
 النتائج األولية لإلنتخابات االردنية

 :التالً النحو على النتائج وكانت

 

 :من كل ونجح: العقبة*

 

 صوتا  ( 2266) العمبة لائمة - الرٌاطً دمحم

 صوتا  ( 2373) الفجر لائمة - المجالً حازم

 صوتا  ( 2263) المنار لائمة - العز ابو ابراهٌم

 صوتا  ( 2322) كوتا - هلٌل ابو عودة عالٌة

 

 :من كل ونجح:  الطفيلة*

 

 (صوتا   2326) الزٌتونة لائمة - الفراهٌد محمود

 صوتا  ( 6793) الطفٌلة جبال - السعود حسن

 صوتا  ( 6923) عدالة لائمة - المٌسً حسٌن

 صوتا   2373 الفوارس لائمة - الهواملة غازي

 صوتا   2363 الخوالدة انصاف - الكوتا

 

 :من كل ونجح: جرش*

 صوتا   99966 األرض لائمة - هدٌب دمحم

 صوتا   2732 االصالة لائمة - الزبون الغمار عملة

 صوتا   3723 االصالح لائمة - العتوم هدى

 صوتا   3226  البركة لائمة - ستة ابو دمحم

 صوتا   2622 - مصطفى بنً وفاء - كوتا



 :من كل ونجح: معان*

 

 صوتا   2623 - ٌعلو الحك لائمة - الداٌم عبد هللا عبد

 صوتا   2263 - البتراء لائمة -الفالحات هللا ضٌف دمحم

 صوتا   6666 - الشوبن لائمة - البدور محفوظ ابراهٌم

 صوتا   6292 - العمل لائمة الفناطسة زاهر خالد

 

 صوتا   6326-كوتا - النوافلة ابتسام

 

 :من كل ونجح: عجلون*

 

 صوتا   3933 - العمل لائمة - الزغول احمد كمال

 صوتا   2292 -( تنافس فوز) الوفاق - المومنً هللا عبد صفاء

 صوتا   6623 - عجلون جبل الفرٌحات احمد

 صوتا   7263-الوفاق لائمة -( المسٌحً الممعد) حداد وصفً

 صوتا   6396 كوتا - البعول الجواد عبد منتهى

 

 :من كل ونجح(: الثالثة الدائرة) اربد*

 

  صوتا   3293- االتحاد لائمة - الشٌاب فندي دمحم حسنً

 صوتا   2329 -الدٌممراطٌة الوطنٌة لائمة - الخصاونة فؤاد مصطفى

 صوتا   2223- الوفاق لائمة - الجراح ٌوسف

 صوتا   3266-المسٌحً الممعد - رزوق وائل

 



 :من كل نجح: الجنوب بدو دائرة*

 (صوتا   3932: )البٌرق لائمة من( صوتا   2329: )النعٌمات نواف

 صوتا   3262: المشرق المستمل لائمة من صوتا 2376: العمامرة عاٌد دمحم

 صوتا   2376:  الوفاء لائمة من صوتا   2666: الزواٌدة دمحم عواد

 (كوتا) - شوشة ابو شاهة

 

 :من كل نجح:  الشمالية البادية*

 ( صوتا   99273: )الشمال رعد لائمة من اصوات 99232: الشبٌب ركاد حابس

 (صوتا   99393: )المٌزان لائمة من( صوتا   3366: )الماضً مازن

 (صوتا   3939: )المتاهب االسد لائمة من( صوتا 6333: )الشرفات صوان

 (كوتا) - الزبٌد زٌنب

 

 : من كل نجح(: الثانية الدائرة) الزرقاء*

 (صوتا   3762: )للوطن الوفاء لائمة من( صوتا   2332: )الزواهرة حمود

 (صوتا   6232: )الوطنٌة الوحدة لائمة من( صوتا   2323: )الزواهرة موسى

 (صوتا   6662: )الوطن عٌن لائمة من( اصوات 2637: )الزٌود المعال نواف

 (صوتا   2766: )الزرلاء المستمبل لائمة من( صوتا   2269: )الخالٌلة سالم علً

 

 :من كل نجح: المفرق*

 (صوتا   7336: )الصمور لائمة من( صوتا   3322: )الدغمً الكرٌم عبد

 (اصوات 3733: )للجمٌع المفرق لائمة من( صوتا   2223: )الخزاعلة رائد

 ( صوتا   3262: )الحزم لائمة من( صوتا   3262: )الشدٌفات شعٌب

 ( صوتا   3622: )وطن لائمة من( صوتا   2333: )الخزاعلة مفلح

 الصمور لائمة من( صوتا   3226: )دٌلوح ابو رٌم



 

 :من كل ونجح: الثانية اربد*

 (اصوات 96233) العدالة لائمة من( صوتا   7323: )العبدهللا خالد

 ( صوتا   7662: )الفمٌر لائمة من( صوتا   3733: )الزعبً فواز

 ( صوتا   3629: )الكنانة لائمة من( صوتا   3662: )عبٌدات هللا عبد

 (صوتا   92326: )الخٌر حوران لائمة من( صوتا   92972: )الدرابسة جودت

 

 عمان/  العاصمة االولية النتائج

 الثانٌة الدائرة

 صوتا 96626 التعاون لائمة صوتا 3323 العكاٌلة علً عبدهللا

 93969 المدس فرسان لائمة اصوات 3632 السعود ٌحٌى

 صوتا   93372 االصالح لائمة صوتا   3296 الوحش علً موسى

 صوتا   3663 النخلة لائمة - صوتا 2726 خرابٌش صبحً عمر

 اصوات 2333 العروبة صوتا   2233 سلمان دمحم عزٌز

 صوتا   2673 الحرة الصمور لائمة صوتا   2369 علٌان علً

 

 عمان/  العاصمة االولية النتائج

 االولى الدائرة

 صوتا   99223 والتغٌر المشاركة93336 حواري مراد اندرٌه

 صوتا   7323 وفعل لول صوت 3673 عطٌة حسٌن خلٌل

 اصوات 2933 العواٌشة حسٌن عبدالرحمن

 صوتا   3397 الخٌر لائمة صوتا   6999 البراٌسة راشد دمحم

 صوتا   2223 االصالح لائمة اصوات 6633 هنطش علً موسى

 



 نتائج القوائم

 :الثالثة الدائرة عمان محافظة نتائج القوائم  نتائج

 

 المستمبل و صوتا 9222 على انجاز و صوتا 2636 على حصلت معا لائمة     

 . صوتا 9622 والمدس صوتا 9663 على

 

 الطفيلية للجنة األولية النتائج

 

 صوتا 6793 على الطفٌلة وجبال صوتا 2326 على حصلت الزٌتونة لائمة     

 على حصلت بالعهد والوفاء صوتا2736 والحارث2373 على والفارس

 326 على مبادرة ولائمة صوتا6932 على حصلت للطفٌلة والمستمبل صوتا6232

 .صوتا 699 على حصلت والعطاء صوتا

 

 "معان دائرة" معان محافظة األولية النتائج

 

 و 2236 على والشوبن صوتا 6322 البترا و صوتا 2323 على الحك لائمة      

 صوتا 9293 على والتعاون صوتا6232 على والكرامة صوتا 2237 على العمل

 .صوتا 9922 على والعدالة 9627 على حصلت هللا على والتوكل

 

 الرسمية غير جرش لمحافظة األولية النتائج

 

 ولائمة 6767 التجدٌد ولائمة 3732 األصالة لائمة  المشاركة الموائم نتائج     

 ولائمة 99333االرض ولائمة 3723االصالح ولائمة 2972 الوطنٌة

 6323 اسود ولائمة 6937الزٌتونه ولائمة 737 جرش ولائمة 3226البركه

 



 الرسمية غير العقبة لمحافظة األولية النتائج

 

 و صوت 2373 الفجر لائمة وحصلت صوتا   2266 على حصلت العمبة لائمة     

 اإلصالح ولائمة ، صوت 6269 النهضة ةلائم  أما صوت 2263 المنار لائمة

 ، صوت 9697 للوطن الوفاء لائمة ، 9392 الوطنٌة الوحدة لائمة ، صوت 9392

 . صوت 9763 األجماع لائمة

 

 : العقبة نواب نتائج    

 

 أبو وإبراهٌم الفجر لائمة من المجالً حازم و العمبة لائمة من الرٌاطً دمحم هم    

 (.الكوتا) هلٌل أبو وعلٌا المنار لائمة من العز


