
 

  دائرة إدارة الطيف الترددي –هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  

 األردنية الهاشميةفي مختمف مناطق المممكة ( FM)اإلذاعات العاممة وفق التشكيل الترددي  1

الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
.1 الجامعة األردنية إذاعة الجامعة 94.9 عمان  
.2 أمانة عمان الكبرى هوا عمان 105.9 عمان  
.3 شريكتهشركة ديفيد كتاب و  راديو البمد  92.4 عمان  
.4  شركة السمط لمبث اإلذاعي روتانا 107.5 عمان  
.5 شركة الرشيد اإلعالمية الرشيد 100.5 عمان  
.6 الشركة الدولية لخدمات اإلعالم نجوم 93.7 عمان  
.7 شركة النجوم لمبث اإلذاعي نجوم 97.1 عمان  
.8 الشركة الحديثة لإلعالم Play 99.5 عمان  
.9 الشركة الحديثة لإلعالم نشامى 105.1 عمان  
.10 شركة الفرقان لالستثمار حسنى 93.5 عمان  
.11 شركة األردن الدولية لمبث اإلذاعي صوت الغد 101.5 عمان  
.12 شركة الخزينة لمبث اإلذاعي جموبال راديو 94.5 عمان  
.13 شركة قنوات البث األردنية صوت المدينة 88.7 عمان  
.14 الشركة األردنية لمراديو و التمفزيون ميمودي 91.1 عمان  
.15 الشركة األهمية لإلعالم مزاج 95.3 عمان  
دهب  94.1 عمان .16 الشركة األهمية لإلعالم  
وتر  88.3 عمان لمبث شركة النوارس  17. 
لمبث شركة النوارس Beat 102.5 عمان  18. 
مود  92 عمان لمبث شركة النوارس  19. 
مود  91.5 عمان لمبث النوارسشركة   20. 
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
فن  97.7 عمان .21 شركة الكون لمبث اإلذاعي  
.22 شركة الكون لمبث اإلذاعي روتانا 99.9 عمان  
يقين  103.7 عمان .23 شركة الكون لمبث اإلذاعي  
شركة دجمة لمبث الفضائي  دجمة 96.7 عمان 24.  
طالل أبو غزالة  102.7 عمان .25 المجموعة اإلستشارية لمتدريب المهني  
مجمع المغة العربية  102.9 عمان مجمع المغة العربية األردني  26.  
القرآن الكريم  93.1 عمان وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية  27.  

حياة  104.7 الزرقاء+  عمان .28 شركة السالم لإلعالم المسموع  
+ مأدبا + الزرقاء +  عمان

 البمقاء
103.1 

 
BBC 

 
 هيئة اإلذاعة البريطانية

 

29.  

+ كرك ال+ جرش  + عمان
+ عجمون + مفرق ال

 بمقاءال+ مأدبا + زرقاء ال

97.4 
 

 مونت كارلو
 

France Medias Monde 30.  

 + اربد+ جرش + عمان 
+ عجمون  + مفرقال

بمقاءال + مأدبا+ زرقاء ال  

106.2 
 

 مونت كارلو
 

France Medias Monde 31.  

 +مأدبا+ الزرقاء + عمان 
 السمط

89.5 
 

 أمن اف ام
 

 مديرية األمن العام
 

32.  

الزرقاء+  عمان  98.5 
 

 فرح الناس
 

 معهد الممكة زين الشرف التنموي
(الصندوق األردني الهاشمي)  

33.  

 



 

  دائرة إدارة الطيف الترددي –هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  

 األردنية الهاشميةفي مختمف مناطق المممكة ( FM)اإلذاعات العاممة وفق التشكيل الترددي  3

الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
+ مأدبا + الزرقاء + عمان 

 البمقاء
.34 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون عمان اف ام 107.1  

+ مأدبا + الزرقاء + عمان 
 البمقاء

هدف  88 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  35.  

+ مأدبا + الزرقاء + عمان 
 البمقاء

البرنامج العام  90 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  36.  

+ مأدبا + الزرقاء + عمان 
 البمقاء

عمان اف ام  99 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  37.  

+ مأدبا + الزرقاء + عمان 
 البمقاء

البرنامج االجنبي  96.3 .38 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  

+ مأدبا + الزرقاء + عمان 
 البمقاء

البرنامج العام  106.7 مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  39.  

 + اربد+ جرش + عمان 
+ عجمون  + مفرقال

 + مأدبا+ زرقاء ال
 الطفيمة+ الكرك+بمقاءال

98.1 
 

 إذاعة سوا
 

 إذاعة سوا
 

40.  

 + اربد+ جرش + عمان 
+ عجمون  + مفرقال

 + مأدبا+ زرقاء ال
 الطفيمة+ الكرك+بمقاءال

107.4 
 

 إذاعة سوا
 

 إذاعة سوا
 

41.  
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
.42 القوات المسمحة األردنية هال 102.1 عمان  
.43 القوات المسمحة األردنية BLISS 104.3 عمان  
.44 القوات المسمحة األردنية FMجيش  107.9 عمان   
.45 بمدية الزرقاء صوت الزرقاء 101.8 الزرقاء  
.46 الفضائي و اإلذاعيشركة الضوء الساطع لمبث  جامعة الزرقاء 106.5 الزرقاء  
.47 الشركة األردنية لمراديو و التمفزيون ميمودي 105.5 الزرقاء  
.48 شركة الكون لمبث اإلذاعي فن 103.3 السمط  
.49 شركة الكون لمبث اإلذاعي روتانا 90.5 السمط  
.50 شركة الكون لمبث اإلذاعي يقين 95.9 السمط  
.51 لإلعالم المسموعشركة السالم  حياة 101.1 السمط  
.52 القوات المسمحة األردنية هال 94.7 السمط  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  FMعمان  105 السمط 53.  
.54 جامعة اليرموك يرموك أف أم 105.7 اربد  
.55  شركة الفرقان لالستثمار حسنى 102.9 اربد  
.56 شركة الكون لمبث اإلذاعي فن 103.3 اربد  
.57 شركة الكون لمبث اإلذاعي روتانا 90.5 اربد  
.58 شركة الكون لمبث اإلذاعي يقين 97.7 اربد  
.59 شركة األردن الدولية لمبث اإلذاعي صوت الغد 88.7 اربد  
.60 الشركة األهمية لإلعالم مزاج 101.7 اربد  
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
.61 شركة قنوات البث األردنية المدينةصوت  93.3 اربد  
.62 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 98.7 اربد  

.63 شركة السالم لإلعالم المسموع حياة 106.5 عجمون+ اربد   
لمبث شركة النوارس وتر 91.5 اربد  64.  

+ المفرق+ اربد + جرش
 عجمون 

89.1 BBC 
 

.65 البريطانيةهيئة اإلذاعة   

.66 القوات المسمحة األردنية هال  102.1 اربد  
.67 مديرية األمن العام أمن اف ام 89.7 اربد  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 90 اربد 68.  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  بمدية اربد الكبرى 95.4 اربد 69.  
اإلذاعة و التمفزيون مؤسسة  البرنامج العام 103.6 اربد 70.  

.71 القوات المسمحة األردنية هال 94.3 عجمون  
.72 مديرية األمن العام أمن اف ام 88.5 عجمون  
.73 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 93.9 عجمون  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 91.9 عجمون 74.  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج االجنبي 90.9 عجمون 75.  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 95.8 عجمون 76.  

.77 القوات المسمحة األردنية FMجيش  95.1 طربيل +المفرق  
.78 القوات المسمحة األردنية هال 105.4 الصفاوي  

.79 العاممديرية األمن  أمن اف ام 104.3 الرويشد المفرق   
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 100.6 المفرق 80.  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 99 الرويشد 81.  
.82 القوات المسمحة األردنية هال 91.3 الرويشد  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  العام البرنامج 104.5 الكرامة 83.  

مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج االجنبي 95.8 االغوار الشمالية 84.  
.85 جامعة مؤتة صوت الكرك 91.9 الكرك  
.86 القوات المسمحة األردنية هال 94.3 الكرك  
.87 مديرية األمن العام أمن اف ام 89.1 الكرك  
.88 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية الكريمالقرآن  98.7 الكرك  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 103.6 الكرك 89.  
.90 جامعة الطفيمة التقنية إذاعة جامعة الطفيمة 91.3 الطفيمة  
.91 القوات المسمحة األردنية هال 94.7 الطفيمة  
.92 العام مديرية األمن أمن اف ام 102.6 الطفيمة  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 90.9 الطفيمة 93.  
.94 جامعة الحسين بن طالل إذاعة جامعة الحسين 90.3 معان  
.95 جامعة الحسين بن طالل إذاعة جامعة الحسين 98.7 البتراء  

.96 شركة الكون لمبث اإلذاعي فن 103.3 س النقبمعان رأ  
.97 شركة الكون لمبث اإلذاعي روتانا 100.3 معان  
.98 شركة الكون لمبث اإلذاعي يقين 95.9 معان  
.99 المجموعة اإلستشارية لمتدريب المهني طالل أبو غزالة 102.7 معان  
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
.100 القوات المسمحة األردنية هال 102.1 رأس النقب  

.101 القوات المسمحة األردنية هال 105.4 البتراء  
.102 مديرية األمن العام أمن اف ام 92.7 البتراء  

.103 مديرية األمن العام أمن اف ام 101.7 معان رأس النقب   
.104 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 96.3 البتراء وادي موسى  

مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 100.6 موسىالبتراء وادي  105.  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 95.4 معان رأس النقب  106.  

مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 90 الشوبك 107.  
.108 شركة الكون لمبث اإلذاعي فن 97.7 العقبة  
.109 الكون لمبث اإلذاعيشركة  روتانا 100.1 العقبة  
.110 شركة النوارس لمبث وتر 102.5 العقبة  
.111 شركة السالم لإلعالم المسموع حياة 102.7 العقبة  
.112 مديرية األمن العام أمن اف ام 89.5 العقبة  
.113 وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية القرآن الكريم 91.5 العقبة  
مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  FMعمان  98.1 العقبة 114.  
.115 سمطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة صوت العقبة 93.1 العقبة  
 العقبة

 

مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج االجنبي 99.7 116.  

مؤسسة اإلذاعة و التمفزيون  البرنامج العام 101.5 العقبة 117.  
 العقبة

 

اإلذاعة و التمفزيون مؤسسة  FMعمان  105.6 118.  
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الجغرافية التغطية (ه.م) التردد  الجهةاسم  اسم المحطة   التسمسل 
.119 القوات المسمحة األردنية هال 91.1 العقبة  
.120 القوات المسمحة األردنية FMجيش  107.9 اربد  

 


