
النواب الذين تقدموا بأسئلة خالل 100 يوم من عمر املجلس النيابي التاسع عشر

اسم النائبالرقم
عدد 

االسئلة 
اسم النائبالرقم

عدد 

االسئلة 
2اسامه صقر عطيه القوابعه6943زينب سالمه سلمان البدول1
2روعه سليمان احمد الغرابلي2744خليل حسين خليل عطيه2
2عائشه احمد محمد الحسنات2445صالح عبد الكريم  العرموطي3
2عمر انطون عايد النبر1746محمد جميل محمد الظهراوي4
2عيد محمد رجا النعيمات1347امغير عبد هللا مغير الهمالن5

2غازي احمد حسن البداوي1348فواز محمود مفلح الزعبي6

2غازي مبارك احمد الذنيبات1149حسن صالح صالح الرياطي7
2ماجد محمد حسن الرواشده1150عبدالكريم فيصل الدغمي8
2محمد ذياب عبد الرحمن جرادات1051عدنان يلدار الخاص مشوقه9

2محمد عناد محمد الفايز1052علي مد هللا علي الطراونه10
2محمد مو�سى هالل الغويرى953احمد جميل عبد القادر عشا11
2محمد يحيا محمد املحارمه854صفاء عبد هللا محمد املومني12
2محمود ابراهيم محمد الفرجات855عمر احمد محمد العياصره13
2ينال عبد السالم الفريحات856نصار فالح إسماعيل الحيصه14
1احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونه757حسين علي جريد الحراسيس15
1احمد عبد العزيز احمد السراحنه758راشد محمد سليمان الشوحه16
1اسامه نايف سالم العجارمة759عبد الرحمن حسين  العوايشه17
1اسماء صالح محمود الرواحنه760هيثم جريس عوده الزيادين18
1ايوب عبد الكريم خميس خميس661اسماعيل راشد عبود املشاقبه19
1بسام محمد مفلح الفايز662زيد احمد علي العتوم20
1حابس ركاد خليف الشبيب663طالب محمد الصرايره21
1حازم صالح صالح املجالي664فريد ثلجي فرحان حداد22
1ريما محمد الخلف العموش665مجحم حمد حسين الصقور23
1سالمه علي سلمان الهرفي البلوي566احمد محمد قاسم الخاليله24
1شادي عبد هللا ابراهيم فريج567مو�سى علي محمد هنطش25
1ضرار علي محمود الحراسيس568هايل فريح جريس عياش26
1عارف منور عبد الرحمن السعايده469بالل محمد سالم املومني27
1عبد الحليم مروان الحمود470جعفر محمود احمد ربابعه28
1عبد السالم احمد محسن الذيابات471خلدون نواف احمد حينا29
1عبد هللا علي خليل عواد472محمد عواد محمد العالقمه30
1عبيد احمد عبيد ياسين473وائل مو�سى يوسف رزوق31
1عبير عبدهللا حريثان الجبور374اندريه مراد محمود حواري32
1عطا حسين ابراهيم ابداح375خالد احمد فالح الشلول33
1غازي عوده عويد املقيبل376خالد مو�سى عي�سى ابو حسان34
1فايزه احمد حسين الشهاب377خير عبد هللا عياد ابوصعيليك35
1محمد عقيل خطار شطناوى378ذياب شريتح عوده املساعيد36
1محمد عواد رجاء الخاليله379رائد مصباح طلب رباع/ الظهراوي37
1مروه عبد الكريم الصعوب380سليمان مو�سى عطوه ابو يحيى38
1هاديه محمد الياس السرحان381طالل محمد عبد الوالي النسور39
1يحيى حسين محمد عبيدات382فراس جميل علي السواعير40
1يزن حسين سليمان الشديفات383محمد اسماعيل علي السعودي41
3مياده ابراهيم مصطفى ابراهيم42


