
اسم المرشحالرقماسم الدائرةرقم الدائرة

(الحراسيس)يحيى  محمد سلمان  العوامرة 1

حسين علي جريد الحراسيس2

يحيى طعم اهلل محمد الربيحات3

(ابوفادي)فايز عبد اللطيف الحاج خضر نحلة 1

نصري محمد سرور الدوس2

محمد ابراهيم حمد القناوي3

(ابو جميل)بدر جميل خليل العبادي 4

أكرم عبد الرحمن محمد الخاليلة5

عمار عوني اسعد داود6

عرفات حافظ صالح حسونه7

محمود مسلم غثيان الطراونه8

احمد محمود محمد العموري9

أمجد سعيد محمد اللحام10

وداد عيسى عبد الرحمن قاسم11

(ابو عون - عطاعطه )محمود محمد خالد الدعجة1

مصطفى عبداهلل احمد الشرع2

محمد جزاع عبدالكريم ارتيمة3

مريم عبداهلل طلب الخدام4

مصطفى حمدان عبد القادر العايد5

عيسى صقر عبد ربه الدعجة6

(الدعجة  )فاطمة ابراهيم عقلة الشريدة 7

صبحي دسوقي محمد الشايب8

(العابد)هناء مطاوع احمد الدعجه 9

(صالح العابد)صالح محمد فالح البرايسة 1

مجدي عبد المعطي عطا الشويكي2

(الدعجه)حسن عبداهلل كايد العبوس 3

(ابو محمود)يونس محمود مفضي العبدالالت 4

اياد بسام شوقي القزعه5

(الدكتور محمد رضوان)محمد سليمان محمد يوسف 6

عبير محمد سعادة سعادة المحسيري1

فضل علي محمد جندية2

محمد عبدالقادر خلف السعود3

الدكتور محمد سالمه خليل الزريقات4

رانية حسن موسى الكوز5

محمد ابراهيم عبدالرحمن ابوعميره6

(ابوفراس  )حمد سلمان صالح الحجاوي1

احمد عبداهلل محمد ابوخضرة2

يوسف احمد علي اللوزي3

سطام فراس ابراهيم الكفاوي4

ابراهيم محمد شحادة مسلم5

(يحيى العبيدي)يحيى علي محمد كنعان 1

(ابوزياد )نضال ابراهيم  خليل سليمان  2

(ابوعبداهلل)موسى عبداهلل عبدالحي الوحش التعمري 3

محمود احمد جمعة القوقا4

(ابو يزن )محمد حسين عيسى الحوراني5

علي محمود  الصالح مقابلة6

(انس التعمري  )انس خليل احمد الوحش 7

(ابو راكان )اياد عواد محمد العبادي 8

سامي علي مصطفى  رمان9

ناصر حافظ محمد الشواوره10

(ابو الفهد)محمود موسى سلمان أبو عيدة 11

ماهر محمد عبداهلل المعلواني12

(الظهراوي)محمد محمود اسماعيل ابو جريره 13

رأس العينالسادسة

بدرالسابعة

2013اسماء المرشحين لعضوية مجلس أمانة عمان لعام 

النصرالرابعة

اليرموكالخامسة

ماركاالثالثة

المدينهاالولى

بسمانالثانية



(القيسي)اياد حسن حسين حابس 1

فوزان يوسف محمد خالف2

عباس عيد طالب صقر3

محمد جالل عبدالفتاح القماز4

علي محمد علي البطران5

(الزعبي)بشرى حسن محمد الرزي 6

طارق نديم فاروق عبداللطيف الرفاعي1

نسرين عبدالحافظ سليمان النجداوي2

اسراء فاروق محمد ابو جبارة3

مياده انيس مصطفى عرابي4

مازن حسين خليل عطيه5

ميسر علي اسعد السعدي6

ابو حمزه-امين علي حمدان اليتمان1

ابو راكان- ناجح عبد الكريم مالوي الدعجة 2

سليمان سالمه عيادة العودات3

ضيف اهلل عبداهلل مفضي احمد4

يوسف عبداهلل القبالن الشواربه5

الحاج صالح مطلق محمد الهباهبة6

(الهبارنه الدعجه  )المحامي سعد سليم حمد صبح 7

(ابو حسين  )خالد حسين حمدان المرزوق 8

ريم قاسم محمد الناصر9

محمد سالم محمود الشويات10

المحامي الدكتور طارق عبداهلل فالح الحنيطي1

محمد فارس فاضل الشوابكه2

موسى عبدالكريم موسى الحويان3

ماجد محمد منور الحديد4

تيسير محمد فالح الحنيطي5

المحامي عاكف علي محمد  الحنيطي6

(ابو عقاب)علي بدر منور الحديد 7

قاسم محمد فالح المحمود8

تمام علي سالمة العجالين1

المحامي علي عبداهلل هالل الرويضان2

(النعيمي)ابراهيم سليمان  محمود هادية 3

صياح سليمان حسن ابومحفوظ4

(ابوسند  )حسن محمود محمد الطالفيح 5

(ابو دواس)جاسر احمد موسى شنان 6

عبير مروح محمد النسور7

مهيار عطا اهلل خلف الدهامشة8

(ابومحمد)احمد فالح بصير المليفي 1

عرفات عبداهلل فليح البصير2

(ابوغالب )عبطان علي العبطان  الغرير 3

خالد عبد النبي احمد سلمان المصاروة4

عوض ذياب سالمه المصري5

(ابومحمد)صالح شحادة حمدان الريان 1

(ابو معاذ)يوسف سالمه محمود صندوقة 2

(العبادي)محمد احسان صابر السكارنة 3

(الدوايمة)خلدون محمد عبد الهادي سلمان 4

مولود يحيى اسماعيل صوبر5

فايز محمد احمد الجرايرة6

رعد مروان ابراهيم ادهم خير7

خريبة السوقالثانية عشر

ام قصير و المقابلينالثالثة عشر

وادي السيرالرابعة عشر

العبدليالتاسعة

طارقالعاشرة

القويسمةالحادية عشر

زهرانالثامنة



(ابوعناد  )فليح سليمان حسن الشعار 1

يونس عودة سليمان الشراب2

(ابو علي  )راتب علي سالم المواس 3

(وائل زيدان)وائل فريد موسى الزيود 4

هيام علي المنيزل المهاوش5

حمداهلل بشير منيزل المغاريز6

علي فهد غصاب السكارنه7

كامل عبد الحفيظ حمدان العياش8

جعفر عبد العزيز عبد ربة الحرايزة9

(ابونهار  العبادي  )ناصر نهار عبد الكريم الزيود 10

عباس محمد محمود الصياح11

(ابوالعبد)علي عبد الفتاح الدويله الجدوع العواملة 1

محمود سالم محمود رحال2

(الحويطي)عبداهلل قاسم سليمان المراعية 3

(ابورعد)محمود عبدربة عايش القيسي 4

عدنان محمد حمدان النجار5

ايهاب سليمان مرعي االطرش الساحوري6

الدكتور عبد الحليم محمد مفضي الزعبي7

ابراهيم فليح كايد الزبيدي8

محمد حسن حسين قطاوي9

المحامية نانسي ابراهيم عبد الكريم ابو حيدر10

وليد علي عوض اهلل الصالحات11

المهندس عدنان ابراهيم موسى ابو رمان12

محمد رسمي عايد القيسي13

بشير احمد سليمان النجداوي14

(العبادي)عيسى محمد عيسى المعادات 15

حازم احمد عواد النعيمات1

أحالم أحمد عبدالقادر علي الساحوري2

(أبو عبد اهلل)راكان سلمان الكايد العساف 3

أحمد خميس عمر سمور4

معتز محمد خليفة اللوزي1

المهندس عمر سالمه فالح اللوزي2

(ابو سطام)صالح علي عبدالرحمن العواملة 3

(أبو إياد)فالح خلف باجس الحجاج 1

عبدالحميد سالم عبداهلل العدوان2

المحامي أنور طالل محمد الكايد3

احمد عبدالعزيز احمد ابو ريشة4

(أبو ثائر)المهندس زياد سليمان محمد العدوان 5

محمد حيدر خليفه ابو عرابي العدوان6

سالم عطوان محمود المعايطة1

(ابو علي  )محمد علي عبد الرحمن القواقنه 2

(الروسان)جميلة جميل علي ابو زعنونه 3

زياد زهير اديب الكايد العواملة4

(الطريفي)جمال محمد احمد دّرس 5

انتصار سليمان كايد العبيدات6

(ابو يونس)المهندس حسن احمد عيد الشوابكة 1

(حمزه)حمدان احمد الفاضي الرقاد 2

منصور ارشيد عبداهلل الدبابيه3

(ابو صخر )محمد حمود القاسم المناصير 1

مخلد صبحي احمد المناصير2

رحاب عبدالرحمن عبدالعزيز الضمور3

الجبيههالثامنة عشر

مرج الحمامالثانية والعشرون

شفا بدرانالتاسعة عشر

ابو نصيرالعشرون

الحادية 

والعشرون
أحد

بدر الجديدهالخامسة عشر

صويلحالسادسة عشر

تالع العليالسابعة عشر


