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عمان األولىد.عمر حیدر عثمان حمیدةمخیم الحسینمصلى حدیقة الیوبیل94
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عمان الثانیةفالح مازن فالح المھیداتأبو نصیرساحة مسجد أبو نصیر الكبیر104
عمان الثانیةسفیان محمد صبري خلف بني عمرأبو نصیرساحة مسجد ھشام105
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عمان الثانیةتیسیر حمد محمد ابو حیدرخلداالساحھ المجاوره لمسجد خلدا الغربي110
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عمان الثانیةطارق حمد محمد الحویانناعورملعب  بلدیة حسبان139
عمان الثانیةعماد یونس عبد الكریم السواعیرناعورساحة مدرسة طلحة بن عبید هللا140
عمان الثانیةموفق حسین رشید انجاداتناعورساحة مسجد عائشھ أم المؤمنین141
عمان الثانیةمحمد عزت اعبید اعبیدناعورساحة ملعب ام البرك البلدي142
عمان الثانیةعلي عبدالكریم ابراھیم المصريناعورساحة مسجد عمر بن الخطاب / البنیات143
عمان الثانیةعبد الحفیظ سلیم عبد العزیز المرعيناعورساحة جامعة البترا144
عمان الثانیةمحمد أسعد محمد محمدناعورساحة مسجد الفاروق/ أم القطین145
عمان الثانیةفاضل علي موسى الخالديناعورساحة مسجد الحمد / حسبان146
عمان الثانیةمحمود احمد عید حلبیةناعورساحة مدرسة األمیره ثروت147

عمان الثانیةسلیمان عبد الرزاق یعقوب الھشلمونناعورساحة مدرسة خولة بنت األزور148

عمان الثانیةأحمد عبد هللا سعد الثوابیةناعورساحة مدرسة األمیر ھاشم الثانویة149
عمان الثانیةنضال جمال محمد البزورناعورساحة مسجد الخلیفة أبو بكر/ البنیات150
عمان الثانیةشوكت رفقي شوكت شحالتوغالثامنساحة نادي الجیل151
عمان الثانیةطارق معتصم مھدي الصباغالثامنساحة اكادیمیة تزكیة الدولیھ152
عمان الثانیةمحمد عقل محمد حسینالسابعالساحھ المجاوره لمسجد ابو عیشھ153
عمان الثانیةعبدهللا صالح عبدهللا وھدانطریق المطارساحة مدارس العالمیھ154
عمان الثانیةعالء ھاني عبدالفتاح عبدالحافظطریق المطارساحة معرض عمان الدولي للسیارات155
عمان الثانیةعبد الرحمن محمد موسى حسینمرج الحمامساحة ملعب فرسان األردن156
عمان الثانیةعبدهللا محمد عبد  جدوعمرج الحماممركز مرج الحمام الریاضي157
عمان الثانیةسامي عوض محمد الشویطریھمرج الحمامملعب مدرسة البشیر النموذجیھ158
عمان الثانیةعاید سالم علي النشوي البطوشوادي السیرمدرسة أم حبیبة الثانویھ للبنات159

عمان الثانیةصالح ابراھیم محمد الحاج امینوادي السیرالساحھ المجاوره لمسجد حي القیسیھ ومشتل غاندي160

عمان الثانیةاحمد فایز محمد الحراسیسوادي السیرالساحھ بجانب مسجد عبدهللا  بن سالم161



عمان الثانیةایاس نمر یوسف حاجبيوادي السیرساحھ مدرسة وادي السیر الثانویھ162
عمان الثانیةانس منذر محمد جمال سید احمدوادي السیرالساحھ المقابلھ لیاسر مول163
عمان الثانیةحسام احمد موسى صندوقھوادي السیربدر الجدیده/دوار الطیاره164
عمان الثانیةیوسف احمد سلمان المشاقبھوادي السیرام االسود/بجانب مسجد الروضھ165
عمان الثالثةایمن عدنان عبدالرحیم صوصالقویسمة /المدینة الریاضیةمدینة الملك عبدهللا الثاني /الملعب العلوي166
عمان الثالثةسامي نجیب رشید عبدالرحمنأم نوارةساحة مسجد الرحمھ167
عمان الثالثةعطاهللا طالل عبدهللا حمدانخریبة السوق / ضاحیة الرحمنساحة مسجد خلیل الرحمن168
عمان الثالثةد.ایاد احمد ابوعجمیھالمقابلینساحة مدارس الحفاظ169
عمان الثالثةد. سلیمان خالد سلیمان كایدالساحة المقابلة لمخابز یزنمصلى المقابلین170
عمان الثالثةمحمد عبدالرحمن عبدالھادي حامدخریبة السوق/ العلكومیةساحة مسجد صالح الدین االیوبي171
عمان الثالثةسامر محمد عبدالفتاح مزھرالمستندةساحة مسجد حمد الدروبي172
عمان الثالثةمحمد عبداللطیف لطفي مرتضىجاوا/ اسكان اشكوساحة ملعب جاوا173
عمان الثالثةحسن محمود محمد الطالفیحجاواساحة مسجد الظاھر174
عمان الثالثةمنذر كاید محمود عمیرةجاواساحة مسجد فاطمة الزھراء175
عمان الثالثةاشرف مطیع دارموسىالى الشرق من  اشارات السوق المركزيمصلى خریبة السوق176
عمان الثالثةد. محمد یونس الحنیطيابوعلندامصلى مسجد عبدالرحمن ابوحسان177
عمان الثالثةمحمود شحادة حامد خطابالیادودةالساحة المقابلة لجمعیة دیرابان178
عمان الثالثةخالد محمد علي حمادام نوارةمصلى الساحة المجاورة لحدیقة الملكة رانیا179
عمان الثالثةالمعتصم محمد عبدربھ الحنیطيابوعلنداساحة مسجد الكھف180
عمان الثالثةمحمد احمد ابوخضیرالجویدة /جسر الجویدهساحة امانة عمان181
عمان الثالثةابراھیم حسن محمد ابوعلوشالجویدةساحة مدارس الجویدة المختلطة182
عمان الثالثةعطوة عودة علیان ابوغنیمالنزھة/دوار النزھةساحة نزھة القویسمھ183
عمان الثالثةعاھد فتحي یونس شومانالیادودةساحة مسجد الزغیر184
عمان الثالثةاحمد محمد جمعھ ابوعمارةالمقابلینمدارس الھدي المحمدي185
عمان الثالثةد.حسام طالل داود ھنیھاسكان المالیھ/الجویدةساحة اسكان المالیھ والزراعھ186
عمان الثالثةمحمد احمد ناصر العوداتقریة نافعمصلى مسجد الولجھ187
عمان الثالثةعمر عبدهللا اكریم الكفاوینالساحة المقابلة لمحكمة جنوب عمانمصلى مسجد اسكان الداخلیھ188
عمان الثالثةمحمد موسى عبدالرحیم القیسيابوعلندامصلى ساحة عمر بن الخطاب189

عمان الثالثةد. عدنان ضیف هللا عبدالھادي الشوابكھابوعلنداساحة مسجد نمرة190



عمان الثالثةابراھیم عبد الرحمن عبدالھادي حامدالعلكومیةالساحة المجاورة لمدرسة الخزامى191
عمان الثالثةسعد عیسى محمد شاھینخریبة السوقملعب نادي الجزیرة192
عمان الثالثةبركات عبدالحافظ سالم المرایحھالمقابلینساحة مسجد الغرباء193
عمان الثالثةبشار رزق علي العصافرةدوار البنزین \ضاحیة الفاروقساحة مسجد ابوخلف194
عمان الثالثةعبدالرحمن نصرمحمد نشوانالقویسمھساحة مسجد یوسف العواملھ195
عمان الثالثةاحمد عبدهللا علي النبراويالقویسمھساحة مسجد المقربین196
عمان الثالثةد محمد طالب ابراھیم عبدالجلیلابوعلندا\اسكان الكھرباءساحة مدارس الفكر التربوي197
عمان الثالثةد خالد عبدالخالق  احمد العتلھابوعلنداساحة مسجد الوالدین198
عمان الثالثةمراد محمد عبدربھ العوامرةحي الحویانساحة مسجد الشیخ عایش الحویان199
عمان الثالثةعثمان حمد دروبي الدروبيابوعلنداساحة الكلیھ الوطنیھ200
عمان الثالثةد. محمد عبدهللا احمد ابوصعیلیكجاواالساحة المجاورة لمسجد الوالدین201
عمان الثالثةاحمد فوزي احمد ابوالحسنىوادي الطي /خریبة السوقساحة مدارس الربان202
عمان الثالثةمصطفى احمد عبدالفتاح ابوزرالیادودة/الشارع الرئیسساحة مسجد الرحمن203
عمان الثالثةمیزر فیصل حجازي ابوربیعالعلكومیھمسجد مجمد االمین204
عمان الثالثةمحمد علي عبدالرحمن العرمیطيابوعلنداساحة مسجد االیمان205
عمان الثالثةعلي محمد عثمان الشراقاام نوارةساحة مسجد ابي بن كعب206
عمان الثالثةنضال جمیل احمد قزازالیادودةساحة مسجد عبدهللا سرجس207
عمان الثالثةابراھیم عبدهللا سلیم الحنیطيابوعلندا\شارع الغازساحة مسجد عبدهللا الحنیطي208
عمان الثالثةمحمد احمد ابراھیم عالنام حیرانساحة مسجد محمد الدروبي209
عمان الثالثةجمال محمود احمد ابوحسانالمقابلینساحة حدائق الملك عبدهللا210
عمان الثالثةعبد الكریم عبد الحمید یونسالقویسمةساحة مسجد حفیظة الحدید211
عمان الثالثةصالح خالد سلیمان كایدالمقابلینساحة مسجد سعد الغریر212
عمان الثالثةعمر محمد احمد حمادخریبة السوق\العلكومیھساحة مسجد الرحمن213
عمان الثالثةمحمد احمد خلیل ابوالعینینالجویدة بالقرب من المحكمھساحة مسجد خلف منور الحدید214
عمان الثالثةمحمد احمد محمود ثامرحي البایر الجویدةساحة الحدیقة المروریة215
عمان الثالثةمحمد خلف سالمھ احمدابوعلندا\اسكان الكھرباءساحة مسجد رفیده االنصاریھ216
عمان الثالثةعبدالوھاب حسن محمد عطیھالقویسمھساحة مسجد فالح البایر217
عمان الثالثةعمر محمود احمد عمراسكان الكھرباء\ابوعلنداساحة مسجد الحاج عطیوي218
عمان الثالثةمحمد حمزة فؤاد الحورانيالمقابلینمسجد عبدربھ الدروع219
عمان الثالثةحسین خلیل حسین سمورمدارس خریبة السوقساحة مسجد باب الریان220



عمان الثالثةمحمد صالح مصطفى غیثحي االیمان \خریبة السوقساحة مدارس اوسكار الدولیة221
عمان الثالثةكمال محمد عادل  زبدةحي الحویانساحة دیوان الحویان222
عمان الثالثةعبدالعظیم مرزوق المعارفةحي المعارفساحة المعارفة223
عمان الثالثةمعتصم كمال احمد الحمایدةالیادودةساحة كان زمان224
عمان الثالثةبالل محمد مصطفى الربابعھجبل الحدیدساحة مسجد حسن مخلوف النبالي225
عمان الثالثةمحمد علي محمد وھدانالسوق المركزيمصلى ساحة الصادرات226
عمان الثالثةرجب محمد یونس الصالحياسكان ابوعلنداساحة مسجد ابوبكر الصدیق227
عمان الثالثةبھجت ربحي احمد سالمھجاواساحة مسجد سعد بن ابي وقاص228
عمان الثالثةرافت یعقوب ابراھیم عثمانالمنتزه القوميساحة ضاحیة الفاروق229
عمان الثالثةریاض محمد غازي شالیلالقویسمھساحة سامح مول القویسمھ230
عمان الثالثةعماد محمد محمود حمد هللامخیم الطالبیةملعب مخیم الطالبیة231
عمان الثالثةأحمد محمود عبدهللا أبو جرارقریة الجیزةمصلى بلدیة الجیزة الجدید232
عمان الثالثةمحمد حسن محمد سالمیةالقسطلساحة مسجد عابدین233
عمان الثالثةإبراھیم سلیم  عمر  البلويالزعفرانساحة مسجد الزعفران األوسط234
عمان الثالثةسلطان موسى الزعبينتلمسجد نتل الكبیر235
عمان الثالثةعقاب نمر حماده الزیداناجمیلساحة مسجد اجمیل236
عمان الثالثةسامي متعب ھالل السالیطةالرامةساحة مسجد الرامة237
عمان الثالثةفاضل فالح الشموطارینبة الغربیة ساحة مسجد أرینبھ الغربیة القدیم238
عمان الثالثةمحمد قاسم ارتیمةالدامخيمسجد الدامخي239
عمان الثالثةجمعة محمد  البراجالقسطلساحة مسجد سلطانھ الفایز240
عمان الثالثةسالم محمد البراجالقسطلمسجد مشھور الفایز241
عمان الثالثةفلیح سند ناصر الزبنالزمیلةمسجد خان الزبیب242
عمان الثالثةمحمد سلیمان جدوع الشموطالعرینمسمد امھات المؤمنین243
عمان الثالثةسعود سالم علي السعدارینبة الشرقیة ساحة مسجد ارینبة الشرقیة للبنین244
عمان الثالثةمحمود سلمان علي الكعابنھام رمانةساحة مسجد ام رمانة245
عمان الثالثةعطیة محمود عطیھ حمادالزیتونةساحة مسجد الزیتونة246
عمان الثالثةخالد عیاد سلیمان السواخنھالمنارة  ساحة مسجد المنارة247
عمان الثالثةمالك محمد سلیم مالكام العمدساحة مسجد ام العمد248
عمان الثالثةحسین عید سالم االصیھبحوارةساحة مسجد حوارة249
عمان الثالثةمسمح خلف قطیفان السالیطھالدلیلةمسجد الدلیلة250



عمان الثالثةأسامھ أحمد محمد الحامدزینبمسجد زینب251
عمان الثالثةمنصور عبدالحمید محمد النتشھالقنیطرةمسجد القنیطرة252
عمان الثالثةعطیھ محمود عطیھ حمادالزیتونھمسجد الزیتونھ253
عمان الثالثةصالح ضبعان كساب الزبنالذرةساحھ مسجد الدرعان / الذرة254
عمان الثالثةاحمد حسین احمد عثمانمنجاساحة مسجد النور /مركز الدعوة255
عمان الثالثةھاني وارد سالم الدھامشھام الولید  ساحة مسجد ابو ذر الغفاري256
عمان الثالثةد . سلطان سلیمان الجبورالفیصلیةالملعب البلدي257
عمان الثالثةمسلم محمد مسلم الزوريالرجم الشامي الغربيساحة المقبرة258
عمان الثالثةد . صالح سالمھ ضیف هللا القضاهمنشیة القضاةمسجد الصحابة259
عمان الثالثةطاھر محمد عقلھ الدھامذھیبة الدھاممصلى ملعب نادي البادیة260
عمان الثالثةعلي عبدهللا مسلم الطمیزيالرجم الشامي الشرقيساحة مدرسة البنات الثانویة261
عمان الثالثةزیاد محمد الیاس الغیالینأم بطمةمسجد ام بطمة الكبیر262
عمان الثالثةناصر حمد خلف الثنیانبلدة الحاتمیةساحة مسجد الحاتمیة الكبیر263
عمان الثالثةسامر یوسف شقرةقریة سالمساحة مدرسة سالم الثانویة للبنات264
عمان الثالثةخطاب داود عمر درباشيقریة سالمساحة مسجد عمر بن الخطاب265
عمان الثالثةمحمود فیصل محمد حسینضاحیة االمیره إیمانمسجد التوحید266
عمان الثالثةد.خلیل مصطفى محمد انشاصيسلبودملعب سحاب البلدي/المصلى الرئیسي267
عمان الثالثةاحمد قایض احمد محرمحي المدینھ الصناعیةالساحة المجاورة لمسجد عوید المحارمھ268
عمان الثالثةحمزة عطاهللا مفلح الدبایبھخشافیة الدبایبھالساحة المجاورة لمنطقة احد269
عمان الثالثةخالد نھار خلف الدبایبھخشافیھ الدبایبھساحة مدرسة الخشافیة الثانویھ للبنین270
عمان الثالثةمحمد سالم احمد الشوبكيخشافیة الشوابكھالساحة المقابلھ لمسجد المعتصم271
عمان الثالثةعاطف خلف ممحمد الخنانخشافیة الشوابكھالساحة المقابلھ لمسجد الرحمن272
عمان الثالثةعبدالواحد صالح شریتحاسكان سحاب الشرقيساحة مدرسة خولة بنت االزور273
عمان الثالثةایوب خلیل محمد القریناويسحاب الحي الشرقيالساحة المجاورة لمسجد الولید274
عمان الثالثةاشرف شحادة ابراھیم المصريسحاب الحي الشماليساجة مدرسة رفیدة االسلمیھ275
عمان الثالثةمحمد علي حسین المحارمھسحاب الحي الغربيساحة مدرسة بالط الشھداء276
عمان الثالثةنزیھ علي محمد العرمیطيسحاب الحي الغربيساحة مدارس السلطان277
عمان الثالثةعلي عبدهللا النبراويسحاب الحي الغربيساجة مدیریة تربیة سحاب278
عمان الثالثةرائد علیان حمدان الدبایبھسحاب الحي الجنوبيساحة مدرسة القاضي ایاس279
عمان الثالثةعصام تیسیر محمد حسینسحاب الحي الشرقيساحة مدرسة سحاب الثانویة للبنات280



عمان الثالثةبسام محمود عبد المراعبھسحاب الحي الشماليساحة مدرسة عبدهللا بن عمر281
عمان الثالثةعثمان عبدالمولى الجباراتالعبدلیھساحة سوق االثنین282
عمان الثالثةادیب احمد عطاهللا خلیلالعبدلیةالساحة المجاورة لمسجد الفاروق283
عمان الثالثةاسحق احمد ابوصباحالعبدلیھساحة دیوان عشیرة الرقاد284
عمان الثالثةعمر عیسى محمود ابو نصارالجویدهروضة ومدارس االدب العربي285
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البادیة الشمالیة الشرقیةحسین خلف رضا السحیم حمراء السحیمساحة خالد بن الولید/ حمراء السحیم586
البادیة الشمالیة الشرقیةحسین قبالن ھریس الشرفات البشــریةساحة عمر بن الخطاب / البشــریة587
البادیة الشمالیة الشرقیةالفي مقبل ھریس الشرفات البشریةساحة حمزة بن عبد المطلب / البشریة588
البادیة الشمالیة الشرقیةسعود حمدان نویدر الشـرفاتالھاشمیةساحة ھارون الرشـــید /الھاشمیة589
البادیة الشمالیة الشرقیةمرشــــــد عوید نھار علوانمنشــیة الخلیفةساحة خلف خلیفة /منشــیة الخلیفة590
البادیة الشمالیة الشرقیةمھند عمــر علي الخوالــــدةالصفاويساحة عبدهللا ابن أم مكتوم /الصفاوي591
البادیة الشمالیة الشرقیةعبدهللا محمد عطا المساعیدأم الجمالساحة عبدهللا بن مسعود /أم الجمال592
البادیة الشمالیة الشرقیةنوري شــاتي نوري المداحلةأم الجمالساحة عمر بن الخطاب /أم الجمال593
البادیة الشمالیة الشرقیةعواد زعل حسان الشــــرفاتأم الجمالساحة الرضــــــــــوان / أم الجمال594
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمــد رجا حمدان المساعیدروضة األمیرة بسمةساحة أبو بكر/روضة األمیرة بسمة595
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمود حمـــد ھالل المساعیدروضة بسمةساحة عباد الرحمن / روضة بسمة596
البادیة الشمالیة الشرقیةصایل منادي ســالم الشرفاتروضة بسمةساحة عمر بن الخطاب /روضة بسمة597
البادیة الشمالیة الشرقیةعلي سلیم دبش المســاعید روضة بسمةساحة عاصم بن ثابت / روضة بسمة598
البادیة الشمالیة الشرقیةعاطف عبدهللا علي الفاعـــورروضة بسمةساحة زكریا األنصاري/ روضة بسمة599
البادیة الشمالیة الشرقیةخلف شاتي عقیل الشلھوبالعاقبساحة جعفر بن أبي طالب /العاقب600
البادیة الشمالیة الشرقیةعمر عواد شاتي المســــاعید العاقـبساحة بنــــي یاس / العاقـب601
البادیة الشمالیة الشرقیةسلیمان  ســالم عقلة الرحیبة عمرة وعمیرةساحة انس بن مالك/ عمرة وعمیرة602
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمـــــد عوده عوض عبیدهللا الحمیدیـــةساحة اإلخالص / الحمیدیـــة603
البادیة الشمالیة الشرقیةخالــد صبح مرشــود الفنیخحي األمیر عبدهللامعاذ بن جبل/حي األمیر عبدهللا604
البادیة الشمالیة الشرقیةمنصور حسین علي المساعید الســعیدیةسعد بن معاذ / الســعیدیة605



البادیة الشمالیة الشرقیةعلـي حامــــد عیـــــد  البلیلة الكوم األحمرعمر بن الخطاب/ الكوم األحمر606
البادیة الشمالیة الشرقیةأنور رجا ھالل الشــــــــرفاتالكوم األحمرأبو بكر الصدیق/ الكوم األحمر607
البادیة الشمالیة الشرقیةرائد قاسم محمــد العظاماترسم الحصانساحة جعفر الطیار /رسم الحصان608
البادیة الشمالیة الشرقیةعبدالمجید خلف عطا المساعیدمنشیة الجدوع ساحة حمد بن القاسم/منشیة الجدوع609
البادیة الشمالیة الشرقیةراشد احمد عوض  الرحمات الرحماتساحة عمر بن عبدالعزیز/ الرحمات610
البادیة الشمالیة الشرقیةاحمد محیمید غمر النعیماتدیر الكھفساحة األمیر حسن /دیر الكھف611
البادیة الشمالیة الشرقیةعبدهللا كساب عودة الســـــیبیةتل الرماحساحة الھاشــــــــمي / تل الرماح612
البادیة الشمالیة الشرقیةإسماعیل احمـد ھماش إسماعیلحي األمیر حسینساحة عبدهللا بن عمر /حي األمیر حسین613
البادیة الشمالیة الشرقیةرزق هللا عطیھ جازع الشرفاتخشاع القنساحة أبو بكر الصدیق/خشاع القن614
البادیة الشمالیة الشرقیةطایل متروك سالم الشـــــرفات مدور القنساحة عقبة بن نافع / مدور القن615
البادیة الشمالیة الشرقیةمرزوق عاسر فنیخر الشرفات دیر القنساحة خالد بن الولید/ دیر القن616
البادیة الشمالیة الشرقیةباسل صالح راكــــد العظامات مثناة راجلساحة عبدهللا بن رواحة / مثناة راجل617
البادیة الشمالیة الشرقیةعطاهللا راشد فھد المســــاعید الجبیةساحة أبو بكر الصدیق / الجبیة618
البادیة الشمالیة الشرقیةعلي مســوج عـــواد البریك الرفاعیاتساحة أبو بكر الصدیق/ الرفاعیات619
البادیة الشمالیة الشرقیةخلیف الفي صبح المســـاعید الرفاعیاتساحة  حذیفھ بن الیمان / الرفاعیات620
البادیة الشمالیة الشرقیةخمیس عاید ھرموش المساعید الرفاعیاتساحة عثمان بن عفان / الرفاعیات621
البادیة الشمالیة الشرقیةثاني سلیمان عرمش  البـــردان أم حسینساحة المثنى بن الحارثھ / أم حسین622
البادیة الشمالیة الشرقیةاحمد عاید مفلح المســـــاعیدقاســـــــــــمساحة علي بن أبي طالب/قاســـــــــــم623
البادیة الشمالیة الشرقیةاحمد فرج عید الشـــــرفات الثالجساحة الثالج الشرقي / الثالج624
البادیة الشمالیة الشرقیةشریف جمعة دخین الشرفاتالمنیصةأبو ذر الغفاري / المنیصة625
البادیة الشمالیة الشرقیةفالح فازع عید الشــــــرفاتروضة األمیر عليساحة عمرو بن العاص /روضة األمیر علي626
البادیة الشمالیة الشرقیةسند بخیت مروح العظامـــاتام القطینساحة عثمان بن عفان /ام القطین627
البادیة الشمالیة الشرقیةجمعة صیاح ســـاكت الرحال أم القطینساحة حنظلة الغسیل / أم القطین628
البادیة الشمالیة الشرقیةعبدهللا  محمـد عودة العظاماتأم القطینساحة أمنا عائشة /أم القطین629
البادیة الشمالیة الشرقیةعید ھندي  طریف الشــرفاتالمكیفتةساحة مكیفتھ الكبیر /المكیفتة630
البادیة الشمالیة الشرقیةد. مھاوش طلب الشــــــرفات منشیة القنوساحة أبو عبیدة/ منشیة القنو631
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمــد یحیى طریف الشرفاتخشاع السلیتینساحة زید بن حارثھ /خشاع السلیتین632
البادیة الشمالیة الشرقیةحسن ھالل دوجان السردیةصبحاساحة ســـعود الفواز /صبحا633
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمـــــــد خلیف مفلح العیسىالدفیانةساحة عمر بن الخطاب /الدفیانة634
البادیة الشمالیة الشرقیةمازن مطرد حامـد الشـــــرفاتمنشیة القبالنساحة الصحابة /منشیة القبالن635



البادیة الشمالیة الشرقیةمحمد خلف جدعان الشــــرفاتصبـحاساحة حي العون/واسط/ صبـحا636
البادیة الشمالیة الشرقیةعبدالھادي محمد مفلح السردیةالفیصلیةساحة معاذ بن جـــبل /الفیصلیة637
البادیة الشمالیة الشرقیةجمال ضیف هللا عایــد البقومصبحـــیةساحة صالح الدین  / صبحـــیة638
البادیة الشمالیة الشرقیةد.یوسف محمد خباص القطعانسبع صیرساحة منور رافع الفواز / سبع صیر639
البادیة الشمالیة الشرقیةمحمـــد عبدهللا مغیزل الجمعان كوم الرفساحة الحسین بن علي / كوم الرف640
البادیة الشمالیة الشرقیةرجب علي حسین الخالـــــــدي الرویشدساحة سلمان الفارسي / الرویشد641
البادیة الشمالیة الشرقیةعماد الدین محمد سیف الدین الرویشدساحة الحاج  جابر التایھ / الرویشد642
البادیة الشمالیة الشرقیةمقبل احمیر عواد المســـــاعیدمنشیة الغیاثساحة عمر بن الخطاب / منشیة الغیاث643
البادیة الشمالیة الشرقیةنورس احمد رمیح الغیاثالرویشدساحة الحارث بن عمیر االزدي / الرویشد644
البادیة الشمالیة الشرقیةسیف االسالم مفید سلیمان الدرابكةساحة مســــــــجد حدود الكرامةساحة مســــــــجد حدود الكرامة645
جرشفراس علي محمود أبوخیطجرش القصبةالساحة الھاشمیة646
جرشعلي فایز أحمد القادريجرش القصبةملعب مدیریة الشباب647
جرشسلیمان محمد طھ بني بكارظھر السرومدرسة ظھر السرو للبنین648
جرشنورالدین"متعب محمد الزعبينحلةساحة مسجد الحبیب649
جرشمحمد احمد ضاعن الخوالدةمرصعساحة المرج650
جرشمحمود إسماعیل محمود ابو حسینمخیم سوفساحة المدارس651
عجلوند. محمد عدنان القضاةعین جناساحة مدرسة عین جنا الثانویة للبنین652
عجلوند.علي محمود القضاةعین جناساحة مدرسة حطین األساسیة653
عجلونفادي محمود الخرابشةعین جناساحة مدرسة عین جنا الثانویة للبنات654
عجلونعبدهللا مصطفى القضاةعین جناساحة مدرسة الكرامة عین جنا655
عجلونسیف سلیمان السیوفعنجرةساحة مدرسة سكرین عنجرة656
عجلونمحمود احمد الصماديعنجرةساحة صاالت القمة (عین ابو جابر)657
عجلون   امجد علي الزغولالزراعةساحة مدرسة الزراعة للبنات658
عجلونعیسى محمد المصريباعونساحة مدرسة باعون الثانویة للبنین659
عجلوناحمد محمد علي المومنيصخرةساحة مدرسة صخرة األساسیة للبنین660
عجلونمحمد حسین عنانزهكفرنجةساحة مدرسة كفرنجھ الثانویة للبنین661
عجلونعیسى حسن شویاتكفرنجةساحة مدرسة كفرنجھ الثانویة للبنات662
عجلونعوض محمود غریزالحرثساحة مدرسة الحرث663
عجلونیوسف محمد امین المومنيعبینساحة البیادر عبین664
عجلوند.مصطفى حسن القضاةرأس منیفساحة مدرسة الُدرر راس منیف665



عجلونمصطفى عبدهللا عنانبھعین البستانساحة مدرسة عین البستان الثانویة للبنات666
عجلوناحمد مروان الصماديعجلون مسجد عجلون الكبیر667
عجلونصھیب ھاني العبودعجلونمسجد الحاج مسلم668
عجلوند.نادر محمد القضاةعجلون مسجد العیدي669
عجلونمحمد مازن الزغولعجلون مسجد مجمع صالح الدین670
عجلونأحمد علي عنانزهعنجرة مسجد المثنى671
عجلوناحمد عقیل الزغولعنجرة مسجد العمري672
عجلوند.عبد الرحیم العساسلةعنجرة مسجد القدس673
عجلونصبحي عبدالرحمن رواجبھخشیبھ مسجد األنصار674
عجلونمنذر محمد العماراتالجبل األخضر مسجد عبدهللا بن مسعود675
عجلونبكر عبدالكریم نعیماتالجبل األخضر مسجد ابو بكر الصدیق676
عجلونحسین محمود الزغولالساخنھ مسجد الساخنھ677
عجلونحسین محمد البعولالبدیھ مسجد اإلحسان678
عجلونعالء محمود براھمھالصفصافة مسجد الصفصافة679
عجلونقیس علي الزغولالشكارة مسجد الرحمة680
عجلونجالل خالد النعیماتخشیبھ مسجد عبدالرحمن بن عوف681
عجلونحسین محمد القواقنةالھاشمیة مسجد الھاشمیة القدیم682
عجلوند.حسین محمد ربابعھالھاشمیة مسجد سعد بن ابي وقاص683
عجلوند.عقلة محمد القواقنةالھاشمیة مسجد ھارون الرشید684
عجلوناحمد فندي بني عطاالھاشمیة مسجد المھاجرین685
عجلونحسین مصطفى ربابعھالھاشمیة مسجد القادسیة686
عجلونرأفت صایل الخرفانحالوة مسجد حالوة القدیم687
عجلونجمیل عبدالسالم العرودحالوة مسجد صھیب الرومي688
عجلونمحمود عبدالسالم العرودحالوة مسجد الفاروق689
عجلوناسامھ محمد القواقنةحالوة مسجد المنھالي690
عجلونمحمد عیسى العرودحالوة مسجد الحمد691
عجلوند.محمد عقلة بني عطاالوھادنة مسجد صالح الدین692
عجلونناصر مصطفى نجاداتالوھادنھ مسجد الصحابھ693
عجلونراتب صالح بني عطاالوھادنھ مسجد الھدایة694
عجلوند. علي محمد الشقاح الوھادنھ مسجد علي مشھد695



عجلونكامل علي الصماديدیر الصمادیة مسجد دیر الصمادیة696
عجلونیوسف محمود دویكاتعرجان مسجد عرجان الكبیر697
عجلوننصري ابراھیم  حمزاتعرجان مسجد عمار بن یاسر698
عجلونعبدالحافظ محمد عنیزاتباعون مسجد خلف699
عجلونعلي احمد القضاةاوصرة مسجد اوصرة القدیم700
عجلوناحمد محمد عبدالغنيراسون مسجد رسون القدیم701
عجلونمعتصم ثلجي  الطرابشةصنعار مسجد صنعار القدیم702
عجلونیوسف احمد بني اسماعیلعصیم مسجد عصیم703
عجلونمحمد حمدي فیاضبیر الدالیة مسجد الشھداء704
عجلونمحمد سابق بني عامرالمرجم مسجد الدباس705
عجلونفواز محمود القضاةاشتفینا مسجد اشتفینا الكبیر706
عجلوند.صفوان محمود القضاةمحنا مسجد محنا707
عجلونمحمد نایف القضاةالطیاره مسجد الطیاره708
عجلونخالد برھم القضاةام الینابیع مسجد ام الینابیع709
عجلونمحمد احمد  المومنيصخرة مسجد صخرة الغربي710
عجلونمحمد علي  المومنيصخرة مسجد عمر بن الخطاب711
عجلونصالح الدین القضاةصخرة مسجد صخرة الشرقي712
عجلونجمعھ  عبدالكریم المومنيصخرة مسجد الفاروق713
عجلونلواء احمد  المومنيعبلین مسجد عبلین الجدید714
عجلونقتیبة رضوان المومنيعبین مسجد مكھ المكرمة715
عجلونغسان محمد القضاةراس منیف مسجد راس منیف716
عجلوند.حمزه سالم بني عامرسامتا مسجد سامتا717
عجلونمحمد طعمھ الشویاتكفرنجة مسجد خالد بن الولید718
عجلونحمزه أمین خطاطبةكفرنجة مسجد كفرنجة القدیم719
عجلونمھند بركات بني سلمانكفرنجة مسجد صالح الدین720
عجلونراتب بركات بني سلمانكفرنجھ مسجد المشیرفھ721
عجلونانس محمود المدني العامریة مسجد العامریة722
عجلونعلي محمود عنانزةبالصمسجد موسى بن نصیر723
عجلوند.اكرم حمد عریقاتبالص مسجد بالص724
عجلوند.فراس یوسف عنانبةبالص مسجد عمر بن الخطاب725



عجلونمحمد یونس عنانزهالخلھ السمرا مسجد الیرموك726
عجلونراشد محمد غریزراجب مسجد راجب727
عجلونآدم محمد عنانزهثغرة زبید مسجد ثغرة زبید728
عجلونفارس رسمي الشویاتعین البستان مسجد األبرار729
عجلونمالك جمیل زغولعنجرة مسجد ریاض الصالحین730
عجلونجھاد محمود عبدالغنيالمرجم مسجد المرجم القدیم731
عجلوند.علي محمد بني سعیداوصرة مسجد اوصره الجدید732
عجلونعلي أحمد فریحاتدحوس مسجد دحوس القدیم733
عجلونمحمد حسن زریقاتالسفینھ مسجد السفینھ الكبیر734
الكركحمود عبد الرحیم الصرایرة القصبة ساحة المسجد العمري الكبیر735
الكركعبد هللا محمد المسامرةلواء القطرانة ساحة مسجد محمد بن عائض736
الكركد أحمد عبد الوھاب المعایطة المنشیة / القصبةالساحة الشمالیة737
الكركد سمیر عبد الوھاب العساسفةالراشدیة / القصبة ساحة مسجد الراشدیة الكبیر738
الكركد عزام محمود الشمایلةالشھابیة/ القصبة ساحة مدرسة الشھابیة739
المزار الجنوبيد. ولیدعبد القادر حسن الذنبیات المزارساحة مسجد جعفر بن أبي طالب 740
المزار الجنوبيمحمد مسلم اشتیان الطراونة مؤاب - العمریةساحة مسجد العمریَّة الكبیر741
المزار الجنوبياسكندر عدنان محمد البطوشالطیبةساحة مدرسھ البنات االساسیھ742
المزار الجنوبيھاشم عبدالسالم عودة البطوشالطیبةساحة مدرسھ الجلمھ 743
المزار الجنوبيد.سلطان عوده حسین القرالةمؤتھساحة مسجد الفرقان744
المزار الجنوبينائل ابراھیم نجم الصرایرةمؤتھساحة مسجد الشھداء745
الطفیلةمعتز یحیى سلمان القناھرةصویمیعساحة ملعب صویمیع746
الطفیلةعلي إبراھیم سالمة القرارعةالعین البیضاءساحة مدرسة العین البیضاء األساسیة المختلطة747
الطفیلةعلي حماد عبد المھدي الفریجاتالقصرساحة مدرسة زین الشرف748
الطفیلةأیمن فایز تركي الحراسیسعیمةساحة ملعب عیمة749
الطفیلةحمزة محمد سالم الزرقانإرویمساحة مدرسة إرویم750
الطفیلةإبراھیم محمد عید البداینةعین البیضاءساحة مدرسة علي بن أبي طالب/عین البیضاء751
الطفیلةأیمن أحمد موسى النعانعةالقادسیةملعب القادسیة الكبیر752
الطفیلةیزید فالح عبدالسالم الرفوعبصیرةساحة مسجد إبراھیم الخلیل753
معانبالل سلیمان البحريقصبة معانمسجد الشریف الحسین بن علي754
معانحسام مصطفى كریشانقصبة معانمسجد الحاج رسمي ابو رخیة755



معانمحمود سالم التوایھھقصبة معانمسجد الحسن البصري756
معانیحیى ابراھیم عوجانقصبة معانمسجد ماریھ القبطیة757
معانخلیل محمود الشلبيقصبة معانمسجد روضة المتقین758
معانمحمود عاید خطابقصبة معانمسجد سعد بن ابي وقاص759
معانمحمود محمد المشاعلةلواء البتراءمسجد وادي موسى الكبیر760
معانابراھیم ھجیج الرواجفةلواء البتراءمسجد الراجف الكبیر761
معانحاتم محمود الرواشدةلواء الشوبكمسجد صالح الدین االیوبي762
معانخلف مضحي المصبحیینلواء الحسینیةمسجد الھاشمیة الكبیر763
معانحسین سلیمان النعیماتقضاء ایلمسجد ایل الكبیر764
معاننزال تارك العثامنةقضاء المریغھمسجد المریغھ الكبیر765
معانصبحي محمود المغربيقصبة معانمسجد الصالحین766
معانعبدهللا احمد الخوالدةقصبة معانمسجد سید الشھداء767
معانمحمود ابراھیم یاسینقصبة معانمسجد االنصار768
معانأحمد خالد الكاتبقصبة معانمسجد الھاشمي769
معانأحمد عبدالرحمن أبو صالحقصبة معانمسجد المحطة770
معانمحمد أحمد  العالیالواء البتراءمسجد السلیطي771
معانمحمد سالم الزیدانیینلواء البتراءمسجد الطیبة الكبیر772
معانطاھر احمد الطورةلواء الشوبكمسجد التقوى773
معانتیسیر محمود الرواشدةلواء الشوبكمسجد البقعھ774
معانحسین اھلیل السراحیینلواء الحسینیةمسجد الحسینیة الكبیر775
معانممدوح مدهللا ابوتایةقضاء الجفرمسجد الجفر الكبیر776
معانعبدالكریم ضیف هللا الجازيقضاء اذرحمسجد اذرح الكبیر777
العقبةسلیمان فھمي بلبلمحافظة العقبةمسجد الحسین بن علي778
العقبةولید احمد بعارةمحافظة العقبةمسجد الحسین بن طالل779
العقبةعالء مطیع عباسمحافظة العقبةالحسن بن علي780
العقبةصقر اسماعیل ابوصفیةمحافظة العقبةمسجد الشویخ781
العقبةخطاب خلیل المعانيمحافظة العقبةمسجد الزھراء782
العقبةمحمود جرید النعانعةمحافظة العقبةمسجد الوحدات الشعبیة783
العقبةعبدالرحمن رجب ابوالعزمحافظة العقبةمسجد مصعب بن عمیر784
العقبةوائل ماھر السیوريمحافظة العقبةمسجد النور785



العقبةعیسى احمد الخطیبمحافظة العقبةمسجد ابو عبیدة عامر بن الجراح786
العقبةمحمد ولید الجھنيمحافظة العقبةمسجد ابو داوود787
العقبةمنصور احمد ابوعمرةمحافظة العقبةمسجد عمر بن العاص788
العقبةجمال حمزة الزبدةمحافظة العقبةمسجد خالد بن الولید789
العقبةد.شادي حسن ابوعفیفةمحافظة العقبةمسجد ابو الوفا790
العقبةعامر بسام الشماعمحافظة العقبةمسجد الدرة791
العقبةرامي محمد الخضريمحافظة العقبةمسجد سعد بن معاذ792
العقبةعلي سالم عنیزاتمحافظة العقبةمسجد البیطار793
العقبةاحمد طالب الزعاریرمحافظة العقبةمسجد بر الوالدین / الشامیة794
العقبةخمیس ھاشم السطوحيمحافظة العقبةمسجد صالح الدین الجدید795
العقبةزھیر عبدالمجید المومنيمحافظة العقبةمسجد جعفر بن ابي طالب796
العقبةعصام محمد الخطیبمحافظة العقبةمسجد فیصل األول797
العقبةاحمد مصطفى الباشمحافظة العقبةمسجد شحدة حرب798
العقبةمھند ساري التمیميمحافظة العقبةمسجد احمد الریاطي/الثامنة799
العقبةعبدهللا صالح حسینمحافظة العقبةمسجد البداد / الكرامة800
العقبةمفضي محمد العورانمحافظة العقبةمسجد فریدة الشاوي801
العقبةمحمد محمود یاسینمحافظة العقبةمسجد السرح802
العقبةماجد سلیمان ابوفرجمحافظة العقبةمسجد سعد بن ابي وقاص803
العقبةد.محمد احمد الخشاشنةمحافظة العقبةمسجد الحق/الشامیة/عثمان بن عفان804
العقبةنواف عباس جنونمحافظة العقبةمسجد كاظم مرقة805
العقبةضرغام فؤاد جراداتمحافظة العقبةمسجد الكالوتي والدیسي806
العقبةسالم علي االحیواتمحافظة العقبةمسجد عائشة ام المؤمنین807
العقبةمحمد نایف ابومحفوظمحافظة العقبةمسجد االمیر حمزة808
العقبةشعالن صالح السقارمحافظة العقبةمسجد راتب ابو حویلة809
العقبةخالد سالم االحیواتمحافظة العقبةمسجد علي بن ابي طالب810
العقبةقصي سلیمان ابومنسيمحافظة العقبةمسجد حمزة بن عبد المطلب811
العقبةصالح محمد سكیكمحافظة العقبةمسجد الرسول االعظم812
العقبةعبدهللا محمد الشھبانمحافظة العقبةمسجد الصحابة813
العقبةجمال محمد یاسینمحافظة العقبةمسجد عمر بن الخطاب814
العقبةنعیم قاسم احمد قاسممحافظة العقبةمسجد قتیبة بن مسلم الباھلي815



العقبةمنقذ ابراھیم العمرومحافظة العقبةمسجد وصفي التل816
العقبةاحمد ولید الجھنيمحافظة العقبةمسجد الشیخ زاید817
العقبةعبدالرحمن محمد عبدهللامحافظة العقبةمسجد االحسان818
العقبةغسان خلف الحمیماتمحافظة العقبةمسجد الدراس819
العقبةصخر مطیع عباسمحافظة العقبةمسجد المستشفى االسالمي820
العقبةم/1 احمد مھند الشمایلةمحافظة العقبةمسجد الرضوان / مستشفى ھاشم العسكري821
العقبةامطاوع نجم النجاداتمحافظة العقبةالقویرة الكبیر822
العقبةاحمد حمید الحساسینمحافظة العقبةالعمراني823
العقبةمحمد محمود الھالالتمحافظة العقبةالخضیرات824
العقبةسالم عید العنزيمحافظة العقبةالراشدیة الكبیر825
العقبةصباح عید السالمینمحافظة العقبةأصحاب المصفى-الراشدیة826
العقبةعبدهللا عفنان المراعیةمحافظة العقبةالحمیمة827
العقبةإبراھیم محمد العجولمحافظة العقبةدبة حانوت828
العقبةصالح حمد الزوایدهمحافظة العقبةالدیسة829
العقبةخلیل محمد الموسھمحافظة العقبةالعباسیة830
العقبةمسلم عتیق الزالبیھمحافظة العقبةرم831
العقبةعوض علي الزوایدهمحافظة العقبةمنیشیر832
العقبةسالم سلیمان الزوایدةمحافظة العقبةالطویل833
العقبةابراھیم الطرشانمحافظة العقبةام البساتین الجدید834
العقبةامعوض محمد المزنةمحافظة العقبةالغال835
العقبةحسین محمد الجرامیھمحافظة العقبةالعسیلة836
العقبةعوض عواد الفقیرمحافظة العقبةالشھیبي837
العقبةفالح  محمد الزوایدةمحافظة العقبةالطویسھ الكبیر838
العقبةخالد محمد العمایرةمحافظة العقبةالمزھر839
العقبةعلي غالب المراعیةمحافظة العقبةالصالحیة840
العقبةمحمد اسریع الطرشانمحافظة العقبةجعفر الطیار – الراشدیة841
العقبةعبد هللا سویلم الجعیباتمحافظة العقبةاتحاد الكراجات842
العقبةیحیى محمد الھواشلةمحافظة العقبةالفاروق843
العقبةصالح احمد احمدمحافظة العقبةتتن844
العقبةشافي سالمھ  الصویلحیینمحافظة العقبةالشاكریة845



العقبةم.مالك حسن الریاطيمحافظة العقبةالتقوى846
العقبةد.احمد عید االحیواتمحافظة العقبةرحمھ847
العقبةعدي المحیسنمحافظة العقبةقطر / الشافعي848
العقبةابراھیم محمد سویلم السعیدینمحافظة العقبةالریشھ الكبیر849
العقبةمرعي دخیل هللا السعیدینمحافظة العقبةبئر مذكور الكبیر850
العقبةریاض محمد العمارینمحافظة العقبةانعام مفلح - قریقرة851
العقبةابراھیم علي مسلم العوداتمحافظة العقبةفینان الجدید - قریقرة852

خ  ل عام وأنتم  م و ل  طاعت تق

قة . ة  تمام الساعة ( 6.45 ) دق ات و مساجد الممل د  جميع مصل تقام صالة الع
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