني كامل االفغاني علي أبو الريش علي أبو الريش علي أبو الريش  سنينهسليمان أبو  علي أبو الريش  علي أبو الريش  علي أبو الريش

   .6 حسام خضر كرم زرندح كرم زرندح  كامل االفغاني كامل االفغاني كامل االفغاني محمد حجازي  موسى أبو صبحة  فايز زيدان  موسى أبو صبحة
   .7 سعدي الكرنز  حاتم عيد  كرم زرندح وسى أبو صبحةم موسى أبو صبحة محمود دعاس  كامل األفغاني    
   .8 دالل سالمة      هاشم ضراغمه      
   .9 زياد أبو عمر      احمد الشيبي      
   .10 علي أبو الريش      زياد أبو زياد      
   .11 كامل األفغاني            
   .12 كرم زرندح            
   .13 مفيد عبد ربه            



 انلجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنس
  # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
   .1 حسن خريشة كمال الشرافي فيكمال الشرا  حسن خريشة  عبد القادر حامد عبد القادر حامد قدوره فارس  حسن خريشه  جمال الهندي  جمال الهندي
   .2 كمال الشرافي حسن خريشة حسن خريشة موسى الزعبوط  محمد حجازي محمد حجازي محمد حجازي  عماد الفالوجي  عماد الفالوجي  عماد الفالوجي
   .3 برهان جرار أبو سنينةسليمان علي أبو الريش  جميلة صيدم حسن خريشة حسن خريشة موسى الزعبوط  محمد حجازي  احمد البطش  احمد البطش
   .4 جالل المصدر برهان جرار برهان جرار  جمال الهندي موسى الزعبوط موسى الزعبوط جميله صيدم  جميلة صيدم    جميلة صيدم  جميلة صيدم
   .5 جمال الهندي راوية الشوا راوية الشوا  حسام خضر  جميلة صيدم  جميلة صيدم  برهان جرار  برهان جرار  حسام خضر  حسام خضر
   .6 حسام خضر حسام خضر حسام خضر  برهان جرار جمال الهندي جمال الهندي راويه الشوا  عبد الجواد صالح  رفيق النتشه  رفيق النتشه

   .7 حيدر عبد الشافي رأفت النجار رأفت النجار  رأفت النجار حسام خضر حسام خضر  عبد الجواد صالح  عبد ربه أبو عون  عبد الجواد صالح  عبد الجواد صالح
   .8 رأفت النجار جمال الهندي جمال الهندي  راوية الشوا برهان جرار برهان جرار  عبد ربه أبو عون  علي أبو الريش  عبد ربه أبو عون  عبد ربه أبو عون
   .9 يمان أبو سنينةسل مروان كنفاني مروان كنفاني  زياد أبو عمرو رأفت النجار رأفت النجار  علي أبو الريش  مروان كنفاني  علي أبو الريش  علي أبو الريش
   .10 عبد ربه أبو عون موسى الزعبوط موسى الزعبوط عبد الجواد صالح راوية الشوا راوية الشوا مروان كنفاني  موسى أبو صبحة  كامل األفغاني  كامل األفغاني
   .11 كامل االفغاني كامل االفغاني مل االفغانيكا عبد ربه أبو عون زياد أبو عمرو زياد أبو عمرو  موسى أبو صبحه  كامل األفغاني  كمال الشرافي  كمال الشرافي
   .12 مروان كنفاني محمد حجازي محمد حجازي علي أبو الريش عبد الجواد صالح عبد الجواد صالح كرم زرندح  جمال الهندي  محمد حجازي  محمد حجازي
   .13 معاوية المصري معاوية المصري معاوية المصري  فغانيكامل اال عبد ربه أبو عون عبد ربه أبو عون كامل ألفغاني  حسام خضر  مروان كنفاني  مروان كنفاني

   .14 موسى الزعبوط حسن عصفور جميلة صيدم  كمال الشرافي علي أبو الريش علي أبو الريش جمال الشاتي  معاوية المصري  موسى أبو صبحة  موسى أبو صبحة
   .15 وجيه ياغي جميلة صيدم اتم عيدح  محمد حجازي كامل االفغاني كامل االفغاني حسن خريشه  احمد البطش    عزام األحمد

   .16  حاتم عيد عبد ربه أبو عون  مروان كنفاني كمال الشرافي كمال الشرافي حسام خضر      عبد الرحمن حمد
   .17  عبد ربه أبو عون زياد أبو عمرو معاوية المصري مروان كنفاني مروان كنفاني كمال الشرافي      
   .18  زياد أبو عمرو   صريمعاوية الم معاوية المصري  معاوية المصري      
   .19     يوسف الشنطي يوسف الشنطي       
   .20     موسى أبو صبحة موسى أبو صبحة       
   .21     مروان البرغوثي مروان البرغوثي       
   .22     كرم زرندح كرم زرندح       



   .23     احمد الديك احمد الديك       
   .24     احمد نصر احمد نصر       
   .25     احمد الشيبي احمد الشيبي       
   .26     محمد الحوراني محمد الحوراني       

  
 

 لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي
  # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة

 .1 ةفخري شقور  ةفخري شقور  فخري شقورة  فخري شقورة  فخري شقورة  فخري شقورة  فخري شقوره  ي شقورة  فخر   فخري شقورة  فخري شقورة
 .2 جمال الشوبكي عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل  عبد الفتاح حمايل  برهان جرار  برهان جرار  برهان جرار
 .3 ابراهيم ابو النجا برهان جرار برهان جرار  احمد الشيبي احمد نصر احمد نصر احمد نصر  محمد حجازي  محمد حجازي  زيمحمد حجا

 .4 احمد البطش رأفت النجار احمد نصر  احمد نصر برهان جرار برهان جرار برهان جرار  محمود دعاس  محمود دعاس  محمود دعاس
 .5 برهان جرار جمال الشوبكي محمد حجازي  برهان جرار سليمان أبو سنينة سليمان أبو سنينة  مان أبو سنينهسلي  هاشم دراغمة  هاشم دراغمة  هاشم دراغمة
 .6 جمال الهندي احمد نصر زياد أبو زياد سليمان أبو سنينة محمد حجازي محمد حجازي محمد حجازي    موسى الزعبوط  أحمد الشيبي

 .7 حكم بلعاوي فايز زيدان سليمان أبو سنينة  محمد حجازي فؤاد عيد يدفؤاد ع محمود دعاس    أحمد الشيبي  عبد الفتاح حمايل
 .8 رأفت النجار محمد حجازي احمد الشيبي  محمود دعاس محمود دعاس محمود دعاس هاشم ضراغمه      إبراهيم أبو النجا

 .9 راوية الشوا موسى الزعبوط     احمد الشيبي      سليمان أبو سنينة
 .10 عبد الفتاح حمايل      زياد أبو زياد      فايز زيدان

 .11 غسان الشكعة            
 .12 فايز زيدان            
 .13 معاوية المصري            
 .14 محمد حجازي            
 .15 محمود دعاس            
 .16 مروان البرغوثي            



  

 لجنة الموازنة والشؤون المالية
  # الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة  الدورة الرابعة الدورة الخامسة لدورة السادسةا الدورة السابعة الدورة الثامنة  الدورة التاسعة  الدورة العاشرة
   .1 سعدي الكرنز سعدي الكرنز سعدي الكرنز  عزمي الشعيبي داوود الزير داوود الزير داوود الزير  سعدي الكرنز  سعدي الكرنز  سعدي الكرنز
   .2 داوود الزير داوود الزير داوود الزير داوود الزير   فخري التركمان فخري التركمان سعدي الكرنز  كمانفخري التر   فخري التركمان  فخري التركمان
   .3 أحمد الديك جواد الطيبي جواد الطيبي  جالل المصدر جالل المصدر جالل المصدر جالل المصدر  الهباش إبراهيم  داوود الزير  داوود الزير

   .4 حكمت زيد حكمت زيد حكمت زيد جواد الطيبي جواد الطيبي جواد الطيبي جواد الطيبي  لمصدرجالل ا  يوسف الشنطي  يوسف الشنطي
عبد الفتاح عبد الفتاح حمايل  عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل عبد الفتاح حمايل  داوود الزير   الهباش إبراهيم  الهباش إبراهيم

  حمايل
عبد الفتاح

  حمايل
5.   

عبد الكريم أبو  رأفت النجار  جالل المصدر  درجالل المص
  صالح

عبد الكريم أبو عبد الكريم أبو صالح
  صالح

عبد الكريم أبو
  صالح

   .6 عزمي الشعيبي عزمي الشعيبي يوسف أبو صفية

   .7 فخري شقورة صفيةيوسف أبو يوسف الشنطي  فخري التركمان يوسف الشنطي يوسف الشنطي يوسف الشنطي  سلوم الكاهن  رأفت النجار  رأفت النجار
   .8 يوسف الشنطي يوسف الشنطي  فخري شقورة فخري شقورة فخري شقورة فخري شقوره  فخري شقورة  راوية الشوا  راوية الشوا

   .9   فخري شقورة   يوسف الشنطي معاوية المصري معاوية المصري يوسف أبو صفيه  معاوية المصري  زياد أبو عمرو  زياد أبو عمرو
   .10      مفيد عبد ربه مفيد عبد ربه رأفت النجار  مفيد عبد ربه  الجواد صالحعبد   عبد الجواد صالح
   .11         الهباشإبراهيم  يوسف أبو صفية   عبد العزيز شاهين  عبد العزيز شاهين

عبد الكريم أبو 
  صالح

   .12         حسن خريشه  يوسف الشنطي  عبد الفتاح حمايل

عبد الكريم أبو   يوسف أبو صفية
  صالح

   .13         فخري تركمان  ينعبد العزيز شاه

   .14         مفيد عبد ربه  أحمد الشيبي  يوسف أبو صفية  معاوية المصري
   .15         معاوية المصري  عبد الكريم أبو صالح  معاوية المصري  جواد الطيبي

   .16           راوية الشوا    جمال الشوبكي
   .17           زياد أبو عمرو    حكمت زيد



 

    نبيل عمرو

 

   .18           نبيل عمرو
               19.   


	بشارة داوود
	بشارة داوود

