
  
  السيــــرة الذاتيــــــــة

  
  

  طاهــر المصـــري
  
  

   نابلــــــس- ١٩٤٢  :      تاريخ ومكان الوالدة  
  )ابن وابنة ( متزوج وله ولدان   :    الحالـــة االجتماعيــة

  
   نابلس -كلية النجاح الوطنية   :      المؤهالت العلمية

  بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة شمال            
  ١٩٦٥تكساس             

  
  

  :الوظائف التي شغلها 
--------------  
  ٠٣/٧٣   لغاية  ٦٥./٧من   :     البنك المركزي األردني 

  
  ١١/٧٤  لغاية  ٠٥/٧٣من   :      عضو مجلس النواب

  ٠٧/٨٨  لغاية  ٠١/٨٤من             
  ٠٨/٩٣  لغاية  ١١/٨٩من             
  ٠٩/٩٧  لغاية  ١١/٩٣من             

  
  ١١/٢٠٠١ لغاية  ٠٩/٩٨من   :    في مجلس األعيان" عضوا

  ----- لغاية ١١/٢٠٠٥من             
  

  ١١/٧٤  لغاية  ٠٥/٧٣من   :  وزير دولة لشؤون األرض المحتلة
  

   ٠١/٨٤  لغاية  ٠١/٧٥من   :    لدى وزارة الخارجية " سفيرا
  ٠٨/٧٨  لغاية  ٠٤/٧٥من   :     لــدى أسبانيا  
  ٠٥/٨٣  لغاية  ١١/٧٨من   :    لـــدى فرنسا  
  ٠٥/٨٣  لغاية  ١٠/٧٨من   :  ى اليونسكومندوبا دائما لد  
  ٠٥/٨٠  لغاية  ٠٢/٧٩من   :  )غير مقيم ( لدى بلجيكـا   
  مندوبا لدى السوق االوروبية  
  ٠٥/٨٠  لغاية  ٠٧/٧٨من   :  ) غير مقيم ( المشتركة   
  ٠١/٨٤  لغاية  ٠٦/٨٣من   :     لـدى المملكة المتحدة  

  
  ١٢/٨٨  لغاية ٠١/٨٤من   :     للخارجيــــة" وزيرا

  ٠٦/٩١ لغاية  ٠١/٩١من   :          
  

  لرئيس الوزراء ووزير دولـة" نائبا
  ٠٩/٨٩  لغاية ٠٤/٨٩من   :      للشؤون االقتصادية
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  ١١/٩١ لغاية ٠٦/٩١من   :    للدفاع" للوزراء ووزيرا" رئيسا
  

  ١٠/٩٤ لغاية ١١/٩٣من   :    لمجلس النــواب"  رئيسا
  

  ----- لغاية ١١/٢٠٠٥من   :    نائباً لرئيس مجلس األعيان 
  
  

  :نشاطـــات أخرى 
--------------  

  رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
  ٠١/٩١ لغاية ١١/٨٩من   :        مجلس النواب 

    ٠٧/٩٣ لغاية ١١/٩٢من             
                

  عضو ومقرر اللجنة الملكية لصياغة
  ١٩٩٠       :       الميثاق الوطنــي  

  
  ٠٦/٢٠٠٦  لغاية  ٠٤/٩٢من   :    يرئيس مجلس إدارة مركز هيا الثقاف

  
  نائب رئيس مجلس امناء مركز هيا

   لغاية االن٠٨/٢٠٠٨من   :          الثقافي
  

  رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية الوطنيـة
   ٣/١٩٩٧  لغاية  ١٢/٩٣من   :    )جنـد (للحرية والنهج الديموقراطي 

  
  رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية حمايــة 

  ٧/٢٠٠١  لغاية  ٠٧/٩٦من   :         القدس الشريف  
   ٥/٢٠٠٧ لغاية  ٧/٢٠٠٣من             

  
  رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم 

    لغاية  اآلن٠٩/٩٨من      :           والتكنولوجيا
  
  

  رئيس الهيئة اإلدارية جمعيـة الصداقـة 
   لغاية   اآلن٠٣/٩٨من   :           األردنية األسبانية 

  
  لدىمفوضاً لشؤون المجتمع المدني 

   لغاية االن٠٣/٢٠٠٢من      :   القاهرة / جامعة الدول العربية 
  

  االستشارية  )غير مقيم (عضو في اللجنة
  آنا ليند األوروبية المتوسطية  في مؤسسة

  ٢٠٠٦ لغاية ٢٠٠٤من     :       لحـــوارالحضارات
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  عضو ورئيس اللجنة السياسية للجنة
  ٢٠٠٥ /٠٣ من    :   الملكية لصياغة االجندة الوطنية

  
  رئيس الهيئة اإلدارية للجمعية األردنية

   لغاية االن٠٤/٢٠٠٦من   :         البريطانية
  

   لمنتدى الفكر) نائب الرئيس ( عضو 
   لغاية االن٠٥/٢٠٠٦من   :        عمان–العربي 

  
  رئيس لجنة االدارة في منتدى الفكر

   لغاية االن٠٦/٢٠٠٩من   :         عمان–العربي 
  

  ة السياسية فيعضو ورئيس اللجن
   ٠٦/٢٠٠٦من   :  ) لجنة ملكية ( هيئة كلنا االردن 

  
  

  :األوسمــــة 
----------  

  ٠) أردني (وسام النهضة المرصـــع   ١-
  ٠) أردني (  الدرجة االولــى –وسام النهضة   ٢-
  ٠) أردني( وسام الكوكب األردني من الدرجة االولى   ٣-
  ٠ )إسباني ( وسام إيزابيل كاثوليكيا   ٤-
  ٠) إسباني (وسام االستحقاق المدني   ٥-
  ٠وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابط   ٦-
  ٠ من رتبة فارس –وسام الشرف الفرنسي   ٧-
  ٠وسام الشرف الفرنسي من رتبة ضابط عالي   ٨-
  ٠ (GBE )  وسام العالي لإلمبراطورية البريطانية   ٩-
  ٠الدرجة األولى /  الصليب العظيم -لفدرالية وسام االستحقاق لجمهورية ألمانيا ا  ١٠-
  ٠وسام فارس الصليب العظيم اإليطالي   ١١-
  ٠الوشاح األكبر لوسام األرز الوطني اللبنانـــي   ١٢-
  ٠وسام الشرف العالي المذهب والموشح للخدمات لجمهورية النمسا   ١٣-
  ٠الكوري -وسام االستحقاق للخدمة الدبلوماسية   ١٤-
  
  

  :خاص العنوان ال
----------  

  )  ٥٥٥٠ (٠ب٠ص
   األردن– ١١١٨٣عمان 
   jo.com.index@masri.n.t   :          األلكتروني البريد

 www.tahernmasri.com   :  نيوالموقع الشخصي االلكتر
  ٩٦٢-٦-٤٦٤٢٢٢٦   :      رقم الفاكس

  ٩٦٢-٦-٤٦٤٢٢٢٧   :             هاتف المكتب 
  ٩٦٢-٦-٥٩٢٠٦٠٠   :       هاتف المنزل
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