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 المنطقة  اسم الخطيب اسم المصلى لرقم ا

 لواء بني كنانة خالد ابراهيم الربابعه  الروسان الثانوية / سما الروسان ساحة ملعب مدرسة سما    .315
 لواء بني كنانة نضال رفعت الخطيب  ساحة مسجد عمر بن الخطاب / عزريت   .316
 لواء بني كنانة احمد سليمان احمد الضامن ساحة مسجد القادسية / حاتم   .317
 لواء بني كنانة عماد احمد كناني ساحة ملعب سمر الخماسي / سمر   .318
 لواء بني كنانة محمد محمود عبيدات  ساحة مسجد عبد القادر الجيالني / ملكا    .319
 لواء بني كنانة توفيق مالعب الشراري  ساحة مسجد اليرموك الحمه/ الحمه المزرعة   .320
 لواء بني كنانة اسماعيل سالم دقامسهحسان  ساحة مسجد أسامه بن زيد / ابدر  .321
 لواء بني كنانة محمد قاسم محمد كايد ساحة مسجد خالد بن الوليد / الحمه   .322
 لواء بني كنانة فضل احمد الزعبي ساحة الملعب السداسي / خرجا  .323
 لواء بني كنانة جهاد نوفان عبيدات ساحة الملعب البلدي كفرسوم   .324
 لواء بني كنانة فادي عبداهلل عبيدات  يبالساحة مسجد يبال الكبير /   .325
 لواء بني كنانة صالح الدين سليمان عبيدات  ساحة مسجد عبداهلل بن المبارك/ الرفيد   .326
 لواء بني كنانة امجد محمد عبيدات  ساحة مسجد عثمان بن عفان / حرثا   .327
 كنانةلواء بني  سالم محمد النعامنه  ساحة مسجد الخلفاء الراشدين / الخريبه  .328
 لواء بني كنانة بسام محمد عبيدات ساحة مسجد خليل الرحمان / برشتا  .329
 لواء بني كنانة عبداهلل سعيد الخطيب  ساحة مسجد خالد بن الوليد / قرقوش   .330
 لواء بني كنانة احمد غالب الزعبي  ساحة مسجد زين العابدين / حريما  .331
 لواء بني كنانة النصايره طارق محمد  ساحة مسجد الموده / حبراص  .332
 لواء بني كنانة عامر محمود القيسي ساحة الملعب البلدي / سحم   .333
 لواء بني كنانة قاسم محمد القاسم  ساحة مسجد خالد بن الوليد / عقربا   .334
 لواء بني كنانة احمد محمد الصبيحي ساحة مسجد سعد بن أبي وقاص / ام قيس  .335
 لواء بني كنانة د علي منذر الدقامسه ساحة مسجد المزيريب القديم / المزيريب    .336
 لواء بني كنانة يوسف احمد الزعبي ساحة مسجد القصفه / القصفه  .337
 لواء بني كنانة عامر يوسف اللطايفه ساحة مسجد المنصوره الكبير / المنصوره   .338
 لواء بني كنانة ملكاوي يحيى سالم العبدربه  الملعب البلدي / ملكا   .339
 لواء بني كنانة محمد حمد عبابنه ساحة مسجد ابو بكر الصديق / ابو اللوقس   .340



 اربد الثانية  اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

 

  

 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 
 حي القصيلة –اربد  عمر سليمان علي الدواهده / امام مجمع االغوار الجديد  .341
 مخيم الشهيد عزمي   – اربد   خالد علي محمد رباح ملعب الكرمل  .342

 حوارة  -اربد  د . أيمن ضاحي علي شطناوي / امام  ساحة مدرسة حوارة األساسية للبنين   .343
 الصريح  -اربد  د . فراس علي السيد الشياب / امام فروض  ملعب نادي الصريح  .344
 المغير -اربد  عبد الهادي غازي قويدر غرايبه / امام  للبنينساحة مدرسة المغير الثانوية   .345
 كتم -اربد  رياض فايز احمد الدويري / امام ساحة البيادر / كتم   .346
 وسط البلد  –اربد  يونس مصطفى اشتيوي أبو الفيه / امام فروض  مجمع الغور القديم  .347
 المزار -دير يوسف  صالح العمري / خطيب القاضي الدكتور حسين علي   مدرسة دير يوسف األساسية للبنين  .348
 الحي الشرقي –اربد  كرم ذيب محمود احمد عيادي / امام مشرف  ساحة صالة الشرق   .349
 ايدون  -اربد  د. احمد صبحي محمد إسماعيل ساحة ايدون  .350



 األغوار الشمالية  اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

 

 

 

 المنطقة الخطيباسم  اسم المصلى الرقم 
 األغوار الشمالية  عبد محمود هالل السميرات  0د / الشونة الشمالية  رضي اهلل عنه ساحة مقام معاذ بن جبل  .351

 األغوار الشمالية  عامر احمد رشيد المنسي  ساحة نادي يرموك الشونة الشمالية   .352

 األغوار الشمالية  خشاشنه أيمن علي محمود  ساحة مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين   .353

 األغوار الشمالية  اكرم محمد مصطفى النعيمي ساحة مدرسة العدسية االساسية للبنين   .354

 األغوار الشمالية  خالد حسين شحادة المنسي ساحة مدرسة الباقورة  المختلطة  للبنين   .355

 األغوار الشمالية  فوزي يوسف عبداهلل العبد  ساحة مدرسة خربة مرشد االساسية للبنين   .356

 األغوار الشمالية  يوسف عبداهلل عبدالرحمن المنسي ساحة ملعب نادي حطين الرياضي / المنشية   .357

 األغوار الشمالية  جبري حمد عبدالرحمن الطالب  ساحة مدرسة العرامشة والفضيين الثانوية للبنات   .358

 األغوار الشمالية  ابوصهيونقصي علي عمر  ساحة مدرسة الملك طالل الثانوية / وقاص  .359

 األغوار الشمالية  حمد محمود سليمان البواطي ساحة مدرسة بنات الشيخ حسين  .360

 األغوار الشمالية  ركان محمد سليمان سلمان  ساحة مدرسة الحراوية  المختلطة  للبنين   .361

 األغوار الشمالية  عبدالرحمن عبداهلل عبد ابو الرب للبنين   طبقة فحل االساسيةساحة مدرسة   .362

 األغوار الشمالية  عوامرة ابراهيم محارب العوامرة مدرسة المشارع الثانوية للبنين/المشارع ساحة   .363

 األغوار الشمالية  عدنان محمود محمد خشــان ساحة مدرسة بنات المشارع الثانوية  .364

 األغوار الشمالية  الرياحنةعلي احمد محمد .د الرياحنه-ساحة مدرسة امنه بنت وهب/المشارع  .365

 األغوار الشمالية  هيثم فهاد سلطي قويسم  ساحة مدرسة ابو بكر الصديق / المشارع  .366

 األغوار الشمالية  حسين احمد حسين المصلمين ساحة مدرسة بصيلة المختلطة للبنين   .367

 الشمالية األغوار  احمد محمود محمد عاصي  ساحة مدرسة الزمالية الثانوية للبنين   .368

 األغوار الشمالية  يوسف فارع احمد قاسم  ساحة مدرسة خالد بن الوليد األساسية للبنين   .369

 األغوار الشمالية  محمد منصور حسين ابداح  ساحة مدرسة الريان الثانوية لإلناث   .370

 األغوار الشمالية  اسعد الفي راجي زيدان ساحة مدرسة ابوهابيل األساسية للذكور   .371

 األغوار الشمالية  هاشم محمود محسن ابداح  مدرسة القرن األساسية المختلطةساحة   .372

 األغوار الشمالية  اكرم احمد عبدالرحمن السواعي ساحة مدرسة سليخات  للبنين   .373

 األغوار الشمالية  عادل محمد عبدالرحمن الوحشه  ساحة مدرسة ابوسيدو الثانوية للبنات   .374

 األغوار الشمالية  محمد شحادة فهيد الصقر  االسالمية/صوفرة/كريمة ساحة مدرسة ربيعة الراي   .375

 األغوار الشمالية  محمد احمد مصطفى الشامي  ساحة مدرسة الوكالة  / كريمة   .376

 األغوار الشمالية  جهاد عبداهلل علي الشويات  كريمة -مثلث كفرنجة/  الرياضيساحة المعلب   .377

 األغوار الشمالية  عادل محمد مفضي همالن  اهلل عنه ساحة مقام عامر بن ابي وقاص رضي   .378



 

 البادية الشمالية  اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 
 بسمة  األميرة روضة عبداهلل محمد عطاهلل المساعيد  الصديق  بكر أبوساحة مسجد   .379
 األشرفية عبداهلل قاسم محمد الشرفات  جبل بن معاذساحة مسجد   .380
 القطين  أم عبداهلل محمد عودة العظامات  عفان  بن عثمانساحة مسجد   .381
 المكيفتة الشرفات  طريف عيد هندي الكبير ساحة مسجد المكيفتة  .382
 الصالحية شعيب محمد حمود الجمعان واألنصار  المهاجرينساحة مسجد   .383
 الجمال ام الرحيبة عقلة المــس سليمان  مسعود بن عبداهللساحة مسجد   .384
 صبحا  الفروخ هطبول علي خالد الفواز سعودساحة مسجد   .385
 الكهف  دير السميران حمود  سعود طالل الحسن األمير ساحة مسجد   .386
 الدفيانه العيسى  مفلح خليف محمد الخطاب بن عمر ساحة مسجد   .387
 السعيدية المساعيد  علي حسين منصور معاذ بن سعدساحة مسجد   .388
 البشرية الشرفات  هريس قبالن حسين الخطاب  بن عمرساحة مسجد   .389
 الكوم االحمر د. محمد عطا جريد الشرفات  ساحة مسجد الكوم االحمر   .390
 الرويشد  الدي ـــــالخ علي حسين رجب الفارسي  سلمانساحة مسجد   .391
 المنارة  رفاتـــــــالش محمد مرزوق .د ساحة مسجد أبو بكر الصديق   .392
 السحيم حمراء جهاد سلمان عطاهلل المساعيد  البيت آلساحة مسجد   .393
 علي  األمير روضة رفاتـــــــالش عيد فازع قالح العاص بن عمروساحة مسجد   .394
 الرماح تل السيبيه  عودة كساب اهلل عبد الهاشمي ساحة مسجد   .395
 صبحية البقوم  عايد اهلل ضيف جمال الدين صالحساحة مسجد   .396
 الرف كوم الجمعان مغيزل عبداهلل محمد علي بن الحسينساحة مسجد   .397
 الصفاوي  مهند عمــــر علي  الخوالدة  مكتوم ام بن ع بداهلل ساحة مسجد   .398



 

 البلقاء اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

 

 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 
 البلقاء  اوقاف احمد نضال عبد الوهاب قطيشات ساحة نادي السلط الرياضي سابقًا / وادي الريح   .399
 البلقاء  اوقاف د. محمد عواد رضوان الفاعوري ساحة مدرسة السيفية/الساللم  .400
 البلقاء  اوقاف احمد سعد علي الرياالت ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية / الصوانية   .401
 البلقاء  اوقاف محمد عبد العزيز فضيل المناصير بلدية الرميمينساحة ملعب   .402
 البلقاء  اوقاف يوسف احمد حسين عالوي مصلى الملعب البلدي/ماحص   .403
 البلقاء  اوقاف طالل عبد الرزاق محمد رزق  ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنات   .404
 البلقاء  اوقاف العلوان تيسير سليمان علي  ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين  .405
 البلقاء  اوقاف محمد حمدان مفلح السعايدة ساحة مدرسة يرقا االساسية)الكرامة(/يرقا  .406
 البلقاء  اوقاف عبد الرحمن هاني عبد اللطيف الحسن  مصلى المرحوم الحاج يوسف العبدالالت/السرو   .407
 البلقاء  اوقاف الكيالني د. رشاد صالح رشاد  ساحة مدرسة علي بن ابي طالب/شفا العامرية  .408
 البلقاء  اوقاف معالي الدكتور وائل محمد عبد اهلل عربيات   مصلى ديوان المرحوم الحاج عبد اهلل عربيات/المغاريب   .409
 البلقاء  اوقاف د مثقال احمد عبد الحليم عربيات مصلى ساحة مدرسة اليمامة االساسية/الساللم   .410
 البلقاء  اوقاف سالم الحمد خريسات محمد  مصلى مسجد عثمان بن عفان   .411
 البلقاء  اوقاف جابر عبد الحليم مفلح خريسات  مصلى مسجد اإلسكان القديم   .412
 البلقاء  اوقاف د.أحمد عيد عودة اهلل البصابصة مصلى مسجد السالم  .413
 البلقاء  اوقاف عوني محمود محمد بني عطا مصلى مسجد أحـــــــد   .414
 البلقاء  اوقاف يوسف إبراهيم أحمد الغراغيرد.  مصلى مسجد الشاكرين   .415
 البلقاء  اوقاف ماهر راتب شاهر أبو رمان مصلى مسجد أم جوزة الجديد   .416
 البلقاء  اوقاف د. بشير عقاب علي الحجاحجه مصلى مسجد العطيات   .417
 البلقاء  اوقاف مقبل صالح مثقال المقابله  مصلى مسجد أحباب رسول اهلل   .418
 البلقاء  اوقاف يوسف ابراهيم الدحله )الجغبير( مصلى مسجد الهدى   .419
 البلقاء  اوقاف علي عبد الرحيم علي الحياري  مصلى مسجد الزيتونة   .420
 البلقاء  اوقاف قصي عمر احمد الوشاح مصلى مسجد القسام   .421
 البلقاء  اوقاف أحمد ممدوح عبد الرحمن قطيشات مصلى مسجد الرباط   .422
 البلقاء  اوقاف خالد صليبا عيسى زعرور  الحديدي مصلى مسجد مصلى مسجد محمد فالح   .423
 البلقاء  اوقاف فادي أحمد حسين الحياري  مصلى مسجد محمد البحبوح  .424
 البلقاء  اوقاف يزن فايز خليل الكلوب  مصلى مسجد البقيع   .425
 البلقاء  اوقاف أحمد سعيد سليمان غنيمات مصلى مسجد الفردوس   .426
 البلقاء  اوقاف الكريم محمد غنيمات طارق عبد  مصلى مسجد إبراهيم عربيات   .427
 البلقاء  اوقاف د. حسين عبد الجليل عبد الرحيم مصلى مسجد الحديب الشمالي   .428
 البلقاء  اوقاف فراس ابراهيم محمد خريسات مصلى مسجد خليل الرحمن  .429
 البلقاء  اوقاف ظاهر صالح سالم الجبور  مصلى مسجد أبو بكر الصديق   .430
 البلقاء  اوقاف زيد محمود دخل اهلل الخرابشة المطلب مصلى مسجد حمزة بن عبد   .431
 البلقاء  اوقاف ابراهيم حسين محمد اثليجة مصلى مسجد عبد اهلل بن رواحة  .432
 البلقاء  اوقاف باسل صالح أحمد الشطي مصلى مسجد آدم عليه السالم  .433
 البلقاء  اوقاف خلدون يوسف جميل أبو رمان  مصلى مسجد بدر   .434
 البلقاء  اوقاف علي عواد رضوان الزعبي الكبير مصلى مسجد زي   .435
 البلقاء  اوقاف محمد رسول عبد الحليم أبو رمان مصلى مسجد الخلفاء الراشدين   .436
 البلقاء  اوقاف سلطان جمال محمود شطارة  مصلى مسجد زينب بنت محمد  .437
 البلقاء  اوقاف عمر عبد العزيز عبد الرحمن النابلسي  مصلى مسجد بر الوالدين   .438
 البلقاء  اوقاف أمجد حسين حسان أبو رضوان مصلى مسجد إسكان طيبة  .439
 البلقاء  اوقاف معتز موسى عبد اهلل الدرادكه مصلى مسجد الداوود   .440
 البلقاء  اوقاف صبحي محمود محمد خشرم مصلى مسجد أحفاد الصحابة   .441
 البلقاء  اوقاف هاني خليل محمد عابد  مصلى مسجد السلط الصغير   .442



 البلقاء  اوقاف د. احمد محمد احمد ابو رمان مصلى مسجد السلط الكبير   .443
 البلقاء  اوقاف يرهان طه احمد ابو الشيخ مصلى مسجد النجاشي   .444
 البلقاء  اوقاف يزن عبد الحميد درويش شبيالت مصلى مسجد الرحمن  .445
 البلقاء  اوقاف اسامه خالد عوده الرياالت مصلى مسجد عبد اهلل أبو رمان  .446
 البلقاء  اوقاف منصور محمد فياض الجزازي  مصلى مسجد التقوى   .447
 البلقاء  اوقاف مروان محمد شعبان قنديل مصلى مسجد الصابرين   .448
 البلقاء  اوقاف محمد مصطفى ابراهيم مصطفى  مصلى مسجد عائشة  .449
 البلقاء  اوقاف محمد  سالم مصطفى خليفات  مصلى مسجد حفصة بنت عمر  .450
 البلقاء  اوقاف وليد علي مصطفى العايش  مصلى مسجد خديجة   .451
 البلقاء  اوقاف احمد علي احمد الشعار مصلى مسجد بيوضة الشرقية  .452
 البلقاء  اوقاف عمر محمد عبد العزيز المعادات مصلى مسجد عباد بن بشر األنصاري   .453
 البلقاء  اوقاف عقاب حسن حسين الشدايدة  مصلى مسجد جعفر الطيار   .454
 البلقاء  اوقاف د.علي عبد الكريم محمد المناصير مصلى مسجد عبد اهلل بن عباس   .455
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 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 
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 الرصيفة  اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

 

 اسم الخطيب عنوان المصلى   اسم المصلى   الرقم  

 جمال محمود عبد الرحيم أبو خديجه  حي العراتفة  ساحة مدرسة جابر بن حيان    .565

566.  
 ساحة مدرسة عين غزال الثانوية  

 فيصل علي سالم النعامي مخيم حطين  
 ساحة مدرسة طه حسين الثانوية

 طه محمد عبد الرحمن سربل المشيرفة ساحة مسجد مدينة الحجاج  .567

 باسم عباس محمود محمود إسكان األمير طالل   مسجد عبادة بن الصامت   .568

 يوسف طالب يوسف الرفاعي التطوير الحظري   ساحة مسجد خبيب بن عدي    .569

 ثائر محمد يوسف هندي  اسكان المعلمين سـاحة اسكان المعلمين    .570

571.  
 مدرسة جبل األمير فيصل للبنات 

 د .عبد الفتاح محمد صالح  جبل األمير فيصل
 ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية 

 عماد محمود عبد اهلل فزعه حي القادسية  اسماء بنت يزيدسـاحة مدرسة   .572

 أحمد عبد اللطيف محمد محمد تطويرالنقب  سـاحة مسجد اإليمان  .573

 سعيد سرحان مسلم عثمان   قرية أبو صياح ساحة مسجد سهيل بن عمرو  .574

 أمجد أحمد محمد الفي  قرية خالد بن الوليد  سـاحة مسجد خالد بن الوليد   .575

 يحيى شوقي محمد شاهين  عوجان  مدرسة الوكالةسـاحة   .576

 أحمد إبراهيم مصطفى خريس  جريبا   ساحة مسجد الصفا والمروة   .577

 علي حسن حسين عابدي  حي الرشيد  سـاحة مسجد الشورى  .578

 محمد محمود محمد أبو الرب   حي األمير علي  سـاحة مسجد الخليل   .579

 أمجد عبد الحميد قاسم البوم  الجبل الشمالي  ساحة مسجد آمنه بنت وهب    .580

 يوسف أحمد يوسف البكري الجبل الشمالي  سـاحة الملعب البلدي  الحرش   .581

 محمود إبراهيم أبو الرب  ياجوز / خلف مستشفى األمير فيصل  ساحة مجمع الرصيفة الرياضي  .582

 إياد يونس أبو مقيبل  جريبا   ساحة مسجد أبو بكر الصديق   .583

 أمجد محمود سالمة سالمة  الجبل الشمالي  مدرسة قطر الندى ساحة   .584

 عما محمد مطر المعايطة  حي جعفر الطيار  ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية  .585

 مصعب جبريل عبد الخالق السراحين  جبل األمير فيصل  ساحة مدرسة الشافعي الثانوية  .586

 الذنيبات صالح عبد الغني سالم  جريبا   ساحة مسجد الصديق   .587

 د . انس محمد عوض الخاليلة عوجان  سـاحة مدرسة عاتكة   .588



 الزرقاء  اوقاف لمديرية  التابعة المبارك  الفطر عيد  مصليات

  

 اسم الخطيب المنطقة اسم المصلى الرقم 

589.  
 د . مروان محمود حسين العمايرة  جنـــــــــــــاعـــــــــــــــة حــــــــــــــــي  ساحــــــــــة الملعـــــــــب البلــــــــــدي

590.  
 سطــــــام احــمـد سليمان صـــالح  حــــــــــي األميـــــــــــــــر محــمـــــــد   ساحــــــــــة مدرســـــــــة الرمـــــــــلة

591.  
 وليد محـمـد سليمـــان ابو نجيــلة  الــــــــزواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة   ساحة مسجد عائشــــــة ام المؤمنــين  

592.  
 حســـن عبدالهادي سليم ابوعواد   ضاحيــــــــة المدينـــــــة المنـــــــورة  ساحة مسجد ضاحيـــــة المدينة المنورة 

593.  
 صبري عز الدين  شاكرأبو سنينة  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومر   مصلــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــومـر  

594.  
 اهيم المعتصم جودت يوســـف ابر جبـــــــــــــــــل األميـــــــــــــر حســـن ساحة مدرسـة المدينــــــــة المنــــــورة  

595.  
 موســى محمد محمـــود أبو كوش  عوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ساحة مدرسة عثمان بن عفان األساسية  

596.  
 عبد الســـالم محمد حسن عســاف     جبــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــــــارق   مصلــــــــــــــــــــــى جبـــــــل طــــــارق 

597.  
 جهـــاد محمــودعبد الجبــار سعيد    الزرقـــــــــــــــــــــــاء الجـديــــــــــدة    ساحة مدرسة اكاديمية المناهل الدولية   

598.  
 د. مثقال محمد مصطفى بني عيسى  الزرقـــــــــــــــــــــــاء الجـديــــــــــدة   الهــــــــــــدى والنـــــــورساحة مدرسة 

599.  
 د. إبراهيـــم كامـــل محمد العتــوم  الزرقـــــــــــــــــــــــاء الجـديــــــــــدة   مالعـــــــب خطاب/ خلــــــــف السيفوي 

600.  
 سليمــــان خضــــر نبهـــــان  فرح   النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهة  ساحــــــــــــــــــــــة مســــــــــجد األردن  

601.  
 عمر سليمان سلمان  العوضـــــات  الظليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ساحة ملعـــــــــــب الهاشــــــــــــــــمين  

602.  
 احمد يوســـف محمد ابوهـــــويدي  الظليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ساحة مسجد مصــــــــــــنع الملـــــــــح 

603.  
 سليمان سليــــم عــــواد المجيـــرة    الظليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المصـــــــــــــــــــــــــطفىساحة مسجد 

604.  
 دام المشـــــــاقبة  تيسير احــمــد خـ الظليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مدرســـــــــــــــــــــة المشيــــــــــــــــدة 

605.  
 د. محمــــود الفــــي عبيدان الخلـف     الحالبـــــــــــــــــــــــــات الغــربـــــــي  ساحة مسجد الحالبات الغربــــي الكبير  

606.  
 عليان إبراهيـــــم محـمـد الصانـــع   الحالبـــــــــــــــــــــــــات الغــربـــــــي  ساحة مســـــــجــــــــد االيـــــمـــــــــــان   

607.  
 إبراهيم لــهـد مفليـــــح العثمـــــان    الحالبـــــــــــــــــــــــــات الشرقـــــــي ساحة مسجد الحالبات الشرقي الكبـــير  

608.  
 صالح هويمـــل سالـــم الحويطــات   األزرق الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي   ساحة مسجد األزرق الجنوبـــــــــــــــي 

609.  
 محمد حامــــد مطلـــق الغويـــــري بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين  ساحة مدرسة بيرين الثانويــــة للبنيـن

610.  
 نضــــال محـمـد عبـداهلل الغويـــري بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين  ساحة مسجد عمر بن الخــــــــــــــطاب 

611.  
 د.علـــي محمد اسمــر ابوشحـــادة  السخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة الملعــــــــــــــب البلــــــــــــــــديساحة 

612.  
 رشيــــد الزيود د. عـبـداهلل محـمـد ا  الهاشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ساحة مدرسة الثانويـــــــة الشاملـــة للبنين 

613.  
 محـمـد انـــــــور خــــالـــد ذوالغنـــــى مجمع الملك عبداهلل الثاني حفظه اهلل ورعاه مصلى ساحة ملعــــــــب نـــــــــادي العوده  
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 اسم الخطيب اسم المسجد  الرقم 

693.  
 حمود عبدالرحيم دحيالن الصرايره  ساحة المسجد العمري

694.  
 احمد رزق جعفر الشمايلة ساحة المسجد الحميدي 

695.  
 المعايطةبالل احمد محارب  ساحة مسجد المرج الكبير

696.  
 بكر ماجد عيسى القضاة  ساحة مسجد إسكان المرج 

697.  
 معتصم  عودة سالمة  الجماعات ساحة مسجد الرابية / المرج 

698.  
 محمد مسمح جمعة الحوصه  ساحة مسجد ياسين المحادين 

699.  
 حازم فايز محمود الخطيب ساحة مسجد يوسف المبيضين

700.  
 إبراهيم محمد عمر الصعوب ساحة مسجد الثنية الغربي )الفاروق( 

701.  
 وائل نصرالدين عيدو  ابو طيفور   ساحة مسجد الصبحيات القديم )الترك( 

702.  
 د زكي محمد عبدالحميد الصعوب ساحة مسجد حمزة / الصبحيات 

703.  
 بشار محمد عبدالرحيم الطراونة ساحة مسجد زحوم الكبير 

704.  
 عبدالرحمن المعايطهمصعب محمود  ساحة مسجد منشية أبو حمور

705.  
 بكر عودة عبدالرحمن  المحادين  ساحة مسجد األبرار/المنشية 

706.  
 د. سمير عبدالوهاب عبدربه العساسفة ساحة مسجد الراشدية الكبير

707.  
 محمد احمود اعمر المعايطة ساحة مسجد القادسية

708.  
 سطام سليمان حمود المعايطة  ساحة مسجد أدر الكبير

709.  
 عبداهلل حماد جمعة الذنيبات  الجديدة / الشرقي ساحة مسجد 

710.  
 راكان محمد احمد الفرايه  ساحة مسجد الجديدة /علي 

711.  
 احمد عطاهلل حماد العساسفة ساحة مسجد الوسية الشرقي

712.  
 راتب حسام ذياب  المعايطة  ساحة مصلى ملعب مدرسة راكين الثانوية للبنات 

713.  
 الجعافرة عبدالرزاق كريم مفلح   ساحة مسجد بتير

714.  
 تحسين مسلم محمد القضاة  ساحة مسجد قريفال 

715.  
 سامي محمد سلمان الكساسبة  ساحة مسجد الغوير الشرقي 

716.  
 محمود فايز محمود الخطيب  ساحة مسجد الغوير الغربي

717.  
 حمزه احمد عويد الجراجره  ساحة مسجد صالح الدين

718.  
 الشمايلةجهاد عبدالحميد حمدان  ساحة مسجد المامونية 

719.  
 طارق زياد عبيداهلل  الضمور ساحة مسجد المشيرفة

720.  
 حمدو عبدربه عبداهلل المعايطة   ساحة مسجد المستشفى الحكومي



721.  
 عبدالرحمن عبدالحافظ أعبد الحطيبات  ساحة مسجد الحوية الكبير

722.  
 عدنان عوده حماد الشمايله  ساحة مسجد عينون

723.  
 علي  الذيابات البطوش نواف  ساحة مسجد العدنانية الشرقي 

724.  
 عمر محمد حسين  العضايلة ساحة مسجد العدنانية الغربي 

725.  
 رضوان سالم فياض الصرايرة  ساحة مسجد الفالح العدنانية 

726.  
 محمد علي  شريعة البيايضة ساحة مسجد مدين الكبير

727.  
 نشأت محمد عبداهلل البيايضه  ساحة مسجد العيساوية / مدين 

728.  
 سفيان سميح عميد الضالعين الشمالي/الفاروق ساحة مسجد مرود 

729.  
 محمد محمود عبدالحافظ الدمايسة ساحة مسجد مرود القديم 

730.  
 عزام محمود صالح الشمايله ساحة مدرسة الشهابية الثانوية للبنات 

731.  
 عطا عبدو عبدالعزيز العاشق  ساحة مسجد الصالحية/ أسامه 

732.  
 عبدالرحمن عبدالرحيم الشمايلةمحمد  ساحة مسجد بردى القديم 

733.  
 احمد خلف ايوب الشمايله ساحة مسجد بردى مصلى سعد 

734.  
 زكريا ماجد محمد الشمايله ساحة مسجد أبو بكر / سيل الكرك

735.  
 محمد سالم عبدالمهدي الشمايله  ساحة مسجد سمرا 

736.  
 مروان عبدالرزاق ملحان المعايطه ساحة مسجد سكا

737.  
 عبدالرحيم عبدالواحد احمد  االغوات الجديد ساحة مسجد البقيع 

738.  
 موسى محمد موسى المعايطة ساحة مسجد العبدلية

739.  
 احمد عبدالكريم خليل الشمايله ساحة مسجد الثالجة

740.  
 محمد عادل محمود الشمايلة  ساحة مسجد العزيزية

741.  
 شحادة خلف يوسف المعايطة ساحة مسجد نواف المعايطة/وادي بن حماد 

742.  
 احمد مفلح محمد خاطر مسجد ضاحية الكرك الجديدة ساحة 

743.  
 محمد عبد الحليم خليل الصعوب  ساحة مسجد هارون الرشيد 

744.  
 ياسين طه محمد المدادحه  ساحة مسجد المحمودية 

745.  
 خالد يونس عبدالحي  جابر  ساحة مسجد اياد الجعافره / الحويه

746.  
 األغوات عمر محمد عطاهلل   ساحة مسجد ميمونة / سيل الكرك

747.  
 علي عبدالحليم خليل الصعوب  ساحة مسجد موميا 

748.  
 ابراهيم عبدالمجيد خليف المعايطة  ساحة مسجد النور اللجون 

749.  
 ابراهيم حمدان عيسى الخريسات ساحة مسجد طه الشرفا

750.  
 احمد خليل عبدالمهدي المبيضين ساحة مسجد ام القرى

751.  
 عطا العطياني عاصم  سمير  ساحة مسجد بالل بن رباح / زحوم



752.  
 مجاهد عمر عبدالقادر  الذنيبات  ساحة مسجد حمزه بن عبدالمطلب / ابوحمور 

753.  
 حذيفه  سالم عبدالكريم الذنيبات  ساحة مسجد القصر الكبير 

754.  
 د محمد ضرار  محمد المجالي ساحة مسجد الربه ابو بكر الصديق

755.  
 عبداهلل ابو قديري كمال محمد  ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز /الربه

756.  
 عبد الحميد يوسف أبو عيده  ساحة مسجد الروضة

757.  
 احمد سالم عبدالعزيز القيسي  ساحة مسجد الياروت القديم 

758.  
 ايمن عبدالحميد محمد الجماعات ساحة مسجد عطا اهلل المجالي 

759.  
 سالم عيد سالم  ابو نجمه  ساحة مسجد دمنة 

760.  
 النعيميعليان مصطفى محمد  ساحة مسجد شيحان 

761.  
 إسماعيل مصطفى محمد  العقاربة ساحة مسجد الجدعا الكبير 

762.  
 د عبداهلل إبراهيم اسماعيل المجالي ساحة مسجد مغير الكبير

763.  
 فارس عطا اهلل  ناصر العمرو  ساحة مسجد مسعر 

764.  
 خالد سليم سالم الزغيالت  ساحة مسجد العالية

765.  
 رسالن العمروعبد الحميد زامل  ساحة مسجد أريحا العمرو

766.  
 عطااهلل مسلم بنيه العمرو ساحة مسجد ابو ترابه 

767.  
 عبد الوهاب  مداهلل كوينين العمرو ساحة مسجد الموجب

768.  
 احمد محمد  الرشايدة  ساحة مسجد الرشايدة/ محمد الفاتح

769.  
 خليل سالمة سلمان الصوالحة ساحة مسجد التوبة

770.  
 عارون نايف محمد سالم ابو  ساحة مسجد الخيرات   

771.  
 انور محمود زيدان ابوسمهدانه  ساحة مسجد مجدولين 

772.  
 هاني احمد زيدان  ابوسمهدانة  ساحة مسجد زيد بن حارثة)حي مشهور(

773.  
 محمد إبراهيم إسماعيل  المجالي  ساحة مسجد هزاع المجالي

774.  
 عادل محمد البشابشة ساحة مسجد هاني المجالي

775.  
 محمد  الحاوي خالد رفيق  ساحة مسجد فايق المجالي

776.  
 نوفل محمد الرويعي الليمون  ساحة مسجد فقوع القديم 

777.  
 عاصي موسى عبداهلل الليمون  ساحة مسجد فقوع الكبير 

778.  
 سليمان عبد منصور الشقور  ساحة مسجد منصور بن طريف

779.  
 فرحان محمد دخا اهلل الحمادين  ساحة مسجد صرفا/ العز بن عبد السالم

780.  
 عاطف عبدالحفيظ صالح الليمون القديم ساحة مسجد امرع /  

781.  
 نبيل عبدالحافظ زايد الخمايسة ساحة مسجد الزهراء

782.  
 علي مفضي عبدالكريم الشقاحين ساحة مسجد أبو بكر/ امرع 



783.  
 مبارك  شعبان موسى الليمون  ساحة مسجد محمد الكليبي

784.  
 علي احمد عواد بني عطيه ساحة مسجد القطرانة الكبير) العوايضة(

785.  
 مطلق سليمان مطلق الحجايا  ساحة مسجد القطرانة / حمزة

786.  
 زياد  عوض احمد الجرامشة ساحة مسجد سد السلطانة/ السلطاني القديم 

787.  
 أحمد عطوة ارشيد الحجايا  ساحة مسجد األبيض

788.  
 عبدالمجيد عيد سالمة  القراله ساحة مسجد عي الكبير

789.  
 خلدون سعود  سالمة القرالة ساحة مسجد كثربا الكبير/الطفيل بن عمرو

790.  
 وصفي ضيف اهلل شتيوي الجوازنة ساحة مسجد جوزا الشمالي/الكبير

791.  
 مصعب رجا اعمير الضالعين  ساحة مسجد جوزا الجنوبي

792.  
 خلدون محمد  القرالة  ساحة مسجد عقبة بن نافع/ القصبة

793.  
 البستنجيمعاذ عبدالرحمن اسماعيل  ساحة مسجد االسراء / المنشية 

794.  
 ضياء  زهير احمد الشلح  عبادة بن الصامت  /الثنية

795.  
 فالح حسين فالح الضمور  ساحة مسجد القعقاع بن عمرو  /العدنانية 

796.  
 محمد عبدالحافظ الجردات  ساحة مسجد اويس القرني 

797.  
 يوسف تحسين عبد  الشقور  ساحة مسجد صرفا الجديد 

798.  
 التخاينةعلي سليم حسن  ساحة مسجد عي الشمالي 

799.  
 مروان احمد عبدالكريم  الزيتوي  ساحة مسجد االمام مسلم / زحوم

800.  
 عمر حماد خليف  المعايطة ساحة مسجد عمر بن الخطاب / ادر

801.  
 محمد عودة اهلل المجالي ساحة مسجد سالمه المجالي / الربة

802.  
 محمد خلف مفلح العمرو ساحة مسجد الريان / دمنه

803.  
 ايمن محمد عودة  الفراية  الخطاب  /الجديدة ساحة مسجد عمر بن 

804.  
 سلمان سليمان خلف  الزمعان  ساحة مسجد مسجد طيبة  /القطرانة

805.  
 خازر مخلد  الحجايا  ساحة مسجد المسجد الشمالي / القطرانة

806.  
 اشرف محمود عبداهلل  العمرو  ساحة مسجد عمر بن الخطاب / الثنية

807.  
 دخل اهلل عبد الخمايسة معاذ  ساحة مسجد جليبيب / الزهراء

808.  
 انس ناجح ابخيت الجردات  ساحة مسجد خالد بن الوليد / دمنه 

809.  
 احمدادلمه الشقور الحمايده  ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب )المقامات( / المزار

810.  
 حازم علي  عبد اهلل البطوش  ساحة مسجد اإليمان  / المزار 

811.  
 ابو قديري عبداهلل عليم حمد  ساحة مسجد بدر/ المزار

812.  
 بكر فرحان عبداهلل الطروانة ساحة مسجد خالد بن الوليد/ المزار

813.  
 جمال عبدالعزيز حسين البطوش  ساحة مسجد دار التقوى/ المزار



814.  
 عماد محمد احمد القطاونة ساحة مسجد عبد اهلل بن مسعود/ المزار 

815.  
 المصاروة حمزة مبارك سليم  ساحة مسجد حمزة بن عبد المطلب / المزار

816.  
 خالد موسى محمود أبو نواس  ساحة مسجد مصعب بن عمير/ المزار

817.  
 سميح بركات عليان الطراونه ساحة مسجد الهدى / المزار

818.  
 محمد حسن سالمة الخرشة  المزار -ساحة مسجد عبد اهلل بن عمير/ الباسلية 

819.  
 الضالعين بالل عبد الحميد رشد  المزار  -ساحة مسجد حمد التركي/ السالمية 

820.  
 محمد عبد اهلل سليمان القضاة   المزار - ساحة مسجد المغفرة / العمقة 

821.  
 د. عمر يونس علي الطراونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              المزار                                                                                                                        -ساحة مسجد األرقم بن أبي األرقم/المنشية 

822.  
 احمد محمد سالمة القطاونة  ساحة مسجد أبو أيوب األنصاري / المزار

823.  
 راكان سالمة ابراهيم القرالة ساحة مسجد الجعفرية الجديد / المزار

824.  
 معاذ محمد موسى عساف  ساحة مسجد عبدالرحمن بن عوف

825.  
 نائل إبراهيم نجم الصرايرة  ساحة مسجد الشهداء / مؤتة 

826.  
 طالل عدنان عيسى القضاة  ساحة مسجد أبو بكر الصديق / مؤتة 

827.  
 حسين موسى حسن البكور  ساحة مسجد أسامة بن زيد / مؤتة

828.  
 نضال عوض المواجدة محمد  ساحة مسجد حمزة بن عبد المطلب / مؤتة 

829.  
 حسين سلمان حمود الصرايرة  ساحة مسجد عبد العزيز بن باز / مؤتة 

830.  
 احمد حسن عبدالرحمن المومني   ساحة مسجد عمر بن الخطاب / مؤتة 

831.  
 سلطان عوده حسين القرالة ساحة مسجد الفرقان / مؤتة 

832.  
 رائد محمد ذيب ابو نواس  ساحة مسجد المشهد / مؤتة 

833.  
 ليث احمد سالم المواجدة   مسجد سالم مولى أبي حذيفه / مؤتة ساحة 

834.  
 فيصل مفضي عثمان الكساسبة ساحة مسجد اإلمام النووي / مؤتة

835.  
 ابراهيم محمد سالمة الصرايرة  ساحة مسجد سالم القرالة / مؤتة

836.  
 عبدالسالم عوض شراري بواليز  ساحة مسجد الحاجة جميله / مؤتة

837.  
 د. أمين محمد سالم المناسية  بنت الصديق / مؤتة ساحة مسجد أسماء 

838.  
 عوني احمد حماد القراله ساحة مسجد التوبة  / مؤتة 

839.  
 د. ماجد محمد عبدالمعطي الطراونة الحسينية -ساحة مسجد أحمد الطراونة / مؤاب 

840.  
 اشرف محمد عبدالعزيز الطراونة الحسينية -ساحة مسجد بالل بن رباح / مؤاب 

841.  
 صهيب مرضي فرحان الطراونة الحسينية -مسجد اويس القرني / مؤاب ساحة 

842.  
 جبريل احميد عبدربه الجعافرة  الخالدية  -ساحة مسجد الخالديَّة الكبير / مؤاب 

843.  
 بشار محمد عبدالرحيم الطراونة الخالدية  -ساحة مسجد هاشم الطراونة / مؤاب 

844.  
 زيد محمد حماد الطراونة الخالدية  -ساحة مسجد مارية القبطية / مؤاب 



845.  
 عطا اهلل احمد محمود الطراونة العمرية   -ساحة مسجد علي بن أبي طالب / مؤاب 

846.  
 محمد مسلم اشتيان الطراونة   العمرية  -اساحة مسجد لعمريَّة الكبير / مؤاب 

847.  
 الطراونةأحمد جميل عبدالحميد  العمرية  -ساحة مسجد قتيبه بن مسلم / مؤاب 

848.  
 يوسف علي ياسين الطراونه العمرية  -ساحة مسجد مصعب بن عمير / مؤاب 

849.  
 سليم محمد عياد الطراونة  الفيصلية –ساحة مسجد ألفيصليه / مؤاب  

850.  
 حامد سالم خليف الجعافرة   ام حماط   –ساحة مسجد أم حماط الكبير / مؤاب 

851.  
 محمد تحسين احمد الطراونة   ام حماط   –ساحة مسجد بالل بن رباح / مؤاب 

852.  
 فرحان محمد خليل الطراونة  االشرفية  - ساحة مسجد األشرفيَّة / مؤاب 

853.  
 هاني عبدالرزاق سليم مواجدة  اساحة مسجد لعراق الكبير / العراق

854.  
 سالم محمد عبدالقادر الصرايرة  ساحة مسجد خالد بن الوليد / سول

855.  
 محمودعبدالكريم خلف صرايرة   ساحة مسجد الزبير بن العوام  / سول

856.  
 موسى سالم عقثله  صرايرة  ساحة مسجد سول الشرقي / سول

857.  
 محمدعبدالحميد عوض الصرايرة ساحة مسجد أنس بن مالك / الهاشمية 

858.  
 إبراهيم غدير عوض الصرايرة   ساحة مسجد خالد بن الوليد / الهاشمية

859.  
 صالح حمدان الصرايرةمحمود  ساحة مسجد الهاشمية الجديد / الهاشمية

860.  
 محمود سلمان محمد العواسا  ذات راس  – ساحة مسجد األنصار / مؤاب 

861.  
 عامر محمد مطلق الهواري  ذات راس   – ساحة مسجد سليمان الهواري/ مؤاب 

862.  
 سليمان فالح شراري العواسا  ذات راس   –ساحة مسجد اشقيرا الغربي / مؤاب 

863.  
 احمد جمال سليمان القضاة  محي -ساحة مسجد الرضوان / مؤاب  

864.  
 حامد حمد خليل البشاشة محي  -ساحة مسجد محي الكبير / مؤاب 

865.  
 ماجد عيسى فالح القضاة  محي  -ساحة مسجد الحامدية / مؤاب 

866.  
 امجد عطا اهلل جبرائيل المرازقة  ساحة مسجد جحرا / قرى الخرشه 

867.  
 فالح الخرشةمحمد جمال  ساحة مسجد خديجة بنت سليمان / قرى الخرشه 

868.  
 احمد سليمان علي الخرشه ساحة مسجد سعد بن معاذ )أم الغزالن( / قرى الخرشه 

869.  
 محمد مطيله ابراهيم الخرشة ساحة مسجد مجرا  / قرى الخرشه 

870.  
 عدنان مطلق سالنة الخرشة  ساحة مسجد مجيدل و الطالبية / قرى الخرشه 

871.  
 محمد البطوش اسكندر عدنان  ساحة مدرسه البنات االساسيه 

872.  
 زكريا علي عبدالمهدي الذيابات  ساحة مسجد عمر بن الخطاب / الطيبة

873.  
 هاشم عبدالسالم عودة البطوش  ساحة مدرسه الجلمه 

874.  
 محمد نوف محمود النوايسة  ساحة مسجد خالد بن الوليد /الحدبة

875.  
 إسكندر عدنان البطوش  ساحة مسجد مصعب بن عمير 



876.  
 درويش سالمه الخليفات  ساحة  مسجد البوتاس

877.  
 محمد سالم المرادات  ساحة  مسجد نبي اهلل داود عليه السالم

878.  
 عواد صالح السواعير  ساحة  مسجد الرملة الجديد ) ابو بكر الصديق( 

879.  
 احمد موسى البوات  ساحة مسجد النور

880.  
 محمد نصار العشوش ساحة مسجد الرحمن

881.  
 محمـد عصري الخطبا  ساحة مسجد النقع

882.  
 إسماعيل مفلح العونــــــة  ساحة ملعب روضة فيفا  

883.  
 ثائر مقبل الدعيسات  ساحة مسـجد الغــويبـــــــــة 

884.  
 دخيل اهلل محمـد السعيدين ساحة مسـجد المـــعمــــورة

885.  
 عبد اهلل محمد النوايشه  ساحة مسجد القعقاع بن عمرو  

886.  
 موفق محمد النوايشه  ساحة ساحة نادي المزرعة 

887.  
 علي حرب العونــــــــــــة   ساحة مسجد الحديثـــــــــــه 

888.  
 علي سليمان الهويمل ساحة مسجد عمر بن الخطاب 

889.  
 اشرف منشل العجالين  ساحة مسجد السكينة

890.  
 حمد مسلم المطارنه ساحة مسجد الريـــــــــــــان

891.  
 عوده محمود الخطبا  مسجد شهيرة الطباع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الكورة  لواءأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 الخطيب  البلدة  المصلى  الرقم 

892.  
 الملعب البلدي 

 دير أبي سعيد
 رائد محمد حسن الرشدان 

893.  
 ساحة مدرسة مرحبا الثانوية 

 مرحبا 
 عايش مجلي أحمد بني عيسى 

894.  
 ساحة مدرسة رقيه بنت الرسول 

 جفين 
 امين عوده الكيالني د.محمد 

895.  
 ساحة مسجد عمر بن الخطاب 

 أبو القين 
 د.منجد محمود فالح الشريده 

896.  
 ساحة مسجد كليب الشريدة 

 تبنه
 احمد جوهر محمد الحسن 

897.  
 ساحة مدرسة االناث الثانويه 

 تبنه
 نزار احمد علي بني عامر 

898.  
 ساحة مدرسة الذكور الثانويه 

 جنين الصفا 
 المستريحي محمد نايل محمد 

899.  
 ساحة مدرسة البنات االبتدائيه 

 سموع
 د. عمر حابس احمد نوافله 

900.  
 ساحة مسجدعبداهلل بن عباس 

 سموع
 محمود فؤاد احمد غباشنه 

901.  
 ساحو مدرسة البنات الثانويه 

 زمال
 محمد محمود عليان البخيت 

902.  
 ساحة مسجد طارق بن زياد 

 كفر كيفيا 
 يحيى محمد خالد العمري 

903.  
 مدرسة االساسية الثانيه ساحة 

 كفرالماء 
 د.عمر احمد يوسف بني ياسين 

904.  
 ساحة مدرسة االساسية االولى 

 كفر الماء
 محمد يوسف صالح بني ياسين 

905.  
 ساحة مدرسة ام معبد 

 االشرفية
 محمد عدنان احمد عايش بني عيسى

906.  
 الملعب البلدي 

 االشرفية
 محمد فرحان احمد بني ارشيد 

907.  
 الذكور الثانويه ساحة مدرسة 

 كفر راكب
 د. محمد محمود مصطفى ربابعه 

908.  
 ساحة مسجد أبو أيوب األنصاري 

 الرقة
 احمد محمد جمعه العوايشه 

909.  
 ساحة المدرسة الذكور االساسية 

 بيت أيدس
 موسى عبد القادر صالح المقدادي 

910.  
 ساحة مسجد كفرعوان الجديد 

 كفرعوان 
 زهير مصطفى عوض خشاشنه 

911.  
 المدرسة الثانوية للبنات ساحة 

 كفرأبيل 
 مثقال صالح مثقال مقابله 

912.  
 ساحة مدرسة عبد اهلل بن رواحه 

 جديتا 
 باسم عبدالقادر محمد بني مفرج 

913.  
 ملعب مدرسة جديتا الثانوية 

 جديتا 
 محمد احمد تركي خطاطبة 

 

 

 



   محافظة المفرقأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 اسم الخطيب اسم المصلى اسم القضاء الرقم 

 خشاشنة  خليل نمر. د ساحة الملعب البلدي  قصبة المفرق   .914

 الشريقي  فواز معاذ ساحة مسجد عمر بن الخطاب  قصبة المفرق   .915

 العناجرة  احمد فواز.د األميرة عاليةساحة مدرسة  قصبة المفرق   .916

 ماجد عواد ضيف اهلل الزبون  مسجد الهاشمي قضاء رحاب   .917

 الشيشاني نجيب احمد مأمون ساحة ملعب حمامة العموش  قضاء رحاب   .918

 الخوالدة عمر محيسن . د ساحة الملعب البلدي  قضاء بلعما   .919

 الشديفات د.رياض خليف  ساحة الملعب البلدي  قضاء المنشيه  .920

 عادل نظمي ابو جابر  ساحة النادي الرياضي  قضاء الخالديه  .921

 احمد اربيع عبداهلل الحسن ساحة مدرسة سلمان  قضاء الخالديه  .922

 فرج ناصر العزازمه المشرفه/ ساحة ملعب المشرفه قضاء الخالديه  .923

 سعود احمد عوض بني خالد  ساحة ملعب بلدة الزعتري  الزعتري   .924

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   محافظة جرشأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 الرقم 
 اسم المصلى

 المنطقة
 اسم الخطيب

925.  
 الهاشمي / ساحة المسجد الهاشمي 

 جرش 
 محمد يونس فالح  الزعبي 

926.  
 الفرقان / ساحة مسجد الفرقان 

 جرش 
 حسام ابراهيم محمود  عبدالوهاب

927.  
 ساحة المطار 

 جرش 
 اشرف محمد محمود  عياصره 

928.  
 ساحة ملعب الشواهد / مسجد سعيد بن جبير 

 جرش 
 علي فايز احمد  القادري 

929.  
 حذيفه بن اليمان/ ساحة مسجد حذيفه بن اليمان 

 جرش 
 سليمان  محمد طه بني بكار

930.  
 ساحة مركز زها الثقافي / مسجد سعد بن معاذ 

 جرش 
 حلمي محمود عبدالفتاح  الطويل 

931.  
 مدرسة ظهر السرو الثانويه للبنات ساحة 

 ظهر السرو 
 ايمن محمود صبح  القادري 

932.  
 ساحة مدرسة باب عمان الثانوية

 باب عمان
 بليغ فايز  نهار بني حمدان 

933.  
 ساحة مدرسة دير الليات للبنات 

 دير الليات 
 عماد حسن محمود عتمه 

934.  
 ساحة مدرسة سوف الثانويه للبنات 

 سوف
 مهند سليمان علي  عتوم

935.  
 ساحة مدرسة نفيسه األساسية المختلطه 

 سوف
 محمود احمد علي العتوم

936.  
 ساحة مدرسة سوف الثانويه للذكور

 سوف
 حربي محمد علي  قرقوده 

937.  
 ساحة مدرسة البرج الثانويه للبنين

 البرج/ سوف
 عمر عبدالرحيم محمد بني مصطفي

938.  
 ساحة مسجد مقام النبي هود

 النبي هود
 القيسي عبداهلل محمد شحادة  

939.  
 ساحة مدرسة الرشايده االساسيه للبنين 

 الرشايده 
 زياد عادل عبدالرحيم الزعبي

940.  
 ساحة مسجد ابن القيم

 الرشايده 
 هيثم فؤاد بركات  الزعبي 

941.  
 ساحة مسجد الحازية 

 الرشايده 
 علي منيزل فياض خزاعله

942.  
 ساحة مدرسة خالد بن الوليد 

 الحازيه 
 محمد سالمه  محمد محاسنه 

943.  
 ساحة مدرسة البنات الثانويه

 كفرخل 
 أحمد عمر علي نواصره

944.  
 ساحة مدرسة بليال الثانويه للبنين

 كفرخل 
 عيسى احمد محمد مقابله

945.  
 ساحة مسجد جبا 

 بليال 
 محمد يوسف مصطفى مقابله

946.  
 ساحة مدرسة قفقفا الثانوية للبنين

 بليال 
 احمد حامد مسلم ابو حجيله

947.  
 للبنات االساسيهساحة مدرسة قفقفا  

 جبا 
 فهد محمد خليف الجسار 

948.  
 ساحة مسجد خباب بن االرت

 قفقفا 
 محمد علي محمد  بني طه 

949.  
 ساحة مدرسة المشيرفه الشرقيه للبنين 

 قفقفا 
 ابراهيم  احمد مراوح سالمة 

950.  
 ساحة مسجد المشيرفه الكبير

 قفقفا 
 عبد الحفيظ محمد حسن حراحشه

951.  
 ساحة مسجد قريع

 المشيرفه
 اسالم عبد الحفيظ محمد حسن 

952.  
 ساحة مدرسة ام الزيتون 

 المشيرفه
 محمد المهدي" عبدالحفيظ محمد حسن

953.  
 ساحة مدرسةإناث مخيم سوف 

 قريع 
 حيدر محمد حسن  العزه 

954.  
 ساحة مدرسة وادي الدير الشرقي للبنات 

 ام الزيتون
 فايز ابراهيم محمد  حسن



955.  
 الثانوية للبناتساحة مدرسة مقبله 

 مخيم سوف
 خالد مصطفى احمد البواعنه

956.  
 ساحة مدرسة ثغرة عصفور االساسيه للبنين 

 مخيم سوف
 نواش علي سالم قوقزه 

957.  
 ساحة مدرسة البركتين المختلطه

 وادي الدير 
 جهاد يوسف سلمان السيد احمد 

958.  
 ساحة مدرسة مرصع الثانويه للبنين 

 مقبله
 عبدالعزيز  خوالده حمزه عبدالرحيم 

959.  
 ساحة المؤسسة االستهالكيه العسكريه

 ثغرة عصفور 
 محمد احمد ضاعن الخوالده 

960.  
 ساحة مدرسة جبه البنات الثانويه

 البركتين 
 مصلح فضي جميل الزبون 

961.  
 ساحة مدرسة جبه الثانويه للبنين

 مرصع
 حامد احمد سليمان زبون 

962.  
 ساحة مدرسة المصطبه الثانويه للبنات 

 مرصع
 خالد محمد سلمان افليح

963.  
 ساحة حديقة البلدية

 جبه
 حسين جميل الحاج سعيد" زوانه

964.  
 ساحة مسجد الرحمن

 جبه
 كامل احمد سعيد  زوانه 

965.  
 ساحة مدرسة تلعة الرز للبنين 

 المصطبه
 مصطفى علي سعيد زوانه 

966.  
 ساحة مدرسة الرايه االساسيه للبنات 

 المصطبه
 انيس حسين محمد ابو خالد 

967.  
 ساحة مدرسة خشيبه الثانوية للذكور 

 تلعة الرز 
 سعيد حسن احمد  الصمادي 

968.  
 ساحة مسجد القبيس

 الرايه
 اكرم حسين علي عبدالمهدي 

969.  
 ساحة مدرسة برما االساسيه للبنين

 خشيبه
 عبد الرحمن احمد عبدالهادي الدبيسيه

970.  
 ساحة مدرسة برما الثانويه للبنات

 برما
 عبدالرحمن السالماتجودت محمد 

971.  
 ساحة مدرسة عليمون الثانويه للبنات 

 برما
 جمال عبدالحميد خليل عالونه 

972.  
 ساحة مدرسة عليمون الثانويه للذكور 

 برما
 مروان طاهر محمد بريكات 

973.  
 ساحة مدرسة الجزازه الثانويه للذكور 

 برما
 حسين محمود حسين فريحات 

974.  
 ساحة بلدية برما 

 عليمون
 محمد عليهشام حسين 

975.  
 ساحة مدرسة همتا االساسيه للبنات 

 عليمون
 احمد عبدالكريم احمد مقبول

976.  
 ساحة مدرسة الجبارات للبنات 

 الجزازه 
 محمد سلمان عبدالرحمن سلمان 

977.  
 ساحة مسجد المناره

 برما
 نور الدين عبدالحكيم احمد عثمان

978.  
 ساحة مدرسة ذكور الوكاله

 همتا
 يعقوب احمد علي اغنيمات

979.  
 ساحة مدرسة نعمان الجرار الثانويه للذكور 

 برما
 عمار عارف محمد سليمان

980.  
 ساحة مدرسة مخيم جرش الثانويه للبنات 

 برما
 يوسف موسى مسلم ابوجويعد

981.  
 ساحة مسجد عمار بن ياسر 

 الجبارات 
 خالد محمد مصطفى الزعبي 

982.  
 ساحة مدرسة ريمون االساييه للبنين 

 الجبارات 
 عبدالقادر المفلح محمد يونس 

983.  
 ساحة جمعيه نحله الخيريه

 مخيم جرش
 نورالدين محمد متعب الزعبي

984.  
 ساحة مدرسة الكته الثانويه للبنات

 المنشيه 
 علي مسعود عودة اهلل  العزام

985.  
 ساحة مدرسة الكته االساسيه للبنات 

 مخيم جرش
 محمد حسن احمد الرواشدة

986.  
 ساحة مدرسة ساكب األساسية للبنين 

 المجدل
 عوده مصطفى علي بني احمد

987.  
 ساحة مدرسة الهواية االساسية للبنين 

 ريمون
 معاذ تيسير محمد عياصرة 



988.  
 ساحة ملعب ساكب الرياضي 

 نحله
 بسام محمد قاسم عمر

989.  
 ساحة مدرسة الحسينيات للذكور 

 الكته
 عوني محمود عبدالمهدي سعد

990.  
 ساحة مسجد نجده 

 الكته
 فريحات احمد عبدالرحمن محمد 

991.  
 ساحة مسجد جمال

 ساكب
 طايل خالد مصطفى الزعبي 

992.  
 ساحة مسجد ام قنطره الشرقي 

 ساكب
 محمد عبدالكريم عبداهلل الحراحشة 

993.  
 ساحة مدرسة الكفير الثانوية للبنات 

 الحسينيات 
 احمد جميل محمد الدالبيح 

994.  
 ساحة مسجد عنيبه

 نجده 
 محمد فاضي منيزل الخزاعله

995.  
 عبداهلل بن عمرساحة مسجد 

 جمال
 ليث محمود عبدالكريم العويصي 

996.  
 ساحة مسجد الرياشي

 ام قنطره 
 حاتم فوزات محمد العيد

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 محافظة عجلونأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 

 عين جنا  د.احمد محمد عبدالرحمن القضاة  الثانوية للبنين ساحة مدرسة عين جنا    .997

 عنجرة  سيف سليمان احمد السيوف  ساحة مدرسة سكرين عنجرة   .998

 رأس منيف  د.مصطفى حسن محمد القضاة  ساحة مدرسة الدرر راس منيف   .999

 صخرة  احمد محمد علي المومني  ساحة مدرسة صخرة األساسية للبنين   .1000

 عنجرة  محمود أحمد مصطفى الصمادي  ابو جابر(ساحة صاالت القمة )عين   .1001

 كفرنجة  محمد حسين سليم عنانزة  ساحة مدرسة خديجة بنت خويلد   .1002

 كفرنجة  عيسى حسن جاداهلل الشويات  ساحة مدرسة كفرنجة الثانوية للبنات  .1003

 باعون  عيسى محمد حسن المصري  ساحة مدرسة باعون الثانوية للبنين  .1004

 عين البستان  مصطفى عبداهلل الحسين عنانبه  مدرسة عين البستان الثانوية للبنات   .1005

 عجلون  د. احمد محمود محمد الصمادي  ساحة مسجد عجلون الكبير   .1006

 عجلون  صهيب هاني محمد العبود  ساحة مسجد الحاج مسلم   .1007

 عين جنا  د. احمد مصطفى علي القضاة  ساحة مسجد عين جنا الكبير   .1008

 عين جنا  فادي محمود فليح الخرابشة  مسجد حامد العقيل ساحة   .1009

 عين جنا  صهيب محمد احمد القضاة  ساحة مسجد الصالحين/عين جنا   .1010

 عنجرة  د.وصفي احمد محمد الزغول  ساحة مسجد المثنى    .1011

 عنجرة  احمد مروان محمد الصمادي  ساحة مسجد العمري   .1012

 عنجرة  الهزايمة عبداهلل عمرمحمد  ساحة مسجد القدس   .1013

 الهاشمية  حسين محمد حسين القواقنة  ساحة مسجد الهاشمية القديم   .1014

 الهاشمية  د.عقلة محمد عقلة القواقنة  ساحة مسجد هارون الرشيد   .1015

 حالوة  رأفت صايل نهار الخرفان  ساحة مسجد حالوة القديم   .1016

 حالوة  محمد عيسى عارف العرود  ساحة مسجد الحمد    .1017

 الوهادنة د.محمد عقلة الحسن العلي  صالح الدين الوهادنة ساحة مسجد   .1018

 الشفا   د.عبداهلل محمد علي الشقاح  ساحة مسجد علي مشهد   .1019

 عرجان  يوسف محمود محمد دويكات  ساحة مسجد عرجان الكبير   .1020

 اوصرة  علي احمد علي القضاة  ساحة مسجد اوصرة القديم   .1021

 راسون  بني عبدالغني احمد محمد محمود  ساحة مسجد رسون القديم   .1022

 المرجم  محمد سابق يوسف إبراهيم السلحب ساحة مسجد الدباس   .1023



 اشتفينا  د.صفوان محمود محمد القضاة  ساحة مسجد اشتفينا الكبير   .1024

 محنا  فواز محمود سالم القضاة  ساحة مسجد محنا   .1025

 صخرة  محمد احمد شحادة المومني  ساحة مسجد صخرة الغربي   .1026

 عبين  يوسف محمد أمين المومني  الكبير ساحة مسجد عبين   .1027

 عبين  ثابت سليمان فرج المومني  ساحة مسجد خالد بن الوليد    .1028

 راس منيف  غسان محمد احمد القضاة  ساحة مسجد راس منيف   .1029

 سامتا  محمد مصلح احمد القضاة  ساحة مسجد سامتا   .1030

 كفرنجة  احمد علي حسين عنانزة  ساحة مسجد كفرنجة القديم   .1031

 كفرنجة  مهند بركات محمد بني سلمان  ساحة مسجد صالح الدين    .1032

 بالص  د.فراس يوسف احمد عنانبة  ساحة مسجد عمر بن الخطاب   .1033

 

  



   محافظة مادباأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 اسم الخطيب موقع المصلى  اسم المصلى الرقم

 سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة منقطة لب  ساحة مسجد لب الكبير   .1034

 الخربثاوي اسماعيل نظمي  الحي الشرقي  ساحة كرجات الحمايدة  .1035

 المراعبه  حامد د. عبداهلل  الحي الشرقي  ساحة مسجد الحمد   .1036

 الرواجفه  شريف صالح المأمونية الوسطى  مصلى المأمونية   .1037

 عبدالهادي الشخانبة د. مالك  المريجمة  مدرسة طارق بن زياد   .1038

 باسم خليل ابو معروف  جنوب ما دبا مصلى جنوب مادبا)الفردوس(  .1039

 الهروط  عيسى  سليمان.  د المخيم مسجد مصعب بن عمير ساحة   .1040

 سليمان عواد ابوغيث  حي المستشفى  ساحة مسجد القدس  .1041

 الحبابسه  مفلح عبداهلل حي المستشفى  التوحيد  مسجد  ساحة  .1042

 السواعده محمد عادل الحي الجنوبي  انوار مكه ساحة مسجد   .1043

 غسان وجيه بدران منطقة ماعين ساحة مركز صحي ماعين  .1044

 المداينه  عبد الحميد يوسف  منطقة منشية ماعين  ساحة مدرسة منشية ماعين  .1045

 محمد عنيبان الشوابكه  منطقة غرناطة  ساحة مدرسة غرناطة للذكور   .1046

 محمد احمد يوسف  منطقة جرينة  ساحة مدرسة جرينة للبنات   .1047

 الشوابكه  محمود  د. باسل منطقة العريش  ساحة مدرسة العريش   .1048

 الشوابكه  محمد  صدام منطقة الخطابيه  ساحة مسجد الخطابيه   .1049

 حاكم سلمان الشخانبة  ذيبان قصبة  مديرية تربية قصبة ذيبانساحة   .1050

 القبيالت  علي  د. تيسير منطقة مليح  ساحة ملعب مليح الخماسي   .1051

 د. عيسى مصبح البواريد  وسط محافظة مادبا  ساحة ملعب عماد الدين زنكي   .1052

 محمد حامد السنيد  حي الراشدية  ساحة مسجد الراشدية   .1053

 الطوالبه عودة  مخلد حي السواعدة ساحة مسجد عاصم بن ثابت  .1054

 عيادة محمد الحواتمة  منطقة حلق الشقيق  ساحة مدرسة حلق الشقيق   .1055

 الشخانبة  عبدالنبي سالم منطقة العاليه  سامر الحيصه  مسجد  ساحة  .1056

 المعايعه  رجا د. عبداهلل  منطقة الفيحاء  ساحة مسجد النور   .1057

 خالد فالح الخريبات  المنطقة الغربية  ساحة مسجد البيان  .1058



   محافظة معانأسماء ُمصليات و ُخطباء عيد الفطر السعيد لمساجد مديرية أوقاف 

 

 

 بإذن اهلل تعالى مالحظة : صالة العيد ستكون 

 الساعة السابعة صباحًافي تمام 

 

 كل عام وانتم بخير وتقبل اهلل الطاعات

 المنطقة اسم الخطيب اسم المصلى الرقم 
 معان بالل سليمان البحري  مسجد الشريف الحسين بن علي  .1059
 معان د.رائد عبداهلل الخوالدة ساحة مسجد الحاج رسمي ابو رخية   .1060
 معان د. علي سعود كريشان ساحة مسجد الحسن البصري  .1061
 معان يحيى ابراهيم عوجان  ساحة مسجد ماريه القبطية   .1062
 معان خليل محمود الشلبي  مسجد روضة المتقين   .1063
 معان محمود عايد خطاب  ساحة مسجد سعد بن ابي وقاص  .1064
 معان محمود محمد المشاعلة ساحة مجمع الباصات وادي موسى   .1065
 معان ابراهيم هجيج الرواجفة  ملعب  الراجف   .1066
 معان أحمد سالم المراعية  ملعب مدرسة الشوبك الثانوية   .1067
 معان خلف مضحي المصبحيين  ساحة مسجد الهاشمية الكبير   .1068
 معان عدنان محمد الجبارات  ساحة مدرسة بئر خداد الشوبك   .1069
 معان حسين سليمان النعيمت  ساحة مسجد ايل الكبير   .1070
 معان نزال تارك العثامنة  ساحة مسجد المريغه الكبير   .1071
 معان صبحي محمود المغربي  ساحة مسجد الصالحين  .1072
 معان عبداهلل أحمد الخوالدة مسجد سيد الشهداء   .1073
 معان محمود ابراهيم ياسين  ساحة مسجد االنصار   .1074
 معان عوض أحمد أبو هاللة  الهاشمي ساحة مسجد   .1075
 معان حسام مصطفى كريشان ساحة مسجد الشامية   .1076
 معان ينال عطا اهلل أبو درويش  ساحة مسجد المحطة   .1077
 معان معاوية علي السعيدات ملعب الطيبة   .1078
 معان باسم عبداهلل الخشمان ملعب الشوبك الرياضي   .1079
 معان محمود الرواشدةحاتم  ملعب مدرسة معاذ بن جبل  الثانوية   .1080
 معان حسين اهليل السراحيين  ساحة مسجد الحسينية الكبير   .1081
 معان عاطف حسين الرواشدة ملعب مدرسة الزبيرية االساسية   .1082
 معان بالل هادي الفقيه  ساحة مسجد الجفر الكبير   .1083
 معان عبدالكريم ضيف اهلل الجازي ساحة مسجد اذرح الكبير   .1084


