اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

البلقاء

الزرقاء

السلط الكبرى

اسم المقر

عنوان المقر

اسم البلدية  /المنطقة

مبنى اإلتحاد النسائي

مبنى اإلتحاد النسائي /نقب الدبور

العارضة

نادي العارضة الرياضي الثقافي

مركز شابات العارضة النموذجي

الشونة الوسطى

مبنى مديرية تربية الشونة الجنوبية

مبنى مديرية تربية الشونة الجنوبية

دير عال

مدرسة دير عال االساسية لالناث

مدرسة دير عال االساسية لالناث

عين الباشا

مركز التدريب المهني ذكور

مركز التدريب المهني ذكور

معدي

مبنى منطقة مثلث العارضة

مبنى منطقة مثلث العارضة /بلدية معدي/مثلث العارضة

سويمة

مدرسة سويمة الثانوية للبنات

مدرسة سويمة الثانوية للبنات

الفحيص

مركز شابات الفحيص

مركز شابات الفحيص النموذجي

ماحص

مدرسة ماحص االساسية للبنين

مدرسة ماحص االساسية للبنين

الزرقاء الكبرى

كلية الزرقاء الجامعية

كلية الزرقاء الجامعية

بيرين الجديدة

قاعة بلدية بيرين الجديدة

قاعة بلدية بيرين الجديدة

الضليل

مركز شباب الضليل

مركز شباب الضليل

األزرق

المشروع التنموي السياحي

المشروع التنموي السياحي

الرصيفة

كلية رفيدة االسلمية

كلية رفيدة االسلمية

الهاشمية

مدينة األمير محمد الرياضية

مدينة األمير محمد الرياضية

الحالبات

مدرسة بلقيس الثانوية المختلطة

مدرسة بلقيس الثانوية المختلطة

المفرق الكبرى

مركز شباب المفرق

مركز شباب المفرق

رحاب الجديدة

مركز شباب رحاب

مركز شباب رحاب

بلعما

مدرسة بلعما األساسية للبنات

مدرسة بلعما األساسية للبنات

حوشا

مدرسة حوشا االساسية المختلطة

مدرسة حوشا االساسية المختلطة

السرحان

مدرسة زملة الطرقي الثانوية المختلطة

مدرسة زملة الطرقي الثانوية المختلطة

الرويشد الجديدة

مدرسة الرويشد الثانوية للبنين

مدرسة الرويشد الثانوية للبنين

اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

المفرق

اسم البلدية  /المنطقة

اسم المقر

عنوان المقر

الخالدية

بلدية الخالدية

بلدية الخالدية

منشية بني حسن

مركز تنمية مجتمع منشية بني حسن

مركز تنمية مجتمع منشية بني حسن

صبحا والدفيانة

مكتبة بلدية صبحا والدفيانة

مكتبة بلدية صبحا والدفيانة

ام الجمال الجديدة

مدرسة روضة االميرة بسمة االساسية المختلطة

مدرسة روضة االميرة بسمة االساسية المختلطة

دير الكهف

مركز شباب دير الكهف

مركز شباب دير الكهف

ام القطين والمكيفتة

مدرسة ام القطين االساسية للبنين

مدرسة ام القطين االساسية للبنين

الزعتري والمنشية

مكتب ضريبة االبنية

مكتب ضريبة االبنية  /بلدية الزعتري والمنشية

األمير حسين

مدرسة نسيبة المازنية االساسية

مدرسة نسيبة المازنية االساسية

الباسلية

صالة بلدية الباسلية

صالة بلدية الباسلية

الصالحية ونايفة

مركز شباب البادية الشمالية النموذجي

مركز شباب البادية الشمالية النموذجي /الصالحية

بني هاشم

مركز شباب حمراء السحيم

مركز شباب حمراء السحيم

الصفاوي

مركز شباب الصفاوي النموذجي

مركز شباب الصفاوي النموذجي

اماكن تقديم االعتراضات
اسم المقر

عنوان المقر

اسم البلدية  /المنطقة

المحافظة

سحاب

مركز سحاب الثقافي

مركز سحاب الثقافي  /سلبود شارع مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية

ناعور

مركز شباب ناعور

مركز شباب ناعور /طريق السالم بإتجاه مطعم زوار

الجيزة

جامعة اإلسراء – طريق المطار

جامعة اإلسراء – طريق المطار

معهد التدريب المهني

معهد التدريب المهني  -مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية سحاب

حسبان

مبنى بلدية حسبان

مبنى بلدية حسبان

ام البساتين

مبنى بلدية العال

مبنى بلدية العال  -العال

ام الرصاص

مركز شباب أم الرصاص

مركز شباب أم الرصاص

محطة المعرفة لتكنولوجيا المعلومات

محطة المعرفة لتكنولوجيا المعلومات /لواء الجيزة – مقابل مبنى البلدية

لواء الموقر

العامرية
امانة عمان/المكتب الرئيسي
 منطقة شفا بدران منطقة الجبيهة -منطقة ابو نصير

قاعة متعدده االغراض شفا بدران

قاعة متعدده االغراض شفا بدران/قرب الترخيص

 منطقة طارق منطقة تالع العليمنطقة خلدا -
منطقة ام السماق -

صالة تالع العلي الرياضية

صالة تالع العلي الرياضية /قرب مدرسة تالع العلي الثانوية للبنات

منطقة صويلح -
منطقة وادي السير
منطقة بدر الجديدة
منطقة مرج الحمام

مدرسة مرج الحمام االساسية المختلطة

مدرسة مرج الحمام االساسية المختلطة /مرج الحمام

اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

اسم البلدية  /المنطقة

منطقة بسمان

 منطقة ماركا -منطقة النصر

اسم المقر

مدرسة النزهة المهنية الثانوية للبنات

عنوان المقر

مدرسة النزهة المهنية الثانوية للبنات -دوار النزهة

منطقة العبدلي
منطقة زهران

نادي المعلمين

نادي المعلمين/الدوار السابع

منطقة المدينة

منطقة اليرموك

 منطقة رأس العين منطقة بدرمنطقة القويسمة ابو علندا و الرقيم
منطقة أحد
منطقة ام قصير  ،المقابلين ،
البنيات

جمعية الحد من حوادث الطرق

جمعية الحد من حوادث الطرق  /الحديقة المرورية-دوار الزهور

مدرسة القويسمة وأبو علندا المهنية الثانوية للبنات

مدرسة القويسمة وأبو علندا المهنية الثانوية للبنات /قرب مدينة الملك عبدهللا الثاني الرياضية

مركز شباب خريبة السوق و جاوا

مركز شباب خريبة السوق و جاوا – خريبة السوق الشارع الرئيسي

اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

اسم البلدية  /المنطقة

بلدية اربد الكبرى

اسم المقر

عنوان المقر

مدينة االمير حسن الرياضية (مقر رئيسي)

قرب المحافظة  /نفق الملك حسين

كلية الحصن الجامعية (مقر فرعي)

الحصن -شرقي طريق اربد الرئيسي

كلية نسيبة المازنية (مقر فرعي)
مركز مصادر التعلم /اربد (مقر فرعي)
مدرسة المشارع الثانوية للبنات

طريق حوارة -المفرق الشارع الرئيسي
بجانب غرفة تجارة اربد
الشارع الرئيسي بجانب محطة المشارع الحديثة للمحروقات

بلدية غرب اربد

مركز مصادر التعلم للوائي الطيبة والوسطيه

خلف مدرسة االمير حسن الثانوية للبنين

بلدية الرمثا الجديدة

الصالة الرياضية

الرمثا /قرب مديرية التربية والتعليم

بلدية سهل حوران

مدرسة حليمه االساسية للبنات

الطرة الحي الشرقي

بلدية خالد بن الوليد

مركز االميرة بسمة

مركز المنصورة

بلدية اليرموك الجديدة

مدرسة حريمة الثانوية للبنات

حريمة /وسط البلد

بلدية الكفارات

حديقة و مكتبة بلدية الكفارات

حبراص

بلدية الشعلة

بلدية الشعلة الرئيسي في بلدة سمر

سمر-الشارع الرئيسي -مقابل مسجد عمر بن الخطاب

بلدية السرو

منطقة سما الروسان  -بلدية السرو

مثلث سما الروسان مقابل بنك االسكان

بلدية الطيبة الجديدة

مركز الصندوق الهاشمي

دير السعنه /مقابل مدرسة دير السعنه

بلدية الوسطية

مركز شباب الوسطية

مثلث كفر اسد /االشارة الضوئية

بلدية دير ابي سعيد

مركز شباب دير ابي سعيد

دير ابي سعيد الرئيسي /مدخل البلد

بلدية رابية الكورة

مدرسة سموع الثانوية للبنين

سموع /الحي الشمالي

بلدية برقش

قاعة سمو االمير حسين بن عبدهللا لالغراض المتعددة

بيت ايدس

بلدية معاذ بن جبل

مركز شابات الشونة الشمالية

بجانب دائرة الترخيص

بلدية شرحبيل بن حسنة

مدرسة ابو هبيل االساسية للبنين

بلدية المزار الجديد

مركز شباب المزار الشمالي

حوفا /المزار الشمالي

بلدية جرش الكبرى

مديرية شباب جرش /الصالة الرياضية

الشواهد /قرب المحافظة

بلدية طبقة فحل

اربـــــــــــــــد

االغوار الشمالية/وادي الريان /منطقة ابو هبيل /بجانب محكمة بلدية شرحبيل بن
حسنة

جرش

اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

جرش
عجلون
مادبا

اسم البلدية  /المنطقة

اسم المقر

عنوان المقر

بلدية المعراض

مدرسة القابسي الثانوية للبنين

الكته /بجانب مركز االميرة بسمة للخدمات االجتماعية

بلدية باب عمان

مدرسة تلعة الرز الثانوية المختلطة

تلعة الرز

بلدية النسيم

مركز شابات بليال

بليال -بجانب قسم الدوريات الخارجية

بلدية برما

مركز تنمية مجتمع محلي برما

برما /الشارع الرئيسي بجانب البلدية

بلدية عجلون الكبرى

القرية الحضرية

خلف الدفاع المدني

بلدية كفرنجة الجديدة

مركز شابات كفرنجه النموذجي

منطقه صفيت قرب نادي كفرنجه الرياضي

بلدية الجنيد

مكتبة بلدية الجنيد

صخرة /الحي الشمالي

بلدية الشفا

بلدية الشفا

على مثلث علي مشهد

بلدية العيون

مبنى بلدية العيون

عرجان /وسط البلد

بلدية مادبا الكبرى

مركز شابات حنينا النموذجي

مقابل سلطة المياه

بلدية لب و مليح

مركز شباب مليح

مليح

بلدية ذيبان الجديدة

قاعة بلدية ذيبان

ذيبان

بلدية جبل بني حميده

مركز شباب العريض

مجمع البلدية

اماكن تقديم االعتراضات
المحافظة

البتراء
البتراء
معان
معان
معان
معان
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
الكرك
معان
معان
معان
الطفيلة
الطفيلة
الطفيلة
العقبة
العقبة
العقبة
العقبة
العقبة
الطفيلة
العقبة

اسم البلدية  /المنطقة

الدائرة السابعة
الدائرة السادسة
بلدية الحسينية الجديدة
بلدية ايل الجديدة
بلدية االشعري
بلدية الجفر
بلدية مؤاب الجديدة
بلدية االغوار الجنوبية
بلدية السلطاني
بلدية شيحان
بلدية عبدهللا بن رواحة
بلدية الكرك الكبرى
بلدية طالل الجديدة
بلدية عي
بلدية القطرانة
بلدية مؤتة والمزار
بلدية معان الكبرى
بلدية الشراه
بلدية الشوبك الجديدة
بلدية البصي ار
بلدية القادسية
بلدية الطفيلة الكبرى
بلدية وادي عربة
بلدية قريقرة وفينان
بلدية قطر و رحمة
بلدية حوض الديسة
اقليم
بلدية الحسا
بلدية القويرة الجديدة

اسم المقر

مدرسة عاصم بن ثابت االساسية للبنين
مدرسة بنات المدينة الوردية
مدرسة الحسينية االساسية المختلطة
مركز الخدمات المشتركة
بلدية االشعري
مركز شباب الجفر
مدرسة حي االشرفية االساسية المختلطة
معهد التدريب المهني غور الصافي
مكتب أشغال السلطاني
مركز شباب شيحان
مركز شباب فقوع
مدرسة التربية الخاصة
مركز شباب قضاء الموجب/بناء مستأجر
مركز شابات عي طريق كثربا
مركز شباب القطرانة
مدرسة الجعفرية الثانوية
مركز االمير حسين بن عبدهللا الثقافي
مدرسة االمير هاشم بن الحسين العسكرية
كلية الشوبك
مركز شباب بصي ار
مركز شباب القادسية
مركز شابات الطفيلة
الصندوق االردني الهاشمي
مدرسة الشريف ناصر بن جميل/س
مركز شباب رحمة
نادي شباب الديسة
مركز مصادر التعلم
مركز شابات الحسا
مركز شباب القويرة

عنوان المقر

مقابل مديرية الزراعة
بجانب المركز االمني
مدرسة الحسينية االساسية المختلطة
مركز الخدمات المشتركة /ايل
بلدية االشعري
مركز شباب الجفر
قب قضاء موأب
معهد التدريب المهني غور الصافي
مكتب أشغال السلطاني
مركز شباب شيحان
مركز شباب فقوع
زحوم
مركز شباب قضاء الموجب/بناء مستأجر
مركز شابات عي طريق كثربا
مركز شباب القطرانة
مدرسة الجعفرية الثانوية
مركز االمير حسين بن عبدهللا الثقافي
المريغة
كلية الشوبك
مركز شباب بصي ار
مركز شباب القادسية
مركز شابات الطفيلة
الريشة
مدرسة الشريف ناصر بن جميل/س
مركز شباب رحمة
نادي شباب الديسة
االشارة العاشرة
مركز شابات الحسا
مركز شباب القويرة

