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ي1االوىلالعاصمة1
ف عبد حسن جراوش9368االصالح الوطن  ذكرمسلم733اشر

ي1االوىلالعاصمة2
ذكرمسلم8345اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري9368االصالح الوطن 

ي1االوىلالعاصمة3
ذكرمسلم1560حاتم محمود حسن الطرمان9368االصالح الوطن 

ي1االوىلالعاصمة4
ذكرمسلم323خالد احمد عبد الرحمن حمبوز9368االصالح الوطن 

ي1االوىلالعاصمة5
ذكرمسلم680محمد رمضان محمد عبد هللا9368االصالح الوطن 

ي1االوىلالعاصمة6
اننىمسلم6356مياده ابراهيم مصطف  ابراهيم9368االصالح الوطن 

اننىمسلم71زينب فيصل ابراهيم الخليلي170الشهامة2االوىلالعاصمة7

ي170الشهامة2االوىلالعاصمة8
 
اننىمسلم100سمر محمد ابراهيم صاف

ذكرمسلم15محمد احمد عبد الرحمن مطالقه170الشهامة2االوىلالعاصمة9

ذكرمسلم11يونس محمد سالمه الدهيسات170الشهامة2االوىلالعاصمة10

ي3االوىلالعاصمة11
ذكرمسلم49جميل محمد خليل خروشه256االتجاه الوطن 

ي3االوىلالعاصمة12
ذكرمسلم41خالد علي احمد عبد الحافظ256االتجاه الوطن 

ي3االوىلالعاصمة13
اننىمسلم60سكينه رضا محمود فرحان256االتجاه الوطن 

ي3االوىلالعاصمة14
ذكرمسلم112عبد الحليم عادل محمد عبد الحليم256االتجاه الوطن 

ي3االوىلالعاصمة15
ذكرمسلم39عدنان محمد حسن المبيضي  256االتجاه الوطن 

ي3االوىلالعاصمة16
ذكرمسلم33فايز احمد يوسف حنتوىلي256االتجاه الوطن 

ي4االوىلالعاصمة17
ي االردن 

ذكرمسلم37جمال صالح محمود زياده50الوطن 

ي4االوىلالعاصمة18
ي االردن 

يف عبد هللا جمعه حموى50الوطن  ذكرمسلم20شر

ي4االوىلالعاصمة19
ي االردن 

ذكرمسلم13مظهر محمد عبد القادر ياسي  50الوطن 

ذكرمسلم4596جهاد فتحي مصطف  عطيه6369االصالح5االوىلالعاصمة20

ذكرمسلم4665حسام احمد ابراهيم مشه6369االصالح5االوىلالعاصمة21

اننىمسلم5028دعاء عبد العزيز جبر شبانه6369االصالح5االوىلالعاصمة22

ذكرمسلم4460رامي نارص محمد العيارصه6369االصالح5االوىلالعاصمة23

ذكرمسلم4527محمود فاروق محمود عليان6369االصالح5االوىلالعاصمة24

ذكرمسلم5050موىس علي محمد هنطش6369االصالح5االوىلالعاصمة25

ذكرمسلم1955جمال عبد الكريم ارتيمه ارتيمه7693الحق6االوىلالعاصمة26

ي7693الحق6االوىلالعاصمة27
اننىمسلم615رىل ابراهيم الحاج علي الكانون 

ذكرمسلم2752سليمان موىس عطوه ابو يحن 7693الحق6االوىلالعاصمة28

يف7693الحق6االوىلالعاصمة29 ذكرمسلم1541طالل محمد ارشيد الشر

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم
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ذكرمسلم2025فواز عايد موىس الهدبان7693الحق6االوىلالعاصمة30

ذكرمسلم178محمود محمد خالد ابراهيم البنا7693الحق6االوىلالعاصمة31

ي7االوىلالعاصمة32
ذكرمسلم155حمود عواد قاسم الحجاج1383موطن 

ي7االوىلالعاصمة33
ذكرمسلم986عبد الرحيم شكرى عبد الرحيم شور1383موطن 

ي7االوىلالعاصمة34
ذكرمسلم323علي عمر خميس الجرجاوى1383موطن 

ي7االوىلالعاصمة35
ذكرمسلم165ماجد علي محمد شحان1383موطن 

ي7االوىلالعاصمة36
ي حمدان1383موطن 

ذكرمسلم200محمد نعمان حسن 

ي7االوىلالعاصمة37
اننىمسلم298نهله محمود علي الزق1383موطن 

ذكرمسلم288انس يوسف بشب  الجالودي1101االوىل8االوىلالعاصمة38

ذكرمسلم565زياد عبد الحميد عبد هللا الشواربه1101االوىل8االوىلالعاصمة39

ذكرمسلم165فادي روحي محمد السحت1101االوىل8االوىلالعاصمة40

ي1101االوىل8االوىلالعاصمة41  فوزى علي الصلينر
اننىمسلم271من 

ي ارشيد1101االوىل8االوىلالعاصمة42 ذكرمسلم240منترص عبد الحميد ناحر

ذكرمسلم528جمال احمد عبد الرحمن ايوب3953الخب 9االوىلالعاصمة43

ذكرمسلم184سمب  احمد عبد هللا كنعان3953الخب 9االوىلالعاصمة44

اننىمسلم563عبب  محمد سليم سليم3953الخب 9االوىلالعاصمة45

ايسه3953الخب 9االوىلالعاصمة46 ذكرمسلم3241محمد راشد عوده البر

ذكرمسلم534محمد ضيف هللا صالح البيارى3953الخب 9االوىلالعاصمة47

ه3953الخب 9االوىلالعاصمة48 ذكرمسلم324محمد يوسف محمد عمب 

ذكرمسلم4308خليل حسي   خليل عطيه4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة49

ذكرمسلم1203زياد يوسف محمد البيشاوي4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة50

اننىمسلم1865سعاد احمد محمود علي4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة51

ذكرمسلم1428عبد الجليل مصطف  محمود الزق4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة52

ذكرمسلم1123محمد محمود موىس اسليم4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة53

ذكرمسلم1057مهدى فكرى بدوى العلمي4800قائمة العدل10االوىلالعاصمة54

ذكرمسلم442اسماعيل حسي   اسماعيل الجندي3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة55

اننىمسلم223صباح عبد المجيد عبد الحميد امي  3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة56

ذكرمسلم940صالح عبد هللا يوسف يعقوب3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة57

ذكرمسلم1487علي محمد عليان الزبون3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة58
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ذكرمسلم274فادي مجدي ابراهيم حسونه3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة59

ذكرمسلم229محمد فوزى سليمان شبيب3035اصالة الشباب11االوىلالعاصمة60

ذكرمسلم2230ايمن حسي   اسماعيل سالم7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة61

ذكرمسلم1017حاكم محمد خالد الدعجه7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة62

ذكرمسلم4411عبد الرحمن حسي   محمد العوايشه7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة63

ذكرمسلم587عماد سالمه سليم فليفل7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة64

اننىمسلم322هيام جمال جميل نزال7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة65

ذكرمسلم209يحن  عبد هللا فندى القضاه7308فرسان الغد12االوىلالعاصمة66

اننىمسلم38سحر محمود عواد مطلق164النهضة13االوىلالعاصمة67

ي مسلم العبد هللا164النهضة13االوىلالعاصمة68 اننىمسلم48عبب  راحر

ذكرمسلم77محمود ابراهيم ياسي   اسماعيل164النهضة13االوىلالعاصمة69

ذكرمسلم59محمود خالد عرب مصطف 164النهضة13االوىلالعاصمة70

ذكرمسلم44رفيق محمد خليل مفلح143الراية1الثانيةالعاصمة71

ذكرمسلم94عطاهللا ابراهيم سالمه ابو محفوظ143الراية1الثانيةالعاصمة72

ذكرمسلم25عمر احمد محمد خب  الكلوب143الراية1الثانيةالعاصمة73

ذكرمسلم225انور عبدهللا حسن القواسمه1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة74

اننىمسلم186بسمه ابراهيم مفلح العبد الالت1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة75

ذكرمسلم119عالء مجاهد فزع ابوعطوان1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة76

ذكرمسلم127محمد عبد الرحمن قاسم اللبدى1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة77

ذكرمسلم171محمود احمد حسي   العساكره1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة78

ي محمد حسي   الكوز1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة79
ذكرمسلم506هان 

ذكرمسلم79يوسف يعقوب سليمان الزعاتره1242النهج الجديد2الثانيةالعاصمة80

ي8131النخبه3الثانيةالعاصمة81
ذكرمسلم897اسعد عزات علي راض 

اننىمسلم404سهام عواد عيد الشديفات8131النخبه3الثانيةالعاصمة82

ذكرمسلم637طلعت فريد علي حسي  8131النخبه3الثانيةالعاصمة83

ذكرمسلم1693عبد الكريم نهار عليان العبوس8131النخبه3الثانيةالعاصمة84

ذكرمسلم4281غازي احمد حسن البداوي8131النخبه3الثانيةالعاصمة85

قاوي8131النخبه3الثانيةالعاصمة86 ذكرمسلم249مازن عيىس عبد ربه الشر
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ذكرمسلم1021مهند وليد اسماعيل الحداد8131النخبه3الثانيةالعاصمة87

ذكرمسلم1819اسماعيل موىس احمد الشوبكي7652تكامل4الثانيةالعاصمة88

ذكرمسلم1181انور عبد الكريم عبيد القيىسي7652تكامل4الثانيةالعاصمة89

اننىمسلم313دالل محمد خليل طبازه7652تكامل4الثانيةالعاصمة90

ذكرمسلم1582رائد صبحي اسماعيل عبد الرحمن7652تكامل4الثانيةالعاصمة91

ذكرمسلم2436فايز اسماعيل محمد بصبوص7652تكامل4الثانيةالعاصمة92

ي7652تكامل4الثانيةالعاصمة93
 
ذكرمسلم820محمد خالد محمد صاف

ذكرمسلم714يوسف محمد حسن الهمالن7652تكامل4الثانيةالعاصمة94

ذكرمسلم2161جمال عبد هللا محمد ابو زاكيه4900التعاون5الثانيةالعاصمة95

ذكرمسلم2041رياض اسماعيل محمد حسي  4900التعاون5الثانيةالعاصمة96

ذكرمسلم2518سامر محمد حسن خلوى الشويكي4900التعاون5الثانيةالعاصمة97

ذكرمسلم3652عبد هللا علي عوده العكايله4900التعاون5الثانيةالعاصمة98

اننىمسلم2370نجوى بدر محمد قراقيش4900التعاون5الثانيةالعاصمة99

ذكرمسلم2011وليد خالد حسي   مصلح4900التعاون5الثانيةالعاصمة100

اننىمسلم205سهب  محمد عارف نوفل4463العروبة6الثانيةالعاصمة101

ذكرمسلم542عبد العزيز رضا عبد صالح صدقه4463العروبة6الثانيةالعاصمة102

ذكرمسلم2434عزيز محمد علي سلمان4463العروبة6الثانيةالعاصمة103

ذكرمسلم1491فراس عواد محمد العبادي4463العروبة6الثانيةالعاصمة104

ذكرمسلم175محمد سليمان سالم القطامي  4463العروبة6الثانيةالعاصمة105

ي4463العروبة6الثانيةالعاصمة106 ذكرمسلم305نضال محمد مصطف  ثلحر

ذكرمسلم1075ابراهيم محمد مصطف  كريك5316التغيب 7الثانيةالعاصمة107

ذكرمسلم371احمد محمد علي ابو عواد5316التغيب 7الثانيةالعاصمة108

ذكرمسلم564العبد جميل سليمان عواد5316التغيب 7الثانيةالعاصمة109

اننىمسلم232انعام احمد صالح عكيله5316التغيب 7الثانيةالعاصمة110

ذكرمسلم1271صهيب يحن  عبد القادر العمايره5316التغيب 7الثانيةالعاصمة111

ذكرمسلم2483عبد علي محمد عليان5316التغيب 7الثانيةالعاصمة112

ذكرمسلم3777احمد جميل عبد القادر عشا5655الفجر8الثانيةالعاصمة113

ذكرمسلم337اسماعيل محمد محمد ابو العال5655الفجر8الثانيةالعاصمة114

اننىمسلم389امل عزو محمد عبد الرحمن5655الفجر8الثانيةالعاصمة115
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ذكرمسلم939زايد ابراهيم احمد حماد5655الفجر8الثانيةالعاصمة116

ذكرمسلم502سالمه نجم سالمه محفوظ5655الفجر8الثانيةالعاصمة117

ذكرمسلم609عادل محمد احمد الخطيب5655الفجر8الثانيةالعاصمة118

ذكرمسلم255عالم عبد الرحيم مصطف  نصار5655الفجر8الثانيةالعاصمة119

ذكرمسلم381احمد فوزى احمد ابو الحسن 2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة120

اننىمسلم170زبيده عيىس عبد الرحمن ابو عرقوب2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة121

ذكرمسلم913سطام فراس ابراهيم الكفاوى2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة122

ذكرمسلم316شادى فتحي شاكر سمحان2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة123

ذكرمسلم681فتحي عبده موىس الصالح2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة124

ذكرمسلم760محمد حسي   محمد حمدان2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة125

ذكرمسلم529يحن  محمد محمود السعود2986فرسان القدس9الثانيةالعاصمة126

ذكرمسلم70جهاد عدنان محمد عوض249القدس عربية10الثانيةالعاصمة127

ي249القدس عربية10الثانيةالعاصمة128
اننىمسلم58حنان صبحي يونس زوان 

ذكرمسلم65رامي حمدى ابراهيم قنابيطه249القدس عربية10الثانيةالعاصمة129

اننىمسلم35عائشه محمود عيىس البطاط249القدس عربية10الثانيةالعاصمة130

ذكرمسلم51عبد السالم عبد الفتاح محمود عبد الجبار249القدس عربية10الثانيةالعاصمة131

اننىمسلم54عال عصام محمد اسماعيل249القدس عربية10الثانيةالعاصمة132

ذكرمسلم59فؤاد عبد الرحيم فؤاد الهندي249القدس عربية10الثانيةالعاصمة133

ذكرمسلم15احمد ابراهيم محمد سالمه250مساواه11الثانيةالعاصمة134

ذكرمسلم50اياد محمد حمدان المومن 250مساواه11الثانيةالعاصمة135

ي عبد الرحيم الشناق250مساواه11الثانيةالعاصمة136
ذكرمسلم114اياد هان 

ذكرمسلم19محمد جمال راغب عوض250مساواه11الثانيةالعاصمة137

ذكرمسلم66محمد عواد علي حسي  250مساواه11الثانيةالعاصمة138

ذكرمسلم15محمود ابراهيم محمد سالمه250مساواه11الثانيةالعاصمة139

اننىمسلم88هنده حسن محمد عبيد250مساواه11الثانيةالعاصمة140

اننىمسلم1594باسمه سليمان محمود الخوالده6957الشهامة12الثانيةالعاصمة141

ذكرمسلم559رامي عبدالكريم سالم عبدالهادي6957الشهامة12الثانيةالعاصمة142

ذكرمسلم1541سلطان محمد حسن العساكره6957الشهامة12الثانيةالعاصمة143

ار علي محمود الحراسيس6957الشهامة12الثانيةالعاصمة144
ذكرمسلم3448رص 
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ذكرمسلم440عبد اللة ابراهيم عبد الرحمن امي   قطيشات6957الشهامة12الثانيةالعاصمة145

ذكرمسلم473عدنان وجيه ابراهيم العابودى6957الشهامة12الثانيةالعاصمة146

ذكرمسلم733عطا عدنان محمد القيىسي6957الشهامة12الثانيةالعاصمة147

ي13الثانيةالعاصمة148
ذكرمسلم88خليل عيد خليل عبد هللا473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة149
ذكرمسلم115عبد الحافظ محمد جابر سالمه473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة150
ذكرمسلم58عبد الستار محمد عبد الستار المرصي473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة151
ذكرمسلم128عدي توفيق حسن عبدالرزاق473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة152
اننىمسلم77غاده ابراهيم عبد المجيد حماد473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة153
ذكرمسلم145كمال الدين خالد محمود ابوحالوه473موطن 

ي13الثانيةالعاصمة154
ذكرمسلم141موىس محمد عبد السالم موىس العزب473موطن 

ذكرمسلم17اسعد بسام عبد القادر محمد27العدالة والتنمية14الثانيةالعاصمة155

ذكرمسلم15اسعد محمد رشيد الحاج27العدالة والتنمية14الثانيةالعاصمة156

ذكرمسلم9زكي احمد محمد بالىسي27العدالة والتنمية14الثانيةالعاصمة157

ذكرمسلم2845اديب درويش عطوه ابراهيم6500االصالح15الثانيةالعاصمة158

ذكرمسلم4925ايوب عبد الكريم خميس خميس6500االصالح15الثانيةالعاصمة159

ذكرمسلم2545زهب  صبحي صالح البياري6500االصالح15الثانيةالعاصمة160

ذكرمسلم2736محمد حسن حمدان ابو رياش6500االصالح15الثانيةالعاصمة161

اننىمسلم2796مرام ابراهيم امي   النابلىسي6500االصالح15الثانيةالعاصمة162

ذكرمسلم3967موىس علي محمد الوحش6500االصالح15الثانيةالعاصمة163

ذكرمسلم256احمد حسي   سليمان يونس4559قادمون16الثانيةالعاصمة164

اننىمسلم1172رىل احمد محمد الفرا4559قادمون16الثانيةالعاصمة165

ذكرمسلم224سعاده محمود مصطف  مصطف 4559قادمون16الثانيةالعاصمة166

ذكرمسلم2693عمر صبحي شحاده قراقيش4559قادمون16الثانيةالعاصمة167

ي4559قادمون16الثانيةالعاصمة168
ذكرمسلم216محمد احمد يوسف العىسر

ذكرمسلم585محمد بسام بشب  جاد هللا الساليمه4559قادمون16الثانيةالعاصمة169

ذكرمسلم486محمد طلب سالم عمار4559قادمون16الثانيةالعاصمة170

ذكرمسلم126اسالم محمد محمود حزين760النهضة17الثانيةالعاصمة171

ذكرمسلم29جمال عبد الفتاح محمد الجغبب 760النهضة17الثانيةالعاصمة172

ذكرمسلم367حاتم عبد هللا مصطف  الرمحي760النهضة17الثانيةالعاصمة173
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اننىمسلم69ختام احمد محمد يوسف760النهضة17الثانيةالعاصمة174

ذكرمسلم143شادي محمد علي احمد المرصي760النهضة17الثانيةالعاصمة175

ذكرمسلم148عبد الرحمن احمد عزت داود760النهضة17الثانيةالعاصمة176

ه عطوه محمد ابو يابس222الفرسان18الثانيةالعاصمة177 اننىمسلم40امب 

ذكرمسلم80زياد نايف علي البجاىلي222الفرسان18الثانيةالعاصمة178

ذكرمسلم35علي عيىس محمود صبيح222الفرسان18الثانيةالعاصمة179

ذكرمسلم70علي محمود خليل الذويب222الفرسان18الثانيةالعاصمة180

ذكرمسلم66يوسف احمد جمعه القوقا222الفرسان18الثانيةالعاصمة181

ذكرمسلم150حمزه عبد النارص هاشم ابو نوار285شباب وطن1الثالثةالعاصمة182

ذكرمسيحي69رمزى سالمه سليمان الحجازين285شباب وطن1الثالثةالعاصمة183

اننىمسلم86سمر محمد اسماعيل عبد هللا285شباب وطن1الثالثةالعاصمة184

ذكرمسلم89عبد الرحمن بشب  زكي سالمه285شباب وطن1الثالثةالعاصمة185

ذكرمسلم74نشات ياسي   محيميد الرواشده285شباب وطن1الثالثةالعاصمة186

ي2الثالثةالعاصمة187
بش450كرامن  ذكرمسيحي164رائد فيصل عويس مشر

ي2الثالثةالعاصمة188
اننىمسلم187عائشه سلمان سالم الخواجه450كرامن 

ي2الثالثةالعاصمة189
ذكرمسلم290عبد الكريم احمد عبد الكريم شبانه التميمي450كرامن 

ي2الثالثةالعاصمة190
ذكرمسلم149فيصل مصطف  عبد هللا القيىسي450كرامن 

ي2الثالثةالعاصمة191
ذكرمسلم141محمد ابراهيم علي عالن450كرامن 

ي2الثالثةالعاصمة192
كىسي 162محمد عمر لقمان ازوقه450كرامن  ي/ شر

ذكرشيشان 

ي2الثالثةالعاصمة193
ذكرمسلم139وليد ابراهيم امي   التصلق450كرامن 

ذكرمسلم1208اسامه موىس ياسي   البيطار4898تقدم3الثالثةالعاصمة194

 علي جريد الحراسيس4898تقدم3الثالثةالعاصمة195
ذكرمسلم3214حسي  

ذكرمسلم529حمزه عز الدين عبدالعظيم الخطيب التميمي4898تقدم3الثالثةالعاصمة196

كىسي 1080صالح محمد صالح جلوق4898تقدم3الثالثةالعاصمة197 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم1032عمر احمد سليمان القيىسي4898تقدم3الثالثةالعاصمة198

اننىمسلم816من  ذوقان سالم الهنداوى4898تقدم3الثالثةالعاصمة199

ذكرمسيحي1336وائل نارص نجيب قعوار4898تقدم3الثالثةالعاصمة200

ذكرمسلم141ابراهيم نارص حمدان الزاهرى530آن األوان4الثالثةالعاصمة201
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ذكرمسلم152احمد عبد الرزاق عبد القادر الحيارى530آن األوان4الثالثةالعاصمة202

ذكرمسلم293زيد كمال حمدى منكو530آن األوان4الثالثةالعاصمة203

ذكرمسيحي179فادى نواف سمعان داود530آن األوان4الثالثةالعاصمة204

كىسي 164هدى احمد يوسف ايدك شابسوغ530آن األوان4الثالثةالعاصمة205 ي/ شر
اننىشيشان 

ي530آن األوان4الثالثةالعاصمة206
اننىمسلم160يشى لبيب حافظ الدجان 

اننىمسلم16بسمه محمود ابراهيم ابو خليل28النهضة5الثالثةالعاصمة207

اننىمسلم8سىه سعد احمد الحالحله28النهضة5الثالثةالعاصمة208

اننىمسلم14فلسطي   مصباح عبد اللطيف البنا28النهضة5الثالثةالعاصمة209

اننىمسلم7وئام نايف سالم الزريقات28النهضة5الثالثةالعاصمة210

6الثالثةالعاصمة211
ً
اننىمسلم2510بثينه داود محمد الطراونه3961معا

6الثالثةالعاصمة212
ً
يف سليم حالوة3961معا ذكرمسلم1231ثائر محمد شر

6الثالثةالعاصمة213
ً
ذكرمسلم2316خالد رمضان محمد عواد3961معا

6الثالثةالعاصمة214
ً
كىسي 1477عرفات محمد عدنان اسماعيل هاكوز3961معا ي/ شر

ذكرشيشان 

6الثالثةالعاصمة215
ً
ذكرمسيحي2070قيس خليل يعقوب زيادين3961معا

6الثالثةالعاصمة216
ً
ذكرمسلم1127ينال سعدالدين قاسم ضمره3961معا

ي7الثالثةالعاصمة217
كىسي 160عمر اديب عمر جركس1770موطن  ي/ شر

ذكرشيشان 

ي7الثالثةالعاصمة218
ذكرمسلم306فهد مروان حامد سلطان1770موطن 

ي7الثالثةالعاصمة219
ذكرمسيحي187فوزان عطا هللا سالمه حجازين1770موطن 

ي7الثالثةالعاصمة220
ذكرمسلم980ماهر محمد طالب نور الدين دعاس1770موطن 

ي7الثالثةالعاصمة221
اننىمسلم447نشين غالب حمد ابو صالحه1770موطن 

ي7الثالثةالعاصمة222
ذكرمسلم474يحن  حسن حسي   عليان1770موطن 

ذكرمسلم69حاتم احمد عبد اللطيف ابو علي262العون8الثالثةالعاصمة223

ذكرمسلم104حاتم فايق محمد جرار262العون8الثالثةالعاصمة224

اننىمسلم161ديما نبيل صالح قلعاوى262العون8الثالثةالعاصمة225

اننىمسيحي37كريستي   حنا خليل نرص262العون8الثالثةالعاصمة226

ذكرمسيحي226بشار شتيوي فري    ح حداد462بكرا9الثالثةالعاصمة227

اننىمسلم243روان محمد نبيل عزت ابو الفيالت462بكرا9الثالثةالعاصمة228

كىسي 141عامر موىس يعقوب خورما462بكرا9الثالثةالعاصمة229 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم129هشام سالم محمد حوارى462بكرا9الثالثةالعاصمة230
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ذكرمسلم268هالل عبد الرزاق عبد الرحمن بركات462بكرا9الثالثةالعاصمة231

ذكرمسلم165يونس صالح يوسف زهران462بكرا9الثالثةالعاصمة232

اننىمسلم28حسيبه عمر شاج الحميدي68مساواه10الثالثةالعاصمة233

ذكرمسلم27ماهر عبد الوهاب موىس المبيضي  68مساواه10الثالثةالعاصمة234

ذكرمسلم31محمود سميح محمد عوض68مساواه10الثالثةالعاصمة235

ذكرمسلم16موفق عاطف عمر السمامعه68مساواه10الثالثةالعاصمة236

اننىمسلم17هيفاء محمود احمد الصفدي68مساواه10الثالثةالعاصمة237

ي11الثالثةالعاصمة238
ذكرمسلم84اسامه احمد رحمون محمدالخطيب218اإلتجاه الوطن 

ي11الثالثةالعاصمة239
ي نادر حسي   حجالوقه218اإلتجاه الوطن 

كىسي 86جانن  ي/ شر
ذكرشيشان 

ي11الثالثةالعاصمة240
ي218اإلتجاه الوطن   الزعنر

ذكرمسلم50زياد احمد مصطف 

ي11الثالثةالعاصمة241
ذكرمسلم86زيد زهب  عبد الرحيم مهيار218اإلتجاه الوطن 

ي11الثالثةالعاصمة242
اننىمسيحي95سىه عوده برهم حداد218اإلتجاه الوطن 

ذكرمسلم3780احمد محمد علي الصفدي5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة243

كىسي 2011خلدون نواف احمد حينا5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة244 ي/ شر
ذكرشيشان 

اننىمسلم1496خوله ابراهيم نزال العرموطي5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة245

ذكرمسلم685عبدهللا عبد الحليم محمد الرياالت5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة246

ذكرمسيحي2701عمر انطون عايد النبر5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة247

ي حسن زوانه5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة248
ذكرمسلم791فراس لطف 

ذكرمسلم590نايف جميل عبد المجيد ابو سنينه5331المستقبل عمان12الثالثةالعاصمة249

ذكرمسيحي103جمال فرحان صالح الدبابنه173الرسالة13الثالثةالعاصمة250

ذكرمسلم60داود فوزى داود شلبايه173الرسالة13الثالثةالعاصمة251

ذكرمسلم65رأفت بهاء الدين عبد الرؤوف الجقه173الرسالة13الثالثةالعاصمة252

ذكرمسلم83سلطان ابراهيم محمود محمود173الرسالة13الثالثةالعاصمة253

اننىمسلم79سمر محمد مصطف  نايف الحمود173الرسالة13الثالثةالعاصمة254

ذكرمسلم60معاويه اسعد محمد خليفه173الرسالة13الثالثةالعاصمة255

ذكرمسلم237تيسب  طه محمود المشارقه504التقدمية14الثالثةالعاصمة256

ذكرمسلم303رامي ياسي   محمد حمدان504التقدمية14الثالثةالعاصمة257

ه504التقدمية14الثالثةالعاصمة258 ذكرمسلم284فرج محمد احمد اطمب  

ذكرمسلم295محمد فايز موىس محمد البلبيىسي504التقدمية14الثالثةالعاصمة259
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ذكرمسيحي328مشيل يعقوب ابراهيم البقاعي  504التقدمية14الثالثةالعاصمة260

اننىمسلم319نهايه محمد صالح سليمان عمر504التقدمية14الثالثةالعاصمة261

ذكرمسيحي15سلمان جريس حنا القالنزه الحجازين33العدالة والتنمية15الثالثةالعاصمة262

اننىمسلم1غدير عبد السالم مطر السوادحه33العدالة والتنمية15الثالثةالعاصمة263

ذكرمسلم22ماهر يوسف محمد العباىسي33العدالة والتنمية15الثالثةالعاصمة264

ذكرمسلم1محمد تيسب  عبد االغوات33العدالة والتنمية15الثالثةالعاصمة265

اننىمسلم53ايناس رزق محمد الخربطلي156نستحق16الثالثةالعاصمة266

ي156نستحق16الثالثةالعاصمة267
اننىمسلم45ديانا حميد صالح الكبارين 

اننىمسلم59ريما احمد عزت مرزوق156نستحق16الثالثةالعاصمة268

اننىمسلم60فاطمه عبد القادر عبد الرحيم هزايمه156نستحق16الثالثةالعاصمة269

ذكرمسلم2910ابراهيم محمد سالم ابو حماد4598اإلصالح17الثالثةالعاصمة270

اننىمسلم3967ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوب4598اإلصالح17الثالثةالعاصمة271

ذكرمسلم4239صالح عبد الكريم شحاده العرموطي4598اإلصالح17الثالثةالعاصمة272

ي6999قادمون18الثالثةالعاصمة273
ذكرمسلم3196امجد ناجح طاهر المسلمان 

كىسي 1316تامر سمب  محمد علي قردن6999قادمون18الثالثةالعاصمة274 ي/ شر
ذكرشيشان 

ي6999قادمون18الثالثةالعاصمة275 ذكرمسلم4326خالد خليل محمود البستنحر

ذكرمسلم522محمد صابر زكي محمد غنام6999قادمون18الثالثةالعاصمة276

ذكرمسلم560نارص عبد هللا قاسم زعب 6999قادمون18الثالثةالعاصمة277

ذكرمسيحي1282هيثم منب  ميخائيل عريفج6999قادمون18الثالثةالعاصمة278

اننىمسلم853والء كمال عبد الحميد الفروخ6999قادمون18الثالثةالعاصمة279

اننىمسلم917سائده محمد عيىس ابو مطر8076الشعب1الرابعةالعاصمة280

ذكرمسلم5670عبد هللا منور احمد ابو زيد8076الشعب1الرابعةالعاصمة281

ذكرمسلم1591عساف عبد ربه سالم بركات الشوابكه8076الشعب1الرابعةالعاصمة282

ذكرمسلم588فالح عبد ربه فالح الحنيطي8076الشعب1الرابعةالعاصمة283

ذكرمسلم1068نارص عارف طراد الحديد8076الشعب1الرابعةالعاصمة284

ذكرمسلم212جمال عبد الرحمن محمد زراره476عمال وطن2الرابعةالعاصمة285

ي476عمال وطن2الرابعةالعاصمة286 ذكرمسلم42جواد جمعه محمد الشعينر

ذكرمسلم51خليل سالم عواد ابو زايد476عمال وطن2الرابعةالعاصمة287
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اننىمسلم84روال احمد فالح الشوبكي476عمال وطن2الرابعةالعاصمة288

ي476عمال وطن2الرابعةالعاصمة289 ي عبد الفتاح الكسحر
ذكرمسلم201محمود هان 

ذكرمسلم4211احمد سليمان عوض الرقب6379االصالح3الرابعةالعاصمة290

ذكرمسلم2438جمال سليمان محمود عوض6379االصالح3الرابعةالعاصمة291

اننىمسلم2755حنان يعقوب جاد هللا عثمان6379االصالح3الرابعةالعاصمة292

ي6379االصالح3الرابعةالعاصمة293
ذكرمسلم2415زهدي رفعت الحاج صالح المشن 

ذكرمسلم4113عبد هللا علي ابراهيم الطهراوي6379االصالح3الرابعةالعاصمة294

ذكرمسلم1034سمب  موىس محمود الجباىلي2525انجاز4الرابعةالعاصمة295

ذكرمسلم850علي عبد الرزاق عيىس الحنيطي2525انجاز4الرابعةالعاصمة296

ذكرمسلم643غالب سالم محمد ربعي2525انجاز4الرابعةالعاصمة297

اننىمسلم234فاطمه عادل سالم ابو ساكوت2525انجاز4الرابعةالعاصمة298

ذكرمسلم142فيصل خليل ابراهيم عبدالجواد2525انجاز4الرابعةالعاصمة299

ذكرمسلم2789عثمان ضيف هللا عبدالهادى الشوابكه7985االقىص المبارك5الرابعةالعاصمة300

ي الحنيطي7985االقىص المبارك5الرابعةالعاصمة301
ذكرمسلم2369عطا هللا علي قاض 

ذكرمسلم968محمد انور محمد الحديد7985االقىص المبارك5الرابعةالعاصمة302

ذكرمسلم878مؤيد محمد عبد الرحمن ابو صبيح7985االقىص المبارك5الرابعةالعاصمة303

ي7985االقىص المبارك5الرابعةالعاصمة304 اننىمسلم2343وصال عبد الكريم مسلم الدبونر

يف6الرابعةالعاصمة305 ذكرمسلم976خالد محمد محمد اعويمر8606القدس الشر

يف6الرابعةالعاصمة306 ذكرمسلم6249خب  عبد هللا عياد ابوصعيليك8606القدس الشر

يف6الرابعةالعاصمة307 ذكرمسلم1407زكريا محمد عبد الرحمن الفقيه8606القدس الشر

يف6الرابعةالعاصمة308 ذكرمسلم777عادل محمد حماد ابو هويدى8606القدس الشر

يف6الرابعةالعاصمة309 اننىمسلم1231كوثر علي نهار القطارنه8606القدس الشر

ذكرمسلم1469اقبال يوسف محمود ابو عوده4690الضفتي  7الرابعةالعاصمة310

 اسماعيل علي ابوزيد4690الضفتي  7الرابعةالعاصمة311
ذكرمسلم1740حسي  

ذكرمسلم833عاكف علي محمد الحنيطي4690الضفتي  7الرابعةالعاصمة312

ذكرمسلم964محمود حسن احمد اقطيل4690الضفتي  7الرابعةالعاصمة313

ي4690الضفتي  7الرابعةالعاصمة314 اننىمسلم340نور عابد احمد العقنر

ذكرمسلم122احمد جميل علي خب 730النداء عمان8الرابعةالعاصمة315

اننىمسلم89ايزابيل بياتريس علي محمود ابو جميل730النداء عمان8الرابعةالعاصمة316

11صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

تورى730النداء عمان8الرابعةالعاصمة317 ذكرمسلم362سلطان مخلد محمد الب 

ذكرمسلم202عمر بشب  علي قويدر730النداء عمان8الرابعةالعاصمة318

ذكرمسلم84عوض محمد عايد المحارمه730النداء عمان8الرابعةالعاصمة319

ذكرمسلم2558احمد حمد صالح ابوزيد10870الهَمة9الرابعةالعاصمة320

اننىمسلم1972بسمه عاكف عبد هللا الرقاد10870الهَمة9الرابعةالعاصمة321

ذكرمسلم716جمال عبدالمجيد عيىس محيسن10870الهَمة9الرابعةالعاصمة322

ي سلمان احمد ابو نشيش10870الهَمة9الرابعةالعاصمة323
ذكرمسلم1340راض 

ذكرمسلم7953محمد يحيا محمد المحارمه10870الهَمة9الرابعةالعاصمة324

ذكرمسلم3133اسماعيل محمد سالمه عمرو10544وطن10الرابعةالعاصمة325

ذكرمسلم4178امغب  عبد هللا مغب  الهمالن10544وطن10الرابعةالعاصمة326

اننىمسلم786سهام محمد موىس الشوابكه10544وطن10الرابعةالعاصمة327

ذكرمسلم1281محمد عبد الواحد احمد خرص 10544وطن10الرابعةالعاصمة328

ذكرمسلم3304نبيل طايل محمد الرقب10544وطن10الرابعةالعاصمة329

ذكرمسلم1076فايز محمد عبد هللا ابو زرعي2978المواطن11الرابعةالعاصمة330

ذكرمسلم335محمد عبد هللا فاضل الطالفيح2978المواطن11الرابعةالعاصمة331

ذكرمسلم1345محمود يوسف محمود الجليس2978المواطن11الرابعةالعاصمة332

ذكرمسلم389موفق عواد فالح القهيوي2978المواطن11الرابعةالعاصمة333

اننىمسلم273هبه بدر حسن الواوي2978المواطن11الرابعةالعاصمة334

ي95المستقبل12الرابعةالعاصمة335
اننىمسلم41عاليه محمد حسي   الهربيىسر

اننىمسلم57عوده يوسف علي الطويل95المستقبل12الرابعةالعاصمة336

اننىمسلم35مريم فايز علي محمد95المستقبل12الرابعةالعاصمة337

ذكرمسلم287احمود سلمان مسلم البشابشه546مبادرة13الرابعةالعاصمة338

اننىمسلم135حنان جمعه عبد العرينات العمرو546مبادرة13الرابعةالعاصمة339

ذكرمسلم151محمد ابراهيم عوض  هللا عوض هللا546مبادرة13الرابعةالعاصمة340

ذكرمسلم61محمد سميح محمد عبد القادر546مبادرة13الرابعةالعاصمة341

ذكرمسلم3928احمد ابراهيم سالمه الهميسات4506العدالة14الرابعةالعاصمة342

ذكرمسلم461اياد تيسب  حسن حاج عيد4506العدالة14الرابعةالعاصمة343

اننىمسلم436جميله جميل امي   جاد هللا4506العدالة14الرابعةالعاصمة344

ي الحنيطي4506العدالة14الرابعةالعاصمة345
ذكرمسلم382حسي   فالح سبن 
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ذكرمسلم582يونس موىس رزق العودات4506العدالة14الرابعةالعاصمة346

ذكرمسلم728عمر فرحان سلمان ابو غنيم1382اهل العزم15الرابعةالعاصمة347

ذكرمسلم319نايف ابراهيم سالم ابو محفوظ1382اهل العزم15الرابعةالعاصمة348

اننىمسلم450هدى حامد مرزق ابو زايد1382اهل العزم15الرابعةالعاصمة349

ذكرمسلم399يوسف اربيع راشد ابو عويضه1382اهل العزم15الرابعةالعاصمة350

ذكرمسلم326يونس حسي   خليل ابو الشيخ1382اهل العزم15الرابعةالعاصمة351

ذكرمسلم118حسام شحده مسلم الدرابيع676النشام16الرابعةالعاصمة352

ذكرمسلم366عصام سعيد احمد ابو محفوظ676النشام16الرابعةالعاصمة353

ذكرمسلم396محمد خليل محمد عبد القادر676النشام16الرابعةالعاصمة354

ي بكرى7150المجد1الخامسةالعاصمة355
اننىمسلم452سماح سمب  لطف 

ي7150المجد1الخامسةالعاصمة356
كىسي 710طارق محمد امي   عمر الشيشان  ي/ شر

ذكرشيشان 

ذكرمسلم1316عادل معود عواد الحجاج7150المجد1الخامسةالعاصمة357

ذكرمسلم522عبد الجليل اسعد عبد الجليل زلوم7150المجد1الخامسةالعاصمة358

ذكرمسلم1572علي ابراهيم فليح العساف7150المجد1الخامسةالعاصمة359

ذكرمسلم1669محمد نوري فضيل النهار7150المجد1الخامسةالعاصمة360

ذكرمسلم1042محمود حمد هللا احمد السويلميي  7150المجد1الخامسةالعاصمة361

ذكرمسلم2708ناجح محمد قبالن العدوان7150المجد1الخامسةالعاصمة362

اننىمسلم144بيان عياش سالم السكارنه1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة363

ذكرمسلم190خالد نايف جميل جابر1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة364

ي عطا1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة365
ذكرمسلم71راتب صالح محمد بن 

ف1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة366 اننىمسلم127شاب عبد الكريم مصباح شر

ذكرمسلم476عبد الكريم حمدان فضيل الحجاج1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة367

ذكرمسلم515عليان موىس مصطف  ذارع العدوان1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة368

ذكرمسلم232عمر سليمان خلف ابوالعيس العموش1278درع الوطن2الخامسةالعاصمة369

ذكرمسلم366انس عبدالرحيم عبدالرحمن العساسفه الحباشنه7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة370

اننىمسلم2847ثرياء عبد الحافظ عبد هللا المواس7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة371

ات7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة372 ذكرمسلم546سالم علي حمدان عنب  

ذكرمسلم362لؤى محمد سعيد الجرادات7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة373
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كىسي 3262مازن حسي   عبد الرحمن نغوى7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة374 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم1169محمد عوض حسن الخطيب7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة375

ذكرمسلم5989نمر عبد الحميد عبد هللا السليحات7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة376

اننىمسلم553هدى صالح ابراهيم صندوقه7276قائمة الراية3الخامسةالعاصمة377

اننىمسلم2811ايالت اسماعيل عبد هللا العجارمه7150الصباح4الخامسةالعاصمة378

ذكرمسلم1896طالل احمد سمور العفيشات7150الصباح4الخامسةالعاصمة379

ذكرمسلم1543عمر زعل عبد الحافظ السواعب 7150الصباح4الخامسةالعاصمة380

ذكرمسلم3698فراس جميل علي السواعب 7150الصباح4الخامسةالعاصمة381

ذكرمسلم1824ماجد محمد خالد المرعي7150الصباح4الخامسةالعاصمة382

ذكرمسلم725محمد علي فرج الجمل7150الصباح4الخامسةالعاصمة383

كىسي 2619محمد عمر يوسف خمش7150الصباح4الخامسةالعاصمة384 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم1672يوسف عبد الحميد فاضل المناعسه7150الصباح4الخامسةالعاصمة385

ي زياد نمر الزبن1175مساواه5الخامسةالعاصمة386
اننىمسلم116امان 

ذكرمسلم93بهجت عمر محمد ابو طالب1175مساواه5الخامسةالعاصمة387

ايعه1175مساواه5الخامسةالعاصمة388 ذكرمسلم1003صياح عبد الجليل صياح الشر

ذكرمسلم100طراد فهمي شعيل الفقهاء1175مساواه5الخامسةالعاصمة389

اننىمسلم123فلسطي   محمد عبد هللا صومان1175مساواه5الخامسةالعاصمة390

ذكرمسلم296ماهر عبد هللا محمد السليحات1175مساواه5الخامسةالعاصمة391

ذكرمسلم89نور الدين عبد هللا خليل عجاق1175مساواه5الخامسةالعاصمة392

ذكرمسلم621ابراهيم عيىس مفلح الفواضله7147العزم6الخامسةالعاصمة393

ذكرمسلم694ايمن احمد هاشم عريقات7147العزم6الخامسةالعاصمة394

كىسي 2454خلدون رشدي سعيد اسحاقات7147العزم6الخامسةالعاصمة395 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم994عماد عوده سالمه عالن7147العزم6الخامسةالعاصمة396

ذكرمسلم723ماهر احمد علي خميس7147العزم6الخامسةالعاصمة397

ذكرمسلم712محمد احمد حسي   طقاطقه7147العزم6الخامسةالعاصمة398

اننىمسلم2196مريم محمد موىس اللوزي7147العزم6الخامسةالعاصمة399

ذكرمسلم4501نصار حسن سالم القيىسي7147العزم6الخامسةالعاصمة400

ذكرمسلم68ايمن محمد ذيب صالح899الرسالة7الخامسةالعاصمة401

كىسي 116حسن يحن  عادل بلتاوي899الرسالة7الخامسةالعاصمة402 ي/ شر
ذكرشيشان 
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ذكرمسلم95خالد شاهر سليمان العساف899الرسالة7الخامسةالعاصمة403

ذكرمسلم245عالء جمال صالح حمدان899الرسالة7الخامسةالعاصمة404

اننىمسلم199فاطمه ابراهيم عبد الحليم عايش899الرسالة7الخامسةالعاصمة405

ذكرمسلم168فراس محمود امي   جرار899الرسالة7الخامسةالعاصمة406

ذكرمسلم402فؤاد جمال حسن الشخشب 899الرسالة7الخامسةالعاصمة407

ذكرمسلم101محمد احمد محمد الحوامدة899الرسالة7الخامسةالعاصمة408

ذكرمسلم3320احمد سالمه فالح اللوزى6281الهمه8الخامسةالعاصمة409

ذكرمسلم468اسماعيل كامل عبد الرزاق النعيمات6281الهمه8الخامسةالعاصمة410

ذكرمسلم825حمزه عصام علي الحوامده6281الهمه8الخامسةالعاصمة411

ذكرمسلم1084زياد محمد حمدان الحجاج6281الهمه8الخامسةالعاصمة412

ذكرمسلم870عامر امي   يوسف ابو رمان6281الهمه8الخامسةالعاصمة413

ي6281الهمه8الخامسةالعاصمة414 اننىمسلم518فريده محمد عبد القادر الذهنر

ذكرمسلم1593معب   احمد يوسف سليمان6281الهمه8الخامسةالعاصمة415

كىسي 770يعقوب مروان يعقوب شابسوغ6281الهمه8الخامسةالعاصمة416 ي/ شر
ذكرشيشان 

ي9111االصالح9الخامسةالعاصمة417
اننىمسلم4421رويده جميل خليل ابو راض 

كىسي 4411عدنان يلدار الخاص مشوقه9111االصالح9الخامسةالعاصمة418 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم4282عزات كريم بنيه العدوان9111االصالح9الخامسةالعاصمة419

ذكرمسلم4854محمد احمد خلف العرمان9111االصالح9الخامسةالعاصمة420

ذكرمسلم4527محمد نايف محمد حجر9111االصالح9الخامسةالعاصمة421

ذكرمسلم4428مصطف  عبدالرحمن مازن العساف9111االصالح9الخامسةالعاصمة422

ذكرمسلم4093واصف احمد عبيد المعاليه9111االصالح9الخامسةالعاصمة423

ذكرمسلم4956ينال عبد السالم نور الدين الفريحات9111االصالح9الخامسةالعاصمة424

اننىمسلم939امل محمد محمود القيىسي6522الشعب10الخامسةالعاصمة425

ذكرمسلم3918ايمن فتحي عبد الحميد صندوقه6522الشعب10الخامسةالعاصمة426

ذكرمسلم473عبد الرحمن امي   عبد الرؤوف البلبيىسي6522الشعب10الخامسةالعاصمة427

ذكرمسلم423فايز محمد احمد الجرايره6522الشعب10الخامسةالعاصمة428

ي محمود محمد حسني  6522الشعب10الخامسةالعاصمة429
ذكرمسلم2489لطف 

ذكرمسلم1158مهند عبدالسالم عبدالحميد العقيلي6522الشعب10الخامسةالعاصمة430

كىسي 965مولود يحن  اسماعيل صوبر6522الشعب10الخامسةالعاصمة431 ي/ شر
ذكرشيشان 
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اننىمسلم419رهام ابراهيم عبد ربه القيىسي4182وطن11الخامسةالعاصمة432

اننىمسلم525روان طايل فهد الفالح4182وطن11الخامسةالعاصمة433

ذكرمسلم292سالم سعدي ذياب شاهي  4182وطن11الخامسةالعاصمة434

ذكرمسلم576فاروق محمد سعد العبادي4182وطن11الخامسةالعاصمة435

ذكرمسلم2466محمد حسي   مناور الحرايزه4182وطن11الخامسةالعاصمة436

ذكرمسلم262محمد عبد الحفيظ درويش المناصب 4182وطن11الخامسةالعاصمة437

ي4182وطن11الخامسةالعاصمة438
ى فؤاد زيد الكيالن  ذكرمسلم275محمد فؤاد خب 

ق12الخامسةالعاصمة439 ذكرمسلم4794اسامه نايف سالم الرحيل8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة440 اننىمسلم2036تقسيم محمد سليم ابو ردن8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة441 ذكرمسلم2186رمزى محمود عياده العجارمه8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة442 كىسي 1663طارق محمد خب  يوسف جيكات8105البب  ي/ شر
ذكرشيشان 

ق12الخامسةالعاصمة443 ذكرمسلم1723عماد احمد عبد الكريم المساعفه8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة444 ذكرمسلم1603عمر احمد توفيق العواوده8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة445 ذكرمسلم1994فراس عطا هللا فضيل الشهوان8105البب 

ق12الخامسةالعاصمة446 ذكرمسلم574محمود عبد المجيد محمود شاهي  8105البب 

كىسي 412تيمور فارس ابراهيم فروقه1757الوعد13الخامسةالعاصمة447 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم133ربيع يوسف احمد ابو الغنم1757الوعد13الخامسةالعاصمة448

ي حرز هللا1757الوعد13الخامسةالعاصمة449 اننىمسلم218سوزان تيسب  ناحر

اننىمسلم383فاطمه عبده ابراهيم معمر1757الوعد13الخامسةالعاصمة450

ذكرمسلم1228فضيل منور فضيل النهار1757الوعد13الخامسةالعاصمة451

ذكرمسلم201محمد احمد درويش عريقات1757الوعد13الخامسةالعاصمة452

ذكرمسلم273محمد خليل يوسف عبد الجابر1757الوعد13الخامسةالعاصمة453

ذكرمسلم5576ابراهيم نظمي محمد منىسي7061االصالح1االوىلاربد454

ذكرمسلم3209بسام محمود حسي   العباس7061االصالح1االوىلاربد455

اننىمسلم3801خوله عبد الستار سعيد ابو الرب7061االصالح1االوىلاربد456

ذكرمسلم3561سالم علي محمود ابو دوله7061االصالح1االوىلاربد457

ذكرمسلم3047سعيد كامل طلب الجعفرى7061االصالح1االوىلاربد458

ي7061االصالح1االوىلاربد459
ذكرمسلم2968عبد الفتاح عبد الحفيظ محمود الكيالن 
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ذكرمسلم3312زهب  سالم الحامد الدخل هللا9138النور2االوىلاربد460

ار عامر البطاينه9138النور2االوىلاربد461 ذكرمسلم1568عامر رص 

اننىمسلم1107فريال حسن مفلح الجراح9138النور2االوىلاربد462

ذكرمسلم1093محمد علي مفلح الهيالت9138النور2االوىلاربد463

ذكرمسلم1077محمد مشهور كايد الروسان9138النور2االوىلاربد464

ذكرمسلم2460محمد هالل محمد الرفاعي9138النور2االوىلاربد465

ذكرمسلم305محمود سمب  محمود عكاوي9138النور2االوىلاربد466

ذكرمسلم974ابراهيم ذياب مبدى زيود4849الصفوة3االوىلاربد467

ي4849الصفوة3االوىلاربد468
ي  هان 

ذكرمسلم4216طارق عبد المهدي عبد  هللا بن 

ذكرمسلم949فوزى عبد الرحيم الحمدان صباحي  4849الصفوة3االوىلاربد469

ذكرمسلم724مسعود محمد رضوان ابو الهيجاء4849الصفوة3االوىلاربد470

اننىمسلم1227مي حاتم حسن ابو اعداد4849الصفوة3االوىلاربد471

ذكرمسلم977نزيه محمد حسن البصول4849الصفوة3االوىلاربد472

ي احمد عواد كراسنه4849الصفوة3االوىلاربد473
ذكرمسلم728هان 

اننىمسلم291انتصار نارص احمد عبدهللا5221القدس4االوىلاربد474

ذكرمسلم941عبد العزيز محمد موىس التل5221القدس4االوىلاربد475

ذكرمسلم953علي فرج ارحيم عمرات5221القدس4االوىلاربد476

ي5221القدس4االوىلاربد477
ي الزينان 

ذكرمسلم445محمد تيسب  علي الزينان 

ذكرمسلم1538محمد مازن احمد محمد خليل5221القدس4االوىلاربد478

ذكرمسلم1209مهند يحن  توفيق ابو الهيجاء5221القدس4االوىلاربد479

ذكرمسلم1119يونس احمد حميدان الجمره5221القدس4االوىلاربد480

ذكرمسلم529احمد محمود القاسم الحسي  3577وطن5االوىلاربد481

اننىمسلم290حواء محمود عبد الرحمن ابو حرب3577وطن5االوىلاربد482

ذكرمسلم994عادل حسن ذيب جرادات3577وطن5االوىلاربد483

ذكرمسلم1686عامر محمد رمضان ابو راشد3577وطن5االوىلاربد484

ذكرمسلم177محمد ارفيفان توفيق يعقوب3577وطن5االوىلاربد485

ذكرمسلم554محمود مروان محمود حرب3577وطن5االوىلاربد486

اننىمسلم616هبه سهيل محمد عبد القادر3577وطن5االوىلاربد487

ذكرمسلم611احمد مصطف  احمد دبور10085التعاون6االوىلاربد488
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ذكرمسلم393خلدون محمود عثمان العزام10085التعاون6االوىلاربد489

ي10085التعاون6االوىلاربد490
اننىمسلم827زها نرصى سليم الدلقمون 

ذكرمسلم777سلطان محمود سليم الجمره10085التعاون6االوىلاربد491

ذكرمسلم5155محمد احمد محمود العبابنه10085التعاون6االوىلاربد492

ذكرمسلم3972معتصم ضيف هللا هجرس بطاينه10085التعاون6االوىلاربد493

اننىمسلم769وفاء محمد حسن حسي   مهداوى10085التعاون6االوىلاربد494

ذكرمسلم101جمال محمد حسن درباس843الحركة القومية7االوىلاربد495

اننىمسلم140رنا احمد محمد سعد الدين843الحركة القومية7االوىلاربد496

ذكرمسلم151عبد االله مثقال محمد خريس843الحركة القومية7االوىلاربد497

ذكرمسلم377عبد اللة فوزى احمد ابو يقي  843الحركة القومية7االوىلاربد498

ذكرمسلم212محمد احمد عبد هللا شوباش843الحركة القومية7االوىلاربد499

اننىمسلم86ميسون داهود االحمد العزام843الحركة القومية7االوىلاربد500

ذكرمسلم169وحيد غازي رشيد الشختور843الحركة القومية7االوىلاربد501

ي8االوىلاربد502
ذكرمسلم56حسن سعيد عيىس ابو عيىس587موطن 

ي8االوىلاربد503
ذكرمسلم127حسن صالح عبد هللا عبابنه587موطن 

ي8االوىلاربد504
ذكرمسلم186سعيد محمود محمد جرادات587موطن 

ي8االوىلاربد505
ذكرمسلم145فادى حسن سامي السليمان587موطن 

ي8االوىلاربد506
اننىمسلم110ماجده علي محمد العرود587موطن 

ي8االوىلاربد507
ذكرمسلم118مصطف  عثمان مصطف  العبىس587موطن 

ي8االوىلاربد508
ذكرمسلم95وليد احمد ابراهيم عبد الحق587موطن 

ذكرمسلم1022ابراهيم فالح ابراهيم الشواهي  11119العدالة9االوىلاربد509

ات11119العدالة9االوىلاربد510 ذكرمسلم2862بسام خلف محمود شقب 

اننىمسلم2472ريم محمد رفيق ابو الرب11119العدالة9االوىلاربد511

ذكرمسلم1099زكريا فضل محمد حمورى11119العدالة9االوىلاربد512

ذكرمسلم4982عبد المنعم صالح شحاده العودات11119العدالة9االوىلاربد513

ذكرمسلم976فندى حسن بديوى الطاهات11119العدالة9االوىلاربد514

ذكرمسلم969نشأت منور زعل الكوفحي11119العدالة9االوىلاربد515

ي6099جدارا10االوىلاربد516
اننىمسلم1032ثروت محمد عبد هللا الحيلوان 

ي6099جدارا10االوىلاربد517
ي  هان 

ذكرمسلم619خرص  محمد جاد  هللا بن 
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ذكرمسلم680شيان محمد سعيد فالح بدارنه6099جدارا10االوىلاربد518

ذكرمسلم4555شكري رفاعي ابراهيم المراشده6099جدارا10االوىلاربد519

ي6099جدارا10االوىلاربد520
ذكرمسلم886طاهر عبدالرحيم احمد حوران 

ذكرمسلم407معب   توفيق خليل عبنده6099جدارا10االوىلاربد521

اننىمسلم1215هناء محمد خلف الشلول6099جدارا10االوىلاربد522

ان11االوىلاربد523 ذكرمسلم1738احمد محمود ابراهيم الصالح7734المب  

ان11االوىلاربد524 ذكرمسلم713باسم فالح سمرين خريس7734المب  

ان11االوىلاربد525 اننىمسلم657خلود يوسف سعيد حسي  7734المب  

ان11االوىلاربد526 ذكرمسلم3158راشد محمد سليمان الشوحه7734المب  

ان11االوىلاربد527 ذكرمسلم819سالمه خميس محمد بخيت7734المب  

ان11االوىلاربد528 ي7734المب   ذكرمسلم1508سليمان عدنان سليمان الزعنر

ان11االوىلاربد529 ذكرمسلم740عبد هللا قاسم محمد ابو عي  7734المب  

ذكرمسلم829احمد محمود سليمان الرواشده5194اربد12االوىلاربد530

ذكرمسلم597جهاد سالم الصالح قديسات5194اربد12االوىلاربد531

اننىمسلم497خلود اسماعيل احمد غرير5194اربد12االوىلاربد532

ذكرمسلم3801رياض محمد عرسان العزام5194اربد12االوىلاربد533

ذكرمسلم504عبد هللا نعيم عبد القادر عبنده5194اربد12االوىلاربد534

ذكرمسلم323علي محمد عبد الفتاح مطر5194اربد12االوىلاربد535

ذكرمسلم406محمود عبد الرؤوف محمود السيد احمد5194اربد12االوىلاربد536

ذكرمسلم1477تركي محمد عيىس شطناوي10849العهد13االوىلاربد537

اننىمسلم576سونيا صادق توفيق عادى10849العهد13االوىلاربد538

ذكرمسلم3375محمد ذياب عبد الرحمن جرادات10849العهد13االوىلاربد539

ذكرمسلم2509محمود باسم عدنان الكردى10849العهد13االوىلاربد540

ذكرمسلم2185مؤيد عبد المهدي عبد الرحمن الدحادحه10849العهد13االوىلاربد541

ي منصور حامد العمري10849العهد13االوىلاربد542
ذكرمسلم717هان 

ي10849العهد13االوىلاربد543
ذكرمسلم2265يوسف ابراهيم يوسف الطعان 

ذكرمسلم4406خالد احمد فالح الشلول10396الشعب14االوىلاربد544

ذكرمسلم2348خلدون محمد توفيق عبد الحفيظ حتامله10396الشعب14االوىلاربد545

اننىمسلم660سيما عبد هللا مصطف  القضاه10396الشعب14االوىلاربد546
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ذكرمسلم503فراس صالح محمد المعابره10396الشعب14االوىلاربد547

ذكرمسلم1055محمد حمد المحمود محمد10396الشعب14االوىلاربد548

ذكرمسلم436مهران عبد هللا عبد الرحمن الطبيشات10396الشعب14االوىلاربد549

ذكرمسلم3399نايف محمود العثمان عمري10396الشعب14االوىلاربد550

ذكرمسلم605احمد يحن  سعيد ابو الهيجاء7115األقىص15االوىلاربد551

ذكرمسلم2025بسام حميدان خليل حمايده7115األقىص15االوىلاربد552

اننىمسلم589حنان يحن  محمد خرص 7115األقىص15االوىلاربد553

ذكرمسلم1107طالل محمد علي الجمره7115األقىص15االوىلاربد554

ذكرمسلم1428عبد هللا مهدى محمد ابو مسامح7115األقىص15االوىلاربد555

ذكرمسلم342علي سليمان سالمه ابو حسي  7115األقىص15االوىلاربد556

ذكرمسلم2920محمود عطا هللا يونس طيطي7115األقىص15االوىلاربد557

ذكرمسلم27سالم عمر سالم ابو شحان29همة شباب1الثانيةاربد558

ذكرمسلم1908امجد فواز عبد الرحمن الوردات7923نبض التغيب 2الثانيةاربد559

اننىمسلم2707زهريه احمد محمد سماره7923نبض التغيب 2الثانيةاربد560

ذكرمسلم1757سعد احمد سعد الدرابسه7923نبض التغيب 2الثانيةاربد561

ي7923نبض التغيب 2الثانيةاربد562 ي علي طالل الزعنر
ذكرمسلم4317عون 

ذكرمسلم4774منذر قاسم محمد الشبول7923نبض التغيب 2الثانيةاربد563

اننىمسلم3902انتصار بادي مصطف  حجازي5617االنقاذ3الثانيةاربد564

ذكرمسلم4788جودت ابراهيم نارص الدرابسه5617االنقاذ3الثانيةاربد565

ذكرمسلم1123حسي   قاسم محمد الرقيبات5617االنقاذ3الثانيةاربد566

ذكرمسلم944خالد طه المصطف  العادي5617االنقاذ3الثانيةاربد567

ي5617االنقاذ3الثانيةاربد568 ذكرمسلم2802عمر اسماعيل فري    ح الزعنر

اننىمسلم9771امال ضيف هللا سليم البشب 13901العدالة4الثانيةاربد569

ذكرمسلم6943اموفق عبده ابراهيم الدردور13901العدالة4الثانيةاربد570

ذكرمسلم6970بسام حابس احمد السقار13901العدالة4الثانيةاربد571

ذكرمسلم13600خالد موىس عيىس العبد هللا13901العدالة4الثانيةاربد572

ذكرمسلم7222رزق عبد هللا عبد القادر بشابشه13901العدالة4الثانيةاربد573

ذكرمسلم934احمد سعيد العبد هللا الصغب 5616الكنانه5الثانيةاربد574
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اننىمسلم1628تمام سليمان محمود الروسان5616الكنانه5الثانيةاربد575

ذكرمسلم1462راتب قاسم افري    ج الرواشده5616الكنانه5الثانيةاربد576

ذكرمسلم2459فريد عبد هللا احمد طوالبه5616الكنانه5الثانيةاربد577

ايعه5616الكنانه5الثانيةاربد578 ذكرمسلم2938مازن محمد موىس شر

اننىمسلم61خديجه فليح جماس الفدعان120نشميات حوران6الثانيةاربد579

اننىمسلم81سيمون علي عوض الحجازات120نشميات حوران6الثانيةاربد580

اننىمسلم61هبه خالد عليان الشبول120نشميات حوران6الثانيةاربد581

ذكرمسلم5074احمد علي عبد العزيز سماره5941العهد7الثانيةاربد582

ذكرمسلم3371احمد عيىس علي مسالمه5941العهد7الثانيةاربد583

ذكرمسلم2967اسامه فيصل خليل القواسمه5941العهد7الثانيةاربد584

ذكرمسلم3156انور عبد العزيز محمد عبد الرزاق5941العهد7الثانيةاربد585

اننىمسلم3843خديجه عبد الكريم محمد الضامن5941العهد7الثانيةاربد586

ف مشهور كايد الروسان8342الفقب 8الثانيةاربد587 ذكرمسلم4904اشر

ذكرمسلم4989جمال ابراهيم عثمان خشان8342الفقب 8الثانيةاربد588

ي8342الفقب 8الثانيةاربد589 ذكرمسلم7971فواز محمود مفلح الزعنر

اننىمسلم6126نجاح عرفات موىس حمدان8342الفقب 8الثانيةاربد590

ي يوسف موىس اللحام8342الفقب 8الثانيةاربد591
ذكرمسلم4819هان 

ذكرمسلم4734احمد عبد هللا احمد عبيدات10726الهمة9الثانيةاربد592

اننىمسلم3631ثريا بادى محمد حمادنه10726الهمة9الثانيةاربد593

ذكرمسلم3657مروان حامد سالم عبيدات10726الهمة9الثانيةاربد594

ذكرمسلم2855مؤنس نبيه محمد عبيدات10726الهمة9الثانيةاربد595

ذكرمسلم5469يحن  حسي   محمد عبيدات10726الهمة9الثانيةاربد596

اننىمسلم8008جميله محمد يوسف السايس11012الشعبية10الثانيةاربد597

اننىمسلم8575صباح خليل مناور الدردور11012الشعبية10الثانيةاربد598

ذكرمسلم10463عبد السالم احمد محسن الذيابات11012الشعبية10الثانيةاربد599

ذكرمسلم7632عوده عبد العزيز ابراهيم مياس11012الشعبية10الثانيةاربد600

ذكرمسلم7393مجدي سليم محمد الروسان11012الشعبية10الثانيةاربد601

موك11الثانيةاربد602 ذكرمسلم436ايمن سامي علي المراشده2267الب 

موك11الثانيةاربد603 اننىمسلم701ببا غسان علي الملكاوي2267الب 
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موك11الثانيةاربد604 ي2267الب  ذكرمسلم1089خالد موىس محمد الزعنر

موك11الثانيةاربد605 ذكرمسلم501عمر ابراهيم سليمان عودات2267الب 

موك11الثانيةاربد606 ي2267الب   الزعنر
ذكرمسلم1242محمد محمود حسي  

ي769التعاون1الثالثةاربد607 ذكرمسيحي139اميل رسمي عيد مرحر

مان769التعاون1الثالثةاربد608 ذكرمسلم419عمر عبد هللا محمد الشر

ذكرمسلم144عالء محمد خليل محمد توفيق خصاونه769التعاون1الثالثةاربد609

ذكرمسلم262موفق محمد حسن الحواري769التعاون1الثالثةاربد610

اننىمسلم372وجد عاكف عقله البدور769التعاون1الثالثةاربد611

اننىمسلم99سميا عبد هللا رزق الجراح456العون2الثالثةاربد612

ذكرمسلم427عامر محمود محمد هنانده456العون2الثالثةاربد613

ي456العون2الثالثةاربد614
ذكرمسيحي74عيىس شفيق ابراهيم الريحان 

ذكرمسلم1833عبد الرحمن حسي   سالم سليمان7566النور3الثالثةاربد615

اننىمسلم2261ليل محمد مصطف  شواقفه7566النور3الثالثةاربد616

ذكرمسلم4158محمد عقيل خطار شطناوى7566النور3الثالثةاربد617

ذكرمسلم3807مصطف  فؤاد محمد الخصاونه7566النور3الثالثةاربد618

ذكرمسيحي4473وائل موىس يوسف رزوق7566النور3الثالثةاربد619

ذكرمسلم1761احمد سالم محمود الجراح2903العهد4الثالثةاربد620

ذكرمسلم1128احمد موىس احمد العواد2903العهد4الثالثةاربد621

ذكرمسيحي1520حازم عادل سليم النمري2903العهد4الثالثةاربد622

يف حسي   عارف الشياب2903العهد4الثالثةاربد623 ذكرمسلم609شر

اننىمسلم752وسام بركات عقله حتامله2903العهد4الثالثةاربد624

مان6729االتحاد5الثالثةاربد625 ذكرمسلم1918احمد عمر سالم الشر

ذكرمسيحي3794بسام سلمان فري    ح حداد6729االتحاد5الثالثةاربد626

ي محمد فندي الشياب6729االتحاد5الثالثةاربد627
ذكرمسلم5363حسن 

ي حسي   الباير6729االتحاد5الثالثةاربد628 ذكرمسلم1468عادل عبد الننر

اننىمسلم2286فاتنه محمد علي طالفحه6729االتحاد5الثالثةاربد629

ي6الثالثةاربد630
اننىمسلم3666بتول عوده حسن ابديوي11671موطن 

ي6الثالثةاربد631
ي11671موطن 

اننىمسيحي2376ختام خلف نعمه الريحان 

22صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

ي6الثالثةاربد632
ي سالم العمرى11671موطن 

ذكرمسلم5655سالم حسن 

ي6الثالثةاربد633
ي عامر11671موطن 

ذكرمسلم5259فوزى عيىس احمد بن 

ي6الثالثةاربد634
ذكرمسلم1824نسيم علي العواد الجوارنه11671موطن 

ذكرمسلم3818عليان مكيد سليمان شداد9094الميثاق7الثالثةاربد635

ذكرمسيحي3595غسان نارص خليل سمور9094الميثاق7الثالثةاربد636

ذكرمسلم4063محمد علي يوسف عكور9094الميثاق7الثالثةاربد637

اننىمسلم2362نجاح عبد هللا فالح عماوى9094الميثاق7الثالثةاربد638

ذكرمسلم4168يسار محمد عبد الواىلي الخصاونه9094الميثاق7الثالثةاربد639

ذكرمسلم520احمد عبد الباسط محمد رجوب2300مستقبلنا8الثالثةاربد640

ي2300مستقبلنا8الثالثةاربد641
ذكرمسلم861ريحان رضاء محمد الحوران 

ذكرمسيحي513سيف عقل سليم بواب2300مستقبلنا8الثالثةاربد642

اننىمسلم655عنود ابراهيم عقله الحمود2300مستقبلنا8الثالثةاربد643

مان2300مستقبلنا8الثالثةاربد644 ذكرمسلم982نبيل مزيد فالح الشر

اننىمسلم352ايمان سالم احمد دويكات2275الوفاق9الثالثةاربد645

ذكرمسيحي376خليل حنا عيد النمرى2275الوفاق9الثالثةاربد646

مان2275الوفاق9الثالثةاربد647 ذكرمسلم1051عبد المجيد محمد السالم الشر

ذكرمسلم1051محمد نشات محمد الجراح2275الوفاق9الثالثةاربد648

ذكرمسلم1041يحن  محمود محمد هياجنه2275الوفاق9الثالثةاربد649

ذكرمسيحي1281رومان منب  زيدان الحداد4281التغيب 10الثالثةاربد650

ذكرمسلم1435سامر خليل سالمه الشطناوي4281التغيب 10الثالثةاربد651

ذكرمسلم1705عبد النارص هاشم محمود الخصاونه4281التغيب 10الثالثةاربد652

ذكرمسلم1987عقاب حسن محمود ابو هيفا4281التغيب 10الثالثةاربد653

اننىمسلم617هاجر هالل عبدالقادر درادكه4281التغيب 10الثالثةاربد654

ذكرمسلم937ابراهيم محمد احمد مقابله8298الليمونة1الرابعةاربد655

ذكرمسلم5025علي سليمان محمد الغزاوى8298الليمونة1الرابعةاربد656

ذكرمسلم673علي محمد  رضا احمد مقدادي8298الليمونة1الرابعةاربد657

ذكرمسلم3814ماجد محمود حسن قويسم8298الليمونة1الرابعةاربد658

ذكرمسلم696محمد محي الدين احمد البواطي8298الليمونة1الرابعةاربد659
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اننىمسلم2023وجدان محمد سليم الرياحنه8298الليمونة1الرابعةاربد660

ي حمد3853انتماء2الرابعةاربد661
ذكرمسلم1367جعفر يوسف فياض بن 

ذكرمسلم583جمال مصطف  عيىس عمايره3853انتماء2الرابعةاربد662

ذكرمسلم748طارق محمد ابراهيم نوافله3853انتماء2الرابعةاربد663

يده3853انتماء2الرابعةاربد664 ذكرمسلم2909عبد الكريم محمد ونس الشر

ذكرمسلم826نارص محمد نارص العالم3853انتماء2الرابعةاربد665

اننىمسلم1527يشى علي سليمان زريقات3853انتماء2الرابعةاربد666

ذكرمسلم2179اسامه محمد يوسف هياجنه8903الوفاء3الرابعةاربد667

ذكرمسلم2186اياد حسن عبد الرحمن شكور8903الوفاء3الرابعةاربد668

ذكرمسلم2801غاندي محمود محمد محمد8903الوفاء3الرابعةاربد669

ذكرمسلم8361مجحم حمد حسي   الصقور8903الوفاء3الرابعةاربد670

ذكرمسلم2201نايف كريم محمد مرايحه8903الوفاء3الرابعةاربد671

ي8903الوفاء3الرابعةاربد672 اننىمسلم3731هند سلمان فرحان الزعنر

ذكرمسلم4630جعفر محمود احمد ربابعه9906الفرسان4الرابعةاربد673

ذكرمسلم1088سامر جميل احمد الساليمه9906الفرسان4الرابعةاربد674

ذكرمسلم1757عبد الجليل ابراهيم عيىس المقدادي9906الفرسان4الرابعةاربد675

يحي9906الفرسان4الرابعةاربد676 اننىمسلم2416قطنه احمد هزاع مسب 

ي ملحم9906الفرسان4الرابعةاربد677
ذكرمسلم2858محمد زكي محمد بن 

ي9906الفرسان4الرابعةاربد678
ذكرمسلم2939معب   نبيه مصطف  الدهن 

ي يونس8789االتحاد5الرابعةاربد679
ذكرمسلم2563خالد صالح سالمه بن 

يده8789االتحاد5الرابعةاربد680 ذكرمسلم2496سفيان يوسف عبد هللا الشر

ي ياسي  8789االتحاد5الرابعةاربد681
اننىمسلم2478فاطمه عبدهللا حسن بن 

ي عيىس8789االتحاد5الرابعةاربد682
ذكرمسلم2712محمد امي   احمد بن 

ي ياسي  8789االتحاد5الرابعةاربد683
ذكرمسلم3382محمد تيسب  عبد القادر العبد هللا مساعده بن 

ي8789االتحاد5الرابعةاربد684 ذكرمسلم1366نرص جميل علي الزعنر

اننىمسلم3007ايناس علي حمد السليمان6223األسد6الرابعةاربد685

ذكرمسلم5831خالد محمود محمد البكار6223األسد6الرابعةاربد686

ادقه6223األسد6الرابعةاربد687 ذكرمسلم2082خلدون كمال تركي شر

ذكرمسلم1951محمد ابراهيم عبد هللا البالونه6223األسد6الرابعةاربد688
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ي  ياسي  6223األسد6الرابعةاربد689
ذكرمسلم1890محمد عمر محمود بن 

ي ابو خروب6223األسد6الرابعةاربد690
ذكرمسلم2060نواف حامد شان 

ي بكر5465الشباب7الرابعةاربد691
ذكرمسلم1501احمد صالح فالح بن 

ذكرمسلم1955خالد ابراهيم قاسم الطرابشه5465الشباب7الرابعةاربد692

ذكرمسلم1221عبد الحميد محمد علي يونس5465الشباب7الرابعةاربد693

اننىمسلم1300فاتن طالب احمد شواقفه5465الشباب7الرابعةاربد694

ذكرمسلم1604مجدي محمد علي محمد5465الشباب7الرابعةاربد695

ي ملحم5465الشباب7الرابعةاربد696
ذكرمسلم1989معاذ حمدان ضيف  هللا بن 

كة8الرابعةاربد697  علي مصطف  الجدى6032البر
ذكرمسلم2218حسي  

كة8الرابعةاربد698 ذكرمسلم1922خالد مصطف  محمد الدغيم6032البر

كة8الرابعةاربد699 ذكرمسلم1307راتب باير حمدان الزيوت6032البر

كة8الرابعةاربد700 اننىمسلم620ظبيه خالد علي الغزاوي6032البر

كة8الرابعةاربد701 ذكرمسلم1613عيىس علي عيىس خشاشنه6032البر

كة8الرابعةاربد702 يعه6032البر ذكرمسلم945محمد عز الدين محمد الشر

ذكرمسلم2230احمد عبد الحفيظ عبد القادر هياجنه7276األمانة9الرابعةاربد703

ذكرمسلم970سامي محمد عقله الديك7276األمانة9الرابعةاربد704

ي طه7276األمانة9الرابعةاربد705
اننىمسلم2047عبب  عبد القادر محمد بن 

ذكرمسلم5405محمود سليمان البشب  عالونه7276األمانة9الرابعةاربد706

ذكرمسلم1544مصطف  محمد فالح النمرات7276األمانة9الرابعةاربد707

ذكرمسلم2334سلطان غصاب حسن ابو نعاج5439القطار10الرابعةاربد708

 علي العقلي5439القطار10الرابعةاربد709
ذكرمسلم5071علي حسي  

ي صالح5439القطار10الرابعةاربد710
ذكرمسلم2339غسان احمد منف 

ي سالم محمد الفياض5439القطار10الرابعةاربد711
ذكرمسلم2352مفىص 

اننىمسلم2913منتىه خليل محمد الشاهي  5439القطار10الرابعةاربد712

ذكرمسلم2114هشام حسن مناور القاسم5439القطار10الرابعةاربد713

ذكرمسلم2375خرص  فخري نايف محافظه7933التغيب 11الرابعةاربد714

ذكرمسلم601ربيع قاسم فارس فقيه7933التغيب 11الرابعةاربد715

اننىمسلم921سحر احمد علي التالوى7933التغيب 11الرابعةاربد716

ذكرمسلم2080عاكف نايل الحاج محمد مقبل7933التغيب 11الرابعةاربد717
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ذكرمسلم2554عثمان نايف عثمان السواعي7933التغيب 11الرابعةاربد718

ذكرمسلم2938عطا حسي   ابراهيم ابداح7933التغيب 11الرابعةاربد719

ي12الرابعةاربد720
ذكرمسلم111خميس حمد حمود الشيحان264موطن 

ي12الرابعةاربد721
ذكرمسلم113فيصل محمد اسعد عبيدي264موطن 

ي12الرابعةاربد722
ي عبد الوهاب264موطن 

ذكرمسلم111مثقال علي زينان 

ي12الرابعةاربد723
ذكرمسلم90محمد ذودان خلف البكر264موطن 

ي12الرابعةاربد724
اننىمسلم178هيام خليل محمود محمد264موطن 

ذكرمسلم2969ابراهيم محمد سلمان ابوالسيد4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء725

ذكرمسلم2542حامد خليل رشيد الرحامنه4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء726

ه عبد القادر ابراهيم النوي  ىهي4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء727 اننىمسلم2054خرص 

ذكرمسلم1892سعدي محمد حسي   سكر4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء728

ذكرمسلم1671عادل احمد عبد العال بيسح4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء729

ذكرمسلم1769عبد هللا حسن محمد الغروز4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء730

ذكرمسلم1717عبد هللا عطا اشتيوي ابو شوك4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء731

ذكرمسلم1744علي محمد عبد الرحمن مر4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء732

ذكرمسلم1737كاظم حسي   عبد الفتاح عايش4433كتلة االصالح1البلقاءالبلقاء733

اننىمسلم1865امنه سليمان عبد هللا الغراغب 6018الراية2البلقاءالبلقاء734

ذكرمسيحي1079بكر رياض عقله اليوسف6018الراية2البلقاءالبلقاء735

ذكرمسلم1108حسي   عبد الرحمن حسي   ابو صليح6018الراية2البلقاءالبلقاء736

ذكرمسلم597رامي محمود احمد الشطرات6018الراية2البلقاءالبلقاء737

ذكرمسلم660زياد سليمان فالح البالونه6018الراية2البلقاءالبلقاء738

ذكرمسلم1182عاهد توفيق عليان الزيادات6018الراية2البلقاءالبلقاء739

ذكرمسلم2175عماد عبد  الكريم عبدالقادر الشبلي6018الراية2البلقاءالبلقاء740

ذكرمسلم1693ماهر علي عباس الرماضنه6018الراية2البلقاءالبلقاء741

ذكرمسلم616محمد سلمان هاشم فري    ج6018الراية2البلقاءالبلقاء742

ذكرمسلم590مروان سليمان محمد الغنام6018الراية2البلقاءالبلقاء743

ي3البلقاءالبلقاء744
ي االردن 

اننىمسلم74ديمه خليل محمد الفواعب 120الوطن 

ي3البلقاءالبلقاء745
ي االردن 

ين اسماعيل عوض120الوطن  ذكرمسلم49رائد جبر
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ي3البلقاءالبلقاء746
ي االردن 

ذكرمسلم20رشاد جوده رشيد رداد120الوطن 

ذكرمسلم2210اسامه زيد حمد الوريكات7516العودة4البلقاءالبلقاء747

ذكرمسلم954جبر محمد سليمان اغنيم7516العودة4البلقاءالبلقاء748

اننىمسلم699حوريه شحاده حسي   االمب 7516العودة4البلقاءالبلقاء749

ذكرمسلم855عارف خليل محمد ابو عيد7516العودة4البلقاءالبلقاء750

ذكرمسلم1986علي خلف رضوان حجاحجه7516العودة4البلقاءالبلقاء751

ذكرمسلم680محمد عبدالفتاح محمود مسعد7516العودة4البلقاءالبلقاء752

ي موىس الدبس7516العودة4البلقاءالبلقاء753
ذكرمسلم1528مصطف  عبد الغن 

ذكرمسلم798مؤيد عبد المنعم معارك الوحيدي7516العودة4البلقاءالبلقاء754

ذكرمسلم356هيثم كمال رمضان حمدان7516العودة4البلقاءالبلقاء755

ذكرمسلم1682احمد سالم عيد الوريكات6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء756

ذكرمسلم1598احمد علي احمد السطري6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء757

ي6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء758
ذكرمسلم1615احمد موىس احمد ابوردين 

ذكرمسلم4551بسام محمد احمد الخليفه6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء759

ات6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء760 ذكرمسيحي3321رائد اطعيمه موىس السمب 

ذكرمسلم1847شاكر غالب احمد العطيش6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء761

ذكرمسلم2067فراس داود فهد العريق6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء762

ذكرمسلم1843موىس امي   مبارك ابو يامي  6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء763

ى6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء764 ي الدمب  اننىمسلم2655ناهد رفيفان ناحر

ات6168مجد البلقاء5البلقاءالبلقاء765 ذكرمسلم1549يونس يوسف زعال نصب 

ي8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء766
ذكرمسلم1115احمد سليمان محمد سعيد االلف 

ي8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء767 اننىمسلم1798بثينا موىس سليمان الزعنر

ذكرمسلم1487جرير بشب  محمد الحسي   العوامله8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء768

ي8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء769 ذكرمسلم2197زياد خالد عواد الزعنر

ذكرمسيحي2486زياد عواد عايد السمردىلي8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء770

ذكرمسلم933ضيغم سالم عبدالكريم خريسات8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء771

ذكرمسلم700عبد الفتاح انور عبد الفتاح قطيشات8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء772

ذكرمسلم1642عوض عبد هللا الكايد الخرابشه8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء773

ذكرمسلم3692نضال احمد علي الحياري8113فرسان البلقاء6البلقاءالبلقاء774
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ذكرمسلم543احمد محمد احمد الرشايده7632االتحاد7البلقاءالبلقاء775

ذكرمسلم231حسن محمد حسن عقيالن7632االتحاد7البلقاءالبلقاء776

ات7632االتحاد7البلقاءالبلقاء777 ذكرمسلم195خليل سعد سعيد النصب 

اننىمسلم951روشكا خالد احمد تيم7632االتحاد7البلقاءالبلقاء778

ذكرمسلم394سالمه محمد سالمه الحيارى7632االتحاد7البلقاءالبلقاء779

ذكرمسلم1185عباس عبدالحميد العلي العدوان7632االتحاد7البلقاءالبلقاء780

ذكرمسلم4599فادي علي بركات العدوان7632االتحاد7البلقاءالبلقاء781

ذكرمسلم411فايز سليمان حمد الغراغب 7632االتحاد7البلقاءالبلقاء782

ذكرمسلم2417موىس احمد موىس الجعارات7632االتحاد7البلقاءالبلقاء783

ي8البلقاءالبلقاء784
كة موطن  ذكرمسلم3073احمد سلمان محمود المشاهره10579البر

ي8البلقاءالبلقاء785
كة موطن  ذكرمسلم2680احمد ضيف هللا احمد النعيم10579البر

ي8البلقاءالبلقاء786
كة موطن  ذكرمسلم2874حمد سليمان ابراهيم الشحادات10579البر

ي8البلقاءالبلقاء787
كة موطن  ذكرمسلم2215خالد احمد عبد الكريم الخطيب10579البر

ي8البلقاءالبلقاء788
كة موطن  ذكرمسلم1828خرص  حسي   سليم الدعاس10579البر

ي8البلقاءالبلقاء789
كة موطن  ذكرمسلم1343علي محمد سعد الشطي10579البر

ي8البلقاءالبلقاء790
كة موطن  اننىمسلم3582فضيه عبد هللا فالح ابو قدوره10579البر

ي8البلقاءالبلقاء791
كة موطن  ذكرمسلم2926محمد عبد الرحمن سلمان الغراغب 10579البر

ي8البلقاءالبلقاء792
كة موطن  ذكرمسلم4820محمد عواد محمد العالقمه10579البر

ي8البلقاءالبلقاء793
كة موطن  ي عيىس انطون خب 10579البر

ذكرمسيحي3077هان 

ذكرمسلم5574احمد عبد العزيز احمد الشاحنه11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء794

اننىمسلم1251باسمه محمد سالم ابو جابر11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء795

ذكرمسلم2548خالد جمال يوسف جعاره11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء796

ذكرمسلم437سلمان احمد سلمان ابو صباح11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء797

ذكرمسلم363عبد حماده محمد الديات11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء798

ذكرمسلم1949علي عبد هللا االحمد الواكد11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء799

ذكرمسلم659محمد علي محمود الكايد11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء800

ذكرمسلم317محمد عياده محيسن الحوىلي11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء801

ي العلوان11145اردن الغد9البلقاءالبلقاء802
ذكرمسلم2328محمد فالح فاض 

ذكرمسلم430ابراهيم محمد حمدان الديات2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء803
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ذكرمسلم1544اسماعيل محمود مصطف  ابو رمان2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء804

ذكرمسلم380سمب  عبد الرحمن احمد الدبابسه2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء805

ذكرمسلم943طالب احمد عبد الرحمن حياصات2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء806

ذكرمسلم304محمد يوسف محمد الساكت2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء807

اننىمسلم355نداء نائل اسماعيل عالن2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء808

ذكرمسلم291نضال عبدالحفيظ يوسف ابو الساكت2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء809

ذكرمسلم205هاشم عطا هاشم محمد2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء810

ي2715اصالح البلقاء10البلقاءالبلقاء811 اننىمسلم377وسيله يوسف مطلق الزعنر

ذكرمسلم274احمد عبد العظيم عبد هللا الحايك4111العهد11البلقاءالبلقاء812

اننىمسلم1095امونه صالح احمد الجعارات4111العهد11البلقاءالبلقاء813

ي سالمه عبد عالقمه4111العهد11البلقاءالبلقاء814
ذكرمسلم637راض 

ذكرمسلم286سامر مجلي عيىس سكر4111العهد11البلقاءالبلقاء815

ذكرمسلم2849علي سليمان محمد الشطي4111العهد11البلقاءالبلقاء816

ذكرمسلم522غازي شحاده محمود البالونه4111العهد11البلقاءالبلقاء817

ذكرمسلم586كامل محمد مفلح الطعيمات4111العهد11البلقاءالبلقاء818

ذكرمسلم229نضال محمد احمد الشطرات4111العهد11البلقاءالبلقاء819

اننىمسلم600نور جوهر عبد الرشدان4111العهد11البلقاءالبلقاء820

اوي9703الكرامة12البلقاءالبلقاء821 ذكرمسلم1537بالل ابراهيم عبدالقادر شبر

ي محمد البشب 9703الكرامة12البلقاءالبلقاء822
اننىمسلم4341دينا عون 

ذكرمسلم1445سالم غياض سليمان الصبحي  9703الكرامة12البلقاءالبلقاء823

ار قيرص عطا هللا الداود9703الكرامة12البلقاءالبلقاء824 ذكرمسيحي4128رص 

ذكرمسلم1619عاصم سعود محمد الشعار9703الكرامة12البلقاءالبلقاء825

ذكرمسلم4860عبد الحليم مروان عبد الحليم الحمود9703الكرامة12البلقاءالبلقاء826

ذكرمسلم2021عبد الرحمن عباس عبد الرحمن الخرابشه9703الكرامة12البلقاءالبلقاء827

ذكرمسلم1482محمد سليمان سلمي السعافي  9703الكرامة12البلقاءالبلقاء828

ي9703الكرامة12البلقاءالبلقاء829
 

ذكرمسلم4213مصطف  رمضان عبد القادر ياع

ي9703الكرامة12البلقاءالبلقاء830 ذكرمسلم1668وليد محمد احمد النواحر

ذكرمسلم491ابراهيم جميل حسان كلوب2008الميثاق13البلقاءالبلقاء831

ذكرمسلم562تيسب  مفلح سلمان صعلوك2008الميثاق13البلقاءالبلقاء832
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ذكرمسلم590حسن عبد العزيز سالمه العزه2008الميثاق13البلقاءالبلقاء833

ذكرمسلم647عبد الرحمن محمد عبد القادر عوامله2008الميثاق13البلقاءالبلقاء834

ي2008الميثاق13البلقاءالبلقاء835 ذكرمسلم913عمر جميل عبد هللا الزعنر

ذكرمسلم348فراس كامل عبد سابق2008الميثاق13البلقاءالبلقاء836

ذكرمسلم341كمال ابراهيم ابراهيم الحياصات2008الميثاق13البلقاءالبلقاء837

اننىمسلم724وهيبه محمود فياض الجالودي2008الميثاق13البلقاءالبلقاء838

ذكرمسلم871انور هاشم احمد الدباس4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء839

ي4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء840
ذكرمسلم609خالد محمد محمد قبان 

ذكرمسيحي1620رامي فؤ اد سالم الفاخوري4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء841

ذكرمسلم1064سعد قاسم محمد الفواعب 4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء842

ذكرمسلم750طه عطوه علي الفندي4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء843

ذكرمسلم1252فيصل اسامه محمد صالح النجداوي4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء844

ي4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء845
ذكرمسلم723مازن سليم صبحي البن 

ذكرمسلم2462معب   محمد موىس ابو رمان4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء846

اننىمسلم2199منار صبحي شاهر ابو رمان4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء847

ي4679شباب الوفاق14البلقاءالبلقاء848 ذكرمسلم1292يزن عمر عبد الكريم الزعنر

ذكرمسلم1090بسام احمد سالمه الجهالي  7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء849

ذكرمسلم1251خالد بركات عليان الختالي  7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء850

ذكرمسلم1448خليل موىس عبد المحسن ابو ديه7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء851

ذكرمسلم5019عارف منور عبد الرحمن السعايده7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء852

ان محمد النويرات7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء853 ذكرمسلم1162عبد هللا جبر

ذكرمسلم863عيد سالمه سلمان العزامي7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء854

ذكرمسلم952عيد سليم سليمان المناصب 7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء855

ذكرمسيحي1429ماهر كمال صالح النارص7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء856

ي7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء857
ي نايف عامر الحارنى

ذكرمسلم927نايف حسن 

 علي مفلح7543معا للتجديد15البلقاءالبلقاء858
اننىمسلم1751هيا حسي  

اننىمسلم1255ابتسام علي سعد الدسيت8470الوفاء16البلقاءالبلقاء859

ذكرمسلم1610حسن حسي   خليل مرشود8470الوفاء16البلقاءالبلقاء860

ذكرمسلم849سليمان فياض فاضل المساعيد8470الوفاء16البلقاءالبلقاء861
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ذكرمسلم897عبد هللا عبد الهادى مفلح الرحامنه8470الوفاء16البلقاءالبلقاء862

ذكرمسلم4487عماد زيدان عبد الحميد العدوان8470الوفاء16البلقاءالبلقاء863

ذكرمسلم479ماهر محمود مصطف  ابو رمان8470الوفاء16البلقاءالبلقاء864

ذكرمسلم811محمود احمد محمد علي8470الوفاء16البلقاءالبلقاء865

ذكرمسلم736محمود محمد نموره سعاده8470الوفاء16البلقاءالبلقاء866

ذكرمسيحي1237ميشيل جريس ميشيل فشحو8470الوفاء16البلقاءالبلقاء867

ذكرمسلم479نعيم محمود سليم الشيش8470الوفاء16البلقاءالبلقاء868

ذكرمسلم908احمد سليمان فليح العبد الالت6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء869

ذكرمسيحي1506اياد الياس عواد الحواتمه6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء870

ذكرمسلم823حسان عبد الكريم محمد ابو حمور6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء871

ذكرمسلم5149خالد عبد الرزاق موىس الحياري6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء872

ي6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء873 ذكرمسلم1047شاكر جمال عوده الزعنر

ذكرمسلم895علي عيىس يوسف البدران6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء874

ه6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء875 اننىمسلم2022غرام محمد مصلح ابو عب  

ذكرمسلم694فراس سالم رضوان الفاعورى6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء876

ذكرمسلم894فيصل عبد الحميد سالم خليفات6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء877

ذكرمسلم1063محمود مرشد عوده الخرابشه6569ابناء الوطن17البلقاءالبلقاء878

ذكرمسيحي2822جمال عيىس جريس قموه11173العدالة18البلقاءالبلقاء879

ذكرمسلم2342(الجزازي)جمال منصور سعيد الداود 11173العدالة18البلقاءالبلقاء880

ذكرمسلم1057جمال يوسف عبد الجابر شلبايه11173العدالة18البلقاءالبلقاء881

ذكرمسلم2650جهاد نورس خالد خريسات11173العدالة18البلقاءالبلقاء882

وق مشهور عقيل الكلوب11173العدالة18البلقاءالبلقاء883 اننىمسلم3065شر

ذكرمسلم4966طالل محمد عبد الواىلي النسور11173العدالة18البلقاءالبلقاء884

اننىمسلم2230غاده محمد علي عطيات11173العدالة18البلقاءالبلقاء885

ذكرمسلم1224فايز محمد عبد هللا الدباس11173العدالة18البلقاءالبلقاء886

وك محمود العلقان11173العدالة18البلقاءالبلقاء887 ذكرمسلم3995معن مب 

ذكرمسلم1871ابراهيم سليم نارص ابو الخيل6867الكرامة1الكركالكرك888

ذكرمسلم3143ايمن هزاع بركات المجاىلي6867الكرامة1الكركالكرك889
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 الكركي6867الكرامة1الكركالكرك890
ذكرمسلم1748حسام احمد حسي  

اننىمسلم3013سوسن عبد الحميد حسي   المبيضي  6867الكرامة1الكركالكرك891

ذكرمسلم2074صايل امي   عوض الطراونه6867الكرامة1الكركالكرك892

ذكرمسلم1836صفوان محمود عبد السيد المعايطه6867الكرامة1الكركالكرك893

ذكرمسلم2281غالب صالح يوسف الرصايره6867الكرامة1الكركالكرك894

ذكرمسلم1305كمال محمد ابنيه الهواوره6867الكرامة1الكركالكرك895

ذكرمسيحي3948هيثم جريس عوده الزيادين6867الكرامة1الكركالكرك896

ي9354الراية2الكركالكرك897 ذكرمسلم1095احمد عبد الهادي محمد البستنحر

ي الجعافره9354الراية2الكركالكرك898 ذكرمسلم3648توفيق زعل ناحر

ذكرمسلم1091خالد علي عطوه البنوي9354الراية2الكركالكرك899

ذكرمسلم2478عبد الحميد ابراهيم سالمه المجاىلي9354الراية2الكركالكرك900

ذكرمسلم960علي عبد الكريم عبد الرحمن الطراونه9354الراية2الكركالكرك901

ذكرمسلم4159غازي مبارك احمد الذنيبات9354الراية2الكركالكرك902

ذكرمسيحي3826فارس ابراهيم سليمان القسوس9354الراية2الكركالكرك903

ذكرمسلم1909محمد حمود محمد المعايطه9354الراية2الكركالكرك904

اننىمسلم2911منال علي عبد الرحمن الضمور9354الراية2الكركالكرك905

اننىمسلم136ايمان سليمان مجلي المعايطه761القلعه3الكركالكرك906

ذكرمسلم96زيدان عبد المجيد طعمه المحادين761القلعه3الكركالكرك907

اننىمسلم187عاليه حامد فالح القراله761القلعه3الكركالكرك908

ذكرمسلم144عمر عارف سليمان الحباشنه761القلعه3الكركالكرك909

ذكرمسلم168محمد عبد اللطيف شحاده العشوش761القلعه3الكركالكرك910

ذكرمسلم391محمود يوسف قاسم القضاه761القلعه3الكركالكرك911

اننىمسلم175مها صالح سليم الطراونه761القلعه3الكركالكرك912

اننىمسلم193نبيله خلف خليل الحشوش761القلعه3الكركالكرك913

ذكرمسلم147نصار رجا خليل الرصايره761القلعه3الكركالكرك914

ق4الكركالكرك915 اننىمسلم1312ايمان مصطف  رجاء المواجده6196البب 

ق4الكركالكرك916 اننىمسلم1376خلود سليمان سالم المراحله6196البب 

ق4الكركالكرك917 ذكرمسلم756رمزى عواد نزال المحاميد6196البب 

ق4الكركالكرك918 اننىمسيحي1409سماح فوزي حنا المسنات6196البب 

32صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

ق4الكركالكرك919 ذكرمسلم2725عقاب ذياب ياسي   الطراونه6196البب 

ق4الكركالكرك920 ذكرمسلم704ماجد عيىس فالح القضاه6196البب 

ق4الكركالكرك921 ذكرمسلم3013موفق محمد ابراهيم الضمور6196البب 

ق4الكركالكرك922 ذكرمسلم697نضال اسماعيل خليف البيايضه6196البب 

ق4الكركالكرك923 اننىمسلم951هيام ممدوح علي السيايده6196البب 

ق4الكركالكرك924 ذكرمسلم689وليد عبد المجيد محمد العساسفه6196البب 

ان5الكركالكرك925 ذكرمسلم805بخيت مصطف  بخيت البديرات2690المب  

ان5الكركالكرك926 ذكرمسلم1340خالد محمد دخل هللا الحمادين2690المب  

ان5الكركالكرك927 اننىمسلم933سلطانه عبد الحفيظ سلمان اللصاصمه2690المب  

ان5الكركالكرك928 اننىمسلم859ضح خليل عيد الخمايسه2690المب  

ان5الكركالكرك929 يي  2690المب   ذكرمسلم1348كايد نهار حمدان العمب 

ان5الكركالكرك930 ذكرمسلم679محمد حمد سالم الخطاطبه2690المب  

ذكرمسلم400احمد لطف  عبدالرحيم الجعافره1329درع الوطن6الكركالكرك931

ذكرمسلم313القاهر خالد مطر المجاىلي1329درع الوطن6الكركالكرك932

اننىمسلم434انتصار عايد محمد العويسات1329درع الوطن6الكركالكرك933

ذكرمسلم406حلمي يوسف عبد الرحيم القطاونه1329درع الوطن6الكركالكرك934

ذكرمسلم287رائد محمد حسي   القيىسي1329درع الوطن6الكركالكرك935

ذكرمسلم468سفيان محمد عوده هللا البطوش1329درع الوطن6الكركالكرك936

ذكرمسيحي365طالل عوده خليل الحجازين1329درع الوطن6الكركالكرك937

ذكرمسلم530عامر مناور عوض الحمايده1329درع الوطن6الكركالكرك938

ذكرمسلم308محمد افليح عواد القضاه1329درع الوطن6الكركالكرك939

ذكرمسلم540احمد ماهر نهار سليمان الصعوب2355الفارس7الكركالكرك940

اننىمسلم618امال عبد الحليم احمد الجبور2355الفارس7الكركالكرك941

اننىمسلم901رائده حسي   سالمه الشمايله2355الفارس7الكركالكرك942

ذكرمسلم537رمزى نايل عبد  هللا العمرو2355الفارس7الكركالكرك943

ذكرمسلم533طارق فراس يوسف الرصايره2355الفارس7الكركالكرك944

ذكرمسلم529عالء هشام عبد العزيز السحيمات2355الفارس7الكركالكرك945

ذكرمسلم473عمر خلف سالمه الشماالت2355الفارس7الكركالكرك946

ذكرمسيحي821ماهر ابراهيم خلف حجازين2355الفارس7الكركالكرك947
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ذكرمسلم598محمد عبد الفتاح خليل المجاىلي2355الفارس7الكركالكرك948

ذكرمسلم1722محمد عبد المجيد سالمه المعايطه2355الفارس7الكركالكرك949

اننىمسلم55اشاء علي سالمه البوات346نشميات الهيه8الكركالكرك950

ه عياض محمد محمود346نشميات الهيه8الكركالكرك951 اننىمسلم63امب 

اننىمسلم83سميحه عبد المجيد محمد الرصايره346نشميات الهيه8الكركالكرك952

اننىمسلم134فتحيه سالمه امحمد المجاىلي346نشميات الهيه8الكركالكرك953

اننىمسلم34ماريه حسن سليم الرواشده346نشميات الهيه8الكركالكرك954

اننىمسلم83نجاح عبد الرحمن سلمان المرازقه346نشميات الهيه8الكركالكرك955

اننىمسلم66نور حمود قاسم المعايطه346نشميات الهيه8الكركالكرك956

اننىمسلم60وفاء يوسف مدهللا الطراونه346نشميات الهيه8الكركالكرك957

ذكرمسلم1285بسام ضيف هللا سلمان القراله3559الثقه9الكركالكرك958

اننىمسلم1603بيداء عطا هللا علي الضالعي  3559الثقه9الكركالكرك959

ذكرمسلم1258خالد سلمان عبد الرحمن الختاتنه3559الثقه9الكركالكرك960

ذكرمسلم797زياد فارس عمر جنح3559الثقه9الكركالكرك961

ذكرمسلم935عامر محمد عبيد هللا االغوات3559الثقه9الكركالكرك962

اري عوده الزريقات3559الثقه9الكركالكرك963 ذكرمسيحي1219عزمي شر

ذكرمسلم1152علي عبد القادر محمود العبيسات3559الثقه9الكركالكرك964

ذكرمسلم648عوض سالم عبيد المحادين3559الثقه9الكركالكرك965

يرات3559الثقه9الكركالكرك966 ذكرمسلم1492مالك خلف سالم البر 

ذكرمسلم2381خلف عفنان كايد الخطبا4762الوفاق10الكركالكرك967

ذكرمسلم2703زكريا خالد عبد اللطيف الهويمل4762الوفاق10الكركالكرك968

ذكرمسلم1764سلطي صبيح عبد المحسن البوات4762الوفاق10الكركالكرك969

اننىمسلم1981عبب  خلف عيىس الدعيسات4762الوفاق10الكركالكرك970

ذكرمسلم1978عقله جميل عقله العشوش4762الوفاق10الكركالكرك971

ذكرمسلم1806محمد خليل اسعيد العشيبات4762الوفاق10الكركالكرك972

ذكرمسلم1736ممدوح علي عبد الخنازره4762الوفاق10الكركالكرك973

ذكرمسلم1687موىس عبد هللا عجلون العجالي  4762الوفاق10الكركالكرك974

ذكرمسلم1856يوسف شاهر اخليف النوارصه4762الوفاق10الكركالكرك975

ذكرمسلم712امي   عبد الكريم مصبح المعاقبه5312التضامن11الكركالكرك976
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ي عبد الهادي ذياب الطراونه5312التضامن11الكركالكرك977
ذكرمسلم3482راض 

ذكرمسيحي1454عبد هللا سالم عيىس الزريقات5312التضامن11الكركالكرك978

ي محمد سلمان المرازقه5312التضامن11الكركالكرك979
ذكرمسلم652ماض 

ذكرمسلم2084محمد عبد هللا مصلح الرصايره5312التضامن11الكركالكرك980

ذكرمسلم736محمد محمود عبد الكريم المعايطه5312التضامن11الكركالكرك981

ذكرمسلم878معاويه مبارك اشتيان المدادحه5312التضامن11الكركالكرك982

اننىمسيحي1817منار ماجد حنا المدانات5312التضامن11الكركالكرك983

اننىمسلم1237ميسون علي عوض القضاه5312التضامن11الكركالكرك984

ي عبد احمد النوايسه5312التضامن11الكركالكرك985
ذكرمسلم985هان 

ذكرمسلم4773احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونه10625االصالح12الكركالكرك986

ذكرمسلم3367عادل علي مفلح الرواشده10625االصالح12الكركالكرك987

ذكرمسلم2434عبد الحليم ابراهيم خليل العشوش10625االصالح12الكركالكرك988

ذكرمسلم4243عبد الوهاب عبد المهدى حسي   الكساسبه10625االصالح12الكركالكرك989

ذكرمسيحي3784عماد خليل عبد هللا حجازين10625االصالح12الكركالكرك990

ي10625االصالح12الكركالكرك991 ذكرمسلم3981فايز عبد القادر احمد البستنحر

ذكرمسلم2600محمد عبد الحفيظ صالح الليمون10625االصالح12الكركالكرك992

ذكرمسلم2522محمد عبد المجيد احمد العضايله10625االصالح12الكركالكرك993

اننىمسلم3235مروه عبد الكريم عبد الحميد الصعوب10625االصالح12الكركالكرك994

ي عطاهللا عطيوى الرصايره10625االصالح12الكركالكرك995
ذكرمسلم2672هان 

ذكرمسلم396طارق سليمان عطا هللا الضمور1184نمو13الكركالكرك996

ذكرمسلم433عبيده احمد عبد الحميد الرصايره1184نمو13الكركالكرك997

اننىمسلم203فاطمه نهار خلف اللحاويه1184نمو13الكركالكرك998

اننىمسلم164ماجده ماجد علي السيد العلقماوي1184نمو13الكركالكرك999

ذكرمسلم308محمد عبد هللا محمد الجراجره1184نمو13الكركالكرك1000

ذكرمسلم259معاويه سليمان سلمان الصعوب1184نمو13الكركالكرك1001

ي جريس العمارين1184نمو13الكركالكرك1002
ذكرمسيحي330وسيم مفىص 

اننىمسلم241يشى حسي   مفلح المعايطه1184نمو13الكركالكرك1003

ذكرمسلم819خالد صادق احمد البوالب  3984الحق14الكركالكرك1004

ذكرمسلم540سالم فرحان سالم النوايسه3984الحق14الكركالكرك1005
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ذكرمسلم1891سامح جمال عطوي المجاىلي3984الحق14الكركالكرك1006

ذكرمسلم850سهم عبد القادر عطا الشمايله3984الحق14الكركالكرك1007

فاء3984الحق14الكركالكرك1008 ذكرمسلم2049طه عبد الكريم ابراهيم الشر

ذكرمسيحي1152عامر جودت سلمان الزيادين3984الحق14الكركالكرك1009

ذكرمسلم655غسان عبد المطلب سلمان المعايطه3984الحق14الكركالكرك1010

ذكرمسلم561مؤيد يحن  محمود البيايضه3984الحق14الكركالكرك1011

ي موىس الشمايلة3984الحق14الكركالكرك1012
اننىمسلم834نجيبة لطف 

ذكرمسلم2997اقبيل سالمه سالم المحافظه6328ابناء االغوار15الكركالكرك1013

ذكرمسلم2805جميعان عوض هللا مطعم المرادات6328ابناء االغوار15الكركالكرك1014

ذكرمسلم3894جميل سالم سالمه الحشوش6328ابناء االغوار15الكركالكرك1015

وك العشيبات6328ابناء االغوار15الكركالكرك1016 ذكرمسلم3707حسي   احمد مب 

اننىمسلم2592رنده عباطه عبد هللا الشعار6328ابناء االغوار15الكركالكرك1017

ذكرمسلم2742سليم مسلم خلف الهويمل6328ابناء االغوار15الكركالكرك1018

ذكرمسلم2869سليمان سلمان علي الشماالت6328ابناء االغوار15الكركالكرك1019

ذكرمسلم2996محمد سلمان سليمان البوات6328ابناء االغوار15الكركالكرك1020

ذكرمسلم3613احمد عيىس عوده الدغيمات8001النرص16الكركالكرك1021

ف جمال مزعل الهويمل8001النرص16الكركالكرك1022 ذكرمسلم3572اشر

اننىمسلم1791بستانه سليمان غافل المحافظه8001النرص16الكركالكرك1023

ذكرمسلم1867صالح ابراهيم سليمان الخليفات8001النرص16الكركالكرك1024

اننىمسلم1623صباح سهو فري    ج الشعار8001النرص16الكركالكرك1025

ذكرمسلم3704عوده رزق مرزوق النوايشه8001النرص16الكركالكرك1026

ذكرمسيحي3844مروان سميح سلمان الهلسه8001النرص16الكركالكرك1027

ذكرمسلم3352منذر صالح ابراهيم النوارصه8001النرص16الكركالكرك1028

ذكرمسلم3202ياش سلمان سالمه الحشوش8001النرص16الكركالكرك1029

يي  1275شيحان17الكركالكرك1030 ذكرمسلم523ابراهيم محمد عبد هللا العمب 

ابعه1275شيحان17الكركالكرك1031 ذكرمسلم483تركي سالمه منور الرص 

ي عطيه علي الحمايده1275شيحان17الكركالكرك1032 ذكرمسلم560ثلحر

ذكرمسلم510حامد يوسف سالم البديرات1275شيحان17الكركالكرك1033

ذكرمسيحي559سليم خليل سليم العوابده1275شيحان17الكركالكرك1034
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اننىمسلم481لينا سالمه الئق الخمايسه1275شيحان17الكركالكرك1035

ذكرمسلم627نايف عبد الجليل عبد الحميد الحمايده1275شيحان17الكركالكرك1036

اننىمسلم879نوفه سميح كامل المواضيه1275شيحان17الكركالكرك1037

ذكرمسلم3673ابراهيم صقر سليمان القراله9294الثبات18الكركالكرك1038

ذكرمسيحي4035ايمن نجيب يوسف المدانات9294الثبات18الكركالكرك1039

ذكرمسلم939تيسب  موىس علي البوات9294الثبات18الكركالكرك1040

اننىمسلم1720سلوى سالمه جدعان الخرشه9294الثبات18الكركالكرك1041

اننىمسلم2446صباح عوض عبد النوايسه9294الثبات18الكركالكرك1042

ذكرمسلم3763طالب محمد عبد القادر الرصايره9294الثبات18الكركالكرك1043

ذكرمسلم2113محمد سعد سالمه العتايقه9294الثبات18الكركالكرك1044

ذكرمسلم2353مؤيد حاتم احمد الحجوج9294الثبات18الكركالكرك1045

ي9005اهل العزم19الكركالكرك1046 ذكرمسلم512ابراهيم محمد عبد الفتاح البستنحر

ذكرمسلم573احمد محمد حجازي فايز التميمي9005اهل العزم19الكركالكرك1047

اننىمسلم1256ايمان ظاهر محمد الطراونه9005اهل العزم19الكركالكرك1048

ذكرمسلم1490بسام يعقوب شومر الشمايله9005اهل العزم19الكركالكرك1049

ذكرمسلم2021خالد عوده عبد الواحد المعايطه9005اهل العزم19الكركالكرك1050

ذكرمسلم2854سالم عبد الحميد سالم الضمور9005اهل العزم19الكركالكرك1051

ذكرمسلم1383سهم احمد طلب المجاىلي9005اهل العزم19الكركالكرك1052

ذكرمسيحي1458ماهر جريس سالم البقاعي  9005اهل العزم19الكركالكرك1053

ذكرمسلم2334نضال مدهللا عبد الخرشه9005اهل العزم19الكركالكرك1054

ذكرمسلم2255ياسي   عيىس صبيح المواجده9005اهل العزم19الكركالكرك1055

ذكرمسلم998احمد عايد احمد المعايطه7138الكرك20الكركالكرك1056

ف علي سليمان الخرشه7138الكرك20الكركالكرك1057
ذكرمسلم2143اشر

ذكرمسلم1522ايمن محمد خلف الشواهي   العمرو7138الكرك20الكركالكرك1058

اننىمسلم1573دعاء عبد المجيد اكريم المواجده7138الكرك20الكركالكرك1059

ذكرمسيحي3466سامر سميح خلف الحجازين7138الكرك20الكركالكرك1060

ذكرمسلم1102سمب  عدى نوف البيايضه7138الكرك20الكركالكرك1061

ذكرمسلم2157علي عبد السالم عبد الكريم البطوش7138الكرك20الكركالكرك1062

ذكرمسلم3057علي مد هللا علي الطراونه7138الكرك20الكركالكرك1063

37صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

ذكرمسلم1531فايز سالم اضويحي الغديف 7138الكرك20الكركالكرك1064

اننىمسلم2580ايمان جمعه عبد القادر الرواد3355االتحاد1معانمعان1065

ذكرمسلم1924عبد الرحيم حميد صياح ابو هالله3355االتحاد1معانمعان1066

ايعه3355االتحاد1معانمعان1067 ذكرمسلم1911عبد القادر حامد محمود البر 

ذكرمسلم3248عبد هللا ابراهيم محمود الخوالده3355االتحاد1معانمعان1068

ذكرمسلم1914ياسي   محمد سلمان الطوره3355االتحاد1معانمعان1069

اننىمسلم3336ابتسام يوسف خليل النوافله5155العهد2معانمعان1070

ذكرمسلم1957حسن هارون عوده الحسنات5155العهد2معانمعان1071

ذكرمسلم2563صايل عبد السالم سالم الخليفات5155العهد2معانمعان1072

ذكرمسلم4873محمود ابراهيم محمد الفرجات5155العهد2معانمعان1073

ذكرمسلم2456خالد زاهر العبد الفناطسه2528الوفاء للوطن3معانمعان1074

ذكرمسلم669محمد عبد هللا سالم الحسنات2528الوفاء للوطن3معانمعان1075

ذكرمسلم679محمد علي معمر النوافله2528الوفاء للوطن3معانمعان1076

ذكرمسلم728نضال عبد هللا عبد القادر البحرى2528الوفاء للوطن3معانمعان1077

اننىمسلم1598نوال ابراهيم علي كريشان2528الوفاء للوطن3معانمعان1078

ذكرمسلم1709خلف عيىس موىس الرواضيه1883النور4معانمعان1079

ذكرمسلم1077رجا موىس خليل الخليفات1883النور4معانمعان1080

اننىمسلم1297رويده محمد موىس الرواضيه1883النور4معانمعان1081

اننىمسلم705بسمه علي مطلق الهباهبه1404الشوبك5معانمعان1082

ذكرمسلم593غنمي محمد يوسف الغنميي  1404الشوبك5معانمعان1083

ات1404الشوبك5معانمعان1084 ذكرمسلم590محمد ابراهيم سليمان الشقب 

ذكرمسلم550محمود محمد علي الدقور1404الشوبك5معانمعان1085

ذكرمسلم682احمد محمد عبد هللا الغنميي  4026الكرامة6معانمعان1086

اننىمسلم1820سهيله خليل دخل هللا ابو درويش4026الكرامة6معانمعان1087

ذكرمسلم3357شادي عبد هللا ابراهيم فري    ج4026الكرامة6معانمعان1088

ذكرمسلم1450محمد عبد هللا عيىس الخطيب4026الكرامة6معانمعان1089

ذكرمسلم449ابراهيم احمد ابراهيم الخشمان1590وطن7معانمعان1090

ذكرمسلم552احمد حسن حسي   الرفايعه1590وطن7معانمعان1091
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ي عبد هللا محمد البدور1590وطن7معانمعان1092
ذكرمسلم387هان 

اننىمسلم473هدى مصطف  خليل المالحيم1590وطن7معانمعان1093

ي علي سليمان الرواشده1590وطن7معانمعان1094
ذكرمسلم931وصف 

ذكرمسلم4505تيسب  محمد هليل ابوهالله كريشان4653المستقبل8معانمعان1095

ذكرمسلم1450عبد القادر مصطف  محمد ال خطاب4653المستقبل8معانمعان1096

ايعه4653المستقبل8معانمعان1097 ذكرمسلم1935محمد وائل هارون البر 

اننىمسلم2941ندى احمد مسلم كريشان4653المستقبل8معانمعان1098

ا9معانمعان1099 اننىمسلم3366عائشه احمد محمد الحسنات4277البب 

ا9معانمعان1100 ذكرمسلم4004محمد سليمان عيىس الهالالت4277البب 

ا9معانمعان1101 ذكرمسلم3051يوسف عقله معمر النوافله4277البب 

ي1االوىلالزرقاء1102
ذكرمسلم512ابراهيم عايد ذيب الغويري2153موطن 

ي1االوىلالزرقاء1103
ذكرمسلم132احمد عبد الفتاح محمود احدوش2153موطن 

ي1االوىلالزرقاء1104
ذكرمسلم353سمب  محفوظ عبد  الرحمن ابو هنيه2153موطن 

ي1االوىلالزرقاء1105
ذكرمسلم547عثمان عبد اللطيف عبده المحادين2153موطن 

ي1االوىلالزرقاء1106
ذكرمسلم418علي اسماعيل محمد قنديل2153موطن 

ي1االوىلالزرقاء1107
اننىمسلم645نجود طلب سالمه الدقس2153موطن 

ذكرمسلم906تركي بادي غيث الغويري1645الوفاء2االوىلالزرقاء1108

ذكرمسلم277عالء الدين عبد الحليم حامد حامد1645الوفاء2االوىلالزرقاء1109

ذكرمسلم164لؤى نايف فهد فهد1645الوفاء2االوىلالزرقاء1110

ذكرمسلم97ليث موىس سالمه المجاىلي1645الوفاء2االوىلالزرقاء1111

ذكرمسلم309محمد توفيق رمضان ابو عجالن1645الوفاء2االوىلالزرقاء1112

اننىمسلم148نانىسي محمد يوسف الحجر1645الوفاء2االوىلالزرقاء1113

ذكرمسلم181يوسف خليل احمد عمرو1645الوفاء2االوىلالزرقاء1114

اننىمسلم113احالم ياش علي الهبارنه574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1115

ذكرمسلم157احمد محمد عدنان احمد قنيش574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1116

ذكرمسلم71ادهم محمد سعيد عبد الرحيم آل سيف574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1117

ذكرمسلم53حسي   محمد حسن طشطوش574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1118

اننىمسلم136رحاب محمد احمد القضاه574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1119
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اننىمسيحي207ماجده يعقوب عبد هللا النمري574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1120

ذكرمسلم219محمد فريد محمد النوارصه574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1121

ذكرمسلم96محمد محمود علي البدور574نداء الزرقاء3االوىلالزرقاء1122

ي4االوىلالزرقاء1123
ي االردن 

اننىمسلم117بثينه عبد الكريم محمود جوارنه189الوطن 

ي4االوىلالزرقاء1124
ي االردن 

ذكرمسلم37رضا كامل حمدان التاج189الوطن 

ي4االوىلالزرقاء1125
ي االردن 

اننىمسلم56سحر سمب  محمد ذياب189الوطن 

ي4االوىلالزرقاء1126
ي االردن 

ف189الوطن  اننىمسلم12وفاء محمد امي   محمد شر

ي راغب شموط2009االقىص5االوىلالزرقاء1127 اننىمسلم303الهام صبر

ذكرمسلم375حازم حسن خالد ابو الوي2009االقىص5االوىلالزرقاء1128

ذكرمسلم563حسي   سلمان حريثان العالمات2009االقىص5االوىلالزرقاء1129

ي ذيب عامر2009االقىص5االوىلالزرقاء1130 ذكرمسلم577ذياب نحر

ذكرمسلم740طاهر امي   محمد نصار2009االقىص5االوىلالزرقاء1131

ذكرمسلم855عماد ياسي   محمد حميدان2009االقىص5االوىلالزرقاء1132

ذكرمسلم2418بدوي حابس ذياب العمري12967القرار6االوىلالزرقاء1133

ه12967القرار6االوىلالزرقاء1134 ذكرمسلم2438حسن سعيد يوسف صفب 

ذكرمسلم1631خب  هللا حسي   محمود العقرباوي12967القرار6االوىلالزرقاء1135

اننىمسلم2006كوثر يوسف ابراهيم الخلفات12967القرار6االوىلالزرقاء1136

ذكرمسلم6530محمد جميل محمد الظهراوي12967القرار6االوىلالزرقاء1137

ذكرمسلم1510محمد خالد محمد ابو الرب12967القرار6االوىلالزرقاء1138

ذكرمسلم3902محمد داود يوسف عمران12967القرار6االوىلالزرقاء1139

كىسي 7013مرزا قاسم بوالدمرزا بوالد12967القرار6االوىلالزرقاء1140 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسيحي5794هايل فري    ح جريس عياش12967القرار6االوىلالزرقاء1141

ذكرمسلم1771انس مازن كامل بليه9323القمة7االوىلالزرقاء1142

ذكرمسلم2204انور احمد السالق العجوري9323القمة7االوىلالزرقاء1143

ي9323القمة7االوىلالزرقاء1144
ذكرمسيحي351زياد توفيق سليمان حمان 

ذكرمسلم2267شادي صالح علي عبد هللا9323القمة7االوىلالزرقاء1145

ذكرمسلم577صالح عبد الكريم عبد العزيز قشطه9323القمة7االوىلالزرقاء1146

ذكرمسلم622عمر يوسف محمود جراح9323القمة7االوىلالزرقاء1147

اننىمسلم530النا حسن يحن  قوشحه9323القمة7االوىلالزرقاء1148
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ذكرمسلم3241محمد عواد رجاء الخاليله9323القمة7االوىلالزرقاء1149

اننىمسلم905نجاح عبد الرحمن احمد طشطوش9323القمة7االوىلالزرقاء1150

ذكرمسلم225احمد سعيد علي دغش641الشورى8االوىلالزرقاء1151

ذكرمسلم172عبد القادر سميح مصطف  الزين641الشورى8االوىلالزرقاء1152

ذكرمسلم135علي محمود حسي   الجندي641الشورى8االوىلالزرقاء1153

ذكرمسيحي49عيىس جورج حنا الشوملي641الشورى8االوىلالزرقاء1154

اننىمسلم201فاطمه شكرى عثمان الشخريت641الشورى8االوىلالزرقاء1155

ي ابو غليون641الشورى8االوىلالزرقاء1156 ذكرمسلم43لورنس سالمه بحب 

ذكرمسلم61ماجد احمد سليمان احمد641الشورى8االوىلالزرقاء1157

ي علي الصفدي641الشورى8االوىلالزرقاء1158
ذكرمسلم61محمد حسن 

ذكرمسلم2124رائد صقر محمد ابو لبه14413الشعب9االوىلالزرقاء1159

ي البلوي14413الشعب9االوىلالزرقاء1160
 
ذكرمسلم5164سالمه علي سلمان الهرف

ذكرمسيحي3434سلطي ابراهيم سليم خليفات14413الشعب9االوىلالزرقاء1161

اننىمسلم979عزيزه سعد عبطان الشواربه14413الشعب9االوىلالزرقاء1162

ذكرمسلم3295فيصل نايف جاد االعور14413الشعب9االوىلالزرقاء1163

ذكرمسلم1865قىصي احمد عبد الحميد الدميىسي14413الشعب9االوىلالزرقاء1164

كىسي 3011محمد شوكت محمد هاكوز14413الشعب9االوىلالزرقاء1165 ي/ شر
ذكرشيشان 

ذكرمسلم1811محمد علي سلمان القعب 14413الشعب9االوىلالزرقاء1166

ذكرمسلم4159يوسف حسن محمود ابو هويدي14413الشعب9االوىلالزرقاء1167

ذكرمسلم414اسحاق احمد محمد ابو حسي  6488العزم10االوىلالزرقاء1168

اننىمسيحي1810جوليت نيكوغوس يعقوب هاكوبيان6488العزم10االوىلالزرقاء1169

 علي المرار الخصاونه6488العزم10االوىلالزرقاء1170
ذكرمسلم1622حسي  

ذكرمسلم1135شاكر توفيق امي   العارورى6488العزم10االوىلالزرقاء1171

اننىمسلم394فاطمه محمد شيس العطاونه6488العزم10االوىلالزرقاء1172

ذكرمسلم2425محمد موىس هالل الغويرى6488العزم10االوىلالزرقاء1173

ذكرمسلم411محمد يوسف محمود سالمه6488العزم10االوىلالزرقاء1174

ذكرمسلم1664مرزوق حمد عواد الهبارنه6488العزم10االوىلالزرقاء1175

ذكرمسلم5630بهجت محمد احمد حمدان8687االصالح11االوىلالزرقاء1176

 علي مسيمي8687االصالح11االوىلالزرقاء1177
اننىمسلم5445حياه حسي  
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ذكرمسيحي5358طارق تيسب  سليمان عازر8687االصالح11االوىلالزرقاء1178

ي8687االصالح11االوىلالزرقاء1179
ذكرمسلم4720فالح محمد مفلح المومن 

ذكرمسلم5065فوزى خليفه اسماعيل ابراهيم8687االصالح11االوىلالزرقاء1180

ي ابو صعيليك8687االصالح11االوىلالزرقاء1181
ذكرمسلم6285محمد علي امنيف 

ذكرمسلم5517محمد محمود سلمان العالمات8687االصالح11االوىلالزرقاء1182

ذكرمسلم4835محمود عبد العزيز صالح زيوت8687االصالح11االوىلالزرقاء1183

ي8687االصالح11االوىلالزرقاء1184
كىسي 5698نبيل كامل احمد الشيشان  ي/ شر

ذكرشيشان 

ي توفيق عادي319الوطنية12االوىلالزرقاء1185
اننىمسلم124سماح لطف 

يف حمدان مصطف  عرجه319الوطنية12االوىلالزرقاء1186 ذكرمسلم170شر

ذكرمسلم115صالح عثمان محمد محمود319الوطنية12االوىلالزرقاء1187

ذكرمسلم73فايز فرحان موىس القيىسي319الوطنية12االوىلالزرقاء1188

ذكرمسلم111سليم محمد محفوظ ابو محفوظ147الرسالة13االوىلالزرقاء1189

ذكرمسلم53محمد سعيد سعدي يونس147الرسالة13االوىلالزرقاء1190

اننىمسلم34نوال احمد يوسف عالونه147الرسالة13االوىلالزرقاء1191

ذكرمسلم2749رائد مصباح طلب رباع10216العدالة14االوىلالزرقاء1192

اننىمسلم2533ردينه محمد محمود العطي10216العدالة14االوىلالزرقاء1193

ذكرمسلم952شكيب سلمان فواز الشومري10216العدالة14االوىلالزرقاء1194

ذكرمسلم891عبد المعطي محمد سالم فاضل10216العدالة14االوىلالزرقاء1195

ذكرمسلم2621محمد سالمه عطا هللا الغويري10216العدالة14االوىلالزرقاء1196

ذكرمسلم1229محمد علي محمود اعمر10216العدالة14االوىلالزرقاء1197

ذكرمسلم1441محمد مصطف  نوفل نوفل10216العدالة14االوىلالزرقاء1198

ذكرمسلم159احمد عبد هللا احمد حبايبه554التجديد15االوىلالزرقاء1199

ذكرمسلم161اسامه محمد محمود العديلي554التجديد15االوىلالزرقاء1200

اننىمسلم58اسالم فتحي عبد هللا ابو الرب554التجديد15االوىلالزرقاء1201

ذكرمسلم283اكرم احمد خرص  عبد الرحمن554التجديد15االوىلالزرقاء1202

اننىمسلم42ورده مصطف  محمد علوش554التجديد15االوىلالزرقاء1203

ي نمر نارص769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1204
ذكرمسلم130جمال عبد الغن 

ذكرمسلم339خالد فايز محمود عبد الدايم769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1205

ي السيد ابو هره769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1206
اننىمسلم177خوله حسن 
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ذكرمسلم127عبد هللا جمعه عويض ابو عمره769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1207

ي769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1208
عان  ذكرمسلم133عماد اسماعيل موىس الب 

ذكرمسلم258عمار عبد هللا شحاده المخامره769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1209

ي محمد ابوعديله769خرص  االردن16االوىلالزرقاء1210
ذكرمسلم116محمد بن فاض 

ي التقدمي17االوىلالزرقاء1211 ذكرمسلم73ابراهيم عبد المعطي محمود عساف126العرنر

ي التقدمي17االوىلالزرقاء1212 ذكرمسلم105احمد محمد اسعد حمدان126العرنر

ي التقدمي17االوىلالزرقاء1213 ذكرمسلم85عامر صالح محمد حمدان126العرنر

ي التقدمي17االوىلالزرقاء1214 ي حمدان126العرنر ذكرمسلم72معاذ عبد السالم عرانر

ي عارف محمد غنيم6151كرامة18االوىلالزرقاء1215
ذكرمسلم2120انور سبن 

ذكرمسلم614رائد محمود رشيد حسن6151كرامة18االوىلالزرقاء1216

ذكرمسلم894سائد عبد العزيز ابراهيم يعقوب6151كرامة18االوىلالزرقاء1217

ذكرمسلم1347سمب  عبد هللا مصطف  عبد الحافظ6151كرامة18االوىلالزرقاء1218

اننىمسلم457سناء غازي عبد بيوض6151كرامة18االوىلالزرقاء1219

ذكرمسلم1530عبد الكريم محمد عبيد هللا ابو جوده6151كرامة18االوىلالزرقاء1220

ذكرمسلم1151عمر احمد مصلح العمرى6151كرامة18االوىلالزرقاء1221

ذكرمسيحي1733ميالد حكمت عارف عواد6151كرامة18االوىلالزرقاء1222

اننىمسلم96بسمه عوده نافع خليفات697النهضة19االوىلالزرقاء1223

ي697النهضة19االوىلالزرقاء1224 كىسي 178حوريه محمد يوسف عزالدين اولنر ي/ شر
اننىشيشان 

ي حمد هللا محمد شقور697النهضة19االوىلالزرقاء1225
 
ذكرمسلم157راف

ذكرمسلم268رامي علي مرعي مرعي697النهضة19االوىلالزرقاء1226

ذكرمسلم124رائد عبد هللا خليل اسعد697النهضة19االوىلالزرقاء1227

ذكرمسيحي137رومل منصور سالمه دحابره697النهضة19االوىلالزرقاء1228

ذكرمسلم108عوده حماد سليمان ابو هليل697النهضة19االوىلالزرقاء1229

ذكرمسلم60مشهور سالم سويلم الزريقات697النهضة19االوىلالزرقاء1230

ذكرمسلم265يوسف محمد عبد هللا ابو دهيم697النهضة19االوىلالزرقاء1231

ذكرمسلم1918احمد زهب  جبر عبد هللا2415االصالح1الثانيةالزرقاء1232

ذكرمسلم1740خليل عبد الفتاح عالوي الخاليله2415االصالح1الثانيةالزرقاء1233

اننىمسلم1644سهب  نوفل شحاده نوفل2415االصالح1الثانيةالزرقاء1234
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ذكرمسلم1614محمود علي محمد الخطيب2415االصالح1الثانيةالزرقاء1235

ي جرادات342العمل2الثانيةالزرقاء1236
 
ه سمب  صدف اننىمسلم89امب 

ذكرمسلم93خالد عليان جالل عليمات342العمل2الثانيةالزرقاء1237

ذكرمسلم71ياش عبد الرحمن مصطف  صالح342العمل2الثانيةالزرقاء1238

ذكرمسلم88يوسف صالح حسن هندي342العمل2الثانيةالزرقاء1239

ذكرمسلم169يوسف محمد مفلح العبكل342العمل2الثانيةالزرقاء1240

اننىمسلم2413جميله محمد سليمان المشاقبه4950اهل الهمة3الثانيةالزرقاء1241

ذكرمسلم232خليل محمد دعوس محمد4950اهل الهمة3الثانيةالزرقاء1242

ذكرمسلم345رائد يوسف حمدان الخاليله4950اهل الهمة3الثانيةالزرقاء1243

ذكرمسلم4004سليمان خليف عقله القالب4950اهل الهمة3الثانيةالزرقاء1244

ذكرمسلم1023محمد عكاشه محمد الزواهره4950اهل الهمة3الثانيةالزرقاء1245

ي5389تجديد4الثانيةالزرقاء1246
اننىمسلم435صباح احمد سليم ترعان 

ذكرمسلم1658عماد امي   عبد الرحمن الخاليله5389تجديد4الثانيةالزرقاء1247

ذكرمسلم2027عمر محمود عقله الزيود5389تجديد4الثانيةالزرقاء1248

ذكرمسلم740محمد عبد الرحمن عبد خليفه5389تجديد4الثانيةالزرقاء1249

ذكرمسلم1794نعمان موىس خليف الزواهره5389تجديد4الثانيةالزرقاء1250

اننىمسلم286دالل عصام راشد ابراهيم1953ابناء الزرقاء5الثانيةالزرقاء1251

ذكرمسلم835رفيق حموده خليل احمد1953ابناء الزرقاء5الثانيةالزرقاء1252

ي الزواهره1953ابناء الزرقاء5الثانيةالزرقاء1253
 
ف ذكرمسلم985صالح خلف الشر

ي1953ابناء الزرقاء5الثانيةالزرقاء1254 ذكرمسلم214عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الحجوحر

ذكرمسلم92محمد محمود احمد عليان1953ابناء الزرقاء5الثانيةالزرقاء1255

ذكرمسلم644بشب  عبد الرحمن زكي عبد هللا3914القدس6الثانيةالزرقاء1256

اننىمسلم1336ريم احمد قاسم عبد الرازق3914القدس6الثانيةالزرقاء1257

ذكرمسلم698عقل تيسب  نصار قدح3914القدس6الثانيةالزرقاء1258

ذكرمسلم648محمد ذيب محمد الباز3914القدس6الثانيةالزرقاء1259

ذكرمسلم3068محمد يوسف محمد الحجوج3914القدس6الثانيةالزرقاء1260

ذكرمسلم208ايمن احمد عبدهللا الخطيب4717الوفاء للوطن7الثانيةالزرقاء1261

ذكرمسلم3410حمود ابراهيم احمد الزواهره4717الوفاء للوطن7الثانيةالزرقاء1262

ذكرمسلم478صالح عبد خرص  الخاليله4717الوفاء للوطن7الثانيةالزرقاء1263
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اننىمسلم568عليا ايوب ارشود الخاليله4717الوفاء للوطن7الثانيةالزرقاء1264

ي الخاليله4717الوفاء للوطن7الثانيةالزرقاء1265
 
ف ذكرمسلم1371موىس رشيد شر

ذكرمسلم223بسام فتحي عبد ابو حالوه3684عي   الوطن8الثانيةالزرقاء1266

ذكرمسلم469رائد محفوظ عبد الحافظ غيث3684عي   الوطن8الثانيةالزرقاء1267

ذكرمسلم438فايز محمد قاسم حشكي3684عي   الوطن8الثانيةالزرقاء1268

اننىمسلم629نشين فالح مسلم الزواهره3684عي   الوطن8الثانيةالزرقاء1269

ذكرمسلم3182نواف مقبل سلمان المعل3684عي   الوطن8الثانيةالزرقاء1270

ي9الثانيةالزرقاء1271
ذكرمسلم11احمد عبد الوهاب عيد الزواهره28ابشر وطن 

ي9الثانيةالزرقاء1272
ذكرمسلم16عبد هللا عبد الوهاب عيد الزواهره28ابشر وطن 

ي9الثانيةالزرقاء1273
ذكرمسلم6عدنان عبد الكريم احمد الزواهره28ابشر وطن 

اننىمسلم237االء حميد محمود الفقيه607خرص  االردن10الثانيةالزرقاء1274

ذكرمسلم88عدنان احمد محمود صفديه607خرص  االردن10الثانيةالزرقاء1275

ذكرمسلم193علي يوسف علي جبيالت607خرص  االردن10الثانيةالزرقاء1276

ذكرمسلم330فيصل ابراهيم جديع البلوي607خرص  االردن10الثانيةالزرقاء1277

ابي  607خرص  االردن10الثانيةالزرقاء1278
ذكرمسلم318محمد عوده سليمان الب 

ذكرمسلم592احمد محمد خلف عليمات6285العهد11الثانيةالزرقاء1279

ذكرمسلم3549احمد محمد قاسم الخاليله6285العهد11الثانيةالزرقاء1280

ي تيسب  عبد الكريم الخاليله6285العهد11الثانيةالزرقاء1281
اننىمسلم1989امان 

ذكرمسلم294حماده محمد عرفات فرحات سنقرط6285العهد11الثانيةالزرقاء1282

ذكرمسلم2787مخلد احمد موىس الزواهره6285العهد11الثانيةالزرقاء1283

ذكرمسلم701اياد جمال عبد اللطيف سالمه5546المستقبل الزرقاء12الثانيةالزرقاء1284

ذكرمسلم618خليل ابراهيم خليل تيم5546المستقبل الزرقاء12الثانيةالزرقاء1285

اننىمسلم3840رهق محمد سليم الزواهره5546المستقبل الزرقاء12الثانيةالزرقاء1286

ذكرمسلم5340علي سالم فاضل الخاليله5546المستقبل الزرقاء12الثانيةالزرقاء1287

ذكرمسلم4877رائد عقله مفلح الخزاعله10343النشام1المفرقالمفرق1288

ي الطلب الحسبان10343النشام1المفرقالمفرق1289
ذكرمسلم1104فرحان فاض 

اننىمسلم5036نعمات عبد الكريم خريوش الحراحشه10343النشام1المفرقالمفرق1290

ذكرمسلم5927نواف فارس عليان خوالده10343النشام1المفرقالمفرق1291
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ذكرمسلم1190احمد خالد علي الخزاعله7723أبناء المفرق2المفرقالمفرق1292

ذكرمسلم1103احمد عواد موىس هواري7723أبناء المفرق2المفرقالمفرق1293

اننىمسلم4783ساميه محمد عقيل العليمات7723أبناء المفرق2المفرقالمفرق1294

ذكرمسلم1160مصطف  محمد عبيد كردى7723أبناء المفرق2المفرقالمفرق1295

ذكرمسلم7173يزن حسي   سليمان الشديفات7723أبناء المفرق2المفرقالمفرق1296

ذكرمسلم225سمب  عبد القادر احمد الصباغ1370التغيب 3المفرقالمفرق1297

ذكرمسلم854شوكت محمود رشيد الخزاعله1370التغيب 3المفرقالمفرق1298

ذكرمسلم541طالل حسي   محمد ابو مالك1370التغيب 3المفرقالمفرق1299

ذكرمسلم534محمد حمدان عبد هللا الرشود1370التغيب 3المفرقالمفرق1300

يفه1370التغيب 3المفرقالمفرق1301 اننىمسلم361نظام محسن محمد ابو شر

ذكرمسلم1421عبد هللا حسن علي ابو محفوظ2217الكرامه4المفرقالمفرق1302

ي2217الكرامه4المفرقالمفرق1303 نر ذكرمسلم1099غازي حسن محمد المغب 

ذكرمسلم1468فايز فرج هللا فراج ابو راس2217الكرامه4المفرقالمفرق1304

اننىمسلم1079نجوى غازي يوسف ابوشلفه2217الكرامه4المفرقالمفرق1305

ذكرمسلم2841رامي احمد مصطف  ابوسيف9026القدس عربية5المفرقالمفرق1306

اننىمسلم5729ريما محمد الخلف ابو العيس9026القدس عربية5المفرقالمفرق1307

ذكرمسلم8324عبدالكريم فيصل ضيف هللا الدغمي9026القدس عربية5المفرقالمفرق1308

ذكرمسلم2856عدنان نظمي توفيق ابو جابر9026القدس عربية5المفرقالمفرق1309

ذكرمسلم3424معاذ نايف سلمان الفالح9026القدس عربية5المفرقالمفرق1310

ذكرمسلم1532امجد محمد حسن ابو صالح7456وطن6المفرقالمفرق1311

اننىمسلم4416ريم عقله نواش ابو دلبوح7456وطن6المفرقالمفرق1312

ذكرمسلم1333محمد حسي   حسن الهياجنه7456وطن6المفرقالمفرق1313

ذكرمسلم6344مفلح محمد مفلح الخزاعله7456وطن6المفرقالمفرق1314

ذكرمسلم1622هيثم احمد محمد منصور7456وطن6المفرقالمفرق1315

ذكرمسلم4520اسماعيل راشد عبود المشاقبه7941النور7المفرقالمفرق1316

ذكرمسلم2834عبد الرحمن خليف خليفه الخوالده7941النور7المفرقالمفرق1317

ذكرمسلم795محمد احميد محارب حراحشه7941النور7المفرقالمفرق1318

ذكرمسلم2632نايف حامد محمد العليمات7941النور7المفرقالمفرق1319

اننىمسلم2131نوال سالم طلب الزبون7941النور7المفرقالمفرق1320
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ذكرمسلم888جمعه فالح ابراهيم التويجر4417العهد1الطفيلةالطفيلة1321

ذكرمسلم1105خليل محمد عبدربه الحداريس4417العهد1الطفيلةالطفيلة1322

اننىمسلم719عبله حمود سالم العوران4417العهد1الطفيلةالطفيلة1323

ذكرمسلم1140عطا هللا عبد ربه همالن الرعود4417العهد1الطفيلةالطفيلة1324

ذكرمسلم2251محمد احمد خليف المرايات4417العهد1الطفيلةالطفيلة1325

اننىمسلم1926اسالم صالح مدروش الطباشات3009الميثاق2الطفيلةالطفيلة1326

ذكرمسلم1433ايمن علي عبد هللا الرواشده3009الميثاق2الطفيلةالطفيلة1327

ذكرمسلم730زيد ركاد عبيد السوالقه المعاويص3009الميثاق2الطفيلةالطفيلة1328

ذكرمسلم1136محمود محمد محمود الشباطات3009الميثاق2الطفيلةالطفيلة1329

ذكرمسلم1058وائل عطا هللا ارحيل البداينه3009الميثاق2الطفيلةالطفيلة1330

اننىمسلم1876جواهر عطيه ضيف هللا السعودي2223الراية3الطفيلةالطفيلة1331

ذكرمسلم1922فتحي رزق سليمان الخوالده2223الراية3الطفيلةالطفيلة1332

ذكرمسلم1022ابراهيم يحن  فايز العوران3151البيضاء4الطفيلةالطفيلة1333

ذكرمسلم510مامون حمد مصطف  القطاطشه3151البيضاء4الطفيلةالطفيلة1334

ي المرصي3151البيضاء4الطفيلةالطفيلة1335 ذكرمسلم1446محمد عبد هللا عبد الننر

ذكرمسلم446محمود حمد احمد العمايره3151البيضاء4الطفيلةالطفيلة1336

اننىمسلم901نوره عبد الرحمن محمد السعود3151البيضاء4الطفيلةالطفيلة1337

ذكرمسلم2159اسامه صقر عطيه القوابعه4215النشام5الطفيلةالطفيلة1338

ذكرمسلم929تيسب  خليل عبدالمهدي العوران4215النشام5الطفيلةالطفيلة1339

ذكرمسلم1450عرفات عقله حمد المرايات4215النشام5الطفيلةالطفيلة1340

ي4215النشام5الطفيلةالطفيلة1341
 
اننىمسلم1492فتحيه مشهور سالمه المراف

ذكرمسلم1261محمود عبدربه سلمان الجرابعه4215النشام5الطفيلةالطفيلة1342

ذكرمسلم413ابراهيم حماد عبدهللا السعايده4068الحق6الطفيلةالطفيلة1343

اننىمسلم1325انصاف احمد سالمه الخوالده4068الحق6الطفيلةالطفيلة1344

ذكرمسلم593طه محمد سليمان العطيوي4068الحق6الطفيلةالطفيلة1345

ذكرمسلم3386عبد هللا علي خليل عواد4068الحق6الطفيلةالطفيلة1346

ي علي محمد النعانعه4068الحق6الطفيلةالطفيلة1347
ذكرمسلم388هان 

ه توفيق حماد القوابعه3366الخب 7الطفيلةالطفيلة1348 اننىمسلم815امب 
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اننىمسلم892راميه سعود محمود البدارين3366الخب 7الطفيلةالطفيلة1349

ذكرمسلم505عاطف جعفر احمد المحاسنه3366الخب 7الطفيلةالطفيلة1350

ذكرمسلم3186محمد اسماعيل علي السعودي3366الخب 7الطفيلةالطفيلة1351

ي المسيعدين2275السنابل8الطفيلةالطفيلة1352 اننىمسلم980عائشه محمد ناحر

ي عبد المجيد السعودي2275السنابل8الطفيلةالطفيلة1353
ذكرمسلم375عبد السالم هان 

اننىمسلم404فائزه ذياب سليم النخاطي  2275السنابل8الطفيلةالطفيلة1354

ذكرمسلم1331فايز محمد غانم السعودي2275السنابل8الطفيلةالطفيلة1355

يل عبد الكريم الرفوع2275السنابل8الطفيلةالطفيلة1356 ذكرمسلم1347هارون جبر

ان9الطفيلةالطفيلة1357 ذكرمسلم1879بسام عبد هللا محمد العمريي  2550المب  

ان9الطفيلةالطفيلة1358 ي محمود الشباطات2550المب  
ذكرمسلم901حسام لطف 

ان9الطفيلةالطفيلة1359 وس2550المب   ذكرمسلم745ساري محمد سالم الرص 

ان9الطفيلةالطفيلة1360 ذكرمسلم394عبد المجيد هالل عطا هللا السوالقه2550المب  

ان9الطفيلةالطفيلة1361 اننىمسلم1126مونا خليل علي القطامي  2550المب  

ذكرمسلم3789علي عواد حمد السنيد6802العزم1مادبامادبا1362

ذكرمسيحي2852فؤاد صالح صبح العجيالت6802العزم1مادبامادبا1363

ذكرمسلم2392محمد سالم مسلم الفقهاء6802العزم1مادبامادبا1364

اننىمسلم3361من  عايش عبد القادر السليمات6802العزم1مادبامادبا1365

ذكرمسلم4170نصار فالح اسماعيل الحيصه6802العزم1مادبامادبا1366

اننىمسلم3566اسماء صالح محمود الرواحنه4900الوفاء2مادبامادبا1367

ذكرمسلم2686صالح نارص مبارك الفقهاء4900الوفاء2مادبامادبا1368

ذكرمسلم2551عبد الرحمن عبيدهللا عطا اللة الوليدات4900الوفاء2مادبامادبا1369

يزات4900الوفاء2مادبامادبا1370 ي البر
ذكرمسلم4615عبد الهادى سليمان ثان 

ذكرمسيحي3254مجدي نورس جريس اليعقوب4900الوفاء2مادبامادبا1371

ذكرمسلم3114انور جمال داود الرواحنه3713لواء ذيبان3مادبامادبا1372

ذكرمسلم2524سالم خليل خلف الهواوشه3713لواء ذيبان3مادبامادبا1373

ذكرمسيحي2450سند ابراهيم عبد هللا حدادين3713لواء ذيبان3مادبامادبا1374

اننىمسلم2688شذى فرج مبارك الهاشم3713لواء ذيبان3مادبامادبا1375

ذكرمسلم2206فؤاد فهد زعل القبيالت3713لواء ذيبان3مادبامادبا1376
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ذكرمسيحي448سالم نرص سالم الشماس908األصل والثبات4مادبامادبا1377

ي البلوي908األصل والثبات4مادبامادبا1378 ذكرمسلم455فواز مدهللا عبدالننر

ذكرمسلم412محمد فليح فنش الفقهاء908األصل والثبات4مادبامادبا1379

اننىمسلم638منتىه سالم سليم التي  908األصل والثبات4مادبامادبا1380

 احمد علي العجولي  908األصل والثبات4مادبامادبا1381
ذكرمسلم560ياسي  

ي5مادبامادبا1382
ذكرمسلم113عطا عبد المجيد محمود رحال295موطن 

ي5مادبامادبا1383
ذكرمسلم184فايز عبد الرحمن سليمان الشاهي  295موطن 

ي5مادبامادبا1384
اننىمسلم197فدوى عبد هللا سليمان الحمارنه295موطن 

ي5مادبامادبا1385
ف الفقهاء295موطن  ذكرمسلم172محمد احمد مشر

اننىمسلم89رانيا محمود حمدان الشخاتره141 كتلة اإلرادة6مادبامادبا1386

ذكرمسيحي67عدي رجا اديب كرادشه141 كتلة اإلرادة6مادبامادبا1387

ذكرمسلم81محمد حمود سالم المعايعه141 كتلة اإلرادة6مادبامادبا1388

ذكرمسلم62وائل عبد الباري عطيه الوليدات141 كتلة اإلرادة6مادبامادبا1389

ذكرمسلم704اميه جمال هويمل الفقهاء3005وطن7مادبامادبا1390

ذكرمسلم725زياد محمود سالم النجادا3005وطن7مادبامادبا1391

ذكرمسلم2561عدنان سعيد محمد الركيبات3005وطن7مادبامادبا1392

ذكرمسيحي1704مبارك سام عوده هللا الطوال3005وطن7مادبامادبا1393

اننىمسلم1203مرام مسلم علي الحيصه3005وطن7مادبامادبا1394

اننىمسلم1953جهاد عادل يوسف ابو ربيحه2632االصالح8مادبامادبا1395

ذكرمسلم1816حمد مطلق احمد الهروط2632االصالح8مادبامادبا1396

ذكرمسلم1690خليل محمد مساعد ابو مساعد2632االصالح8مادبامادبا1397

ر يوسف عبد الهادى محمد2632االصالح8مادبامادبا1398 ذكرمسلم2174مب  

ذكرمسلم478اكرم عبد الكريم مصطف  الحواجره1165النجاح9مادبامادبا1399

اننىمسلم459جميله عياش غانم الشباكي1165النجاح9مادبامادبا1400

ذكرمسلم270عاطف محمد ابراهيم يوسف1165النجاح9مادبامادبا1401

ذكرمسيحي489فارس نارص عوده هللا الطوال1165النجاح9مادبامادبا1402

ذكرمسلم823محمود خالد غافل الخريبات1165النجاح9مادبامادبا1403

ذكرمسلم1790سامر نوفان فضيل العبابسه3217العز والكرامة10مادبامادبا1404

ذكرمسلم1747عبد العزيز محمود محمد الخواطره3217العز والكرامة10مادبامادبا1405
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ذكرمسلم1393عبد القادر سلمان نوري الفشيكات3217العز والكرامة10مادبامادبا1406

ذكرمسيحي1966معب   حنا خليل القسوس3217العز والكرامة10مادبامادبا1407

اننىمسلم1325ميسون عبد الرحمن محمد الشوابكه3217العز والكرامة10مادبامادبا1408

ذكرمسلم993ابراهيم مصبح خلف البواريد1470التضامن12مادبامادبا1409

ذكرمسلم813خليل فالح فليح الطوالبه1470التضامن12مادبامادبا1410

ذكرمسلم681علي سالم علي الرواحنه1470التضامن12مادبامادبا1411

ذكرمسيحي664عماد زهب  عيىس الصفدي1470التضامن12مادبامادبا1412

اننىمسلم719فليحه مرسال فالح القبيالت1470التضامن12مادبامادبا1413

اننىمسلم1321سهاد حمزه محمد العبادى2789الوفاق13مادبامادبا1414

ذكرمسيحي1653فاخر سلطان جريس الساليطه2789الوفاق13مادبامادبا1415

ذكرمسلم2018فايز عبد الحميد عبد القادر القطيش2789الوفاق13مادبامادبا1416

ذكرمسلم1477نايف سالم محمد الشوابكه2789الوفاق13مادبامادبا1417

ف خالد عبد الرحمن ابو حشيش3890الوحدة الوطنيه14مادبامادبا1418 ذكرمسلم1795اشر

ي الرضاونه3890الوحدة الوطنيه14مادبامادبا1419 اننىمسلم1184ايالف عبد هللا راحر

ذكرمسلم950خرص  احمد حسن الكسابره3890الوحدة الوطنيه14مادبامادبا1420

ذكرمسيحي2257عماد فيليب مجلي حداد3890الوحدة الوطنيه14مادبامادبا1421

ذكرمسلم1702نايف محمد علي المليطي3890الوحدة الوطنيه14مادبامادبا1422

ذكرمسلم2887سمب  محمود عثمان الرواجيح البقوم6372التغيب 15مادبامادبا1423

ذكرمسلم3000صالح عبد الجليل مرار الوخيان6372التغيب 15مادبامادبا1424

ذكرمسيحي2928عيىس مخائيل سالمه نصار6372التغيب 15مادبامادبا1425

اننىمسلم2472غاده نايف حسن القيىسي6372التغيب 15مادبامادبا1426

ذكرمسلم2699محمود محمد عليان الشوابكه6372التغيب 15مادبامادبا1427

ذكرمسيحي606برجس سمعان سلمان الحدادين1966صوت الحق16مادبامادبا1428

اننىمسلم896عائشه عبد الكريم حسي   ابو غيث1966صوت الحق16مادبامادبا1429

ذكرمسلم815محمد سالم محمد الشياحي  1966صوت الحق16مادبامادبا1430

ذكرمسلم946محمد علي سالم ابوالهيه1966صوت الحق16مادبامادبا1431

ذكرمسلم899محمود غندور خليل البشيش1966صوت الحق16مادبامادبا1432

اننىمسلم1654بسما ابراهيم نرص اصليح7406مادبا17مادبامادبا1433

ذكرمسلم1036حسن محمد حسن الشخاتره7406مادبا17مادبامادبا1434

50صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

ذكرمسلم2916زيد محمد فالح الشوابكه7406مادبا17مادبامادبا1435

ذكرمسلم5067عبد الرحيم فالح عبيد هللا المعايعه7406مادبا17مادبامادبا1436

ذكرمسيحي2011يزن نبيه جريس الحمارنه7406مادبا17مادبامادبا1437

ذكرمسلم4055ابراهيم احمد محمد المحاسنه5584االصالح1جرشجرش1438

ي مصطف 5584االصالح1جرشجرش1439
ذكرمسلم1659صالح سالم علي بن 

ذكرمسلم1827محمد احمد عبد القادر ربيع5584االصالح1جرشجرش1440

اننىمسلم2757هدى حسي   محمد عتوم5584االصالح1جرشجرش1441

اننىمسلم3281امال علي جميل الوضحا القرعان7292جرش للجميع2جرشجرش1442

ذكرمسلم3488بدر عواد رجا الحراحشه7292جرش للجميع2جرشجرش1443

ذكرمسلم2764فايز عبد الكريم عوده هللا الخوالده7292جرش للجميع2جرشجرش1444

ي بكار7292جرش للجميع2جرشجرش1445
ذكرمسلم1037كامل علي االحمد بن 

ذكرمسلم2808هاشم عبد الكريم علي الزبون7292جرش للجميع2جرشجرش1446

ذكرمسلم7286زيد احمد علي العتوم13127اهل العزم3جرشجرش1447

ذكرمسلم4342عقله غمار مفلح الزبون13127اهل العزم3جرشجرش1448

ذكرمسلم2599علي صالح عبد هللا قعوار13127اهل العزم3جرشجرش1449

اننىمسلم3900فايزه احمد حسي   الشهاب13127اهل العزم3جرشجرش1450

ذكرمسلم1973ناجح عمر حسن الصوى13127اهل العزم3جرشجرش1451

اننىمسلم849بديعه موىس محمود عتمه5949الحق4جرشجرش1452

ذكرمسلم651حسن محمد ابراهيم حوامده5949الحق4جرشجرش1453

ذكرمسلم2051صالح سليمان احمد الدبيسيه5949الحق4جرشجرش1454

ذكرمسلم2521محمد عبد الكريم عيىس عفيف5949الحق4جرشجرش1455

ذكرمسلم1447محمد فهمي عبد الموىل المرازيق5949الحق4جرشجرش1456

ي8635التغيب 5جرشجرش1457 ذكرمسلم2409زياد ونس عقله الزعنر

ي8635التغيب 5جرشجرش1458
ذكرمسلم2489عاطف خالد حمدان الريمون 

ذكرمسلم1631عايد رزق هللا عبد القادر غدايره8635التغيب 5جرشجرش1459

اننىمسلم2174عفاف طه راشد نظامي8635التغيب 5جرشجرش1460

ذكرمسلم3654ماجد محمد حسن الرواشده8635التغيب 5جرشجرش1461

ذكرمسلم1242حمزه محمود رضوان الصمادي7571الوطن للجميع6جرشجرش1462
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ذكرمسلم1179سعيد مصطف  الحمد الشهاب7571الوطن للجميع6جرشجرش1463

ذكرمسلم1109عبد الفتاح ضيف هللا عبد الفتاح دبيسيه7571الوطن للجميع6جرشجرش1464

ذكرمسلم7101عمر احمد محمد العيارصه7571الوطن للجميع6جرشجرش1465

اننىمسلم2832نجاح محمد مسلم العزه7571الوطن للجميع6جرشجرش1466

ذكرمسلم686احمد محمد فزاع خوالده1273الوحده الوطنيه7جرشجرش1467

اننىمسلم648بثينه موىس سلمان العكاليك1273الوحده الوطنيه7جرشجرش1468

ذكرمسلم440علي احمد مصطف  النوارصه1273الوحده الوطنيه7جرشجرش1469

ذكرمسلم288ماهر عدنان قاسم عضيبات1273الوحده الوطنيه7جرشجرش1470

ذكرمسلم546ممدوح محمد كريم الزبون1273الوحده الوطنيه7جرشجرش1471

ذكرمسلم4742اسامه علي حسي   مقابله10653النهضة8جرشجرش1472

ي10653النهضة8جرشجرش1473 اننىمسلم2971ايمان احمد علي الزعنر

ذكرمسلم2265حسن احمد حسي   القيام10653النهضة8جرشجرش1474

ذكرمسلم1776نضال ماجد احمد مصطف 10653النهضة8جرشجرش1475

ذكرمسلم4998نواش عقله عطيه القواقزه10653النهضة8جرشجرش1476

ي9891التعاون1عجلونعجلون1477
ذكرمسلم5426بالل محمد سالم المومن 

ذكرمسيحي5650رضا خليل خوري حداد9891التعاون1عجلونعجلون1478

ي9891التعاون1عجلونعجلون1479
اننىمسلم4817صفاء عبد هللا محمد المومن 

ي9891التعاون1عجلونعجلون1480
ذكرمسلم5268علي محمد علي المومن 

ي9891التعاون1عجلونعجلون1481
ذكرمسلم4847محمد حسي   مصطف  المومن 

اننىمسلم112بسما محمد حسن ابو ليمون318النشميات2عجلونعجلون1482

اننىمسلم236ختام حسن احمد الزغول318النشميات2عجلونعجلون1483

اننىمسيحي85ندى خليل سليمان السلمان318النشميات2عجلونعجلون1484

اننىمسلم118نوال عبد هللا عبد الجواد البعول318النشميات2عجلونعجلون1485

ي253الشباب3عجلونعجلون1486
ي عبد الغن 

ذكرمسلم151خالد علي محمد بن 

ي الحداد253الشباب3عجلونعجلون1487
اننىمسيحي115رغده اسعد مفىص 

ذكرمسلم143علي احمد ابراهيم انجادات253الشباب3عجلونعجلون1488

ذكرمسلم157هشام عاطف حسي   محاوره253الشباب3عجلونعجلون1489

اننىمسلم1594رنا صالح محمد الصمادي7087العمل4عجلونعجلون1490
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ذكرمسلم1891فهيم محمود محمد الصمادى7087العمل4عجلونعجلون1491

ذكرمسلم6095كمال احمد محمد الزغول7087العمل4عجلونعجلون1492

اننىمسلم3104نشين احمد حسي   الزغول7087العمل4عجلونعجلون1493

ي هالل عبد هللا حداد7087العمل4عجلونعجلون1494
ذكرمسيحي2960وصف 

اننىمسلم4188سناء فرحان احمد القضاه10988الراشد5عجلونعجلون1495

ذكرمسلم4965عامر قاسم هندى القضاه10988الراشد5عجلونعجلون1496

ذكرمسلم5510فراس احمد محمد قضاه10988الراشد5عجلونعجلون1497

ي فرحان حداد10988الراشد5عجلونعجلون1498 ذكرمسيحي6847فريد ثلحر

ذكرمسلم5036محمد اسماعيل عارف الفريحات10988الراشد5عجلونعجلون1499

ذكرمسلم64زكي محمد العبد الرحمن الربابعه100النهضة6عجلونعجلون1500

ي عنانزه100النهضة6عجلونعجلون1501 ذكرمسلم25محمد امي   محمود راحر

اننىمسلم52هدايا ابراهيم محمد الفريحات100النهضة6عجلونعجلون1502

ذكرمسلم609راتب سعد قويدر العنانزه1482االصالح7عجلونعجلون1503

ذكرمسلم1288محمد حسي   عبد القادر زغول1482االصالح7عجلونعجلون1504

ذكرمسلم697نرصى محمود مصطف  الزغول1482االصالح7عجلونعجلون1505

ذكرمسلم1067اسعد محمد االحمد غرايبه3040خيط العز8عجلونعجلون1506

ي سعيد3040خيط العز8عجلونعجلون1507
ذكرمسلم1464رياض محمد رشيد بن 

ذكرمسلم2327علي احمد خلف درابكه3040خيط العز8عجلونعجلون1508

ذكرمسيحي1129فادى زواد عايد السمردىلي3040خيط العز8عجلونعجلون1509

اننىمسلم1474ميسلون احمد ياسي   العرود3040خيط العز8عجلونعجلون1510

ي235المستقبل9عجلونعجلون1511
ذكرمسلم231حسان فايز عبد هللا مومن 

ذكرمسيحي177خليل جوهر السالمه عريفج235المستقبل9عجلونعجلون1512

ذكرمسلم103حكم حسي   عبيد هللا الجباىلي131الكرامة والتجديد10عجلونعجلون1513

ذكرمسلم60محمد ضيف هللا عبد الرحيم العساسله131الكرامة والتجديد10عجلونعجلون1514

ي شعبان131الكرامة والتجديد10عجلونعجلون1515
اننىمسلم77ميسون محمد حسي   بن 

ه3100خيط اللير 11عجلونعجلون1516 اننىمسلم1499امال ضيف هللا مصطف  الشواشر

ذكرمسلم1326ايوب علي محمد نجادات3100خيط اللير 11عجلونعجلون1517

ذكرمسيحي1557زكي حبيب مسعود زوايده3100خيط اللير 11عجلونعجلون1518

ذكرمسلم1339سليم محمد سليم دويكات3100خيط اللير 11عجلونعجلون1519
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ي عطا3100خيط اللير 11عجلونعجلون1520
ذكرمسلم2517علي صالح ابراهيم بن 

اننىمسلم2670رحمه محمود محمد الزغول8349الحق12عجلونعجلون1521

ذكرمسلم2347زكي يوسف عبد هللا الزغول8349الحق12عجلونعجلون1522

ذكرمسلم6909عرب محمد مصطف  الصمادى8349الحق12عجلونعجلون1523

ذكرمسيحي3502عيىس هالل عيىس مقطش8349الحق12عجلونعجلون1524

اننىمسلم2661فاطمه احمد محمد ابو سيف8349الحق12عجلونعجلون1525

ذكرمسلم13احمد موىس سليمان الزغول23التغيب 13عجلونعجلون1526

ي حسي   الزغول23التغيب 13عجلونعجلون1527
ذكرمسلم14حسي   حسن 

ذكرمسلم8محمد احمد عبد الرحمن القريشات23التغيب 13عجلونعجلون1528

ذكرمسلم5392احمد محمود سالم عناب9402جبل عجلون14عجلونعجلون1529

 علي الشويات9402جبل عجلون14عجلونعجلون1530
ذكرمسلم5706خلدون حسي  

ي سلمان9402جبل عجلون14عجلونعجلون1531
اننىمسلم4008فريال يوسف احمد بن 

ي9402جبل عجلون14عجلونعجلون1532
ذكرمسيحي5852مسعود موىس نارص الربىص 

ذكرمسلم3557مصطف  محمد مصطف  الغزو9402جبل عجلون14عجلونعجلون1533

ذكرمسلم1426جهاد مصباح عبد الرحمن الفران2270الوطن1العقبةالعقبة1534

اننىمسلم908عليا عوده نصار ابو هليل2270الوطن1العقبةالعقبة1535

ذكرمسلم1031محمد فراج محمد الخوىلي2270الوطن1العقبةالعقبة1536

ذكرمسلم894يوسف عادل سلمان الحلو2270الوطن1العقبةالعقبة1537

ذكرمسلم153عاطف علي محمد البطوش319الهّية2العقبةالعقبة1538

ي319الهّية2العقبةالعقبة1539
اننىمسلم137ماجدولي   محمد بشب  بسيون 

ذكرمسلم187محمود سالم مسلم الطراونه319الهّية2العقبةالعقبة1540

ذكرمسلم122منصور سالم ابراهيم المواجده319الهّية2العقبةالعقبة1541

يف896الوحدة3العقبةالعقبة1542 ذكرمسلم410احمد مصباح الحاج محمد الشر

ي896الوحدة3العقبةالعقبة1543
اننىمسلم509رنا كمال جمعه الكبارين 

ذكرمسلم686محمود عطا هللا عبيد ياسي  896الوحدة3العقبةالعقبة1544

ذكرمسلم407موىس فتحي صالح الدردساوي896الوحدة3العقبةالعقبة1545

ذكرمسلم3546حسن صالح صالح الرياطي4135النشام4العقبةالعقبة1546

ي4135النشام4العقبةالعقبة1547
ذكرمسلم2477خالد وليد احمد الجهن 
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اننىمسلم2655روعه سليمان احمد الغرابلي4135النشام4العقبةالعقبة1548

ذكرمسلم1940عمر عيد عبد القادر اسعيد4135النشام4العقبةالعقبة1549

اننىمسلم773حنان محمد محمد المرصي3565العقبة5العقبةالعقبة1550

اننىمسلم2047رنا عبد العزيز محمد الخماش3565العقبة5العقبةالعقبة1551

ذكرمسلم3345محمد علي حسن الرياطي3565العقبة5العقبةالعقبة1552

ي3565العقبة5العقبةالعقبة1553
دين  اننىمسلم1535والء عطا هللا جمال البر

اننىمسلم1401تمام محمد عبد القادر الرياطي3842النخوة6العقبةالعقبة1554

ذكرمسلم2675حازم صالح صالح المجاىلي3842النخوة6العقبةالعقبة1555

ذكرمسلم1111محمد عبد الحليم محمد عبد الوهاب القرامسه3842النخوة6العقبةالعقبة1556

ذكرمسلم996موىس احمد عيد ابو معيتق3842النخوة6العقبةالعقبة1557

ذكرمسلم739صايل علي مطلق الصوا2600الضح7العقبةالعقبة1558

اننىمسلم1016عبب  عدنان سليمان النجيدين2600الضح7العقبةالعقبة1559

ذكرمسلم1897عمار محمد عبد القادر الصمادي2600الضح7العقبةالعقبة1560

ي عقله الضالعي  2600الضح7العقبةالعقبة1561
ذكرمسلم510يحن  مفىص 

ي4259االجماع8العقبةالعقبة1562
اننىمسلم2057عاليه محمد احمد الكبارين 

ذكرمسلم1986عبد الكريم ابراهيم محمود شناوي4259االجماع8العقبةالعقبة1563

ذكرمسلم3240عبيد احمد عبيد ياسي  4259االجماع8العقبةالعقبة1564

ذكرمسلم1858منترص محمد عبد هللا ابو عبد هللا4259االجماع8العقبةالعقبة1565

ذكرمسلم859صبحي عثمان محمود طبيب1462الوفاء9العقبةالعقبة1566

ي1462الوفاء9العقبةالعقبة1567
ذكرمسلم527محمد احمد فالح المومن 

ذكرمسلم608محمود احمد عبد الرحمن النتشه1462الوفاء9العقبةالعقبة1568

اننىمسلم513من  صبحي عبد الفتاح العدوان1462الوفاء9العقبةالعقبة1569

ذكرمسلم116جمال ياسي   عبد الحميد الحجوج247نبض الشعب10العقبةالعقبة1570

اننىمسلم109ريما باسم محمد الجغبب 247نبض الشعب10العقبةالعقبة1571

ذكرمسلم139صالح محمود اعتيق النوايشه247نبض الشعب10العقبةالعقبة1572

ذكرمسلم61وسيم محمد احمد الخوالده247نبض الشعب10العقبةالعقبة1573

ذكرمسلم176رضوان حمدان حسي   الدهيم461نشام التغيب 1بدو الشمالالبادية الشمالية1574

اننىمسلم255عاليه محمود محمد الخالدي461نشام التغيب 1بدو الشمالالبادية الشمالية1575
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ان461نشام التغيب 1بدو الشمالالبادية الشمالية1576 ذكرمسلم232عبد االله محمد علي سمب 

ي محمد الرياحي461نشام التغيب 1بدو الشمالالبادية الشمالية1577
ذكرمسلم242محمد شان 

ي7887رعد الشمال2بدو الشمالالبادية الشمالية1578 ي العب  
 
اننىمسلم2030تركيه سكران الف

ذكرمسلم7529حابس ركاد خليف الشبيب7887رعد الشمال2بدو الشمالالبادية الشمالية1579

ة محمد سايج العيىس7887رعد الشمال2بدو الشمالالبادية الشمالية1580 اننىمسلم2421منب 

اننىمسلم3634هيام خنيرص عفنان الرشود7887رعد الشمال2بدو الشمالالبادية الشمالية1581

ي6973الشعلة3بدو الشمالالبادية الشمالية1582
ذكرمسلم1673حكمت نواش غالب القاض 

اننىمسلم3274حمده علي عفاش النهود6973الشعلة3بدو الشمالالبادية الشمالية1583

ذكرمسلم6241عمر عواد فليح الخوالد6973الشعلة3بدو الشمالالبادية الشمالية1584

ذكرمسلم2608فارس فالح بخيت العطي  6973الشعلة3بدو الشمالالبادية الشمالية1585

ذكرمسلم191خالد فارس ذوقان الحسحس538شباب المستقبل4بدو الشمالالبادية الشمالية1586

اننىمسلم249خلفه محمد عميش العظامات538شباب المستقبل4بدو الشمالالبادية الشمالية1587

اننىمسلم217نجاح نايل فياض المخاريز538شباب المستقبل4بدو الشمالالبادية الشمالية1588

ذكرمسلم321هالل عطا هللا عياده الشمالن538شباب المستقبل4بدو الشمالالبادية الشمالية1589

يك9546الوفاق5بدو الشمالالبادية الشمالية1590 ذكرمسلم4636خالد علي محمد البر

يتح عوده المساعيد9546الوفاق5بدو الشمالالبادية الشمالية1591 ذكرمسلم5566ذياب شر

اننىمسلم3567روميال عواد سالمه الجوهر9546الوفاق5بدو الشمالالبادية الشمالية1592

ذكرمسلم4139سعيدي عويد مسلم المسيلم9546الوفاق5بدو الشمالالبادية الشمالية1593

اننىمسلم982ثريا خلف سهو الخزام1341العهد6بدو الشمالالبادية الشمالية1594

ذكرمسلم960خالد نارص محمود الخالدي1341العهد6بدو الشمالالبادية الشمالية1595

ذكرمسلم704خلدون محمد علي النهود1341العهد6بدو الشمالالبادية الشمالية1596

ي1341العهد6بدو الشمالالبادية الشمالية1597
ذكرمسلم830هشام سعود فارس القاض 

ي1524بسمة الرويشد7بدو الشمالالبادية الشمالية1598 اننىمسلم650ابتسام سليمان سالم العب  

ذكرمسلم1481جاسم محمد فارس المساعيد1524بسمة الرويشد7بدو الشمالالبادية الشمالية1599

ي1524بسمة الرويشد7بدو الشمالالبادية الشمالية1600 ذكرمسلم568رضوان غصاب محمد العب  

ذكرمسلم1390رافع خلف محمد العاصم3979األسد المتأهب8بدو الشمالالبادية الشمالية1601

اننىمسلم1502زينب حمود سالم الزبيد3979األسد المتأهب8بدو الشمالالبادية الشمالية1602

فات3979األسد المتأهب8بدو الشمالالبادية الشمالية1603 ى زعل عيد الشر ذكرمسلم1331صبر

فات3979األسد المتأهب8بدو الشمالالبادية الشمالية1604 ذكرمسلم3064صوان طلب مريبيع الشر
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ذكرمسلم6415غازي عوده عويد المقيبل7715المؤاخاة9بدو الشمالالبادية الشمالية1605

اننىمسلم2635مشاعل محمد حنيان الشحان7715المؤاخاة9بدو الشمالالبادية الشمالية1606

اننىمسلم4708هاديه محمد الياس الشحان7715المؤاخاة9بدو الشمالالبادية الشمالية1607

ي فهاد عيط الكعيبر7715المؤاخاة9بدو الشمالالبادية الشمالية1608
ذكرمسلم3616هان 

ذكرمسلم2166ايمن موفق عبد الحميد النعيمي6526إتحاد البادية10بدو الشمالالبادية الشمالية1609

ذكرمسلم1787فهد مصبح عفنان الرشود6526إتحاد البادية10بدو الشمالالبادية الشمالية1610

ذكرمسلم3800قدر مثقال سعود الفواز6526إتحاد البادية10بدو الشمالالبادية الشمالية1611

اننىمسلم1819نوال خميس حوران العيىس6526إتحاد البادية10بدو الشمالالبادية الشمالية1612

ق11بدو الشمالالبادية الشمالية1613 اننىمسلم3819اسميا غصن حسي   العظامات7594البب 

ق11بدو الشمالالبادية الشمالية1614 ذكرمسلم2332خلف عايد محمد الطعجان7594البب 

ق11بدو الشمالالبادية الشمالية1615 فات7594البب  ذكرمسلم6979ضاحي عيفان فنخور الشر

ق11بدو الشمالالبادية الشمالية1616 ذكرمسلم1768عطا هللا عواد بخيت الشويعر7594البب 

ذكرمسلم2083سليمان حويله عيد الزبن3649النجاح1بدو الوسطالبادية الوسط1617

ذكرمسلم1804طالل نايف حديثه الخريشا3649النجاح1بدو الوسطالبادية الوسط1618

ذكرمسلم1145مهيار عطا هللا خلف الدهامشه3649النجاح1بدو الوسطالبادية الوسط1619

اننىمسلم1449ميسون عيىس احمد السليم3649النجاح1بدو الوسطالبادية الوسط1620

ذكرمسلم1403عارف فارس مطلق الجبور4739العهد2بدو الوسطالبادية الوسط1621

ذكرمسلم2274فراس حماد عبد الجحاوشه4739العهد2بدو الوسطالبادية الوسط1622

اننىمسلم2912فليحه سالمه مقبول السبيتان4739العهد2بدو الوسطالبادية الوسط1623

ذكرمسلم3320محمد عناد محمد الفايز4739العهد2بدو الوسطالبادية الوسط1624

ذكرمسلم1220فواز ارفيفان خالد الخريشا2281التجديد3بدو الوسطالبادية الوسط1625

اننىمسلم1265مجد محمد طافور الجباهي  2281التجديد3بدو الوسطالبادية الوسط1626

ذكرمسلم851مشهور منصور تركي الزبن2281التجديد3بدو الوسطالبادية الوسط1627

ي ضيف هللا سليم الجبور2281التجديد3بدو الوسطالبادية الوسط1628
ذكرمسلم1058هان 

اننىمسلم305رشا حمدان منصور المريحيل345نعم نستطيع4بدو الوسطالبادية الوسط1629

ذكرمسلم184ضيف هللا حمود فليح محارب345نعم نستطيع4بدو الوسطالبادية الوسط1630

ذكرمسلم197عوض احمد حسن المراعبه345نعم نستطيع4بدو الوسطالبادية الوسط1631

اننىمسلم1695رسميه علي عوض الكعابنه3453الشهامة5بدو الوسطالبادية الوسط1632

57صفحة 



المحافظة#
الدائرة 

االنتخابية

رقم 

القائمة
اسم القائمة

عدد 

اصوات 

القائمة

اسم المرشح

عدد 

اصوات 

المرشح

الجنسالمقعد

اسماء القوائم مع النتائج النهائية مرتبة حسب ارقام القوائم

ذكرمسلم999طايل بادى ارشيد اليحيا3453الشهامة5بدو الوسطالبادية الوسط1633

ذكرمسلم2473ماجد علي حديثه الخريشه3453الشهامة5بدو الوسطالبادية الوسط1634

ذكرمسلم1789ياش اعقيل دلمه الهقيش3453الشهامة5بدو الوسطالبادية الوسط1635

ذكرمسلم1870احمد ابراهيم علي الطيب3746التوافق6بدو الوسطالبادية الوسط1636

اننىمسلم1885زهور مفلح سليم الرجيالت3746التوافق6بدو الوسطالبادية الوسط1637

ذكرمسلم1554زيد رضيان سحيمان الزبن3746التوافق6بدو الوسطالبادية الوسط1638

ذكرمسلم1907نايل دعسان شبيكان الدليمان3746التوافق6بدو الوسطالبادية الوسط1639

اننىمسلم293بسمه عيد زعل الكعابنه989االصايل7بدو الوسطالبادية الوسط1640

اننىمسلم711صفاء خالد صايل الخريشه989االصايل7بدو الوسطالبادية الوسط1641

ي حريثان الجبور989االصايل7بدو الوسطالبادية الوسط1642
 
اننىمسلم265عايده الف

اننىمسلم297وفا خالد عتالن الغيالي  989االصايل7بدو الوسطالبادية الوسط1643

ذكرمسلم1169صايل ضيف  هللا عيد الجبور4522الفجر8بدو الوسطالبادية الوسط1644

ذكرمسلم2385عبد السالم علي سلمان الخضب 4522الفجر8بدو الوسطالبادية الوسط1645

ي علي الوضحان4522الفجر8بدو الوسطالبادية الوسط1646
اننىمسلم1275غدير مفىص 

عه4522الفجر8بدو الوسطالبادية الوسط1647 ل عطيه الشر ذكرمسلم1586محاسن منب  

اننىمسلم1260دالل محمد خلف البدارين2763التغيب 9بدو الوسطالبادية الوسط1648

ذكرمسلم1527سعود رخيص المفلح الزبن2763التغيب 9بدو الوسطالبادية الوسط1649

عه2763التغيب 9بدو الوسطالبادية الوسط1650 ذكرمسلم1652سليمان احمد قاسم الشر

ذكرمسلم542محمود مفلح عفنان المضايي  2763التغيب 9بدو الوسطالبادية الوسط1651

اننىمسلم2103ساميه صقر فارس السكران2970الموحدة10بدو الوسطالبادية الوسط1652

ي مفلح الجبور2970الموحدة10بدو الوسطالبادية الوسط1653
ذكرمسلم2410صالح راض 

ذكرمسلم1360علي امجلي سليم بن   صخر2970الموحدة10بدو الوسطالبادية الوسط1654

ذكرمسلم1675ماهر خلف سليمان الشوي    خ2970الموحدة10بدو الوسطالبادية الوسط1655

ذكرمسلم3435بسام محمد مفلح الفايز6446النشام11بدو الوسطالبادية الوسط1656

ذكرمسلم1572رائد عبد الرحيم سليم المرعب6446النشام11بدو الوسطالبادية الوسط1657

ذكرمسلم3102عبد هللا خرص  شاوي العثمان6446النشام11بدو الوسطالبادية الوسط1658

اننىمسلم2998عبب  عبدهللا حريثان الجبور6446النشام11بدو الوسطالبادية الوسط1659

ذكرمسلم5503توفيق عبد هللا بخيت المراعيه10776المجد1بدو الجنوبالبادية الجنوبية1660
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ذكرمسلم2235عطوه علي عوده الموسه10776المجد1بدو الجنوبالبادية الجنوبية1661

يتح10776المجد1بدو الجنوبالبادية الجنوبية1662 ذكرمسلم5371عواد محمد كدا ابو شر

اننىمسلم3790هدى عبدهللا عبيد العمارين10776المجد1بدو الجنوبالبادية الجنوبية1663

ي عطيه10382العهد2بدو الجنوبالبادية الجنوبية1664
اننىمسلم6459خوله عوده حماد المزايده بن 

ذكرمسلم3433عواد سالم عبد هللا ابو تايه10382العهد2بدو الجنوبالبادية الجنوبية1665

ذكرمسلم9948مطلق سليمان مطلق الحجايا10382العهد2بدو الجنوبالبادية الجنوبية1666

ذكرمسلم3412ممدوح سليمان حتمل الجازي10382العهد2بدو الجنوبالبادية الجنوبية1667

ق3بدو الجنوبالبادية الجنوبية1668 ذكرمسلم4691باسل محمد عيد الحويطات12266المستقبل المشر

ق3بدو الجنوبالبادية الجنوبية1669 ذكرمسلم2390ذياب سودان سليمان الركيبات12266المستقبل المشر

ق3بدو الجنوبالبادية الجنوبية1670 ذكرمسلم6138صالح ساري محمد ابو تايه12266المستقبل المشر

اننىمسلم6814زينب سالمه سلمان الموسه14502الوفاء4بدو الجنوبالبادية الجنوبية1671

اننىمسلم3221شاهه سالم سليم ابو شوشه14502الوفاء4بدو الجنوبالبادية الجنوبية1672

ذكرمسلم7255عواد محمد سلمان الزوايده14502الوفاء4بدو الجنوبالبادية الجنوبية1673

ذكرمسلم7568عيد محمد رجا النعيمات14502الوفاء4بدو الجنوبالبادية الجنوبية1674
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