وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
مالحظة --:
تهيب الوزارة باألخوة المصلين الكرام اإللتزام بالضوابط الصحية المعلنة كإ رتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المصلين وإحضار
سجادة الصالة الخاصة .
تقام صالة العيد في تمام الساعة (السادسة والنصف صباحا) .
تقبل هللا طاعتكم وكل عام وأنتم بخير
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اسم المصلى

الموقع

اسم الخطيب

اسم المديرية

الرقم
.1
.2
.3

ساحة مدرسة صالح الدين

االشرفية

عيد عبد املجيد الرعود

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملستشفى الحنان

ام الحيران

د.يعقوب محمد صالح ريان

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مجمع الجنوب

ام الحيران

د.محمد محمود احمد العيشاوي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة رابعة العدويه

ام تينة

بهاء الدين احمود عبد الرحمن
النجيلي

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى كلية الحسين

جبل الحسين

محمد مصطفي الحاج عيد

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد الحاج خضر عطية

عرجان

خليل ابراهيم احمد السيد احمد

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة املأمونية

جبل الحسين

معاذ احمد حسين ابو الهيجاء

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى مسجد الهدى مدرسة االردن

شارع االردن

حسن حسين كامل الجونه

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة إمانة عمان بجوار مسجد النورين

املهاجرين

احمد محمد العبد عنكير

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى مدرسة املهاجرين االساسية

املهاجرين

عادل شحده محمد طيون

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد الحسنين

جبل املريخ

حسين محمد حسين سويلم

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى التقوى

الوحدات

محمد فليح حمدان البكور

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى االستقالل مول

النزهه

د .زهيرمحمد محمود القضاة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة احمد طوقان

النزهه

سعد حلمي ذيب حسونة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة الوكالة

النزهه

د.عمر حيدر عثمان حميدة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد محمد بن همالن

ضاحية االقص ى

احمد عبد الرحيم محمد امين دواية

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدارس خالد بن الوليد والفتح

جبل التاج

علي رضوان موس ى صالح

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدارس الكلية العلمية االسالمية

جبل عمان

احمد محمد عبد الرحمن الفرخ

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى زهرة املدائن

الزهور

د.بكرهشام محمد القرنه

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد الرضوان

الزهور

بسام سالم احمد بندق

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد عثمان بن عفان

الزهور

احمد عبد العزيز اسماعيل الباشا

مديرية أوقاف عمان األولى

.22
.23
.24
.25
.26

ساحة مدرسة سمير الرفاعي  /مسجد الضياء

شارع االمير محمد

د.خيري زهير رشدي الجنيدي

مديرية أوقاف عمان األولى

الرملة البيضاء /الساحة املجاورة

عبدون

د.عالء صابر محمد العطار

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد القلعة

القلعة

مراد كمال عبد الرزاق مهيار

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى حديقة اليوبيل

مخيم الحسين

سفيان حسين كايد األسمر

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد نزال الكبير

نزال

د .زيد ابراهيم الكيالني

مديرية أوقاف عمان األولى

.27

ساحة مدسة عثمان بن عفان

نزال

يوسف حازم نايف ابو غزالة

مديرية أوقاف عمان األولى

.28

ساحة مدرسة موس ى بن نصيراالساسية للبنين

نزال

توفيق ابراهيم احمد ضمرة

مديرية أوقاف عمان األولى

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
ساحة مدرسة حنين

نزال

عبد الفتاح عبد الغني ابراهيم الجنيدي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة حديقة الشباب (اليرموك)

نزال الذراع

د.جمال محمد عثمان حسين

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدارس وكالة الغوث

الوحدات

د.طارق محمد عبد العزيز الخوالدة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة الكيالي بجانب مصلى علي بن ابي طالب

الوحدات

سامي عبد هللا عبد القادر دغيش

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى رغدان السياحي

رغدان

هاني عبد الكريم برهوش

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة االشرفية الثانوية للبنات

االشرفيه

معتصم محمود عبد الفتاح عقل

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد الصحابة

الوحدات

ياسر محمد محمود ذياب

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة قرقش

الياسمين

د.محمد صالح ابو رمان

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد الخلفاء الراشدين

راس العين

محمد الخازن عبداملنعم فارس
الخطيب

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابله لحديقة االسكان

اسكان ماركا

اكرم محمد علي زيادة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة اكاديمية علماء املستقبل

املرقب

احمد سمير محمد فؤاد الجيالني

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدارس الكفاءة الدولية

عدن

احمد مروان عبدالفتاح الجبالي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد البيضاء الكبير

البيضاء

محمد علي مفض ي العبوس

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد ابن السبيل

البيضاء

عبد هللا احمد مصلح البحيص ي

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد مصيبيح املساعيد

البيضاء

ابراهيم حمدان ارتيمة

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد الحيت والساحة املجاورة

البيضاء

سلطان حمد العبوس

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد عبد هللا بن الزبير والساحة املجاورة

البيضاء

عبد الكريم احمد محمد الحميدين

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة ملعب النصر

جبل النصر

د.زياد سليم عيد العبادي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد رياض الصالحين

سكن كريم ماركا

محمد احمد عبد اللطيف دار ابو
عيس ى

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة صالحية العابد للبنات

صالحية العابد

د.محمد عقلة خليف الدعجة

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى الشهيد فوزي الهدبان

طبربور

د.محمد عايد موس ى الهدبان

مديرية أوقاف عمان األولى

أكاديمية الحضارات الدولية

طبربور

وائل ياسر خليل سليم

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد عباس شريدة

طبربور

احمد طه عبد هللا زقوت

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد مهيدي خلف والساحة املجاورة

طبربور

محمد فيصل توفيق قاسم

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى مدرسة السنابل الخاصة

طبربور

مرعي محمد عوض الخاليلة

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى مدرسة ابو عليا الثانوية للبنات

طبربور

عبد هللا ناجي يوسف ابو مياله

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة اكاديمية االنجال

طبربور

محمد حسام الدين كمال عامر

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد مجاهد

طبربور

احمد فريد مازن الجيوس ي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة حدبقة عدن

عدن

د.طارق احمد محمد عمرو

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة شركة نيسان والدا

طبربور

د.مراد نواف الرفاعي

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد روحي القدومي والساحة املجاورة

عين غزال

حمزة علي سليمان املومني

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة لتنمية املجتمع املحلي
(الهمالن)

نادي السباق

د.نوح مصطفى محمد علي الفقير

.61
.62
.63

مصلى مدارس الخضر

طبربور

طه محمد حماد عرابي

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابلة ملسجد ابو حمرا

طبربور

د.خالد صالح علي عياش

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد عبد هللا بن عمر

ماركا الجنوبية

د.محمود ياسين محمد محادين

مديرية أوقاف عمان األولى

.64

الساحة املجاورة ملسجد عبد هللا خلف

ماركا الجنوبية

د.عوض عيس ى محمد دسه

مديرية أوقاف عمان األولى

.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60

مديرية أوقاف عمان األولى

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
ساحة مدرسة ام سلمة

ماركا الشمالية

بشر محمد حسني خنفر

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة صالة االوركيدا

ماركا الشمالية

د.سيف الدين محمد ابراهيم العبادي

مديرية أوقاف عمان األولى

ملعب حمزة بن عبد املطلب

ماركا الشمالية

عبد احمد عبد عفانة

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى الساحة املقابلة للترخيص

ماركا الشمالية

اياد مثقال مصطفى اسماعيل

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى اشارة املصانع/مقابل البنك االسالمي

ماركا الشمالية

محمد يعقوب محمد هندي

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملسجد الحمص ي

ماركا الشمالية

محمد حكمت احمد الزعبي

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابله ملسجد عمر الهمالن

ماركا الشمالية

رامي صبحي محمود ابو حمدة

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة لشركة الكوال

نادي السباق

خليل محمد موس ى عسر

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد الحرمين والساحة املجاورة

املغيرات

توفيق محمود توفيق املومني

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة ميمونة ام املؤمنين االساسية

املنارة

محمود محمد موس ى منصور

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املجاورة ملحطة املنارة

املنارة

طارق محمد كامل سالم الدويك

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة ملعب االمانة

املنارة

ادريس صالح احمد املحتسب

مديرية أوقاف عمان األولى

مسجد خليل الرحمن والساحة املجاورة

النصر

احمد حسين عبد هللا حسان

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة ام سلمة

الهاشمي الجنوبي

فيصل اسماعيل احمد الجيزاوي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة ملعب ابو جسار

الهاشمي الشمالي

عصام موس ى محمد هادي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة التركيب

الهاشمي الشمالي

د.محمد شاهراسماعيل يامين

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد احمد الهندي

الهاشمي الشمالي

عبد الرحيم يعقوب عبد الرحيم
القدومي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد سعد بن الربيع

الهاشمي الشمالي

مصطفى سعد حسين أبو غزالة

مديرية أوقاف عمان األولى

ملعب مدارس اكاديمية الباحث الخاصة

ماركا الشمالية

د.جعفر موس ى بادي كايد

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابلة ملسجد البر

ماركا الشمالية

مصلح مصطفى عزات الهربيش ي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة اليوبيل

ماركا الشمالية

عبد الرحمن احمد اسعد املغربي

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابلة ملخابزجواد

االتستراد

عامر سالمة عقيل النصر

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى مدرسة االنس ي -القاض ي الفاضل

اسكان ماركا

مهند حكمت احمد قشطاوي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة ابو صياح الثانوية للبنات

قرية ابو صياح

محمود حسن محمود غانم

مديرية أوقاف عمان األولى

املصلى املقابل ملسجد علي بن ابي طالب

ماركا الشمالية

صالح عبد املهدي عايد العبدالالت

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مسجد صابر ابو خرما

اتستراد الزرقاء

معاذ محمد سالم عرب

مديرية أوقاف عمان األولى

الساحة املقابله ملسجد الراشدين

شيك املطار ماركا
الجنوبية

محمد عبد الحي حسين الهور

.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100

مصلى مسجد خلف الحنيطي

الحزام

موس ى عاهد موس ى عساف

مديرية أوقاف عمان األولى

مصلى ملعب دار اإلحسان

صالحية العابد

محمد يحيى مصباح اشتيوي

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة طلحة بن عبيد هللا

ماركا الشمالية

يوسف عزت يوسف جرادات

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة زيد بن حارثة االساسية

ام نوارة

ماهر غازي عثمان ابو شنب

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدارس املجددون الدولية

طبربور

محمود فتحي الزغايبة

مديرية أوقاف عمان األولى

ساحة مدرسة راف

صويلح

مهند علي إبراهيم الشبول

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد التوحيد

صويلح

خالد محمود حسين نوفل

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد الفريد

صويلح

مأمون فالح خليل الخليل

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد موسى بينو

صويلح

عمر أحمد سليمان العمارات

مديرية اوقاف عمان الثانية

.101

الساحة المجاورة لمسجد إبراهيم األدهم

خلدا

محمد كمال د\رويش الرحمي

مديرية اوقاف عمان الثانية

.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91

مديرية أوقاف عمان األولى

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
ساحة الملعب البلدي

الجبيهة

تيسير محمد علي أبو مطير

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة الكلية العلمية اإلسالمية

ضاحية الرشيد

ساحة مدرسة مرج الفرس

شفا بدران

أحمد محمود أحمد زلط
عبد الرحمن عوض محمد
العبويني

مديرية اوقاف عمان الثانية

.105
.106

ساحة مسجد الخليفة الفاروق
الساحة المجاورة لجمعية شفا بدران
الخيرية

شفا بدران

محمد طاهر محمد العزام

شفا بدران

عودة عبد الحفيظ عايد أبو ريشه

.107
.108

ساحة مسجد أبو نصير الكبير

أبو نصير

ساحة مسجد هشام

أبو نصير

ساحة نادي الجيل

الثامن

ساحة ياسر مول

البيادر

فالح مازن فالح المهيدات
سفيان محمد صبري خلف بني
عمر
عبد المجيد عبد هللا عبد المجيد
ديه
صديق حسني صديق حسني
الشريف

.111

مدرسة أم حبيبة

وادي السير

محمد محمود محمد محمد

مديرية اوقاف عمان الثانية

.112
.113
.114
.115
.116

ساحة معرض عمان الدولي للسيارات

طريق المطار

أنس نضال محمد عثمان

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة ملعب فرسان األردن

مرج الحمام

عبد الرحمن محمد موسى حسين

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة زهرة المدائن

ناعور

أيمن بسام حافظ الصادق

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة البراء بن مالك

ناعور

عاطف يوسف إبراهيم عمار

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة أم البساتين الثانوية

ناعور

جديع حامد جديع السواعير

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة شارع السالم

ناعور

محمد عبد هللا محمد البكار

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد المسرى /البنيات
ساحة مسجد حمزة بن عبد
المطلب/الروضة

ناعور

أشرف ناجح مصطفى القلعاوي

مديرية اوقاف عمان الثانية

ناعور

عدنان توفيق أحمد المساعفة

.120

الملعب الرياضي خلف بلدية حسبان

ناعور

طارق حمد محمد الحويان

مديرية اوقاف عمان الثانية

.121
.122
.123
.124
.125

ساحة مدرسة طلحة بن عبيد هللا

ناعور

عماد يونس عبد الكريم السواعير

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد أم المؤمنين

ناعور

موفق حسين رشيد انجادات

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة الملعب البلدي  /أم البرك

ناعور

عبد هللا صالح عبد هللا وهدان

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة عمر بن الخطاب  /البنيات

ناعور

ساحة جامعة البتراء

ناعور

محمد عزت إعبيد إعبيد
عبد الحفيظ سليم عبد العزيز
المرعي

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة العال الثانوية للبنات

ناعور

محمود محمد محمود األطرش

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد الفاروق /أم القطين

ناعور

محمد أسعد محمد محمد

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد الحمد  /حسبان

ناعور

فاضل علي موسى الخالدي

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة األميره ثروت

ناعور

محمود احمد عيد حلبية

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة خولة بنت األزور

ناعور

سليمان عبد الرزاق يعقوب

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مدرسة األمير هاشم الثانوية

ناعور

أحمد عبد هللا سعد الثوابية

مديرية اوقاف عمان الثانية

ساحة مسجد الخليفة أبو بكر /البنيات

ناعور

نضال جمال محمد البزور

مديرية اوقاف عمان الثانية

مسجد المأجورة لمسجد الصحابة

مرج الحمام

مجاهد عثمان محمد المناصرة

مديرية اوقاف عمان الثانية

مالعب وساحات مدرسة المنهل العالمية
خلف صويلح مول مصلى مدرسة
السبطين النموذجية

ضاحية الرشيد

حمد مؤيد فليح الحمايده

مديرية اوقاف عمان الثانية

صويلح

موسى نايف محمد المومني

مدارس األكاديمية األولى للتعليم

تالع العلي

خليل عامر خليل الحوامدة

.102
.103
.104

.109
.110

.117
.118
.119

.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136

مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية

مديرية اوقاف عمان الثانية

مديرية اوقاف عمان الثانية

مديرية اوقاف عمان الثانية
مديرية اوقاف عمان الثانية

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.137
.138
.139

ساحات أكاديمية تزكية الدولية

الثامن

عبد الرحمن صبحي أحمد البيك

مديرية اوقاف عمان الثانية

أكاديمية ميراس الدولية

شفا بدران

نور أحمد قول بيك محمد بلوج

مديرية اوقاف عمان الثانية

أكاديمية ستريم

تالع العلي

عالء الدين محمد حسن جابر

مديرية اوقاف عمان الثانية

محمود تيسير محمد مسك

مديرية اوقاف عمان الثانية

مالك مصطفى يوسف عبيدي

مديرية اوقاف عمان الثانية

مصطفى عبد الرحمن مازن العساف

مديرية اوقاف عمان الثانية

انور شفيق احمد عليان

مديرية اوقاف عمان الثانية

.140
.141
الجاردنز  /حي البركة
مالعب مدارس ميار
.142
تالع العلي
مصلى ساحات البشيتي
.143
تالع العلي
ساحة مدرسة النظم
.144
تالع العلي
ساحة مدرسة اآليزو
القويسمة /المدينة
 .145مدينة الملك عبدهللا الثاني /الملعب العلوي
ساحة مسجد البيان

ضاحية الرشيد

ساحة مسجد الرحمه

الرياضية
أم نوارة

خالد توفيق عبد الرحمن العساف

مديرية اوقاف عمان الثانية

محمد عبداللطيف لطفي مرتضى

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.146
.147

ساحة مسجد خليل الرحمن

.148

ساحة مدارس الحفاظ

خريبة السوق /
ضاحية الرحمن
المقابلين

.149

مصلى المقابلين

.150

ساحة مسجد صالح الدين االيوبي

.151

ساحة مسجد حمد الدروبي

الساحة المقابلة
لمخابز يزن
خريبة السوق/
العلكومية
المستندة

سامر محمد عبدالفتاح مزهر

.152
.153
.154
.155

ساحة ملعب جاوا

جاوا /اسكان اشكو

محمد صالح مصطفى غيث

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الظاهر

جاوا

حسن محمود محمد الطالفيح

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد فاطمة الزهراء

جاوا

منذر كايد محمود عميرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مصلى خريبة السوق

الى الشرق من اشارات
السوق المركزي

اسماعيل حسن محمد ابوعلوش

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مصلى مسجد ابوحسان

ابوعلندا

د .محمد يونس الحنيطي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المقابلة لجمعية ديرابان

اليادودة

محمود شحادة حامد خطاب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مصلى الساحة المجاورة لحديقة الملكة
رانيا
ساحة مسجد الكهف

ام نوارة

خالد محمد علي حماد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ابوعلندا

المعتصم محمد عبدربه الحنيطي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مدارس الجويدة المختلطة

الجويدة /جسر
الجويده
الجويدة

محمود محمد محمود االشقـر

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ابراهيم حسن محمد ابوعلوش

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة نزهة القويسمه

النزهة/دوار النزهة

سليمان سالمه رفيع ابوغليون

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الزغير

اليادودة

عاهد فتحي يونس شومان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مدارس الهدي المحمدي

المقابلين

احمد محمد جمعه ابوعمارة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة اسكان الماليه والزراعه

.166
.167

اسكان
الماليه/الجويدة
قرية نافع

د.حسام طالل داود هنيه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد احمد ناصر العودات

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مصلى مسجد اسكان الداخليه

.168

مصلى ساحة عمر بن الخطاب

الساحة المقابلة
لمحكمة جنوب عمان
ابوعلندا

عمر عبدهللا الكفاوين

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد موسى عبدالرحيم القيسي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.169

ساحة مسجد نمرة

ابوعلندا

د .عدنان ضيف هللا عبدالهادي
الشوابكه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.170

الساحة المجاورة لمدرسة الخزامى

العلكومية

ابراهيم عبد الرحمن عبدالهادي حامد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165

ساحة امانة عمان

مصلى مسجد الولجه

سامي نجيب رشيد عبدالرحمن

مديرية أوقاف عمان الثالثة

عطاهللا طالل عبدهللا حمدان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

عبدالرحمن عبدالسالم خالد
الخصيالت
د .سليمان خالد سليمان كايد

مديرية أوقاف عمان الثالثة
مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد عبدالرحمن عبدالهادي حامد

مديرية أوقاف عمان الثالثة
مديرية أوقاف عمان الثالثة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.171
.172
.173

ملعب نادي الجزيرة

خريبة السوق

محمد محمود اسماعيل ابوشقرا

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الغرباء

المقابلين

بركات عبدالحافظ سالم المرايحه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد ابوخلف
ساحة مسجد يوسف العوامله

دوار البنزين \ضاحية
الفاروق
القويسمه

بشار رزق علي العصافرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

عبدالرحمن نصرمحمد نشوان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد المقربين

القويسمه

احمد عبدهللا علي النبراوي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مدارس الفكر التربوي

.177
.178
.179
.180
.181

ابو علندا \ اسكان
الكهرباء
ابو علندا

د محمد طالب ابراهيم عبدالجليل

مديرية أوقاف عمان الثالثة

د خالد عبدالخالق العتله

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الشيخ عايش الحويان

حي الحويان

مراد محمد عبدربه العوامرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة ابوعلندا

جامعة ليمونس

عثمان حمد دروبي الدروبي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المجاورة لمسجد الوالدين

جاوا

د .محمد عبدهللا احمد ابوصعيليك

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مدارس الربان

.182

ساحة مسجد الرحمن

مصطفى احمد عبدالفتاح ابوزر

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.190
.191
.192
.193
.194
.195

ساحة منتزه يعقوب السلطي

وادي الطي /خريبة
السوق
اليادودة  /الشارع
الرئيس
المقابلين/ام قصير

احمد فوزي احمد ابوالحسنى

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ميزر فيصل حجازي ابوربيع

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد االيمان

ابوعلندا

محمد علي عبدالرحمن العرميطي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد ابي بن كعب

ام نوارة

علي محمد عثمان الشراقا

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد عبدهللا سرجس

اليادودة

نضال جميل احمد قزاز

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد عبدهللا الكيالني

الرقيم

احمد حسن ياسين محمود

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد عبدهللا الحنيطي

ابوعلندا\شارع الغاز

ابراهيم عبدهللا سليم الحنيطي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مسجد نهار القطارنه

القويسمه

ناجح مصطفى محمد صالح

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد احمد الدروبي

ام حيران

محمد احمد ابراهيم عالن

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة حدائق الملك عبدهللا

المقابلين

ايهاب طالب راغب النتشه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد حفيظة الحديد

القويسمة

عبد الكريم عبد الحميد يونس

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد سعد الغرير

المقابلين

صالح خالد سليمان كايد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الريحان

القويسمه

محمد عقاب مصطفى جوابرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مسجد الرحمن

خريبة
السوق\العلكوميه
ام قصير

عمر محمد احمد حماد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مهند احمد موسى ابوخضرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد احمد خليل ابوالعينين

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد احمد محمود ثامر

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد خلف سالمه احمد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

عبدالوهاب حسن محمد عطيه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

عمر محمود احمد عمر

مديرية أوقاف عمان الثالثة
مديرية أوقاف عمان الثالثة

.174
.175
.176

.196
.197

ساحة مسجد الوالدين

ساحة الجربان الدعجة
ساحة مسجد خلف منور الحديد

الجويدة بالقرب من
المحكمه
حي الباير الجويدة

ساحة مسجد ضاحية الفاروق

ابوعلندا\اسكان
الكهرباء
القويسمه

ساحة مسجد الحاج عطيوي

.202
.203

ساحة مسجد عبدربه الدروع

اسكان
الكهرباء\ابوعلندا
المقابلين

محمد حمزة فؤاد الحوراني

ساحة مدرسة االدب العربي

الجويدة

عمر عيسى محمود ابونصار

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.204

ساحة مسجد باب الريان

طريق السوق المركزي

حسين خليل حسين سمور

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.205

ساحة مدارس اوسكار

خريبة السوق/حي االيمان

محمد عبدالمالك علي بدر

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.198
.199
.200
.201

ساحة الحديقة المرورية

ساحة مسجد فالح الباير

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.206
.207

ساحة مدارس الحداثة

المقابلين /الحسنيه

علي عبدالكريم ابراهيم المصري

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ملعب مخيم الطالبية

مخيم الطالبية

نبيل أحمد عبد المحسن أبو صايمه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.208

ساحة مسجد نتل

نتل

سلطان موسى صالح الزعبي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.209

مصلى بلدية الجيزة الجديد

قرية الجيزة

أحمد محمود عبدهللا أبو جرار

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.210

ساحة مدرسة اللبن الثانوية بنين

قرية اللبن

فيصل خالد محمد المصري

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.211

ساحة مدرسة أم قصير الثانوية بنين

قرية أم قصير

فالح راجي عقيل الزعبي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.212

ساحة مسجد عابدين

القسطل

محمد حسن محمد سالمية

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.213

ساحة مسجد الزعفران األوسط

الزعفران

إبراهيم سليم عمر البلوي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.214

ساحة مسجد أم الوليد

أم الوليد

حسن السيد عبدالعزيز قنديل

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.215

ساحة مسجد اجميل

اجميل

عقاب نمر حماده الزيدان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.216

ساحة مسجد الرامة

الرامة

سامي متعب هالل الساليطة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.217

ساحة مدرسة سالية الثانوية للبنات

سالية

عارف بركات عليان المعيش

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.218

ساحة مسجد أرينبه الغربية القديم

ارينبة الغربية

فاضل فالح مقبول الشموط

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.219

ساحة ديوان النيف

ام الرصاص

سلمان خلف سلمان الساليطة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.220

ساحة مسجد المشيرفة

المشيرفة

عايد هالل خلف الكرا زنة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.221

ساحة مسجد الدامخي

الدامخي

مفلح سليمان عيد الساليطة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.222

ساحة مسجد سلطانه الفايز

القسطل

جمعة محمد محمد ابراهيم البراج

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.223

ساحة مدرسة القسطل االساسيه للبنات

القسطل

سالم محمد محمد ابراهيم البراج

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.224

ساحة مدرسه الزميلة الثانوية للبنين

الزميلة

فليح سند ناصر الزبن

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.225

ساحة مدرسه العرين الثانويه للبنين

العرين

محمد سليمان جدوع الشموط

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.226

ساحة مدرسة ارينبة الشرقية للبنين

ارينبة الشرقية

سعود سالم علي السعد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.227

ساحة مسجد الباسلية

الباسلية

فواز محمد صالح الداوديه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.228

ساحة مسجد ام رمانة

ام رمانة

محمود سلمان علي الكعابنه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.229

ساحة مسجد الخضراء

الخضراء

بدر كمال عبد الوهاب خليفة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.230

ساحة مسجد الزيتونة

الزيتونة

عطية محمود عطيه حماد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.231

ساحة مسجد المنارة

المنارة

خالد عياد سليمان السواخنه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.232

ساحة مسجد ام العمد

ام العمد

مالك محمد سليم مالك

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.233

ساحة مسجد حوارة

حوارة

حسين عيد سالم االصيهب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.234

ساحه مقابل مسجد ضرار بن االزور

الطنيب

.235

ساحه مسجد منجا

منجا

محمد عيد محمد خير خليل
المبيضين
عبدالكريم احمد الرواجفة

مديرية أوقاف عمان الثالثة
مديرية أوقاف عمان الثالثة

.236

ساحه مسجد الحاجة فاطمة مثقال الفايز

الغبيه

وليد عمر محمد غريب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.237

ساحه مدرسه زينب الثانويه للبنين

زينب

أسامه أحمد محمد الحامد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.238

ساحة مدرسه القنيطرة الثانويه للبنين

القنيطرة

منصور عبدالحميد محمد النتشه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.239

ساحه مسجد الزيتونه

الزيتونه

عطيه محمود عطيه حماد

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.240

ساحه ديوان خلف العويصي الزبن

جلول

بشار إبراهيم أحمد عميره

مديرية أوقاف عمان الثالثة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
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.241

ساحه مسجد حوارة

حوارة

حسن عيد سالم االصيهب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.242

ساحه مدرسه الدليلة الثانوية للبنين

دليله المطيرات

عوده جلوي ارشيد الجباهين

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.243

ساحه مسجد الخالديه

الخالديه

ثائر محمد عبد ربة طة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.244

ساحه مسجد الدرعان  /الذرة

الذرة

صالح ضبعان كساب الزبن

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.245

ساحه مدرسه ضبعه للبنين

ضبعه

المنتصر باهلل حسن إبراهيم سالم

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.246

ساحه مدرسه العامرية للبنين

العامرية

محمد جزا شوفان الزبن

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.247

ساحه مدرسه نسيبه المازنية

زيزيا

فهد محمد علي أبو شارب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.248

ساحة مسجد النور /مركز الدعوة

منجا

احمد حسين احمد عثمان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.249

ساحة مسجد ابو ذر الغفاري

ام الوليد

هاني وارد سالم الدهامشه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.250

ساحة مسجد مشهور ماجد الفايز

مزارع القسطل

اياد محمد عيد علي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.251

ساحة مسجد الياهون

الياهون

حسن جمال هالل القطيفان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.252

ساحة مسجد طور الحشاش

طور الحشاش

محمد فالح مطلق الكعابنه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.253

مصلى بلدة الفيصلية

.254

مصلى بلدة رجم الشامي الغربي
/الجنوبي
مصلى بلدة رجم الشامي الغربي
/الشمالي
مصلى بلدة منشية القضاة

الملعب البلدي /
الفيصلية
ساحة المقبرة

هايل سند نوران الجبور

مديرية أوقاف عمان الثالثة

محمد سالمه مقبول السبيتان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة البريد

مسلم محمد مسلم الزوري

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.257

مصلى ذهيبة الدهام

طاهر محمد عقله الدهام

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.258

مصلى بلدة ام بطمة

عبد االله صالح عطا هللا الجبور

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.259

مصلى بلدة الحاتمية

ناصر حمد خلف الثنيان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.260
.261

مصلى بلدة الذهيبة الغربية

ساحة مسجد
الصحابة
ملعب نادي الباديه
/ذهيبة الدهام
ساحة مدرسة ام
بطمه الثانويه للبنات
ساحة مسجد الحاتمية
الكبير
ساحة المسجد القديم

صالح سالمه ضيف هللا القضاه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

زيدان احمد حسن عودة هللا

مديرية أوقاف عمان الثالثة

مصلى بلدة قرية سالم

سامر يوسف محمود شقرة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.262

مصلى عمر بن الخطاب

خطاب داود عمر درباشي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.263

مصلى التوحيد

محمود فيصل محمد حسين

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.264

مصلى النقيره

يوسف عواد عياف العقيل

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.265

مصلى الهاشميه

محمد فالح عوض الجبر

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.266
.267
.268

ملعب سحاب البلدي /المصلى الرئيسي
ساحة مدرسة بالط الشهداء

محمد علي حسين المحارمه
د.عطا حسن مسلم الحسنات

مديرية أوقاف عمان الثالثة
مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مدرسة عبد هللا بن عمر

بسام محمود عبد المراعبة

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.269

ساحة مدرسة خولة بنت األزور

عبد الواحد صالح شريتح

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.270

ساحة مدرسة القاضي إياس

رائد عليان حمدان الدبايبه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

.255
.256

ساحة مدرسة سالم
الثانوية للبنات
ساحة مسجد عمر بن
الخطاب  /قرية سالم
ساحة مسجد التوحيد
 /ضاحية األميرة
ايمان
ساحة مسجد المطله
الكبير
الساحه المقابله
لمسجد الهاشميه
سلبود
سحاب  /الحي الغربي
سحاب /الحي
الشمالي
سحاب  /الحي
الشرقي
سحاب /الحي
الجنوبي
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.271
.272
.273

ساحة مدرسة حفصه بنت عمر

سحاب  /الحي الغربي

عبدالباسط عبد المرعب

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة كراجات حمد أبو زيد

سحاب  /الحي الغربي

نزيه علي محمد العرميطي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المجاورة لمسجد انس بن مالك

العبدلية

خليل مصطفى محمد إنشاصي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المجاورة للمركز الصحي

العبدلية

يوسف اصليح عبد هللا الجرجاوي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المجاورة لمسجد الحامد

العبدلية

صالح سعيد صالح المصري

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المجاورة لمنطقة احد

خشافية الدبايبة

امجد محمد خلف الدبايبه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

ساحة مدرسة الخشافية الثانوية للبنين

خشافية الدبايبة

خالد نهار خلف الدبايبه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المقابلة لمسجد المعتصم

خشافية الشوابكة

محمد سالم احمد الشوبكي

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الساحة المقابلة لمنزل جمال الشوبكي

خشافية الشوابكة

عاطف خلف محمد الخنان

مديرية أوقاف عمان الثالثة

العبدلية

اديب احمد عطا هللا خليل

مديرية أوقاف عمان الثالثة

حي المدينة الصناعية

احمد قايظ احمد محرم

مديرية أوقاف عمان الثالثة

الحي الغربي

د.عبدالعظيم مرزوق المحارمه

مديرية أوقاف عمان الثالثة

نزهة  /القويسمة

رأفت عبد هللا نمر حنون

مديرية أوقاف عمان الثالثة

وسط محافظة مادبا

ساحة كراجات الحمايدة

الحي الشرقي

المفتي يوسف عبد القادر أبو
حسين
د .مالك عبدالهادي الشخانبة

مديرية أوقاف مادبا
مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد الحمد

الحي الشرقي

د .عبدهللا حامد جابر المراعبه

مديرية أوقاف مادبا

مصلى المأمونية الغربية

المأمونية الوسطى

حمد احمد حسن السيوف

مديرية أوقاف مادبا

مدرسة طارق بن زياد

المريجمة

عبد هللا مفلح جميل الحبابسه

مديرية أوقاف مادبا

مصلى جنوب مادبا(الفردوس)

جنوب ما دبا

حاكم سلمان خلف الشخانبة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد مصعب بن عمير

المخيم

سليمان عواد سليمان ابوغيث

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد القدس

حي المستشفى

عز الدين بركات محمد العواودة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد التوحيد

حي المستشفى

ناصر حسين عبد القادر األسطة

مديرية أوقاف مادبا

.293
.294
.295

ساحة مسجد انوار مكة

الحي الجنوبي

باسم خليل احمد ابو معروف

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مركز صحي ماعين

منطقة ماعين

غسان وجيه محمد بدران

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مدرسة منشية ماعين

منطقة منشية ماعين

.296

ساحة مدرسة غرناطة للذكور

منطقة غرناطة

يوسف عبد العزيز ضيف هللا
المداينة
محمد موسى عبد هللا سلطان

مديرية أوقاف مادبا
مديرية أوقاف مادبا

.297
.298
.299
.300
.301

ساحة مدرسة جرينة للبنات

منطقة جرينة

صدام محمد جمعه الشوابكة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مدرسة العريش

منطقة العريش

د .باسل محمود يوسف الشوابكة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد الخطابية

منطقة الخطابية

بسام محمد نمر خليل

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مديرية تربية قصبة ذيبان

قصبة ذيبان

د .عيسى مصبح البواريد

مديرية أوقاف مادبا

ساحة ملعب مليح الخماسي

منطقة مليح

مخلد عودة سليم الطوالبة

مديرية أوقاف مادبا

.302

ساحة مسجد لب الكبير

منقطة لب

.303
.304
.305

ساحة مسجد الراشدية

حي الراشدية

سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار
الربطة
د.حازم سليمان احمد البريزات

مديرية أوقاف مادبا
مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد عاصم بن ثابت

حي السواعدة

د.تيسير علي سفهان الحمامصة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مدرسة حلق الشقيق

منطقة حلق الشقيق

عياده خليف دميثان الحواتمة

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مدرسة العالية للذكور

منطقة العالية

سالم عبدالنبي سالم الشخانبه

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد النور

منطقة الفيحاء

د .عبد هللا رجا عقله المعايعه

مديرية أوقاف مادبا

.274
.275
.276
.277
.278

.279
الساحة المجاورة لمسجد الفاروق
.280
 .281الساحة المجاورة لمسجد عويد المحارمه
ساحة مديرية تربية سحاب
.282
ساحة مسجد عبد الحفيظ الحيت
.283
ساحة ملعب عماد الدين زنكي
.284
.285
.286
.287
.288
.289
.290
.291
.292

.306
.307
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.308
.309
.310

ساحة مسجد البيان

المنطقة الغربية

د  .سليمان عيسى قاسم الهروط

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مدرسة دليلة الحمايدة

الدليلة

جهاد خليل فالح الطوالبه

مديرية أوقاف مادبا

ساحة مسجد الفيصلية الكبير

الفيصلية

خالد فالح سالمه الخريبات

مديرية أوقاف مادبا

.311
.312

مصلى المأمونية الشرقية

المأمونية الشرقية

علي جميل داود الكواملة

مديرية أوقاف مادبا

مسجد ابوريشة

.313

ساحة مقام معاذ بن جبل رضي هللا عنه

العريض /جبل بني
حميدة
الشونة الشمالية

د .طارق عوض مبارك الهاشم

مديرية أوقاف مادبا

أيمن علي محمود الخشاشنة

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.314

ساحة مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين

الشونة الشمالية

د.عبد محمود هالل السميرات

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.315

ساحة ملعب نادي حطين الرياضي

المنشية

قصي علي عمر أبو صهيون

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.316

ساحة مدرسة الملك طالل الثانوية

وقاص

يوسف عبد هللا عبد الرحمن المنسي

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.317

ساحة مدرسة الشيخ حسين الثانوية للبنات

منطقة الشيخ حسين

ركان محمد سليمان سلمان

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.318

ساحة مدرسة المشارع الثانوية للبنات

المشارع

عبد الرحمن عبد هللا أبو الرب

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.319

ساحة مدرسة الريان الثانوية للبنات

وادي الريان

أسعد الفي راجي زيدان

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.320

ساحة مدرسة الوكالة  /كريمة

كريمة

علي محمد علي حيدر

مديرية أوقاف األغوار الشمالية

.321
.322
.323

الطفيلة الكبير

الطفيلة

محمود فرحان الهلول

مديرية أوقاف الطفيلة

النشاش

الطفيلة

محمد فايز الحراسيس

مديرية أوقاف الطفيلة

رياض الصالحين

الطفيلة

محمد عروة العبيديين

مديرية أوقاف الطفيلة

جابر األنصاري

الطفيلة

حسن عروة العبيديين

مديرية أوقاف الطفيلة

أبو هريرة

الطفيلة

مصطفى وصفي المطرمي

مديرية أوقاف الطفيلة

الحسين بن علي

الطفيلة

علي حماد الفريجات

مديرية أوقاف الطفيلة

علي بن أبي طالب

الطفيلة

د.صايل مصباح النظامي

مديرية أوقاف الطفيلة

قباء

الطفيلة

صالح عبدهللا المرافي

مديرية أوقاف الطفيلة

المنصورة /البراء

الطفيلة

عارف اشقيان القرارعة

مديرية أوقاف الطفيلة

اإلمام مالك

الطفيلة

عبدهللا نواف العتوم

مديرية أوقاف الطفيلة

اإلمام مسلم

الطفيلة

أيمن محمد الشماسات

مديرية أوقاف الطفيلة

الرحيم

الطفيلة

د.أحمد عودة القرارعة

مديرية أوقاف الطفيلة

البحرات

الطفيلة

سالم علي القوابعة

مديرية أوقاف الطفيلة

المستشفى العسكري

الطفيلة

أحمد طايع العوادين

مديرية أوقاف الطفيلة

عبدهللا بن حذافة السهمي

الطفيلة

مأمون حمد القطاطشة

مديرية أوقاف الطفيلة

الخلفاء الراشدين

الطفيلة

معتز يحيى القناهرة

مديرية أوقاف الطفيلة

شيظم/الرضا

الطفيلة

محمد علي السعايدة

مديرية أوقاف الطفيلة

.338
.339
.340
.341
.342

أبو بنا الكبير

الطفيلة

عمر عبدالحميد البدور

مديرية أوقاف الطفيلة

عــابــل

الطفيلة

زياد يحيى الرواشدة

مديرية أوقاف الطفيلة

البيضاء الكبير

الطفيلة

علي خلف القرارعة

مديرية أوقاف الطفيلة

الوادي األخضر

الطفيلة

د.خالد فرحان البداينة

مديرية أوقاف الطفيلة

أويس القرني

الطفيلة

هيثم خلف القرارعة

مديرية أوقاف الطفيلة

.343

الحنانة

الطفيلة

د.محمد يوسف الهواملة

مديرية أوقاف الطفيلة

.344

طلحة بن عبيد هللا

الطفيلة

علي سليمان النعانعة

مديرية أوقاف الطفيلة

.324
.325
.326
.327
.328
.329
.330
.331
.332
.333
.334
.335
.336
.337

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.345
.346
.347
.348
.349
.350
.351
.352
.353
.354
.355
.356
.357
.358
.359
.360
.361
.362
.363
.364
.365
.366
.367
.368
.369
.370
.371
.372
.373
.374

إرحاب الغربي

الطفيلة

رائد فياض الشياب

مديرية أوقاف الطفيلة

الجرابعة

الطفيلة

محمود سالمة عواد

مديرية أوقاف الطفيلة

البخاري

الطفيلة

عبد الرحمن نعيم الداودية

مديرية أوقاف الطفيلة

زيد بن حارثة

الطفيلة

عامر محمد العرضان

مديرية أوقاف الطفيلة

عباد هللا

الطفيلة

د.لؤي غالب الذنيبات

مديرية أوقاف الطفيلة

االستراحة

الطفيلة

محمود حماد القطاطشة

مديرية أوقاف الطفيلة

الشمالي

الطفيلة

محمد سالمة المراعية

مديرية أوقاف الطفيلة

بالل

الطفيلة

منتصرباهلل حربي السعودي

مديرية أوقاف الطفيلة

سعيد بن الجبير

الطفيلة

إبراهيم عطية عيال سلمان

مديرية أوقاف الطفيلة

الجرف

الطفيلة

عبدهللا محمد البطونية

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة ملعب صويميع

الطفيلة

أيمن فايز الحراسيس

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة إرويم

الطفيلة

حمزة محمد الزرقان

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة زين الشرف

الطفيلة

اويس فايز المهايرة

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مسجد البصيرا الكبير

الطفيلة

محمد ظاهر عيال سلمان

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة مريم البتول

الطفيلة

د.احمد خليل الرفوع

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة مقام الحارث

الطفيلة

ابراهيم محمد البداينة

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة الثقافة العسكرية

الطفيلة

علي عبد الرفوع

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مسجد النور المبين

الطفيلة

عدي حسن المسيعديين

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مسجد الحاج اسماعيل

الطفيلة

يزيد فالح الرفوع

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مسجد القعقاع

الطفيلة

داحمد عطية عيال سلمان

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة ابو بكر

الطفيلة

همام عاصم الرفوع

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة نسيبة المازنية

الطفيلة

محمود عبدهللا العوضي

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة ملعب القادسية الرياضي

الطفيلة

راضي عبدالقادر الخوالدة

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مدرسة القادسية الجديد

الطفيلة

ايمن احمد النعانعة

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة مسجد عمرو ابن العاص

الطفيلة

علي حسن الخوالدة

مديرية أوقاف الطفيلة

ساحة ملعب عيمة

الطفيلة

ابراهيم عصري العكايلة

مديرية أوقاف الطفيلة

الهاشمي  /ساحة المسجد الهاشمي

جرش

محمد يونس فالح الزعبي

مديرية اوقاف جرش

الفرقان  /ساحة مسجد الفرقان

جرش

حسام ابراهيم محمود عبدالوهاب

مديرية اوقاف جرش

ساحة المطار
ساحة ملعب الشواهد  /مسجد سعيد بن
جبير

جرش

نبيل شبلي عقله عتوم -

مديرية اوقاف جرش

جرش

علي فايز احمد القادري

جرش

أشرف محمد موسى العياصرة

مديرية اوقاف جرش
مديرية اوقاف جرش

.375
حذيفه بن اليمان /ساحة مدرسة
 .376ساحة مركز زها الثقافي  /مسجد سعد بن
معاذ

جرش

حلمي محمود عبدالفتاح الطويل

 .377ساحة مدرسة ظهر السرو الثانويه للبنات

ظهر السرو

إبراهيم خليل محمد الحمد

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة باب عمان الثانوية

باب عمان

ساحة مدرسة نفيسة بنت الحسن

سوف

بليغ فايز نهار بني حمدان
عبدالفتاح عبدالقادر سليمان
العتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة الرشايده االساسيه للبنين

الرشايده

زياد عادل عبدالرحيم الزعبي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد ابن القيم

الرشايده

هيثم فؤاد بركات الزعبي

مديرية اوقاف جرش

.378
.379
.380
.381

مديرية اوقاف جرش

مديرية اوقاف جرش

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.382
.383
.384

ساحة مسجد الحازية

الحازيه

علي منيزل فياض خزاعله

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة خالد بن الوليد

كفرخل

علي ابراهيم محمود بني طه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة البنات الثانويه

كفرخل

احمد عمر علي نواصره

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة بليال الثانويه للبنين

بليال

أمجد حمدان محمد قواسمه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد جبا

جبا

محمد يوسف مصطفى مقابله

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة قفقفا الثانوية للبنين

قفقفا

إبراهيم محمد علي حراحشة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة قفقفا للبنات االساسيه

قفقفا

فهد محمد خليف الجسار

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد خباب بن االرت

قفقفا

عيد عبدالحليم مسلط الحراحشة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة المشيرفه الشرقيه للبنين

المشيرفه

ابراهيم احمد مراوح سالمة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد المشيرفه الكبير

المشيرفه

عبد الحفيظ محمد عواد الحراحشة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد قريع

قريع

ساحة ملعب مدرسة ام الزيتون األساسية

ام الزيتون

اسعد محمد أحمد محمد
محمد المهدي" عبدالحفيظ محمد
حسن

مديرية اوقاف جرش

.394
 .395ساحة مدرسة وادي الدير الشرقي للبنات
.396
ساحة مدرسة مقبله الثانوية للبنات
 .397ساحة مدرسة ثغرة عصفور االساسيه

مخيم سوف

مصطفى عبد الكريم حسن عتوم

مديرية اوقاف جرش

وادي الدير

فايز إبراهيم محمد حسن

مديرية اوقاف جرش

مقبله

خالد مصطفى احمد البواعنه

مديرية اوقاف جرش

ثغرة عصفور

ساحة مدرسة مرصع الثانويه للبنات

مرصع

نواش علي سالم قوقزه
حمزه عبدالرحيم عبدالعزيز
خوالده

ساحة المؤسسة االستهالكيه العسكريه

مرصع

محمد احمد ضاعن الخوالده

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة جبه البنات الثانويه

جبه

محمد عبدالعزيز عودة هللا الزبون

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة جبه الثانويه للبنين

جبه

حامد احمد سليمان زبون

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة المصطبه الثانويه للبنات

المصطبه

خالد محمد سلمان افليح

مديرية اوقاف جرش

ساحة حديقة البلدية

المصطبة

إبراهيم محمد سلمان افليح

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد الرحمن

المصطبه

حسين جميل الحاج سعيد" زوانه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة تلعة الرز للبنين

تلعة الرز

مصطفى علي سعيد زوانه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة الرايه االساسيه للبنات

الرايه

انيس حسين محمد ابو خالد

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد القبيس

برما

ساحة مدرسة برما االساسيه للبنين

برما

ساحة مدرسة برما الثانويه للبنات

برما

اكرم حسين علي عبدالمهدي
عبدالرحمن احمدعبدالهادي
الدبيسية
جودت محمد عبدالرحمن
السالمات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة عليمون الثانويه للبنات

عليمون

جمال عبدالحميد خليل عالونه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة عليمون الثانويه للذكور

عليمون

مروان طاهر محمد بريكات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة الجزازه الثانويه للذكور

الجزازه

حسين محمود حسين فريحات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة برما االساسية للذكور

برما

هشام حسين عبد العزيز الحناتلة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة الجبارات للبنات

الجبارات

محمد سلمان عبدالرحمن سلمان

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد المناره

الجبارات

نور الدين عبدالحكيم احمد عثمان

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة ذكور الوكاله
ساحة مدرسة نعمان الجرار الثانويه
للذكور

مخيم جرش

محمد حسن احمد الرواشدة

مديرية اوقاف جرش

المنشيه

خالد محمد مصطفى الزعبي

.385
.386
.387
.388
.389
.390
.391
.392
.393

ساحة مدرسة مخيم سوف

للبنين

.398
.399
.400
.401
.402
.403
.404
.405
.406
.407
.408
.409
.410
.411
.412
.413
.414
.415
.416
.417

مديرية اوقاف جرش

مديرية اوقاف جرش
مديرية اوقاف جرش

مديرية اوقاف جرش
مديرية اوقاف جرش

مديرية اوقاف جرش

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
 .418ساحة مدرسة مخيم جرش الثانويه للبنات

.419
.420
.421
.422
.423
.424
.425

مخيم جرش

يوسف موسى مسلم ابوجويعد

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد عمار بن ياسر

المجدل

عمار عارف محمد سليمان

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة ريمون االساييه للبنين

ريمون

محمد يونس عبدالقادر المفلح

مديرية اوقاف جرش

ساحة جمعيه نحله الخيريه

نحله

باسم عادل عبدالرحيم الزعبي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة ساكب األساسية للبنين

ساكب

عمر علي سالم بني احمد

مديرية اوقاف جرش

ساحة ملعب ساكب الرياضي

ساكب

زاهر محمد حسن هقيان

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة الحسينيات للذكور

الحسينيات

عوني محمود عبدالمهدي سعد

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد نجده

نجده

احمد عبدالرحمن محمد فريحات

مديرية اوقاف جرش

جمال

طايل خالد مصطفى الزعبي

مديرية اوقاف جرش

ام قنطره

مصلح فضي الزبون

مديرية اوقاف جرش

الكفير

أديب جميل محمد الدالبيح

مديرية اوقاف جرش

عنيبه

محمد فاضي منيزل الخزاعله

مديرية اوقاف جرش

الرياشي

أنور محمد مفلح الدالبيح

مديرية اوقاف جرش

العبارة

عمار سليم سلمان الدالبيح

مديرية اوقاف جرش

الحدادة

حاتم علي خليل المصري

مديرية اوقاف جرش

الكته

تيسير حمدان سعيد غوادره

مديرية اوقاف جرش

الكته

يعقوب احمد علي غنيمات

مديرية اوقاف جرش

ام قنطرة

محمد عبدالكريم عبدهللا الحراحشة

مديرية اوقاف جرش

ديرالليات

عبدالفتاح يوسف مطير

مديرية اوقاف جرش

دير الليات

محمد علي عبد بني مصطفى

ساحة مسجد الخريشية

الخريشية

بالل مصطفى محمد فريحات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد المجر الغربي

المجر

عامر أحمد حسين فريحات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة خشيبه الشرقيه

خشيبه

بالل أحمد ناصر الصمادي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد ذات النطاقين

خشيبه

وسام خليف رجا البالونه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد حي فروان

خشيبه

جابر يعقوب محمدج الجوابرة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد انوار الهدى

خشيبه

زكريا سالمة حسن البالونة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد خليل الرحمن

نحله

محمد احمد مصطفى دراغمه

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة البركتين المختلطه

البركتين

مصطفى محمد عبدالقادر منصور

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة فايزة الخوالدة االساسية

مرصع

معتصم عيسى قطيفان الخوالدة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة النبي هود
ساحة مدرسة سوف الثانوية للبنات
/الشرقية

النبي هود

عبدهللا محمد شحادة القيسي

مديرية اوقاف جرش

سوف

ساحة مدرسة البرج الثانويه للبنات

البرج /سوف

نايف محمد نصري ابوالكشك
عمر عبدالرحيم محمد بني
مصطفي

ساحة مدرسة سوف الثانويه المختلطه

سوف

مهند سليمان علي عتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد عباده بن الصامت

سوف

جالل عبدهللا محمد العتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة همتا االساسيه للبنات

همتا

محمد حسني محمد الشاعر

مديرية اوقاف جرش

ساحة تقاطع نجده الحسينيات

ساكب

عبد اللطيف عبد الكريم عياصره

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة اسد ابن الفرات الثانويه

كفرخل

صقر اسعيفان عبدالحميد بني طه

مديرية اوقاف جرش

.426
.427
ساحة مسجد ام قنطره الشرقي
.428
ساحة مدرسة الكفير الثانوية للبنات
.429
ساحة مسجد عنيبه
.430
ساحة مسجد الشورى
.431
ساحة مسجد عبدهللا بن عمر
.432
مدرسة الحدادة الثانوية للبنات
.433
مدرسة الكته الثانوية للبنات
 .434ساحة مدرسة الملك الناصر األساسية
.435
ساحة مسجد أم قنطرة الغربي
 .436ساحة مدرسة ديرالليات األساية المختلطه
 .437ساحة مدرسة دير الليات الثانوية الشاملة
ساحة مسجد جمال

للبنين

.438
.439
.440
.441
.442
.443
.444
.445
.446
.447
.448
.449
.450
.451
.452
.453
.454

مديرية اوقاف جرش

مديرية اوقاف جرش
مديرية اوقاف جرش

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.455
.456
.457
.458
.459
.460
.461
.462
.463
.464
.465
.466
.467
.468
.469
.470
.471
.472
.473
.474
.475
.476
.477
.478
.479
.480
.481
.482
.483
.484
.485
.486
.487
.488
.489
.490
.491
.492

ساحة مسجد اسماء بنت ابي بكر

بليال

باسل عبد الرحيم محمد عويصي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد الفوارة

الفوراة

هشام حسين محمد علي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد المبشرين العشره

سوف

علي احمد علي العتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد الديسه

نحله

محمد صبحي هاني الزعبي

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد الفالح

سوف

عبد القادر احمد صالح عتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد عدي

سوف

سلطان محمد حسين بني مصطفى

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد الصالحين

عصفور

محمد محمود احمد عتوم

مديرية اوقاف جرش

ساحة مركز التاهيل

جرش

احمد حسن احمد ارشيدات

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد طارق

المشيرفه

عبدهللا سليم منيزل الحراحشة

مديرية اوقاف جرش

ساحة مدرسة عمر بن الخطاب

بليال

عيسى احمد محمد مقابله

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد زينب

سوف

محمد احمد عقله بني مصطفى

مديرية اوقاف جرش

ساحة مسجد زيد بن حارثه
ساحة مدرسة المنصورة الثانوية
المختلطه

الكته

علي مسعود عودة هللا العزام

مديرية اوقاف جرش

خشيبه

سعيد حسن أحمد الصمادي

ساكب
معان
معان

حمزه علي توفيق االحمد
بالل سليمان البحري

مديرية أوقاف معان

عبدهللا أحمد الخوالدة

مديرية أوقاف معان

مسجد الحسن البصري

معان

ينال عطا هللا أبو درويش

مديرية أوقاف معان

مسجد ماريه القبطية

معان

يحيى ابراهيم عوجان

مديرية أوقاف معان

مسجد روضة المتقين

معان

خليل محمود الشلبي

مديرية أوقاف معان

مسجد سعد بن ابي وقاص

معان

محمود عايد خطاب

مديرية أوقاف معان

مسجد وادي موسى الكبير

معان

محمود محمد المشاعلة

مديرية أوقاف معان

مسجد دالغة " ابن تيمية "

معان

سالم دخيل هللا العونات

مديرية أوقاف معان

مسجد الراجف الكبير

معان

محمد سالم الزيدانيين

مديرية أوقاف معان

مسجد صالح الدين االيوبي

معان

حاتم محمود الرواشدة

مديرية أوقاف معان

مسجد الهاشمية الكبير

معان

خلف مضحي المصبحيين

مديرية أوقاف معان

مسجد ايل الكبير

معان

حسين سليمان النعيمت

مديرية أوقاف معان

مسجد المريغه الكبير

معان

نزال تارك العثامنة

مديرية أوقاف معان

مسجد الصالحين

معان

صبحي محمود المغربي

مديرية أوقاف معان

مسجد سيد الشهداء

معان

د .رائد محمود الخوالدة

مديرية أوقاف معان

مسجد االنصار

معان

محمود ابراهيم ياسين

مديرية أوقاف معان

مسجد الشامية

معان

د .علي سعود كريشان

مديرية أوقاف معان

مسجد المحطة

معان

أحمد عبدالرحمن أبو صالح

مديرية أوقاف معان

مسجد السليطي

معان

محمد موسى العاليا

مديرية أوقاف معان

مسجد الطيبة الكبير

معان

معاوية علي السعيدات

مديرية أوقاف معان

مسجد البيضأ العمارين

معان

أنور موسى العمارين

مديرية أوقاف معان

مسجد التقوى

معان

باسم عيد الخشمان

مديرية أوقاف معان

مسجد البقعه

معان

تيسير محمود الرواشدة

مديرية أوقاف معان

مسجد الحسينية الكبير

معان

حسين اهليل السراحيين

مديرية أوقاف معان

ساحة مسجد باب السالم
مسجد الشريف الحسين بن علي
مسجد الحاج رسمي ابو رخية

مديرية اوقاف جرش
مديرية اوقاف جرش

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.493
.494
.495
.496
.497
.498
.499
.500
.501
.502
.503
.504

مسجد الجفر الكبير

معان

بالل هادي الفقيه

مديرية أوقاف معان

مسجد اذرح الكبير

معان

عبدالكريم ضيف هللا الجازي

مديرية أوقاف معان

ساحة مسجد عجلون الكبير

عجلون

احمد مروان الصمادي

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الحاج مسلم

عجلون

صهيب هاني العبود

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد العيدي

عجلون

د.احمد مصطفى القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد مجمع صالح الدين

عجلون

د عبدهللا محمد الشقاح

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة عين جنا الثانوية للبنين

عين جنا

د.احمد محمد القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة حطين األساسية

عين جنا

د .محمد عدنان القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة عين جنا الثانوية للبنات

عين جنا

فادي محمود الخرابشة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة سكرين عنجرة

عنجرة

د.وصفي احمد الزغول

مديرية اوقاف عجلون

ساحة صاالت القمة (عين ابو جابر)

عنجرة

محمود احمد الصمادي

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد المثنى

عنجرة

حمزه امين خطاطبة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد العمري

عنجرة

احمد عقيل الزغول

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد القدس

عنجرة

د.عبد الرحيم العساسلة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد األنصار

خشيبه

صبحي عبدالرحمن رواجبه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد ابو بكر الصديق

الجبل األخضر

بكر عبدالكريم نعيمات

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الساخنه

الساخنه

حسين محمود الزغول

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد اإلحسان

البديه

حسين محمد البعول

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الصفصافة

الصفصافة

عالء محمود براهمه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الرحمة

الشكارة

قيس علي الزغول

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة الزراعة للبنات

الزراعة

عبدالكريم عبدهللا عبود

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عبدالرحمن بن عوف

خشيبه

جالل خالد النعيمات

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الهاشمية القديم

الهاشمية

حسين محمد القواقنة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد سعد بن ابي وقاص

الهاشمية

د.حسين محمد ربابعه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد هارون الرشيد

الهاشمية

د.عقلة محمد القواقنة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد المهاجرين

الهاشمية

احمد فندي بني عطا

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد القادسية

الهاشمية

حسين مصطفى ربابعه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد حالوة القديم

حالوة

رأفت صايل الخرفان

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صهيب الرومي

حالوة

جميل عبدالسالم العرود

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الفاروق

حالوة

محمود عبدالسالم العرود

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الحمد

حالوة

محمد عيسى العرود

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صالح الدين

الوهادنة

د.محمد عقلة بني عطا

مديرية اوقاف عجلون

.525
.526
.527
.528
.529

ساحة مسجد الصحابه

الوهادنه

احمد حمد القواقنه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الهداية

الوهادنه

راتب صالح بني عطا

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد علي مشهد

الوهادنه

ناصر مصطفى نجادات

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد دير الصمادية

دير الصمادية

كامل علي الصمادي

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عرجان الكبير

عرجان

يوسف محمود دويكات

مديرية اوقاف عجلون

.530

ساحة مسجد عمار بن ياسر

عرجان

نصري ابراهيم احمد حمزات

مديرية اوقاف عجلون

.505
.506
.507
.508
.509
.510
.511
.512
.513
.514
.515
.516
.517
.518
.519
.520
.521
.522
.523
.524

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.531
.532
.533
.534
.535
.536
.537
.538
.539
.540
.541
.542
.543
.544
.545
.546
.547
.548
.549
.550
.551
.552
.553
.554
.555
.556
.557
.558
.559
.560
.561
.562
.563
.564
.565
.566
.567
.568

ساحة مدرسة باعون الثانوية للبنين

باعون

عيسى محمد المصري

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد خلف

باعون

عاصم وليد عنيزات

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد اوصرة القديم

اوصرة

علي احمد القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد رسون القديم

راسون

احمد محمد عبدالغني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صنعار القديم

صنعار

معتصم ثلجي محمد الطرابشة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عصيم

عصيم

يوسف بني اسماعيل

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الشهداء

بير الدالية

محمد حمدي فياض

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الدباس

المرجم

محمد سابق بني عامر

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد اشتفينا الكبير

اشتفينا

د.صفوان محمود القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد محنا

محنا

فواز محمود القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الطياره

الطياره

محمد نايف القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد ام الينابيع

ام الينابيع

خالد برهم القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة صخرة األساسية للبنين

صخرة

احمد محمد علي المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صخرة الغربي

صخرة

محمد احمد شحادة المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

صخرة

محمد علي توفيق المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صخرة الشرقي

صخرة

صالح الدين القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد الفاروق

صخرة

جمعه عبدالكريم المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عبلين الجديد

عبلين

لواء احمد علي المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة البيادر عبين

عبين

يوسف محمد امين المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد مكه المكرمة

عبين

د .محمد عدنان المومني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة الدُرر راس منيف

رأس منيف

د.مصطفى حسن القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد راس منيف

راس منيف

غسان القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد سامتا

سامتا

محمد مصلح القضاة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة خديجه بنت خويلد

كفرنجة

محمد حسين عنانزه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة كفرنجه الثانوية للبنات

كفرنجة

عيسى حسن شويات

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد كفرنجة القديم

كفرنجة

احمد علي عنانزه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد صالح الدين

كفرنجة

مهند بركات بني سلمان

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد المشيرفه

كفرنجه

راتب بركات بني سلمان

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد العامرية

العامرية

انس محمود المدني

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

بالص

د.فراس يوسف عنانبة

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة الحرث

الحرث

عوض محمود غريز

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد اليرموك

الخله السمرا

محمد يونس عنانزه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد راجب

راجب

راشد محمد غريز

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مسجد ثغرة زبيد

ثغرة زبيد

آدم محمد عنانزه

مديرية اوقاف عجلون

ساحة مدرسة عين البستان الثانوية
للبنات
ساحة مسجد األبرار

مصطفى عبدهللا عنانبه

مديرية اوقاف عجلون

عين البستان
عين البستان
قصبة المفرق

انس عبدهللا هزايمه

مديرية اوقاف عجلون

عامر رزق نظمي الزيادنة

مديرية المفرق

قصبة المفرق

عبدهللا علي الحسبان

مديرية المفرق

الملعب البلدي
ساحة مدرسة فوزي الملقي

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.569

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

.570
.571
.572
.573
.574
.575
.576
.577
.578
.579

ساحة مدرسة األميرة عالية

قصبة المفرق/حي
الهاشمي
قصبة المفرق

خالد سالم محمد ابو الهيال

ساحة مسجد خليل الرحمن

قصبة المفرق

عبدالرحمن احمد الخاليلة

مديرية المفرق

ساحة مسجد ابو سعيد الخدري

قصبة المفرق

د .فواز أحمد العناجرة

مديرية المفرق

ساحة مسجد أسامة بن زيد

قصبة المفرق

عبدالجليل حامد االحمد

مديرية المفرق

الملعب البلدي

منشية بني حسن

د.عبدهللا محمد عودة الشديفات

مديرية المفرق

ساحة مسجد الهاشمي

رحاب

ماجد عواد ضيف هللا الزبون

مديرية المفرق

ملعب حمامة العموش

رحاب

مأمون احمد نجيب الشيشاني

مديرية المفرق

ساحة مسجد حذيفة بن اليمان

رحاب

علي محمد سهو الخزاعلة

مديرية المفرق

ساحة الملعب البلدي

بلعما

د .عمر محيسن عليان الخوالدة

مديرية المفرق

ساحة مسجد صالح الدين

بلعما/روضة االمير
محمد
بلعما/الزنية

راغب عبدالرحيم راغب الشلبي

مديرية المفرق

د.سعود احمد سالم المشاقبة

مديرية المفرق

ساحة مسجد صهيب بن سنان

بلعما

د .محمد علي نزال الخوالدة

مديرية المفرق

ساحة مسجد الصفا

بلعما  /المزرعة

عايد علي نجي المشاقبة

مديرية المفرق

ساحة مسجد أبو عبيدة

بلعما/الزيتونة

محمد علي نجي المشاقبة

مديرية المفرق

ساحة مسجد عثمان بن عفان

بلعما/المزرعة

منصور عقيل مريحيل المشاقبة

مديرية المفرق

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

بلعما  /حيان

مصطفى عواد سليم الخوالدة

مديرية المفرق

.586
.587
.588
.589
.590

ساحة مسجد حذيفه بن اليمان

بلعما/حيان

د.محمد عواد سليم الخوالدة

مديرية المفرق

ملعب مدرسة سلمان

الخالديه

احمد اربيع عبدهللا الحسن

مديرية المفرق

ملعب مدرسة المبروكة الثانوية للبنين

الخالدية  /المبروكة

محمد خالد معزي العنزي

مديرية المفرق

الملعب البلدي

الخالدية  /المشرفة

فرج ناصر العزازمه

مديرية المفرق

الملعب البلدي

مغير السرحان

نزال عبدالكريم قدر عبدهللا

مديرية المفرق

.591

ساحة مدرسة جعفر بن ابي طالب

مغير السرحان

سلطان مفضي السرحان

مديرية المفرق

.592
.593
.594

الملعب البلدي

سما السرحان

عواد لويفي سالم السرحان

مديرية المفرق

ملعب مدرسة الباعج الثانوية

الباعج

توفيق محمد فالح الشرعة

مديرية المفرق

الملعب البلدي

الباعج

محمد ارحيل جبر الشرعة

مديرية المفرق

الملعب البلدي

الزعتري

سعود احمد عوض بني خالد

مديرية المفرق

الملعب البلدي الشرقي

الحمراء

محمد جبر مفلح الصباح

مديرية المفرق

ملعب نادي الحمراء

الحمراء

احمد فالح عودة الخالدي

مديرية المفرق

ساحة مدرسة المنصورة الثانوية

المنصورة

محمد عبدالوهاب العثامنة

مديرية المفرق

ملعب مدرسة منشية السلطة للبنين

منشية السلطة

معاذ جمعه ابراهيم مرعي

مديرية المفرق

الملعب البلدي

الخالديه

عادل نظمي توفيق ابو جابر

مديرية المفرق

قصبة اربد

محمود فهمي محمود بطاينه

مديرية اوقاف اربد االولى

قصبة اربد

احمد محمد سليمان البشتاوي

مديرية اوقاف اربد االولى

قصبة اربد

طه احمد محمود الزبده

مديرية اوقاف اربد االولى

قصبة اربد

د .خالد نواف احمد الشوحة

مديرية اوقاف اربد االولى

.580
.581
.582
.583
.584
.585

.595
.596
.597
.598
.599

ساحة مسجد صالح الدين

.600
ساحة الملعب البلدي/اربد
.601
ساحة مسجد آل المقري
.602
ساحة المجمع الشمالي
.603
 .604ساحة مدرسة بيت راس األساسية للبنين

/بيت راس
 .605ساحة مدرسة نور الحسين /منطقة النصر

قصبة اربد

معاذ فواز الشريقي

مديرية المفرق
مديرية المفرق

عماد نايف يوسف مساعده

مديرية اوقاف اربد االولى

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.606
.607
.608

ساحة ديوان بني هاني الشرقي البارحة

قصبة اربد

علي حسن بني هاني

مديرية اوقاف اربد االولى

ساحة مدرسة حور الثانوية للبنين

قصبة اربد

محمد محمود الحوري

مديرية اوقاف اربد االولى

ساحة ملعب أربيال  /حكما

قصبة اربد

محمد مخلص ملكاوي

مديرية اوقاف اربد االولى

قصبة اربد

بالل خليل ابراهيم خليل

مديرية اوقاف اربد االولى

قصبة اربد

خالد محمد نهار المنسي

مديرية اوقاف اربد االولى

غرب اربد

محمود كامل الشلول

مديرية اوقاف اربد االولى

غرب اربد

د .محمود محمد عطيه معابره

مديرية اوقاف اربد االولى

غرب اربد

محمد ياسر سالمه العزام

مديرية اوقاف اربد االولى

 .609ساحة مدرسة محمود ابو غنيمة  /شارع
فلسطين حي الطوال
 .610ساحة ملعب أبان  /البارحة /جانب مسجد
الزيتاوي
.611
ساحة مدرسة دوقرا للذكور

.612
.613
ساحة مدرسة ناطفة األساسية للبنين
 .614ساحة مدرسة عثمان بن عفان األساسية
ساحة ملعب سوم  /سوم

.615
.616
.617
.618
.619
.620
.621
.622
.623
.624

للبنين /صما
ساحة مدرسة الطيبه األساسية للبنين
ساحة مدرسة دير السعنه الثانوية
الشاملة للبنين /دير السعنة
ساحة ملعب جمعية مندح الخيرية /مندح
ساحة مدرسة صما الثانوية الشاملة
للبنات  /صما
ساحة المدرسة الثانوية المختلطة /
مخربا
ساحة مدرسة عين جالوت األساسية
المختلطة /دير السعنه
ساحة مدرسة صما االساسية المختلطة /
صما
ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين  /قميم
ساحة مدرسة مكة /مثلث حوفا
ساحة مدرسة كفر اسد األساسية
المختلطة  /كفر اسد
ساحة مدرسة كفرعان الثانوية

.625
 .626ساحة الملعب البلدي التابع لبلدة كفرسوم
 .627ساحة الملعب البلدي التابع لبلدة خرجا
 .628ساحة الملعب السداسي التابع لبلدة سمر
.629
ساحة مدرسة ركاز /حبراص
ساحة مدرسة سما الروسان الثانوية
.630
.631
.632
.633
.634
.635
.636
.637
.638
.639

لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة
لواء الطيبة

د .احمد سليمان البشايره
د .عمر محمد يوسف عالونه
نضال جميل عيسى رواشدة
إقبال رشيد محمد دواغره
د .محمد مصطفى علي ابو عنزه
د .شوقي الدويكات
احمد يحيى حمد هياجنة
عبد الرؤوف قاسم حمدان مقابله

مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى
مديرية اوقاف اربد االولى

لواء الوسطية

سليمان غازي سليمان الرواشده

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء الوسطية

د .محمد نايل محمد العزام

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء الوسطية

هاني أحمد مهيدات

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء الوسطية

د .محمد محمود اللبابنه

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء بني كنانه

جهاد نوفان فواز عبيدات

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء بني كنانه

فضل ابراهيم الزعبي

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء بني كنانه

عماد احمد كناني

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء بني كنانه

نشأت خليل عبيدات

مديرية اوقاف اربد االولى

لواء بني كنانه

محمد جادهللا كنعان

مديرية اوقاف اربد االولى

للبنين
ملعب سال

سال

عمر فوزي القصاص

مدرسة ابن تيمية االساسيه للبنين

النعمية

عبدهللا محمد سعيد الصمادي
القاضي الدكتور حسين علي
صالح العمري  /خطيب
جميل محمود العمري

مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية

مدرسة دير يوسف األساسية للبنين

دير يوسف

مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية

مدرسة صمد األساسية للبنين

صمد

مدرسة زوبيا الثانوية للبنات

زويبا

عمر علي درادكه

ساحة مسجد صهيب الرومي

عنبة

محمد محمود بني عواد

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

عنبة

طالل حسين عبدالقادر بني عواد

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد عثمان بن عفان

جحفية

حمزه محمد طالفحه

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد طيبة

جحفية

عبد الحميد احمد قاسم العمري

مديرية اوقاف اربد الثانية

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.640
.641
.642
.643
.644
.645
.646
.647

ساحة مسجد االستقامه

حبكا

د  .عبدالقادراحمد العمري

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد ارحابا الكبير

ارحابا

خالد مزعل محمد بني عامر

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد ضرار بن االزور

ارحابا

شريف إبراهيم سليمان غوانمه

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مدرسة اليرموك ( عديس )

المزار

محمد مفلح فالح الجراح

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد المزار الكبير

المزار

بالل إبراهيم الشرمان

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد عمر بن الخطاب

المزار

د  .محمود علي االسمر

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد االستقامه

المزار

إبراهيم ونس الجراح

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد الفالح

قصبة اربد

حسام احمد الشرمان

مديرية اوقاف اربد الثانية

مجمع األغوار الجديد

قصبة اربد

عمر سليمان علي الدواهده  /امام

مديرية اوقاف اربد الثانية

مدرسة رفيده

قصبة اربد

يوسف حسين منيزل ابداح

مديرية اوقاف اربد الثانية

مجمع الغور القديم

قصبة اربد

مدرسة بنات الصريح االساسيه

الصريح

سائد عمر صالح الطوباسي
كرم ذيب محمود احمد عيادي /
امام مشرف
د  .فراس علي السيد الشياب /
امام فروض
د  .احمد عقله محمد البقاعي

مديرية اوقاف اربد الثانية

ملعب الكرمل

المخيم

ساحة مسجد يوسف بن يعقوب

ايدون

رائد محمد عبد الرحمن بطيحه
د  .أيمن ضاحي علي شطناوي /
امام
احمد محمد صالح صوالحه

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد بيادر ايدون

ايدون

د  .احمد صبحي محمد اسماعيل

مديرية اوقاف اربد الثانية

ساحة مسجد خلف التل

ايدون

لواء دير عال

أيسر خلف عبد الغني طالفحه
د  .مأمون محمد االبراهيم
الخطايبه
خالد احمد فالح عودات  /امام
حربي سالمه الديات

مديرية اوقاف اربد الثانية

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

فايز محمد علي الرباعنه

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

محمد هاشم ابو سردانه

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

حربي علي ابراهيم الشحادات

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى العارضه/مدرسة مثلث العارضه
األساسية المختلطه
مصلى معدي /مدرسة معدي األساسية
المختلطه
مصلى مدرسة ظهرة الرمل األساسية
للبنين
مصلى الطوال الجنوبي/مدرسة الطوال
الجنوبي المختلطه
مصلى خزمه/مدرسة خزمه الثانوية
للبنات
مصلى ضرار/مدرسة خولة بنت األزور
الثانوية للبنات
مصلى مسجد عين الباشا الكبير

لواء دير عال

محمد أمين ابو قرمول

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

محمد سليمان البلوي

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

اسامه علي ابو ديه

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

موسى عقله الشحادات

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

عبدهللا محمد ابو صليح

اوقاف محافظة البلقاء

لواء دير عال

محمود عيسى مسلم

اوقاف محافظة البلقاء

لواء عين الباشا

د.عوض قاسم الفاعوري

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مسجد شرحبيل بن حسنة

لواء عين الباشا

ناصر عواد حامد الخرابشه

اوقاف محافظة البلقاء

.648
.649
.650
.651

ساحة صالة الشرق

.652

ملعب نادي الصريح

.653
.654
.655
.656
.657
.658
.659
.660
.661
.662
.663
.664
.665
.666
.667
.668
.669
.670
.671
.672

ساحة مدرسة حوارة األساسية للبنين

ساحة مسجد نمر كريميد
ساحة مدرسة المغير الثانوية للبنين
مصلى الطوال الهاشمي/ساحة مدرسة
الطوال الشمالي الثانوية للبنين
مصلى فنوش/مدرسة ابو الهول األساسية
للبنين
مصلى الرويحه/مدرسة الرويحة
األساسية للبنين
مصلى المالحه/ساحة نادي المالحه

قصبة اربد
الصريح

حوارة

ايدون
المغير

مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية

مديرية اوقاف اربد الثانية
مديرية اوقاف اربد الثانية

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.673
.674
.675
.676
.677
.678
.679
.680
.681
.682
.683

مصلى مسجد عائشة االخرس

لواء عين الباشا

عماد عقل خميس القزعه

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مسجد المهاجرين واالنصار

لواء عين الباشا

حمزة عبد القادر محمد المشاعله

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مدرسة القادسية /صافوط

لواء عين الباشا

ابراهيم محمد يوسف زيدان

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مدرسة صافوط الثانوية للبنين

لواء عين الباشا

داود سعود حسين المشايخ

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مدرسة ذكور البقعة الثالثة
(السكنية الوكالة)
مصلى مدرسة البقعة االبتدائية الثالثة
والرابعة ذكور (الزبن)
مصلى مدرسة حطين  /البقعة

لواء عين الباشا

نبيل محمود خالد العاصي

اوقاف محافظة البلقاء

لواء عين الباشا

سعيد محمد حجاج ابو طير

اوقاف محافظة البلقاء

لواء عين الباشا

سمير محمد سالمه الهوره

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مسجد عمر بن الخطاب  /الحنو

لواء عين الباشا

محمد محمد احمد الكيالني

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى مسجد البشير /سلحوب

لواء عين الباشا

عدنان عبد الرحيم حيان الخوالدة

اوقاف محافظة البلقاء

مصلى ساحة نادي الكرامة الرياضي

لواء الشونة الجنوبية

محمد عبد الفتاح السرابطة

اوقاف محافظة البلقاء

لواء الشونة الجنوبية

محمد نصار سلمان العمارين

اوقاف محافظة البلقاء

لواء قصبة السلط

القاضي احمد نضال عبد الوهاب
قطيشات
د .محمد عواد رضوان الفاعوري

اوقاف محافظة البلقاء
اوقاف محافظة البلقاء

لواء قصبة السلط

احمد سعد علي الرياالت

اوقاف محافظة البلقاء

محمد عبد العزيز فضيل المناصير

اوقاف محافظة البلقاء
اوقاف محافظة البلقاء

مصلى ساحة ملعب مدرسة الروضة
القديم
 .684ساحة نادي السلط الرياضي سابقا ً  /وادي
الريح
ساحة مدرسة السيفية/الساللم
.685

لواء قصبة السلط

.686

ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية /
الصوانية
ساحة ملعب بلدية الرميمين

لواء قصبة السلط

.688
.689
.690
.691

مصلى الملعب البلدي/ماحص

لواء قصبة السلط

يوسف احمد حسين عالوي

ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنات

لواء قصبة السلط

طالل عبد الرزاق محمد رزق

اوقاف محافظة البلقاء

ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين

لواء قصبة السلط

تيسير سليمان علي العلوان

اوقاف محافظة البلقاء

ساحة مدرسة يرقا
االساسية(الكرامة)/يرقا
ساحة مدرسة علي بن ابي طالب/شفا
العامرية
مصلى ديوان المرحوم الحاج عبد هللا
عربيات/المغاريب
مصلى ساحة مدرسة السلط الثانوية
للبنات
مصلى ساحة نادي ماحص

لواء قصبة السلط

محمد حمدان مفلح السعايدة

اوقاف محافظة البلقاء

لواء قصبة السلط

د .رشاد صالح رشاد الكيالني

اوقاف محافظة البلقاء

لواء قصبة السلط

معالي الدكتور وائل محمد عبد هللا
عربيات
د .مثقال أحمد عبد الحليم عربيات

اوقاف محافظة البلقاء
اوقاف محافظة البلقاء

لواء قصبة السلط

عواد عبد الغني عليوات

اوقاف محافظة البلقاء

ساحة مدرسة جابر بن حيان

حي العراتفة

جمال محمود عبد الرحيم ابو
خديجة

لواء الرصيفة

ساحة مدرسة عين غزال الثانوية
ساحة مدرسة طه حسين الثانوية
ساحة مسجد مدينة الحجاج

مخيم حطين

فيصل علي سالم النعامي

المشيرفة

مسجد عبادة بن صامت

اسكان االمير طالل

سـاحة مسجد خبيب بن عدي

التطوير الحضري

طه محمد عبد الرحمن سربل
الدكتور محمد أحمد محمد الحاج
محمد
يوسف طالب يوسف الرفاعي

لواء الرصيفة

سـاحة اسكان المعلمين
ساحة مدرسة جبل االمير فيصل للبنات
ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد
االساسية
ساحة مدرسة اسماء بنت يزيد

اسكان المعلمين

ثائر محمد يوسف هندي

لواء الرصيفة

جبل االمير فيصل

الدكتور عبد الفتاح محمد محمود
صالح

حي القادسية

عماد محمود عبد هللا فزعة

لواء الرصيفة

ساحة مسجد االيمان

تطوير النقب

محمد عبد الجبار محمد الزبن

لواء الرصيفة

.687

.692
.693
.694
.695
.696
.697
.698
.699
.700
.701
.702
.703
.704

لواء قصبة السلط

لواء الرصيفة
لواء الرصيفة
لواء الرصيفة

لواء الرصيفة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
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.705
.706
.707
.708
.709
.710
.711
.712

ساحة مسجد عبد هللا بن سهيل

قرية ابو صياح

سعيد سرحان مسلم عثمان

لواء الرصيفة

سـاحة مسجد خالد بن الوليد

قرية خالد بن الوليد

امجد احمد محمد الفي

لواء الرصيفة

ساحة مدرسة الوكالة

عوجان

يحيى شوقي محمد شاهين

لواء الرصيفة

ساحة مسجد الشورى

حي الرشيد

شرقي خلف مبارك الخاليلة

لواء الرصيفة

ساحة مسجد الخليل

حي االمير علي

محمد محمود محمد ابو الرب

لواء الرصيفة

ساحة مسجد امنة بنت وهب

الجبل الشمالي

باسم عباس محمود محمود

لواء الرصيفة

ساحة الملعب البلدي -الحرش

أمجد عبد الحميد قاسم البوم

لواء الرصيفة

ساحة مجمع الرصيفة الرياضي

.713
.714
.715

الجبل الشمالي
ياجوز  -خلف
مستشفى االمير
فيصل
جريبا

يوسف أحمد يوسف البكري

لواء الرصيفة

ساحة مدرسة قطر الندى

الجبل الشمالي

امجد محمود سالمة سالمة

لواء الرصيفة

ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية

حي جعفر الطيار

.716

ساحة مدرسة الشافعي الثانوية

جبل االمير فيصل

ساحة مسجد الصديق

جريبا

ساحة مدرسة عاتكة

عوجان

ساحة ديوان المعمر

جريبا

عماد محمد مطر المعايطة
مصعب جبريل عبد الخالق
السراحين
صالح سالم عبد الغني الذنيبات
الدكتور انس محمد عوض
الخاليلة
أحمد إبراهيم مصطفى خريس

لواء الرصيفة

لواء الرصيفة

ساحة مسجد علي بن أبي طالب

حي الحسين

مصطفى علي مصطفى الخمايسة

لواء الرصيفة

ساحة مدرسة طارق بن زياد
ملعب الصالة الرياضية

.723

مجمع سمو االمير هاشم بن الحسين
الرياضي
ساحات مدارس رواد العلم الخاصة

حي الرشيد
بجانب مديرية التربية
والتعليم
الحي الجنوبي بجانب
ترخيص الرمثا
الحي الشرقي

.725

ملعب مدرسة الطرة الثانوية

الحي الغربي

.726

ساحة مدرسة حليمة السعدية للبنات

الحي الشرقي

.727

مسجد معاذ بن جبل

وسط البلد

.728

ملعب الشباب

وسط البلد

.729

ساحة المدرسة الثانوية للذكور

وسط البلد

.730

ساحة مدرسة عمراوة الثانوية للبنين

وسط البلد

.731

ساحة مدرسة ذنيبة الثانوية للبنات

وسط البلد

.732

مسجد الحاجة جليلة الغندور

الحي الشرقي

حمزة أحمد سليم الخاليلة
فضيلة الدكتور/عبدهللا مناور
عبدالرحيم الوردات /خطيب مكلف
فضيلة الشيخ /علي احمد مفلح
السلمان
فضيلة الشيخ /محمد رسمي
يوسف الوردات
فضيلة الشيخ  /محمد احمد عودة
القضاة
فضيلة الشيخ/ياسر عيسى مشرف
الحجازات
فضيلة الدكتور /ياسين سليمان
نايف الرمضان
فضيلة الشيخ /وجيه محمود
عوض مياس
فضيلة الشيح  /محمد قاسم محمد
الشبول
فضيلة الدكتور /ناصر احمد طه
ابو زريق
فضيلة الشيخ /يونس احمد خليفة
الزعبي/امام مشرف
فضيلة الشيخ /فيصل مصطفى
محمود عفيفي

لواء الرصيفة

.733
.734

ساحة مستشفى االمير هاشم

وسط البلد

خالد سالمة محمد البطوش

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة ميمونة القرطبية

وسط البلد

ابراهيم نائل ابراهيم ابو قبيطة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة حديقة البلدية

وسط البلد

محمود حافظ سليمان ابو حردان

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد األردن

حي النزهة

سليمان خضر نبهان فرح

اوقاف محافظة الزرقاء

.717
.718
.719
.720
.721
.722

.724

.735
.736

ساحة مسجد ابو بكر الصديق

لواء الرصيفة
محمود ابراهيم محمد ابو الرب

لواء الرصيفة
لواء الرصيفة
لواء الرصيفة

اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
اوقاف لواء الرمثا
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.737

محمد رجا صدقي ابراهيم
عبدالحميد

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الوصية

حي معصوم

ساحة القرية الحضرية

حي رمزي
حي األمير
محمد(رحمه هللا)

جهاد محمود عبدالجبار سعيد

ساحة مدرسة أكادمية المناهل الدولية

الزرقاء الجديدة

حكم وصفي عبدالحفيظ حطاب

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة الهدى والنور

الزرقاء الجديدة

د.مثقال محمد مصطفى بني عيسى

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة عمورية االسالمية

الزرقاء الجديدة

خالد فيصل خالد الدليجم

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة المناهل القديمة

الزرقاء الجديدة

معتصم وليد محمود شويات

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد التواصي بالحق

الزرقاء الجديدة

حامد طاهر معال الزيود

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عمرو بن العاص

الزرقاء الجديدة

ساحة مسجد األخوة في هللا

الزرقاء الجديدة

ناجح ماجد عبدهللا بدوي
ابراهيم نور الدين رمضان
الشيشاني

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد النور

الزرقاء الجديدة

احمد فالح عبدالعزيز يوسف

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد فاطمة أبو جودة

مدينة الشرق

حمزة محمد صبري دخان

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الكيال

مدينة الشرق

منتصر محمد خير ابو عديلة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عوفة الحسن

مدينة الشرق

محمد خالد أنور ذو الغنى

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد سالح الهندسة

مدينة الشرق

د.فراس يوسف احمد عبيدات

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عبدهللا العزب

مدينة الشرق

محمد زياد علي المومني

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد وبالوالدين إحسانا

مدينة الشرق

عثمان فالح فاضل الخوالدة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد زين العابدين

مدينة الشرق

ساحة مسجد جامعة الزرقاء

مدينة الشرق

ابراهيم حسن اسماعيل العبويني
عبدالعزيز سلمان سالم ابو
سرحان

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الزيوت

مدينة الشرق

فيصل محمد عبدالحميد الضامن

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة رملة بنت ابي سفيان

جبل طارق

منير محمد موسى العواودة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الليث بن سعد

جبل طارق

محمود توفيق شحادة الخوالدة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة ملعب الكرة الذهبية

جبل طارق

نبيل عمر سليم خضرة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد إسكان الوظيفي االول

جبل طارق

اسامة محمود محمد العمري

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد إسكان الوظيفي الثاني

جبل طارق

محمود ابراهيم سالم الحجازات

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد أبناء عقيل

حي المصانع

ثائر عبدالفتاح حسن مجدوبة

اوقاف محافظة الزرقاء

.763
.764
.765
.766
.767
.768
.769
.770
.771
.772

ساحة الملعب البلدي

حي جناعة

د.مروان محمود حسين العمايرة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة ملعب نادي العودة

حي جناعة

خالد مصطفى علي الحاج محمد

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة هند بن امية

وادي الحجر

طاهر حسني احمد خزنة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد سليمان توبوالت

وادي الحجر

محمد خليل حسن ابو حسن

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد كعب بن مالك

وادي الحجر

عماد صالح محمد ابو صعيليك

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة سوق الخضار

وادي الحجر

طارق سميح صبري مسعد

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد االوزاعي

حي الجندي

نظام طاهر رشيد العتوم

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد ثابت بن األقرم

حي الجندي

احمد حسن الهرفي البلوي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد النصر

حي الجندي

محمد حمودة سالمة ابو النجا

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عزت رامز

االتوستراد

حامد حسان احمد صعيليك

اوقاف محافظة الزرقاء

.773

ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة

الجبل األبيض

عبدالسالم احمد عبدهللا العمري

اوقاف محافظة الزرقاء

.738
.739
.740
.741
.742
.743
.744
.745
.746
.747
.748
.749
.750
.751
.752
.753
.754
.755
.756
.757
.758
.759
.760
.761
.762

ساحة مدرسة الرملة

سطام احمد سليمان صالح

اوقاف محافظة الزرقاء
اوقاف محافظة الزرقاء

اوقاف محافظة الزرقاء

اوقاف محافظة الزرقاء
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.774
.775
.776
.777
.778
.779
.780
.781
.782
.783
.784
.785
.786
.787
.788
.789
.790
.791
.792
.793
.794
.795
.796
.797
.798
.799

ساحة مسجد اإلحسان

الجبل األبيض

رعد تيسر عايد الخاليلة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد حمزة بن عبدالمطلب

الجبل األبيض

محمد محمود موسى الزواهرة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة عمر بن الخطاب

جبل األميرة رحمة

ابراهيم صقر عبدالرزاق محمود

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد المفلحون

جبل األميرة رحمة

جالل ابراهيم سليمان الخاليلة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الصالحين

جبل األمير حسن

اكرم احمد معروف مصطفى

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة المدينة المنورة

جبل األمير حسن

موسى احمد محمود ابو كوش

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد العليمي

حي عوجان

المعتصم جودت يوسف ابراهيم

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الفالح

الزواهرة

احمد سيف عتاب بني مروان

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد ال عمران

ضاحية مكة

ساحة مسجد البر واالحسان

جريبا

خليل سالم عودة عيال سلمان
محمد خير صبحي صالح
الصراوي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد ضاحية المدينة

ضاحية المدينة

حسن عبدالهادي سليم ابو عواد

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد غالية الحمايدة

ضاحية المدينة

ماهر وحيد محمد حافظ

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عائشة أم المؤمنين

حي االحمد

وليد محمد سليمان ابو نجيلة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الخلفاء الراشدين

ضاحية األميرة هيا

عبدالرحمن حسن عمر القيسي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة ملعب أرتال

ضاحية األميرة هيا

عبدالرحمن اسامة محمد نور

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد اإلبراهيمي

شومر

ماجد محمد حسين الرياشي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الرياض

الزواهرة الشمالي

ساحة مسجد جميل عياش

الزواهرة الشمالي

مراد محمد هزاع الزواهرة
عبدالرحمن حمادة عبدالرحمن ابو
عوض

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مصلى شومر

شومر

صبري عزالدين شاكر ابو سنينة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة الملعب البدي

السخنة

منصور محمد صالح بني ارشيد

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد عمار بن ياسر

السخنة

د.علي اسمر محمد ابو شحادة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين

الهاشمية

د.عبدهللا محمد ارشيد الزيود

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنات

الهاشمية

محمد اسماعيل محمد البرغوثي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة الملكة رانيا العبدهللا

الهاشمة

احمد ذياب عبده خير

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة ملعب الشعلة

الهاشمية

هاني صقر محمود عبدالرزاق

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد تميم الداري

غريسا

عبدالسالم محمد عودة وهدان

اوقاف محافظة الزرقاء

ام الصليح

عبدالسالم محمد عقلة الزيود

اوقاف محافظة الزرقاء

روقرة

حابس احمد عبدالكريم العموش

اوقاف محافظة الزرقاء

ابو الزيغان

محمد علي حمد بني خالد

اوقاف محافظة الزرقاء

بيرين

عليان محمد حامد الغويري

اوقاف محافظة الزرقاء

رجم الشوف  -بيرين

نضال محمد عبدهللا الغويري

اوقاف محافظة الزرقاء

صروت  -بيرين

جهاد حمد فالح الحسبان

اوقاف محافظة الزرقاء

الكمشه  -بيرين

طالل عبدهللا عواد الزواهرة

اوقاف محافظة الزرقاء

الميدان  -بيرين

محمود احمد محمود الزواهرة

اوقاف محافظة الزرقاء

العالوك  -بيرين

معتصم اسماعيل ابراهيم ال متولي

اوقاف محافظة الزرقاء

صروت  -بيرين

علي محمد حامد الغويري

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الرياض

الرياض -بيرين

خليل محمود عفنان الزواهرة

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة ملعب أم رمانه

ام رمانه  -بيرين

اسماعيل مفضي عبد المحسن الخاليلة

.800
.801
ساحة مدرسة دوقرة الثانوية للبنين
 .802ساحة مدرسة أبو الزيغان الثانوية للبنين
.803
ساحة مدرسة بيرين الثانوية
.804
ساحة مسجد عمر بن الخطاب
.805
ساحة مسجد ابن باز
.806
ساحة مسجد اليقين
.807
ساحة مسجد الميدان
.808
ساحة مسجد المسرة الشرقية
.809
ساحة مسجد صروت الكبير
ساحة مدرسة الثانوية للبنين

.810
.811

اوقاف محافظة الزرقاء

اوقاف محافظة الزرقاء

اوقاف محافظة الزرقاء

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.812
.813
.814

ساحة ملعب الهاشميين

الضليل

عمر سليمان سلمان العوضات

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مصنع الملح

الضليل

احمد يوسف محمد ابو هويدي

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد المصطفى

الضليل

خالد علي سلمان العوضات

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة المشيدة

الضليل

ربيع موسى خليل ابو درويش

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الحالبات الشرقي

الحالبات الشرقي

ابراهيم لهد مفيلح العثمان

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد اإليمان

الحالبات الغربي

عليان ابراهيم محمد الصانع

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد الحالبات الغربي

الحالبات الغربي

محمود الفي عبيدان الخلف

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مسجد األزرق الجنوبي

االزرق

أيمن كرييم عوض الحويطات

اوقاف محافظة الزرقاء

.820
.821
.822

ساحة مسجد الثانوية

وسط البلد

نضال ظاهر اسعد االقحش

اوقاف محافظة الزرقاء

ساحة مدرسة مكة المكرمة االساسية
مسجد الحسين بن علي

أوقاف محافظة العقبة

.823

مسجد الحسين بن طالل

احمد مصطفى الباش

أوقاف محافظة العقبة

.824

الحسن بن علي

رضوان عبدالرحيم الوقفي

أوقاف محافظة العقبة

.825

مسجد الشويخ

عبدالرحمن رجب ابوالعز

أوقاف محافظة العقبة

.826

مسجد الزهراء

بدر صالح الرياطي

أوقاف محافظة العقبة

.827

مسجد الوحدات الشعبية

حازم رزق الدردساوي

أوقاف محافظة العقبة

.828

مسجد مصعب بن عمير

فؤاد سليمان الغرابلي

أوقاف محافظة العقبة

.829

مسجد النور

خطاب خليل المعاني

أوقاف محافظة العقبة

.830

مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح

عيسى احمد الخطيب

أوقاف محافظة العقبة

.831

مسجد ابو داوود

محمد وليد الجهني

أوقاف محافظة العقبة

.832

مسجد عمر بن العاص

د.شادي حسن ابوعفيفة

أوقاف محافظة العقبة

.833

مسجد خالد بن الوليد

جمال حمزة الزبدة

أوقاف محافظة العقبة

.834

مسجد ابو الوفا

برهان طالل العتوم

أوقاف محافظة العقبة

.835

مسجد الدرة

عامر بسام الشماع

أوقاف محافظة العقبة

.836

مسجد سعد بن معاذ

جمال محمد ياسين

أوقاف محافظة العقبة

.837

مسجد البيطار

عالء محمد نجم

أوقاف محافظة العقبة

.838

مسجد بر الوالدين  /الشامية

احمد طالب الزعارير

أوقاف محافظة العقبة

.839

مسجد صالح الدين الجديد

خميس هاشم السطوحي

أوقاف محافظة العقبة

.840

مسجد جعفر بن ابي طالب

زهير عبدالمجيد المومني

أوقاف محافظة العقبة

.841

مسجد فيصل األول

حي الزواهرة
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية

هاني عبد احمد مصطفى
سليمان فهمي بلبل

اوقاف محافظة الزرقاء

رامي محمد الخضري

أوقاف محافظة العقبة

.815
.816
.817
.818
.819

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.842

مسجد شحدة حرب

.843

مسجد احمد الرياطي/الثامنة

.844

مسجد البداد  /الكرامة

مساجد محافظة العقبة
الرئيسية

.845

مسجد فريدة الشاوي

.846

مسجد السرح

.847

مسجد سعد بن ابي وقاص

.848

مسجد الحق/الشامية/عثمان بن عفان

.849

مسجد كاظم مرقة

.850

مسجد الكالوتي والديسي

.851

مسجد عائشة ام المؤمنين

.852

مسجد االمير حمزة

.853

مسجد راتب ابو حويلة

.854

مسجد علي بن ابي طالب

.855

مسجد حمزة بن عبد المطلب

.856

مسجد الصحابة

.857

مسجد عمر بن الخطاب

.858

مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي

.859

مسجد وصفي التل

.860

مسجد الشيخ زايد

.861

مسجد االحسان

.862

مسجد الدراس

.863

مسجد المستشفى االسالمي

.864

مسجد الرضوان  /مستشفى هاشم
العسكري
مسجد االخولي

مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة

.865
.866

مسجد القويرة الكبير

.867

مسجد العمراني

.868

مسجد الخضيرات

مساجد محافظة
العقبة الرئيسية
مساجد محافظة
العقبة الرئيسية

د.نعيم رزق الدردساوي

أوقاف محافظة العقبة

عمر صالح النمرات

أوقاف محافظة العقبة

وائل ماهر السيوري

أوقاف محافظة العقبة

مفضي زعل العوران

أوقاف محافظة العقبة

محمد محمود ياسين

أوقاف محافظة العقبة

ماجد سليمان ابوفرج

أوقاف محافظة العقبة

علي سالم العنيزات

أوقاف محافظة العقبة

نواف عباس جنون

أوقاف محافظة العقبة

ضرغام فؤاد جرادات

أوقاف محافظة العقبة

سالم علي االحيوات

أوقاف محافظة العقبة

علي إسماعيل ابوصفية

أوقاف محافظة العقبة

غسان خلف الحميمات

أوقاف محافظة العقبة

محمود جريد النعانعة

أوقاف محافظة العقبة

قصي سليمان ابومنسي

أوقاف محافظة العقبة

عبدهللا محمد الشهبان

أوقاف محافظة العقبة

صقر إسماعيل ابوصفية

أوقاف محافظة العقبة

نعيم قاسم احمد قاسم

أوقاف محافظة العقبة

منقذ ابراهيم العمرو

أوقاف محافظة العقبة

احمد وليد الجهني

أوقاف محافظة العقبة

ماجد محمود محيسن

أوقاف محافظة العقبة

عبدهللا صالح حسين

أوقاف محافظة العقبة

بسام كامل ياغي

أوقاف محافظة العقبة

م1/احمد مهند الشمايلة

أوقاف محافظة العقبة

ابراهيم محمد رضوان

أوقاف محافظة العقبة

امطاوع نجم نجادات
يحيى محمد الهواشلة
محمد محمود الهالالت

أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
مصليات عيد األضحى المبارك لعام 1442هــ  2021/م
.869

مسجد الراشدية الكبير

.870

مسجد أصحاب المصفى-الراشدية

.871

مسجد الحميمة

.872

مسجد دبة حانوت

.873

مسجد الديسة

.874

مسجد العباسية

.875

مسجد رم

.876

مسجد منيشير

.877

مسجد الطويل

.878

الغال

.879

العسيلة

.880

الشهيبي

.881

الطويسه الكبير

.882

المزهر

.883

الصالحية

.884

جعفر الطيار – الراشدية

.885

اتحاد الكراجات

.886

الفاروق

.887

تتن

.888

الشاكرية

.889

التقوى

.890

رحمه

.891
.892
.893
.894
.895
.896
.897

لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
لواء القويرة وقضاء
الديسة
قضاء وادي عربة

د.احمد عيد االحيوات

أوقاف محافظة العقبة

قطر  /الشافعي

قضاء وادي عربة

عبدهللا موسى ابورقية

أوقاف محافظة العقبة

الريشه الكبير

قضاء وادي عربة

ابراهيم سويلم السعيديين

أوقاف محافظة العقبة

بئر مذكور الكبير

قضاء وادي عربة

مرعي دخيل هللا السعيدين

أوقاف محافظة العقبة

انعام مفلح  -قريقرة

قضاء وادي عربة

رياض العمارين

أوقاف محافظة العقبة

فينان الجديد  -قريقرة

قضاء وادي عربة

محمد سعود العمارين

أوقاف محافظة العقبة

بالل بن رباح (األسمدة)

قضاء وادي عربة

علي عبدربه القطيشات

أوقاف محافظة العقبة

الرابية

قضاء وادي عربة

صالح حسين محمد احمد

أوقاف محافظة العقبة

صالح عيد السالمين
سالم عيد العنزي.
عبد هللا عفنان المراعية
إبراهيم محمد العجول
صالح حمد الزوايده
خليل محمد الموسه
مسلم عتيق الزالبيه
عوض علي الزوايده
سالم سليمان الزوايدة
امعوض محمد المزنة
حسين محمد الجراميه
عبدالكريم سليمان الخضيرات
فالح محمد الزوايدة
يوسف منذر الخضري
علي غالب المراعية
محمد اسريع الطرشان
عبد هللا سويلم الجعيبات
احمد حسين الحساسين
صالح احمد احمد
شافي سالمه الصويلحيين
عوض عواد الفقير

أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة
أوقاف محافظة العقبة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
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.900
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ساحة مسجد العمري الكبير

القصبة

حمود عبدالرحيم الصرايرة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد محمد بن عائض

لواء القطرانة

عبدهللا محمد المسامرة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد المنشية الكبير

المنشية/القصبة

د احمد عبدالوهاب المعايطة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد الراشدية الكبير

الراشدية /القصبة

د سمير عبدالوهاب العساسفة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مصلى ملعب مدرسة راكين

راكين /القصبة

د راتب حسام المعايطة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مدرسة الشهابية الثانوية للبنات

الشهابية  /القصبة

محمد عادل الشمايلة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد جعفربن ابي طالب

لواءالمزار

د حسن علي الختاتنة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد العمرية الكبير

مؤاب

محمد مسلم الطراونة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مدرسة جعفر الثانوية للبنين

لواء المزار

عماد محمد القطاونة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مدرسة البنات االساسية

الطيبة

اسكندر عدنان البطوش

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مدرسة الجلمه

الطيبة

هاشم عبدالسالم البطوش

اوقاف محافظة الكرك

ساحة مسجد ام حماط الكبير

ام حماط

حامد سالم الجعافرة

اوقاف محافظة الكرك

ساحة ملعب محي

محي

حامد حمد البشابشة

اوقاف محافظة الكرك

علي بن أبي طالب

دير أبي سعيد

محمد يوسف صالح بني ياسين

اوقاف الكورة

عبدهللا كليب

دير أبي سعيد

أحمد علي محمد هليل

اوقاف الكورة

المستشفى

دير أبي سعيد

عبدالعزيز محمد فالح هليل

اوقاف الكورة

سيد الشهداء

دير أبي سعيد

حليمة السعدية

دير أبي سعيد

محمود سالم فليح بني حمد
عثمان ابراهيم محمد هليل

اوقاف الكورة
اوقاف الكورة

األبرار

جفين

د .محمد محمود مصطفى ربابعه

اوقاف الكورة

المصطفى

جفين

فهمي محمد قاسم الزعبي

اوقاف الكورة

عمر بن الخطاب

أبو القين

د.منجد محمود فالح الشريده

اوقاف الكورة

الرحمة

السمط

د.ابراهيم سليمان جبر الزعبي

اوقاف الكورة

المهاجرين

مرحبا

معاذ بن جبل

تبنه

د.محمد علي احمد الزعبي
احمد جوهر محمد الحسن

اوقاف الكورة
اوقاف الكورة

كليب الشريدة

تبنه

نزار احمد علي بني عامر

اوقاف الكورة

أحباب هللا

جنين الصفا

محمد نايل محمد المستريحي

اوقاف الكورة

خالد بن الوليد

سموع

د .عمر حابس احمد نوافله

اوقاف الكورة

عبدهللا بن عباس

سموع

محمود فؤاد احمد غباشنه

اوقاف الكورة

رزق الصالح

سموع

سالم حسين سالم الساليمه

اوقاف الكورة

البراء بن عازب

زمال

محمد محمود عليان البخيت

اوقاف الكورة

طارق بن زياد

كفر كيفيا

يحيى محمد خالد العمري

اوقاف الكورة

عمر بن عبد العزيز

كفر الماء

أيمن مفلح احمد الرويضي

اوقاف الكورة

حمزة بن عبدالمطلب

كفر الماء

علي راشد حسين بني عامر

اوقاف الكورة

العز بن عبد السالم

كفر الماء

د.عمر أحمد بني ياسين

اوقاف الكورة

ابو بكر الصديق

الناحة

جميل يوسف طعمه العوايشة

اوقاف الكورة

مصعب بن عمير

كفر راكب

محمد أمين عوده الكيالني

اوقاف الكورة

أبو أيوب األنصاري

الرقة

أحمد محمد جمعه العوايشه

اوقاف الكورة

المقداد بن عمرو

بيت أيدس

موسى عبدالقادر صالح مقدادي

اوقاف الكورة

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
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ظاهر محمد عبدالحافظ مقدادي

اوقاف الكورة
اوقاف الكورة

أبو عبيدة عامر بن الجراح
حمزة بن عبدالمطلب

بيت أيدس
كفرعوان

زهير مصطفى عوض خشاشنه

الرضا

كفرعوان

حسين علي عبدهللا زقيلي

اوقاف الكورة

أحمد بن حنبل

كفرعوان

كفرعوان الجديد

كفرعوان

عبدهللا محمد مصطفى مقدادي
عصام موسى محمد الدهون

اوقاف الكورة
اوقاف الكورة

عبدالرحمن بن عوف

كفرأبيل

يوسف شحاده فالح ابو حسن

اوقاف الكورة

الشيخ بدر

كفرأبيل

مثقال صالح مثقال مقابله

اوقاف الكورة

صالح الدين

جديتا

باسم عبدالقادر محمد بني مفرج

اوقاف الكورة

الزهراء

جديتا

معتصم علي احمد كساسبة

اوقاف الكورة

أبو بكر الصديق

جديتا

محمد احمد تركي خطاطبه

اوقاف الكورة

العين

جديتا

د.محمد علي محمد ربابعه

اوقاف الكورة

الملعب البلدي

األشرفية

ساحة مدرسة أم معبد
المهاجرين

األشرفية

محمد فرحان محمد بني ارشيد
نبيل محمد سلمان العايش

اوقاف الكورة
اوقاف الكورة

الصالحية

شعيب محمـــد حمود الجمعان

مديرية اوقاف البادية الشمالية

الفاروق

زملة االمير غازي

عيد ســـــــــــالم عواد الحوت

مديرية اوقاف البادية الشمالية

صالح الديـــــــــن

البستانة

خالد عايـــد غازي العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

الحميديــة

بكر عبدهللا عـواد الخـــرمان

مديرية اوقاف البادية الشمالية

رحبــة ركـاد

رحبــــة ركاد

محمود رحيبان عوض الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

خالــــــــد بن الوليد

نايــفة

مسعد عيفان عوض الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

معاذ بن جبل

األشـــــرفية

د .مرزوق محمــد الشـــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

صالح الدين األيوبي

السعادة

احمــد علي قسيم الشــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمـــــر بن الخطاب

المنارة

علي محمد سليمان الشــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

المنارة الشرقي

عطاهللا علي نجم العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أسامة بن زيد

روضة حمزة

رياض سالم خليف الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

آل البيت

حمراء السحيم

عبدهللا قاسم محمـد الشـــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

خالد بن الوليد

حمراء السحيم

حسين خلف رضا السحيم

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمر بن الخطاب

البشــرية

حسين قبالن هريس الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

حمزة بن عبدالمطلب

البشــرية

عيد قبالن هريس الشــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

هارون الرشـــيد

الهاشمية

سعود حمدان نويدر الشـرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

خلف خليفة

منشــية الخليفة

الفي مقبل هريس الشــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عبدهللا ابن أم مكتوم

الصفاوي

مهند عمــر علي الخوالــــدة

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عبدهللا بن مسعود

أم الجمال

عبدهللا محمد عطاهللا المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمر بن الخطاب

أم الجمال

نوري شــاتي نوري المداحلة

مديرية اوقاف البادية الشمالية

الرضــــــــــوان

أم الجمال

عواد زعل حسان الشــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر

روضة األميرة بسمة

محمـد رجا حمدان المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عباد الرحمن

روضة األميرة بسمة

محمود حمـــد هالل المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمر بن الخطاب

روضة األميرة بسمة

صايل منادي ســالم الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عاصم بن ثابت

روضة األميرة بسمة

علي سليم دبش المســـــاعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية
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زكريا األنصاري

روضة األميرة بسمة

عاطف عبدهللا علي الفاعـــور

مديرية اوقاف البادية الشمالية

جعفر بن أبي طالب

العاقب

خلف شاتي عقيل الشلهوب

مديرية اوقاف البادية الشمالية

بنــــي ياس

العاقب

عمر عواد شاتي المســــاعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

انس بن مالك

عمرة وعميرة

سليمان ســالم عقلة الرحيبة

مديرية اوقاف البادية الشمالية

اإلخالص

الحميديـــة

محمـــــد عوده عوض عبيدهللا

مديرية اوقاف البادية الشمالية

معاذ بن جبل

حي األمير عبدهللا

عبدالمجيد خلف عطا المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

سعد بن معاذ

الســعيدية

منصور حسين علي المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمر بن الخطاب

الكوم األحمر

علـي حامــــد عيـــــد البليلة

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

الكوم األحمر

أنور رجا هالل الشــــــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

جعفر الطيار

رسم الحصان

د .محمد عطا جريد الشـــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

محمد بن القاسم

منشية الجدوع

رائد قاسم محمـــــد العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمر بن عبدالعزيز

الرحمات

راشد احمد عوض الرحمات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

األمير حسن

دير الكهف

طالل سعود حمود السميران

مديرية اوقاف البادية الشمالية

الهاشــــــــمي

تل الرماح

عبدهللا كساب عودة الســـــيبية

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عبدهللا بن عمر

حي األمير حسين

إسماعيل احمـد هماش إسماعيل

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

خشاع القن

رزق هللا عطيه جازع الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عقبة بن نافع

مدور القن

طايل متروك سالم الشـــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

خالد بن الوليد

دير القن

مرزوق عاسر فنيخر الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عبدهللا بن رواحة

مثناة راجل

باسل صالح راكــــد العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

الجبية

عطاهللا راشد فهد المســــاعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو بكر الصديق

الرفاعيات

علي مســوج عـــواد البريك

مديرية اوقاف البادية الشمالية

حذيفه بن اليمان

الرفاعيات

خليف الفي صبح المســـاعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عثمان بن عفان

الرفاعيات

خميس عايد هرموش المساعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

المثنى بن الحارثه

أم حسين

ثاني سليمان عرمش البـــردان

مديرية اوقاف البادية الشمالية

علي بن أبي طالب

قاســـــــــــم

احمد عايد مفلح المســـــاعيد

مديرية اوقاف البادية الشمالية

الثالج الشرقي

الثالج

شريف جمعة دخين الشرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو ذر الغفاري

المنيصة

احمد فرج عيد الشـــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عمرو بن العاص

روضة األمير علي

فالح فازع عيد الشــــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

عثمان بن عفان

ام القطين

سند بخيت مروح العظامـــات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

حنظلة الغسيل

ام القطين

خالد محمـد عودة العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أمنا عائشة

ام القطين

عبدهللا محمـد عودة العظامات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

مكيفته الكبير

المكيفتة

عيد هندي طريف الشــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

أبو عبيدة

منشية القنو

د .مهاوش طلب الشــــــرفات

مديرية اوقاف البادية الشمالية

زيد بن حارثه
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