
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

  فرع حفظ خمسة أجزاء( م2222المسابقة الهاشمٌة المحلٌة للعام  فًالمتأهلون للتصفٌة الثانٌة( 

 األجزاء االسم
المحافظة 
 أو اللواء

 إربد  03 – 62 ناصر الدٌن دمحم صالح الرفاعً 

 إربد 63 - 62 محمود رأفت دمحم جبعٌتً 

 إربد  03 – 62 دمحم رانً تٌسٌر القاسم 

 إربد  03 – 62 عبٌدة عامر محمود القٌسً 

 إربد  03 – 62 عبد اللطٌف حسام عبد اللطٌف العكور 

 إربد  65 – 61 عامر أحمد صالح بنً دومً 

 إربد  65 – 61 دمحم حمزة محمود الزعبً

 إربد  65 – 61 ٌزٌد لؤي عبدهللا صوالحة 

 إربد  65 – 61 رٌان ثامر ٌوسف الزعبً

 إربد  66 – 63 عاصم منصور خالد مطالقة 

 إربد  03 – 62 عبادة فراس حسٌن عكاوي 

 إربد 03 - 62 فراس أحمد إبراهٌم الصفدي 

 األغوار 1 - 6 دمحم حمد هللا احمد ابو شعٌره

 البلقاء  03 – 62 كرٌم عامر دمحم بكراوي 

 البلقاء  03 – 62 مٌسرة خالد رمضان القاسم 

 جرش  03 – 62 عبدهللا عامر دمحم الحوامدة 

 الرصيفة  1 – 6 عمر طارق عبد الكرٌم الشباطات 

 الرمثا  1 – 6 مصعب شاكر أحمد قواسمة 

 الرمثا  1 – 6 إبراهٌم صائب صٌداوي 

 الرمثا  1 – 6 دمحم أحمد دمحم العطٌوي

 الرمثا  03 – 62 عبد الملك فراس قاسم األخرس 

 الرمثا  1 – 6 إبراهٌم سعٌد محمود صٌداوي 

 الرمثا 03 – 62 عبدهللا أحمد فٌصل السعٌد 

 الرمثا  1 – 6 إبراهٌم أشرف محمود أبو اللٌل 



 الرمثا 03 - 62 دمحم فراس قاسم األخرس 

 الزرقاء 03 – 62 رٌان أحمد ٌوسف دمحم حسٌن 

 الزرقاء  1 – 6 أسامة رائد صادق أبو طربوش

 الزرقاء  1 – 6 حمزة بهاء الدٌن ٌوسف الدعاس

 الزرقاء  1 – 6 جمال نضال خلٌل عبدهللا 

 الزرقاء  1 – 6 مالك دمحم خلف الفنٌش

 الزرقاء 03 – 62 أحمد نضال عبد الغنً الحموي 

 الزرقاء  1 – 6 أوٌس دمحم عثمان الشلة 

 الزرقاء 03 – 62 عبدهللا أمٌن علً سالمة  

 الزرقاء 03 – 62 براء عامر عبدهللا العماٌرة 

 الزرقاء 03 – 62 عبدهللا عامر عبدهللا العماٌرة 

 الزرقاء 03 – 62 عز الدٌن ٌوسف فتحً الحلحولً 

 الزرقاء 03 - 62 دمحم إٌاد أٌوب البدو 

 الزرقاء  03 – 62 أسامة قاسم دمحم الكسابرة 

 الزرقاء  03 – 62 ولٌد نور الدٌن ٌوسف شلباٌه

 الزرقاء 1 - 6 ٌونس دمحم ٌونس سعٌد 

 الطفيلة  03 – 62 دمحم خالد دمحم عٌال سلمان 

 الطفيلة  1 – 6 أمٌر احمد إسماعٌل الزٌدانٌٌن 

 عجلون 64 - 62 ذاكر علً محمود البعول 

 عجلون 03 – 62 مثنى ناصر عبد الرحمن العنانزة 

 عجلون 03 – 62 أحمد دمحم غازي العنانزة 

 عجلون 03 – 62 أدهم عمر خلٌل الجباوي 

 عجلون 03 – 62 حارث دمحم علً الزغول 

 عجلون 03 – 62 محمود عامر محمود الشوٌات 

 عجلون 03 – 62 ٌامن دمحم حسٌن الزغول 

 عجلون 03 – 62 أحمد عامر أحمد بنً نصر 

 عجلون 03 – 62 مؤمن محمود أحمد الشوٌات 

 عجلون 03 – 62 دمحم عبد السالم عبد الرحمن زٌادة 



 عجلون 03 - 62 عبد الرحمن حازم أحمد فرٌحات 

 عجلون 03 - 62 أسامة سرحان أحمد بنً نصر 

 عجلون 03 - 62 مهدي ٌوسف سعود بنً سلمان 

 عجلون 03 - 62 حمد عرفات محمود الجبالً 

 العقبة  1 – 6 طلعت مراد دمحم 

 العقبة  1 – 6 جمعة عمر صالح نمرات 

 العقبة  5 – 1 ٌنال مهدي عبد الفتاح 

 العقبة  62 – 66 عز عالء مروان عمٌر 

 العقبة  03 – 62 حمزة رامً دمحم 

 العقبة  65 – 61 أسامة دمحم أسامة النمرات 

 عمان  1 – 6 عبدهللا عالء عابد عقل 

 عمان  03 – 62 حمزة بهاء الدٌن مصطفى اللحام 

 عمان  03 – 62 فخري كامل فخري الشاشٌبً

 عمان  03 – 62 سٌف باسم صالح الحراسٌس 

 عمان  03 – 62 دمحم فوزي عبد الحلٌم البطران 

 عمان  1 – 6 مصطفى أحمد مصطفى المسلوقً 

 عمان 1 - 6 علً طه جابر الشابوري 

 عمان  1 – 6 سٌف عثمان منٌر عالء الدٌن 

 عمان  1 – 6 كنان عمر عٌسى الفسفوس

 عمان  1 – 6 عالء عمر عٌسى الفسفوس

 عمان  03 – 62 شاكر أحمد دمحم نصرهللا 

 عمان 03 – 62 ورد رائد إبراهٌم الصوالحً

 عمان  1 – 6 أسامة دمحم فارق أبو حالوة 

 عمان  03 – 62 أُسٌد ٌحٌى دمحم الخوالدة 

 عمان  03 – 62 ناجً عبدهللا ناجً أبو مٌّالة 

 عمان  03 – 62 عبادة رٌعان جلٌل الشطً

 عمان  03 – 61 عبدهللا سلٌمان أحمد الزعول 

 عمان  03 – 62 عمر جالل زهدي العاٌدي



 الكرك 1 – 6 لٌث سعٌد عبدهللا الحجوج 

 الكرك 1 – 6 ٌوسف وائل عبد الواسع كفارٌن 

 الكرك  03 – 62 ضٌاء الدٌن دمحم عطاهللا الصراٌرة 

 الكورة  03 – 62 أحمد مهند أحمد مقدادي 

 مادبا 03 - 62 طه دمحم عوض داود 

 معان 03 – 62 دمحم خلٌل دمحم الشلبً

 معان 03 – 62 أسٌد أسامة أحمد الخطٌب

 معان 03 – 62 أحمد إبراهٌم أحمد قباعة 

 معان 03 – 62 راشد عطا هللا سلٌمان أبو هاللة 

 معان 03 – 62 شاهر خالد شحادة طبٌلة 

 معان 03 – 62 مؤٌد دمحم جردع

 معان 03 – 62 مالك مصطفى ولٌد الجهنً 

 معان 03 – 62 زٌد إسماعٌل دمحم سعودي

 معان 03 – 62 حمزة أحمد هارون جرار 

 معان  1 – 6 أحمد دمحم أحمد الفالٌله 

 المفرق  03 – 62 همام خالد عواد الّشقٌف

 المفرق  1 – 6 ٌحٌى عامر نظمً الزٌادنة 

 المفرق 03 - 62 دمحم عمر دمحم عبابنة 
 

 


