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خيص :الحي- ماركا الشماليه االدريسي الثانوية الشاملة للذكوراألوىلالعاصمه ي:الشارع- التر
6مختلطعبد هللا القرش 

ناألوىلالعاصمه 6ذكورفاطمة الزهراء:الشارع- العبدالالت :الحي- منطقة ماركا مدرسة ابو بكر الرازي الثانوية الشاملة للبني 

4ذكورام رومان:الشارع- ابوعليا /الشهيد:الحي- طارق مدرسة ابو عليا االساسية االوىلاألوىلالعاصمه

4اناثخالد بن البكت :الشارع- ابوعليا :الحي- طارق مدرسة ابو عليا الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

ناألوىلالعاصمه 8ذكورالبطحاء:الشارع- الهاشمي الشماىلي :الحي- بسمان مدرسة ابوعبيده الثانوية للبني 

هة :الحي- بسمان مدرسة احمد طوقان الثانوية المهنيةاألوىلالعاصمه ن 10اناثعمار بن يارس:الشارع- جبل التن

ناألوىلالعاصمه هة :الحي- بسمان مدرسة احمد طوقان الثانوية للبني  ن 10اناثعمار بن يارس:الشارع- التن

األوىلالعاصمه
مدرسة اروى بنت عبد المطلب الثانوية االوىل 

للبنات
6مختلطالمعتمد بن عباد:الشارع- الجرن :الحي- بسمان 

ناألوىلالعاصمه ي:الشارع- جبل القصور :الحي- بسمان مدرسة االمام مالك الثانوية المهنية الشاملة للبني 
6ذكورموش كاظم الحسينن

ق-حي الشهيد-طارق-ماركا-ماركا-العاصمةمدرسة االندلس الثانوية المختلطةاألوىلالعاصمه 11اناثخلف صالة لياىلي الش 

ناألوىلالعاصمه 6مختلطضاحية االمت  حسنمدرسة اإلمام ابو حنيفة االساسية للبني 

ناألوىلالعاصمه 6ذكوردلوان المجاىلي:الشارع- جبل القصور :الحي- بسمان مدرسة اإلمام الشافعي االساسية للبني 

ناألوىلالعاصمه هة :الحي- بسمان مدرسة األردن الثانوية الشاملة للبني  ن 6مختلطشارع األردن:الشارع- سفح التن

ناألوىلالعاصمه 6ذكورالحمامات:الشارع- الزهراء :الحي- بسمان مدرسة الحسن بن الهيثم االساسية للبني 

6ذكورالزبيدية:الشارع- الهاشمي الشماىلي :الحي- بسمان مدرسة الزبيدية الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالعاصمه

ناألوىلالعاصمه ن بن نارص الثانوية للبني  يف حسي  9ذكورالشهيد حامد علي:الشارع- حمزة :الحي- ماركا : منطقةمدرسة الش 

6ذكورالشبيكات: الشارع- الشهيد : طارق حي- ماركا : منطقةمدرسة القادسية االساسية االوىل للبناتاألوىلالعاصمه

6اناثالشبيكات:الشارع- حي الشهيد :الحي- طارق مدرسة القادسية الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

هه :الحي- بسمان مدرسة القدس الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه ن 7ذكورالقصور:الشارع- جبل التن

6اناثشارع ابو العالء المعري:الشارع- جبل القصور :الحي- بسمان مدرسة القصور الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

بور :الحي- طارق مدرسة الكرامة االساسية المختلطةاألوىلالعاصمه ن- طتر 6ذكوردوار الصحفيي 

ناألوىلالعاصمه 7اناثابن قتيبة:الشارع- الزهراء :الحي- ماركا مدرسة الكندي االساسية للبني 

ناألوىلالعاصمه 6اناثالبطحاء:الشارع- الهاشمي الشماىلي :الحي- بسمان مدرسة المعتصم االساسية للبني 

هة االساسية االوىل للبناتاألوىلالعاصمه ن هة-بسمان:ماركا-العاصمةمدرسة التن ن ي:الشارع- التن
6اناثعبد الرحمن القرش 

ي األساسية المختلطةاألوىلالعاصمه 6مختلطامنة درويش:الشارع- الزهراء :الحي- ماركا مدرسة اليوبيل الذهنر

ي الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه ي  مدرسة اليوبيل الذهنر 3اناثآمنة درويش: الشارع- التطوير الحضن

ناألوىلالعاصمه ي الثانوية للبني  ي :الحي- ماركا مدرسة اليوبيل الذهنر 3ذكورالحزام الدائري: الشارع- التطوير الحضن
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ي :الحي- بسمان مدرسة ام الحكم الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه 2اناثزين العابدين:الشارع- الهاشمي الجنوبر

3ذكورالمربد:الشارع- المزارع: الحي- ماركا مدرسة ام سلمة االساسية للبناتاألوىلالعاصمه

6مختلطالنخيل:الشارع- حي الضباط :الحي- بسمان مدرسة ام عمار الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

خيص :الحي- ماركا مدرسة ام كلثوم بنت عقبة الثانوية المختلطةاألوىلالعاصمه 5ذكورعبد هللا بن هالل:الشارع- التر

ات :الحي- ماركا مدرسة اميمة بنت الحارث الثانوية المختلطةاألوىلالعاصمه 5مختلطالحزام الدائري:الشارع- المغت 

7مختلطرجم الجيش- اسكان ماركا - ماركا  مدرسة انيسة بنت كعب الثانوية المختلطةاألوىلالعاصمه

6ذكورالهاشمي الشماىليمدرسة باب الواد الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

ناألوىلالعاصمه هة :الحي- بسمان مدرسة بالل بن رباح االساسية للبني  ن 10ذكورعروة بن الورد:الشارع- جبل التن

6اناثشارع مرعي الكرمي:الشارع- جبل القصور :الحي- بسمان مدرسة خالدة بنت هاشم االساسية للبناتاألوىلالعاصمه

6مختلطابو بكرالزبيدي:الشارع- الخزنة :الحي- طارق مدرسة دار السالم الثانوية المختلطةاألوىلالعاصمه

ن الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه 6اناثعبد هللا القضاة:الشارع- المزارع :الحي- ماركا مدرسة ذات النطاقي 

6مختلطضاحية االمت  حسنمدرسة رفيدة االسلمية األساسية المختلطةاألوىلالعاصمه

6اناث173رقم /البطحاء: الشارع-الهاشمي الشماىلي-بسمان-ماركا-العاصمةمدرسة زينب بنت الرسول االساسية للبناتاألوىلالعاصمه

ناألوىلالعاصمه ي وقاص االساسية للبني  9ذكورالبطحاء:الشارع- نايفه :الحي- بسمان مدرسة سعد بن ابر

14اناثعلي بن يحي:الشارع- الحجازين :الحي- بسمان مدرسة سفانة بنت حاتم الثانوية االوىل للبناتاألوىلالعاصمه

ي :الحي- بسمان مدرسة سلم االنصارية االساسية المختلطةاألوىلالعاصمه 2ذكورزين العابدين:الشارع- الهاشمي الجنوبر

ي:الشارع- الجرن :الحي- بسمان مدرسة ضاحية االمت  حسن االساسية المختلطةاألوىلالعاصمه
7مختلطالشاج الثقفن

ناألوىلالعاصمه ي: الشارع-الجرن :الحي- بسمان مدرسة ضاحية االمت  حسن االساسية للبني  6اناثالشهابر

ناألوىلالعاصمه 7ذكورعبد الخالق يغمور:الشارع- ابو عليا :الحي- طارق مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبني 

ناألوىلالعاصمه ي:الشارع- الونانات :الحي- ماركا مدرسة طلحة بن عبيدهللا االساسية للبني 
11اناثالبوزجابن

ناألوىلالعاصمه 5ذكورالعبداالت:الشارع- العبداالت :الحي- ماركا مدرسة عبدالمنعم رياض االساسية للبني 

ناألوىلالعاصمه هة :الحي- بسمان مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني  ن 7ذكورعروة بن الورد:الشارع- جبل التن

ناألوىلالعاصمه 4اناثام رومان:الشارع- حي الشهيد :الحي- طارق مدرسة فهمي هاشم االساسية للبني 

ناألوىلالعاصمه 6ذكورالبطحاء:الشارع- الهاشمي الشماىلي :الحي- بسمان مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبني 

ناألوىلالعاصمه موك مدرسة قتيبة بن مسلم المهنية للبني  6ذكوردخلة مسجد العباس:الشارع- حي الزغاتيت - الهاشمي الشماىلي -منطقة الت 

7اناثابراهيم الضمور:الشارع- العبداالت : الحي- ماركا مدرسة لميس بنت عمر الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

ناألوىلالعاصمه 6مختلطالجيش:الشارع- الزهراء :الحي- ماركا مدرسة محمد األنسي األساسية األوىل للبني 
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األوىلالعاصمه
 صادق الرافعي االساسية 

مدرسة مصطفن

المختلطة
8ذكورحسان بن ثابت:الشارع- حمزه :الحي- ماركا 

مدرسة مؤتة االساسية المختلطةاألوىلالعاصمه
- حي حمزة - حوض الونانات - ماركا الشمالية- لواء ماركا - العاصمة  عمان 

المربد: الشارع
6اناث

10اناثالبطحاء:نايفة الشارع- الهاشمي الشماىلي :الحي- بسمان مدرسة نايفة الثانوية للبناتاألوىلالعاصمه

5ذكورشارع المنامة:الشارع- العبدالالت :الحي- ماركا مدرسة هند بنت امية االساسية للبناتاألوىلالعاصمه

8مختلطباب الساهره:الشارع- حي ابو حليوه :الحي- منطقة بدر الكرامة االساسية للبناتالثانيةالعاصمه

5مختلطماركا الجنوبيةروضة رقية بنت الرسولالثانيةالعاصمه

نالثانيةالعاصمه ن االساسية للبني  ن :الحي- منطقة بدر ضاحية الياسمي  8مختلطاسكان التلفزيون:الشارع- ضاحية الياسمي 

نالثانيةالعاصمه 8مختلطهاشم االتاشي:الشارع- االخضن :الحي- منطقة بدر عبدهللا بن رواحة االساسية للبني 

نالثانيةالعاصمه 6اناثحسن الهمالن:الشارع - 3ام نوارة :الحي- النض مدرسة  زيد بن حارثة االساسية  للبني 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة ابن زهر االساسية للبني  6ذكورميمونة بنت الحارث: الشارع- الزهور :الحي- منطقة راس العي 

نالثانيةالعاصمه ي :الحي- منطقة بدر مدرسة ابو هريرة االساسية للبني 
ر
ق 9مختلطاحمد بن االزرق:الشارع- الذراع الش 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة احمد الطراونة الثانوية للبني  10مختلطميمونة بنت الحارث:الشارع- الزهور :الحي- منطقة راس العي 

ي بكر الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه ن مدرسة اسماء بنت ابر 3اناثمحمد رشيد: الشارع- جبل الزهور :الحي- منطقة راس العي 

فيه الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه موك مدرسة االرس  فيه :الحي- منطقة الت  5اناثالكويت:الشارع- االرس 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة االمت  راشد الثانوية للبني  8مختلطالدبايبة:الشارع- الوحدات :الحي- منطقة راس العي 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة االمت  زيد بن شاكر االساسية الثانية للبني  3اناثمالك بن دينار:الشارع- الروضة :الحي- منطقة راس العي 

ه سلم الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه 3ذكوريوسف العظم:الشارع- حي نزال :الحي- منطقة بدر مدرسة االمت 

ه هيا  االساسية للبناتالثانيةالعاصمه موك مدرسة االمت  3اناثاالبهري: الشارع- جبل الجوفة :الحي- منطقة الت 

نالثانيةالعاصمه 5ذكورالحر بن عبد الرحمن:الشارع- المنارة :الحي- النض مدرسة الحسن البضي االساسية للبني 

نالثانيةالعاصمه 4ذكورالحر بن عبدالسالم:الشارع- المنارة :الحي- النض مدرسة الحسن البضي الثانوية للبني 

موك مدرسة الراشدية االساسية للبناتالثانيةالعاصمه 8اناثالريماوي:الشارع- التاج :الحي- منطقة الت 

مدرسة الشفاء  بنت عوف الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه
ن  شارع طارق بن زياد شارع :الشارع- حي النظيف :الحي- منطقة راس العي 

االبطال
12اناث

نالثانيةالعاصمه ي :الحي- النض مدرسة الشهيد منصور كريشان االساسية للبني 
ر
ق 6مختلطام حبيبه:الشارع- الش 

الثانيةالعاصمه
مدرسة الشهيد منصور كريشان الثانوية الشاملة 

ن للبني 
6مختلطشارع الفداء:الشارع- حي الربوة :الحي- ماركا 

نالثانيةالعاصمه ن - أم نوارة :الحي- النض مدرسة العز بن عبد السالم الثانوية للبني  2ذكورحسن الهمالن:الشارع- حي الياسمي 

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة الفتح الثانوية الشاملة للبني  7ذكورقتيبة بن مسلم:الشارع- جبل التاج :الحي- منطقة الت 

نالثانيةالعاصمه 6مختلطشجاع حويطات:الشارع- الربوة :الحي- النض مدرسة المرقب الثانوية االوىل للبني 
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7مختلطشجاع الحويطات:الشارع- المرقب :الحي- النض مدرسة المرقب الثانوية المختلطةالثانيةالعاصمه

ن الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه ن مدرسة الملكة نور الحسي  ن:الشارع- حي الدبايبة :الحي- منطقة راس العي  8اناثحني 

6اناثزينب بنت العوام:الشارع- جبل النض :الحي- النض مدرسة النض الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه

موك االساسية االوىل للبناتالثانيةالعاصمه 7مختلطابو بكر الصوىلي:الشارع- الهالل :الحي- منطقة بدر مدرسة الت 

موك الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه ن :الحي- منطقة بدر مدرسة الت  7مختلطحفصة بنت عمر:الشارع- ضاحية الياسمي 

ة عالية :الحي- النض مدرسة ام الحارث االنصارية الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه 6اناثرساطة: الشارع- حي االمت 

موك مدرسة ام معبد الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه ي:الشارع- جبل التاج :الحي- منطقة الت  6اناثعبدالرحمن الكواكنر

7مختلطعبد المجيد المعايطة:الشارع- ام نوارة :الحي- النض مدرسة ام نوارة االساسية الثانية المختلطةالثانيةالعاصمه

6اناثالحر بن عبد الرحمن:الشارع- المنارة :الحي- النض مدرسة ام ورقة االنصارية االساسية للبناتالثانيةالعاصمه

ي العاص الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه 4اناثااليمان:الشارع- العبوس :الحي- النض مدرسة امامه بنت ابر

ي:الشارع- جبل الجوفة :الحي- منطقة المدينة مدرسة بدر الثانوية  للبناتالثانيةالعاصمه
ن
6مختلطالحباب الظرق

نالثانيةالعاصمه 10ذكوربن حوقل:الشارع- االمت  حسن :الحي- النض مدرسة توفيق ابو  الهدى الثانوية  للبني 

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة جعفر الطيار الثانوية للبني  6ذكوربدوان:الشارع- الجوفة /الطفايلة:الحي- منطقة الت 

نالثانيةالعاصمه 7ذكورالحر بن عبد الرحمن:الشارع- المنارة :الحي- النض مدرسة جالل الدين السيوطي االساسية للبني 

نالثانيةالعاصمه 12اناثابن حوقل: الشارع - جبل النض : الحي مدرسة حسان بن ثابت االساسية للبني 

نالثانيةالعاصمه قاوي الثانوية للبني  موك مدرسة حسن التر 2اناثاالمام البخاري:الشارع- ام تينة الشماىلي :الحي- منطقة الت 

نالثانيةالعاصمه ن الثانوية المهنية للبني  ن مدرسة حطي  ي:الشارع- ضاحية الحاج حسن :الحي- منطقة راس العي  4ذكورعبدالوهاب الملحر

ن االساسية المختلطةالثانيةالعاصمه موك مدرسة حفصه ام المؤمني  ي:الشارع- النجادوة :الحي- منطقة الت  6اناثدبر

نالثانيةالعاصمه ن الثانوية الشاملة للبني  9ذكورشكري القوتلي: الشارع- الجبل االخضن / نزال : الحي -  منطقة بدر مدرسة حني 

موك مدرسة حي ام تينة االساسية االوىل للبناتالثانيةالعاصمه فية :الحي- منطقة الت  10اناثالمستشفيات:الشارع- االرس 

8اناثيوسف العظمة:الشارع- الذراع :الحي- منطقة بدر مدرسة حي نزال الثانوية الشاملة للبناتالثانيةالعاصمه

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة خالد بن الوليد االساسية للبني  ي:الشارع- جبل التاج :الحي- منطقة الت  7ذكورالكواكنر

موك مدرسة خوله بنت االزور االساسية المختلطةالثانيةالعاصمه فية :الحي- منطقة الت  10ذكورالتاج:الشارع- االرس 

موك مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه 5اناثذات الصواري:الشارع- ام تينه :الحي- منطقة الت 

ن مدرسة رقية بنت الرسول  االساسية االوىل لالناثالثانيةالعاصمه 6اناثابو نض الجوهري:الشارع- الروضة :الحي- منطقة راس العي 

ي:الشارع- االمت  الحسن :حي- ماركا مدرسة رقية بنت الرسول الثانويةالثانيةالعاصمه
ر
5مختلطابن برهون الفارق

ن مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية المختلطةالثانيةالعاصمه 6اناثشارع األزري:الشارع- حي الروضة :الحي- منطقة راس العي 
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له:الشارع- جبل النض :الحي- النض مدرسة زرقاء اليمامه االساسية للبناتالثانيةالعاصمه ن 2ذكورالتن

موك مدرسة سودة بنت زمعة االساسية المختلطةالثانيةالعاصمه 7ذكورالكويت:الشارع- األرمن :الحي- منطقة الت 

ي تميم:الشارع- الهالل :الحي- منطقة بدر مدرسة شجرة الدر االساسية االوىل للبناتالثانيةالعاصمه
6اناثبنن

4اناثفالح العابد:الشارع- صالحية العابد :الحي- النض مدرسة صالحية العابد الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه

نالثانيةالعاصمه ايسة:الشارع- الصالحية :الحي- النض مدرسة صالحية العابد الثانوية للبني  3ذكورمفلح التر

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة صالح الدين الثانوية للبني  فية :الحي- منطقة الت  10ذكورشارع بارطو:الشارع- االرس 

نالثانيةالعاصمه يدة:الشارع- حي نزال :الحي- منطقة بدر مدرسة عبد هللا رساج االساسية  للبني  6ذكورفوزي بركات الش 

نالثانيةالعاصمه يدة.ش-بدر /حي نزالمدرسة عثمان بن عفان االساسية للبني  9اناثفوزي بركات الش 

نالثانيةالعاصمه ي طالب االساسية للبني  6ذكورالشارع عيد البالعيسي-  منطقة بدر  مدرسة علي بن ابر

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة علي سيدو الكردي الثانوية المهنية للبني  4ذكورالريان:الشارع- ام تينة :الحي- منطقة الت 

10ذكورابن منظور:الشارع- عالية :الحي- منطقة النض مدرسة عمورية االساسية  االوىل للبناتالثانيةالعاصمه

موك مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبناتالثانيةالعاصمه فية :الحي- منطقة الت  10اناثالتاج:الشارع- االرس 

5ذكورااليمان:الشارع- حي العبوس :الحي- منطقة ماركا مدرسة ليل الغفارية االساسية االوىل للبناتالثانيةالعاصمه

8مختلطيوسف العظمة:الشارع - مثلث المدارس - منطقة الذراع مدرسة ماريا القبطية  االساسية المختلطةالثانيةالعاصمه

نالثانيةالعاصمه موك مدرسة محمد اقبال االساسية للبني  فية :الحي- منطقة الت  6ذكورحي ام تينة:الشارع- االرس 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة معاذ بن جبل االساسية  للبني  7ذكورعبد اللطيف كريشان:الشارع- جبل النظيف :الحي- منطقة راس العي 

نالثانيةالعاصمه ن مدرسة موش بن نصت  االساسية للبني  ن : الحي- منطقة راس العي  5اناثنور الدين زنكي: الشارع- رأس العي 

ن مدرسة ميسلون  الثانوية  للبناتالثانيةالعاصمه 7ذكورعبد هللا السالم الصباح:الشارع- الذراع :الحي- منطقة راس العي 

الثانيةالعاصمه
ن االساسية المختلطة  مدرسة ميمونة ام المؤمني 

االوىل
5اناثالحر بن عبد الرحمن:الشارع- المنارة :الحي- النض 

ن الثانوية للبناتالثانيةالعاصمه 6اناثالحر بن عبد الرحمن:الشارع- المنارة :الحي- النض مدرسة ميمونة ام المؤمني 

ي العبدالالت:الشارع- جبل النض :الحي- النض مدرسة نائلة زوجة عثمان االساسية المختلطةالثانيةالعاصمه
6ذكورمحمود مفضن

5ذكوريوسف العظمة:الشارع- نزال :الحي- منطقة بدر مدرسة نسيبة  بنت كعب االساسية الثانية للبناتالثانيةالعاصمه

ن مدرسة نسيبة المازنية االساسية  المختلطةالثانيةالعاصمه ن:الشارع- الزهور :الحي- منطقة راس العي  9ذكورحني 

موك مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة للبناتالثانيةالعاصمه 7مختلطعلي الريماوي:الشارع- جبل التاج :الحي- منطقة الت 

نالثانيةالعاصمه ن االساسية للبني  ن مدرسة يوسف بن تاشفي  7ذكورنور الدين زنكي:شارع- االخضن - منطقة راس العي 

يالثالثةالعاصمه
ن

ي :الحي- منطقة العبدىلي المدرسة النموذجية للشلل الدماع
ي:الشارع- الشميسابن 8مختلطرفعت صلينر

ي والسياحيالثالثةالعاصمه
ر
11مختلطبجانب السفارة لفلسطينيةكلية االردن الجامعية  للتعليم الفندق
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نالثالثةالعاصمه ن الثانويه للبني  ن :الحي- منطقة العبدىلي كلية الحسي  4اناثخالد بن الوليد:الشارع- جبل الحسي 

نالثالثةالعاصمه عية الثانوية للبني  يعة:الشارع- حي اللويبدة :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة ابو بكر الصديق  الش  5ذكورشارع كلية الش 

5مختلطالرينبو:الشارع- جبل عمان :الحي- منطقة زهران مدرسة اروى بنت الحارث االساسية للبناتالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه 4ذكورعبد الملك بن مروان:الشارع- الصناعة :الحي- منطقة المدينة مدرسة االحنف بن قيس  االساسية للبني 

6اناثالمدينة الرياضية:الشارع- عرجان :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة االرساء االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه 11اناثشاهر مروح السعود:الشارع- الخاليلة :الحي- منطقة المدينة مدرسة االمت  الحسن الثانوية للبني 

ة رحمة بنت الحسن االساسية للبناتالثالثةالعاصمه ي :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة االمت 
ي:الشارع- الشميسابن

ن
8مختلطمعروف الرصاق

ة عاليه الثانويه للبناتالثالثةالعاصمه 8مختلطقدري طوقان:الشارع- اللويبدة :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة االمت 

اء االساسية للبناتالثالثةالعاصمه ن :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة البتر 8اناثخالد بن الوليد:الشارع- جبل الحسي 

الثالثةالعاصمه
ن الثانوية الشاملة للبنات مدرسة الحسي 

ن :الحي- منطقة العبدىلي  6ذكورخالد بن الوليد:الشارع- جبل الحسي 

نالثالثةالعاصمه ن :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة الرشيد االساسية للبني  س:الشارع- جبل الحسي  6ذكورالظاهر بيتر

ي االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه ي الغربر
ي :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة الشميسابن ي الغربر

14مختلطشارع بالل بن رباح:الشارع- الشميسابن

6مختلطحارث بن زيد:الشارع- الصويفية :الحي- وادي الست  مدرسة الصويفية الثانوية المختلطةالثالثةالعاصمه

6مختلطاالسماعيلية:الشارع- عبدون الشماىلي :الحي- منطقة زهران مدرسة الملكة رانيا العبدهللا الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه

ف الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه 12اناثعباس محمود العقاد.ش:الشارع- جبل عمان :الحي- منطقة زهران مدرسة الملكة زين الش 

ن:الشارع- جبل اللويبدة :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة بالط الشهداء االساسية المختلطهالثالثةالعاصمه 2مختلطالملك حسي 

نالثالثةالعاصمه 6مختلطرفاعة  الطهطاوي:الشارع- جبل عمان :الحي- منطقة زهران مدرسة بالل بن رباح االساسية للبني 

7مختلطابن خلكان:الشارع- حي قطنة :الحي- الجبيهة مدرسة بنت عدي الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه 14مختلطمأرب:الشارع- أم اذينة :الحي- منطقة زهران مدرسة تيست  ظبيان الثانوية للبني 

مدرسة جبل عمان االساسية للبناتالثالثةالعاصمه
خليل مطران عبد القدر :الشارع- جبل عمان الجديد :الحي- منطقة زهران 

كوشك
5ذكور

ة بسمة: الشارع- حي العماوي :الحي- منطقة زهران مدرسة حي العماوي الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه 4مختلطاالمت 

نالثالثةالعاصمه ن مدرسة رغدان الثانوية للبني  4اناثمالك بن عمرو: الشارع- حي الصناعه - جبل الحسي 

6مختلطابن خلكان:الشارع- قطنه :الحي- الجبيهة مدرسة زبيدة بنت جعفر االساسية للبناتالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه ي :الحي- منطقة زهران مدرسة زهران االساسية للبني  5مختلطشارع إربد:الشارع- حي عبدون الجنوبر

الثالثةالعاصمه
ن الثانويه الشاملة  مدرسة سكينه بنت الحسي 

للبنات
ن :الحي- منطقة العبدىلي  12مختلطخالد بن الوليد:الشارع- جبل الحسي 

6ذكورشارع االمت  محمد:الشارع- شارع االمت  محمد :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة سمت  الرفاعي االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه 6اناثاالمت  محمد:الشارع- جبل اللويبدة :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة سمت  الرفاعي االساسية للبني 
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4ذكورشارع االمت  محمد:الشارع- شارع االمت  محمد :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة سمت  الرفاعي الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه 7مختلطفوزي المعلوف:الشارع- جبل عمان :الحي- منطقة زهران مدرسة شكري شعشاعه الثانوية للبني 

ن االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه 4مختلطالكوفة:الشارع- أم أذينه :الحي- منطقة زهران مدرسة ضاحية الحسي 

نالثالثةالعاصمه ار بن االزور الثانويه للبني  ار بن األزور:الشارع- جبل اللويبدة :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة رصن 4مختلطرصن

نالثالثةالعاصمه ي :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة عاكف الفايز االساسية للبني 
ي:الشارع- الشميسابن

وبن 6ذكورالبت 

ن االساسية للبناتالثالثةالعاصمه 12ذكورنابلس:الشارع- الطهطور :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة عائشة ام المؤمني 

4مختلطالخطيب:الشارع- زهران :الحي- منطقة زهران مدرسة عائشة بنت طلحة االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه

نالثالثةالعاصمه ف الثانوية الشاملة للبني  8مختلطمالك بن عمرو:الشارع- الصناعة :الحي- منطقة المدينة مدرسة عبدالحميد رس 

2ذكورعرجان:الحي- منطقة المدينة مدرسة عرجان الثانوية للبناتالثالثةالعاصمه

ن :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة عكا االساسية المختلطةالثالثةالعاصمه 12اناثشارع نابلس:الشارع- جبل الحسي 

نالثالثةالعاصمه ن :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة عمر بن الخطاب الثانويه الشامله للبني  ي:الشارع- جبل الحسي 
10مختلطخليل السكاكينن

نالثالثةالعاصمه 8ذكورالجزائر:الشارع- جبل الجوفة :الحي- منطقة المدينة مدرسة مصعب بن عمت  االساسية للبني 

نالثالثةالعاصمه 5ذكورابو ذر الغفاري:الشارع- الصناعه :الحي- منطقة المدينة مدرسة منذر المضي االساسية للبني 

نالثالثةالعاصمه 6ذكورهارون الرشيد:الشارع- عرجان :الحي- منطقة العبدىلي مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبني 

يمديرية التعليم الخاصالثالثةالعاصمه
ن بجانب محطة وفاء الدجابن 1اناثجبل الحسي 

نالرابعةالعاصمه ابو علندا االساسية للبني 
ابراهيم : الشارع- الشيوخ :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

راشد الحنيطي
4اناث

اء االساسية االوىل للبناتالرابعةالعاصمه 7ذكورالملكة علياء:الشارع- حي العودات :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة البتر

ي :الحي- الجويدة  الجويدة االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه
ر
ق 4اناثمفلح القطارنه:الشارع- الباير ،الجويده الش 

نالرابعةالعاصمه زيد بن حارثه االساسية للبني 
راشد عيس :الشارع- الشيوخ :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

الحنيطي
5اناث

نالرابعةالعاصمه 10ذكورقتادة بن قيس: الشارع- القويسمة :الحي- القويسمة  مدرسة ابراهيم بن االغلب االساسية للبني 

نالرابعةالعاصمه هة :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب مدرسة ابن سينا االساسية للبني  ن 3اناثابن عياش:الشارع- التن

نالرابعةالعاصمه مدرسة ابو بكر الصديق الثانويه للبني 
ي:الشارع- العلكومية :الحي- الجويدة الغريبة -الجويدة 

شارع /الدفاع المدبن

حسن البضي
8ذكور

مدرسة ابو علندا االساسيه المختلطةالرابعةالعاصمه
حمد :الشارع- حي المدارس :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

ي الدروبر
4اناث

مدرسة ابو علندا الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه
ابراهيم :الشارع- حي الشيوخ :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

الراشد
4ذكور

نالرابعةالعاصمه 6ذكورالكهف: الشارع- حي الكهف :الحي- ابو علندا مدرسة ابو علندا الثانويه للبني 

2اناثمادبا:الشارع- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة اجنادين االساسيه االوىل للبناتالرابعةالعاصمه

10ذكورجميل عواد القهيوي:الشارع- اسكان الداخلية :الحي- القويسمة مدرسة اسكان الداخليه االساسيه المختلطةالرابعةالعاصمه



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

ي:الشارع- العلكومية_خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة اسكان الطيبه الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه 2اناثالسائب الخزرحر

الرابعةالعاصمه
مدرسة اسكان الماليه والزراعة الثانويه االوىل 

ن للبني 
ن 5اناثاحمد القطارنه:الشارع- اسكان الجمارك :الحي- ام قصت  والمقابلي 

ن :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة اسكان الماليه والزراعة الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه 2ذكورموش المحيسن:الشارع- حطي 

مدرسة اسيا الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه
سبيل :الشارع- ام نوارة :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

الحوريات
5اناث

ي االرقم االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه ي :الحي- سحاب مدرسة االرقم بن ابر 3اناثالمركز الصحي الشامل: الشارع- الغربر

مدرسة االمام البخاري االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه
ابراهيم :الشارع- المدارس :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

الراشد
3ذكور

الرابعةالعاصمه
ة تغريد الثانوية االستكشافية  مدرسة االمت 

المختلطة
6اناثالنهارية:الحي- القويسمة  

4اناثمأدبا شارع حي االيمان: حي الجويدة  شارع- الجويدة مدرسة الجويده الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه

نالرابعةالعاصمه يمدرسة الجويده الثانويه للبني  4ذكورمادبا الرئيسي:الشارع- الجويدة الحي الغربر

نمدرسة الحسنية الثانوية االوىل للبناتالرابعةالعاصمه ات :الحي- المقابلي  6ذكورلقمان الحكيم: الشارع- المهت 

3ذكوراحد:الشارع- احد :الحي- الخشافية الشمالية مدرسة الخشافية االساسية المؤنثةالرابعةالعاصمه

4مختلط-الخشافية الجنوبية :الحي- الخشافية الجنوبية مدرسة الخشافيه الجنوبيه االساسيه المختلطهالرابعةالعاصمه

4اناثالرئيسي:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الخشافية الشمالية مدرسة الخنساء الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

1اناثفارس:الشارع- الشوابكة :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب مدرسة الرقيم الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

6اناثالرئيسي:الشارع- مخيم الطالبية :الحي- الطالبية مدرسة الطالبيه الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

6اناثسالمة البلوش:الشارع- الطيبة :الحي- خريبة السوق مدرسة الطيبة الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

4اناثالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي- العبدلية مدرسة العبدليه الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

نالرابعةالعاصمه 4ذكورالعبدلية:الشارع- العبدلية :الحي- العبدلية مدرسة العبدليه الثانويه للبني 

نالرابعةالعاصمه ي اياس االساسيه للبني 
ي :الحي- سحاب مدرسة القاضن 6ذكورالمدينة الصناعية: الشارع- الحي الجنوبر

نالرابعةالعاصمه مدرسة القويسمة األساسية للبني 
ملحم :الشارع- المدارس :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

المخامرة
8ذكور

مدرسة القويسمة الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه
النوري : الشارع- جبل الحديد :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرقيم

الحديد
12اناث

نالرابعةالعاصمه 10ذكورالطليعة:الشارع- المدارس :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب مدرسة القويسمة الثانويه للبني 

الرابعةالعاصمه
مدرسة القويسمة وابو علندا الثانويه االستكشافيه 

المهنيه للبنات
5ذكوراالمت  نايف:الشارع- النهارية :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

ن مدرسة الكرامه االساسيه االوىل المختلطهالرابعةالعاصمه ي:الشارع- سلواد :الحي- ام قصت  و المقابلي 
ن
5اناثفليح بصت  الالق

3ذكوراحمد العزازمة:الشارع- النهارية :الحي- القويسمة  مدرسة المأمون االساسيةالرابعةالعاصمه

2اناثشارع المدارس:الشارع- المستنده  الغريبة :الحي- ابو علندا مدرسة المستنده الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

نالرابعةالعاصمه 3ذكورالمدارس:الشارع- المستنده الغربيه :الحي- المستندة -ابو علندا مدرسة المستنده الثانويه للبني 
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7مختلطابراهيم حسونة:الشارع- الشماىلي :الحي- سحاب مدرسة المعموره االساسيه للبناتالرابعةالعاصمه

ن الرابعةالعاصمه ي للتمت 
6ذكوربالقرب من جش المدينة الصناعية/ سحاب / سحاب سحاب-  مدرسة الملك عبد هللا الثابن

ن الرابعةالعاصمه ي للتمت 
ن- مدرسة الملك عبدهللا الثابن نالمقابلي  5ذكورجمال بدران: الشارع-القويسمة ام قصت  والمقابلي 

9اناثصالح ابو جابر:الشارع- اليادودة :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة اليادودة الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه

ان االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه ان :الحيمدرسة ام الحت  4اناثالقالدة:الشارع- ام الحت 

نالرابعةالعاصمه ان الثانويه االوىل للبني  مدرسة ام الحت 
ان :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب  سعد :الشارع- أم الحت 

القاري
5ذكور

ان الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه ان مدرسة ام الحت  3اناثدوارالجمرك- ام الحت 

2ذكورنوري الحديد:الشارع- النهارية :الحي- القويسمة  مدرسة ام القرى االساسيه االوىل المختلطةالرابعةالعاصمه

ي خلف الحديقة الهاشمية: الشارع- السبعاوية :الحي- سحاب مدرسة ام عطية االنصارية الثانوية المختلطةالرابعةالعاصمه 6ذكورمستشفن التوتنحر

ي :الحي- سحاب مدرسة ام عماره الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه 5اناثقرب مركز صحي سحاب- الغربر

2اناثالعام:الشارع- ام قصت  :الحي- ام قصت  مدرسة ام قصت  الثانويه الشاملة المختلطةالرابعةالعاصمه

نالرابعةالعاصمه ي :الحي- ام قصت  مدرسة ام قصت  الثانويه الشاملة للبني  3ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

نالرابعةالعاصمه ن االساسية الثانية للبني  ن خلف المركز الصحي الشاهلمدرسة ام قصت  والمقابلي  4اناثالمقابلي 

ن األساسية للبناتالرابعةالعاصمه ن مدرسة ام قصت  والمقابلي  7ذكورعائشة التيمورية:الشارع- أم قصت  :الحي- ام قض والمقابلي 

ن الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه ن مدرسة ام قصت  والمقابلي  6اناثعائشة التيمورية:حنو الهمالن الشارع: -الحي- ام قصت  و المقابلي 

ق عمان-أم نوارة /القويسمة مدرسة ام نواره الثانويه االوىل المختلطةالرابعةالعاصمه 3ذكوربجانب مديرية رس 

ي الثانويه االوىل للبناتالرابعةالعاصمه
مدرسة ام هابن

شارع :الشارع- المعادي :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

الحضارة
6اناث

1اناثاالرياف: الشارع- اسكان الكهرباء :الحي- القويسمة ابو علندا مدرسة امنه بنت وهب الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

ة مدرسة إناث الطالبية اإلعداديةالرابعةالعاصمه ن 5ذكور-الطالبية :الحي- الجت 

نالرابعةالعاصمه 4ذكوراحمد العزازمة:الشارع- النهارية :الحي- القويسمة  مدرسة بالل بن رباح االساسية للبني 

نالرابعةالعاصمه ن مدرسة جابر ابن حيان الثانويه الصناعيه للبني  ن :الحي- ام قضين و المقابلي  4ذكورلقمان الحكيم:الشارع- تل الطواحي 

5اناثمقبول الطالفيح:الشارع- اسكان الكرمل :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة جاوا الثانويه االوىل للبناتالرابعةالعاصمه

نالرابعةالعاصمه 6ذكورجاوا:الشارع- جاوا :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة جاوا الثانويه االوىل للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- سحاب مدرسة حفصة بنت عمر الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه

مدرسة خديجه بنت خويلد الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه
ابن : الشارع- نزهة سحاب :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب 

عياش
3اناث

نالرابعةالعاصمه مدرسة خريبة السوق الثانويه االوىل للبني 
شارع السوق :الشارع- خريبة السوق :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة 

المركزي شارع الوقار
6ذكور

ي :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة خريبة السوق الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه 6اناثمحسن العميان:الشارع- الغربر
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ي :الحي- سحاب مدرسة خولة بنت االزور االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه
ر
ق 6اناثشارع االسكان:الشارع- الش 

5ذكورمخيم الطالبية: الحي- منطقة المدينة مدرسة ذكور الطالبيه االعداديهالرابعةالعاصمه

ي :الحي- سحاب مدرسة رفيده االسلميه االساسيه المختلطهالرابعةالعاصمه
ر
ق 3اناثاول شارع الخشافيات:الشارع- الش 

نالرابعةالعاصمه 6ذكورشارع البوابه الثانيه المدينه الصناعيه:الشارع- المدينة الصناعية :الحي- سحاب مدرسة سحاب الثانوية الصناعية للبني 

ي :الحي- سحاب مدرسة سحاب الثانويه للبناتالرابعةالعاصمه
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالرابعةالعاصمه ي:الشارع- سلبود - سحاب مدرسة سحاب الثانويه للبني 
6ذكورشارع المستشفن

نالرابعةالعاصمه ي وقاص الثانوية للبني  ي :الحي- سحاب مدرسة سعد بن ابر ة بسمة:الشارع- حي الغربر 5اناثمركز االمت 

3اناثسحاب سلبود بجانب مبنن المخابرات القديممدرسة سلبود االساسيه المختلطهالرابعةالعاصمه

2ذكورسالم أبو الغنم: الشارع- العلكومية :الحي- خريبة السوق و جاوا مدرسة شجرة الدر االساسيه االوىل للبناتالرابعةالعاصمه

الرابعةالعاصمه
مدرسة صفيه بنت عبد المطلب االساسيه االوىل 

للبنات
6اناثحي النهارية- القويسمة 

ن االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه ي :الحي- سحاب مدرسة عائشة ام المؤمني  1ذكورمسجد الغفران:الشارع- الحي الغربر

نالرابعةالعاصمه ي :الحي- سحاب مدرسة عثمان بن عفان االساسيه للبني 
ر
ق 4اناثقرب مدرسة خولة للبنات-خلف عمارات االسكان- الش 

نالرابعةالعاصمه هة :الحي- القويسمة و الجويدة و ابو علندا و الرجيب مدرسة محمد بن القاسم الثانوية للبني  ن 5ذكورابن عياش:الشارع- التن

ي الثانويه المختلطةالرابعةالعاصمه
ر
ق 17مختلطخلف السوق المركزي:الشارع- قرية نافع :الحي- خريبة السوق و جاوا و اليادودة مدرسة نافع الش 

ةمدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطةالرابعةالعاصمه ن 6اناثالجت 

10اناثالفرات:الشارع- جبل الحديد:الحي- القويسمةمدرسة يافا االساسيه االوىل للبناتالرابعةالعاصمه

ميمونة بنت الحارث االساسية المختلطةالرابعةالعاصمه
ي السومرية :الحي- الموقر 

ر
ق ي:الشارع- الش 

ر
ق الش 

7مختلط

نالخامسةالعاصمه ي االساسية للبني 
2ذكورحمدان الحجاج:الشارع- ذهيبة :الحي- شفا بدران سيف الدولة الحمدابن

نالخامسةالعاصمه ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة ابن العميد الثانوية للبني  6ذكورالرمضاء:الشارع- الصالحي 

نالخامسةالعاصمه 6اناثرفاعة االنصاري:الشارع- الفضيلة :الحي- صويلح مدرسة ابن النفيس الثانوية الصناعية للبني 

نالخامسةالعاصمه 6اناثابن زريق:الشارع- قطنة :الحي- الجبيهة مدرسة ابن عباس الثانوية للبني 

1ذكورابو نقلة:الشارع- ابو نقلة :الحي- ابو نقلة مدرسة ابو نقلة الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 6ذكورجوهر الصقلي:الشارع- الزيتونة :الحي- الجبيهة مدرسة احمد اللوزي الثانوية للبني 

6اناثخليل الساكت:الشارع- الجامعة :الحي- الجبيهة مدرسة اسكان الجامعة الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

4مختلطمحمد أبوالحاج التالوي:الشارع- اسكان الجامعة االردنية :الحي- شفا بدران مدرسة اسكان ياجوز الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

الخامسةالعاصمه
ي طالب الثانوية الشاملة  مدرسة االمام علي بن ابر

ن للبني 
ن:الشارع - 8حارة :الحي- اسكان ابو نصت   8ذكورالمبيضي 

ة ايمان الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه 3اناثالروضةمدرسة االمت 



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

ة بسمة الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه 8اناثابن هدية:الشارع - 7حارة:الحي- اسكان ابو نصت  مدرسة االمت 

الخامسةالعاصمه
ن االساسية  ة هيا بنت الحسي  مدرسة االمت 

المختلطة
ن:الشارع- وسط البلد :الحي- ناعور  5ذكورالملك حسي 

ه ثروت الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه 6اناثحذيفة ابن النعمان:الشارع- البيادر :الحي- ناعور مدرسة االمت 

نالخامسةالعاصمه ن االساسية للبني  ي:الشارع- قطنة :الحي- الجبيهة مدرسة االمي  4ذكورابو اسحق الغربر

نالخامسةالعاصمه 2ذكورشارع تركي:الشارع- حي المناخ :الحي- العدسية مدرسة األمت  هاشم الثانوية للبني 

نالخامسةالعاصمه اء بن مالك الثانوية للبني  ي :الحي- ام السماق مدرسة التر 2مختلط-أم السماق الجنوبر

4ذكورشهداء االقض:الشارع- الشماىلي :الحي- البنيات مدرسة البنيات االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

3اناثراكان الشوبكي:الشارع- البنيات :الحي- البنيات مدرسة البنيات الثانويه الشامله للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه ة بسمة- العاصمة - عمان مدرسة الجبيهة االساسية للبني  6ذكورالجبيهة دوار األمت 

8اناثالبلدية:الشارع- البلدية :الحي- الجبيهة مدرسة الجبيهة الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه

6مختلطاسامة بن زيد:الشارع- الجندويل :الحي- وادي الست  مدرسة الجندويل الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه

3ذكورالفضيله-    صويلح   مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة المختلطةالخامسةالعاصمه

ي :الحي- الروضة مدرسة الروضه الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه 3اناثبلدية الروضة سابقا:الشارع- الغربر

نالخامسةالعاصمه يد:الشارع- الزقيبة :الحي- الروضة مدرسة الروضه الثانويه للبني  2ذكورالتر

نالخامسةالعاصمه ي :الحي- السامك مدرسة السامك الثانويه للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

3اناثالرئيسي:الشارع- العال :الحي- العال مدرسة العال الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 4ذكورعبدالهادي المناعسة:الشارع- العال :الحي- العال مدرسة العال الثانويه للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- البلديه :الحي- العدسية مدرسة العدسية الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه

6اناثعبدالفتاح حياصات:الشارع- الكمالية :الحي- صويلح مدرسة الكمالية االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

4اناثالكمالية شارع سهيل بن رافع- صويلح - الجامعة - عمان مدرسة الكمالية الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه

3اناثزينات الربوع:الشارع- المروج :الحي- شفا بدران مدرسة المروج الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه

2اناثالبلدية:الشارع- المدارس :الحي- المشقر مدرسة المشقر الثانويه الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 2ذكورالهواية- المشقر مدرسة المشقر الثانويه للبني 

نالخامسةالعاصمه ي:الحي- المنصورة مدرسة المنصورة الثانوية للبني  2ذكورالغربر

نالخامسةالعاصمه ي صفرة للبني  4ذكورقاسم الشايب:الشارع- ضاحية الرشيد :الحي- الجبيهة مدرسة المهلب بن ابر

موك االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه 4ذكورعبدهللا بن الجد:الشارع- الفضيلة :الحي- صويلح مدرسة الت 

ن االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه نمدرسة ام البساتي  ن- ام البساتي  2ذكورمركز صحي ام البساتي 
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ن الثانويه الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه ن مدرسة ام البساتي  4اناثالرئيسي:الشارع- حي البلدية :الحي- ام البساتي 

نالخامسةالعاصمه ن الثانويه للبني  ن مدرسة ام البساتي  ي :الحي- ام البساتي 
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالخامسةالعاصمه ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة ام السماق االساسية للبني  ن:الشارع- الصالحي  ة زين بنت الحسي  3اناثاالمت 

ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة ام السماق الشماىلي الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه ه زين:الشارع- حي الصالحي  12مختلطاالمت 

1اناثام العساكر:الشارع- ام العساكر :الحي- ام العساكر مدرسة ام العساكر االساسيه المختلطهالخامسةالعاصمه

ن االساسيه المختلطهالخامسةالعاصمه ن مدرسة ام القطي  1اناثالمدارس:الشارع- المدارس :الحي- أم القطي 

نالخامسةالعاصمه ن االساسيه للبني  ن مدرسة ام القطي  1ذكورشارع المدارس:الشارع- المدارس :الحي- أم القطي 

3اناثالمركزالصحي:الشارع- تالع مشوح :الحي- شفا بدران مدرسة ام انس االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

ان الوريكات:الشارع- األمانة :الحي- اسكان ابو نصت  مدرسة ام حذيفة االساسية للبناتالخامسةالعاصمه ن 2اناثعنت 

يك االساسيه المختلطةالخامسةالعاصمه ي:الشارع- البلدية :الحي- الجبيهة مدرسة ام رس 
6اناثجثامة الكنابن

5ذكورالشهيد محمود الكايد:الشارع- ذهيبة `:الحي- شفا بدران مدرسة ام طفيل الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

ي :الحي- صويلح مدرسة ام كثت  الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه
ر
ق 6ذكورفايز الريماوي:الشارع- الش 

4اناثشارع احمد بشارة- حي ميسلون- صويلح- لواء الجامعة - العاصمة مدرسة ام كلثوم االساسية الجديدة للبناتالخامسةالعاصمه

ن مدرسة أدبيان األساسية المختلطةالخامسةالعاصمه 2اناث:الشارع: - الحي- ام البساتي 

ي :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة تالع العلي الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه
ر
ق 8مختلطابن عباس:الشارع- حي تالع العلي الش 

ن االساسية للبناتالخامسةالعاصمه ي:الشارع - 7حارة:الحي- اسكان ابو نصت  مدرسة جويرية ام المؤمني  2اناثمحمد القرطنر

مدرسة حسبان الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه
الرئيسي:الشارع- حسبان :الحي- حسبان 

4اناث

نالخامسةالعاصمه 3ذكورالرئيسي:الشارع- المشاعلة :الحي- حسبان مدرسة حسبان الثانويه الشاملة للبني 

2اناثاألمت  حمزه:الشارع- الكوم :الحي- شفا بدران مدرسة حفصة بنت عمر االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

2ذكوراشتفينا:الشارع- الخالدين :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة خلدا الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه

3اناثالبلدية:الشارع- المنصورة :الحي- المنصورة مدرسة خوله بنت االزور الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

5ذكوررفيفة:الشارع - عمان دابوق مدرسة دابوق الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

ن الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه 2اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- السامك مدرسة ذات النطاقي 

نالخامسةالعاصمه ن: الحي- تالع العلي -  الجامعة مدرسة ذوقان الهنداوي االساسية للبني  5اناثالصالحي 

نالخامسةالعاصمه ي - تالع العلي - عمان مدرسة رشيد طليع االساسية للبني 
6مختلطخلف بن العميد شارع الجاردنز- شارع الهمذابن

نالخامسةالعاصمه كة :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة رشيد طليع الثانوية للبني  ي:الشارع- التر
6مختلطالهمذابن

نالخامسةالعاصمه 1ذكورالرئيسي:الشارع- زبود :الحي- زبود مدرسة زبود األساسية للبني 
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6اناثالعام:الشارع- البيادر :الحي- ناعور مدرسة زهرة المدائن االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 5ذكورجرش القديم: شارع / مالك الشايا: الشارع- السكنة :الحي- صويلح مدرسة زيد بن الخطاب االساسية للبني 

2مختلطسيل حسبان:الشارع- سيل حسبان :الحي- سيل حسبان مدرسة سيل حسبان األساسية المختلطةالخامسةالعاصمه

مدرسة شجرة الدرالخامسةالعاصمه

ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق  احمد محمد فياض :الشارع- الصالحي 

10مختلطالعساف

نالخامسةالعاصمه ي :الحي- صويلح مدرسة صهيب بن سنان االساسية للبني 
ر
ق 6ذكورفايز الريماوي:الشارع- الش 

ي :الحي- صويلح مدرسة صويلح الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه ن:الشارع- الغربر ه هيا بنت الحسي  5اناثاالمت 

6ذكورشارع القعقاع بن عمرو- حي الرشيد مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية الشاملة للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 2ذكورابو عوانه:الشارع - 1حاره :الحي- اسكان ابو نصت  مدرسة طارق بن زياد االساسية للبني 

نالخامسةالعاصمه 5ذكورالقدس:الشارع- العامرية :الحي- ناعور مدرسة طلحة بن عبيدهللا الثانوية للبني 

نالخامسةالعاصمه ي االساسية للبني  ن-  أم تينة - صويلح مدرسة علي رضا الركابر ة هيا بنت الحسي  7ذكورشارع األمت 

ي :الحي- صويلح مدرسة قيساريا االساسية للبناتالخامسةالعاصمه
ر
ق ي:الشارع- الش 

10اناثاصحاب الشيشابن

نالخامسةالعاصمه ي االساسية للبني 
يفر ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة محمد الش  6اناثعبد ربه ابوهديب:الشارع- الصالحي 

نالخامسةالعاصمه ي الثانوية للبني 
يفر ن :الحي- تالع العلي وخلدا أم سماق مدرسة محمد الش  5ذكورعبد ربه ابوهديب:الشارع- الصالحي 

نالخامسةالعاصمه 3اناثابن النفيس- دوار الصناعة- المنطقة الصناعية. - حي الفضيلة - صويلح مدرسة محمد بن القاسم االساسية للبني 

بيه :الحي- وادي الست  مدرسة مرج الحمام االساسية المختلطةالخامسةالعاصمه 7اناثالشارع  الرئيسي:الشارع- اسكان التر

ي:الشارع- منشية حسبان :الحي- منشية حسبان مدرسة منشية حسبان الثانويه الشاملة المختلطةالخامسةالعاصمه 1اناثطريق مادبا الغربر

6مختلطشارع المغفرة:الشارع- مرج الفرس :الحي- شفا بدران مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 4ذكورالصناعة:الشارع- الكرشي :الحي- وادي الست  مدرسة نديم المالح االساسية للبني 

نالخامسةالعاصمه ي جردات:الشارع- حي غياظة :الحي- وادي الست  مدرسة وادي الست  االساسية للبني  5ذكورعربر

2مختلطااللمانية:الشارع- االلمانية والقصبات :الحي- االلمانية والقصبات مدرسه االلمانيه الثانوية المختلطهالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه ن بن عبدهللا الثانويه للبني  3مختلطشارع المغاريز-الغروس :الحي- بدر الجديدة مدرسه االمت  حسي 

9مختلطشبلي عبدالرزاق:الشارع- الجندويل :الحي- وادي الست  مدرسه البيادر المهنيه الثانوية للبناتالخامسةالعاصمه

2مختلطابو السوس:الحي- ابو السوس مدرسه الدبه الثانوية المختلطهالخامسةالعاصمه

4مختلطالرافع بن الحارث:الشارع- الرباحية الشمالية :الحي- بدر الجديدة مدرسه الرباحيه الشماليه الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه

ي :الحي- وادي الست  مدرسه الزهراء الثانوية المختلطةالخامسةالعاصمه 10مختلطعبدالرحيم جردانه:الشارع- الروابر

3مختلطعبدهللا بن بديل:الشارع- السويسة :الحي- بدر الجديدة مدرسه السويسه الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 8مختلطأحمد عقلة النسور:الشارع- الجندويل :الحي- وادي الست  مدرسه الفاروق الثانويه للبني 
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6اناثشارع المدرسة:الشارع- ام الخنازير :الحي- البصة مدرسه الفقهاء الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 5ذكورشارع البلدية:الشارع- الفقهاء :الحي- البصة مدرسه الفقهاء الثانويه للبني 

7مختلطالشارع الرئيسي:الشارع- ام االسود :الحي- بدر الجديدة مدرسه ام االسود الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه

ي جرادات:الشارع- حي غياضه :الحي- وادي الست  مدرسه ام القرى االساسيه المختلطهالخامسةالعاصمه 5ذكورعربر

13اناثعبد الرحمن الحسامي:الشارع- الرونق :الحي- وادي الست  مدرسه ام حبيبه االساسيه المختلطةالخامسةالعاصمه

9ذكورعبد الرحمن الحسامي:الشارع- السهل االخضن :الحي- وادي الست  مدرسه ام حبيبه الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه

3مختلطالراشد:الشارع- ام عبهره :الحي- البحاث مدرسه ام عبهره الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه 13مختلطابن عابدين: شارع- الصناعة : حي- بيادر وادي الست  مدرسه بيادر وادي الست  االساسيه للبني 

نالخامسةالعاصمه 13مختلطد حمان الحجازي:الشارع- الصويفية :الحي- وادي الست  مدرسه جميل شاكر الثانويه للبني 

ي بكر الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه مدرسه عائشه بنت ابر
بية مرج الحمام :الحي- وادي الست   شارع الملك عبدهللا :الشارع- اسكان التر

ي
الثابن

7اناث

7مختلط-عراق االمت  مدرسه عراق االمت  الثانويه المختلطةالخامسةالعاصمه

نالخامسةالعاصمه ة تغريد- مرج الحمام -  لواء وادي الست  مدرسه مرج الحمام الثانويه للبني  8ذكورشارع االمت 

نالخامسةالعاصمه 8ذكورالصناعة:الشارع- مرج الحمام :الحي- وادي الست  مدرسه مرج الحمام المهنيه للبني 

10اناثالميدان- عراق  االمت  :الشارع- الميدان :الحي- وادي الست  مدرسه وادي الست  الثانويه للبناتالخامسةالعاصمه

الخامسةالعاصمه
ن ن:الشارع- البلد :الحي- ناعور ناعور الثانوية للبني  شارع الملك الحسي 

4ذكور

ناألوىلاربد 4مختلطالغدير:الشارع- القصيلة :الحي- اربد مدرسة ابن زيدون األساسية للبني 

ناألوىلاربد ي عبيدة عامر بن الجراح االساسية للبني  ن :الحي- كفريوبا مدرسة ابر 5مختلطابو هريرة:الشارع- الملك حسي 

ي :الحي- اربد مدرسة اربد الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 7مختلطشفيق ارشيدات:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- اسعره مدرسة اسعرة االساسية المختلطةاألوىلاربد
ر
ق 1اناثالرئيسي:الشارع- الش 

11مختلطفوعرا:الشارع- المطلع :الحي- اربد مدرسة االندلس الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد 6مختلط,االمت  راشد  :الشارع- حي القصيلة - اربد مدرسة األمت  حسن الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- اربد مدرسة البحرينية الثانوية للبناتاألوىلاربد
ر
ق 6مختلطشارع حواره:الشارع- الحي الش 

ناألوىلاربد 12مختلطشارع القدس: منطقة النض / حنينا  / الحي-اربد مدرسة الحسن بن الهيثم األساسية للبني 

ناألوىلاربد ي :الحي- الخراج مدرسة الخراج الثانوية الشامله للبني  2ذكور:الشارع- الجنوبر

2اناثالرئيسي:-الشارع- وسط البلد :الحي- الخراج مدرسة الخراج الثانوية المختلطهاألوىلاربد

ناألوىلاربد ن:الشارع- الصوانية :الحي- اربد مدرسة العباس بن عبدالمطلب االساسية للبني  6مختلطشارع فلسطي 

ي :الحي- اربد مدرسة القادسية األساسية المختلطةاألوىلاربد
ر
ق 6مختلطشارع حوارة:الشارع- الحي الش 
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6مختلطجرن الغزال:الشارع- القصيلة :حي- اربد مدرسة القصيلة الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

4مختلطمحمد بن نايف:الشارع- النض :الحي- اربد مدرسة الكندي األساسية للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد 6مختلطانطاكيا:الشارع- العريف :الحي- اربد مدرسة المثنن بن حارثه الثانوية الشاملة للبني 

4مختلطالرئيسي بجانب البلدية:الشارع-  المغت  مدرسة المغت  االساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد 4مختلطالرئيسي:الشارع- الكازية : الحي- المغت  مدرسة المغت  االساسية للبني 

4مختلطعثمان بن عفان:الشارع- عمر بن الخطاب :الحي- المغت  مدرسة المغت  الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد 5مختلطعثمان بن عفان:الحي- المغت  مدرسة المغت  الثانوية الشاملة للبني 

األوىلاربد
ن بن طالل الثانوية الشاملة  مدرسة الملك الحسي 

ن للبني 
ي :الحي- سال  4مختلطالطريق العام:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد ي للتمت 
6مختلطفيصل عاشور:الشارع- زبده :الحي- اربد مدرسة الملك عبدهللا الثابن

هة :الحي- اربد مدرسة النوار بنت مالك األساسية للبناتاألوىلاربد ن 3اناثالشافعي:الشارع- التن

ناألوىلاربد ي :الحي- اربد مدرسة الوليد بن عبدالملك الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 9مختلطعمر المختار:الشارع- الش 

6مختلطبالط الشهداء:الشارع- العودة :الحي- اربد وكالة/مدرسة اناث مخيم اربد االعدادية األوىلاألوىلاربد

6اناثحكما:الشارع- الشماىلي :الحي- اربد وكالة/مدرسة اناث مدينة إربد الثالثةاألوىلاربد

ناألوىلاربد 6مختلطاالمن العام:الشارع- تل اربد :الحي- اربد مدرسة إربد الثانوية الشاملة للبني 

ناألوىلاربد ي- اسعرة مدرسة إسعره األساسية للبني  1ذكورالحي الغربر

ي :الحي- اربد وكالة/مدرسة إناث مدينة إربد اإلعدادية الثانيةاألوىلاربد
ر
ق 2مختلطعمر بن عبد العزيز:الشارع- الش 

ناألوىلاربد ي :الحي- اربد مدرسة أبو بكر الصديق األساسية للبني 
ر
ق 6مختلطاحمد التل:الشارع- الش 

ي:الشارع- المطلع :الحي- اربد مدرسة أجنادين األساسية للبناتاألوىلاربد 6مختلطعبد الرحمن الكواكنر

كمان :الحي- اربد مدرسة أم حبيبه األساسية للبناتاألوىلاربد ف:الشارع- التر 6مختلطعبد الحميد رس 

5مختلطنابلس:الشارع- المنارة :الحي- اربد مدرسة أم سلمة األساسية للبناتاألوىلاربد

6مختلطمجمع االغوار الجديد:الشارع- القصيلة :الحي- اربد مدرسة آمنة بنت وهب االساسية للبناتاألوىلاربد

ى االساسية للبناتاألوىلاربد ى مدرسة بش  5مختلطالرئيسي:الشارع- الروضة :الحي- بش 

ناألوىلاربد ى االساسية للبني  ى مدرسة بش  ي - بش  4مختلطشارع البلدية-  الحي الغربر

ى الثانوية الشاملة المختلطةاألوىلاربد ى مدرسة بش  7مختلطالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- بش 

ناألوىلاربد ى الثانويه للبني  ى مدرسة بش  ي- وسط البلد:الشارع- العباس :الحي- بش 
4مختلطقرب الدفاع المدبن

ناألوىلاربد 6مختلطالهاشمية:الشارع- تل الملح :الحي- بيت راس مدرسة بيت راس االساسية للبني 

ي :الحي- بيت راس مدرسة بيت راس األساسية للبناتاألوىلاربد ة:شارع- الغربر 5مختلطالمقتر
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ي :الحي- بيت راس مدرسة بيت راس الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد
ر
ق 5مختلطالشارع الرئيسي- الش 

ناألوىلاربد ي :الحي- بيت راس مدرسة بيت راس الثانوية الشاملة للبني  7مختلطخالد بن الوليد:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد 4مختلطشارع المدرسة:الشارع- الشماىلي :الحي- بيت يافا مدرسة بيت يافا االساسية للبني 

ي :الحي- بيت يافا مدرسة بيت يافا الثانوية الشاملة المختلطةاألوىلاربد ي:الشارع- الغربر 5مختلطشارع المدخل الغربر

ناألوىلاربد 4مختلط:الشارع- صوقعة :الحي- بيت يافا مدرسة بيت يافا الثانوية الشاملة للبني 

ناألوىلاربد 2مختلطشارع فوعرا:الشارع- ام الجدايل : الحي- تقبل مدرسة تقبل األساسية للبني 

ناألوىلاربد ن الثانوية الشاملة للبني  ن مدرسة ججي  ي :الحي- ججي 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ن الثانوية للبناتاألوىلاربد ن مدرسة ججي  ي  -  ججي  ن-  الحي الغربر 2اناثخلف بلدية ججي 

ي :الحي- اربد مدرسة جمانة الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 4مختلطشفيق ارشيدات:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- جمحامدرسة جمحا األساسية للبناتاألوىلاربد
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الش 

ناألوىلاربد 2ذكورالشارع المسجد- الشماىلي :الحي- جمحه مدرسة جمحا الثانوية الشاملة للبني 

5ذكورالقدس:الشارع- المطلع :الحي- اربد مدرسة جميلة بوعزة الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

5ذكوركفراسد- لواء الوسطية - اربد مدرسة جويرية بنت الحارث االساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد 6مختلطكايد مفلح عبيدات:الشارع- المسبغانية الجنوبية: الحي- اربد مدرسة حذيفة بن اليمان األساسية للبني 

ناألوىلاربد 5مختلطالشهيد سفيان بطاينة:الشارع- حي البلدية :الحي- حكما مدرسة حكما االساسية للبني 

ي :الحي- حكما مدرسة حكما األساسية للبناتاألوىلاربد 5مختلطالرئيس:الشارع- المدارس  الغربر

5مختلطحي المدارس: الحي / حكما  مدرسة حكما الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد 5مختلطاالمت  راشد بن الحسن:الشارع- المنطقة الغربية / القصيلة :الحي- اربد مدرسة حمزة بن عبد المطلب األساسية للبني 

ي :الحي- حوارة مدرسة حوارة  الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد
ر
ق ي:الشارع- الش 

ر
ق 7مختلطالشارع الش 

ناألوىلاربد ي :الحي- حوارة مدرسة حواره الثانوية الشاملة للبني  8مختلطبغداد-حيفا :الشارع - (جنوب غرب الكازية  )الغربر

ي :الحي- حور مدرسة حور الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 3اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد ي :الحي- حور مدرسة حور الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

3اناثالعام:الشارع- الشماىلي :الحي- حوفا الوسطية مدرسة حوفا  االساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد 2ذكورالرئيسي:الشارع- المسادة :الحي- حوفا الوسطية مدرسة حوفا االساسية للبني 

ناألوىلاربد ي / حي الشيخ خليل:الحي- اربد مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 6مختلطخالد بن الوليد:الشارع- الش 

7مختلطالقدس:الشارع- المناره :الحي- اربد مدرسة خولة بنت األزور االساسية للبناتاألوىلاربد

ي :الحي- دوقره مدرسة دوقرا الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد
ر
ق 5اناثالرئيسي:الشارع- الش 
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ناألوىلاربد 4ذكورالرئيسي: الشارع- وسط البلد :الحي- دوقره مدرسة دوقرا الثانوية الشاملة للبني 

ن االساسية للبناتاألوىلاربد ي:الشارع- المردمه :الحي- اربد مدرسة ذات النطاقي 
ر
6مختلطاحمد شوق

ن:الشارع- مخيم اربد :الحي- اربد وكالة/مدرسة ذكور مخيم إربد اإلعدادية األوىلاألوىلاربد 6اناثشارع الثالثي 

6مختلطعتبة بن غزوان:الشارع- العودة :الحي- اربد وكالة/مدرسة ذكور مدينة اربد االعدادية الثانيةاألوىلاربد

ي :الحي- اربد مدرسة رابعة العدوية االساسية للبناتاألوىلاربد 12مختلطالنووي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- اربد مدرسة رفيدة األسلمية األساسية المختلطةاألوىلاربد 6مختلطزبدة:الشارع- الحي الجنوبر

4ذكوركايد عبيدات:الشارع- المسبغانيه :الحي- اربد مدرسة رقية بنت الرسول األساسية للبناتاألوىلاربد

ي :الحي- زحر مدرسة زحر الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 3مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد 6مختلطالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- زحر مدرسة زحر الثانوية الشاملة للبني 

ناألوىلاربد ي :الحي- سال مدرسة سال االساسية للبني  4مختلطشارع الملك طالل:الشارع- الغربر

ي :الحي- سال مدرسة سال الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد
ر
ق 6مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

ناألوىلاربد ي وقاص الثانوية الشاملة للبني  6مختلطشارع البارحه- البارحة- اربد مدرسة سعد بن أبر

ن االساسية للبناتاألوىلاربد 6اناثالسعاده:الشارع- السعاده :الحي- اربد مدرسة سكينة بنت الحسي 

5مختلطالشارع الرئيسي- سوممدرسة سوم الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد ي :الحي- سوم مدرسة سوم الثانوية للبني  5مختلطالشارع البلدية- الغربر

ناألوىلاربد 6مختلطالقدس:الشارع*  النض   : حنينا  حي -  اربد مدرسة شفيق ارشيدات الثانوية الشاملة للبني 

األوىلاربد
المطلب الثانوية الشاملة مدرسة صفية بنت عبد 

للبنات
6مختلطشارع صفية:الشارع- حي النظيف :الحي- اربد 

2اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- صيدور مدرسة صيدور االساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد ي :الحي- صيدور مدرسة صيدور االساسية للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ن الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد ن :الحي- اربد مدرسة ضاحية الحسي  ي: الشارع- ضاحية الحسي 
وبن 6مختلطالبت 

يا الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد ي :الحي- اربد مدرسة طتر
ر
ق ن:الشارع- الش  6مختلطالثالثي 

ي بكر الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد مدرسة عائشة بنت ابر
ي :الحي- اربد 

ر
ق ن :شارع- الش  قرب بنك اإلسكان   - (عمر المختار  )الثالثي 

والصالة الرياضية
4ذكور

ناألوىلاربد 6ذكورالمسلخ:الشارع- السعادة :الحي- اربد مدرسة عز الدين القسام االساسية للبني 

3مختلطالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- علعال مدرسة علعال االساسية المختلطةاألوىلاربد

ي :الحي- علعال مدرسة علعال الثانوية الشاملة المختلطةاألوىلاربد 2مختلطالشارع الرئيسي:الشارع- الحي الجنوبر

ناألوىلاربد ة: الشارع- الشماىلي :الحي- علعال مدرسة علعال الثانوية الشاملة للبني  3مختلطبالقرب من المقتر

ناألوىلاربد ايري الثانوية الشاملة للبني  ي الش 
ي :الحي- اربد مدرسة علي خلفر ي:الشارع- الجنوبر

6مختلطفوزي الملفر
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ناألوىلاربد 9مختلطالحكمة:الشارع- ظهر التل :الحي- اربد مدرسة عمار بن يارس الثانوية الشاملة للبني 

ناألوىلاربد ي:الحي- اربد مدرسة عمر المختار االساسية االوىل للبني 
ر
ق 5مختلطالرافدين:الشارع- منطقة الروضة - الش 

ناألوىلاربد ي :الحي- اربد مدرسة عمر بن عبدالعزيز االساسية للبني 
ر
ق ن " عمر بن الخطاب :الشارع- الش  7مختلط"شارع الثالثي 

ناألوىلاربد ي االساسية للبني  4مختلطذات الصواري:الشارع- المناره :الحي- اربد مدرسة عمر فائق الشلنر

ن جالوت الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 5مختلطالقدس:الشارع- المطلع :الحي- اربد مدرسة عي 

قية /السهل االخضن :الحي- اربد مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 7مختلطابوعبيدة عامر بن الجراح:الشارع- المنظقة الش 

ي :الحي- فوعره مدرسة فوعرا الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد
ر
ق يد:الشارع- الش  ق التر 3اناثرس 

ناألوىلاربد ي :الحي- فوعره مدرسة فوعرا الثانوية الشاملة للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- قم مدرسة قم االساسية للبناتاألوىلاربد 3اناثاالغوار القديم:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد ي :الحي- قم مدرسة قم االساسية للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ناألوىلاربد ي :الحي- قميم مدرسة قميم الثانوية الشاملة للبني  3ذكورخالد بن الوليد:الشارع- الغربر

3اناثالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- كفر اسد مدرسة كفر اسد الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد ي :الحي- كفر اسد مدرسة كفر اسد الثانوية الشاملة للبني  5ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- كفر جايز مدرسة كفر جايز األساسية للبناتاألوىلاربد
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي سفيان :الحي- كفر جايز مدرسة كفر جايز الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 3اناثالرئيسي:الشارع- معاوية بن ابر

ناألوىلاربد 1ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- كفر رحتا مدرسة كفر رحتا األساسية للبني 

1اناثالشارع الرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- كفر رحتا مدرسة كفر رحتا الثانوية للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد ن :الحي- كفريوبا مدرسة كفر يوبا األساسية للبني  4مختلطالشارع أبو هريرة- الملك حسي 

ي :الحي- كفريوبا -اربدمدرسة كفر يوبا الثانوية المختلطةاألوىلاربد
ر
ق 5مختلطشارع الجيش:الشارع- الش 

ي :الحي- كفر اسد مدرسة كفراسد االساسية المختلطةاألوىلاربد
ر
ق 4اناثالبلدية:الشارع- الش 

ي :الحي- كفر عان مدرسة كفرعان الثانوية الشاملة المختلطهاألوىلاربد 4اناثالموازي للشارع القديم:الشارع- الغربر

ناألوىلاربد ي:الحي- كفر عان مدرسة كفرعان الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالش 

4مختلطابو هريره:الشارع- وسط البلد :الحي- كفريوبا مدرسة كفريوبا االساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد ن :الحي- اربد مدرسة محمود ابو غنيمة االساسية للبني  ن:الشارع - (الطوال  )البساتي  4ذكورفلسطي 

ناألوىلاربد 2ذكورعلعال القديم:الشارع- الشماىلي :الحي- مرو مدرسة مرو األساسية للبني 

2اناثعلعال الرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- مرو مدرسة مرو الثانوية للبناتاألوىلاربد

ناألوىلاربد ي التل االساسية االوىل للبني   وهنر
6مختلطعمر بن الخطاب: النض  الشارع: الحي -حنينا / اربد مدرسة مصطفن
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ناألوىلاربد 6مختلطالبارحه الرئيسي:الشارع- حي الصحة /ش البارحه :الحي- اربد مدرسة معاذ بن جبل األساسية للبني 

4مختلطابن االثت :الشارع- الروضة :الحي- اربد مدرسة ميسون الدمشقية االساسية المختلطةاألوىلاربد

ن:الشارع- الشماىلي :الحي- قميم مدرسة ميمونة بنت الحارث االساسيه المختلطةاألوىلاربد 5اناثفلسطي 

ي :الحي- ناطفه مدرسة ناطفة األساسية للبناتاألوىلاربد 3اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ناألوىلاربد 3مختلطالرئيسي:الشارع- البلد :الحي- ناطفه مدرسة ناطفة األساسية للبني 

األوىلاربد
مدرسة نفيسة بنت الحسن االساسية الثانية 

للبنات
ي - حنينا - اربد 

ر
ق 5مختلطحسان بن النعمان:الشارع- الحي الش 

ن:الشارع- الطوال :الحي- اربد مدرسة نهاوند الثانوية الشاملة المختلطةاألوىلاربد 4ذكورفلسطي 

ن الثانوية الشاملة للبناتاألوىلاربد 7مختلطاربد--شمال المخيم-بالط الشهداءمدرسة نور الحسي 

1اناثالرئيسي:الشارع- شياح :الحي- هام مدرسة هام األساسية المختلطةاألوىلاربد

ناألوىلاربد 1ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- هام مدرسة هام األساسية للبني 

ناألوىلاربد ي التل الثانوية الشاملة للبني 
طة:الشارع- التل :الحي- اربد مدرسة وصفن 9مختلطشارع الش 

نالثانيةاربد ي عبيدة االساسية االوىل للبني  ي التل:الشارع- الحي االوسط :الحي- الشجرة ابر
5ذكورالشهيد وصفن

نالثانيةاربد ن الثانوية المهنية للبني  ي :الحي- الرمثا االمت  حمزة بن الحسي  5اناث(خط الشام)شارع الرمثا عمان الرئيسي :الشارع- الحي الجنوبر

نالثانيةاربد 5ذكورحي االسكان- الرمثا بالل بن رباح االساسية للبني 

حليمة السعدية الثانوية المختلطةالثانيةاربد
ي :الحي- الطرة 

ر
ق ي:الشارع- الحي الش 

ر
ق الشارع الرئيسي الش 

6اناث

ي بكر االساسية المختلطةالثانيةاربد ي:الحي- الشجرة عائشة بنت ابر
ر
ق 5اناثالحي الش 

ي - عمراوة عمراوة االساسية المختلطةالثانيةاربد
ر
ق 4ذكورالر ئيسي:الشارع- الحي الش 

2اناثالشارع الرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- ابدر مدرسة ابدر االساسية المختلطةالثانيةاربد

ي :الحي- ابدر مدرسة ابدر الثانوية للبناتالثانيةاربد
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالثانيةاربد ي :الحي- الرمثا مدرسة ابن حزم االساسيه االوىل للبني  7ذكورقبة الصخرة:الشارع- الحي الغربر

ي :الحي- ابو اللوقس مدرسة ابو اللوقس االساسية المختلطةالثانيةاربد
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالثانيةاربد 2ذكورالرئيسي:الشارع- الوسط :الحي- ابو اللوقس مدرسة ابو اللوقس االساسية للبني 

نالثانيةاربد ي :الحي- الرمثا مدرسة االرقم االساسية للبني  4ذكورجرش:الشارع- الحي الجنوبر

ي :الحي- البويضة مدرسة البويضه الثانويه المختلطةالثانيةاربد 4اناثالرئيسي:الشارع- الحي الغربر

نالثانيةاربد ي :الحي- البويضة مدرسة البويضه الثانويه للبني  3ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الغربر

ي : الحي - (المخيبة الفوقا)الحمة االردنيةمدرسة الحمة األردنية االساسية المختلطةالثانيةاربد
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

2اناثالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي - (المخيبة الفوقا)الحمة االردنيةمدرسة الحمة األردنية الثانوية للبناتالثانيةاربد
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كات:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الرمثا مدرسة الخنساء االساسية المختلطةالثانيةاربد 6اناثشارع عزام التر

2اناثالرئيسي:الشارع- الحي االوسط :الحي- الذنيبة مدرسة الذنيبه الثانويه للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد ي - الذنيبة -الرمثا- اربدمدرسة الذنيبه الثانويه للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الش 

نالثانيةاربد ي :الحي- الرفيد مدرسة الرفيد االساسية الثانية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي كنانه الرفيد -اربد مدرسة الرفيد الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد
ي- بنن 3اناثالحي الغربر

ي :الحي- الرمثا مدرسة الرمثا الثانويه للبناتالثانيةاربد
ر
ق 6اناثخط الشام:الشارع- الحي الش 

نالثانيةاربد ي خط الشاممدرسة الرمثا الثانويه للبني  7ذكورالرمثا الحي الجنوبر

ي:الحي- الرمثا مدرسة الزهراء الثانويه للبناتالثانيةاربد 6اناثالحي الغربر

4مختلطالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- السيلة مدرسة السيلة الثانوية للبناتالثانيةاربد

4اناثابن سينا:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الشجرة مدرسة الشجره الثانويه الشاملة للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد ي :الحي- الشجرة مدرسة الشجره الثانويه للبني 
ر
ق ي التل:الشارع- الحي الش 

6ذكورالشهيد وصفن

ي :الحي- الطرة مدرسة الطرة الثانويه الشامله للبناتالثانيةاربد 5اناثالرئيسي:الشارع- الحي الغربر

نالثانيةاربد 8ذكورعثمان بن عفان:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الطرة مدرسة الطره الثانويه للبني 

نالثانيةاربد 6اناثطريق الطره:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الرمثا مدرسة الفاروق االساسية للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي- المخيبة التحتا مدرسة المخيبة التحتا الثانوية الشاملة المختلطةالثانيةاربد

نالثانيةاربد 2ذكورالرئيسي:-الشارع- الشماىلي :الحي- المخيبة التحتا مدرسة المخيبة التحتا الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- المزيريب مدرسة المزيريب االساسية المختلطةالثانيةاربد 1اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالثانيةاربد ي :الحي- الرمثا مدرسة المقداد ابن األسود األساسيه للبني  بيه:الشارع- الحي الغربر 4ذكورالتر

نالثانيةاربد ي :الحي- المنصورة مدرسة المنصورة االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

3اناثالرئيسي:الشارع- الشارع الرئيسي :الحي- المنصورة مدرسة المنصورة الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد

5اناث16شارع :الشارع- نهاية االسكان :الحي- ام قيس مدرسة ام قيس الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد 4ذكورشارع االسكان:الشارع- االسكان :الحي- ام قيس مدرسة ام قيس الثانوية الشاملة للبني 

نالثانيةاربد ي تمام الثانويه للبني  8ذكورصالح لدين:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الرمثا مدرسة أبر

الثانيةاربد
مدرسة أسماء بنت عميس األساسية االوىل 

المختلطة
ي :الحي- الرمثا 

ر
ق ين:الشارع- الحي الش  7ذكورخط العش 

مدرسة آمنة بنت وهب االساسية المختلطة األوىلالثانيةاربد
ي :الحي- الطرة  الرئيسي:الشارع- الحي الجنوبر

5اناث

ي :الحي- الرمثا مدرسة جمانه الثانويه للبناتالثانيةاربد 5اناثالمعراج:الشارع- الحي الجنوبر

نالثانيةاربد عبدهللا:الشارع- وسط البلد :الحي- حاتم مدرسة حاتم االساسية للبني  5ذكوراالمت 
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ي :الحي- حاتم مدرسة حاتم الثانوية األساسية المختلطةالثانيةاربد هه:الشارع- الجنوبر ن 5اناثالتن

نالثانيةاربد اص االساسية للبني  اص مدرسة حتر 3ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- حتر

اص الثانوية الشاملة المختلطةالثانيةاربد اص مدرسة حتر ي :الحي- حتر
ر
ق 3اناثالشيخ فالح:الشارع- الش 

3اناثاالمت  الحسن:الشارع- االوسط :الحي- حرثا مدرسة حرثا االساسيه المختلطةالثانيةاربد

3اناثعقربا:الشارع- الشماىلي :الحي- حرثا مدرسة حرثا الثانوية الشاملة المختلطةالثانيةاربد

نالثانيةاربد ن:الشارع- الحديقة :الحي- حرثا مدرسة حرثا الثانوية للبني  ي بن الحسي 
5ذكورالملك عبدهللا الثابن

ي :الحي- حريما مدرسة حريما الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالثانيةاربد 4ذكورالرئيس:الشارع- حريما :الحي- حريما مدرسة حريما الثانوية الشاملة للبني 

نالثانيةاربد ن الطوالبة الثانوية الشاملة للبني  5ذكورجانب الملعب- حي الملعب - سحم مدرسة حسي 

نالثانيةاربد 5ذكورعثمان بن عفان:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الطرة مدرسة خالد بن الوليد االساسية للبني 

نالثانيةاربد ي:الحي- خرجا مدرسة خرجا االساسية للبني  4ذكورالجنوبر

5اناثالمدارس: الحي / خرجا مدرسة خرجا الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد يد:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الرمثا مدرسة زيد بن الخطاب االساسية االوىل للبني  6اناثالتر

4اناثحي المدينة الصناعية-الرمثامدرسة زينب بنت الرسول الثانويه المختلطةالثانيةاربد

نالثانيةاربد 5مختلطالرئيسي:الشارع- الميدان :الحي- سحم مدرسة سحم االساسية للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- سحم :الحي- سحم مدرسة سحم الثانوية الشاملة المختلطةالثانيةاربد

3ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- سما الروسان مدرسة سما الروسان االساسية المختلطةالثانيةاربد

نالثانيةاربد ن:الشارع- الشماىلي :الحي- سما الروسان مدرسة سما الروسان الثانوية الشاملة للبني  3ذكورالعي 

ي :الحي- سما الروسان مدرسة سما الروسان الثانوية المختلطةالثانيةاربد
ر
ق 5اناثالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- سمر مدرسة سمر االساسية المختلطهالثانيةاربد 4اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي الغربر

نالثانيةاربد 3ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- سمر مدرسة سمر الثانوية للبني 

نالثانيةاربد ي :الحي- عزريت مدرسة عزريت االساسية للبني  2مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

3اناثالرئيسي:الشارع- االوسط :الحي- عقربا مدرسة عقربا الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد 3ذكورالرئيسي:الشارع- االوسط :الحي- عقربا مدرسة عقربا الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- عمراوة مدرسة عمراوه الثانويه للبناتالثانيةاربد
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الحي الش 

4اناثهزاع المجاىلي:الشارع- وسط البلد :الحي- كفر سوم مدرسة كفرسوم االساسية للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد 4اناثالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- كفر سوم مدرسة كفرسوم االساسيه للبني 
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نالثانيةاربد ي :الحي- كفر سوم مدرسة كفرسوم الثانوية الشاملة للبني  7ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

الثانيةاربد
ي األساسيه االوىل  مدرسة محي الدين ابن العربر

ن للبني 
ي :الحي- الرمثا 

ر
ق ين:الشارع- الحي الش  6ذكورخط العش 

نالثانيةاربد ي : الحي- الرمثا مدرسة مصعب بن عمت  الثانوية للبني  فة: الشارع- الحي الغربر 7اناثالصخرة المش 

ي :الحي- ملكا مدرسة ملكا االساسية للبناتالثانيةاربد
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالثانيةاربد ي :الحي- ملكا مدرسة ملكا االساسيه للبني 
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الش 

5اناثالرئيسي:الشارع- حي البلدية :الحي- ملكا مدرسة ملكا الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد

نالثانيةاربد ي :الحي- ملكا مدرسة ملكا الثانوية الشاملة للبني  5اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

5اناثالدالوي:الشارع- حي الجلمه :الحي- الرمثا مدرسة ميمونه بنت الحارث االساسيةالثانيةاربد

8ذكور:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الرمثا مدرسة نهاوند االساسيه االوىل المختلطهالثانيةاربد

ي :الحي- يبال مدرسة يبال الثانوية الشاملة للبناتالثانيةاربد
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالثانيةاربد 3ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- يبال مدرسة يبال الثانوية الشاملة للبني 

نالثالثةاربد 5ذكورالرئيسي:الشارع- الدوير :الحي- المزار الشماىلي خالد بن الوليد االساسية للبني 

ي :الحي- الحصن خديجه بنت خويلد االساسية للبناتالثالثةاربد 5ذكورالمنشية:الشارع- الغربر

نالثالثةاربد خيص- الضي    حمدرسة ابو حنيفة الثانوية للبني  8اناثحي التر

نالثالثةاربد ي االساسية للبني  6ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الضي    ح مدرسة ابوالقاسم الشابر

ي :الحي- الحصن مدرسة الحصن االساسية المختلطةالثالثةاربد 6اناثشطنا:  الشارع- الحي الجنوبر

ي - الحصن مدرسة الحصن الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد
ر
ق 6اناثعمان الرئيسي:الشارع- الحي الش 

6ذكورعمان_اربد:الشارع- حي العزة :الحي- الحصن مدرسة الحصن المهنية الثانوية للبناتالثالثةاربد

خيص:الشارع- الشماىلي :الحي- الضي    ح مدرسة الخنساء االساسية المختلطةالثالثةاربد 6ذكورشارع التر

نالثالثةاربد ه االساسيه للبني 
ة مدرسة الزعتر ي :الحي- الزعتر 2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ه الثانويه المختلطهالثالثةاربد ي :الحي- صمد مدرسة الزعتر ة الجنوبر
2اناثالرئيسي:الشارع- الزعتر

الثالثةاربد
مدرسة الشهيد زهاء الدين الحمود الثانوية 

ن الشاملة للبني 
ي :الحي- ايدون 

ر
ق 4ذكورشارع المستشفن العسكري:الشارع- الش 

7اناثحي الماصية- الضي    ح مدرسة الضي    ح الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد

7اناثالعام:الشارع- طريق رساس :الحي- المزار الشماىلي مدرسة المزار االساسية المختلطةالثالثةاربد

نالثالثةاربد 4ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- المزار الشماىلي مدرسة المزار االساسيه للبني 

5اناثصمد:الشارع- الظهر :الحي- المزار الشماىلي مدرسة المزار الثانويه الشامله للبناتالثالثةاربد

نالثالثةاربد 5ذكورالرئيسي:الشارع- الدوير :الحي- المزار الشماىلي مدرسة المزار الثانويه الشامله للبني 
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نالثالثةاربد ي :الحي- الحصن مدرسة المعتصم االساسية للبني 
ر
ق 8اناث-الش 

الثالثةاربد
ي الثانوية الشاملة 

مدرسة الملك عبد هللا الثابن
ن للبني 

ي 
/ الشارع الرئيسي:الشارع - 2بلوك :الحي - (الحصن)مخيم الشهيد عزمي المفنر

قرب العيادة
9ذكور

ي مدرسة الملكة رانيا الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد
8اناث -3بلوك:الحي - (الحصن)مخيم الشهيد عزمي المفنر

نالثالثةاربد 8ذكورالنعيمة قرب جامع جترمدرسة النعيمة األساسية للبني 

ي:الحي- النعيمة مدرسة النعيمة الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد 9اناثالغربر

نالثالثةاربد 3ذكورالرئيسي:الشارع- عالية :الحي- ايدون مدرسة ايدون األساسية للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- الغرايبة :الحي- ايدون مدرسة ايدون الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد

ي بكر الثانوية الشاملة للبناتمدرسة أسماء بنت الثالثةاربد ي :الحي- الضي    ح أبر خيص:الشارع- الجنوبر 4اناثالتر

ي :الحي- جحفية مدرسة جحفيه الثانويه للبناتالثالثةاربد 2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالثالثةاربد ي :الحي- جحفية مدرسة جحفيه الثانويه للبني 
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي:الحي- حبكا مدرسة حبكا الثانويه الشاملة المختلطهالثالثةاربد 4مختلطالغربر

ي :الحي- ايدون مدرسة حفصه بنت عمر االساسية المختلطةالثالثةاربد
ر
ق 3ذكورالمستشفن العسكري:الشارع- الش 

2مختلطالرئيسي:الشارع: - الحي- حوفا المزار مدرسة حوفا المزار الثانويه الشامله للبناتالثالثةاربد

ي :الحي- الحصن مدرسة خليل السالم الشاملة ثانويةالثالثةاربد 6ذكورام الهوى:الشارع- الغربر

ي :الحي- دير يوسف مدرسة دير يوسف االساسيه للبناتالثالثةاربد 3اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

7ذكورشارع الملكة رانيا:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- دير يوسف مدرسة دير يوسف الثانوية الشاملة المختلطةالثالثةاربد

نالثالثةاربد مدرسة دير يوسف الثانوية الشاملة للبني 
ي :الحي- دير يوسف  الرئيسي:الشارع- الغربر

4اناث

3ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- ارحابا مدرسة رحابا االساسية للبناتالثالثةاربد

نالثالثةاربد 4اناث-الشماىلي :الحي- ارحابا مدرسة رحابا االساسية للبني 

4اناثالشماىلي:الشارع- االجرد    :   الحي- ارحابا مدرسة رحابا الثانويه الشاملة للبناتالثالثةاربد

نالثالثةاربد ي :الحي- ارحابا مدرسة رحابا الثانويه الشاملة للبني  4ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

5اناث-رباع الشومر :الحي- ايدون مدرسة رفيده االسلمية االساسية المختلطهالثالثةاربد

3اناثفرع من رئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- زوبيا مدرسة زوبيا الثانويه الشاملة المختلطهالثالثةاربد

نالثالثةاربد ي :الحي- زوبيا مدرسة زوبيا الثانويه الشاملة للبني 
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

5اناثالرئيسي:الشارع- ارباع الشومر :الحي- ايدون مدرسة زينب بنت الرسول االساسية للبناتالثالثةاربد

4ذكور-ضاحية االمت  راشد :الحي- ايدون مدرسة ضاحية األمت  راشد االساسية المختلطةالثالثةاربد

نالثالثةاربد ي الثانوية الشاملة للبني 
ن
ي :الحي- الضي    ح مدرسة عمر الالق ي الغربر بية و التعليم- الجنوبر 6ذكورقرب مديرية التر
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نالثالثةاربد ي :الحي- عنبة مدرسة عنبه االساسيه للبني 
ر
ق 5ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- عنبة مدرسة عنبه الثانويه الشاملة للبناتالثالثةاربد
ر
ق 6اناثالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- كتم مدرسة كتم الثانوية الشاملة للبناتالثالثةاربد 5اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالثالثةاربد ي :الحي- كتم مدرسة كتم الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 7ذكور-الش 

ي :الحي- الحصن مدرسة ميسلون االساسية للبناتالثالثةاربد
ر
ق 5ذكورشارع الكلية:الشارع- الحي الش 

نالرابعةاربد 3اناثبجانب المركز الصحي- الرئيسي:الشارع- المنشية :الحي- المنشية المنشية االساسية للبني 

نالرابعةاربد 4ذكوركفرالماءكفر الماء االساسية الثانية للبني 

8اناثالرئيسي:الشارع- وادي الريان :الحي- وادي الريان مدرسة  وادي الريان الثانوية للبناتالرابعةاربد

ي :الحي- ابش ابو علي مدرسة ابش أبوعلي األساسية المختلطةالرابعةاربد 2مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

ة سلم :الحي- ابو سيدو مدرسة ابو سيدو االساسية للبناتالرابعةاربد 4مختلطالرئيسي:الشارع- االمت 

نالرابعةاربد فية الثانوية الشاملة للبني  فية مدرسة االرس  5اناثالملك عبد هللا:الشارع- الشماىلي :الحي- االرس 

10اناثالرئيسي:الشارع- المدراج :الحي- الشونة الشمالية مدرسة الشونة الشمالية االساسية المختلطةالرابعةاربد

نالرابعةاربد 2ذكورخليل الخياط:الشارع- المتضفية :الحي- الشونة الشمالية مدرسة الشونة الشمالية االساسية للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- المدراج :الحي- الشونة الشمالية مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد 6ذكوربجانب مستشفن معاذ بن جبل- الشونة الشمالية مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبني 

نالرابعةاربد ن االساسية للبني  ن مدرسة الشيخ حسي  ن :الحي- الشيخ حسي  3اناثالرئيسي:الشارع- الشيخ حسي 

نالرابعةاربد مدرسة الطيبة االساسية للبني 
ي :الحي- الطيبة  طريق مندح:الشارع- الغربر

بجانب مركز صحي الطيبة الشامل
6ذكور

ي:الحي- الطيبة مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبناتالرابعةاربد
ر
ق 4اناثالش 

نالرابعةاربد ي :الحي- الطيبة مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبني  7ذكورصما:الشارع- الغربر

نالرابعةاربد ي :الحي- العدسية مدرسة العدسية  االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

3اناثالعدسية:الحي- الشونة الشمالية مدرسة العدسية الثانوية للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي :الحي- صما مدرسة الفاروق األساسيه للبني 
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالرابعةاربد 5ذكورالعام:الشارع- الجرم :الحي- المشارع مدرسة المشارع االساسية للبني 

نالرابعةاربد 5ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- الجرم :الحي- المشارع مدرسة المشارع الثانوية  للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- الجرم :الحي- المشارع مدرسة المشارع الثانوية للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد ن مدرسة الملك طالل الثانوية للبني  5ذكورالرئيسي:الشارع- حي االسكان - الشيخ حسي 

4اناثشارع البلدية:الشارع - 2حي:الحي- المنشية مدرسة المنشية الثانوية  للبناتالرابعةاربد
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نالرابعةاربد 5ذكورالشارع الرئيسي - (ابو ايوب )حي االمت  علي - المنشية مدرسة المنشية الثانوية الشاملة للبني 

3ذكورراس الدير:الحي- جديتا مدرسة النوار بنت مالك األساسية المختلطةالرابعةاربد

نالرابعةاربد موك االساسية للبني  ن:الشارع- المدراج :الحي- الشونة الشمالية مدرسة الت  5اناثالملك حسي 

4ذكوركريمة..االغوار الشمالية مدرسة ام سلمه االساسية المختلطةالرابعةاربد

6ذكورالرئيسي:الشارع- الدعوم :الحي- المشارع مدرسة امنه بنت وهب االساسية للبناتالرابعةاربد

ي سعيد مدرسة امنه بنت وهب االساسيه المختلطةالرابعةاربد ي- دير ابر ن ):  الشارع- الحي الغربر 2ذكور(حي البساتي 

5اناثوسط البلد:الشارع- الشجره :الحي- جديتا مدرسة جديتا الثانوية الشاملة للبناتالرابعةاربد

ن الثانوية المختلطةالرابعةاربد ن مدرسة جش الشيخ حسي  ن :الحي- الشيخ حسي  4اناثالرئيسي:الشارع- تل االربعي 

ن الثانوية الشاملة للبناتالرابعةاربد نمدرسة جفي  3ذكورجفي 

ي :الحي- الطيبة مدرسة حليمة السعدية األساسية المختلطةالرابعةاربد
ر
ق ول:الشارع- الش  5اناثالبتر

8اناثالرئيسي:الشارع- كريمه :الحي- كريمه مدرسة حليمه السعدية الثانوية للبناتالرابعةاربد

كة الكهرباء- حي االمت  الحسن - الشونة الشمالية مدرسة حي االمت  الحسن االساسية المختلطةالرابعةاربد 8ذكوربجانب رس 

نالرابعةاربد 7ذكورالرئيسي:الشارع- حواسه :الحي- وادي الريان مدرسة خالد بن الوليد األساسية للبني 

10اناثالرئيسي:الشارع- الرياحنه :الحي- المشارع مدرسة خديجة بنت خويلد االساسية للبناتالرابعةاربد

4اناثاالسكان:الشارع- االسكان :الحي- المشارع مدرسة خولة بنت االزور االساسية للبناتالرابعةاربد

ي :الحي- ديرالسعنة مدرسة دير السعنه الثانوية الشاملة للبناتالرابعةاربد 4ذكوروسط البلد:الشارع- الغربر

ي:الحي- الطيبة مدرسة رقية بنت الرسول االساسية للبناتالرابعةاربد
ر
ق 4اناثالش 

2مختلطشارع الجيش:الشارع- الشارع الرئيسي :الحي- زبدة الوسطية مدرسة زبدا الوسطية األساسية المختلطةالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي وقاص االساسية للبني  4اناثوقاصمدرسة سعد بن ابر

نالرابعةاربد ي :الحي- سموع مدرسة سموع االساسيه للبني 
ر
ق 3اناثكفركيفيا:الشارع- الش 

ي سعيد مدرسة سمية االساسية المختلطةالرابعةاربد ي :الحي- دير ابر
ر
ق 8اناثالمستشفن:الشارع- الش 

نالرابعةاربد حبيل بن حسنه االساسيه للبني  4اناثالعريض:الحي- كفر عوان مدرسة رس 

ي :الحي- صما مدرسة صما األساسية المختلطةالرابعةاربد
ر
ق ول:الشارع- الش  4اناثالبتر

نالرابعةاربد ي الشارع الرئيسي/حي المحجة - صما مدرسة صما الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 3ذكورالش 

نالرابعةاربد 4اناثالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- صما مدرسة عثمان بن عفان االساسية للبني 

نالرابعةاربد 4ذكورشارع المؤسسه العسكريه سابقا:الشارع- وسط البلد :الحي- كريمه مدرسة عثمان بن عفان االساسيه للبني 

ن جالوت  األساسية المختلطةالرابعةاربد ي :الحي- دير السعنة مدرسة عي  5اناثالعام:الشارع- الغربر



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

ن مدرسة قليعات الثانوية الشاملة المختلطةالرابعةاربد ن :الحي- الشيخ حسي  4ذكورالرئيسي:الشارع- الشيخ حسي 

ي :الحي- كريمه مدرسة كريمه الثانوية للبناتالرابعةاربد 8اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نالرابعةاربد 4ذكورالمؤسسه: الشارع- وسط البلد :الحي- كريمه مدرسة كريمه الثانوية للبني 

4اناثالرئيسي:الشارع- الحدائق :الحي- كفر الماء مدرسة كفر الماء االساسية للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد 4ذكورالرئيسي:الشارع- الجلمه :الحي- كفر عوان مدرسة كفر عوان االساسية  للبني 

نالرابعةاربد 3ذكورالرئيسي:الشارع- الجلمة :الحي- كفر عوان مدرسة كفر عوان الثانوية الشاملة للبني 

نالرابعةاربد ي :الحي- مخربا مدرسة مخربا  الثانوية للبني  2ذكورالعام:الشارع- الغربر

2اناثالرئيسي:الشارع- أول البلد :الحي- مخربا مدرسة مخربا الثانوية المختلطةالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي :الحي- مندح مدرسة مندح األساسية للبني 
ر
ق 2مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

ي:الحي- وقاص مدرسة وقاص الثانوية الشاملة  للبناتالرابعةاربد 4اناثالغربر

نالرابعةاربد فيه االساسيه للبني  فية مدرسه االرس  ي :الحي- االرس  ن:الشارع- الغربر ي بن الحسي 
8ذكورالملك عبدهللا الثابن

فيه الثانوية الشاملة المختلطةالرابعةاربد فية مدرسه االرس  5اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- االرس 

ي سعيد مدرسه النارصه االساسيه للبناتالرابعةاربد ي:الحي- دير ابر 3اناثالغربر

ي بكر االساسيه للبناتالرابعةاربد 7ذكورالرئيسي:الشارع- الخله :الحي- جديتا مدرسه أسماء بنت أبر

5اناثالرئيسي:الشارع- الورده :الحي- بيت ايدس مدرسه بيت  أيدس االساسيه المختلطةالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي :الحي- بيت ايدس مدرسه بيت ايدس الثانوية الشاملة للبني  4ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

6اناثبجانب المركز الصحي- الرئيسي :الشارع- الشماىلي :الحي- تبنه مدرسه تبنه الثانويه الشامله للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي- الشارع الرئيسي - تبنه مدرسه تبنه الثانويه الشامله للبني  5ذكورالحي الجنوبر

نالرابعةاربد ن الثانويه الشامله للبني  ن مدرسه جفي  5اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- جفي 

ن الصفا الثانويه الشامله المختلطةالرابعةاربد ن الصفا مدرسه جني  ي :الحي- جني  4اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالرابعةاربد ن الصفا الثانويه الشامله للبني  ن الصفا مدرسه جني  ي:الحي- جني  3ذكورالجنوبر

نالرابعةاربد ي سعيد االساسيه للبني  ي سعيد مدرسه دير ابر 4اناثالرئيسي:الشارع- المتضفية :الحي- دير ابر

نالرابعةاربد ي سعيد الثانويه الثانيه الشامله للبني  ي سعيد مدرسه دير ابر ي :الحي- دير ابر ن:الشارع- الغربر 3ذكورطريق جفي 

ي سعيد االساسيه المختلطةالرابعةاربد ي سعيد مدرسه دير أبر ي :الحي- دير ابر 8ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- زمال مدرسه زمال الثانويه الشامله  المختلطةالرابعةاربد
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالرابعةاربد ي:الحي- زمال مدرسه زمال الثانويه الشامله  للبني  3اناثالجنوبر

ي :الحي- سموع مدرسه سموع االساسيه للبناتالرابعةاربد
ر
ق 5ذكوركفركيفيا:الشارع- الش 
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ي :الحي- سموع مدرسه سموع الثانويه الشامله للبناتالرابعةاربد
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالرابعةاربد 8اناثالرئيسي:الشارع: - الحي- جديتا مدرسه عبد هللا بن رواحه االساسيه للبني 

ي :الحي- كفر ابيل مدرسه كفر ابيل الثانوية الشاملة للبناتالرابعةاربد 6ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- كفر الماء مدرسه كفر الماء الثانويه الشامله للبناتالرابعةاربد 6اناثالرئيسي:الشارع- الحدائق الجنوبر

ي :الحي- كفر راكب مدرسه كفر راكب الثانوية الشاملة المختلطةالرابعةاربد
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالرابعةاربد ي:الشارع- كفرراكب :الحي- كفر راكب مدرسه كفر راكب الثانوية الشاملة للبني 
3ذكورالملك عبد هللا الثابن

ي :الحي- كفر كيفيا مدرسه كفر كيفيا االساسيه المختلطهالرابعةاربد 2مختلطكفركيفيا:الشارع- الغربر

نالرابعةاربد 7اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- كفر ابيل مدرسه كفرابيل الثانوية الشاملة للبني 

نالرابعةاربد ي :الحي- كفر الماء مدرسه كفرالماء الثانويه الشامله للبني  5ذكوربجانب مسجد العز بن عبد السالم- الشماىلي الغربر

4اناثالناطور:الشارع- الجدوع :الحي- كفر عوان مدرسه كفرعوان الثانويه الشامله للبناتالرابعةاربد

نالرابعةاربد ي سعيد مدرسه مرحبا الثانويه للبني  2اناثمرحبا:الحي- دير ابر

ي:الحي- الروضة الروضة االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 3ذكورالغربر

ن:الشارع- الميدان :الحي- السلط السلط الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء 4اناثشارع االمت  حمزة بن الحسي 

2ذكورالشماىلي:الحي- الشونة الجديدة الشونة الجديدة الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء

موك االساسيه المختلطهالبلقاءالبلقاء 2اناثشارع الجامعة:الشارع- المنشية :الحي- السلط الت 

5اناثمحمد االحمد الخشمان:الشارع- الساللم :الحي- السلط اليمامه االساسيه المختلطهالبلقاءالبلقاء

ي القديم:الشارع- الكراجات :الحي- البقعة اناث البقعة االعدادية األوىلالبلقاءالبلقاء
7اناثالدفاع المدبن

ي :الحي- البقعة اناث البقعة االعدادية الثالثةالبلقاءالبلقاء 6اناثالمدارس:الشارع- الشوي    ح الغربر

ى البلقاءالبلقاء 2اناثوادي الحور بجانب البلديةمنطقة  وادي الحور/بلدية السلط الكتر

نالبلقاءالبلقاء ي االساسيه للبني 
ي :الحي- السلط جمال الدين االفغابن ي:الشارع- واد الحلنر 3ذكورالحلنر

3ذكورالشارع الخصاص- الحي الخصاص - سويمه - الشونه الجنوبيه حمدي األنيس االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 5اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الكرامة شهداء الكرامه الثانوية الشاملة للبني 

ي بكر الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء ه:الحي- السلط عائشة بنت أبر 3اناثالبحت 

نالبلقاءالبلقاء 4ذكوربجانب المركز الصحي- البقيع :الحي- السلط عقبه بن نافع االساسيه للبني 

4ذكورالمدارس:الشارع- المدارس :الحي- ماحص ماحص االساسيه المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 4اناثوادي االكراد:الشارع- واد االكراد :الحي- السلط محمد رجا المسعود األساسية للبني 

7اناثالعيادات: الشارع- مخيم البقعة :الحي- البقعة المختلطة الثانيةمدرسة  اناث البقعه  االبتدائيه البلقاءالبلقاء
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4اناثابو نصت : الشارع: - الحي- البقعة مدرسة  رابعه العدويه  الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء

5اناثالخضن: الشارع- الميدان :الحي- ماحص مدرسة  ماحص الثانوية  للبناتالبلقاءالبلقاء

5مختلطفنوش/ميشة: الحي مدرسة ابو الهول االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 4ذكوراالقمار:الشارع- ابونصت  :الحي- قرية ابو نصت  مدرسة ابو نصت  الثانوية للبني 

5اناثدوار ابو نصت :الشارع- البلدية :الحي- قرية ابو نصت  مدرسة ابو نصت  الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورعبد الرزاق النسور:الشارع- االسكان :الحي- السلط مدرسة اديب وهبه الثانوية الشاملة للبني 

6اناثام الدنانت مدرسة اكاديمية قمة الصدارة الدوليةالبلقاءالبلقاء

مدرسة االمل الثانوية المختلطة للصمالبلقاءالبلقاء
بجانب مدرسة السلط الثانوية -المنشية - السلط :-الشارع:- - الحي- السلط 

ن للبني 
4ذكور

البلقاءالبلقاء
ي طالب الثانوية للعلوم  مدرسة األمام علي بن ابر

عية الش 
4اناثأنيس المعش :الشارع- بركة العامرية :الحي- السلط 

ي األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 6مختلطالشو:الحي- السلط مدرسة البشت 

ي مدرسة البقعه الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء ي :الحي- الشويحي الغربر 9ذكورشارع أبو نصت :الشارع- الشويحي الغربر

نالبلقاءالبلقاء ي مدرسة البقعه الثانويه للبني  6اناث-الشويحي :الحي- الشويحي الغربر

4اناثشارع االسكان:الشارع- ابو عبيدة :الحي- البالونة مدرسة البالونه الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء

5اناثالبقيع:الحي- السلط مدرسة البلقاء الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

4اناثاالسكان:الشارع- االسكان :الحي- جوفة الكفرين مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء

ي :الحي- جوفة الكفرين مدرسة الجوفه االساسيه المختلطةالبلقاءالبلقاء
ر
ق 3ذكورالمركز الصحي:الشارع- الش 

6ذكورشارع االمت  حمزة: ام عطية الشارع:الحي- السلط مدرسة الحسناء بنت معاوية األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

قية مدرسة الديرة األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 2مختلطالديره:الشارع- الديره :الحي- الديرة الش 

2اناثحي الشاغور- الشونة الجنوبية الرامة : البلقاء لواء  : محافظة مدرسة الرامة الثانوية الشاملة المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء ي :الحي- الرامة مدرسة الرامة الثانوية الشاملة للبني  3ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

نالبلقاءالبلقاء ن الثانوية  للبني  ن مدرسة الرميمي  فية :الحي- الرميمي  3ذكورشارع الملكة رانيا:الشارع- االرس 

ن الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء ن مدرسة الرميمي  فية :الحي- الرميمي  4اناثاالمت  هاشم:الشارع- االرس 

نالبلقاءالبلقاء ي :الحي- الروضة مدرسة الروضة االساسية للبني 
ر
ق 4اناثشارع المدارس:الشارع- الش 

4اناثالرئيسي:الشارع- حي المدرارس :الحي- الروضة مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء

6مختلطالرويحة:شارع- الرويحة :الحي- الرويحة مدرسة الرويحا االساسية للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 4ذكورجامعة البلقاء:الشارع- المنشية :الحي- السلط مدرسة السلط الثانوية للبني 

2اناثالمدارس:الشارع- ابو نجيلة :الحي- السليحي مدرسة السليحي الثانويه المختلطهالبلقاءالبلقاء
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نالبلقاءالبلقاء 1ذكورالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي- السليحي مدرسة السليحي الثانويه للبني 

نالبلقاءالبلقاء 6ذكورالصوارفه:الشارع- الساللم :الحي- السلط مدرسة السيفية الثانوية للبني 

نالبلقاءالبلقاء ي :الحي- الشونة الجديدة مدرسة الشونة الجديدة األساسية للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- الشونة الجنوبية مدرسة الشونة الجنوبية االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 5اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- الشونة الجنوبية مدرسة الشونة الجنوبية الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء 4اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالبلقاءالبلقاء 6ذكورشارع الجندي المجهول:الشارع- االسكان :الحي- الشونة الجنوبية مدرسة الشونة الجنوبية الثانوية الشاملة للبني 

5اناثالصبيحي: الحيمدرسة الصبيحي الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 5ذكورابو عباد:الشارع- الصبيحي : الحيمدرسة الصبيحي الثانوية للبني 

ي االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء ي مدرسة الطوال الجنوبر ي:الحي- الطوال الجنوبر 5ذكورالطوال الجنوبر

نالبلقاءالبلقاء ي االساسية للبني  ي مدرسة الطوال الجنوبر 2مختلطشارع المركز الصحي:الشارع- تل المنطح :الحي- الطوال الجنوبر

ي الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء ي مدرسة الطوال الجنوبر 4اناثالمدارس:الشارع- عطوف :الحي- الطوال الجنوبر

4اناثشارع البلدية:الشارع- الربيع :الحي- الطوال الشماىلي مدرسة الطوال الشماىلي االساسية للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورالرئيسي:الشارع- الربيع :الحي- الطوال الشماىلي مدرسة الطوال الشماىلي االساسية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 6ذكورالرهوة:الشارع- العالىلي :الحي- الفحيص مدرسة الفحيص الثانوية الشاملة للبني 

5اناثطريق ماحص:الشارع- العالىلي :الحي- الفحيص مدرسة الفحيص الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

7ذكورالصحه:الشارع- البلدية :الحي- الكرامة مدرسة الكرامة األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

ي :الحي- الكرامة مدرسة الكرامة الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء 4اناثالمزارع:الشارع- الغربر

5اناثابن خلدون:الشارع- الحاووز :الحي- يرقا مدرسة الكرامة الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء

فة:الحي- الكفرين مدرسة الكفرين األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء ي / المش 
ر
ق 3ذكورالشونة الجنوبية-شارع عمان:الشارع- الحي الش 

4اناثالبلدية:الشارع- أبو الغزالن :الحي- الكفرين مدرسة الكفرين الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء

البلقاءالبلقاء
مدرسة المجد الحديثة

ن الباشا  8ذكورمقابل حي الفروسية- عي 

ي الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء ي مدرسة المضن ي :الحي- المضن 2اناثالمدارس:الشارع- المضن

نالبلقاءالبلقاء ي الثانوية للبني  ي مدرسة المضن ي :الحي- المضن 2ذكور-المضن

البلقاءالبلقاء
ن ي للتمت 

السلط-مدرسة الملك عبدهللا الثابن
ي:الشارع- البقعان :الحي- السلط 

5مختلطالدفاع المدبن

2اناثالرئيسي للبحر الميت:الشارع- النهضه :الحي- الرامة مدرسة النهضة الثانوية الشاملة المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 2ذكورحي المدارس:الحي- الرامة مدرسة النهضة الثانوية الشاملة للبني 

يدية االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء ن يدية مدرسة الت  ن يدية :الحي- الت  ن 2اناثالمنطقة القديمة:الشارع- الت 
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نالبلقاءالبلقاء يدية األساسية للبني  ن يدية مدرسة الت  ن يدية :الحي- الت  ن 2ذكور-الت 

نالبلقاءالبلقاء م الدنانت  :الحي- ام الدنانت  مدرسة ام الدنانت  الثانويه للبني 
ُ
5ذكور-أ

ن الباشا مدرسة ام كثت  الثانويه المختلطهالبلقاءالبلقاء ي :الحي- عي  6اناثالسوبر: الشارع- التطوير الحضن

10ذكورابو نصت : الشارع- منطقة ابو نصت  :الحي- البقعة الرابعهمدرسة اناث البقعه االعداديه البلقاءالبلقاء

ي بكر االساسيه المختلطهالبلقاءالبلقاء ن الباشامدرسة أسماء بنت ابر ن الباشا خلف مركز صحي عي  7اناثعي 

ي بكر األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 6مختلطالمغاريب:الشارع- المغاريب :الحي- السلط مدرسة أسماء بنت أبر

2اناث-حي الجامع :الحي- أم العمد مدرسة أم العمد األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 2ذكورالمدارس: الشارع- ام العمد :الحي- جلعد مدرسة أم العمد األساسية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورالغياضة: الحي- أم جوزة : منطقة مدرسة أم جوزة الثانوية  للبني 

4اناثام جوزه:الشارع- ام جوزه :الحي- أم جوزة مدرسة أم جوزة الثانوية الشاملة المختلطةالبلقاءالبلقاء

3ذكورالمركز الصحي:الشارع- حي المدارس :الحي- الروضة مدرسة أم كلثوم األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

8مختلطشارع بطنا الرئيسي:الشارع- بطنا :الحي- السلط مدرسة بطنا األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

قية الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء قية مدرسة بيوضة الش  3اناثالملك عبدهللا:الشارع- البلدية :الحي- بيوضة الش 

نالبلقاءالبلقاء قية الثانوية للبني  قية مدرسة بيوضه الش  ي:الشارع- حي المدارس :الحي- بيوضة الش 
2ذكورالملك عبد هللا الثابن

4مختلطظهرة الرمل: الحيمدرسة تلة الرمل االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء ي فريز الثانوية للبني 
5ذكوربجانب بوابة كلية العلوم لجامعة البلقاء التطبيقية- شارع يرقا - المنشية :  الحيمدرسة حسنن

نالبلقاءالبلقاء ن الثانوية للبني  4اناثالمدارس:الشارع- منطقة الكرامة :الحي- البقعة مدرسة حطي 

3ذكورحي كتوعة:الشارع- نقب الدبور :الحي- السلط مدرسة خالدة القرشية الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء

ي:الحي- الشونة الجديدة مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 3اناثالجنوبر

4مختلطميشا:الشارع- _ :الحي- ميشا مدرسة خديجه بنت خويلد األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 4اناثالرئيسي:الشارع- خزمه :الحي- خزمة مدرسة خزما االساسية للبني 

4ذكورالشارع الرئيسي- خزمه - ديرعال  مدرسة خزما الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء

ن الباشا مدرسة خولة بنت االزور االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 6اناث-عي 

ن بن عبد هللا:الشارع- واد االكراد :الحي- السلط مدرسة خولة بنت االزور األساسية للبناتالبلقاءالبلقاء 4اناثاالمت  حسي 

ار مدرسة خولة بنت االزور الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء ار :الحي- رصن 3اناثالعام:الشارع- رصن

نالبلقاءالبلقاء 3مختلط-داميا :الحي- داميا مدرسة داميا االساسية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 4اناثالعام:الشارع- الدباب :الحي- ديرعال مدرسة دير عال االساسيه للبني 
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كة الكهرباء االردنية ديرعال ومحطة معرفة دير عال: الحيمدرسة ديرعال االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء ن رس  5مختلطالدباب بي 

4اناثالدباب:الشارع- دير عال :الحي- ديرعال مدرسة ديرعال الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 7ذكورالرئيسي:الشارع- ديرعال :الحي- ديرعال مدرسة ديرعال الثانوية للبني 

10ذكورالكراجات:الشارع- منطقة القدس :الحي- البقعة الثانيةمدرسة ذكور البقعه االبتدائيه البلقاءالبلقاء

ن الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء ن الباشا مدرسة رايه بنت الحسي  5ذكورالرئيسي:الشارع- حي المدارس :الحي- عي 

ن الباشا مدرسة رقيه بنت الرسول االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 6اناثاالتصاالت:الشارع- حي االمت  علي :الحي- عي 

ريه :الحي- السلط مدرسة رقيه بنت الرسول الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء ن 3اناثشارع مروان الحمود:الشارع- العت 

3اناثمقابل البلدية- زي : منطقةمدرسة زي األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورزي: منطقةمدرسة زي الثانوية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 5مختلطمجدال:الشارع- مجدال :الحي- يرقا مدرسة زيد بن حارثة الثانوية للبني 

ن الثانوية المختلطةالبلقاءالبلقاء 6اناث-الصافح :الحي- السلط مدرسة سكينه بنت الحسي 

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورسليمان النابلسي:الشارع- الصافح :الحي- السلط مدرسة سليمان النابلسي األساسية للبني 

ي :الحي- سويمة مدرسة سويمة الثانوية الشاملة المختلطةالبلقاءالبلقاء 3اناثالبلدية:الشارع- الجنوبر

2اناثالشارع الرئيسي:الشارع- حي المدارس :الحي- سيحان مدرسة سيحان األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 2ذكورحي المدارس:الشارع- حي المدارس :الحي- سيحان مدرسة سيحان الثانوية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 6ذكورجرش القديم:الشارع- صافوط الغربية :الحي- صافوط مدرسة صافوط الثانويه للبني 

نالبلقاءالبلقاء ن الباشا مدرسة صالح الدين االساسية للبني  6ذكوراالمت  علي:الحي- عي 

ار االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء ار مدرسة رصن ار :الحي- رصن 3اناثالشارع العام:الشارع- رصن

نالبلقاءالبلقاء ار الثانوية للبني  ار : الحيمدرسة رصن 4ذكور-رصن

نالبلقاءالبلقاء 4اناثالواكد:الشارع- نقب الدبور :الحي- السلط مدرسة طارق بن زياد األساسية للبني 

نالبلقاءالبلقاء 4ذكوراالسكان:الشارع- االسكان :الحي- البالونة مدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبني 

نالبلقاءالبلقاء ي يوشع :الحي- السلط مدرسة عبد الحافظ  العزب الثانوية المهنية للبني  8ذكورام عطية:الشارع- حي الننر

نالبلقاءالبلقاء 4ذكورالمركز الصحي:الشارع- البقيع :الحي- السلط مدرسة عبد الحليم النمر الثانوية للبني 

5اناثالملك عبد هللا:الشارع- عالن :الحي- عالن مدرسة عالن األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورعالن الرئيسي:الشارع- ام عسكر :الحي- عالن مدرسة عالن الثانوية  للبني 

نالبلقاءالبلقاء ا الثانوية  للبني  ا مدرسة عت  ا :الحي- عت  ي الكايد:الشارع- عت 
5ذكورعبدالحميد فاضن

ا الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء ا مدرسة عت  5اناثالشارع الرئيسي:الشارع- حي العالوين :الحي- عت 
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ن الباشا الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء ن الباشا مدرسة عي  5ذكورالمدارس:الشارع- المدارس :الحي- عي 

نالبلقاءالبلقاء ن الباشا الثانويه للبني  ن الباشا مدرسة عي  ي :الحي- عي  8ذكورالمدارس:الشارع- التطوير الحضن

7اناثاالستخبارات:الشارع- الساللم :الحي- السلط مدرسة فاطمة الزهراء األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

ي مدرسة فاطمه الزهراء االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء 3اناثتل المنطح:الحي- الطوال الجنوبر

ن الفحيص االساسية البلقاءالبلقاء 8ذكورشارع المدرسة:الشارع- العالىلي :الحي- الفحيص المختلطةمدرسة التي 

ن الفحيص الثانوية الشاملةالبلقاءالبلقاء 6اناثالدير:الشارع- البلد :الحي- الفحيص مدرسة التي 

نالبلقاءالبلقاء 5اناثاالمل: الشارع- ماحص مدرسة ماحص االساسية للبني 

نالبلقاءالبلقاء ي:حي المدارس  شارع:الحي- ماحص مدرسة ماحص الثانوية للبني 
4ذكورالمدارس بجانب المركز األمنن

مدرسة مثلث العارضة االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء
الشارع العام دخلة :الشارع- اسكان مثلث العارضة :الحي- مثلث العارضة 

االسكان
3مختلط

3اناثالبلديه:الشارع- معدي :الحي- معدي مدرسة معدي الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء 3ذكورمعدي: منطقة مدرسة معدي الثانوية للبني 

5اناثالمحافظه:الشارع- الساللم :الحي- السلط مدرسة ميمونة بنت الحارث الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

5اناثعمان-جرش:الشارع- المضمار :الحي- البقعة مدرسة ميمونه بنت الحارث االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

5اناثالخندق:الشارع- الخندق :الحي- السلط مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية للبناتالبلقاءالبلقاء

ن حزير :الحي- السلط مدرسة وادي السلط األساسية المختلطهالبلقاءالبلقاء 2مختلطوادي السلط:الشارع- عي 

2مختلطوادي الناقة:الحي- وادي الناقة مدرسة وادي الناقة األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

2مختلطجش وادي شعيب:الشارع: - الحي- وادي شعيب مدرسة وادي شعيب االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

5اناثالجامعة:الشارع- المنشية :الحي- السلط مدرسة يافا االساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء

3اناثالمركز الصحي: الشارع- وسط البلد :الحي- صافوط مدرسه صافوط الثانويه للبناتالبلقاءالبلقاء

5ذكورنقب الدبورقرب مدارس البلقاءمركز السلط للمهن والحرف التقليديةالبلقاءالبلقاء

يالبلقاءالبلقاء 1ذكوروادي الحور بجانب البلديةمركز شباب وادي الحور النموذحر

ي- الفحيص مريم بنت عمران األساسية المختلطةالبلقاءالبلقاء
5اناثاالشارع الملك عبد الثابن

3ذكوروادي االكراد:الشارع- وادي سوادا :الحي- السلط نسيبة بنت كعب الثانوية الشاملة للبناتالبلقاءالبلقاء

نالبلقاءالبلقاء يرقا الثانويه للبني 
بجانب مدرسة الكرامة الثانوية - بالقرب من دوار يرقا الرئيسي - يرقا : منطقة 

للبنات
4ذكور

ي الجعفرية الثانوية  المهنية الشامله للبناتالكركالكرك 4ذكورالجعفرية:الحي- المزار الجنوبر

ي الهاشميالكركالكرك
ي/الصندوق األردبن

ن
ي غور الصاق

ن
2اناثاالمن العام-غور الصاق

ي الهاشميالكركالكرك
1ذكورالرئيسي- :حي الجيش -:غور المزرعة غور المزرعة/الصندوق األردبن
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2مختلط-عينون: الحي- عينون : منطقة مبنن قاعة البلدية عينونالكركالكرك

بية والتعليم الكركالكركالكرك 4اناثشارع الميدان بجانب مدرسة أروى بنت عبدالمطلب/قصبة الكركمبنن مديرية التر

ق البلديه: الشارع: - الحي- الطيبة مدرسة  الطيبة الثانوية للبناتالكركالكرك 4ذكوررس 

4اناثالرئيسي:الشارع- المسجد الكبت  :الحي- الطيبة مدرسة  الطيبه االساسية المختلطةالكركالكرك

كة :الحي- مؤته مدرسة  مؤته االساسية االوىل المختلطةالكركالكرك 4ذكورشارع العراق:الشارع- التر

4اناثالرئيسي:الشارع:- - الحي- ادر مدرسة ادر االساسية المختلطةالكركالكرك

2اناثالرئيسي:الشارع- حي المدارس :الحي- اريحا مدرسة اريحا وأبو ترابة األساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكور-أريحا :الحي- ريحا مدرسة اريحا وأبو ترابة األساسية للبني 

ي بكر االساسية المختلطةالكركالكرك 4اناثالرئيسي:الشارع- حي المدارس :الحي- فقوع مدرسة اسماء بنت ابر

نالكركالكرك 4ذكوراالشغال سابقا-خلف المحافظة :الشارع- المرج :الحي- الكرك مدرسة األمت  الحسن الثانوية للبني 

ة رحمة االساسية المختلطةالكركالكرك 7ذكورالقلعة:الشارع- حي المعايطة :الحي- الكرك مدرسة األمت 

ي :الحي- البقيع مدرسة البقيع االساسية المختلطةالكركالكرك ي:الشارع- الجنوبر
3مختلطش الملك عبدهللا الثابن

4مختلطالرئيسي:الشارع- الثالجة :الحي- الكرك مدرسة الثالجة االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك ي :الحي- الثنيه مدرسة الثنية الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 5ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي مدرسة الجبل الشماىلي األساسية المختلطةالكركالكرك
ن
2ذكور-الجبل الشماىلي :الحي- غور الصاق

نالكركالكرك 2ذكورالجدعامدرسة الجدعا االساسية للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- الجدعا  مدرسة الجدعا الثانوية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 4ذكورالرئسي:الشارع- الجديده :الحي- الجديده مدرسة الجديدة الثانوية  للبني 

ي :الحي- الجديده مدرسة الجديدة الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك 5اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي- حي الجلمة - الطيبة مدرسة الجلمه االساسية المختلطهالكركالكرك
2ذكوربالقرب من مديرية الدفاع المدبن

5اناث-غور الحديثة :الحي- غور الحديثة مدرسة الحديثة الثانوية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 3ذكورجبل النوارصة- الشارع الرئيسي:الشارع- غور الحديثة  مدرسة الحديثة الثانوية للبني 

ية:الشارع- الجمعية :الحي- الحسينيه مدرسة الحسينية االساسية المختلطةالكركالكرك 3اناثشارع الجمعية الخت 

4اناث-الحسينية :الحي- الحسينيه مدرسة الحسينية الثانوية الشاملة  للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك ن الخالدية والعمرية مدرسة الحسينية الثانوية للبني  4ذكوربجانب مدرسة مؤاب- بي 

3مختلط-الحويه :الحي- الحويه مدرسة الحوية الثانوية للبناتالكركالكرك

7مختلطشارع الخالدية:الشارع- الخالدية :الحي- الخالدية مدرسة الخالدية االساسية المختلطةالكركالكرك
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5اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- عي مدرسة الخنساء االساسية المختلطةالكركالكرك

ي مدرسة الخنساء االساسية المختلطةالكركالكرك
ن
7اناثالرئيسي:الشارع- الجبل :الحي- غور الصاق

نالكركالكرك ي :الحي- الربه مدرسة الربة االساسية للبني 
ر
ق 4اناثعمان:الشارع- الزريقات الش 

ي :الحي- الربه مدرسة الربة الثانوية الشاملة المختلطةالكركالكرك
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نالكركالكرك ي :الحي- الربه مدرسة الربة الثانوية الشاملة للبني  3ذكورالياروت:الشارع- الغربر

ي :الحي- الربه مدرسة الربه الغربيه الثانوية المختلطةالكركالكرك 4ذكورشارع الملك عبد هللا:الشارع- الغربر

2مختلطال يوجد:الشارع- وسط البلد _ حي الروضة :الحي- الروضه مدرسة الروضة االساسية المختلطةالكركالكرك

2اناثالرئيسي:الشارع- الزهراء :الحي- الزهراء مدرسة الزهراء الثانوية الشاملة المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الزهراء مدرسة الزهراء الثانوية للبني 

ي :الحي- السماكيه مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطةالكركالكرك 5ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

4اناث-العباسية :الحي- الشهابيه مدرسة الشهابية الثانوية  للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك 4ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- حي المحلف :الحي- الشهابيه مدرسة الشهابية الثانوية الشاملة للبني 

نالكركالكرك 4ذكورالمدارس:الشارع- المركز الصحي :الحي- عي مدرسة الشهيد معاذ الكساسبة الثانوية للبني 

ي األساسية للبناتالكركالكرك
ن
ي مدرسة الصاق

ن
4اناثالرئيسي:الشارع- الرملة :الحي- غور الصاق

نالكركالكرك ي األساسية للبني 
ن
ي مدرسة الصاق

ن
4ذكورالمدارس:الشارع- الرملة :الحي- غور الصاق

نالكركالكرك 4اناثالرئيسي: الشارع- وسط :الحي- الطيبة مدرسة الطيبة االساسية للبني 

نالكركالكرك ي :الحي- العدنانية مدرسة العدنانية  االساسية للبني  3ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

4اناثالرئيسي:الشارع- العدنانية :الحي- العدنانية مدرسة العدنانية  الثانوية للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك 5اناثالشارع الرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- العراق مدرسة العراق الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- العراق مدرسة العراق الثانوية المختلطةالكركالكرك 4ذكورالملك عبدهللا:الشارع- الجنوبر

نالكركالكرك 2مختلطبجانب مسجد الغويبة- الغويبةمدرسة الغويبة الثانوية للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع:- - الحي- الغوير مدرسة الغوير الثانوية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك ي :الحي- الغوير مدرسة الغوير الثانوية للبني  3ذكورشارع المدرسة:الشارع- الغربر

2مختلطالرئيسي:الشارع- الفيصلية مدرسة الفيصلية االساسية المختلطةالكركالكرك

3ذكورالرئيسي:الشارع- الروضة :الحي- القض مدرسة القض االساسية الثانية المختلطةالكركالكرك

ي:الحي- القض الشاملة للبناتمدرسة القض الثانوية الكركالكرك 4اناثالغربر

6اناثشارع الملك طالل:الشارع- الكرك :الحي- الكرك مدرسة الكرك الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك
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نالكركالكرك 6ذكورشارع العمري:الشارع- حي النصارة :الحي- الكرك مدرسة الكرك الثانوية للبني 

2مختلطالرئيسي:الشارع- المأمونيه :الحي- المأمونيه مدرسة المأمونية االساسية المختلطةالكركالكرك

4اناثالرئيسي:الشارع- المرج :الحي- الكرك (الرابية)مدرسة المرج األساسية المختلطة الكركالكرك

ي مدرسة المزار االساسية المختلطةالكركالكرك ي :الحي- المزار الجنوبر ي:الشارع- المطل الغربر 6اناثشارع المطل الغربر

ي مدرسة المزار الثانوية للبناتالكركالكرك 5ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- حي الشارع الرئسي :الحي- المزار الجنوبر

ن :الحي- غور المزرعة مدرسة المزرعة االساسية المختلطةالكركالكرك 4اناث-السكي 

نالكركالكرك 5ذكورالبلدية:الشارع- القريه :الحي- غور المزرعة مدرسة المزرعة الثانوية للبني 

فة االساسية المختلطةالكركالكرك فه :الحي- الكرك مدرسة المشت  2مختلطالرئيسي:الشارع- المشت 

ف الثانوية للبناتالكركالكرك 4اناثالمحكمة:الشارع- المرج :الحي- الكرك مدرسة الملكة زين الش 

نالكركالكرك ي :الحي- منشية المزار مدرسة المنشية  الثانوية للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الش 

2اناثالرئيسي:الشارع: - الحي- منشية المزار مدرسة المنشية االساسية المختلطةالكركالكرك

ي :الحي- منشية أبو حمور مدرسة المنشية االساسية المختلطةالكركالكرك
ر
ق 7اناثالشارع المؤدي اىل ادر:الشارع- الش 

نالكركالكرك ي :الحي- منشية أبو حمور مدرسة المنشية الثانوية للبني  7ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي   معالق الشارع: -  الحي- منشية أبو حمور مدرسة المنشية الثانويه للبناتالكركالكرك
ر
ق 5مختلطمقابل مديرية االمن العام: الش 

ي مدرسة النقع الثانوية المختلطةالكركالكرك
ن
5مختلطالسلطة:الشارع- النقع :الحي- غور الصاق

3اناث-الهاشمية الجنوبية : الحيمدرسة الهاشمية االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع: - الحي- الهاشمية الجنوبية مدرسة الهاشمية الثانوية للبني 

ي:الشارع- بردى :الحي- بردى مدرسة الواقدي االساسية المختلطةالكركالكرك
3مختلطالملك عبد هللا الثابن

3اناثالرئيسي:الشارع- حي االحراج :الحي- الياروت مدرسة الياروت الثانوية الشاملة المختلطةالكركالكرك

2اناثام حماطمدرسة ام حماط االساسية االوىل المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك ي :الحي- ام حماط مدرسة ام حماط الثانوية للبني  ي:الشارع- الجنوبر 3ذكورالجنوبر

يا مدرسة ام سلمه االساسيه للبناتالكركالكرك 4اناث-البلدية :الحي- كتر

ي :الحي- ادر مدرسة أدر الثانوية للبناتالكركالكرك 4اناثالسعادة:الشارع- الغربر

يد االىلي:الشارع- حي الميدان :الحي- الكرك مدرسة أروى بنت عبد المطلب الثانوية للبناتالكركالكرك 6اناثشارع التر

ي مدرسة أم الهشيم الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك
ن
8اناث-المستشفن :الحي- غور الصاق

يد:الشارع- وسط البلد :الحي- امرع مدرسة أمرع الثانوية الشاملة المختلطةالكركالكرك 3اناثشارع التر

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع- امرع :الحي- امرع مدرسة أمرع الثانوية للبني 
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ي :الحي- بتت  مدرسة بتت  الثانوية  المختلطةالكركالكرك 4اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالكركالكرك 3ذكورالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي- بتت  مدرسة بتت  الثانوية الشاملة للبني 

3مختلطالرئيسي:الشارع: - الحي- اجحرا مدرسة جحرا األساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك ي طالب الثانوية للبني  ي مدرسة جعفر بن ابر 4ذكورالرئيسي  غرب سكن زكريا:الشارع- الجعفرية :الحي- المزار الجنوبر

3اناث-السدور :الحي- جوزا مدرسة جوزا الثانوية للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك 3ذكورالرئيسي:الشارع- الجلمه :الحي- جوزا مدرسة جوزا الثانوية للبني 

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع- المروحة :الحي- غور المزرعة مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الثانوية للبني 

ي :الحي- حمود مدرسة حمود االساسية المختلطةالكركالكرك
ر
ق 2اناثالفرعي:الشارع- الش 

نالكركالكرك 2ذكورحمودمدرسة حمود الثانوية الشاملة للبني 

فية االساسية المختلطةالكركالكرك فية :الحي- مؤاب مدرسة حي االرس  4اناثالرئيسي: الشارع- حي األرس 

4اناث-حي مشهور :الحي- القض مدرسة حي مشهور االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 6ذكورالرئيسي:الشارع- الحنو :الحي- فقوع مدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبني 

نالكركالكرك 4ذكورالشارع الشماىلي:الشارع- الشماىلي :الحي- الحسينيه مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبني 

ي مدرسة خوله بنت االزور االساسية المختلطهالكركالكرك 6اناثالرئيسي:الشارع- الجزيرة :الحي- المزار الجنوبر

نالكركالكرك 2ذكورالياروت-القض-الكركمدرسة داود المجاىلي الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- دمنه مدرسة دمنة االساسية المختلطةالكركالكرك 2اناث-الحي الغربر

نالكركالكرك ي :الحي- دمنه مدرسة دمنة االساسية للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيس:الشارع- الش 

ن االساسية المختلطة الكركالكرك 5اناثشارع الشهيد جميل حجازين:الشارع- وسط البلد حي الدير :الحي- السماكيه السماكية/ مدرسة دير الالتي 

8اناثنادي ذات راس:الشارع- النعيمة:  الحي- ذات راس مدرسة ذات راس الثانوية للبناتالكركالكرك

ن الثانوية الكركالكرك ن الشاملة المختلطةمدرسة راكي  6اناثشارع المركز الصحي:الشارع- المركز الصحي :الحي- راكي 

نالكركالكرك ن الثانوية الشاملة للبني  ن مدرسة راكي  5ذكورالرئيسي:الشارع: - الحي- راكي 

ي :الحي- زحوم مدرسة زحوم االساسية المختلطةالكركالكرك 2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نالكركالكرك 2ذكورالنادي:الشارع- النادي :الحي- زحوم مدرسة زحوم االساسية للبني 

5اناثالقرية- غور المزرعة : منطقة مدرسة زنوبيا الثانوية المختلطةالكركالكرك

3مختلطالرئيسي:الشارع- سكا :الحي- سكا مدرسة سكا الثانوية  المختلطةالكركالكرك

2مختلطالرئيسي:الشارع- سمرا :الحي- سمرا مدرسة سمرا االساسية المختلطةالكركالكرك

ي :الحي- سول مدرسة سول االساسية المختلطةالكركالكرك
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- المسجد الش 



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

نالكركالكرك ي :الحي- سول مدرسة سول الثانوية للبني 
ر
ق 4اناثالعام:الشارع- الش 

2مختلط-وسط البلد :الحي- شيحان مدرسة شيحان االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك ي :الحي- رصفا مدرسة رصفا االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

نالكركالكرك ي :الحي- رصفا مدرسة رصفا الثانوية  للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- رصفا مدرسة رصفا الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك 5اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

ن السكر الثانوية المختلطةالكركالكرك ن السكر :الحي- غور المزرعة مدرسة طواحي  5ذكور65:الشارع- طواحي 

6ذكورالرئيسي:الشارع- البلديه :الحي- ادر : منطقةمدرسة عاصم بن ثابت االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 3ذكورالرئيسي:الشارع: - الحي- القض مدرسة عبدالوهاب المجاىلي الثانوية الشاملة للبني 

3اناثالزراعة:الشارع- المزرعة الغربية :الحي- غور المزرعة مدرسة عثمان بن عفان االساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 4ذكورشارع عمر للمدارس:الشارع- حي المدارس :الحي- عي مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني 

نالكركالكرك 6ذكور-ذات راس : الحيمدرسة عمر بن الخطاب األساسية للبني 

3ذكورالمركزالصحي:الشارع- عي ابو شامه :الحي- عي مدرسة عي االساسية المختلطةالكركالكرك

6اناثالرئيسي:الشارع- حي الجامع :الحي- عي مدرسة عي الثانويه للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك ي الثانوية للبني 
ن
ي مدرسة غور الصاق

ن
8ذكورالعام:الشارع- السوق التجاري :الحي- غور الصاق

ي مدرسة فاطمة الزهراء االساسيه المختلطهالكركالكرك
ن
4اناثالجبل:الشارع- الجبل :الحي- غور الصاق

4اناثالرئيسي:الشارع- الميدان :الحي- فقوع مدرسة فقوع االساسية المختلطةالكركالكرك

2اناثالرئيسي:الشارع- المزارع :الحي- غور فيفا مدرسة فيفا الثانوية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع- فيفا :الحي- غور فيفا مدرسة فيفا الثانوية للبني 

با الثانوية للبناتالكركالكرك يا مدرسة كتر 4اناثالرئيسي:الشارع- البلدية :الحي- كتر

نالكركالكرك با الثانوية للبني 
يا مدرسة كتر 4ذكورالمركز الصحي:الشارع- القف :الحي- كتر

نالكركالكرك ي مدرسة كعب بن عمت  األساسية للبني 
ن
ي :الحي- غور الصاق

ن
يد: الشارع- غور الصاق 7ذكورالتر

3اناثمجرا: الحيمدرسة مجرا األساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكورمجرا:  الحيمدرسة مجرا الثانوية للبني 

نالكركالكرك 3ذكورالزبت  بن العوام:الشارع- زيد بن حارثة :الحي- محي مدرسة محي االثانويه للبني 

3اناثمحي: الحي مدرسة محي الثانوية للبناتالكركالكرك

4مختلطشارع مسجد العيساوية:الشارع- مدين :الحي- مدين مدرسة مدين الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك 2ذكورالرئيسي:الشارع- مرود :الحي- مرود مدرسة مرود االساسية للبني 
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2اناثشارع الجامعة:الشارع- مرود :الحي- مرود مدرسة مرود الثانوية المختلطةالكركالكرك

2مختلطالرئسي:الشارع- وسط البلد :الحي- مسعر مدرسة مسعر االساسية المختلطةالكركالكرك

2ذكور-حي المسجد القديم :الحي- مغت  مدرسة مغت  االساسية المختلطةالكركالكرك

ي :الحي- مغت  مدرسة مغت  الثانوية الشاملة للبناتالكركالكرك
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الش 

2مختلطالرئيسي:الشارع: - الحي- موميا مدرسة موميا األساسية المختلطةالكركالكرك

نالكركالكرك 4اناثالرئيسي:الشارع- الخالدية :الحي- الخالدية مدرسة مؤاب االساسية للبني 

4ذكورالرئيسي   قرب مجمع باصات عي:الشارع-  مؤته مدرسة مؤته االساسية الثانية المختلطةالكركالكرك

4اناثالرئيسي:الشارع- مؤتة :الحي- مؤته مدرسة مؤته الثانوية للبناتالكركالكرك

نالكركالكرك 5اناثالشارع الرئيسي:الشارع- موتة :الحي- مؤته مدرسة مؤته الثانوية للبني 

3اناثغور المزرعة- االغوار الجنوبية مدرسة نسيبة بنت كعب المازنية الثانوية للبناتالكركالكرك

ن الثانوية  المختلطةالكركالكرك 6اناثشارع الرئيسي:الشارع- الثنية :الحي- الثنيه مدرسة نور الحسي 

نالكركالكرك 3ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الكرك مدرسة هزاع االساسيه للبني 

نمعانمعان 2ذكورشارع المدارس:الشارع- المدارس :الحي- الجهت  مدرسة  الجهت  االساسية للبني 

ي بكر الثانوية المختلطةمعانمعان 5ذكوراالنارة:الشارع- االنارة :الحي- وادي موش مدرسة اسماء بنت ابر

6اناثشارع االسكان:الشارع- حي االسكان :الحي- معان مدرسة االسكان الثانوية المختلطةمعانمعان

عان :الحي- شماخ مدرسة البقعة الثانوية المختلطةمعانمعان 2اناثالرئيسي:الشارع- رس 

نمعانمعان ى الثانوية للبني  5ذكورشارع الصحة:الشارع- حي الصحة :الحي- معان مدرسة الثوره العربيه الكتر

2اناثالجهت مدرسة الجهت  االساسية المختلطةمعانمعان

ية االساسية المختلطةمعانمعان ية : منطقةمدرسة الزبت  2ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الزبت 

نمعانمعان ية االساسية للبني  ية : منطقةمدرسة الزبت  2اناث-الزبت 

5اناثالشامية:الشارع- الشامية :الحيمدرسة الشامية األساسية المختلطةمعانمعان

3اناثشارع المحافظة:الشارع- سطح معان: الحيمدرسة الشفاء بنت عوف االساسية المختلطةمعانمعان

نمعانمعان 2ذكور-شماخ : الحيمدرسة الشماخ االساسية للبني 

5اناثالدحيات: الحي- الشوبك مدرسة الشوبك الثانوية الشاملة للبناتمعانمعان

3اناثشارع الصحة:الشارع- الوحدات : الحي- معان مدرسة الضاحية األساسية المختلطةمعانمعان

3اناثالملكة رانيا العبدهللا:الشارع- بديوي : الحي - الطيبة مدرسة الطيبة االساسية المختلطةمعانمعان

4ذكورالرئيسي:الشارع- غزال :الحي- الطيبة مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبناتمعانمعان
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نمعانمعان 3اناثالملكة رانيا: الشارع- رويس :الحي- الطيبة مدرسة الطيبة الثانوية الشاملة للبني 

2اناثالرئيسي:الشارع- الحصمة :الحي- المقارعيه مدرسة المقارعية االساسية المختلطةمعانمعان

ن: الشارع- حي البواب :الحي- معان مدرسة ام الحكم االساسيه المختلطهمعانمعان ي بن الحسي 
2اناثالملك عبدهللا الثابن

ي :الحي- بت  خداد مدرسة بتر خداد االساسية المختلطةمعانمعان 1ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نمعانمعان  خداد االساسية للبني 
2اناثالرئيسي:الشارع: - الحي- بت  خداد : منطقةمدرسة بتر

نمعانمعان 3ذكورديوان الشوىل:الشارع- حي النوافله :الحي- وادي موش مدرسة جعفر الطيار االساسية للبني 

نمعانمعان 5ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- وادي موش مدرسة حمزة بن عبدالمطلب االساسية للبني 

ن :الحي- معان مدرسة خديجة بنت خويلد االساسية المختلطةمعانمعان ن:الشارع- شارع الملك حسي  5ذكورشارع الملك حسي 

3اناثالملكة رانيا:الشارع- حي المركز الصحي :الحي- الطيبة مدرسة خولة بنت االزور االساسية المختلطةمعانمعان

5اناثالبسيط:الشارع- البسيط :الحي- وادي موش مدرسة رفيدة االسلمية الثانوية الشاملة المختلطةمعانمعان

ن  االساسية المختلطةمعانمعان 3اناثاليوجد:الشارع- الحي :الحي- المثلث مدرسة سكينة بنت الحسي 

4ذكورالرئيسي:الشارع- نجل :الحي- الشوبك مدرسة سميح دروزة األساسية المختلطهمعانمعان

نمعانمعان 2ذكورالرئيسي:الشارع- الحصمة :الحي- المقارعيه مدرسة صالح الدين االساسية للبني 

نمعانمعان ي الثانوية الشاملة للبني  4ذكورطريق المدورة:الشارع- حي الشاويش :الحي- معان مدرسة صالح الدين االيوبر

ار بن االزور األساسية المختلطةمعانمعان 5اناثالبيارة:الشارع- حي البيارة :الحي- معان مدرسة رصن

نمعانمعان اء _ معان مدرسة عاصم بن ثابت االساسية للبني  ي عطا _وادي موش _ البتر
4ذكورالفلحات/ حي بنن

ن االساسية للبناتمعانمعان 2ذكورالملكة رانيا:الشارع- بديوي :الحي- الطيبة مدرسة عائشة ام المؤمني 

نمعانمعان 2ذكورالشاويش:الشارع- حي الشاويش :الحي- معان مدرسة عمر بن الخطاب األساسية للبني 

3اناثمحمد سليمان:الشارع- القرارة :الحي- وادي موش مدرسة فاطمة الزهراء االساسية المختلطةمعانمعان

نمعانمعان ن االساسية للبني  5اناثالصحة:الشارع- البيارة :الحي- معان مدرسة فلسطي 

نمعانمعان 4ذكوراالسكان:الشارع- االسكان :الحي- معان مدرسة محمد خطاب االساسية للبني 

نمعانمعان 2اناثشارع الجامعة:الشارع- طريق اذرح :الحي- معان اذرح/مدرسة معاذ بن جبل االساسية للبني 

نمعانمعان 2ذكور:الشارع: - الحي- المثلث المثلث/مدرسة معاذ بن جبل األساسية للبني 

اء :الحي- معان مدرسة معان األساسية المختلطةمعانمعان اء:الشارع- البتر 3اناثالبتر

6ذكورطريق اذرح:الشارع- حي االشغال :الحي- معان مدرسة معان الثانوية الشاملة للبناتمعانمعان

ن:الشارع- البيارة :الحي- معان مدرسة معان الثانوية للبناتمعانمعان 6اناثالملك عبد هللا بن الحسي 

نمعانمعان ن /ش:الحي- معان مدرسة معان الثانوية للبني  ن/ش:الشارع- فلسطي  6ذكورفلسطي 
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احة:الشارع- حي عليان :الحي- معان مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطةمعانمعان 6اناثشارع االستر

نمعانمعان 4اناثالملكة رانيا العبدهللا:الشارع- عاصم :الحي- وادي موش مدرسة وادي موش األساسية للبني 

نمعانمعان ة رحمة:الشارع- حي الشامية :الحي- معان مدرسه الخليل بن احمد االساسية للبني  5ذكورمركز صحي االمت 

ن معانمعان 3ذكوربجانب مبنن محافظ معانمعان/ نادي المعلمي 

نمعانمعان وادي موش الثانوية الشاملة للبني 
ي عطا :الحي- وادي موش 

شارع الملكه رانيا:الشارع- بنن
5اناث

ناألوىلالزرقاء ى :الحي- الزرقاء االمام البخاري االساسية للبني  6ذكوراحمد رسالن:الشارع- ضاحية الثورة العربية الكتر

ى :الحي- الزرقاء ام الدرداء الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء 4اناثالرئيسي:الشارع- ضاحية الثورة العربية الكتر

ن االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء 6اناثالرشيد:الشارع- االمت  عبد هللا :الحي- الزرقاء حطي 

ي بكر االساسية االوىلاألوىلالزرقاء عائشة بنت ابر
االمت  نايف:الشارع- جامع العرب :الحي- الزرقاء 

6اناث

ي بكر األساسية للبناتاألوىلالزرقاء ي وقاص:الشارع- حي االمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة اسماء بنت أبر 7اناثسعد بن ابر

ناألوىلالزرقاء ن مدرسة اسيد بن حضت  الثانوية االوىل للبني  12ذكورشارع المدارس:الشارع- جبل االمت  فيصل :الحي- مخيم حطي 

ي الثانوية المختلطةاألوىلالزرقاء ي مدرسة االزرق الجنوبر ي :الحي- االزرق الجنوبر 2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- االزرق الشماىلي مدرسة االزرق الشماىلي الثانوية المختلطةاألوىلالزرقاء
ر
ق 7اناثبغداد:الشارع- الش 

ناألوىلالزرقاء 8اناثالزهور:الشارع- حي معصوم :الحي- الزرقاء مدرسة االمت  طالل االساسية للبني 

ناألوىلالزرقاء 3اناثابو عبيده:الشارع- االمت   عبدهللا :الحي- الزرقاء مدرسة االمت  عبد هللا االساسية للبني 

ناألوىلالزرقاء ي وقاص:الشارع- األمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة االمت  محمد االساسية للبني  6اناثسعد بن أبر

ناألوىلالزرقاء 2اناثزيد بن ثابت:الشارع- حي االمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة االمت  محمد الثانوية الشاملة للبني 

ة رحمة الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء 12مختلطاميه:الشارع- االمت  عبدهللا :الحي- الزرقاء مدرسة االمت 

ناألوىلالزرقاء ن:الشارع- الشهيد :الحي- الرصيفة مدرسة األوزاعي األساسية للبني  9ذكورالبساتي 

ن الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء 9مختلطنسيبة المازنية:الشارع- حي شاكر :الحي- الزرقاء مدرسة الحسي 

طه:الشارع- األمت  عبدهللا :الحي- الزرقاء مدرسة الخنساء االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء 6ذكورالش 

6اناثشمس الدين جرندوقة:الشارع- حي العامرية :الحي- الرصيفة مدرسة الرصيفة الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء

ناألوىلالزرقاء 4اناثاإلمام البخاري:الشارع- حي العامرية :الحي- الرصيفة مدرسة الرصيفة الثانوية للبني 

فة :الحي- الرصيفة مدرسة الرصيفه المهنية الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء ي التل:الشارع- حي المشت 
7ذكوروصفن

ناألوىلالزرقاء 9ذكوراالمت  محمد:الشارع- االمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة الرملة األساسية للبني 

هة :الحي- الزرقاء مدرسة الزرقاء الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء ن هة:الشارع- التن ن 5ذكورالتن

ناألوىلالزرقاء 8ذكورالملك فيصل:الشارع- شبيب :الحي- الزرقاء مدرسة الزرقاء الثانوية الشاملة للبني 
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ناألوىلالزرقاء 7ذكورالفاروق:الشارع- معصوم :الحي- الزرقاء مدرسة الشاملة الثانوية للبني 

فة :الحي- الرصيفة مدرسة الشهيد ابراهيم الشبيكات االساسيةاألوىلالزرقاء ي التل:الشارع- المشت 
6اناثوصفن

6ذكورالرشيد:الشارع- حي االمت  عبد هللا :الحي- الزرقاء مدرسة الشيماء بنت الحارث األساسية للبناتاألوىلالزرقاء

9اناثالشارع الرئيسي:الشارع- العوضات :الحي- الضليل مدرسة الظليل الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء

ناألوىلالزرقاء 8ذكورالجيش:الشارع- العبدلية :الحي- الضليل مدرسة الظليل الثانوية للبني 

ناألوىلالزرقاء ي األساسية للبني  اوي :الحي- الزرقاء مدرسة القرطنر ي:الشارع- البتر
17ذكورعبدالرحمن الغاففر

2اناثابن سينا:الشارع- حي االسكان :الحي- الزرقاء مدرسة الكرامة األساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

6اناثالنسيم:الشارع- عوجان :الحي- الرصيفة مدرسة الكرامة أالساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

6ذكورالسخنة:الشارع- حي رمزي :الحي- الزرقاء مدرسة المروة االساسية للبناتاألوىلالزرقاء

فة االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء فة :الحي- الرصيفة مدرسة المشت  ي التل:الشارع- المشت 
7ذكوروصفن

ناألوىلالزرقاء 5ذكورالحالبات:الشارع- النعيمات :الحي- الضليل مدرسة المقريزي االساسية للبني 

ناألوىلالزرقاء ي للتمت 
5ذكورشارع ماجد العيطان/ حي االمت  محمد- الزرقاء مدرسة الملك عبدهللا الثابن

ناألوىلالزرقاء ي صفرة االساسية للبني  10مختلططاش:الشارع- القض :الحي- الزرقاء مدرسة المهلب بن ابر

ناألوىلالزرقاء 5ذكورالشيخ ابو عديلة:الشارع- برخ :الحي- الزرقاء مدرسة الوليد بن عبد الملك االساسية للبني 

موك االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء 5ذكورالمزارع:الشارع- الوسط :الحي- االزرق الشماىلي مدرسة الت 

فة :الحي- الرصيفة مدرسة ام عمار بن يارس االساسية للبناتاألوىلالزرقاء ي التل:الشارع- حي المشت 
4اناثوصفن

3ذكورشارع الفداء:الشارع- جبل طارق :الحي- الزرقاء مدرسة ام كلثوم الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء

12اناثشارع االمت  محمد: الشارع - حي األمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة أجنادين الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء

ي- جعفر الطيار -  الرصيفة مدرسة تمارصن بنت عمرو الثانوية االوىل للبناتاألوىلالزرقاء
11اناثشارع الملك عبد هللا الثابن

ناألوىلالزرقاء 8ذكورشارع االسكان: الشارع- اسكان  االمت  طالل :الحي- الرصيفة مدرسة ثابت بن قيس االساسية للبني 

ناألوىلالزرقاء ي:الشارع- حي العراتفة :الحي- الرصيفة مدرسة جابر بن حيان االساسية للبني  8ذكورصالح الدين االيوبر

ناألوىلالزرقاء 3ذكورزيد بن ثابت:الشارع- جبل طارق :الحي- الزرقاء مدرسة جبل طارق االساسية للبني 

ي طالب االساسية للبناتاألوىلالزرقاء كة :الحي- الرصيفة مدرسة جمانه بنت ابر 13ذكورشارع ياجوز:الشارع- حي التر

ناألوىلالزرقاء 6اناثعز الدين القسام:الشارع- جناعة :الحي- الزرقاء مدرسة جناعة االساسية للبني 

8اناثحليمة السعدية:الشارع- اسكان األمت  طالل :الحي- الرصيفة مدرسة حليمه السعدية االساسية للبناتاألوىلالزرقاء

ي:الشارع- حي الضباط :الحي- الزرقاء مدرسة حي الضباط الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء 8ذكورصالح الدين األيوبر

ناألوىلالزرقاء 7اناثالفاروق:الشارع- حي معصوم :الحي- الزرقاء مدرسة حي معصوم االساسية للبني 



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

ن مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء ن:الشارع- جبل االمت  فيصل :الحي- مخيم حطي  9اناثشارع الملك حسي 

5ذكورالقادسية:الشارع- القادسية :الحي- الرصيفة مدرسة خولة بنت االزور االساسية للبناتاألوىلالزرقاء

ن الثانوية االوىل للبناتاألوىلالزرقاء 10ذكورياجوز:الشارع- حي الرشيد :الحي- الرصيفة مدرسة ذات النطاقي 

4اناثخالد بن الوليد:الشارع- حي العراتفة :الحي- الرصيفة مدرسة رابعة العدوية االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

اد:الشارع- جناعة :الحي- الزرقاء مدرسة رفيدة االسلمية االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 5اناثاالتوستر

5ذكورالجيش:الشارع- االسكان :الحي- الزرقاء مدرسة رقيه بنت الرسول الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء

ي سفيان االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 6اناثشارع المقداد بن عمرو:الشارع- جبل طارق بن زياد :الحي- الزرقاء مدرسة رملة بنت ابر

هة :الحي- الزرقاء مدرسة زرقاء اليمامة األساسية للبناتاألوىلالزرقاء ن 4اناثالزهور:الشارع- التن

14مختلطحبيب بن عدي:الشارع- الجندي :الحي- الزرقاء مدرسة زينب االسدية الثانوية المختلطةاألوىلالزرقاء

3ذكورالهاشمي:شارع- رمزي :حي- الزرقاء مدرسة زينب الهاللية األساسية للبناتاألوىلالزرقاء

ى :الحي- الزرقاء مدرسة زينب بنت الرسول األساسية المختلطةاألوىلالزرقاء 3اناثشهداء العامرية:الشارع- ضاحية الثورة العربية الكتر

ناألوىلالزرقاء ي وقاص االساسية للبني  7ذكورالشارع الرئيسي  معصوم:الشارع- حي معصوم الوسط التجاري :الحي- الزرقاء مدرسة سعد بن ابر

ناألوىلالزرقاء 4اناثاالمت  محمد:الشارع- حي االمت  محمد :الحي- الزرقاء مدرسة سعيد بن المسيب األساسية للبني 

األوىلالزرقاء
ن الثانوية الشاملة  مدرسة سكينة بنت الحسي 

للبنات
8اناث36شارع مكة المكرمة :الشارع- الزرقاء الجديدة :الحي- الزرقاء 

5اناثسعد زغلول الملعب البلدي:الشارع- جناعة :الحي- الزرقاء مدرسة سمية االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

ناألوىلالزرقاء 5اناثعز الدين القسام:الشارع- حي جناعة :الحي- الزرقاء مدرسة طارق بن زياد االساسية للبني 

ناألوىلالزرقاء ن الثانوية الشاملة للبني  ن مدرسة طه حسي  ن :الحي- مخيم حطي  ي التل:الشارع- مخيم حطي 
13ذكوروصفن

األوىلالزرقاء
مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب االساسية 

المختلطة
6ذكورياجوز:عوجان الشارع:الحي- الرصيفة - الزرقاء 

ن :الحي- الزرقاء مدرسة عائشة القرطبية االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 7اناثاحد:الشارع- حي الحسي 

ناألوىلالزرقاء ن الثانوية للبني  ي مدرسة علي بن الحسي  ي :الحي- االزرق الجنوبر 1ذكورخلف المحكمة:الشارع- االزرق الجنوبر

8ذكورطارق بن زياد:الشارع- عوجان :الحي- الرصيفة مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبناتاألوىلالزرقاء

ن غزال الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء فة :الحي- الرصيفة مدرسة عي  ن:الشارع- المشت  12اناثشارع الملك حسي 

10مختلطش الشيخ عبد هللا- التجاري :الحي- الزرقاء مدرسة فاطمة الزهراء االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

3اناثابن البيطار:الشارع- حي معصوم :الحي- الزرقاء مدرسة فاطمه بنت الخطاب الثانوية للبناتاألوىلالزرقاء

14اناثأنس بن مالك:الشارع- أم جرادة :الحي- الرصيفة مدرسة قطر الندى الثانوية المختلطةاألوىلالزرقاء

ناألوىلالزرقاء هة :الحي- الزرقاء مدرسة محمد بن القاسم االساسية للبني  ن يد:الشارع- التن 5ذكورالتر

ناألوىلالزرقاء اء:الشارع- الجبل الشماىلي :الحي- الرصيفة مدرسة مصعب بن عمت  االساسية للبني  7اناثالبتر
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ناألوىلالزرقاء ي سفيان  الشاملة للبني  ى :الحي- الزرقاء مدرسة معاوية بن ابر ي:الشارع- الثورة العربية الكتر
ن الحسنن 6اناثامي 

اوي :الحي- الزرقاء مدرسة مؤتة االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء 5اناث26:الشارع- البتر

اوي :الحي- الزرقاء مدرسة مؤتة االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 5اناث26:الشارع- البتر

ن :الحي- الرصيفة مدرسة ميمونة بنت سعد االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 5اناثاالمت  محمد:الشارع- حي الحسي 

5ذكورالزبت  بن العوام-حي بر خ :الزرقاء مدرسة نهاوند االساسية المختلطةاألوىلالزرقاء

ي اميه االساسية للبناتاألوىلالزرقاء 6اناث(صحابية )هند بنت امية :الشارع- عوجان :الحي- الرصيفة مدرسة هند بنت ابر

مدرسة هند بنت امية االساسية للبناتاألوىلالزرقاء
ى :الحي- الزرقاء  ضاحية الثورة العربية :الشارع- ضاحية الثورة العربية الكتر

ى الكتر
6ذكور

نالثانيةالزرقاء 6ذكورانس بن مالك:الشارع- حي الملك طالل :الحي- الزرقاء مدرسة ابن خفاجة االساسية للبني 

نالثانيةالزرقاء 2ذكورالرئيسي:الشارع- أبو الزيغان :الحي- ابو الزيغان مدرسة ابو الزيغان األساسية للبني 

2اناثشارع المدارس:الشارع- ابو الزيغان :الحي- ابو الزيغان مدرسة ابو الزيغان الثانوية االوىل المختلطةالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء ي:الشارع- عوجان :الحي- الزرقاء مدرسة ابو ذر الغفاري االساسية للبني 
6ذكورالملك عبد هللا الثابن

ي:الحي- الزرقاء مدرسة اروى بنت الحارث الثانوية الشاملة للبناتالثانيةالزرقاء 4اناثشارع الدوحه:الشارع- عوجان الغربر

نالثانيةالزرقاء ين:الشارع- الزواهرة :الحي- الزرقاء مدرسة االمت  الحسن الثانوية الشاملة للبني  8ذكورطريق بت 

نالثانيةالزرقاء 7ذكور:الشارع- البلدية :الحي- السخنة مدرسة السخنة الثانوية للبني 

8اناثزينب بنت العوام:الشارع- الجبل االبيض :الحي- الزرقاء مدرسة الشاملة الثانوية للبناتالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء ي - الهاشمية :الحي- اسكان الهاشمية مدرسة الشهيد احمد الزيود الثانوية للبني 
ر
ق 6ذكورش المركز الصحي:الشارع- الحي الش 

نالثانيةالزرقاء 5ذكورالمدارس:الشارع- الروضة :الحي- الهاشمية مدرسة الشهيد راشد الزيود الثانوية للبني 

نالثانيةالزرقاء 2ذكورالرئيسي:الشارع- أم الصليح :الحي- أم الصليح مدرسة الشهيد لؤي الزيود الثانوية للبني 

2اناثالرئيسي:الشارع- العالوك :الحي- العالوك مدرسة العالوك الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء 1ذكور:الشارع- العالوك :الحي- العالوك مدرسة العالوك الثانوية للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- الكمشة :الحي- الكمشة مدرسة الكمشة الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء 3ذكور:الشارع- الكمشة :الحي- الكمشة مدرسة الكمشة الثانوية للبني 

6اناثالعبسي:الشارع- جبل االمت  حسن :الحي- الزرقاء مدرسة المدينة المنورة االساسية المختلطةالثانيةالزرقاء

ي :الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء
ر
ق 3ذكورشارع النض:الشارع- الش 

3اناثالرئيسي:الشارع- أم الصليح :الحي- أم الصليح مدرسة ام الصليح الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء

يك االنصارية الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء 9اناثالرئيسي:الشارع- اسكان الهاشمية :الحي- اسكان الهاشمية مدرسة ام رس 

نالثانيةالزرقاء ي طالب:الشارع- الزواهرة  حي الفالح :الحي- الزرقاء مدرسة انور نسيبة االساسية للبني  9ذكورعلي بن أبر
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6ذكوراسكان الهاشمية:الحي- اسكان الهاشمية مدرسة إسكان الهاشميه االساسيه المختلطهالثانيةالزرقاء

3اناثأم رمانة الرئيسي:الشارع- أم رمانة :الحي- أم رمانة مدرسة أم رمانة االساسية للبناتالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء 2ذكوررئيسي:الشارع- ام رمانة :الحي- أم رمانة مدرسة أم رمانة الثانوية للبني 

ى الثانوية للبناتالثانيةالزرقاء 4ذكورأبو حامد الغزاىلي:الشارع- حي الجتر :الحي- الزرقاء مدرسة بدر الكتر

ين الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء ين مدرسة بت  3اناثالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- بت 

نالثانيةالزرقاء ين الثانوية للبني  ين مدرسة بت  ين :الحي- بت  3ذكورالرئيسي:الشارع- بت 

6اناثالمهاجر بن دينار:الشارع- جبل االمت  الحسن :الحي- الزرقاء مدرسة جبل االمت  حسن االساسية االوىل للبناتالثانيةالزرقاء

الثانيةالزرقاء
ن االساسية المختلطة  مدرسة خديجة ام المؤمني 

االوىل
6ذكورأبو حامد الغزاىلي:الشارع- حي الجتر :الحي- الزرقاء 

5اناثالرئيسي:الشارع- دوقرة :الحي- ابو الزيغان مدرسة دوقره الثانوية للبناتالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء 4ذكورالرئيسي:الشارع- دوقرة :الحي- الرحيل مدرسة دوقره الثانوية للبني 

17اناثشارع القعقاع:الشارع- حي الزواهره :الحي- الزرقاء مدرسة رابعة العدوية االساسية االوىل للبناتالثانيةالزرقاء

2مختلط:الشارع- رجم الشوف :الحي- رجم الشوك مدرسة رجم الشوف االساسيه المختلطةالثانيةالزرقاء

7اناثابن زيدون:الشارع- الجبل األبيض :الحي- الزرقاء مدرسة شجرة الدر االساسية االوىل للبناتالثانيةالزرقاء

ي :الحي- رصوت مدرسة رصوت الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء 3اناثالحوايا:الشارع- الغربر

نالثانيةالزرقاء 2ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- رصوت مدرسة رصوت الثانوية للبني 

الثانيةالزرقاء
ن  ة هيا بنت الحسي  مدرسة ضاحية سمو االمت 

االوىل
ة هيا :الحي- الزرقاء  4اناثعتبان بن مالك:الشارع- ضاحية االمت 

ة رحمة :الحي- الزرقاء مدرسة عائشة الباعونية الثانوية الشاملة للبناتالثانيةالزرقاء 6اناثعائشة الباعونية:الشارع- جبل األمت 

2اناثخالد بن سعد:الشارع- حي الخاليله :الحي- الزرقاء مدرسة عز الدين القسام االساسية المؤنثة االوىلالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء ة هيا :الحي- الزرقاء مدرسة عقبة بن نافع االساسية االوىل للبني  4اناثحسن زهران:الشارع- ضاحية االمت 

نالثانيةالزرقاء ي:الشارع- اسكان الهاشمية :الحي- اسكان الهاشمية مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني 
5اناثشارع الملك عبدهللا الثابن

نالثانيةالزرقاء ة رحمة :الحي- الزرقاء مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبني  9ذكورالمهدي:الشارع- جبل األمت 

نالثانيةالزرقاء ي:الشارع- عوجان :الحي- الزرقاء مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبني 
7ذكورالملك عبد هللا الثابن

نالثانيةالزرقاء ين الرئيسي:الشارع- مرحب :الحي- مرحب مدرسة مرحب الثانوية للبني  1ذكوربت 

2اناثالفالح:الشارع- الزواهره :الحي- الزرقاء مدرسة مكة االساسية للبناتالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء ر بن مسعود االساسية للبني 
7ذكوراالشعث بن قيس:الشارع- الجبل االبيض :الحي- الزرقاء مدرسة هابن

7اناث0:الشارع- البلدية :الحي- السخنة مدرسة هند بنت عتبة الثانوية المختلطةالثانيةالزرقاء

نالثانيةالزرقاء 8ذكوراالشعث بن قيس:الشارع- الجبل االبيض :الحي- الزرقاء مدرسة ياقوت الحموي االساسية للبني 
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حي السهل االساسيه المختلطهالمفرقالمفرق
الرئيسي:الشارع- حي السهل :الحي- الخالدية الجديدة 

5ذكور

6ذكور:الشارع- الضباط :الحي- المفرق حي الضباط االساسية للبناتالمفرقالمفرق

محمد الصايل الحسبان االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
شارع الكلية:الشارع- حي الحسبان :الحي- المفرق 

5اناث

المفرقالمفرق
ن الثانوية الشاملة  ة ايمان بنت الحسي  مدرسة األمت 

للبنات
ي :الحي- المفرق  6اناثشارع جرش:الشارع- الحي الجنوبر

قية االساسية للبناتالمفرقالمفرق قية مدرسة البويضة الش  4مختلطالرئيسي:الشارع: - الحي- البويضة الش 

5اناثالرئيسي:الشارع- الجبل األخضن :الحي- بلعما مدرسة الجبل االخضن االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

ي :الحي- الدجنية مدرسة الدجنية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق 4ذكور:الشارع- الغربر

نالمفرقالمفرق 4مختلطالشارع المؤدي لروضة البندان:الشارع- جنوب الشارع الرئيسي :الحي- الرويشد مدرسة الرويشد الثانوية للبني 

مدرسة الزنية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
الرئيسي:الشارع- الزنية :الحي- الزنية 

4اناث

4اناثالزنية:الشارع- الزنية :الحي- الزنية مدرسة الزنيه الثانوية الشاملة للبناتالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق مدرسة الزنيه الثانوية الشاملة للبني 
شارع البلدية:الشارع- حي البلدية :الحي- الزنية 

5ذكور

4مختلط0:الشارع- الزيتونة :الحي- بلعما مدرسة الزيتونة الثانوية المختلطةالمفرقالمفرق

2مختلطاربد:الشارع- الغدير االبيض :الحي- الغدير االبيض مدرسة الغدير االبيض االساسيه المختلطةالمفرقالمفرق

ي :الحي- المعمرية المعمرية/مدرسة القادسية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
ر
ق 2ذكورالزعفرانة:الشارع- الش 

نالمفرقالمفرق وكة الثانويه الشاملة للبني  وكة مدرسة المتر وكة :الحي- المتر 5ذكورالوحيدي:الشارع- المتر

ي المزة : الحي- المزه مدرسة المزة االساسية المختلطةالمفرقالمفرق 3مختلط:-الشارع- الغربر

3ذكورال يوجد:الشارع- ال يوجد :الحي- المزرعة مدرسة المزرعة الثانويه المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق 3اناثالزهور: الشارع- وسط البلد :الحي- المزرعة مدرسة المزرعه االساسية للبني 

فة الثانوية المختلطةالمفرقالمفرق فة مدرسة المش  فة :الحي- المش  فه:الشارع- المش  4اناثشارع المش 

6مختلط:الشارع- المطله :الحي- المطلة مدرسة المطله االساسيه المختلطهالمفرقالمفرق

2اناث:الشارع- المعمريه :الحي- المعمرية مدرسة المعمرية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق ي :الحي- المفرق مدرسة المفرق االساسيه االوىل للبني 
ر
ق 4ذكورالجيش:الشارع- الش 

ي. جرش . ش:الشارع- النهضة :الحي- المفرق مدرسة المفرق الثانوية للبناتالمفرقالمفرق
9مختلطقرب الدفاع المدبن

ي حسن مدرسة المنشية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
ي :الحي- منشية بنن

ر
ق 5اناثعمر بن الخطاب:الشارع- الش 

هة االساسية المختلطةالمفرقالمفرق ن هة مدرسة التن ن 2اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- التن

نالمفرقالمفرق هة األساسية للبني  ن
هة مدرسة التن ن 1ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- التن

قية االساسية المختلطةالمفرقالمفرق قية مدرسة ام النعام الش  3اناث:الشارع: - الحي- ام النعام الش 
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نالمفرقالمفرق قية الثانوية للبني  قية مدرسة ام النعام الش  قية :الحي- ام النعام الش  3ذكورالرئيسي:الشارع- ام النعام الش 

نالمفرقالمفرق ي حسن الثانوية للبني 
ي :الحي- ايدون مدرسة ايدون بنن

ر
ق 3ذكورالمدرسة:الشارع- الش 

2اناثام النعام الغربيةمدرسة أم النعام الغربية األساسية المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق ي :الحي- ام النعام الغربية مدرسة أم النعام الغربية الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- الش 

ي حسن مدرسة أم حبيبة االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
ي :الحي- منشية بنن ن:الشارع- الغربر 3ذكورالملك حسي 

8ذكور:الشارع- وسط البلد :الحي- بلعما مدرسة بلعما االساسية للبناتالمفرقالمفرق

2اناث:الشارع- الشماىلي :الحي- بلعما مدرسة بلعما الحي الشماىلي االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق قية)بويضة العليمات مدرسة بويضة العليمات األساسية للبني  ي :الحي - (بويضة الش 
ر
ق 2مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

نالمفرقالمفرق ي :الحي- المفرق مدرسة جعفر الطيار االساسية للبني  ي:الشارع- الجنوبر 4اناثالجنوبر

6ذكوراالمت  محمد:الشارع- النهضه :الحي- المفرق مدرسة حفصة بنت عمر االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

2اناثالعام:الشارع- الشماىلي :الحي- حمامة العموش مدرسة حمامة العموش االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق 2ذكور.جرش/الرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- حمامة العموش مدرسة حمامة العموش االساسيه للبني 

8ذكورحي العليمات:الشارع- حي العليمات :الحي- المفرق مدرسة حي العليمات الثانوية للبناتالمفرقالمفرق

2اناثبال:الشارع- ضاحية الملك عبدهللا :الحي- المفرق مدرسة حي الملك عبدهللا االساسية المختلطةالمفرقالمفرق

نالمفرقالمفرق 2ذكورحي الملك عبد هللا:الشارع- حي الملك عبد هللا :الحي- المفرق مدرسة حي الملك عبدهللا االساسية للبني 

ي االساسية المختلطةالمفرقالمفرق
ر
ق ي مدرسة حيان الرويبض الش 

ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- حيان :الحي- حيان الرويبض الش 

المفرقالمفرق
ي الثانوية الشاملة  مدرسة حيان الرويبض الغربر

المختلطة
ي  ي :الحي- حيان الروبض الغربر يد:الشارع- الحي الغربر 3اناثشارع التر

ف االساسية المختلطهالمفرقالمفرق ف مدرسة حيان المش  ي :الحي- حيان المش 
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الحي الش 

نالمفرقالمفرق ف الثانوية للبني  ف مدرسة حيان المش  ي :الحي- حيان المش  3ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

نالمفرقالمفرق 5اناثالعام:الشارع- عمر بن الخطاب :الحي- الخالدية الجديدة مدرسة خالد بن الوليد االساسية للبني 

ي :الحي- دحل مدرسة دحل الثانوية المختلطةالمفرقالمفرق 2اناث:الشارع- الجنوبر

نالمفرقالمفرق ي :الحي- دحل مدرسة دحل الثانوية للبني  1ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- ارحاب مدرسة رحاب االساسية للبناتالمفرقالمفرق 4اناثشارع جرش الرئيسي:الشارع- الغربر

نالمفرقالمفرق ي :الحي- ارحاب مدرسة رحاب االساسية للبني  4ذكورشارع البلدية:الشارع- الجنوبر

يد :الحي- بلعما مدرسة رفيدة االسلمية االساسية المختلطهالمفرقالمفرق 3اناثعمر بن الخطاب:الشارع- التر

نالمفرقالمفرق 3ذكورحي القادسية - (روضة االمت  محمد)الخربة السمراءمدرسة روضه االمت  محمد الثانوية الشاملة للبني 

3اناث:الشارع: - الحي - (روضة االمت  محمد)الخربة السمراءمدرسة روضه االمت  محمد الثانوية المختلطةالمفرقالمفرق
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نالمفرقالمفرق 4اناث:الشارع- حي المدارس :الحي- ارحاب مدرسة عبد هللا ابن الزبت  االساسية للبني 

نالمفرقالمفرق 5اناثشارع الملك فيصل-حي الضباط :الحي- المفرق مدرسة عبدهللا بن رواحة االساسية للبني 

نالمفرقالمفرق ي طالب االساسية للبني  ي :الحي- بلعما مدرسة عل بن ابر 3ذكورعثمان بن عفان:الشارع- الجنوبر

نالمفرقالمفرق ي حسن الثانوية الشامله للبني 
ن بنن ي حسن مدرسة عي 

ن بنن ي :الحي- عي 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نالمفرقالمفرق ي الثانوية للبني 
7ذكورالملك غازي:الشارع- الضباط :الحي- المفرق مدرسة فوزي الملفر

نالمفرقالمفرق 2ذكورنادرة:الشارع- نادرة :الحي- نادرة مدرسة نادرة االساسيه للبني 

ي :الحي- نادرة مدرسة نادرة الثانوية المختلطةالمفرقالمفرق 2اناث:الشارع- الغربر

نالمفرقالمفرق 7اناثاالمام ابو حنيفة:الشارع- الفدين :الحي- المفرق مدرسه ابو بكر الصديق االساسيه للبني 

ن الثانويه للبناتالمفرقالمفرق ة رايه بنت الحسي  ن:الشارع- السهاونه :الحي- المفرق مدرسه االمت  5ذكورالملك عبدهللا بن الحسي 

4اناثمركز الشباب:الشارع- النهضة :الحي- الدجنية مدرسه الدجنيه الثانوية الشاملة للبناتالمفرقالمفرق

ن بصبوص:الشارع- النهضة :الحي- المفرق مدرسه الربيع بنت معوذ االساسيه للبناتالمفرقالمفرق 9اناثالشهيد حسي 

4ذكورشارع الزهور:الشارع- الفدين :الحي- المفرق مدرسه الفدين الثانوية المختلطهالمفرقالمفرق

ي :الحي- المدور مدرسه المدور االساسيه المختلطهالمفرقالمفرق
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي الش 

نالمفرقالمفرق 1ذكور:الشارع: - الحي- المدور مدرسه المدور االساسيه للبني 

نالمفرقالمفرق 6اناثفيصل االول:الشارع- الضباط :الحي- المفرق مدرسه المفرق االساسيه الثانية للبني 

نالمفرقالمفرق 7اناثالجيش:الشارع- الضباط :الحي- المفرق مدرسه المفرق الثانوية الصناعيه للبني 

ي حسن مدرسه المنشية الثانوية الشامله للبناتالمفرقالمفرق
6اناثبال:الشارع- الشماىلي :الحي- منشية بنن

نالمفرقالمفرق ي حسن مدرسه المنشية الثانوية الشامله للبني 
ي :الحي- منشية بنن 8ذكورشارع اإلسكان:الشارع- الغربر

ي حسن الثانوية للبناتالمفرقالمفرق
ي :الحي- ايدون مدرسه ايدون بنن 3اناثالعام:الشارع- الغربر

ي :الحي- بلعما مدرسه بلعما الثانوية الشاملة للبناتالمفرقالمفرق 4اناثالشارع الرئيسي:الشارع- الحي الغربر

ي :الحي- ارحاب مدرسه رحاب الثانويه الشاملة للبناتالمفرقالمفرق 2ذكورالمفرق-الرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي حسن الثانوية المختلطهالمفرقالمفرق
ن بنن ي حسن مدرسه عي 

ن بنن ي حسن :الحي- عي 
ن بنن ي حسن:الشارع- عي 

ن بنن 2اناثعي 

4اناثالعام:الشارع- عمر بن الخطاب :الحي- الخالدية القديمة مدرسه فاطمة الزهراء الثانوية الشامله المختلطةالمفرقالمفرق

الطفيلةالطفيله
ن ن البيضاء الثانوية للبني  ن البيضا العي  المركز الصحي:الشارع- الحنانة :الحي- العي 

4ذكور

نالطفيلةالطفيله ي وقاص االساسية للبني  سعد بن ابر
ي :الحي- القادسية  الرئسي:الشارع- الجنوبر

2ذكور

نالطفيلةالطفيله 2ذكورابوبنا:الشارع- ابوبنا :الحي- ابو بنا مدرسة ابو بنا الثانوية للبني 

2اناثشارع المدرسة:الشارع- ابو بنا :الحي- ابو بنا مدرسة ابوبنا الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله
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ي :الحي- ارحاب مدرسة ارحاب الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله
ر
ق 1اناثالشارع الرئيسي:الشارع- الحي الش 

نالطفيلةالطفيله 1ذكورالرئيسي:الشارع- الغزي :الحي- ارحاب مدرسة ارحاب الثانوية للبني 

نالطفيلةالطفيله 2ذكور:الشارع: - الحي- ارويم مدرسة ارويم االساسية للبني 

اره/ شارع المدارس:الشارع: - الحي- ارويم مدرسة ارويم الثانوية للبناتالطفيلةالطفيله 2اناثرس 

نالطفيلةالطفيله الحسن:الشارع- وادزيد :الحي- الطفيلة مدرسة األمت  الحسن الثانوية للبني  3ذكوراالمت 

3ذكورالزريقيات:الحي- العيص مدرسة الحارث بن عمت  االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

4مختلطالزيتون:الشارع- البحرات :الحي- الطفيلة مدرسة الطفيلة االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله 5ذكور:الشارع: - الحي- الطفيلة مدرسة الطفيلة الثانوية المهنية للبني 

4اناثالبقيع:الشارع- البقيع :الحي- الطفيلة مدرسة الطفيلة الثانوية للبناتالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله نيس :الحي- الطفيلة مدرسة الطفيلة الثانوية للبني  4ذكوربالقرب من غرفة التجارة والصناعة:الشارع- التر

4اناثالبلدية:الشارع- الحاوز :الحي- العيص مدرسة العيص االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

5اناثالبلدية:الشارع- الحاووز :الحي- العيص مدرسة العيص الثانوية الشاملة للبناتالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله مدرسة العيص الثانوية للبني 
الحسا/ الطفيلة :الشارع- الجامعة :الحي- العيص 

3ذكور

ن البيضاء االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله ن البيضا مدرسة العي  4ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- حي المدارس :الحي- العي 

ن البيضاء الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله ن البيضا مدرسة العي  5اناثخالد بن الوليد:الحي- العي 

5اناثالشارع الرئيسي:الشارع- الشارع الرئيسي :الحي- القادسية مدرسة القادسية الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله ي:الشارع- المدارس :الحي- القادسية مدرسة القادسية الثانوية للبني  5ذكورالغربر

6ذكورالمنصورة:الشارع- المنصورة :الحي- الطفيلة مدرسة المنصورة االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله نيس :الحي- الطفيلة مدرسة انس بن مالك األساسية للبني  4اناثالرئيسي:الشارع- التر

نالطفيلةالطفيله ا االساسية  للبني  مدرسة بصت 
ا  الشارع الرئيسي:الشارع- حي الحاووز :الحي- بصت 

3ذكور

ا الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله ا مدرسة بصت  5اناثالرئيسي:الشارع- الربص العاىلي :الحي- بصت 

نالطفيلةالطفيله ا الثانوية للبني  ا مدرسة بصت  5ذكورالحارث:الشارع- الحارث :الحي- بصت 

3ذكورالرئيسي:الشارع- البقيع :الحي- الطفيلة مدرسة بالط الشهداء االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

مدرسة خولة بنت االزور السااسية المختلطةالطفيلةالطفيله
ن البيضا  شارع الحاوز:الشارع- الحاووز :الحي- العي 

4اناث

ف الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله ن:الشارع- القض :الحي- الطفيلة مدرسة زين الش  3ذكورفلسطي 

ي :الحي- صنفحه مدرسة صنفحة االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله
ر
ق 2اناثشارع البلدية:الشارع- الحي الش 

نالطفيلةالطفيله ي :الحي- صنفحه مدرسة صنفحة االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الغربر
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1اناث:الشارع- عابل :الحي- عابل مدرسة عابل االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله 1ذكورالرئيسي:الشارع- عابل :الحي- عابل مدرسة عابل االساسية للبني 

نالطفيلةالطفيله 4اناثالرئيسي:الشارع- المنصورة :الحي- الطفيلة مدرسة عمار بن يارس االساسية للبني 

نالطفيلةالطفيله 7اناثالرئيسي:الشارع- واد زيد :الحي- الطفيلة مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- حي ام قري :الحي- الطفيلة مدرسة عمورية االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

4اناثبجانب مسجد الحسن بن علي- عيمةمدرسة عيمة االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله

نالطفيلةالطفيله 5ذكورالرئيسي:الشارع: - الحي- عيمه مدرسة عيمة الثانوية الشاملة للبني 

نالطفيلةالطفيله 3ذكوراالستقالل:الشارع- المجزة :الحي- غرندل مدرسة غرندل الثانوية الشاملة للبني 

4اناثشارع االمت  محمد:الشارع- حي المجد :الحي- غرندل مدرسة غرندل الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله

ا مدرسة فاطمة الزهراء االساسية للبناتالطفيلةالطفيله 4اناثحي المدارس/ القادسية / لواء بصت 

نيس :الحي- الطفيلة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المختلطةالطفيلةالطفيله 3اناث:الشارع- التر

ن:الحي- الطفيلة مدرسة فاطمة بنت اليمان االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله 3اناثالتي 

مدرسة مريم البتول االساسية المختلطةالطفيلةالطفيله
ا  :الشارع- ام التمر :الحي- بصت 

5اناث

ي :الحي- العريش العريش األساسية المختلطةمادبامادبا 2مختلط-الغربر

ي بكر االساسية المختلطهمادبامادبا 3ذكور-حي الصناعة :الحي- مأدبا مدرسة اسماء بنت ابر

نمادبامادبا 4ذكورالملوكي:الشارع- الشهيد الملك عبدهللا :الحي- مليح مدرسة االستقالل االساسية للبني 

ن الثانويةمادبامادبا ة راية بنت الحسي  ي :الحي- مأدبا مدرسة االمت 
ر
ق 4اناثالمعتصم:الشارع- الش 

ه بسمه الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا ي التل)القدس:شارع- حي المحافظة -مأدبا مدرسة االمت 
3ذكور(دوار وصفن

3ذكورالرئيسي:الشارع- العريض :الحي- العريض مدرسة الجبل الثانوية الشاملة المختلطةمادبامادبا

2اناثالجديدة:الشارع- الجديدة :الحي- الجديدة مدرسة الجديدة االساسية المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا 2ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- العريض  مدرسة الجديدة الثانوية للبني 

نمادبامادبا 3ذكورعثمان بن عفان:الشارع- بيت المقدس :الحي- مأدبا مدرسة الحمد االساسيه للبني 

2ذكورابن سعيد:الشارع- السعيدات :الحي- الخطابية مدرسة الخطابية األساسية المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا ي:الشارع- حي الخطابية - الخطابية مدرسة الخطابية األساسية للبني  1اناثالرئيسي الغربر

4اناث-التيم :الحي- مأدبا مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا

2اناثالكرك:الشارع- السواعدة  :الحي- مليح مدرسة السواعدة الثانوية المختلطةمادبامادبا

2اناث0:الشارع- حي البلدية :الحي- الشقيق مدرسة الشقيق الثانوية المختلطةمادبامادبا
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نمدرسة الشقيق مادبامادبا 2ذكورعثمان بن عفان:الشارع- صالح الدين :الحي- الشقيق الثانوية للبني 

4اناثاألمت  حسن: شارع- الفيصلية  مدرسة الشيماء االساسية المختلطةمادبامادبا

3اناث-الشماىلي :الحي- العالية مدرسة العالية الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا

نمادبامادبا ي طالب :الحي- العالية مدرسة العالية الثانوية الشاملة للبني  ي:الشارع- علي بن ابر 2ذكورالغربر

3اناث-الفيحاء مدرسة الفيحاء الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا

نمادبامادبا 3ذكورعمر بن عبد العزيز:الشارع- الشماىلي :الحي- الفيحاء مدرسة الفيحاء الثانوية للبني 

نمادبامادبا ي :الحي- الفيصلية  مدرسة الفيصلية الثانوية الشاملة للبني  4ذكورصياغة:الشارع- الغربر

نمادبامادبا ي :الحي- مأدبا مدرسة القادسية الثانوية الشاملة للبني  بية:الشارع- الحي الغربر 6ذكورشارع التر

2اناثالقريات:الشارع- القريات :الحي- القريات مدرسة القريات االساسية المختلطةمادبامادبا

مادبامادبا
مدرسة المامونية الغربية الثانوية المختلطة 

الشاملة
ن:الحي- المأمونية  4اناث:الشارع- المامونية الغربية / الحسي 

نمادبامادبا مدرسة المأمونية الثانوية الشاملة للبني 
بالقرب من الشارع الرئيسي العام :الشارع- حي األمت  حسن :الحي- المأمونية 

ي-عمان مادبا الغربر
3ذكور

3اناث-النض :الحي- مأدبا مدرسة النطافة األساسية المختلطهمادبامادبا

نمادبامادبا 3اناثالمحكمة:الشارع- محمد الفاتح :الحي- مأدبا مدرسة النطافة الثانوية الشاملة للبني 

1اناث-اليشى :الحي- الفيصلية مدرسة اليشى االساسية المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا ي :الحي- مأدبا مدرسة أبو عبيدة الثانوية للبني 
ر
ق 8ذكورالمقداد بن االسود:الشارع- الش 

ي حميدة االساسية المختلطةمادبامادبا
2اناثبرزةمدرسة برزا بنن

نمادبامادبا ي حميدة الثانوية للبني 
1ذكورالرئيسي:الشارع- برزا :الحي- برزة مدرسة برزا بنن

8اناثالهاشمي:الشارع- حي المعايعة :الحي- مأدبا مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا 6اناثالبلدية:الشارع- المعايعة :الحي- مأدبا مدرسة بطريركية الروم األرثوذكس للبني 

ن الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا ة بسمة:الشارع- الهاشمي :الحي- مأدبا مدرسة بطريركية الالتي  8ذكوراألمت 

ي :الحي- جرينة مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا 5اناث-الغربر

نمادبامادبا 5ذكورجرينة- غرناطة :الشارع- جرينة :الحي- جرينة مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للبني 

4اناثشارع المخابرات:الشارع- حنينا :الحي- مأدبا مدرسة حنينا األساسية المختلطةمادبامادبا

4ذكور-النديم :الحي- مأدبا مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطةمادبامادبا

مادبامادبا
مدرسة خولة بنت االزور الثانوية الشاملة 

المختلطة
4اناثصالح الدين:الشارع- حي االزايده :الحي- مأدبا 

6مختلطالرئيسي:الشارع- دليلة الحمايدة مدرسة دليلة الحمايدة االساسية المختلطةمادبامادبا

ن الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا ي :الحي- مأدبا مدرسة ذات النطاقي  1اناثالعام:الشارع- الغربر
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نمادبامادبا 3ذكورالمتضفية:الشارع- الوسط :الحي- ذيبان مدرسة ذيبان االساسية االوىل للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- الرئيسي :الحي- ذيبان مدرسة ذيبان االساسية المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا ي :الحي- ذيبان مدرسة ذيبان الثانوية الشامله للبني 
ر
ق 5اناثذيبان ام الرصاص:الشارع- الش 

ي :الحي- ذيبان مدرسة ذيبان الثانوية للبناتمادبامادبا
ر
ق 3ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- الش 

نمادبامادبا 3ذكورشارع الصناعة:الشارع- الشفاء :الحي- مأدبا مدرسة زيد بن حارثة الثانوية الشاملة للبني 

نمادبامادبا ي:الحي- الهاللية مدرسة طارق بن زياد الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ن االساسية المختلطهمادبامادبا ي :الحي- مأدبا مدرسة عائشه ام المومني 
ر
ق 4اناثشارع المعتصم:الشارع- الحي الش 

نمادبامادبا ي :الحي- مأدبا مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية الشاملة للبني  ن:الشارع- الحي الغربر 4ذكورفلسطي 

نمادبامادبا 4اناث-نديم :الحي- مأدبا مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني 

نمادبامادبا ي :الحي- ذيبان مدرسة عمرو بن العاص االساسية للبني 
ر
ق 3ذكورالسعادة:الشارع- الش 

2اناثالرشيد:الشارع- غرناطة :الحي- غرناطة مدرسة غرناطة االساسية للبناتمادبامادبا

نمادبامادبا 2ذكورغرناطة- مادبا مدرسة غرناطة الثانوية للبني 

ي :الحي- مأدبا مدرسة فاطمه الزهراء االساسية للبناتمادبامادبا
ر
ق 5اناثمأدبا-الرئيسي عمان :الشارع- الش 

1اناثفلحا- ذيبان مدرسة فلحا االساسية المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا ي :الحي- فلحا مدرسة فلحا االساسية للبني 
ر
ق 1ذكورالرئيسي بالقرب من المسجد:الشارع- الش 

نمادبامادبا 3ذكورالرئيسي:الشارع- عبدهللا بن  رواح :الحي- لب مدرسة لب االساسية للبني 

7اناثالرئيسي:الشارع- جعفر الطيار :الحي- لب مدرسة لب الثانوية الشاملة المختلطةمادبامادبا

نمادبامادبا 4ذكورالشارع الملوكي:الشارع- لب :الحي- لب مدرسة لب الثانوية الشاملة للبني 

7ذكورشارع القدس- مأدبا مدرسة مادبا االساسية المختلطةمادبامادبا

5اناثصهيب الرومي:الشارع- بيت المقدس :الحي- لواء قصبة مأدبا مدرسة مادبا الثانوية األوىل الشاملة للبناتمادبامادبا

نمادبامادبا 11ذكورالملوكي:الشارع- ابو عبيدة :الحي- مأدبا مدرسة مادبا الثانوية الشاملة للبني 

5اناث-رب  ع العجلة :الحي- مأدبا  للبناتمدرسة مادبا الثانوية المهنية مادبامادبا

نمادبامادبا ن:الشارع- الشفاء :الحي- مأدبا مدرسة مادبا المهنية الشاملة للبني  5اناثعائشة ام المؤمني 

نمادبامادبا ن األساسية للبني  ن مدرسة ماعي  5ذكورالرئيسي:الشارع- الوسط :الحي- ماعي 

ن الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا ن مدرسة ماعي  ي :الحي- ماعي  ن:الشارع- الغربر 3اناثشارع حمامات ماعي 

نمادبامادبا ن الثانوية الشاملة للبني  ن مدرسة ماعي  3اناثالمسجد:الشارع- الشماىلي :الحي- ماعي 

نمادبامادبا 2اناث-مصعب بن عمت  :الحي- مكاور مدرسة مكاور االساسية للبني 



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

3اناثالرئيسي:الشارع- االمت  حسن :الحي- مليح مدرسة مليح االساسية للبناتمادبامادبا

ي :الحي- مليح مدرسة مليح الثانوية الشاملة للبناتمادبامادبا
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نمادبامادبا 4ذكورمقابل المركز الصحي بجانب مركز مليح للشباب- الطريق الملوكي - مليح مدرسة مليح الثانوية للبني 

3اناثشارع مدرسة المهنية:الشارع- حي العلماء :الحي- مأدبا مدرسة نسيبة المازنيه االساسية المختلطةمادبامادبا

يمادبامادبا
ر
1ذكور-عفنان :الحي- الفيصلية معهد مادبا للتدريب السياحي والفندق

ج الثانوية جرشجرش ج :الحي- سوف المختلطةمدرسة التر 5اناثالزيتونه:الشارع- التر

نجرشجرش ج الثانوية للبني  ج :الحي- سوف مدرسة التر 5ذكورالزيتونة:الشارع- التر

ن االساسية المختلطةجرشجرش كتي  مدرسة التر
ن :الحي- جرش  كتي  حسن الكايد.ش:الشارع- التر

3اناث

7مختلطمخيم غزة الرئيسي:الشارع: - الحي- الجبارات مدرسة الجبارات االساسية المختلطةجرشجرش

3اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الجزازة مدرسة الجزازة الثانوية للبناتجرشجرش

نجرشجرش ي :الحي- الجزازة مدرسة الجزازة الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

5مختلطالمدارس:الشارع- المدارس :الحي- الحدادة مدرسة الحدادة الثانوية الشاملة للبناتجرشجرش

ه:الشارع- جبل العتمات :الحي- جرش مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة للبناتجرشجرش ن 6ذكورشارع المنتر

2اناثالمدرسة.ش:الشارع- حي المسجد :الحي- الرشايدة مدرسة الرشايدة االساسية المختلطةجرشجرش

نجرشجرش 2ذكورالرئيسي:الشارع- الرشايدة :الحي- الرشايدة مدرسة الرشايدة االساسية للبني 

ي األساسية المختلطةجرشجرش
ي مدرسة الرياش 

ي :الحي- الرياش 
2مختلطالكفت - جرش :الشارع- الرياش 

7ذكورالرئيسي:الشارع- دوار الشهيد كايد محمد كايد :الحي- الكتة مدرسة الكتة االساسية المختلطهجرشجرش

4اناثشارع المحافت :الشارع- المحافت  :الحي- الكتة مدرسة الكتة الثانوية الشاملة المختلطةجرشجرش

نجرشجرش ن:الشارع- وسط البلد :الحي- الكتة مدرسة الكته الثانوية للبني  4اناثشارع دبي 

3اناثالرئيسي:الشارع- المدارس :الحي- الكفت  مدرسة الكفت  الثانوية الشاملة للبناتجرشجرش

نجرشجرش 2ذكورشارع الرئيسي:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- الكفت  مدرسة الكفت  الثانوية للبني 

نجرشجرش 6مختلطشارع المفرق:الشارع- الجامع :الحي- المجر مدرسة المجر األساسية للبني 

نجرشجرش فة الغربيه الثانوية للبني  فه الغربية مدرسة المشت  ي :الحي- المشت 
ر
ق فة:الشارع- الش  3ذكورالمفرق المشت 

فه الغربيه الثانويه الشاملة للبناتجرشجرش فه الغربية - جرش مدرسة المشت  4اناثحي الرحايمة- المشت 

4اناثالرئيسي:الشارع- عثمان بن عفان :الحي- المصطبة مدرسة المصطبة الثانوية المختلطةجرشجرش

نجرشجرش ي :الحي- المصطبة مدرسة المصطبة الثانوية للبني 
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الش 

نجرشجرش 6ذكورالرئيسي:الشارع- الشارع الرئيسي :الحي- ريمون مدرسة المعراض االساسية للبني 
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ي :الحي- المنصورة مدرسة المنصورة الثانوية المختلطةجرشجرش 3مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

6اناثالمدارس:الشارع- مخيم سوف :الحي- مخيم سوف مدرسة اناث مخيم سوف االعدادية االوىلجرشجرش

نجرشجرش 6ذكورشارع المفرق:الشارع- جبل العتمات :الحي- جرش مدرسة أبو ذر الغفاري االساسية للبني 

يد :الحي- ساكب مدرسة آمنه بنت وهب االساسية للبناتجرشجرش يد :الشارع- التر 6اناثجرش- المعراض - التر

نجرشجرش 5ذكورالملك عبدهللا:الشارع- باب عمان :الحي- جرش مدرسة باب عمان االساسية للبني 

5ذكورظهر الشو:الشارع- باب عمان :الحي- جرش مدرسة باب عمان األساسية المختلطةجرشجرش

ي- برما مدرسة برما االساسية المختلطةجرشجرش 4اناثالحي الغربر

نجرشجرش 4ذكورالشارع الرئيسي-برما مدرسة برما االساسية للبني 

ي :الحي- برما مدرسة برما الثانوية للبناتجرشجرش 4اناثشارع المدرسة:الشارع- الغربر

نجرشجرش 4ذكورالرئيسي:الشارع - 3حوض البلد :الحي- برما مدرسة برما الثانوية للبني 

ي :الحي- بليال مدرسة بليال الثانوية المختلطةجرشجرش
ر
ق 4اناثشارع مدرسة البنات:الشارع- الش 

نجرشجرش ي :الحي- بليال مدرسة بليال الثانوية للبني  5ذكورالبلدية:الشارع- الغربر

2اناثالمدارس:الشارع- أم نوارة :الحي- تلعة الرز مدرسة تلعة الرز االساسية المختلطةجرشجرش

نجرشجرش مدرسة تلعة الرز االساسية للبني 
- قرب مسجد تلعة الرز - شارع تلعة الرز - حي تلعة الرز:الحي- تلعة الرز 

الرئيسي:الشارع
1ذكور

1اناثشارع قري    ع:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- جبا مدرسة جبا االساسية المختلطةجرشجرش

نجرشجرش ي :الحي- جبا مدرسة جبا االساسية للبني  1ذكورقري    ع-جبا:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- جبة مدرسة جبة الثانوية للبناتجرشجرش
ر
ق 5اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نجرشجرش ي :الحي- جبة مدرسة جبة الثانوية للبني 
ر
ق 3ذكورالجامع:الشارع- الش 

مدرسة جبل الشيخ مصلح االساسية المختلطةجرشجرش
ابو ذر :الشارع- جبل الشيخ مصلح بجانب حذيفة بن اليمان :الحي- جرش 

الغفاري
4اناث

نجرشجرش طة :الحي- جرش مدرسة جرش االساسية للبني  5ذكورشارع  حمزه بن عبد المطلب:الشارع- حي الش 

ي:الشارع- المستشفن :الحي- جرش مدرسة جرش الثانوية للبناتجرشجرش 6اناثالفارابر

نجرشجرش 5ذكورباب عمان:الشارع- باب عمان :الحي- جرش مدرسة جرش الثانوية للبني 

نجرشجرش 5ذكورشارع حمزه بن عبد المطلب:الشارع- الملعب البلدي :الحي- جرش مدرسة حسن الكايد الثانوية المهنية الشاملة للبني 

ه :الحي- نحلة مدرسة خديجه بنت خويلد االساسيه المختلطةجرشجرش ة:الشارع- المقتر 5اناثالمقتر

4اناثالشارع الرئيسي:الشارع- الرضوانية :الحي- دير الليات مدرسة دير الليات الثانوية للبناتجرشجرش

نجرشجرش ي :الحي- دير الليات مدرسة دير الليات الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورسوف:الشارع- الحي الش 

6ذكورالشارع العام:الشارع- حي المدارس - مخيم سوف - جرش :الحي- مخيم سوف مدرسة ذكور مخيم سوف االعدادية االوىلجرشجرش
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ي :الحي- ريمون مدرسة ريمون االساسية للبناتجرشجرش
ر
ق 4اناثشارع البلدية:الشارع- الش 

ي /ريمون مدرسة ريمون الثانوية للبناتجرشجرش 4اناثالشارع الرئيسي/ الحي االغربر

نجرشجرش 6اناثشارع المستشفن الرئيسي:الشارع- حي المستشفن :الحي- جرش مدرسة زيد بن حارثه الثانوية للبني 

نجرشجرش ن:الشارع- الشمالية :الحي- ساكب مدرسة ساكب االساسيه للبني  6ذكورالحسي 

6اناثالخربة:الشارع- الخربة :الحي- ساكب مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبناتجرشجرش

نجرشجرش ي-   ساكب   مدرسة ساكب الثانوية الشاملة للبني  6ذكورالحي الغربر

نجرشجرش 5ذكورالنهضة:الشارع- بصة لوزة :الحي- سوف مدرسة سوف االساسة للبني 

ي :الحي- سوف مدرسة سوف الثانوية الشاملة المختلطةجرشجرش 6اناثمسجد النور:الشارع- الغربر

نجرشجرش 5ذكورشارع المدارس:الشارع- بصة لوزه :الحي- سوف مدرسة سوف الثانوية الشاملة للبني 

مدرسة سوف الثانوية للبناتجرشجرش
شارع المدارس:الشارع- بصة لوزه :الحي- سوف 

5اناث

نجرشجرش مدرسة ظهر الشو االساسية للبني 
ظهر الشو:الشارع- حي األمت  حمزة :الحي- جرش 

4اناث

ن:الشارع- حي االمت  حمزه -ظهر الشو:الحي- جرش مدرسة ظهر الشو الثانوية للبناتجرشجرش 4اناثحطي 

نجرشجرش ي :الحي- بليال مدرسة عمر بن الخطاب األساسية للبني 
ر
ق 4اناثشارع المدارس:الشارع- الش 

4اناثموش بن نصت :الشارع- حي اإلسكان :الحي- جرش مدرسة فاطمه الزهراء االساسيه المختلطهجرشجرش

ي :الحي- قفقفا مدرسة قفقفا الثانوية الشاملة للبناتجرشجرش 5اناثالشارع عمر بن الخطاب- الغربر

نجرشجرش ي :الحي- قفقفا مدرسة قفقفا الثانوية للبني 
ر
ق 4ذكورالنافذ:الشارع- الش 

نجرشجرش ي / كفرخل مدرسة كفرخل االساسية للبني 
ر
ق 5ذكورالشارع الرئيسي/ الحي الش 

ي :الحي- كفر خل مدرسة كفرخل االساسيه المختلطهجرشجرش 4اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

4اناثالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- كفر خل مدرسة كفرخل الثانوية للبناتجرشجرش

ه :الحي- جرش مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية للبناتجرشجرش ن ن:الشارع- حي المنتر 8اناثالملك حسي 

7اناثالمدارس:الشارع: - الحي- مخيم سوف مدرسة مخيم سوف الثانوية للبناتجرشجرش

نجرشجرش ي - مخيم سوف - جرش مدرسة مخيم سوف الثانوية للبني  7ذكورالمقاهي.ش- الحي الغربر

6اناثالمدارس:الشارع- الفاروق :الحي- مرصع مدرسة مرصع الثانوية للبناتجرشجرش

نجرشجرش 6ذكورالمدارس:الشارع- حي األبرار :الحي- مرصع مدرسة مرصع الثانوية للبني 

ي - مقبلة مدرسة مقبلة الثانوية المختلطةجرشجرش 3اناثشارع مدرسة البنات- االحي الغربر

نجرشجرش ي :الحي- مقبلة مدرسة مقبلة الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- الش 

نجرشجرش 4ذكورالرئيسي:الشارع- البياضه :الحي- نحلة مدرسة نحلة االساسية للبني 



المحافظة
 الدائرة

االنتخابية
الصناديق عددالمركز جنسالعنواناالقتراع مركز اسم

ي االساسية المختلطةجرشجرش
ر
ق 3اناثالعروبة:الشارع- ابو عمرة :الحي- جرش مدرسة وادي الدير الش 

الخنساء األساسية المختلطةعجلونعجلون
20:الشارع- كرم السماق :الحي- عنجرة 

9اناث

ي :الحي- اشتفينا مدرسة اشتفينا األساسية المختلطةعجلونعجلون 2مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

ة عائشة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 5اناثشارع اربد:الشارع: - الحي- عجلون مدرسة األمت 

ي :الحي- الجبل االخضن مدرسة الجبل األخضن الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 2مختلطالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- صخره مدرسة الزبت  بن العوام األساسية المختلطةعجلونعجلون 5اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

2اناث:الشارع: - الحي- الساخنه مدرسة الساخنة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون 1ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- عنجرة مدرسة الساخنة الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- السفينة مدرسة السفينة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون
ر
ق 3مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

نعجلونعجلون 5ذكورالسهل:الشارع- السهل :الحي- كفرنجة مدرسة السهل األساسية للبني 

5ذكورالرئيسي:الشارع- العامرية :الحي- كفرنجة مدرسة العامرية الثانوية للبناتعجلونعجلون

6اناثالرئيسي:الشارع- حي الجامع :الحي- عرجان مدرسة الفيحاء االساسية المختلطةعجلونعجلون

ن جنا مدرسة الكرامة األساسية المختلطةعجلونعجلون 5ذكورالعيد:الشارع- حي العيد :الحي- عي 

مدرسة المرجم الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون
الرئيسي:الشارع- المرجم :الحي- المرجم 

2مختلط

نعجلونعجلون 4ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد - الشامية:الحي- عرجان مدرسة الملك طالل الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية األساسية للبناتعجلونعجلون 4اناث:الشارع- الغربر

نعجلونعجلون 4ذكورشارع االغوار:الشارع- الشماىلي :الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية األساسية للبني 

ي :الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون
ر
ق 4اناثالميش:الشارع- الش 

نعجلونعجلون ي :الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 5ذكوراول البلد:الشارع- الش 

ي :الحي- الوهادنة مدرسة الوهادنة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون
ر
ق 6اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نعجلونعجلون ي :الحي- الوهادنة مدرسة الوهادنة الثانوية الشاملة للبني  6ذكورشارع المدرسة:الشارع- الشماىلي الغربر

ي :الحي- اورصه مدرسة اورصة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 3اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نعجلونعجلون ي  :الحي- اورصه مدرسة اورصة الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

5ذكور:الشارع- باعون :الحي- باعون مدرسة باعون الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون ي :الحي- باعون مدرسة باعون الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 5اناثالعلقة:الشارع- الحي الش 

ي :الحي- بالص مدرسة بالص االساسية المختلطةعجلونعجلون
ر
ق 1اناثالرئيسي:الشارع- الحي الش 

نعجلونعجلون ي :الحي- بالص مدرسة بالص الثانوية للبني  ي:الشارع- الغربر 2ذكورالغربر
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ن االساسية المختلطةعجلونعجلون ن جنا مدرسة حطي  ي :الحي- عي  6اناثشارع االسكان:الشارع- الحي الجنوبر

يد:الشارع- وسط البلد :الحي- حالوة مدرسة حالوة األساسية المختلطةعجلونعجلون 4اناثالتر

نعجلونعجلون ي :الحي- حالوة مدرسة حالوة األساسية للبني  4اناث:الشارع- الحي الجنوبر

5ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- حالوة مدرسة حالوة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

6اناثشارع الملك طالل:الشارع- حي العنانزه :الحي- كفرنجة مدرسة خديجة بنت خويلد االساسية المختلطةعجلونعجلون

ن :الحي- كفرنجة مدرسة خوله بنت األزور األساسية المختلطةعجلونعجلون 9اناثاالغوار:الشارع- التي 

5اناث0:الشارع- ام البطم :الحي- راجب مدرسة دحوس االساسية المختلطةعجلونعجلون

ن األساسية المختلطةعجلونعجلون ي :الحي- صخره مدرسة ذات النطاقي 
ر
ق 4ذكوركفرخل:الشارع- لش 

نعجلونعجلون ي :الحي- راجب مدرسة راجب الثانوية الشاملة للبني  3ذكور:-الشارع- الجنوبر

نعجلونعجلون ي الشماىلي :الحي- راس منيف مدرسة راس منيف الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق ي:الشارع- الش 

ر
ق 2ذكورالش 

ي :الحي- راس منيف مدرسة راس منيف الثانوية للبناتعجلونعجلون 3اناثالرئيسي:الشارع- الحي الغربر

ي :الحي- راسون مدرسة راسون الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 3اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نعجلونعجلون ي :الحي- راسون مدرسة راسون الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- صخره مدرسة صخرة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 5اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نعجلونعجلون 4ذكور:الشارع- الشماىلي :الحي- صخره مدرسة صخرة الثانوية الشاملة للبني 

نعجلونعجلون ي :الحي- صخره مدرسة صقر قريش األساسية للبني  5اناثمقابل البلدية- الرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- صنعار مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون 3مختلطالرئيسي:الشارع- الغربر

ن :الحي- عنجرة مدرسة عائشة الباعونية األساسية المختلطةعجلونعجلون 7ذكورعجلون\شارع عمان:الشارع- راس العي 

ن االساسية المختلطةعجلونعجلون نمدرسة عبي  ي- عبي  6اناثشارع اربد عجلون- الحي الغربر

ن الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون ن مدرسة عبي  ي :الحي- عبي  6اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نعجلونعجلون ن الثانوية الشاملة للبني  ن عبلي  ن مدرسة عبي  ي :الحي- عبي 
ر
ق 5ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ن الثانوية للبناتعجلونعجلون ن عبلي  ن مدرسة عبي  ي :الحي- عبي 
ر
ق 5ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

6اناثالجبل االخضن:الشارع- الحدادين :الحي- عجلون مدرسة عجلون األساسية المختلطةعجلونعجلون

5ذكوراالمت  فيصل:الشارع- طور وهدان :الحي- عجلون مدرسة عجلون الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون 5ذكوراالمن:الشارع- العيد :الحي- عجلون مدرسة عجلون الثانوية الشاملة للبني 

نعجلونعجلون 4ذكورالرئيسي:الشارع- ابو النجم :الحي- كفرنجة مدرسة عزالدين أسامة األساسية للبني 

نعجلونعجلون ي :الحي- عنجرة مدرسة عنجرة االساسية للبني  ي:الشارع- حارة عربر 8ذكورشارع حارة عربر
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9اناث:الشارع- حي القاعه :الحي- عنجرة مدرسة عنجرة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون 5ذكورراجب:الشارع- سكرين :الحي- عنجرة مدرسة عنجرة الثانوية الشاملة للبني 

ن جنا الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون ن جنا مدرسة عي  ي :الحي- عي 
ر
ق 6اناثشارع المدارس:الشارع- الحي الش 

نعجلونعجلون ن جنا الثانوية الشاملة للبني  ن جنا مدرسة عي  ي :الحي- عي  5ذكورالرئيسي:الشارع- الحي الشماىلي الغربر

6اناثشارع الكساير:الشارع- حي الشويات :الحي- كفرنجة مدرسة كفرنجة األساسية للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون ي :الحي- كفرنجة مدرسة كفرنجة األساسية للبني  4ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

5ذكورشارع السهل:الشارع- السهل :الحي- كفرنجة مدرسة كفرنجة الثانوية الشاملة للبناتعجلونعجلون

نعجلونعجلون ي :الحي- كفرنجة مدرسة كفرنجة الثانوية الشاملة للبني  6اناث:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- محنا مدرسة محنا األساسية المختلطةعجلونعجلون 3اناثالحزام:الشارع- الجنوبر

نعجلونعجلون 2ذكورالرئيسي:الشارع- أول البلد :الحي- محنا مدرسة محنا الثانوية للبني 

4ذكورالشارع عثمان بن عفان: الشارع- الحي األخضن : الحي- العقبة المدرسة العلمية النموذجيةالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه  بن علي االساسية للبني 
ن قية :الحي- العقية مدرسة  الحسي  يف شاكر بن زيد:الشارع- الوحدات الش  4ذكورشارع الش 

ف الثانوية للبناتالعقبةالعقبه قية :الحي- العقية مدرسة  الملكة زين الش  4اناثشارع األمت  زيد بن شاكر- الش 

نالعقبةالعقبه 4ذكورشارع االفران:الشارع- البلدة القديمه :الحي- العقية مدرسة ابو أيوب األنصاري األساسية للبني 

نالعقبةالعقبه 4اناثالثالثة.. العقبة مدرسة ابو بكر الصديق االساسية للبني 

5اناثالقدس:الشارع- التلة الحمراء :الحي- العقية مدرسة اروى بنت عبدالمطلب الثانوية المختلطةالعقبةالعقبه

5ذكورالورد:الشارع- السابعة :الحي- العقية مدرسة االتحاد االساسية لالناثالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه 4اناثالورد:الشارع- السابعة :الحي- العقية مدرسة االتحاد االساسية للبني 

ة بسمة األساسية المختلطةالعقبةالعقبه 3اناثالسوسنة:الشارع- الدوحة :الحي- العقية مدرسة األمت 

اء بن مالك األساسية المختلطةالعقبةالعقبه 5اناثشارع ابن الرومي:الشارع- الوحدات الغربية :الحي- العقية مدرسة التر

4ذكورخالد بن الوليد:الشارع- الدستور :الحي- العقية مدرسة البطريرك ذيودورسالعقبةالعقبه

6اناث:الشارع- الثامنة :الحي- العقبة مدرسة الثامنة االساسية المختلطةالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه 4اناثالرئيسي:الشارع- الثامنه :الحي- العقية مدرسة الثامنة األساسية للبني 

ى العقبةالعقبه 3اناثقرب مركز الخزان الصحي:الشارع- الخزان :الحي- العقية الثانوية المختلطةمدرسة الثورة العربية الكتر

ة الثانوية المختلطةالعقبةالعقبه ة :الحي- العقية مدرسة العارس  4ذكور-العارس 

5ذكورابو حذيفة النعمان:الشارع- المنارة :الحي- العقية مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبناتالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه 5ذكورابن الرومي:الشارع- الرضوان :الحي- العقية مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبني 
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2اناثالكرامة::الشارع- الكرامة :الحي- العقية مدرسة الكرامه الثانوية المختلطةالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه 4ذكورالكرامه:الشارع- الكرامه :الحي- العقية مدرسة الكرامه الثانوية للبني 

3اناثابو حذيفة النعمان:الشارع- المنارة :الحي- العقية مدرسة الهاشمية الثانوية للبناتالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه ة :الحي- العقية مدرسة ايلة الثانوية للبني  ة- العارس  4ذكورمقابل سوق العارس 

5ذكورصالح الدين:الشارع- السادسة :الحي- العقبة مدرسة أكاديمية خليل الرحمنالعقبةالعقبه

ي:الشارع- المحدود :الحي- العقية مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطةالعقبةالعقبه
ر
ق 6اناثالش 

3اناث:الشارع- صالح الدين :الحي- العقبة مدرسة خولة بنت األزور األساسية المختلطةالعقبةالعقبه

4اناثمؤته:الشارع- حي الدستور :الحي- العقية مدرسة دار اللطف االساسيةالعقبةالعقبه

5اناثالعندليب:الشارع- الدوحة :الحي- العقية مدرسة ذات الصواري الثانوية المختلطةالعقبةالعقبه

4ذكورحذيفة بن النعمان:الشارع- الرابعة :الحي- العقية مدرسة سلم بنت عمرو األساسية المختلطةالعقبةالعقبه

العقبةالعقبه
مدرسة صفية بنت عبد المطلب االساسية 

المختلطة
3اناث:الشارع- المنارة :الحي- العقية 

نالعقبةالعقبه ي األساسية للبني 
5ذكورشارع المدارس:الشارع- المحدود :الحي- العقية مدرسة عبد هللا بن قيس الحاربر

نالعقبةالعقبه ي الشح الثانوية للبني  قية :الحي- العقية مدرسة عبدهللا بن ابر 5ذكورابو عالء المعري:الشارع- الش 

5اناثالتل االحمر:الشارع- التل االحمر :الحي- العقية مدرسة فاطمة الزهراء االساسية للبناتالعقبةالعقبه

نالعقبةالعقبه 5ذكورالقدس:الشارع- العالمية :الحي- العقبة مدرسة فيصل األول األساسية للبني 

4ذكورالحي الشماىلي-  المكيفتة مدرسة  المكيفتة الثانوية المختلطةبدو الشمال_

ي بكر األساسية المختلطةبدو الشمال_ ي مدرسة اسماء بنت ابر ي :الحي- الزعتر
ر
ق 5اناثالرئيسي:الشارع- الش 

فية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ فية مدرسة االرس  4اناثشارع بغداد:الشارع-  االرس 

نبدو الشمال_ فية ونايفة الثانوية الشاملة للبني  فية مدرسة االرس  ي :الحي- االرس 
ر
ق ي الش  3ذكوربغداد:الشارع- الجنوبر

نبدو الشمال_ ي:الحي- االكيدر مدرسة االكيدر االثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالمدرسة:الشارع- الشماىلي -الش 

ي :-الحي- االكيدر مدرسة االكيدر الثانوية للبناتبدو الشمال_ 2اناثغرب البلد:- الشارع- الغربر

بدو الشمال_
ن الثانوية الشاملة  ه عاليه بنت الحسي  مدرسة االمت 

للبنات
ن/المفرق 12مختلطحي الحسي 

بدو الشمال_
ن  ن الثانوية للبني  مدرسة األمت  حمزة بن الحسي 

صبحا/للثقافة العسكرية
5ذكورصبحا:الشارع- صبحا :الحي- صبحا 

بدو الشمال_
مدرسة البادية الشمالية المهنية الثانوية الشاملة 

ن للبني 
3ذكوربغداد:الشارع- الصالحيه :الحي- الصالحية 

ية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ ية مدرسة البش  3اناثبغداد:الشارع- االوسط :الحي- البش 

نبدو الشمال_ ية الثانوية الشاملة للبني  ية مدرسة البش  2ذكوربغداد:الشارع- االوسط :الحي- البش 

2اناثالرئيسي:الشارع- وسط :الحي- الجبية مدرسة الجبية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_
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نبدو الشمال_ ي :الحي- الجبية مدرسة الجبية الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي :الحي- الحمراء مدرسة الحمراء األساسية المختلطةبدو الشمال_
ر
ق 5ذكورالمنصوره الزراعي:الشارع- الش 

ي :الحي- الحمراء مدرسة الحمراء الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 7اناثمعاذ بن جبل:الشارع- الجنوبر

نبدو الشمال_ ي :الحي- الحميدية مدرسة الحميدية الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكوربغداد:الشارع- الش 

2اناثبغداد الرئيسي:الشارع- الحميدية :الحي- الحميدية مدرسة الحميدية الغربية األساسية المختلطةبدو الشمال_

5اناثالشارع العام:الشارع- حي االمت  علي :الحي- الخالدية القديمة مدرسة الخالدية الثانوية المختلطةبدو الشمال_

ي :الحي- الدفيانة مدرسة الدفيانة الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2اناث:الشارع- الجنوبر

نبدو الشمال_ ي :الحي- الدفيانة مدرسة الدفيانة الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالرئسي:الشارع- الش 

ي مدرسة الرابية الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2مختلطبغداد:الشارع- مزرعة الحصينات :الحي- الزعتر

نبدو الشمال_ 2ذكورالرئيسي:الشارع- الرفاعيات :الحي- الرفاعيات مدرسة الرفاعيات الثانوية الشاملة للبني 

2اناثالشارع العام:الشارع- الرئيسي :الحي- الرفاعيات مدرسة الرفاعيات الثانوية المختلطةبدو الشمال_

ي :الحي- الرويشد مدرسة الرويشد الثانوية الشاملة للبناتبدو الشمال_ 3ذكوراالمت  حسن:الشارع- الغربر

نبدو الشمال_ 3اناثالشارع المؤدي لروضة البندان:الشارع- جنوب الشارع الرئيسي :الحي- الرويشد الثقافة العسكرية/مدرسة الرويشد الثانوية للبني 

نبدو الشمال_ ي :الحي- الزبيدية مدرسة الزبيدية الثانوية الشاملة للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي :الحي- الزبيدية مدرسة الزبيدية الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نبدو الشمال_ ي األساسية للبني 
ي مدرسة الزعتر 5ذكورالرئسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الزعتر

نبدو الشمال_ ي :الحي- السعيدية مدرسة السعيدية الثانوية  للبني  2ذكورالخالدية:الشارع- الجنوبر

2اناثشارع بغداد:الشارع- الشماىلي :الحي- السعيدية مدرسة السعيدية الثانوية المختلطةبدو الشمال_

2اناث:الشارع-  السويلمة مدرسة السويلمة الثانوية الشاملة للبناتبدو الشمال_

نبدو الشمال_ ي :الحي- السويلمة مدرسة السويلمة الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكور:الشارع- الشماىلي الش 

ي :الحي- الصالحية مدرسة الصالحية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ 3اناثبغداد/الرئيسي :الشارع- الغربر

3ذكوربغداد:الشارع- الشماىلي :الحي- الصفاوي مدرسة الصفاوي االساسية المختلطةبدو الشمال_

ة هيا:الشارع- الشماىلي :الحي- الصفاوي مدرسة الصفاوي الثانوية الشاملة للبناتبدو الشمال_ 3اناثاالمت 

نبدو الشمال_ 2ذكورالرئيسي:الشارع-  العاقب مدرسة العاقب الثانوية الشاملة للبني 

ي- العاقب مدرسة العاقب الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2اناثالحي الغربر

نبدو الشمال_ ي :الحي- الكوم االحمر مدرسة الكوم االحمر الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ي:الحي- الكوم االحمر مدرسة الكوم االحمر الثانوية المختلطةبدو الشمال_
ر
ق 3اناثالش 
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نبدو الشمال_ وكة األساسية للبني  وكة مدرسة المتر وكة :الحي- المتر 3ذكورشارع الوحيدي:الشارع- المتر

وكة الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ وكة مدرسة المتر 4اناثالمؤسسه: الشارع- غرب المؤسسة االستهالكية العسكرية :الحي- المتر

نبدو الشمال_ 5اناثالشماىلي:الحي- المكيفتة مدرسة المكيفته األساسية للبني 

ي :الحي- المنارة مدرسة المنارة الثانوية  المختلطةبدو الشمال_ 3اناثبغداد:الشارع- الغربر

يبدو الشمال_
ر
ق ن الحي الش  ي :الحي- المنارة - المفرق مدرسة المنارة الثانوية للبني 

ر
ق 2ذكورشارع بغداد:الشارع- الش 

نبدو الشمال_ 2ذكور-الشماىلي :الحي- المنصورة مدرسة المنصورة الثانوية الشاملة للبني 

3اناثوسط المنصورة:الحي- المنصورة مدرسة المنصورة الشاملة للبناتبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 4ذكورالرئيسي:الشارع- حي الشيخ هايل :الحي- ام الجمال مدرسة ام الجمال الثانوية الشاملة للبني 

5اناثالرئيسي:الشارع- البلدية :الحي- ام الجمال مدرسة ام الجمال الثانوية المختلطةبدو الشمال_

3اناثالوسط:الحي- ام الشب مدرسة ام الشب الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 2ذكورام الشب:الحي- ام الشب مدرسة ام الشب الثانوية الشاملة للبني 

نبدو الشمال_ ن األساسية للبني  ن مدرسة ام القطي  ي _الشماىلي :الحي- ام القطي 
ر
ق 4ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

ن الثانوية المختلطةبدو الشمال_ ن مدرسة ام القطي  ي :الحي- ام القطي 
ر
ق 6اناثالشماىلي:الشارع- الشماىلي الش 

1اناث-تل رماح مدرسة تل ارماح الثانوية المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 1ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- تل رماح مدرسة تل الرماح الثانوية للبني 

ي :الحي- جابر الشحان مدرسة جابر الشحان الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ 2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نبدو الشمال_ ي:الحي- جابر الشحان مدرسة جابر الشحان الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالش 

ي هاشم مدرسة حمراء السحيم الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_
2اناثشارع بغداد:الشارع-  بنن

نبدو الشمال_ ي هاشم مدرسة حمراء السحيم الثانوية الشاملة للبني 
2ذكوربغداد:الشارع- االوسط :الحي- بنن

3ذكور-حوشا مدرسة حوشا االساسية المختلطةبدو الشمال_

ي :الحي- حوشا مدرسة حوشا الثانوية للبناتبدو الشمال_ 4اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

5ذكور-حي الكرامة :الحي- الخالدية الجديدة مدرسة حي الكرامة الثانوية المختلطةبدو الشمال_

بدو الشمال_
مدرسة خشاع والحسينية الثانوية الشاملة 

المختلطة
ن  ي :الحي- خشاع سليتي  2اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

نبدو الشمال_ ن مدرسة خشاع والحسينية الثانوية الشاملة للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد - خشاع سليتي 

ي :الحي- دير القن مدرسة دير القن األساسية المختلطةبدو الشمال_
ر
ق 2مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

2اناثدير الكهفمدرسة دير الكهف الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ ي:الحي- دير الكهف مدرسة دير الكهف الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 2ذكورالش 
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2اناثالرئيسي:الشارع- ابو بكر الصديق :الحي- رباع الشحان مدرسة رباع الشحان الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 2ذكور-أبو بكر الصديق :الحي- رباع الشحان مدرسة رباع الشحان الثانوية للبني 

نبدو الشمال_ ي :الحي- رحبة ركاد مدرسة رحبة ركاد الثانوية الشاملة للبني  2ذكوربغداد:الشارع- الغربر

2اناثشارع بغداد:الشارع- رحبة ركاد   مدرسة رحبة ركاد الثانوية المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 2ذكورطريق بغداد:الشارع- وسط البلد :الحي- روضة االمت  حمزة مدرسة روضة األمت  حمزة الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- روضة االمت  حمزة مدرسة روضة األمت  حمزة الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2اناثبغداد:الشارع- الغربر

بدو الشمال_
ن الثانوية  مدرسة روضة األمت  علي بن الحسي 

للبنات
ن  ي :الحي- روضة االمت  علي بن الحسي  2اناثالمدرسة:الشارع- الغربر

بدو الشمال_
ن الثانوية  مدرسة روضة األمت  علي بن الحسي 

ن للبني 
ن  2ذكورالرئيسي:الشارع-  روضة االمت  علي بن الحسي 

ة بسمة الثانوية للبناتبدو الشمال_ 5اناثبغداد:الشارع- الحي الوسط :الحي- روضة بسمة مدرسة روضة األمت 

نبدو الشمال_ ة بسمة الثانوية للبني  ي :الحي- روضة بسمة مدرسة روضة األمت  5ذكورشارع بغداد:الشارع- الغربر

ي االساسية المختلطةبدو الشمال_
ر
يمدرسة زملة الطرق

ر
1اناثزملة الطرق

نبدو الشمال_ ي االساسية للبني 
ر
يمدرسة زملة الطرق

ر
1ذكورزملة الطرق

ي- سبع اصت  مدرسة سبع اصت  الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_ 2اناثشارع المدارس- الحي الغربر

نبدو الشمال_ ي :الحي- سبع اصت  مدرسة سبع اصت  الثانوية للبني  2ذكورالشارع  الرئيسي- الغربر

نبدو الشمال_ ي :الحي- سما الشحان مدرسة سما الشحان الثانوية الشاملة للبني  4ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

ي:الحي- سما الشحان مدرسة سما الشحان الثانوية للبناتبدو الشمال_
ر
ق 5اناثالشماىلي الش 

يبدو الشمال_
ر
ق ي :الحي- صبحا مدرسة صبحا االساسية المختلطة الحي الش 

ر
ق ي:الشارع- الحي الش 

ر
ق 6اناثالش 

نبدو الشمال_ ي :الحي- صبحيهمدرسة صبحية االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- صبحا مدرسة صبحية الثانوية المختلطةبدو الشمال_
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الش 

5مختلطاربد بيت راس ضاحية االذاعةمدرسة ضاحية اإلذاعة الثانوية الشاملة المختلطةبدو الشمال_

ة الثانوية المختلطةبدو الشمال_ ة مدرسة عمرة وعمت  3اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- عمرة و عمت 

نبدو الشمال_ ه الثانوية الشاملة للبني  ة مدرسة عمرة وعمت  3ذكورالرئيسي: الشارع- حي المسجد الكبت  :الحي- عمرة و عمت 

ي :الحي- قاسم مدرسة قاسم الثانوية المختلطةبدو الشمال_ 2اناث-الجنوبر

نبدو الشمال_ 2ذكور-الشماىلي :الحي- قاسم مدرسة قاسم الثانوية للبني 

4ذكورالرئيسي:الشارع-  مغت  الشحان مدرسة مغت  الشحان األساسية المختلطةبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 6اناثالرئيسي:الشارع- العرقوب :الحي- مغت  الشحان مدرسة مغت  الشحان األساسية للبني 

1اناثشارع بغداد:الشارع- الحي الشماىلي :الحي- منشية السلطة مدرسة منشية السلطة الثانوية المختلطةبدو الشمال_
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نبدو الشمال_ 2ذكورطريق بغداد الدوىلي: الشارع- منشية السلطة :الحي- منشية السلطة مدرسة منشية السلطة الثانوية للبني 

2اناثبغداد:الشارع-  منشية الغياث مدرسة منشية الغياث الثانوية الشاملة للبناتبدو الشمال_

نبدو الشمال_ 2ذكوربغداد:الشارع- الشماىلي :الحي- منشية الغياث مدرسة منشية الغياث الثانوية الشاملة للبني 

ي :الحي- الباعج الباعج الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_
ر
ق 4اناثالرئيسي:الشارع- الش 

2ذكورام بطمةمجلس محلي ام بطمةبدو الوسط_

بويةبدو الوسط_ مدارس االخالء التر
ي:الشارع- حسبان :الحي- حسبان  5مختلطمادبا الغربر

نبدو الوسط_ 6مختلطشارع فاس:الشارع- االمت  عبد هللا :الحي- الزرقاء مدرسة ابن طولون االساسية للبني 

نبدو الوسط_ 1ذكورحي المركز الصحي:الشارع- الجميل :الحي- جميل مدرسة اجميل الثانوية العسكرية للبني 

ي :الحي- جميل مدرسة اجميل الثانوية المختلطةبدو الوسط_ 1اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

3اناثالرئيسي:الشارع- ارينبة الغربية :الحي- ارينبة الغربية مدرسة ارينبة الغربية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 3ذكورالعام:الشارع- ارينبة الغربية :الحي- ارينبة الغربية مدرسة ارينبة الغربية الثانوية للبني 

ي بكر الثانوية المختلطةبدو الوسط_ 5ذكورالشماىلي:الحي- الفيصلية مدرسة اسماء بنت ابر

نبدو الوسط_ 5ذكورالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- الباعج مدرسة الباعج االساسية للبني 

نبدو الوسط_ يد:الشارع- الباعج :الحي- الباعج مدرسة الباعج الثانوية الشاملة للبني  4اناثشارع التر

نبدو الوسط_ ة الثانوية الشاملة للبني  ن ة مدرسة الجت  ن ي :الحي- الجت  ي:الشارع- الجنوبر 3ذكورالغربر

ة الثانوية المختلطةبدو الوسط_ ن ة مدرسة الجت  ن ة :الحي- الجت  ن ة:الشارع- الجت  ن 3اناثالجت 

ي :الحي- الحاتمية مدرسة الحاتمية الثانوية المختلطةبدو الوسط_ 2اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نبدو الوسط_ ي :الحي- الحاتمية مدرسة الحاتمية الثانوية للبني 
ر
ق 1ذكورالمدارس:الشارع- الش 

نبدو الوسط_ 2ذكوروسط البلد-الحرش-المفرقمدرسة الحرش الثانوية الشاملة للبني 

2اناثالحرشمدرسة الحرش الثانوية للبناتبدو الوسط_

نبدو الوسط_ ي الثانوية للبني 
ر
ق ي مدرسة الحالبات الش 

ر
ق ي :الحي- قض الحالبات الش 

ر
ق 2ذكورالمروى:الشارع- حي الحالبات الش 

نبدو الوسط_ ي الثانوية للبني  ي مدرسة الحالبات الغربر ي :الحي - قض الحالبات الغربر 3ذكورشارع الدهيثم:الشارع- الحالبات الغربر

نبدو الوسط_ 1ذكورالعام:الشارع-  الخنارصي مدرسة الخنارصي االساسية للبني 

ي :الحي- الخنارصي مدرسة الخنارصي الثانوية للبناتبدو الوسط_ ي:الشارع- الشماىلي الغر بر 1اناثفرعي الغربر

ي الثانوية المختلطةبدو الوسط_
ي مدرسة الدامحن

ي :الحي- الدامحن
1اناثالمدارس:الشارع- الدامحن

نبدو الوسط_ ي الثانوية للبني 
ي مدرسة الدامحن

ي :الحي- الدامحن
1ذكورالعام:الشارع- الدامحن

1اناثالعام:الشارع- الدليلة :الحي- الدليلة مدرسة الدليلة االساسية المختلطةبدو الوسط_
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نبدو الوسط_ 1ذكورالعام:الشارع- الدليلة :الحي- الدليلة مدرسة الدليلة الثانوية للبني 

قية الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_ قية مدرسة الذهيبة الش  ي :الحي- الذهيبة الش  4اناثالشارع الرئيسي قرب المركز الصحي:الشارع- الجنوبر

نبدو الوسط_ قية الثانوية للبني  قية مدرسة الذهيبة الش  ي :الحي- الذهيبة الش 
ر
ق 3ذكورالمدارس:الشارع- الش 

4اناث-الذهيبة الغربية :الحي- الذهبية الغربية مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 3ذكورالرئيسي:الشارع- الذهيبة الغربية :الحي- الذهبية الغربية مدرسة الذهيبة الغربية الثانوية الشاملة للبني 

3اناثالرئيسي:الشارع- الرامة :الحي- الرامة مدرسة الرامة الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 2ذكورالرئيسي:الشارع- الرامة :الحي- الرامة مدرسة الرامة الثانوية الشاملة للبني 

ي الثانوية بدو الوسط_ مدرسة الرجم الشامي الغربر
ن ي الشاملة للبني  ي :الحي- رجم الشامي الغربر 4ذكورالعام:الشارع- رجم الشامي الغربر

نبدو الوسط_ 1ذكورالرميل:الحيمدرسة الرميل الثانوية العسكرية للبني 

2اناثالرميل:الحيمدرسة الرميل الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ ي الثانوية الشاملة للبني  ن طريق األغوار الشمالية:الشارع- الشماىلي :الحي- كفريوبا مدرسة الزرنوحر 4مختلطالستي 

2اناثالعام:الشارع- الزميلة :الحي- الزميلة مدرسة الزميلة الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 2ذكورالرئيسي:الشارع- الزميلة :الحي- الزميلة مدرسة الزميلة الثانوية الشاملة للبني 

2مختلطقفطان الفايز:الشارع- الزيتونة :الحي- الزيتونة مدرسة الزيتونة االساسية المختلطةبدو الوسط_

ي :الحي- شموط /حوض حماممدرسة العرين الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نبدو الوسط_ 2ذكورالعام:الشارع- العرين :الحي- العرين مدرسة العرين الثانوية للبني 

ي :الحي- الفيصلية مدرسة الفيصلية الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_ 6اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

1اناثشارع المطار:الشارع- القسطل :الحي- القسطل مدرسة القسطل الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 1ذكورشارع المطار:الشارع- القسطل :الحي- القسطل مدرسة القسطل الثانوية للبني 

2مختلطالوسط:الحي- القنيطرة مدرسة القنيطرة  الثانوية المختلطةبدو الوسط_

ق مطار الملكة علياء/ قرية الكتيفة/ قضاء رجم الشامي/ لواء الموقرمدرسة الكتيفة الثانوية المختلطة للبناتبدو الوسط_ 2مختلطرس 

ن الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_ ن مدرسة اللير ن :الحي- اللير 2اناثالزهراء:الشارع- اللير

نبدو الوسط_ ن الثانوية للبني  ن مدرسة اللير ن :الحي- اللير 2ذكورالعام:الشارع- اللير

ف االساسية المختلطةبدو الوسط_ ف مدرسة المش  ف :الحي- المش  2مختلطالرئيسي:الشارع- المش 

2اناثالموقرمدرسة المنشية الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 2ذكورالشماىلي:الحي- منشية مدرسة المنشية الثانوية للبني 

4اناثالمرحوم فيحان الخريشا:الشارع- قرب الدوار :الحي- الموقر مدرسة الموقر الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_
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نبدو الوسط_ 3ذكوربجانب المركز الصحي- الموقر مدرسة الموقر الثانوية الشاملة للبني 

ة الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_ ة مدرسة النقت  3اناثشارع المدارس:الشارع- وسط البلد :الحي- النقت 

نبدو الوسط_ ة الثانوية للبني  ة مدرسة النقت  ة:الحي- النقت  2ذكورالنقت 

1اناثالملك عبدهللا:الشارع-  النهضة مدرسة النهضة الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 1ذكورالرئيسي  مقابل مدرسة النهضة الثانوية للبنات:قرية النهضة  الشارعمدرسة النهضة الثانوية الشاملة للبني 

نبدو الوسط_ 3ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- ام الرصاص :الحي- ام الرصاص مدرسة ام الرصاص االساسية للبني 

ي :الحي- ام الرصاص مدرسة ام الرصاص الثانوية المختلطةبدو الوسط_ 4اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

ي عمان :الشارع- ام العمد :الحي- ام العمد مدرسة ام العمد االساسية المختلطةبدو الوسط_
ر
ق 3اناثمادبا- الخط الش 

3اناثالعام:الشارع- ام الوليد :الحي- ام الوليد مدرسة ام الوليد الثانوية الشاملة للبناتبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 3ذكورمكتبة األمانة:الشارع- ام الوليد :الحي- ام الوليد مدرسة ام الوليد الثانوية للبني 

ي :الحي- ام بطمة مدرسة ام بطمة الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_
ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- الش 

2مختلطالعام:الشارع- ام رمانة :الحي- ام رمانة مدرسة ام رمانة االساسية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ ي:الحي- بريقا مدرسة بريقا الثانوية الشاملة للبني  2ذكوربريقا:الشارع- الجنوبر

2اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- بريقا مدرسة بريقا الثانوية المختلطةبدو الوسط_

ي :الحي- ثغرة الجب مدرسة ثغرة الجب الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_
ر
ق 3اناثالمدارس:الشارع- الش 

نبدو الوسط_ ي :الحي- ثغرة الجب مدرسة ثغرة الجب الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

3مختلطالرئيسي:الشارع- جلول :الحي- جلول مدرسة جلول الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 5مختلطالشارع الرئيسي-حوارهمدرسة حواره األساسية للبني 

ي الثانوية المختلطةبدو الوسط_
ر
ق ي مدرسة رجم الشامي الش 

ر
ق ي :الحي- رجم الشامي الش 

ر
ق 2مختلطشارع المدينة الصناعية:الشارع- رجم الشامي الش 

ي الثانوية المختلطةبدو الوسط_ ي مدرسة رجم الشامي الغربر 4اناثالعام:الشارع- المدارس :الحي- رجم الشامي الغربر

2اناثعباد الرحمن:الشارع- قرب جامع عباد الرحمن :الحي- سالم مدرسة سالم الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ ي :الحي- سالم مدرسة سالم الثانوية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نبدو الوسط_ 1ذكورالرئيسي:الشارع- ضبعة :الحي- ضبعة مدرسة ضبعة االساسية للبني 

1اناثالعام:الشارع- ضبعة :الحي- ضبعة مدرسة ضبعة الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ ي مدرسة طارق بن زياد االساسية للبني  4اناثالدهيثم:الشارع- االسكان :الحي- قض الحالبات الغربر

ي :الحي- طور الحشاش االوىل المختلطةمدرسة طور الحشاش الثانوية بدو الوسط_
ر
ق 4مختلطالعام:الشارع- الش 

ي :الحي- فاع مدرسة فاع الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_ 2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر
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نبدو الوسط_ ي :الحي- فاع مدرسة فاع الثانوية الشاملة للبني 
ر
ق 3اناثالشارع الرئيسي- الحي الش 

ي الثانوية المختلطةبدو الوسط_
ر
ق ي مدرسة قض الحالبات الش 

ر
ق 3اناثالرئيسي:الشارع- االسكان :الحي- قض الحالبات الش 

ي :الحي- كوم الرف مدرسة كوم الرف الثانوية المختلطةبدو الوسط_
ر
ق 2مختلطالرئيسي:الشارع- الش 

نبدو الوسط_ ي :الحي- مغاير المهنا مدرسة مغاير مهنا الثانوية الشاملة للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

3اناثالرئيسي:الشارع- الشماىلي :الحي- مغاير المهنا مدرسة مغاير مهنا الثانوية المختلطةبدو الوسط_

2اناثشارع مادبا:الشارع- منجا :الحي- منجا مدرسة منجا الثانوية المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 2ذكورشارع منجا:الشارع- منجا :الحي- منجا مدرسة منجا الثانوية للبني 

4اناثالعام:الشارع- نتل :الحي- نتل مدرسة نتل الثانوية الشاملة المختلطةبدو الوسط_

نبدو الوسط_ 4ذكورالرئيسي:الشارع- نتل :الحي- نتل مدرسة نتل الثانوية للبني 

3ذكورالشارع الرئيسي/ام العمدمركز صحي ام العمدبدو الوسط_

ي :الحي- ابو اللسن الثانوية المختلطةمدرسة ابو اللسن بدو الجنوب_
ر
ق ي:الشارع- الش 

ر
ق 3اناثالش 

نبدو الجنوب_ ي :الحي- ابو اللسن مدرسة ابو اللسن الثانوية للبني 
ر
ق 3ذكورالرئيسي:الشارع- الش 

نبدو الجنوب_ ي :الحي- الحميمة الجديدة مدرسة ابو جعفر المنصور االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الغربر

نبدو الجنوب_ ة مدرسة ابو موش االشعري الثانوية للبني  ة :الحي- الجرباء الكبت  1ذكورالرئيسي:الشارع- الجرباء الكبت 

2اناثالرئيسي:الشارع- حي المدرسة :الحي- أذرح مدرسة اذرح الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

2ذكورأذرح معانمدرسة االمت  الحسن الثانوية العسكريةبدو الجنوب_

ن بن عبدهللا الثانويةبدو الجنوب_ ي :الحي- الديسة مدرسة االمت  الحسي  3ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نبدو الجنوب_ ي-  روضة األمت  راشد مدرسة االمت  راشد العسكرية الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالش 

7ذكورالجفر:الشارع- الجفر :الحي- الجفر مدرسة االمت  محمد الثانوية العسكريةبدو الجنوب_

بدو الجنوب_
ي الثانوية 

مدرسة االمت  هاشم بن عبدهللا الثابن

المدوره/العسكرية
4مختلطالشارع الرئيسي- المدورة 

اء الثانوية المختلطةبدو الجنوب_ 3اناثام صيحون:الشارع- المركز الصحي :الحي- ام صيحون مدرسة البتر

ن العسكريةبدو الجنوب_ اء الثانوية للبني 
3ذكورالشارع  الرئيسي- اسكان البدول :الحي- ام صيحون مدرسة البتر

ة مدرسة الجرباء االساسية المختلطةبدو الجنوب_ 1اناثشارع المسجد:الشارع- الحي االوسط :الحي- الجرباء الكبت 

3اناثالشارع الرئيسي:الشارع- قرية سكة الحديد :الحي- الجرف مدرسة الجرف الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ ي :الحي- الجرف مدرسة الجرف الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكورالصحراوي:الشارع- الش 

ي :الحي- الجفر مدرسة الجفر الثانوية المختلطةبدو الجنوب_ 5اناثالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نبدو الجنوب_ 4اناثشارع المدارس:الشارع- المدارس :الحي- الحسا مدرسة الحسا االساسية للبني 
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نمدرسة الحسا الثانوية الشاملةبدو الجنوب_ 6ذكورشارع المدارس:الشارع- حي المدارس :الحي- الحسا  للبني 

4اناثحي المدارس:الحي- الحسا مدرسة الحسا الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

ن االساسية الدنيابدو الجنوب_ 4اناث-القويرة مدرسة الحسي 

ن االساسية العليابدو الجنوب_ 5اناثالرئيسي:الشارع- الشهيبة :الحي- القويرة مدرسة الحسي 

ي :الحي- الحسينية مدرسة الحسينية االساسية المختلطةبدو الجنوب_ 5اناثاالمت  حسن:الشارع- الكليبات الغربر

بدو الجنوب_
ن  / مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية للبني 

الفجيج
5ذكورالجازي:الشارع- الجازي :الحي- الحسينية 

5اناثاالمت  حسن:الشارع- حي الجازي :الحي- الحسينية مدرسة الحسينية الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

ي :الحي- الحميمة الجديدة مدرسة الحميمة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_ 3اناثالرئيسي:الشارع- الغربر

4اناثالديسة- العقبة مدرسة الديسة الثانوية للبناتبدو الجنوب_

4اناث-الشامية :الحي- العقية مدرسة الرابية الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 4ذكورالشامية:الشارع- الشامية :الحي- العقية مدرسة الرابية الثانوية للبني 

نبدو الجنوب_ 2ذكورالمدارس:الشارع- المدارس :الحي- الراجف مدرسة الراجف االساسية للبني 

3اناثالمدارس: الشارع- الراجف  : الحيمدرسة الراجف الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 4ذكوراالمت  حسن:الحي- الراشدية مدرسة الراشدية االساسية للبني 

3اناثالشارع الرئيسي:الشارع-  الراشدية مدرسة الراشدية الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

ي:الشارع- التله :الحي- القطرانة مدرسة الروضة االساسية المختلطةبدو الجنوب_
8اناثالدفاع المدبن

4اناثالوحدات:الشارع- الوحدات :الحي- الريشه مدرسة الريشة الثانوية للبناتبدو الجنوب_

2اناثالطويسه بجانب دكانة عمر:الشارع: - الحي- الطويسة مدرسة الطويسة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ ي :الحي- الفرذخ مدرسة الفرذخ االساسية للبني 
ر
ق 2ذكورالرئيس:الشارع- الش 

2اناثالرئيسي:الشارع- حي الوحدات :الحي- الفرذخ مدرسة الفرذخ الثانوية للبناتبدو الجنوب_

3اناثالرئيسي:الشارع- شارع المركز الصحي :الحي- قريقره مدرسة القريقرة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 3ذكورقريقره: منطقة مدرسة القريقرة الثانوية للبني 

4ذكورالسكه:الشارع- السكة :الحي- القطرانة مدرسة القطرانة االساسية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 5ذكورالجامع الكبت :الحي- القطرانة مدرسة القطرانة الثانوية للبني 

ي :الحي- القويرة مدرسة القويرة الثانوية  للبناتبدو الجنوب_ 6ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

نبدو الجنوب_ ي :الحي- المريغة مدرسة المريغة االساسية للبني  6اناث-الغربر

ن :الحي- المريغة مدرسة المريغة الثانوية للبناتبدو الجنوب_ 5ذكورالرئيسي:الشارع- االمي 
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وع االبيض االساسية المختلطةبدو الجنوب_ 1اناثالوادي األبيض: منطقة مدرسة المش 

نبدو الجنوب_ وع االبيض الثانوية للبني  1ذكورحي المدارس:الحي- الوادي األبيض مدرسة المش 

2اناثالرئيسي:الشارع- المعمورة :الحي- المعمورة مدرسة المعمورة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 1ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- المعمورة :الحي- المعمورة مدرسة المعمورة الثانوية للبني 

2ذكورالشارع الرئيسي:الشارع- رم :الحي- رم رم/ مدرسة الملك طالل الثانوية بدو الجنوب_

ي :الحي- الجفر مدرسة الملكة رانيا االساسية المختلطةبدو الجنوب_
ر
ق 4اناثشارع الدمانيه:الشارع- الش 

نبدو الجنوب_ 3ذكورالمحمدية:الشارع- الشماىلي :الحي- المنشية مدرسة المنشية الثانوية للبني 

نبدو الجنوب_ 4ذكورالمدارس: الحي- الهاشمية مدرسة الهاشمية الثانوية للبني 

نبدو الجنوب_ 2ذكورشارع الشهيد عارف العمامرة:الشارع- حي المسجد :الحي- اوهيده مدرسة اوهيدة االساسية للبني 

نبدو الجنوب_ ي :الحي- إيل مدرسة ايل االساسية للبني  2ذكورالعام:الشارع- المسجد الغربر

ي :الحي- إيل مدرسة ايل الثانوية للبناتبدو الجنوب_ 3اناثاالمت  محمد:الشارع- الجنوبر

ي :الحي- اوهيده الثانوية المختلطةمدرسة أوهيدة بدو الجنوب_
ر
ق 2اناثالعام:الشارع- الش 

اوية:الشارع- وسط البلد :الحي- يسطه مدرسة بسطة الثانوية للبناتبدو الجنوب_ 3اناثالخضن

نبدو الجنوب_ ي :الحي- يسطه مدرسة بسطة الثانوية للبني 
ر
ق 2ذكور-الش 

ي :الحي- بت  أبو دنه مدرسة بتر ابو دنة االساسية المختلطةبدو الجنوب_ 2اناثوادي موش:الشارع- الغربر

نبدو الجنوب_  ابو دنة االساسية للبني 
2ذكورالرئيسي:الشارع- وسط البلد :الحي- بت  أبو دنه مدرسة بتر

2اناثبتر مذكورمدرسة بتر مذكور الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 5مختلطالرئيسي:الشارع- العبدلية :الحي- بت  خداد مدرسة جعفر الصادق الثانوية للبني 

2ذكورالرئيسي: الشارع- ام النياصة :الحي- دالغة مدرسة دالغة الثانوية العسكريةبدو الجنوب_

2اناثالرئيسي:الشارع- دالغه :الحي- دالغة مدرسة دالغة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

3اناثالرئيسي:الشارع- حي الجامع :الحي- روضة األمت  راشد مدرسة راشد الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ ي-  روضة األمت  راشد مدرسة راشد الثانوية للبني 
ر
ق 3ذكورالش 

3اناثقرية رحمة.قضاء وادي عربة مدرسة رحمة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

2ذكورالرئيسي:الشارع- االوسط :الحي- قرين مدرسة رفيدة االسلمية االساسية المختلطةبدو الجنوب_

3اناثشارع الصحة:الشارع- حي المدرسة :الحي- الديسة مدرسة رم الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

ي الثانوية بدو الجنوب_
نمدرسة سد السلطابن يالشاملة للبني 

3ذكورسد السلطابن

ي الثانوية المختلطةبدو الجنوب_
ي مدرسة سد السلطابن

3اناث-سد السلطابن
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نبدو الجنوب_ ي :الحي- سويمرة مدرسة سويمرة االساسية للبني  2ذكورالرئيسي:الشارع- الجنوبر

4اناثسويمره:الشارع- سويمرة :الحي- سويمرة مدرسة سويمرة الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 2ذكوردبة حانوت- لواء القويرة - العقبة مدرسة صالح الدين الثانوية الشاملة للبني 

نبدو الجنوب_ 2ذكورحي الهدبان:الحي- الحسينية مدرسة عمر بن الخطاب االساسية للبني 

نبدو الجنوب_ 2ذكورشارع السالم:الشارع- الريشة :الحي- الريشه مدرسة غرندل الثانوية للبني 

ن:الشارع- ابو بكر الصديق :الحي- الهاشمية مدرسة فاطمة الزهراء األساسي ة المختلطةبدو الجنوب_ 4اناثالمصبحيي 

2اناثدبة حانوت:الحي- دبة حانوت مدرسة قاع النقب الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

ي :الحي- قرين مدرسة قرين الثانوية للبناتبدو الجنوب_
ر
ق 2اناثالرئيسي:الشارع- الش 

نبدو الجنوب_ 2ذكورالشارع الرئيسي- منطقة محي الحي الحجايا مدرسة محي االساسية االوىل للبني 

2اناثالرئيسي:الشارع- عثمان بن عفان: الحي- محي مدرسة محي االساسيه االوىل المختلطهبدو الجنوب_

2اناثمنيشت :الحي- منيشت  مدرسة منيشت  الثانوية للبناتبدو الجنوب_

ن العسكريةمدرسة منيشت  بدو الجنوب_ 1ذكورالرئيسي: الشارع- منيشت  :الحي- منيشت  الثانوية للبني 

4اناثالرئيسي:الشارع- الخشيمات :الحي- المنشية مدرسة ميمونة بنت الحارث الثانوية المختلطةبدو الجنوب_

نبدو الجنوب_ 1ذكوربتر مذكورمدرسة وادي السالم االساسية للبني 

3ذكورالرئيسي:الشارع- رحمه مدرسة وادي عربة الثانوية العسكريةبدو الجنوب_


