أعضاء الهيئة العامة 2017
(مع حفظ األلقاب)
أوال :المملكة األردنية الهاشمية:
 .1ليلى شرف
 .2ميشيل الصايغ
 .3صبحية المعاني
 .4لوريس حالس
 .5انتصار جردانة
 .6جريس سماوي
 .7حاتم الشريف
 .8حياة حباشنة
لعدة مرات).
 .9خالد العودات
 .10خالد الكركي

(رئيس مجلس األمناء)
(زوجة المغفور له دولة الشريف عبدالحميد شرف -رئيس الوزراء األسبق)
وزيرة إعالم سابقا ،وعضو مجلس األعيان األردني
(رئيس هيئة المديرين)
رجل أعمال (صناعي ومالي على امتداد الوطن العربي وخارجه)
(عضو مجلس األعيان في المملكة األردنية الهاشمية  +وسيدة أعمال)
(أول سفيرة أردنية – سابقا ،في عدة دول اوروبية)
(ريادية في عدة جمعيات نسائية وتربوية)
(وزير الثقافة األردني األسبق)
(طبيب)
(من نشطاء جميعات خيرية وزوجة صاحب المعالي سمير حباشنة  -الوزير األسبق
(صاحب شركة مواد طبية وصيدليات).
(شغل عدة مناصب وزارية ورئيس الديوان الملكي األردني/من األعيان  /ورئيس
مجمع اللغة العربية)
(عضو مجلس األعيان حاليا)
معالي وزير الصحة األسبق ومدير مدينة الحسين الطبية األسبق
(أمين عمان السابق /عضو مجلس األعيان – رجل أعمال)
(رجل أعمال ومقاوالت هندسية – عضو مجلس األعيان األردني)
(مديرة المدارس العصرية)
(رجل أعمال ومالك شركة  MIRALللمالحة)
(سيدة أعمال ومالكة لشركة  MAISAMلألعمال الهندسية)
(رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "سيجما" الهندسية)

 .11غازي الطيب
 .12ياسين الحسبان
 .13عمر المعاني
 .14سمير عبد الهادي
 .15زين الشرع
 .16مازن الشريف
 .17ميساء بطاينة
 .18هاني حقي
(رجل أعمال – رئيس مجلس إدارة شركة )HUNDAI
 .19حسن عليان
(الرئيس التنفيذي لمجموعة )Modern Scientific & Electronics Co. –MOSECO
 .20فارس عورتاني
(طبيبة)
 .21عبير عناب
(رئيس مجلس إدارة – شركة شقير لألدوية)
 .22هالة شقير
(رجل أعمال)
 .23باسم الصالح
(طبيب)
 .24وائل فطاير
(سيدة أعمال ونشطة في المجتمع المدني)
 .25إيناس سرحان
 .26لما عزمي عبدالهادي (سيدة أعمال)
(طبيب)
 .27حسني األحمد
(وزير سابق/رئيس الديوان الملكي سابقا)
 .28أيمن المجالي
(وزيرة سابقة)
 .29د .النا مامكغ
(رجل أعمال)
 .30سامي الجيوسي
(وزيرة سابقة)
 .31د .سلوى الضامن

 .32تامر البواب
 .33هشام حواري
 .34صخر دودين
 .35طارق الهدهد
 .36طالب الصريع

(رجل أعمال)
(رجل أعمال)
(رجل أعمال)
(رجل أعمال)
(أستاذ جامعي – أكثر من مرة عميد ورئيس جامعة)

ثانيا :دولة اإلمارات العربية المتحدة :
 .37رياض الصادق
 .38وصفي عطايا
 .39محمد أبو عيسى
 .40ابراهيم الخواجا
 .41زهير الكسواني
 .42وليد العلمي
 .43سامر الصايغ
 .44بشار النحوي
 .45عبد الحليم الموحد
 .46بهاء النحوي
 .47محمود غيث

(رجل أعمال – في مجال الهندسة والمقاوالت والصناعة والفنادق وغيرها)
(رجل أعمال – يملك شركة  The Sunللهندسة والمقاوالت – اإلمارات)
(رجل أعمال يملك شركة  Grand Storesولها عدة فروع في الوطن العربي)
(رجل أعمال ومقاوالت هندسية)
(رجل أعمال)
(رجل أعمال– المدير اإلداري لمجموعة مدائن – الشارقة)
(رجل أعمال ويدير عدة شركات آلل الصايغ في دولة اإلمارات)
(شريك  -شركة النقليات والمقاوالت الوطنية )NCTC
(رجل أعمال – مالك شركة  – United Engineering Constructionاإلمارات)

(المدير العام – شركة درويش الهندسية – اإلمارات)
(رجل أعمال وعضو مجلس رجال األعمال الفلسطينيين)

ثالثا :من باقي دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية ،البحرين ،قطر ،الكويت):
 .48األمير سيف اإلسالم بن عبدالعزيز بن سعود (أستاذ جامعي ورجل أعمال)
(الشريك التنفيذي –  -KPMGالبحرين)
 .49جمال فخرو
(رجل أعمال -السعودية)
 .50جميل نصر
(رجل أعمال – مالك لشركة  Blue Saloonفي قطر)
 .51أشرف أبو عيسى
(رجل أعمال – مالك لشركة سياحة–الكويت )Barakat Travel Company
 .52تيسير بركات
 .53عبداللطيف عبدالهادي (رجل أعمال في البحرين والسعودية)
(رجل أعمال في البحرين والسعودية)
 .54ابراهيم قدادة
(مدير العمليات – شركة أبو عيسى القابضة – دولة قطر)
 .55رمزي السروجي
(سيدة أعمال – دولة قطر)
 .56منى الكواري

رابعا :من فلسطين:
 .57أسعد عبدالرحمن
 .58سليمان فحماوي
 .59رامز جرايسي
 .60سامية الوزير
خامسا :من العراق:

(الرئيس التنفيذي)
(مهندس /صاحب شركة مقاوالت  +رئيس جمعية أم الفحم الخيرية)
(رئيس بلدية الناصرة السابق)
(مدير فرع المؤسسة في فلسطين)

 .61منى محمد علي الطائي (أستاذة جامعية)

سادسا :من لبنان :
 .62دولة سليم الحص (رئيس وزراء أسبق – لبنان)
(خبير في اإلسكوا – أستاذ جامعة)
 .63حسن الشريف
(رئيس مجلس إدارة )First national Bank
 .64رامي النمر
(أمين عام لجنة الحوار اإلسالمي المسيحي)
 .65محمد السماك
(وزير الثقافة األسبق)
 .66طارق متري
(أستاذة جامعية ومديرة سابقة للمركز الدولي لعلوم اإلنسان  -اليونسكو)
 .67إلهام كالب
(أستاذ وعميد العلوم ،ومستشار في الجامعة اللبنانية األمريكية)
 .68فؤاد حشوة

سابعا :أوروبا والواليات المتحدة وكندا:
 .69سهيل صباغ
 .70محمد جابر
 .71نبيل عزام
 .72عبدهللا تركي

(رئيس مجلس إدارة شركة  CCCشركة المقاولون العرب –اليونان)
(مهندس – رئيس مجلس إدارة شركة  ComCaveدورتموند – ألمانيا)
(موسيقار/مؤسس فرقة عريقة ودار للموسيقى  -MESTOالواليات المتحدة)
(رجل أعمال)

ثامنا :مصر
 .73معالي محمد فائق (وزير إعالم أسبق)
(كاتب وإعالمي)
 .74نشأت الديهي

تاسعا  :المملكة المغربية:
 .75دجى قمحاوي

(من نشطاء المجتمع األهلي)

عاشرا :سوريا
 .76لودي غاوي

(من نشطاء المجتمع األهلي)

الحادي عشر :الجماهيرية الليبية
 .77محمد البرغثي

(سفير سابق ورجل أعمال)

