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الطالق 
- أ-

الطـــــالق الخــــــــاص بالـــزوج 

 2018من زواج عام 



النسبة

%

148010.2%

2300464.1%

3114624.4%

4601.3%

4690100%

الندبةرــــــــدددرجةالندبة

%الحــــــاالتالتعليم%

4690

%150أمي%40.09 سنة18أقل من 1

%4675100متعلم%2124.52 سنة20 - 18الفئة من 2

%113324.16 سنة25 -21الفئة من 3

%115124.54 سنة29 - 26الفئة من 4

%140229.89 سنة40 - 30الفئة من 5

%78816.80الفئة العمرية ما بعد األربعين6

4690100%4690100%

اجمالي حاالت الطالق 

الرقم

العــــدد

المجمـــــــــــــــــــــوع

2018لعـــــام 

انـــــــواع 

رجعــــــــــــــــــــــــــــي

بائن صغرى قبل الدخـــول

(1 )جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

ندبة  إجمالي حاالت الطالق  التي تمت من خالل المحاكم الذررية  

الطــــــالق
الرقم

 موزرًا حدب نوع الطالق2018الخاصة  بالزوج من زواج  رام 

بائن  صغرى بعد الدخــول

4690

المجمـــوع

بائن بينونة كبــــــــــــرى

(2)جـــــــدول رقـــــــــــم 
 موزرًا2018ندبة اجمالي حاالت الطالق  الخاصة بالزوج من زواج رام 

.حدب الفئة العمرية  ودرجة التعليم  

إجمالي حاالت  الطالق 
2018لعام 

ردد الحاالتالفئة العمرية



عـــدد

متعلمأميما بعد األربعين40-30من 29-26من 25-21من 20-18من 18اقل من بيونة كبرىبائن بعد الدخولبائن قبل الدخولرجعيالمحاكم

16160619010373611816235840752325501606محافظة العاصمة1

138747558720481452412132411332872محافظة اربــــــد2

77027341021270471971431921231701محافظة الزرقاء3

7343261961111021660102101628335محافظة البلقـــاء4

51852210752404423164440185محافظة الكـــرك5

681853200019203120180محافظة معـــان6

730422208722020956781411303محافظة المفرق7

372553131031025304171محافظة الطفيلة8

2157151112920135556421156محافظة مادبـــــا9

2795591500328181317079محافظة عجلون10

212459919109273140170124محافظة العقبـــة11

1163348438701633930300163محافظة جــــرش12

71469048030041146604212113311511402788154675

  

الطالق الخاص من 

2018زواج عام

المجمـــوع

نوع الطالق

( 3 )جـــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
الخاص بالزوج  والتي دجلت لدى  المحاكم الذررية الواقعة  ضمن2018 إجمالي حاالت الطالق  التي  أوقعت من زواج رام

محافظات المملكة االردنية الهاذمية  موزرة حدب نوع الطالق والفئة العمرية ودرجة التعليم 
درجة التعليمالفئة العمرية

اسم المحافظةالرقم



14410.7%

227974.5%

310191.6%

4560.1%

43136.9%

الندبةرــــــــدددرجةالندبة

%الحــــــاالتالتعليم%

4313

%251أمي%40.1 سنة18أقل من 1

%428899متعلم%1854.3 سنة20 - 18الفئة من 2

%101723.6 سنة25 -21الفئة من 3

%107725.0 سنة29 - 26الفئة من 4

%129129.9 سنة40 - 30الفئة من 5

%73917.1الفئة العمرية ما بعد األربعين6

4313100%4313100%

النسبة  

%

اجمالي حاالت زواج األردنيين

رجعــــــــــــــــــــــــــــي

بائن صغرى قبل الدخـــول

62361

العــــددانواع  الطالق

( 4)جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

بائن  صغرى بعد الدخــول

الرقم

الفئة العمرية

 موزرًا حدب نوع الطالق2018 من إجمالي حاالت زواج  األردنيين خالل رام

ردد الحاالت الرقم

المجمـــــــــــــــــــــوع

2018لعـــــام 

ندبة اجمالي حاالت طالق األردنيين  التي تمت من خالل المحاكم الذررية  

المجمـــوع

بائن بينونة كبــــــــــــرى

(5)جـــــــدول رقـــــــــــم 
 موزرًا2018ندبة اجمالي حاالت طالق األردنيين  من زواج رام 
.حدب الفئة العمرية  ودرجة التعليم  

إجمالي حاالت  الطالق 
2017لعام 



النتيجةإجمالي حاالتالطالق من زواج

%الزواج  في المملكةنفس العام

120144523812095.6

220155599813736.9

320166637813438.2

420175335777006.9

520184690707346.6

267843923596.8

(6)جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

إجمالي حاالت الطالق مندوبًا إلى إجمالي حاالت الزواج في 

المجمـــوع

2018-2014  المملكة األردنية الهاذمية خالل األروام

الدنــــــــــــــــــةالرقم



الندبةإجمالي حاالت الزواجالندبةإجمالي حاالت

% في المملكة%الزواج  في المحافظة

70734

1606260296.172.27محافظة العاصمة1

874135596.451.24محافظة اربــــــد2

702102146.870.99محافظة الزرقاء3

34344237.750.48محافظة البلقـــاء4

18522438.250.26محافظة الكـــرك5

8113066.200.11محافظة معـــان6

30450476.020.43محافظة المفرق7

728428.550.10محافظة الطفيلة8

15720387.700.22محافظة مادبـــــا9

7915585.070.11محافظة عجلون10

124122610.110.18محافظة العقبـــة11

16322497.250.23محافظة جــــرش12

4690707346.66.6

( 7  )جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

إجمالي حاالت  الطالق مندوبًا إلى إجمالي حاالت الزواج في المحافظة

المجمـــوع

2018ومندوبًا إلى إجمالي حاالت الزواج في المملكة األردنية الهاذمية خالل رام 

حاالت الطالقادم المحافظةالرقم



ش
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الطالق 
- ب-

الطالق التراكمي الخاص بالزوج 



البائن بينونظالبائن بينونظالبائن بينونظ

كبـــــــــرىصعرى بطد الدخولصعرى قبل الدخول

201436808408816366020911

201541798472868973022070

201634788687917363121969

201735268380876653821210

201838977502827960120279

1876041449430703160106439المجاميع

(1)شكـــــــــــــــل رقــــــــــــــــــــم    

(1)جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم    

2018- 2014انــــــــواع الطــــــالق التراكمي خــــالل األصــــوام  

2018-2014يوضح تطور انواع الطـالق التراكمي خــالل األصــــوام  

المجمـــــــوعالرجطيالسنظ

20911

22070 21969

21210

20279

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

2016 2017 201820152014



إجماليىرددىالدكانىفيىالمحافظة
حدبى)معدلىالطالقىالخامىى
(المعوارىالعالميى

لكلىالفى2018-12_31 كماىهوىبتاروخ

830543278001.9محافظة العاصمة1

334319116001.7محافظة اربــــــد2

308214740002.1محافظة الزرقاء3

13475310002.5محافظة البلقـــاء4

5793419001.7محافظة الكـــرك5

3701711002.2محافظة معـــان6

12345939002.1محافظة المفرق7

2911040002.8محافظة الطفيلة8

4732043002.3محافظة مادبـــــا9

2691902001.4محافظة عجلون10

5272032002.6محافظة العقبـــة11

4592560001.8محافظة جــــرش12

20279103090002.0

(2)جــــــــــــــــدولىرقـــــــــــــــمى

إجماليىحاالتىىالطالقىىالتراكموةىمندوبًاىإلىىإجماليىرددىالدكانىالواقعةى

المجمـــوع

2018ضمنىمحافظاتىالمملكةىاألردنوةىالهاذموةىخاللىرامى

إجماليىحاالتىالطالقادمىالمحافظةالرقم



(3)جــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم 

الندبةاجماليرـــددانــــــــــــــــــــواع
%حاالت الطالقالحـاالتالطـــــــــــــــــــالق

 20279

389719.2إجمالي حاالت الطـــــــالق: الطــــــــــــالق الرجعــــي1-

750237.0:الطالق البائن بينونة صغرى قبل الدخول2-

827940.8:الطالق البائن بينونة صغرى بعد الدخول3-

6013.0:الطالق البائـــــــــن بينونــــــــة كبــــــــرى4-

20279100

2018ندبة أنواع الـطالق التراكمي لعــــــــام 

2018ندبة أنواع الطالق التراكمي التي دجلت لدى المحاكم الذررية خالل رام

(2)شكـــــــــــــــــل رقــــــــــــــم   

الرقـم

المجمــــــــــوع

:  الطالق الرجعـي
19.2%

الطالق البائن بينونة 
:  صغرى قبل الدخول

37%

الطالق البائن بينونة 
صغرى بعد 

% 40.8:الدخول

الطالق البائـن بينونـة 
%3:  كبـرى



عـــدد

متعلمأميما بعد األربعين40-30من 29-26من 25-21من 20-18من 18اقل من بيونة كبرىبائن بعد الدخولبائن قبل الدخولرجعيالمحاكم

1683051769284933873007145129917472857225068299محافظة العاصمة1

1333436401370125875195755678106175393334محافظة اربــــــد2

73082557110913377919661455898482933079محافظة الزرقاء3

7134717852359848243218326469289281319محافظة البلقـــاء4

557910221724416091091172031413576محافظة الكـــرك5

63706911717770548681471021369محافظة معـــان6

712342004615522124730324142321831231محافظة المفرق7

3291541231086054373139314287محافظة الطفيلة8

2473892001711301111542278015458محافظة مادبـــــا9

22694812094708665185591268محافظة عجلون10

252710919520617019861071981170527محافظة العقبـــة11

145982218147120719211879630459محافظة جــــرش12

71202793897750282796011348037444238687249327320206 المجمـــوع

نوع الطالق

 ( 4)جـــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
 إجمالي حاالت الطالق التراكمية  الخاص بالزوج  والتي دجلت لدى  المحاكم الذررية الواقعة  ضمن 

2018محافظات المملكة االردنية الهاذمية  موزرة حدب نوع الطالق والفئة العمرية ودرجة التعليم  لعام 

درجة التعليمالفئة العمرية
إجمالي حاالت الطالقاسم المحافظةالرقم



الندبةردد حاالتدرجةالندبةإجمالي حاالت  ردد الحاالت
%الفئةالتعليم%الطالق  التراكميلكل فئة

20279

%730.4أمي130.1 سنة18أقل من 1

%2020699.6متعلم4802.4 سنة20-18الفئة من 2

374418.5 سنة25-21الفئة من 3

423820.9 سنة29-26الفئة من 4

687233.9 سنة40 - 30الفئة من5

493224.3الفئة العمرية ما بعد األربعين6

2027910020279100%

(5)جـــــــدول رقـــــــــــم 

ندبة  حاالت الطالق التراكمية  الخاص بالزوج  موزرًا حدب الفئات العمرية 
2018 ودرجة التعليم  التي تمت من خالل المحاكم الذررية لعام 

المجمـــوع

الفئة العمريةالرقم



الندبةردد حاالتدرجةالندبةإجمالي حاالت  ردد الحاالت
%الفئةالتعليم%طالق األردنيينلكل فئة

18412

%870.5أمي110.1 سنة18أقل من 1

%1832599.5متعلم4122.2 سنة20-18الفئة من 2

323817.6 سنة25-21الفئة من 3

393821.4 سنة29-26الفئة من 4

623633.9 سنة40 - 30الفئة من5

457724.9الفئة العمرية ما بعد األربعين6

1841210018412100%

(6)جـــــــدول رقـــــــــــم 

ندبة  حاالت الطالق التراكمية  الخاصة باألردنيين  موزرًا حدب الفئات العمرية 
2018 ودرجة التعليم  التي تمت من خالل المحاكم الذررية لعام 

المجمـــوع

الفئة العمريةالرقم
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الطالق 
- ج-

 من الطـالق الخاص بالزوجة

 2018زواج عام 



14800.7%

230044.2%

311461.6%

4600.1%

46906.6%

الندبةرــــــــدددرجةالندبة

%الحــــــاالتالتعليم%

70734

%291أمية%2470.3 سنة18أقل من 1

%466199متعلمة%10721.5 سنة20 - 18الفئة من 2

%15932.3 سنة25 -21الفئة من 3

%6881.0 سنة29 - 26الفئة من 4

%8141.2 سنة40 - 30الفئة من 5

%2760.4الفئة العمرية ما بعد األربعين6

46906.6%4690100%

النسبة

اجمالي حاالت الزواج

رجعــــــــــــــــــــــــــــي

بائن صغرى قبل الدخـــول

70734

العــــددانواع  الطالق

(1 )جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

بائن  صغرى بعد الدخــول

الرقم

الفئة العمرية

 موزرًا حدب نوع الطالق2018 الخاص  بالزوجة من إجمالي حاالت الزواج خالل رام

ردد الحاالت الرقم

المجمـــــــــــــــــــــوع

2018لعـــــام 

ندبة  اجمالي حاالت الطالق  التي تمت من خالل المحاكم الذررية  

المجمـــوع

بائن بينونة كبــــــــــــرى

(2)جـــــــدول رقـــــــــــم 
 موزرًا2018ندبة اجمالي حاالت الطالق  الخاصة بالزوجة من إجمالي حاالت الزواج  خالل رام 

.حدب الفئة العمرية  ودرجة التعليم  

إجمالي حاالت  الزواج 
2018لعام 



عـــدد

متعلمةأميةما بعد األربعين40-30من 29-26من 25-21من 20-18من 18اقل من بيونة كبرىبائن بعد الدخولبائن قبل الدخولرجعيالمحاكم

1616061901037361183440656022127610921604محافظة العاصمة1

1387475587204854219300110142492872محافظة اربــــــد2

7702734102127732012177281581701محافظة الزرقاء3

73432619611110294412855681916327محافظة البلقـــاء4

518522107524327642951111184محافظة الكـــرك5

6818532004112915157081محافظة معـــان6

7304222087222287113363880304محافظة المفرق7

3725531313112126101072محافظة الطفيلة8

2157151112921212806207150محافظة مادبـــــا9

279559150517268194079محافظة عجلون10

2124599191142148231350124محافظة العقبـــة11

1163348438752675133950163محافظة جــــرش12

714690480300411466024710721593688814276294661 المجمـــوع

نوع الطالق

( 3 )جـــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
 الخاص بالزوجة  والتي دجلت لدى  المحاكم الذررية الواقعة  ضمن2018 إجمالي حاالت الطالق  التي  أوقعت من زواج رام  

محافظات المملكة االردنية الهاذمية  موزرة حدب نوع الطالق والفئة العمرية ودرجة التعليم 
درجة التعليمالفئة العمرية

اسم المحافظةالرقم
الطالق الخاص من 

2017زواج عام



14140.7%

227574.4%

310091.6%

4520.1%

42326.8%

الندبةرــــــــدددرجةالندبة

%الحــــــاالتالتعليم%

62524

%271أمية%2030.3 سنة18أقل من 1

%420599متعلمة%9281.5 سنة20 - 18الفئة من 2

%14792.4 سنة25 -21الفئة من 3

%6471.0 سنة29 - 26الفئة من 4

%7291.2 سنة40 - 30الفئة من 5

%2460.4الفئة العمرية ما بعد األربعين6

42326.8%4232100%

النسبة

اجمالي حاالت زواج األردنيات

رجعــــــــــــــــــــــــــــي

بائن صغرى قبل الدخـــول

62524

العــــددانواع  الطالق

(4)جــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــم 

بائن  صغرى بعد الدخــول

الرقم

الفئة العمرية

 موزرًا حدب نوع الطالق2018 من إجمالي حاالت زواج  األردنيات خالل رام

ردد الحاالت الرقم

المجمـــــــــــــــــــــوع

2018لعـــــام 

ندبة  اجمالي حاالت طالق األردنيات  التي تمت من خالل المحاكم الذررية  

المجمـــوع

بائن بينونة كبــــــــــــرى

(5)جـــــــدول رقـــــــــــم 
 موزرًا2018ندبة اجمالي حاالت طالق األردنيات   من زواج رام 
.حدب الفئة العمرية  ودرجة التعليم  

إجمالي حاالت  الزواج 
2018لعام 
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الطالق 
- د-

الطـالق التراكمي الخاص بالزوجة 



عـــدد

متعلمةأميةما بعد األربعين40-30من 29-26من 25-21من 20-18من 18اقل من بيونة كبرىبائن بعد الدخولبائن قبل الدخولرجعيالمحاكم

168305176928493387300971237244812322133115888297محافظة العاصمة1

1333436401370125875165591100945576735653338محافظة اربــــــد2

73082557110913377919556582242363044743078محافظة الزرقاء3

713471785235984874185421243313111431304محافظة البلقـــاء4

557910221724416484187105145543576محافظة الكـــرك5

637069117177712401186496401369محافظة معـــان6

7123420046155221512734161762397921232محافظة المفرق7

3291541231086538739565150291محافظة الطفيلة8

247389200171132630265162828445محافظة مادبـــــا9

2269481209471339853362370269محافظة عجلون10

252710919520617296314493138600527محافظة العقبـــة11

1459822181471212612475867140459محافظة جــــرش12

7120279389775028279601659318260003242481723799420185 المجمـــوع

نوع الطالق

( 1 )جـــــــــــــــــــــدول رقـــــــــــــم 
 إجمالي حاالت الطالق التراكمية  الخاص بالزوجة  والتي دجلت لدى  المحاكم الذررية الواقعة  ضمن 

2018محافظات المملكة االردنية الهاذمية  موزرة حدب نوع الطالق والفئة العمرية ودرجة التعليم لعام

درجة التعليمالفئة العمرية
إجمالي حاالت الطالقاسم المحافظةالرقم



الندبةردد حاالتدرجةالندبةإجمالي حاالت  ردد الحاالت
%الفئةالتعليم%الطالق  التراكميلكل فئة

20279

%940.5أمية6593.25 سنة18أقل من 1

%2018599.5متعلمة318215.69 سنة20-18الفئة من 2

600029.59 سنة25-21الفئة من 3

324215.99 سنة29-26الفئة من 4

481723.75 سنة40 - 30الفئة من5

237911.73الفئة العمرية ما بعد األربعين6

2027910020279100%

(2)جـــــــدول رقـــــــــــم 

ندبة إجمالي حاالت الطالق التراكمية  الخاصة بالزوجة موزرًا حدب الفئات العمرية 
2018 ودرجة التعليم  التي تمت من خالل المحاكم الذررية لعام 

المجمـــوع

الفئة العمريةالرقم



الندبةردد حاالتدرجةالندبةإجمالي حاالت  ردد الحاالت
%الفئةالتعليم%طالق األردنياتلكل فئة

17995

%870.5أمية5463.0 سنة18أقل من 1

%1790899.5متعلمة268714.9 سنة20-18الفئة من 2

543930.2 سنة25-21الفئة من 3

297816.5 سنة29-26الفئة من 4

420623.4 سنة40 - 30الفئة من5

213911.9الفئة العمرية ما بعد األربعين6

1799510017995100%

(3)جـــــــدول رقـــــــــــم 

ندبة إجمالي حاالت الطالق التراكمية  الخاصة باألردنيات  موزرًا حدب الفئات العمرية 
2018 ودرجة التعليم  التي تمت من خالل المحاكم الذررية لعام 

المجمـــوع

الفئة العمريةالرقم



2/39/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9 -
 

فتداء الاقضايا 



القضايا المدورةالمجموعالقضايا المسقطةالقضايا المفصولةالمجموعالقضايا الواردةالقضايا المدورةاسم المحافظةالرقم

134454588179177356232محافظة العاصمة1-

3836742593440محافظة أربد2-

65238835256028محافظة الزرقاء3-

33649731215245محافظة البلقاء4-

4150550محافظة الكرك5-

10818142162محافظة معان6-

28230220228محافظة المفرق7-

3032021محافظة الطفيلة8-

3031012محافظة مادبا9-

1343031محافظة عجلون10-

3343772928محافظة العقبة11-

210123366محافظة جرش12-

354605959322244566393 المجمـــــــــــــوع

(1 )جـــــــــــدول رقــــــــــــم 
ردد قضايا االفتداء  المدجلة في المحاكم الذررية 

2018الواقعة ضمن محافظات المملكة األردنية الهاذمية خالل رام 



السنة
القضايا 

المدورة

القضايا 

الواردة
المجموع

القضايا 

المفصولة

القضايا 

المسقطة
المجموع

القضايا 

المدورة

201419938858721729451176

201576589665250263513152

201615251266430232863034

201734678712222136358354

2018354605959322244566393

815277235871313126525781009المجموع

( 2 )جـــــــــــدول رقـــــــــــــم 
ردد قضايا االفتداء المدجلة في المحاكم الذررية الواقعة 

2018-2014ضمن محافظات المملكة األردنية الهاذمية خالل األروام 
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 المحكوم بها قضايا التفريق



للجنونللؼجرللطنظللعيبظ والضرر
للنزاع 

والذػاق

لإلردار رن 
دفع المؼر 

قبل الدخول

لإلردار رن 
دفع النغػظ

لألمراض 
المنغرة

للدجن

22014311229243072751112213

32015345329523293069326215

42016373128811616337559120

420174003349113343542918235

520184445335235143941566254

18744155910126801667874719137

(1 )جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم 

إجمالي أنواع 
قضايا 

التفريق
الدنــــــــــظالرقم

أنــواع قضــايا التغريق

يبيــــــن إجمالــــــي أنواع قضايا التغريق التي تم الغصل بؼا  لدى المحاكم الذرريظ 
2018 - 2014الواقطظ ضمن محافظات المملكظ األردنيظ الؼاذميظ خالل األروام 

المجمــــــــــــــوع

 يوضح تطور اجمالي قضايا التغريق التي تم الغصل بؼا لدى المحاكم الذرريظ
2018- 2014في المملكظ األردنيظ الؼاذميظ  خالل  األروام  

(1)ذكـــــــــــــل رقــــــــــــــــــــم 

0
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3112
3453

3731
4003

4445

20182017201620152014



1616221230225143701034محافظة العاصمة1

1311486101910700007محافظة اربــد2

7682661206080302محافظة الزرقاء3

7290180302670002محافظة البلقـاء4

510712100910120محافظة الكـرك5

6138110101230003محافظة معـان6

7186230001610002محافظة المفرق7

3273000240000محافظة الطفيلة8

2664020456000محافظة مادبـا9

2957020860000محافظة عجلون10

2634010550102محافظة العقبـة11

1213010150002محافظة جـرش12

714445335235143941566254

ردد المحاكم

أنواع قضـــــــــــــــــــــايا التغريــــق

للدجنلألمراض المنغرة للجنونللؼجرللطنظ
للنزاع 

والذػاق

( 2 )جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم 

يبيــــــن أنواع قضايا التغريق التي تم الغصل بؼا من خالل المحاكم الذرريظ
2018الواقطظ ضمن محافظات المملكظ األردنيظ الؼاذميظ خالل رام 

المجمــــــــــــــوع

الرقم
ادــــــــــــــم  

المحافظظ

قضايا التغريق 
التي تم الغصل 

بؼا
لإلردار رن 
دفع النغػظ

للعيبظ أو 
الضرر

لإلردار رن 
دفع المؼر 

قبل الدخول



%

4445

%162236.49محافظة العاصمة1

%114825.83محافظة اربــد2

%68215.34محافظة الزرقاء3

%2906.52محافظة البلقـاء4

%1072.41محافظة الكـرك5

%1383.10محافظة معـان6

%1864.18محافظة المفرق7

%270.00محافظة الطفيلة8

%661.48محافظة مادبـا9

%952.14محافظة عجلون10

%631.42محافظة العقبـة11

%210.47محافظة جـرش12

4445100%

الندبظ

(3)جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم 
ندبظ  إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها  من خالل المحاكم الذرريظ

2018الواقطظ ضمن محافظات المملكظ األردنيظ الهاذميظ خالل رام 

إجمالي قضايا التفريق 
التي  تم الفصل بها في 

المملكظ

المجمــــــــــــــوع

ادــــــــــــــم  المحافظظالرقم

إجمالي قضايا 
التفريق التي  تم 

الفصل بها في 
المحافظظ
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مكاتب اإلصالح والوساطة 
والتوفيق األسري 



ق
ال
ط

9696مكتب اربد1

22مكتب الرصيفة2

325325مكتب الزرقاء3

33مكتب السلط4

77مكتب الطفيلة5

160160مكتب المفرق6

6767مكتب بني عبيد7

153153مكتب جرش8

8787مكتب سحاب9

1616مكتب عجلون10

00المكتب المركزي11

44مخيم االزرق/ مكتب االزرق12

7373مكتب مخيم الزعتري14

252252مكتب عمان15

7777مكتب عين الباشا16

169169مكتب وادي السير17

22مكتب معان18

14931493 المجمــــــــــــــوع

(2)جـــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــــم 

إجمالي اإلتفاقياتاسم المكتبالرقم


