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املصـــري نشأت طاهــر  
______________  

  
  نابلــــــس - 1942  :      تاريخ ومكان الوالدة  

  )ابن وابنة ( متزوج وله ولدان   :      الحالـــة االجتماعيــة
  

  نابلس  -كلية النجاح الوطنية   :      المؤهالت العلمية
  بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة شمال            
  1965تكساس             

  
*********************** 

  :الوظائف التي شغلها 
------------  

  11/91لغاية  06/91من   :    للدفاع للوزراء ووزيراً" رئيسا
  10/94لغاية  11/93من   :      رئيسا  لمجلس النــواب

  لغاية االن – 12/2009من   :       رئيساً لمجلس األعيان
  

*********************** 
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  3/73لغاية     7/65من   :      البنك المركزي األردني 
  

  11/74لغاية    5/73من   :  وزير دولة لشؤون األرض المحتلة
  

  11/1974لغاية        05/73من   :      عضو مجلس النواب
  07/1988لغاية        01/84من             
  08/1993لغاية        11/89من             
  09/1997لغاية        11/93من             
  11/2001لغاية        09/98من   :    في مجلس األعيان" عضوا

  12/2009  لغاية  11/2005من   :  رئيس مجلس األعيان اً لعضواً ونائب
*********************** 

  ً01/84لغاية   01/75لدى وزارة الخارجية من  سفيرا :- 
  

  08/78لغاية    04/75من   :         اــــــــــدى اسبانيــــــــــــل -
  05/83لغاية    11/78من   :        اــــــــــــدى فرنســـــــــلـــ -
  05/83لغاية    10/78من   :        مندوبا دائما لدى اليونسكو -
  05/80لغاية    02/79من   :        )غير مقيم(ا ــدى بلجيكـــل -
  05/80لغاية    07/78من   :  ) غير مقيم(المشتركة  مندوبا لدى السوق االوروبية -
  01/84لغاية    06/83من   :           المملكة المتحدةلـدى  -
  
 12/88لغاية   01/84من   :          للخارجيــــة راً ــــــــــوزي  

  06/91لغاية   01/91من 
  

  ً  س الوزراء ووزير ــــئيلر نائبا
  09/89لغاية   04/89من   :        ة ؤون االقتصاديـــــللشة ـــدول

  
*********************** 
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  :أخرى نشاطـــات 
------------------  

  01/91لغاية  11/89من   :      مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
  07/93لغاية  11/92من                   

  1990/  :    عضو ومقرر اللجنة الملكية لصياغةالميثاق الوطني 
  06/2006لغاية    04/92من   :          رئيس مجلس إدارة مركز هيا الثقافي

  لغاية االن  08/2008من   :  الثقافي رئيس مجلس امناء مركز هياالهيئة العامة ورئيس نائب 
   3/1997لغاية    12/93من   :    )جند(للحرية والنهج الديموقراطي  ةرئيس الهيئة اإلدارية للجمعية الوطني

  7/2001لغاية    07/96من   :      القدس الشريف   ةرئيس الهيئة اإلدارية لجمعية حماي
    5/2007لغاية   7/2003من                   

  10/2010لغاية    09/98من   :         رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا
  لغاية اآلن 03/98من   :      الصداقة األردنية األسبانية  ةرئيس الهيئة اإلدارية جمعي

ــن   :    القاهرة / جامعة الدول العربية  المدني لدى المجتمع   لشؤون  مفوضاً ــة  03/2002م لغاي
2/2009  

  ة ـــــــــعضو في اللجنة االستشارية في مؤسسة آنا ليند األوروبي
  2006لغاية  2004من   :      )غير مقيم(  اراتــالحض وارـالمتوسطية لح

  2005/ 03      :    لصياغة االجندة الوطنية الملكية  عضو ورئيس اللجنة السياسية للجنة
لغاية  4/2006من   :       البريطانية للجمعية األردنيةرئيس الهيئة اإلدارية 

31/3/2012  
  لغاية االن 05/2006من   :    عمان –لمنتدى الفكر العربي ) نائب الرئيس ( عضو 

   06/2006  :     )لجنة ملكية (هيئة كلنا االردن  عضو ورئيس اللجنة السياسية في
      يــــــــــوار الوطنــــــــــة الحـــــس لجنـــــــرئي

   :  3/2011   
   4/2011  :    في اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور عضو 
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  لغاية االن 10/2012من   :         اللبنانية  –رئيس الرابطة االردنية 
  لغاية االن 10/2012من   :    فرع االردن   –لمساعدة الطلبة العرب الرئيس الفخري للمؤسة العالمية 

  
  :األوسمــــة 

--------  
ع ـــــــــــة المرصــــــــــــــام النهضـــــــــــــــــــوس .1

  0) ي ـــــــأردن(
 0) أردني ( ى ــــــــــالدرجة االولــ –وسام النهضة  .2
 0) أردني( وسام الكوكب األردني من الدرجة االولى  .3
 0) إسباني ( ا ــــــــــل كاثوليكيــــــــــام إيزابيــــــــوس .4
 0) إسباني (ي ــــــــــــــاالستحقاق المدنام ـــــــوس .5
 0وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط  .6
 0من رتبة فارس  –وسام الشرف الفرنسي  .7
 0وسام الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عالي  .8
 0 (GBE)  وسام العالي لإلمبراطورية البريطانية  .9

  0الدرجة األولى / الصليب العظيم  -وسام االستحقاق لجمهورية ألمانيا الفدرالية  .10
  0وسام فارس الصليب العظيم اإليطالي    .11
  0 يالوشاح األكبر لوسام األرز الوطني اللبنانـ   .12
  0وسام الشرف العالي المذهب والموشح للخدمات لجمهورية النمسا    .13
  0الكوري -وسام االستحقاق للخدمة الدبلوماسية    .14

  
  

  :العنوان الخاص 
------------------  
  )  5550( : 0ب0ص

  األردن – 11183عمان 
    t.n.masri@index.com.jo :          األلكتروني  البريد



 5

 www.tahernmasri.com  :   نيوالموقع الشخصي االلكتر
  + 962  -6  -4642226   :       رقم الفاكس

  + 962  - 6 -4642227   :                هاتف المكتب 
  +  962-   6 -5920600  :        هاتف المنزل


