
 

  دائرة إدارة الطيف الترددي –هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  

1 
في مختمف مناطق المممكة األردنية ( FM)وفق التشكيل الترددي عمى رخصة ترددات  التي في طور الحصولالترددات المحجوزة لإلذاعات 

 الهاشمية
الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 

.1 القوات المسمحة األردنية FMجيش  91.1 عجمون  
.2 القوات المسمحة األردنية FMجيش  106.5 السمط  
األردنيةالقوات المسمحة  FMجيش  89.3 الكرك  3.  
.4 القوات المسمحة األردنية FMجيش  91.5 الطفيمة  

البتراء( معان) .5 القوات المسمحة األردنية FMجيش  107.9   
النقب( معان) .6 القوات المسمحة األردنية FMجيش  95.1   

.7 القوات المسمحة األردنية   FMجيش  107.9 العقبة  
.8 البيت جامعة آل جامعة آل البيت 103.5 المفرق  
.9 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 94.7 المفرق  
.10 شركة النجاح لمبث اإلذاعي راديو حكاية 97.9 المفرق  
.11 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 105.1 الطفيمة  
األردنيةالقوات المسمحة  BLISS 104.3 العقبة  12.  

.13 القوات المسمحة األردنية BLISS 92.1 طربيل( المفرق)  
.14 القوات المسمحة األردنية BLISS 92.1 الصفاوي( المفرق)  

.15 القوات المسمحة األردنية BLISS 91.1 إربد  
.16 القوات المسمحة األردنية BLISS 103.5 السمط  

البتراء ( معان) 96.7 BLISS  المسمحة األردنيةالقوات  17.  
النقب ( معان) 104.3 BLISS 18 القوات المسمحة األردنية.  

.19 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 104.1   عجمون  
.20 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 96.9 عمان  



 

  دائرة إدارة الطيف الترددي –هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  

2 
في مختمف مناطق المممكة األردنية ( FM)وفق التشكيل الترددي عمى رخصة ترددات  التي في طور الحصولالترددات المحجوزة لإلذاعات 

 الهاشمية
.21 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 101.9 الكرك  
الدينية سالم 106.1 الطفيمة .22 القوات المسمحة األردنية   

البتراء( معان) .23 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 99.1   
النقب( معان) .24 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 107.7   

.25 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 101.3 العقبة  
األردنيةالقوات المسمحة  سالم الدينية 93.7 إربد   26.  

الرويشد( المفرق) .27 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 106.7   
الصفاوي( المفرق) .28 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 107.7   

طربيل( المفرق) .29 القوات المسمحة األردنية سالم الدينية 107.7   
األردنيةالقوات المسمحة  سالم الدينية 100.9 البمقاء  30.  
.31  شركة الفرقان لالستثمار حسنى 93.3 عمان  

 


