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 مديرية أوقاف معان  محمد سالم الزيدانيين معان مسجد الراجف الكبير  .477

 مديرية أوقاف معان  حاتم محمود الرواشدة معان مسجد صالح الدين االيوبي   .478

 مديرية أوقاف معان  خلف مضحي المصبحيين  معان مسجد الهاشمية الكبير  .479

 مديرية أوقاف معان  حسين سليمان النعيمت معان مسجد ايل الكبير  .480

 مديرية أوقاف معان  نزال تارك العثامنة معان مسجد المريغه الكبير  .481

 مديرية أوقاف معان  صبحي محمود المغربي  معان مسجد الصالحين   .482

 مديرية أوقاف معان  د. رائد محمود الخوالدة  معان مسجد سيد الشهداء   .483
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 مديرية أوقاف معان  السعيداتمعاوية علي  معان مسجد الطيبة الكبير  .488
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 مديرية أوقاف معان  بالل هادي الفقيه  معان مسجد الجفر الكبير  .493

 مديرية أوقاف معان  عبدالكريم ضيف هللا الجازي  معان مسجد اذرح الكبير  .494

 مديرية اوقاف عجلون احمد مروان الصمادي  عجلون ساحة مسجد عجلون الكبير   .495

 مديرية اوقاف عجلون صهيب هاني العبود عجلون ساحة مسجد الحاج مسلم   .496

 مديرية اوقاف عجلون د.احمد مصطفى القضاة  عجلون ساحة مسجد العيدي   .497

 مديرية اوقاف عجلون د عبدهللا محمد الشقاح  عجلون ساحة مسجد مجمع صالح الدين  .498

 مديرية اوقاف عجلون د.احمد محمد  القضاة  عين جنا ساحة مدرسة عين جنا الثانوية للبنين   .499

 مديرية اوقاف عجلون د. محمد عدنان القضاة  عين جنا ساحة مدرسة حطين األساسية   .500

 مديرية اوقاف عجلون فادي محمود الخرابشة  عين جنا ساحة مدرسة عين جنا الثانوية للبنات  .501

 مديرية اوقاف عجلون د.وصفي احمد الزغول  عنجرة ساحة مدرسة سكرين عنجرة   .502

 مديرية اوقاف عجلون محمود احمد الصمادي  عنجرة ساحة صاالت القمة )عين ابو جابر(  .503

 مديرية اوقاف عجلون حمزه امين خطاطبة  عنجرة ساحة مسجد المثنى   .504

 مديرية اوقاف عجلون احمد عقيل الزغول عنجرة ساحة مسجد العمري   .505

 اوقاف عجلونمديرية  د.عبد الرحيم العساسلة عنجرة ساحة مسجد القدس   .506

 مديرية اوقاف عجلون صبحي عبدالرحمن رواجبه خشيبه ساحة مسجد األنصار   .507

 مديرية اوقاف عجلون بكر عبدالكريم نعيمات الجبل األخضر ساحة مسجد ابو بكر الصديق  .508

 مديرية اوقاف عجلون حسين محمود الزغول الساخنه ساحة مسجد الساخنه   .509

 مديرية اوقاف عجلون حسين محمد البعول البديه ساحة مسجد اإلحسان   .510

 مديرية اوقاف عجلون عالء محمود براهمه الصفصافة  ساحة مسجد الصفصافة   .511

 مديرية اوقاف عجلون قيس علي الزغول الشكارة ساحة مسجد الرحمة   .512

 مديرية اوقاف عجلون عبدالكريم عبدهللا عبود الزراعة ساحة مدرسة الزراعة للبنات  .513

 مديرية اوقاف عجلون جالل خالد النعيمات  خشيبه مسجد عبدالرحمن بن عوف ساحة   .514

 مديرية اوقاف عجلون حسين محمد القواقنة  الهاشمية ساحة مسجد الهاشمية القديم  .515

 مديرية اوقاف عجلون د.حسين محمد ربابعه  الهاشمية ساحة مسجد سعد بن ابي وقاص  .516

 مديرية اوقاف عجلون د.عقلة محمد القواقنة  الهاشمية ساحة مسجد هارون الرشيد   .517

 مديرية اوقاف عجلون احمد فندي بني عطا  الهاشمية ساحة مسجد المهاجرين   .518

 مديرية اوقاف عجلون حسين مصطفى ربابعه  الهاشمية ساحة مسجد القادسية   .519

 مديرية اوقاف عجلون رأفت صايل الخرفان  حالوة ساحة مسجد حالوة القديم   .520

 مديرية اوقاف عجلون جميل عبدالسالم العرود  حالوة ساحة مسجد صهيب الرومي   .521

 مديرية اوقاف عجلون محمود عبدالسالم العرود حالوة ساحة مسجد الفاروق   .522

 مديرية اوقاف عجلون محمد عيسى العرود  حالوة ساحة مسجد الحمد   .523

 مديرية اوقاف عجلون د.محمد عقلة بني عطا  الوهادنة ساحة مسجد صالح الدين   .524

 مديرية اوقاف عجلون احمد حمد القواقنه  الوهادنه ساحة مسجد الصحابه   .525

 مديرية اوقاف عجلون راتب صالح بني عطا الوهادنه ساحة مسجد الهداية   .526

 مديرية اوقاف عجلون ناصر مصطفى نجادات الوهادنه ساحة مسجد علي مشهد   .527

 مديرية اوقاف عجلون كامل علي الصمادي  الصمادية دير  ساحة مسجد دير الصمادية   .528

 مديرية اوقاف عجلون يوسف محمود دويكات عرجان ساحة مسجد عرجان الكبير   .529

 مديرية اوقاف عجلون نصري ابراهيم احمد حمزات  عرجان ساحة مسجد عمار بن ياسر   .530
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 مديرية اوقاف عجلون عيسى محمد المصري  باعون ساحة مدرسة باعون الثانوية للبنين   .531

 مديرية اوقاف عجلون عاصم وليد عنيزات  باعون ساحة مسجد خلف   .532

 مديرية اوقاف عجلون علي احمد القضاة  اوصرة  ساحة مسجد اوصرة القديم   .533

 مديرية اوقاف عجلون احمد محمد عبدالغني  راسون  ساحة مسجد رسون القديم   .534

 مديرية اوقاف عجلون محمد الطرابشةمعتصم ثلجي  صنعار ساحة مسجد صنعار القديم   .535

 مديرية اوقاف عجلون يوسف بني اسماعيل عصيم ساحة مسجد عصيم   .536

 مديرية اوقاف عجلون محمد حمدي فياض  بير الدالية ساحة مسجد الشهداء  .537

 مديرية اوقاف عجلون محمد سابق بني عامر  المرجم ساحة مسجد الدباس   .538

 مديرية اوقاف عجلون د.صفوان محمود القضاة  اشتفينا ساحة مسجد اشتفينا الكبير   .539

 مديرية اوقاف عجلون فواز محمود القضاة  محنا  ساحة مسجد محنا   .540

 مديرية اوقاف عجلون محمد نايف القضاة  الطياره ساحة مسجد الطياره   .541

 مديرية اوقاف عجلون خالد برهم القضاة  ام الينابيع  ساحة مسجد ام الينابيع  .542

 مديرية اوقاف عجلون احمد محمد علي المومني  صخرة مدرسة صخرة األساسية للبنين ساحة   .543

 مديرية اوقاف عجلون محمد احمد شحادة المومني  صخرة ساحة مسجد صخرة الغربي   .544

 مديرية اوقاف عجلون محمد علي توفيق المومني  صخرة ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .545

 مديرية اوقاف عجلون الدين القضاة صالح  صخرة ساحة مسجد صخرة الشرقي   .546

 مديرية اوقاف عجلون جمعه  عبدالكريم المومني  صخرة ساحة مسجد الفاروق   .547

 مديرية اوقاف عجلون لواء احمد علي المومني  عبلين ساحة مسجد عبلين الجديد   .548

 مديرية اوقاف عجلون يوسف محمد امين المومني  عبين ساحة البيادر عبين  .549

 مديرية اوقاف عجلون د. محمد عدنان المومني  عبين مكه المكرمة ساحة مسجد   .550

 مديرية اوقاف عجلون د.مصطفى حسن القضاة  رأس منيف ساحة مدرسة الُدرر راس منيف   .551

 مديرية اوقاف عجلون غسان القضاة راس منيف ساحة مسجد راس منيف   .552

 عجلونمديرية اوقاف  محمد مصلح القضاة  سامتا  ساحة مسجد سامتا   .553

 مديرية اوقاف عجلون محمد حسين عنانزه  كفرنجة ساحة مدرسة خديجه بنت خويلد   .554

 مديرية اوقاف عجلون عيسى حسن شويات  كفرنجة ساحة مدرسة كفرنجه الثانوية للبنات   .555

 مديرية اوقاف عجلون احمد علي عنانزه  كفرنجة ساحة مسجد كفرنجة القديم   .556

 مديرية اوقاف عجلون مهند بركات بني سلمان  كفرنجة ساحة مسجد صالح الدين   .557

 مديرية اوقاف عجلون راتب بركات بني سلمان كفرنجه ساحة مسجد المشيرفه   .558

 مديرية اوقاف عجلون انس محمود المدني  العامرية  ساحة مسجد العامرية   .559

 مديرية اوقاف عجلون د.فراس يوسف عنانبة بالص ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .560

 مديرية اوقاف عجلون عوض محمود غريز الحرث  ساحة مدرسة الحرث   .561

 مديرية اوقاف عجلون محمد يونس عنانزه  الخله السمرا ساحة مسجد اليرموك   .562

 مديرية اوقاف عجلون راشد محمد غريز راجب  ساحة مسجد راجب  .563

 مديرية اوقاف عجلون آدم محمد عنانزه  ثغرة زبيد ساحة مسجد ثغرة زبيد   .564

ساحة مدرسة عين البستان الثانوية    .565
 عين البستان  للبنات

 مديرية اوقاف عجلون مصطفى عبدهللا عنانبه 

 مديرية اوقاف عجلون انس عبدهللا هزايمه  عين البستان  ساحة مسجد األبرار  .566

 مديرية المفرق  عامر رزق نظمي الزيادنة  قصبة المفرق  الملعب البلدي   .567

 مديرية المفرق  عبدهللا علي الحسبان  قصبة المفرق  ساحة مدرسة فوزي الملقي   .568
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قصبة المفرق/حي   ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .569
 الهاشمي

 مديرية المفرق  معاذ فواز الشريقي 

 مديرية المفرق  خالد سالم محمد ابو الهيال  قصبة المفرق  ساحة مدرسة األميرة عالية   .570

 مديرية المفرق  عبدالرحمن احمد الخاليلة قصبة المفرق  ساحة مسجد خليل الرحمن  .571

 مديرية المفرق  د. فواز أحمد العناجرة  قصبة المفرق  ساحة مسجد ابو سعيد الخدري   .572

 مديرية المفرق  عبدالجليل حامد االحمد  قصبة المفرق  ساحة مسجد أسامة بن زيد   .573

 مديرية المفرق  د.عبدهللا محمد عودة الشديفات  منشية بني حسن  الملعب البلدي   .574

 مديرية المفرق  ماجد عواد ضيف هللا الزبون رحاب ساحة مسجد الهاشمي   .575

 مديرية المفرق  مأمون احمد نجيب الشيشاني  رحاب ملعب حمامة العموش  .576

 مديرية المفرق  علي محمد سهو الخزاعلة رحاب ساحة مسجد حذيفة بن اليمان   .577

 مديرية المفرق  عليان الخوالدة د. عمر محيسن  بلعما  ساحة الملعب البلدي   .578

بلعما/روضة االمير   ساحة مسجد صالح الدين   .579
 محمد 

 مديرية المفرق  راغب عبدالرحيم راغب الشلبي 

 مديرية المفرق  د.سعود احمد سالم المشاقبة  بلعما/الزنية  ساحة مسجد صالح الدين   .580

 مديرية المفرق  د. محمد علي نزال الخوالدة بلعما  ساحة مسجد صهيب بن سنان  .581

 مديرية المفرق  عايد علي نجي المشاقبة  بلعما / المزرعة  ساحة مسجد الصفا   .582

 مديرية المفرق  محمد علي نجي المشاقبة  بلعما/الزيتونة  ساحة مسجد أبو عبيدة  .583

 مديرية المفرق  منصور عقيل مريحيل المشاقبة  بلعما/المزرعة  ساحة مسجد عثمان بن عفان  .584

 مديرية المفرق  مصطفى عواد سليم الخوالدة بلعما / حيان بن الخطاب ساحة مسجد عمر   .585

 مديرية المفرق  د.محمد عواد سليم الخوالدة  بلعما/حيان  ساحة مسجد حذيفه بن اليمان   .586

 مديرية المفرق  احمد اربيع عبدهللا الحسن  الخالديه  ملعب مدرسة سلمان  .587

 مديرية المفرق  محمد خالد معزي العنزي  الخالدية / المبروكة  ملعب مدرسة المبروكة الثانوية للبنين   .588

 مديرية المفرق  فرج ناصر العزازمه الخالدية / المشرفة  الملعب البلدي   .589

 مديرية المفرق  نزال عبدالكريم قدر عبدهللا  مغير السرحان الملعب البلدي   .590

 مديرية المفرق  السرحانسلطان مفضي  مغير السرحان ساحة مدرسة جعفر بن ابي طالب   .591

 مديرية المفرق  عواد لويفي سالم السرحان  سما السرحان الملعب البلدي   .592

 مديرية المفرق  توفيق محمد فالح الشرعة  الباعج  ملعب مدرسة الباعج الثانوية   .593

 مديرية المفرق  محمد ارحيل جبر الشرعة الباعج  الملعب البلدي   .594

 مديرية المفرق  احمد عوض بني خالد سعود  الزعتري الملعب البلدي   .595

 مديرية المفرق  محمد جبر مفلح الصباح  الحمراء  الملعب البلدي الشرقي   .596

 مديرية المفرق  احمد فالح عودة الخالدي  الحمراء  ملعب نادي الحمراء  .597

 مديرية المفرق  محمد عبدالوهاب العثامنة  المنصورة ساحة مدرسة المنصورة الثانوية   .598

 مديرية المفرق  معاذ جمعه ابراهيم مرعي  منشية السلطة  مدرسة منشية السلطة للبنين ملعب   .599

 مديرية المفرق  عادل نظمي توفيق ابو جابر  الخالديه  الملعب البلدي   .600

 مديرية اوقاف اربد االولى  محمود فهمي محمود بطاينه  قصبة اربد ساحة الملعب البلدي/اربد   .601

 مديرية اوقاف اربد االولى  احمد محمد سليمان البشتاوي  اربدقصبة  ساحة مسجد آل المقري   .602

 مديرية اوقاف اربد االولى  طه احمد محمود الزبده  قصبة اربد ساحة المجمع الشمالي   .603

ساحة مدرسة بيت راس األساسية للبنين    .604
 بيت راس /

 مديرية اوقاف اربد االولى  د. خالد نواف احمد الشوحة قصبة اربد

 مديرية اوقاف اربد االولى  عماد نايف يوسف مساعده  قصبة اربد مدرسة نور الحسين/ منطقة النصر ساحة   .605
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 مديرية اوقاف اربد االولى  علي حسن بني هاني  قصبة اربد ساحة ديوان بني هاني الشرقي  البارحة   .606

 اربد االولى مديرية اوقاف  محمد محمود الحوري  قصبة اربد ساحة مدرسة حور الثانوية للبنين   .607

 مديرية اوقاف اربد االولى  محمد مخلص ملكاوي  قصبة اربد ساحة ملعب أربيال / حكما   .608

ساحة مدرسة محمود ابو غنيمة / شارع    .609
 فلسطين حي الطوال

 مديرية اوقاف اربد االولى  بالل خليل ابراهيم خليل  قصبة اربد

ساحة ملعب أبان / البارحة /جانب مسجد    .610
 الزيتاوي

 مديرية اوقاف اربد االولى  خالد محمد نهار المنسي  اربدقصبة 

 مديرية اوقاف اربد االولى  محمود كامل الشلول  غرب اربد  ساحة مدرسة دوقرا للذكور   .611

 مديرية اوقاف اربد االولى  د. محمود محمد عطيه معابره  غرب اربد  ساحة ملعب سوم / سوم  .612

 مديرية اوقاف اربد االولى  محمد ياسر سالمه العزام  اربد غرب  ساحة مدرسة ناطفة األساسية للبنين   .613

ساحة مدرسة عثمان بن عفان األساسية    .614
 للبنين/ صما 

 لواء الطيبة
 د. احمد سليمان البشايره 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

 االولى مديرية اوقاف اربد  د. عمر محمد يوسف عالونه  لواء الطيبة ساحة مدرسة الطيبه األساسية للبنين   .615

ساحة مدرسة دير السعنه الثانوية    .616
 الشاملة للبنين/ دير السعنة 

 لواء الطيبة
 نضال جميل عيسى رواشدة

 مديرية اوقاف اربد االولى 

 مديرية اوقاف اربد االولى  إقبال رشيد محمد دواغره  لواء الطيبة ساحة ملعب جمعية مندح الخيرية/ مندح   .617

الشاملة  ساحة مدرسة صما الثانوية   .618
 للبنات / صما 

 لواء الطيبة
 د. محمد مصطفى علي ابو عنزه 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

ساحة المدرسة الثانوية المختلطة /    .619
 مخربا 

 لواء الطيبة
 د. شوقي الدويكات 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

ساحة مدرسة عين جالوت األساسية    .620
 المختلطة/ دير السعنه 

 لواء الطيبة
 يحيى حمد هياجنة احمد 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

ساحة مدرسة صما االساسية المختلطة /    .621
 صما 

 لواء الطيبة
 عبد الرؤوف قاسم حمدان مقابله 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

 االولى مديرية اوقاف اربد  سليمان غازي سليمان الرواشده لواء الوسطية  ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين / قميم   .622

 مديرية اوقاف اربد االولى  د. محمد نايل محمد العزام لواء الوسطية  ساحة مدرسة مكة/ مثلث حوفا   .623

ساحة مدرسة كفر اسد األساسية   .624
 المختلطة / كفر اسد

 لواء الوسطية 
 هاني أحمد مهيدات

 مديرية اوقاف اربد االولى 

 مديرية اوقاف اربد االولى  محمود اللبابنه د. محمد   لواء الوسطية  ساحة مدرسة كفرعان الثانوية   .625

 مديرية اوقاف اربد االولى  جهاد نوفان فواز عبيدات لواء بني كنانه ساحة الملعب البلدي التابع لبلدة كفرسوم   .626

 مديرية اوقاف اربد االولى  فضل ابراهيم الزعبي  لواء بني كنانه ساحة الملعب البلدي التابع لبلدة خرجا   .627

 مديرية اوقاف اربد االولى  عماد احمد كناني  لواء بني كنانه الملعب السداسي التابع لبلدة سمر ساحة   .628

 مديرية اوقاف اربد االولى  نشأت خليل عبيدات  لواء بني كنانه ساحة مدرسة ركاز/ حبراص  .629

ساحة مدرسة سما الروسان الثانوية    .630
 للبنين

 لواء بني كنانه
 محمد جادهللا كنعان 

 مديرية اوقاف اربد االولى 

 مديرية اوقاف اربد الثانية  عمر فوزي القصاص سال ملعب سال  .631

 مديرية اوقاف اربد الثانية  عبدهللا محمد سعيد الصمادي  النعمية مدرسة ابن تيمية االساسيه للبنين  .632

633.  
 مدرسة دير يوسف األساسية للبنين 

القاضي  الدكتور حسين علي   دير يوسف
 العمري / خطيب صالح 

 مديرية اوقاف اربد الثانية 

 مديرية اوقاف اربد الثانية  جميل محمود العمري  صمد مدرسة صمد األساسية للبنين   .634

 مديرية اوقاف اربد الثانية  عمر علي درادكه  زويبا مدرسة زوبيا الثانوية للبنات   .635

 اوقاف اربد الثانية مديرية  محمد محمود بني عواد عنبة ساحة مسجد صهيب الرومي   .636

 مديرية اوقاف اربد الثانية  طالل حسين عبدالقادر بني عواد عنبة ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .637

 مديرية اوقاف اربد الثانية  حمزه محمد طالفحه  جحفية  ساحة مسجد عثمان بن عفان  .638

 الثانية مديرية اوقاف اربد  عبد الحميد احمد قاسم العمري  جحفية  ساحة مسجد طيبة   .639
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 مديرية اوقاف اربد الثانية  د . عبدالقادراحمد العمري  حبكا ساحة مسجد االستقامه   .640

 مديرية اوقاف اربد الثانية  خالد مزعل محمد بني عامر  ارحابا ساحة مسجد ارحابا الكبير   .641

 الثانية مديرية اوقاف اربد  شريف إبراهيم سليمان غوانمه  ارحابا ساحة مسجد ضرار بن االزور   .642

 مديرية اوقاف اربد الثانية  محمد مفلح فالح الجراح  المزار ساحة مدرسة اليرموك ) عديس (  .643

 مديرية اوقاف اربد الثانية  بالل إبراهيم الشرمان المزار ساحة مسجد المزار الكبير   .644

 الثانية مديرية اوقاف اربد  د . محمود علي االسمر  المزار ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .645

 مديرية اوقاف اربد الثانية  إبراهيم ونس الجراح  المزار ساحة مسجد االستقامه   .646

 مديرية اوقاف اربد الثانية  حسام احمد الشرمان قصبة اربد ساحة مسجد الفالح   .647

 مديرية اوقاف اربد الثانية  عمر سليمان علي الدواهده / امام قصبة اربد مجمع األغوار الجديد  .648

 مديرية اوقاف اربد الثانية  يوسف حسين منيزل  ابداح قصبة اربد رفيده مدرسة   .649

 مديرية اوقاف اربد الثانية  سائد عمر صالح الطوباسي  قصبة اربد مجمع الغور القديم  .650

651.  
 ساحة صالة الشرق

كرم ذيب محمود احمد عيادي /   قصبة اربد
 امام مشرف 

 مديرية اوقاف اربد الثانية 

652.  
 الصريح ملعب نادي 

د . فراس علي السيد الشياب /   الصريح 
 امام فروض

 مديرية اوقاف اربد الثانية 

 مديرية اوقاف اربد الثانية  د . احمد عقله محمد البقاعي  الصريح  مدرسة بنات الصريح االساسيه  .653

 مديرية اوقاف اربد الثانية  رائد محمد عبد الرحمن بطيحه  المخيم ملعب الكرمل  .654

655.  
 مدرسة حوارة األساسية للبنينساحة 

د . أيمن ضاحي علي شطناوي /   حوارة
 امام

 مديرية اوقاف اربد الثانية 

 مديرية اوقاف اربد الثانية  احمد محمد صالح صوالحه ايدون  ساحة مسجد يوسف بن يعقوب   .656

 الثانية مديرية اوقاف اربد  د . احمد صبحي محمد اسماعيل  ايدون  ساحة مسجد بيادر ايدون  .657

 مديرية اوقاف اربد الثانية  أيسر خلف عبد الغني طالفحه  ايدون  ساحة مسجد خلف التل   .658

659.  
 ساحة مسجد نمر كريميد 

د . مأمون محمد االبراهيم  ايدون 
 الخطايبه

 مديرية اوقاف اربد الثانية 

 مديرية اوقاف اربد الثانية  خالد احمد فالح عودات / امام المغير ساحة مدرسة المغير الثانوية للبنين   .660

مصلى الطوال الهاشمي/ساحة مدرسة    .661
 الطوال الشمالي الثانوية للبنين 

 اوقاف محافظة البلقاء  حربي سالمه الديات  لواء دير عال 

مصلى فنوش/مدرسة ابو الهول األساسية   .662
 للبنين

 اوقاف محافظة البلقاء  فايز محمد علي الرباعنه  لواء دير عال 

الرويحه/مدرسة الرويحة  مصلى   .663
 األساسية للبنين

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد هاشم ابو سردانه لواء دير عال 

 اوقاف محافظة البلقاء  حربي علي ابراهيم الشحادات  لواء دير عال  مصلى المالحه/ساحة نادي المالحه   .664

مصلى العارضه/مدرسة مثلث العارضه    .665
 األساسية المختلطه 

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد أمين ابو قرمول  لواء دير عال 

األساسية   مصلى معدي /مدرسة معدي   .666
 المختلطه 

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد سليمان البلوي  لواء دير عال 

مصلى مدرسة ظهرة الرمل األساسية    .667
 للبنين

 اوقاف محافظة البلقاء  اسامه علي ابو ديه  لواء دير عال 

الجنوبي/مدرسة الطوال  مصلى الطوال   .668
 الجنوبي المختلطه 

 اوقاف محافظة البلقاء  موسى عقله الشحادات  لواء دير عال 

مصلى خزمه/مدرسة خزمه الثانوية    .669
 للبنات

 اوقاف محافظة البلقاء  عبدهللا محمد ابو صليح  لواء دير عال 

مصلى ضرار/مدرسة خولة بنت األزور    .670
 الثانوية للبنات 

 اوقاف محافظة البلقاء  محمود عيسى مسلم  لواء دير عال 

 اوقاف محافظة البلقاء  د.عوض قاسم الفاعوري  لواء عين الباشا مصلى مسجد عين الباشا الكبير  .671

 اوقاف محافظة البلقاء  ناصر عواد حامد الخرابشه لواء عين الباشا مصلى مسجد شرحبيل بن حسنة   .672
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 اوقاف محافظة البلقاء  عماد عقل خميس القزعه  الباشالواء عين  مصلى مسجد عائشة االخرس  .673

 اوقاف محافظة البلقاء  حمزة عبد القادر  محمد المشاعله  لواء عين الباشا مصلى مسجد المهاجرين واالنصار   .674

 اوقاف محافظة البلقاء  ابراهيم محمد يوسف زيدان لواء عين الباشا مصلى مدرسة القادسية /صافوط   .675

 اوقاف محافظة البلقاء  داود سعود حسين المشايخ  لواء عين الباشا صافوط الثانوية للبنين مصلى مدرسة   .676

مصلى مدرسة ذكور البقعة الثالثة    .677
 )السكنية الوكالة(

 اوقاف محافظة البلقاء  نبيل محمود خالد العاصي  لواء عين الباشا

مصلى مدرسة البقعة االبتدائية الثالثة    .678
 )الزبن( والرابعة ذكور 

 اوقاف محافظة البلقاء  سعيد محمد حجاج ابو طير لواء عين الباشا

 اوقاف محافظة البلقاء  سمير محمد سالمه الهوره  لواء عين الباشا مصلى مدرسة حطين / البقعة   .679

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد محمد احمد الكيالني  لواء عين الباشا مصلى مسجد عمر بن الخطاب / الحنو   .680

 اوقاف محافظة البلقاء  عدنان عبد الرحيم حيان الخوالدة لواء عين الباشا مصلى مسجد البشير/ سلحوب  .681

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد عبد الفتاح السرابطة لواء الشونة الجنوبية  مصلى ساحة نادي الكرامة الرياضي   .682

مصلى ساحة ملعب مدرسة الروضة    .683
 القديم

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد نصار سلمان العمارين  الجنوبية لواء الشونة 

ساحة نادي السلط الرياضي سابقاً / وادي    .684
 الريح 

القاضي احمد نضال عبد الوهاب   لواء قصبة السلط
 قطيشات

 اوقاف محافظة البلقاء 

 محافظة البلقاء اوقاف  د. محمد عواد رضوان الفاعوري  لواء قصبة السلط ساحة مدرسة السيفية/الساللم   .685

ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية /    .686
 الصوانية 

 اوقاف محافظة البلقاء  احمد سعد علي الرياالت  لواء قصبة السلط

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد عبد العزيز فضيل المناصير  لواء قصبة السلط ساحة ملعب بلدية الرميمين   .687

 اوقاف محافظة البلقاء  يوسف احمد حسين عالوي السلطلواء قصبة  مصلى الملعب البلدي/ماحص  .688

 اوقاف محافظة البلقاء  طالل عبد الرزاق محمد رزق لواء قصبة السلط ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنات   .689

 اوقاف محافظة البلقاء  تيسير سليمان علي العلوان لواء قصبة السلط ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين  .690

مدرسة يرقا  ساحة   .691
 االساسية)الكرامة(/يرقا

 اوقاف محافظة البلقاء  محمد حمدان مفلح السعايدة لواء قصبة السلط

ساحة مدرسة علي بن ابي طالب/شفا    .692
 العامرية 

 اوقاف محافظة البلقاء  د. رشاد صالح رشاد الكيالني  لواء قصبة السلط

مصلى ديوان المرحوم الحاج عبد هللا    .693
 عربيات/المغاريب

معالي الدكتور وائل محمد عبد هللا   لواء قصبة السلط
 عربيات

 اوقاف محافظة البلقاء 

مصلى ساحة مدرسة السلط الثانوية    .694
 للبنات

 اوقاف محافظة البلقاء  د. مثقال أحمد عبد الحليم عربيات لواء قصبة السلط

 اوقاف محافظة البلقاء  الغني عليوات عواد عبد  لواء قصبة السلط مصلى ساحة نادي ماحص   .695

696.  
 حي العراتفة ساحة مدرسة جابر بن حيان 

جمال محمود عبد الرحيم ابو  
 خديجة

 لواء الرصيفة

 ساحة مدرسة عين غزال الثانوية   .697
 ساحة مدرسة طه حسين الثانوية 

 فيصل علي سالم النعامي  مخيم حطين
 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة طه محمد عبد الرحمن سربل المشيرفة  ساحة مسجد مدينة الحجاج   .698

699.  
 اسكان االمير طالل مسجد عبادة بن صامت 

الدكتور محمد أحمد محمد الحاج  
 محمد 

 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة يوسف طالب يوسف الرفاعي  التطوير الحضري سـاحة مسجد خبيب بن عدي   .700

 لواء الرصيفة محمد يوسف هندي ثائر  اسكان المعلمين سـاحة اسكان المعلمين  .701

 ساحة مدرسة جبل االمير فيصل للبنات  .702
ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد  

 االساسية
 جبل االمير فيصل 

الدكتور عبد الفتاح محمد محمود  
 صالح

 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة عماد محمود عبد هللا فزعة  حي القادسية  ساحة مدرسة اسماء بنت يزيد   .703

 لواء الرصيفة محمد عبد الجبار محمد الزبن  تطوير النقب مسجد االيمان ساحة   .704
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 لواء الرصيفة سعيد سرحان مسلم عثمان  قرية ابو صياح  ساحة مسجد عبد هللا بن سهيل  .705

 لواء الرصيفة امجد احمد محمد الفي  قرية خالد بن الوليد  سـاحة مسجد خالد بن الوليد   .706

 لواء الرصيفة يحيى شوقي محمد شاهين عوجان ساحة مدرسة الوكالة   .707

 لواء الرصيفة شرقي خلف  مبارك الخاليلة  حي الرشيد ساحة مسجد الشورى   .708

 لواء الرصيفة محمد محمود محمد ابو الرب حي االمير علي  ساحة مسجد الخليل   .709

 لواء الرصيفة باسم عباس محمود محمود  الجبل الشمالي  ساحة مسجد امنة بنت وهب  .710

 لواء الرصيفة أمجد عبد الحميد قاسم البوم  الجبل الشمالي  الحرش  -الملعب البلديساحة   .711

712.  
 ساحة مجمع الرصيفة الرياضي 

خلف   -ياجوز
مستشفى االمير  

 فيصل
 محمود ابراهيم محمد ابو الرب 

 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة يوسف أحمد يوسف البكري جريبا ساحة مسجد ابو بكر الصديق  .713

 لواء الرصيفة امجد محمود سالمة سالمة  الجبل الشمالي  مدرسة قطر الندى ساحة   .714

 لواء الرصيفة عماد محمد مطر المعايطة  حي جعفر الطيار  ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية   .715

716.  
 جبل االمير فيصل  ساحة مدرسة الشافعي الثانوية 

مصعب جبريل عبد الخالق  
 السراحين 

 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة صالح سالم عبد الغني الذنيبات  جريبا مسجد الصديق ساحة   .717

718.  
 عوجان ساحة مدرسة عاتكة 

الدكتور انس محمد عوض 
 الخاليلة

 لواء الرصيفة

 لواء الرصيفة أحمد إبراهيم مصطفى خريس جريبا ساحة ديوان المعمر  .719

 لواء الرصيفة الخمايسة مصطفى علي مصطفى  حي الحسين ساحة مسجد علي بن أبي طالب   .720

 لواء الرصيفة حمزة أحمد سليم الخاليلة  حي الرشيد ساحة مدرسة طارق بن زياد   .721

بجانب مديرية التربية   ملعب الصالة الرياضية   .722
 والتعليم

فضيلة الدكتور/عبدهللا مناور  
 عبدالرحيم الوردات/ خطيب مكلف

 اوقاف لواء الرمثا 

الحسين مجمع سمو االمير هاشم بن   .723
 الرياضي

الحي الجنوبي بجانب  
 ترخيص الرمثا

فضيلة الشيخ/ علي احمد مفلح  
 السلمان

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيخ/ محمد رسمي   الحي الشرقي  ساحات مدارس رواد العلم الخاصة  .724
 يوسف الوردات 

 اوقاف لواء الرمثا 

محمد احمد عودة  فضيلة الشيخ /  الحي الغربي  ملعب مدرسة الطرة الثانوية   .725
 القضاة

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيخ/ياسر عيسى مشرف   الحي الشرقي  ساحة مدرسة حليمة السعدية للبنات   .726
 الحجازات 

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الدكتور/ ياسين سليمان   وسط البلد مسجد معاذ بن جبل   .727
 نايف الرمضان 

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيخ /وجيه محمود   وسط البلد ملعب الشباب  .728
 عوض مياس

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيح / محمد قاسم محمد   وسط البلد ساحة المدرسة الثانوية للذكور   .729
 الشبول 

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الدكتور/ ناصر احمد طه   وسط البلد ساحة مدرسة عمراوة الثانوية للبنين   .730
 ابو زريق

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيخ/ يونس احمد خليفة   وسط البلد ساحة مدرسة  ذنيبة الثانوية للبنات   .731
 الزعبي/امام مشرف 

 اوقاف لواء الرمثا 

فضيلة الشيخ/ فيصل مصطفى   الحي الشرقي  مسجد الحاجة جليلة الغندور   .732
 محمود عفيفي 

 اوقاف لواء الرمثا 

 اوقاف محافظة الزرقاء محمد البطوشخالد سالمة   وسط البلد ساحة مستشفى االمير هاشم  .733

 اوقاف محافظة الزرقاء ابراهيم  نائل ابراهيم ابو قبيطة وسط البلد ساحة مدرسة ميمونة القرطبية   .734

 اوقاف محافظة الزرقاء محمود حافظ سليمان ابو حردان وسط البلد ساحة حديقة البلدية   .735

 اوقاف محافظة الزرقاء فرح سليمان خضر نبهان  حي النزهة ساحة مسجد  األردن   .736
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737.  
 حي معصوم ساحة مسجد الوصية 

محمد رجا صدقي ابراهيم  
 عبدالحميد

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء سطام احمد سليمان صالح  حي رمزي  ساحة القرية الحضرية   .738

739.  
 ساحة مدرسة الرملة 

حي األمير  
 جهاد محمود عبدالجبار سعيد  محمد)رحمه هللا(

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء حكم وصفي عبدالحفيظ حطاب  الزرقاء الجديدة  ساحة مدرسة أكادمية المناهل الدولية   .740

 اوقاف محافظة الزرقاء د.مثقال محمد مصطفى بني عيسى  الزرقاء الجديدة  ساحة مدرسة الهدى والنور  .741

 اوقاف محافظة الزرقاء خالد فيصل خالد الدليجم الجديدة الزرقاء  ساحة مدرسة عمورية االسالمية   .742

 اوقاف محافظة الزرقاء معتصم وليد محمود شويات  الزرقاء الجديدة  ساحة مدرسة المناهل القديمة   .743

 اوقاف محافظة الزرقاء حامد طاهر معال الزيود  الزرقاء الجديدة  ساحة مسجد التواصي بالحق   .744

 اوقاف محافظة الزرقاء ناجح ماجد عبدهللا بدوي  الزرقاء الجديدة  ساحة مسجد عمرو بن العاص   .745

746.  
 الزرقاء الجديدة  ساحة مسجد األخوة في هللا

ابراهيم نور الدين رمضان 
 الشيشاني

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء احمد فالح عبدالعزيز يوسف  الزرقاء الجديدة  ساحة مسجد النور   .747

 اوقاف محافظة الزرقاء حمزة محمد صبري دخان  مدينة الشرق فاطمة أبو جودة ساحة مسجد   .748

 اوقاف محافظة الزرقاء منتصر محمد خير ابو عديلة  مدينة الشرق ساحة مسجد الكيال   .749

 اوقاف محافظة الزرقاء محمد خالد أنور ذو الغنى  مدينة الشرق ساحة مسجد عوفة الحسن  .750

 اوقاف محافظة الزرقاء د.فراس يوسف احمد عبيدات  مدينة الشرق ساحة مسجد سالح الهندسة   .751

 اوقاف محافظة الزرقاء محمد زياد علي المومني  مدينة الشرق ساحة مسجد عبدهللا العزب   .752

 اوقاف محافظة الزرقاء عثمان فالح فاضل الخوالدة  مدينة الشرق ساحة مسجد وبالوالدين إحسانا   .753

 اوقاف محافظة الزرقاء ابراهيم حسن اسماعيل العبويني  مدينة الشرق العابدين ساحة مسجد زين   .754

755.  
 مدينة الشرق ساحة مسجد جامعة الزرقاء

عبدالعزيز سلمان سالم ابو  
 سرحان

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء فيصل محمد عبدالحميد الضامن  مدينة الشرق ساحة مسجد الزيوت  .756

 اوقاف محافظة الزرقاء منير محمد موسى العواودة جبل طارق مدرسة رملة بنت ابي سفيان ساحة   .757

 اوقاف محافظة الزرقاء محمود توفيق شحادة الخوالدة جبل طارق ساحة مسجد الليث بن سعد   .758

 اوقاف محافظة الزرقاء نبيل عمر سليم خضرة جبل طارق ساحة ملعب الكرة الذهبية   .759

 اوقاف محافظة الزرقاء اسامة محمود محمد العمري  جبل طارق إسكان الوظيفي االول ساحة مسجد   .760

 اوقاف محافظة الزرقاء محمود ابراهيم سالم الحجازات  جبل طارق ساحة مسجد إسكان الوظيفي الثاني   .761

 اوقاف محافظة الزرقاء ثائر عبدالفتاح حسن مجدوبة  حي المصانع  ساحة مسجد أبناء عقيل  .762

 اوقاف محافظة الزرقاء د.مروان محمود حسين العمايرة  حي جناعة  الملعب البلدي ساحة   .763

 اوقاف محافظة الزرقاء خالد مصطفى علي الحاج محمد  حي جناعة  ساحة ملعب نادي العودة  .764

 اوقاف محافظة الزرقاء طاهر حسني احمد خزنة  وادي الحجر ساحة مدرسة هند بن امية   .765

 اوقاف محافظة الزرقاء محمد خليل حسن ابو حسن وادي الحجر توبوالتساحة مسجد سليمان   .766

 اوقاف محافظة الزرقاء عماد صالح محمد ابو صعيليك وادي الحجر ساحة مسجد كعب بن مالك   .767

 اوقاف محافظة الزرقاء طارق سميح صبري مسعد  وادي الحجر ساحة سوق الخضار   .768

 اوقاف محافظة الزرقاء طاهر رشيد العتومنظام  حي الجندي  ساحة مسجد االوزاعي   .769

 اوقاف محافظة الزرقاء احمد حسن الهرفي البلوي  حي الجندي  ساحة مسجد ثابت بن األقرم   .770

 اوقاف محافظة الزرقاء محمد حمودة سالمة ابو النجا حي الجندي  ساحة مسجد النصر   .771

 اوقاف محافظة الزرقاء حامد حسان احمد صعيليك  االتوستراد  ساحة مسجد عزت رامز  .772

 اوقاف محافظة الزرقاء عبدالسالم احمد عبدهللا العمري الجبل األبيض  ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة   .773
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 اوقاف محافظة الزرقاء رعد تيسر عايد الخاليلة  الجبل األبيض  ساحة مسجد اإلحسان   .774

 اوقاف محافظة الزرقاء الزواهرةمحمد محمود موسى  الجبل األبيض  ساحة مسجد حمزة بن عبدالمطلب  .775

 اوقاف محافظة الزرقاء ابراهيم صقر عبدالرزاق محمود جبل األميرة رحمة  ساحة مدرسة عمر بن الخطاب  .776

 اوقاف محافظة الزرقاء جالل ابراهيم سليمان الخاليلة جبل األميرة رحمة  ساحة مسجد المفلحون  .777

 اوقاف محافظة الزرقاء احمد معروف مصطفى اكرم  جبل األمير حسن ساحة مسجد الصالحين   .778

 اوقاف محافظة الزرقاء موسى احمد محمود ابو كوش جبل األمير حسن ساحة مدرسة المدينة المنورة   .779

 اوقاف محافظة الزرقاء المعتصم جودت يوسف ابراهيم  حي عوجان ساحة مسجد العليمي   .780

 اوقاف محافظة الزرقاء مرواناحمد سيف عتاب بني  الزواهرة  ساحة مسجد الفالح   .781

 اوقاف محافظة الزرقاء خليل سالم عودة عيال سلمان ضاحية مكة  ساحة مسجد ال عمران  .782

783.  
 جريبا ساحة مسجد البر واالحسان 

محمد خير صبحي صالح  
 الصراوي

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء حسن عبدالهادي سليم ابو عواد  ضاحية المدينة  ساحة مسجد ضاحية المدينة   .784

 اوقاف محافظة الزرقاء ماهر وحيد محمد حافظ  ضاحية المدينة  ساحة مسجد غالية الحمايدة   .785

 اوقاف محافظة الزرقاء وليد محمد سليمان ابو نجيلة  حي االحمد  ساحة مسجد عائشة أم المؤمنين   .786

 اوقاف محافظة الزرقاء عمر القيسيعبدالرحمن حسن  ضاحية األميرة هيا  ساحة مسجد الخلفاء الراشدين  .787

 اوقاف محافظة الزرقاء عبدالرحمن اسامة محمد نور  ضاحية األميرة هيا  ساحة ملعب أرتال   .788

 اوقاف محافظة الزرقاء ماجد محمد حسين الرياشي  شومر ساحة مسجد اإلبراهيمي   .789

 محافظة الزرقاءاوقاف  مراد محمد هزاع الزواهرة  الزواهرة الشمالي ساحة مسجد الرياض   .790

791.  
 الزواهرة الشمالي ساحة مسجد جميل عياش 

عبدالرحمن حمادة عبدالرحمن ابو  
 عوض 

 اوقاف محافظة الزرقاء

 اوقاف محافظة الزرقاء صبري عزالدين شاكر ابو سنينة شومر ساحة مصلى شومر   .792

 الزرقاءاوقاف محافظة  منصور محمد صالح بني ارشيد السخنة ساحة الملعب البدي   .793

 اوقاف محافظة الزرقاء د.علي اسمر محمد ابو شحادة  السخنة ساحة مسجد عمار بن ياسر   .794

 اوقاف محافظة الزرقاء د.عبدهللا محمد ارشيد الزيود الهاشمية ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين   .795

 اوقاف محافظة الزرقاء البرغوثي محمد اسماعيل محمد  الهاشمية ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنات   .796

 اوقاف محافظة الزرقاء احمد ذياب عبده خير الهاشمة ساحة مدرسة الملكة رانيا العبدهللا  .797

 اوقاف محافظة الزرقاء هاني صقر محمود عبدالرزاق الهاشمية ساحة ملعب الشعلة   .798

 محافظة الزرقاءاوقاف  عبدالسالم محمد عودة وهدان  غريسا ساحة مسجد تميم الداري   .799

 اوقاف محافظة الزرقاء عبدالسالم محمد عقلة الزيود  ام الصليح  ساحة مدرسة الثانوية للبنين   .800

 اوقاف محافظة الزرقاء حابس احمد عبدالكريم العموش  روقرة ساحة مدرسة دوقرة الثانوية للبنين   .801

 اوقاف محافظة الزرقاء حمد بني خالد محمد علي  ابو الزيغان  ساحة مدرسة أبو الزيغان الثانوية للبنين  .802

 اوقاف محافظة الزرقاء عليان محمد حامد الغويري  بيرين ساحة مدرسة بيرين الثانوية   .803

 اوقاف محافظة الزرقاء نضال محمد عبدهللا الغويري  بيرين -رجم الشوف ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .804

 اوقاف محافظة الزرقاء الحسبان جهاد حمد فالح  بيرين  -صروت ساحة مسجد ابن باز   .805

 اوقاف محافظة الزرقاء طالل عبدهللا عواد الزواهرة  بيرين -الكمشه ساحة مسجد اليقين   .806

 اوقاف محافظة الزرقاء محمود احمد محمود الزواهرة بيرين  -الميدان ساحة مسجد الميدان  .807

 اوقاف محافظة الزرقاء ابراهيم ال متوليمعتصم اسماعيل  بيرين -العالوك ساحة مسجد المسرة الشرقية   .808

 اوقاف محافظة الزرقاء علي محمد حامد الغويري بيرين  -صروت ساحة مسجد صروت الكبير  .809

 اوقاف محافظة الزرقاء خليل محمود عفنان الزواهرة بيرين -الرياض ساحة مسجد الرياض   .810

 المحسن الخاليلةاسماعيل مفضي عبد  بيرين -ام رمانه ساحة ملعب أم رمانه   .811
 اوقاف محافظة الزرقاء
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 اوقاف محافظة الزرقاء عمر سليمان سلمان العوضات الضليل ساحة ملعب الهاشميين   .812

 اوقاف محافظة الزرقاء احمد يوسف محمد ابو هويدي  الضليل ساحة مصنع الملح   .813

 الزرقاءاوقاف محافظة  خالد علي سلمان العوضات  الضليل ساحة مسجد المصطفى   .814

 اوقاف محافظة الزرقاء ربيع موسى خليل ابو درويش الضليل ساحة مدرسة المشيدة   .815

 اوقاف محافظة الزرقاء ابراهيم لهد مفيلح العثمان  الحالبات الشرقي ساحة مسجد الحالبات الشرقي   .816

 الزرقاءاوقاف محافظة  عليان ابراهيم محمد الصانع الحالبات الغربي ساحة مسجد اإليمان   .817

 اوقاف محافظة الزرقاء محمود الفي عبيدان الخلف  الحالبات الغربي ساحة مسجد الحالبات الغربي   .818

 اوقاف محافظة الزرقاء أيمن كرييم عوض الحويطات  االزرق ساحة مسجد األزرق الجنوبي   .819

 اوقاف محافظة الزرقاء نضال ظاهر اسعد االقحش وسط البلد ساحة مسجد الثانوية   .820

 اوقاف محافظة الزرقاء هاني عبد احمد مصطفى  حي الزواهرة ساحة مدرسة مكة المكرمة االساسية   .821

مساجد محافظة   مسجد الحسين بن علي  .822
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  سليمان فهمي بلبل 

مساجد محافظة   مسجد الحسين بن طالل  .823
 العقبة الرئيسية

 محافظة العقبة أوقاف  احمد مصطفى الباش 

مساجد محافظة   الحسن بن علي  .824
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  رضوان عبدالرحيم الوقفي

مساجد محافظة   مسجد الشويخ   .825
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عبدالرحمن رجب ابوالعز 

مساجد محافظة   مسجد الزهراء   .826
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  بدر صالح الرياطي 

مساجد محافظة   مسجد الوحدات الشعبية   .827
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  حازم رزق الدردساوي 

مساجد محافظة   مسجد مصعب بن عمير  .828
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  فؤاد سليمان الغرابلي 

مساجد محافظة   مسجد النور  .829
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  المعاني خطاب خليل 

مساجد محافظة   مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح  .830
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عيسى احمد الخطيب

مساجد محافظة   مسجد ابو داوود   .831
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  محمد وليد الجهني 

مساجد محافظة   مسجد عمر بن العاص  .832
 الرئيسيةالعقبة 

 أوقاف محافظة العقبة  د.شادي حسن ابوعفيفة 

مساجد محافظة   مسجد خالد بن الوليد   .833
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  جمال حمزة الزبدة 

مساجد محافظة   مسجد ابو الوفا  .834
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  برهان طالل العتوم 

مساجد محافظة   مسجد الدرة  .835
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عامر بسام الشماع 

مساجد محافظة   مسجد سعد بن معاذ   .836
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  جمال محمد ياسين

مساجد محافظة   مسجد البيطار  .837
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عالء محمد نجم

محافظة  مساجد  مسجد بر الوالدين / الشامية   .838
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  احمد طالب الزعارير 

مساجد محافظة   مسجد صالح الدين الجديد   .839
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  خميس هاشم السطوحي

مساجد محافظة   مسجد جعفر بن ابي طالب  .840
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  زهير عبدالمجيد المومني 

مساجد محافظة   مسجد فيصل األول  .841
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  رامي محمد الخضري 
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مساجد محافظة   مسجد شحدة حرب  .842
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  د.نعيم رزق الدردساوي 

مساجد محافظة   مسجد احمد الرياطي/الثامنة   .843
 العقبة الرئيسية

 محافظة العقبة أوقاف  عمر صالح النمرات

مساجد محافظة العقبة   مسجد البداد / الكرامة  .844
 الرئيسية 

 أوقاف محافظة العقبة  وائل ماهر السيوري

مساجد محافظة   مسجد فريدة الشاوي   .845
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  مفضي زعل العوران

مساجد محافظة   مسجد السرح  .846
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  محمد محمود ياسين

مساجد محافظة   مسجد سعد بن ابي وقاص   .847
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  ماجد سليمان ابوفرج 

مساجد محافظة   مسجد الحق/الشامية/عثمان بن عفان   .848
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  علي سالم العنيزات

مساجد محافظة   مسجد كاظم مرقة   .849
 الرئيسيةالعقبة 

 أوقاف محافظة العقبة  نواف عباس جنون 

مساجد محافظة   مسجد الكالوتي والديسي   .850
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  ضرغام فؤاد جرادات 

مساجد محافظة   مسجد عائشة ام المؤمنين  .851
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  سالم علي االحيوات

محافظة  مساجد  مسجد االمير حمزة   .852
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  علي إسماعيل ابوصفية

مساجد محافظة   مسجد راتب ابو حويلة  .853
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  غسان خلف الحميمات 

مساجد محافظة   مسجد علي بن ابي طالب  .854
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  محمود جريد النعانعة 

مساجد محافظة   حمزة بن عبد المطلب مسجد   .855
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  قصي سليمان ابومنسي

مساجد محافظة   مسجد الصحابة   .856
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عبدهللا محمد الشهبان 

مساجد محافظة   مسجد عمر بن الخطاب  .857
 العقبة الرئيسية

 محافظة العقبة أوقاف  صقر إسماعيل ابوصفية

مساجد محافظة   مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي   .858
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  نعيم قاسم احمد قاسم 

مساجد محافظة   مسجد وصفي التل   .859
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  منقذ ابراهيم العمرو 

مساجد محافظة   مسجد الشيخ زايد   .860
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  وليد الجهني احمد 

مساجد محافظة   مسجد االحسان  .861
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  ماجد محمود محيسن

مساجد محافظة   مسجد الدراس   .862
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  عبدهللا صالح حسين

مساجد محافظة   مسجد المستشفى االسالمي   .863
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  كامل ياغي بسام 

مسجد الرضوان / مستشفى هاشم   .864
 العسكري

مساجد محافظة  
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  احمد مهند الشمايلة 1م/

مساجد محافظة   مسجد االخولي  .865
 العقبة الرئيسية

 أوقاف محافظة العقبة  ابراهيم محمد رضوان

866.  
 القويرة الكبيرمسجد 

القويرة وقضاء لواء 
 الديسة

 امطاوع نجم نجادات
 أوقاف محافظة العقبة 

867.  
 العمرانيمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 يحيى محمد الهواشلة 
 أوقاف محافظة العقبة 

868.  
 الخضيرات مسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 محمد محمود الهالالت
 أوقاف محافظة العقبة 
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869.  
 الراشدية الكبيرمسجد 

القويرة وقضاء لواء 
 الديسة

 صالح عيد السالمين
 أوقاف محافظة العقبة 

870.  
 الراشدية-أصحاب المصفىمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 سالم عيد العنزي. 
 أوقاف محافظة العقبة 

871.  
 الحميمة مسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 عبد هللا عفنان المراعية 
 أوقاف محافظة العقبة 

872.  
 حانوت دبة مسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 إبراهيم محمد العجول
 أوقاف محافظة العقبة 

873.  
 الديسةمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 صالح حمد الزوايده
 أوقاف محافظة العقبة 

874.  
 العباسيةمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 خليل محمد الموسه 
 أوقاف محافظة العقبة 

875.  
 رممسجد 

القويرة وقضاء لواء 
 الديسة

 مسلم عتيق الزالبيه 
 أوقاف محافظة العقبة 

876.  
 منيشيرمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 عوض علي الزوايده
 أوقاف محافظة العقبة 

877.  
 الطويلمسجد 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 سالم سليمان الزوايدة
 أوقاف محافظة العقبة 

878.  
 الغال

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 امعوض محمد المزنة 
 أوقاف محافظة العقبة 

879.  
 العسيلة

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 حسين محمد الجراميه 
 أوقاف محافظة العقبة 

880.  
 الشهيبي

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 عبدالكريم سليمان الخضيرات 
 أوقاف محافظة العقبة 

881.  
 الطويسه الكبير

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 محمد الزوايدةفالح  
 أوقاف محافظة العقبة 

882.  
 المزهر

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 يوسف منذر الخضري 
 أوقاف محافظة العقبة 

883.  
 الصالحية 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 علي غالب المراعية 
 أوقاف محافظة العقبة 

884.  
 الراشدية –جعفر الطيار 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 الطرشانمحمد اسريع 
 أوقاف محافظة العقبة 

885.  
 اتحاد الكراجات 

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 عبد هللا سويلم الجعيبات
 أوقاف محافظة العقبة 

886.  
 الفاروق

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 احمد حسين الحساسين 
 أوقاف محافظة العقبة 

887.  
 تتن

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 صالح احمد احمد
 العقبة أوقاف محافظة 

888.  
 الشاكرية

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 شافي سالمه  الصويلحيين
 أوقاف محافظة العقبة 

889.  
 التقوى

لواء القويرة وقضاء 
 الديسة

 عوض عواد الفقير 
 أوقاف محافظة العقبة 

 أوقاف محافظة العقبة  د.احمد عيد االحيوات  قضاء وادي عربة  رحمه   .890

 أوقاف محافظة العقبة  عبدهللا موسى ابورقية  قضاء وادي عربة  قطر / الشافعي   .891

 أوقاف محافظة العقبة  ابراهيم سويلم السعيديين  قضاء وادي عربة  الريشه الكبير  .892

 أوقاف محافظة العقبة  مرعي دخيل هللا السعيدين قضاء وادي عربة  بئر مذكور الكبير  .893

 محافظة العقبة أوقاف  رياض العمارين قضاء وادي عربة  قريقرة  -انعام مفلح   .894

 أوقاف محافظة العقبة  محمد سعود العمارين  قضاء وادي عربة  قريقرة  -فينان الجديد   .895

 أوقاف محافظة العقبة  علي عبدربه القطيشات  قضاء وادي عربة  بالل بن رباح )األسمدة(  .896

 أوقاف محافظة العقبة  صالح حسين محمد احمد  قضاء وادي عربة  الرابية  .897
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 اوقاف محافظة الكرك  حمود عبدالرحيم الصرايرة القصبة العمري الكبيرساحة مسجد   .898

 اوقاف محافظة الكرك  عبدهللا محمد المسامرة  لواء القطرانة  ساحة مسجد محمد بن عائض   .899

 اوقاف محافظة الكرك  د احمد عبدالوهاب المعايطة المنشية/القصبة  ساحة مسجد المنشية الكبير   .900

 اوقاف محافظة الكرك  د سمير عبدالوهاب العساسفة الراشدية/ القصبة الراشدية الكبيرساحة مسجد   .901

 اوقاف محافظة الكرك  د راتب حسام المعايطة راكين/ القصبة ساحة مصلى ملعب مدرسة راكين  .902

 الكرك اوقاف محافظة  محمد عادل الشمايلة  الشهابية / القصبة  ساحة مدرسة الشهابية الثانوية للبنات  .903

 اوقاف محافظة الكرك  د حسن علي الختاتنة  لواءالمزار  ساحة مسجد جعفربن ابي طالب  .904

 اوقاف محافظة الكرك  محمد مسلم الطراونة  مؤاب  ساحة مسجد العمرية الكبير   .905

 اوقاف محافظة الكرك  عماد محمد القطاونة  لواء المزار  ساحة مدرسة جعفر الثانوية للبنين  .906

 اوقاف محافظة الكرك  اسكندر عدنان البطوش  الطيبة البنات االساسية ساحة مدرسة   .907

 اوقاف محافظة الكرك  هاشم عبدالسالم البطوش  الطيبة ساحة مدرسة الجلمه   .908

 اوقاف محافظة الكرك  حامد سالم الجعافرة  ام حماط ساحة مسجد ام حماط الكبير   .909

 محافظة الكرك اوقاف  حامد حمد البشابشة محي  ساحة ملعب محي   .910

 اوقاف الكورة محمد يوسف صالح بني ياسين  دير أبي سعيد علي بن أبي طالب   .911

 اوقاف الكورة أحمد علي محمد هليل دير أبي سعيد عبدهللا كليب  .912

 اوقاف الكورة عبدالعزيز محمد فالح هليل دير أبي سعيد المستشفى  .913

 اوقاف الكورة حمد محمود سالم فليح بني  دير أبي سعيد سيد الشهداء   .914

 اوقاف الكورة عثمان ابراهيم محمد هليل دير أبي سعيد حليمة السعدية   .915

 اوقاف الكورة د. محمد محمود مصطفى ربابعه  جفين األبرار   .916

 اوقاف الكورة فهمي محمد قاسم الزعبي  جفين المصطفى   .917

 الكورةاوقاف  د.منجد محمود فالح الشريده أبو القين  عمر بن الخطاب  .918

 اوقاف الكورة د.ابراهيم سليمان جبر الزعبي السمط الرحمة  .919

 اوقاف الكورة د.محمد علي احمد الزعبي  مرحبا  المهاجرين  .920

 اوقاف الكورة احمد جوهر محمد الحسن تبنه معاذ بن جبل   .921

 اوقاف الكورة نزار احمد علي بني عامر  تبنه كليب الشريدة  .922

 اوقاف الكورة محمد نايل محمد المستريحي  جنين الصفا أحباب هللا   .923

 اوقاف الكورة د. عمر حابس احمد نوافله  سموع خالد بن الوليد   .924

 اوقاف الكورة محمود فؤاد احمد غباشنه  سموع عبدهللا بن عباس  .925

 اوقاف الكورة سالم حسين سالم الساليمه  سموع رزق الصالح  .926

 اوقاف الكورة البخيتمحمد محمود عليان  زمال البراء بن عازب   .927

 اوقاف الكورة يحيى محمد خالد العمري  كفر كيفيا  طارق بن زياد   .928

 اوقاف الكورة أيمن مفلح احمد الرويضي  كفر الماء عمر بن عبد العزيز  .929

 اوقاف الكورة علي راشد حسين بني عامر  كفر الماء حمزة بن عبدالمطلب  .930

 اوقاف الكورة أحمد بني ياسيند.عمر  كفر الماء العز بن عبد السالم   .931

 اوقاف الكورة جميل يوسف طعمه العوايشة الناحة ابو بكر الصديق   .932

 اوقاف الكورة محمد أمين عوده الكيالني كفر راكب  مصعب بن عمير  .933

 اوقاف الكورة أحمد محمد جمعه العوايشه الرقة  أبو أيوب األنصاري  .934

 اوقاف الكورة عبدالقادر صالح مقدادي موسى  بيت أيدس  المقداد بن عمرو  .935
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 اوقاف الكورة ظاهر محمد عبدالحافظ مقدادي  بيت أيدس  أبو عبيدة عامر بن الجراح  .936

 اوقاف الكورة زهير مصطفى عوض خشاشنه  كفرعوان  حمزة بن عبدالمطلب  .937

 اوقاف الكورة حسين علي عبدهللا زقيلي  كفرعوان  الرضا  .938

 اوقاف الكورة عبدهللا محمد مصطفى مقدادي  كفرعوان  أحمد بن حنبل  .939

 اوقاف الكورة عصام موسى محمد الدهون  كفرعوان  كفرعوان الجديد   .940

 اوقاف الكورة يوسف شحاده فالح ابو حسن كفرأبيل  عبدالرحمن بن عوف  .941

 اوقاف الكورة مثقال صالح مثقال مقابله  كفرأبيل  الشيخ بدر   .942

 اوقاف الكورة عبدالقادر محمد بني مفرج باسم  جديتا صالح الدين  .943

 اوقاف الكورة معتصم علي احمد كساسبة  جديتا الزهراء   .944

 اوقاف الكورة محمد احمد تركي خطاطبه  جديتا أبو بكر الصديق   .945

 اوقاف الكورة د.محمد علي محمد ربابعه  جديتا العين   .946

 اوقاف الكورة محمد فرحان محمد بني ارشيد األشرفية الملعب البلدي   .947

 اوقاف الكورة نبيل محمد سلمان العايش  األشرفية ساحة مدرسة أم معبد   .948

 اوقاف البادية الشمالية مديرية  شعيب محمـــد حمود الجمعان  الصالحية  المهاجرين   .949

 مديرية اوقاف البادية الشمالية  عيد ســـــــــــالم عواد الحوت  زملة االمير غازي  الفاروق   .950

ــ صالح الدي  .951  مديرية اوقاف البادية الشمالية  خالد عايـــد غازي العظامات  ةالبستان ن  ـــــــ

 مديرية اوقاف البادية الشمالية  بكر عبدهللا عـواد الخـــرمان ةــالحميدي أبو بكر الصديق    .952

 مديرية اوقاف البادية الشمالية  رحيبان عوض الشرفاتمحمود  ة ركاد ــــرحب اد ـة ركــرحب  .953
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