
ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

12االغوار الشمالية وسيمة يارس الخشان 

23االغوار الشماليةاخالص بكر العمري

1االغوار الشماليةارساء محمد عبدهللا

7االغوار الشماليةاسماء أحمد أبو صهيون

4االغوار الشماليةاسماء شكري عبد الهادي

ن المنسي 132االغوار الشماليةاقبال محمد حسي 

31االغوار الشماليةامال  عىل  سعيد 

ي 1121االغوار الشماليةامنة مني  الوهيب 

ي
1االغوار الشماليةايات الحورانن

11االغوار الشماليةايات عىلي قويسم

11االغوار الشماليةايمان عبد الحافظ شكور

221االغوار الشماليةايمان وحيد العباسي

1االغوار الشماليةآمنة صيتان حسن الطالب 

21االغوار الشماليةتماضن احمد العدوان 

121االغوار الشماليةجعفر نور

11االغوار الشماليةجمانة محمود هنداوي

1االغوار الشماليةحمزة محمد نايف

1االغوار الشماليةخولة حسن الشحيمات

2االغوار الشماليةدنيال احمد شكور 

1االغوار الشماليةراميا سليمان الخطبا

االغوار الشماليةردينا احمد باكي 

شيح من قبل تم الير

ن األفاضل، بويي  الير

ة وجائزة  ي دورتها الخامسة عشر
ن
ن ف بوي، جائزة المعلم المتمي 

ن الير بوي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي  ن الير ن وترشيحهم لجوائز التمي  بويي   للجهود المبذولة من قبل الزمالء والمجتمع المحىلي لإلرتقاء بالير
ً
شكرا

ي دورتها الرابعة لعام 
ن
ن ف بوي المتمي 

 .2020المرشد الير

بوي ي الميدان الير
ن
ن المعروفة ف ي تعتمد آليات تقييم مبنية عىل معايي  التمي 

ي تقييم جمعية الجائزة البر
ن
شيح يهدف إل إظهار تقدير المجتمع لكم؛ لكنه لن يؤثر ف .هذا الير

بوي للعام  ن الير وا بها دربكم، وعليه ندعوكم للتقدم إل جوائز التمي  ن لتكملوا وتني  ي لجمعية الجائزة 2020واآلن نسلمكم شعلة التمي 
ونن ونية المتوفرة عىل الموقع اإللكير شيح www.qra.jo؛ عي  البوابة اإللكير ؛ باب الير

2020 آذار 30مفتوح لغاية تاري    خ 
ً
. الساعة الرابعة عرصا

بوي ن الير جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

قائمة ترشيحات المجتمع المحىلي إلقليم الشمال
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

يحي 11االغوار الشماليةرفيده نرص محمود مسير

1االغوار الشماليةرقيه صيتان حسن الطالب

11االغوار الشماليةرندا كاشف العمري

ي 
3االغوار الشماليةزينب محمد الحورانن

1االغوار الشماليةسند فضيل احمد

ي 1االغوار الشماليةسهام العصي 

ي
1االغوار الشماليةسىه شاهر الحورانن

1االغوار الشماليةشيخه عبدهللا العساف 

1االغوار الشماليةعبد السالم المرصي 

ن السواعي 21االغوار الشماليةعبي  حسي 

21االغوار الشماليةعبي  نايف السواعي

111االغوار الشماليةفوزية احمد جودة

1االغوار الشماليةمحمد خي  عبد شكور

ي 1االغوار الشماليةمحمد محي الدين موس السمي 

2االغوار الشماليةمريم نواف الرضوان

13االغوار الشماليةمالك احمد ارشيد

1االغوار الشماليةمنال حمد بدندي

1171االغوار الشماليةمنترص يارس سالم

1االغوار الشماليةناديه إبراهيم نمر حمادنة 

4االغوار الشماليةنبيها احمد الطالب

431االغوار الشماليةهبة عبد هللا محمد تايه

12االغوار الشماليةهال ايناس محمد عبابنه

ي زكي ابو لبدة  االغوار الشماليةوداد ناج 

1االغوار الشماليةوسام محمد الخطيب 

قية محمد خلف دهر العظامات 1البادية الشمالية الشر

قية هند شالش الطوافشه  12البادية الشمالية الشر

فات قيةاري    ج مهدي الشر 1البادية الشمالية الشر

ي عويد المساعيد
قيةامانن 1البادية الشمالية الشر

قيةانس عبد هللا جابر 23211البادية الشمالية الشر

قيةايمان محمد عىلي العظامات 1البادية الشمالية الشر

قيةأمل عبدالكريم عياده 11البادية الشمالية الشر

يحي ن الي  ى حسي  قيةبشر 11البادية الشمالية الشر

قيةحمد غوري الفروخ 1البادية الشمالية الشر

فات قيةدالل اوشيل الشر 11البادية الشمالية الشر

قيةرياض مفلح الخالدي 1البادية الشمالية الشر
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شيح من قبل تم الير

قيةريما مشالل المساعيد  1البادية الشمالية الشر

قيةسمي  خليف المساعيد  1البادية الشمالية الشر

قيةشفاء حامد الشحان 1البادية الشمالية الشر

ي البقوم
ن
قيةطارق الف 1البادية الشمالية الشر

فات  ي هريس الشر قيةعائشة دريب  1البادية الشمالية الشر

فات  قيةعبد هللا شامان الشر 14271البادية الشمالية الشر

قيةعبي  عليان الرحال 1البادية الشمالية الشر

قيةعالء سويلم المساعيد 13البادية الشمالية الشر

قيةفاطمة خالد المساعيد 11البادية الشمالية الشر

قيةقصي خلف المخاريز 1البادية الشمالية الشر

قيةكريمان حسن المسيلم  1البادية الشمالية الشر

قيةمحمد الحسان 1البادية الشمالية الشر

قيةمرزوق سليمان ابو طايع 1البادية الشمالية الشر

ي شلهوب
قيةمبن خالد شانر 11البادية الشمالية الشر

قيةمبن محمد العويد 1البادية الشمالية الشر

قيةمها محمد العظامات 1البادية الشمالية الشر

قيةمي محمد المساعيد 14البادية الشمالية الشر

ٍشِه
ِّ
ف
ّ
ِوأ
ّ
ط
َ
ل
ّ
ٍش أ

ّ أ
قيةِهِنِد ٍشَل 24البادية الشمالية الشر

قيةهند محمد المعرعر 1البادية الشمالية الشر

قيةيشى عوض العظامات  114البادية الشمالية الشر

11البادية الشمالية الغربيةاسماء محمد الخالدي 

يدة 1البادية الشمالية الغربيةاعتدال عيد  الشر

ي محمد الخالدي 
3البادية الشمالية الغربيةامانن

ي خالد
ي محمد ببن

1البادية الشمالية الغربيةامانن

1البادية الشمالية الغربيةامل عيد ارحيل

البادية الشمالية الغربيةانعام عىلي النهوان

ي 
12البادية الشمالية الغربيةايمان بدر القويمانن

ي محمد الشحان
15البادية الشمالية الغربيةتهانن

1البادية الشمالية الغربيةريم عبد الكريم عقاب المطر

البادية الشمالية الغربيةسحر  احمد الفواعره

212البادية الشمالية الغربيةسلطانه محمد عبدهللا 

11البادية الشمالية الغربيةسماح الشحات محمد محمد 

يدة  ه عيد الشر 3البادية الشمالية الغربيةسمي 

2البادية الشمالية الغربيةسىه حمدان الخالدي

ي خالد
3البادية الشمالية الغربيةسىه حمدان ببن
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شيح من قبل تم الير

11البادية الشمالية الغربيةعطاف ناض ابو جخيدم 

ل  ن 19البادية الشمالية الغربيةفادية سالم محسن المني 

1البادية الشمالية الغربيةهند فرحان البالي

11البادية الشمالية الغربيةهيفاء محمد الشحان

ي  8الرمثا احالم كريم احمد الزعب 

2الرمثا رافت عىلي النمارنة 

ي 1الرمثا سجا محمد الزعب 

11الرمثااسما تيسي  أبو السكر

1425الرمثاالهام محمد يوسف 

ه محد النادي الرمثاامي 

11الرمثاايناس ابو خيط

ي 1الرمثاأحالم سعود الزعب 

يف الشبول 1الرمثابدر رسر

1الرمثابسمة احمد الشبول 

11الرمثاتحرير زهدي اب  غزه 

يحي الرمثاجواهر عبد المهدي محمد مسير

124الرمثاختام عىلي المرصي

الرمثاخلود جرادات 

3الرمثاخلود طحان جرادات 

12الرمثاخليل ابراهيم الوردات 

ن محمد حجازي 21الرمثاخولة حسي 

1الرمثارانيا احمد عمر

2الرمثارائد عمر ضوة

ي  2الرمثارشا محمد عوض الزعب 

14413الرمثاسجا محمد عوض

2الرمثاسيمون خالد احمد عبد العال

1الرمثاسيمون خالد احمد عبدالعال

الرمثاعبدهللا عيس جيت

11الرمثاعبي  عبده سالم ذيابات

1الرمثاعروبة عبد المهدي التميمي

1الرمثاعروبه ناض محاسنه

12الرمثاعمر احمد خالد

1الرمثاغادة محمد الحمزة

2الرمثاليالي عىلي حجازي

ن محمود الرمثاليىل حسي 
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شيح من قبل تم الير

1الرمثامالك محمد رمضان

الرمثامحسن عبدهللا مياس 

11الرمثامحمد ابو خرمه 

1الرمثامحمد راشد شبول

ن السنجالوي  1الرمثامرام حسي 

كات 1الرمثامنال محمود شحادة الي 

فت فتحي عوض رواشدة 2الرمثامي 

1الرمثاميساء خالد الشقران

1الرمثاميسون عوض وردات

12الرمثاهبة عاهد مسعود 

1الرمثاهدى اسعد السنجالوي

1الرمثاهدى عبدهللا السنجالوي 

ي 1الرمثاهند كريم الزعب 

ي  الرمثاهيا محمد عوض الزعب 

2الرمثاوفاء عىلي دردور

11الرمثايحب  ابو زيد 

11الرمثايحب  فالح احمد

173101الطيبة والوسطية  اسماء ابو هاللة

1الطيبة والوسطية احمد محمد العزام

1الطيبة والوسطية امل محمد الخلفات

الطيبة والوسطية سالم محمود سعيد

1الطيبة والوسطيةاحمد مصطفن النمرات

11الطيبة والوسطيةاسامه محمد العرايضه

ي محمد نور الدعجة 
115الطيبة والوسطيةامانن

31الطيبة والوسطيةامل محمد الخلفات

ي سالمه
1الطيبة والوسطيةايمان سالم ببن

2الطيبة والوسطيةتبارك محمد الرياطي 

210135الطيبة والوسطيةثروة سالم المعايطة 

1الطيبة والوسطيةحسام محمد عطيه عالونه 

24الطيبة والوسطيةخلود السعودي

11الطيبة والوسطيةخوله اكرم العرايضه

يه عطيه العشوش 11الطيبة والوسطيةخي 

1الطيبة والوسطيةدعاء ابراهيم نرصهللا العشيان 

4184الطيبة والوسطيةرامي زهي   محمد العزام 

32الطيبة والوسطيةرأفت احمد البطران
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شيح من قبل تم الير

112211الطيبة والوسطيةرشا ماجد العمري

331الطيبة والوسطيةريم محمد الدرابكه

21الطيبة والوسطيةساميه عصام محمد العالونه

1338125الطيبة والوسطيةسالم الششتاوي

2الطيبة والوسطيةسالم محمود عيد

1الطيبة والوسطيةسهام سالم المراعية

ي 
3145الطيبة والوسطيةسوزان الكباريبر

1011الطيبة والوسطيةسوسن احمد ابو حلتم

11الطيبة والوسطيةشاديه ادريس

ين الخولي 
178الطيبة والوسطيةرسر

1الطيبة والوسطيةشفاء فايز محمود شاكوش

الطيبة والوسطيةضيا سليمان محمد

1الطيبة والوسطيةضيف هللا إبراهيم شالش

11الطيبة والوسطيةعاصم مصطفن النمرات

11الطيبة والوسطيةعبد هللا مصطفن النمرات

الطيبة والوسطيةعبدهللا احمد قباعه

1الطيبة والوسطيةعبدهللا فيصل محمد 

1الطيبة والوسطيةعبي  جي  عبد الحافظ 

3الطيبة والوسطيةعواطف عليان مفلح 

الطيبة والوسطيةغدير الصعوب 

الطيبة والوسطيةفاطمة محسن الحميدات

1الطيبة والوسطيةفايزة عىلي القضاة

 المجالي
ن 11الطيبة والوسطيةفلسطي 

ن القرالة 1543الطيبة والوسطيةمالك ياسي 

الطيبة والوسطيةمحمد اكرم العرايضه

ع 1الطيبة والوسطيةمحمد خالد الشر

11الطيبة والوسطيةمحمد ظاهر محمد عالونة

21الطيبة والوسطيةمحمد عزالدين طواها

1الطيبة والوسطيةمحمد عمر الصفوري 

ي عمر
ي ببن

1الطيبة والوسطيةمحمود هانن

11الطيبة والوسطيةمريم الغرايبة

1الطيبة والوسطيةمريم حميد االحيوات

12516202الطيبة والوسطيةنشين جمال  قطيش

1الطيبة والوسطيةنسيبه عبد الرحيم العمري

11الطيبة والوسطيةنوفه محمد حمدان
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شيح من قبل تم الير

13الطيبة والوسطيةيزن عىلي المقبل

ه 1الطيبة والوسطيةيوسف احمد عوارسر

يحي 1الكوره    هند المسير

1الكوره  منال عىلي فالح الذيابات 

ي يونس
1023الكوره اسالم عىلي عبدهللا ببن

ي دومي
119211219الكوره سوسن محمد ببن

12الكوره ضياء سليمان الغنام

4182916الكوره عبي  احمد خطاطبه 

14الكوره والء عبدهللا الدخنوش

1الكورهاحمد رضوان حمبدات 

1الكورهارشح  ضياء سليمان الغنام

ي يونس واسماء ابو العسل
1الكورهاسالم ببن

12الكورهايمان خالد سليمان الدهون 

ي عامر
1الكورهأسماء نايف ببن

ي يونس 
116الكورهآمال فالح ببن

1الكورهتفر خطاطبة االء عماوي  فضا سوالمه

ي  ن ضيف هللا خالد الزعب  1433458الكورهجاكلي 

11الكورهختام فايز ملكاوي 

71الكورهريتا صالح محمد عكرم

1الكورهزايد محمد ابو رمان

ي 1459265109الكورهساجد عىلي فالح الزعب 

121181الكورهسح  محمد رفاعي 

173الكورهسكينه موسئ مفرج 

1الكورهسيف ربابعه

133الكورهسيال باسل كايد يونس 

140211911الكورهضياءسليمان الغنام

1الكورهعذراء يوسف عبدالقادر ملحم

12الكورهعالء فالح المرينه

11الكورهكوثر الرشدان

12920الكورهمنال باجس ربابعة

71الكورهمنال عىلي فالح الذيابات 

ي بكر
1الكورهمنذر عبدالسالم يوسف ببن

1الكورهمؤمن ريحان مساعده

11710الكورهنجالء نايف محسن العيده

5الكورهنور خليفة الدومي
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شيح من قبل تم الير

1161281522الكورههندمحمد السباعي 

يده 14الكورهوسيم شهي  الشر

ي سالمة" وفاء 
5761075الكورهمحمد جمعة ببن

4الكورهوالء عبدهللا الدخنوش

ي خلف 
ن ببن 1الكورهياسمي 

217921138المفرق اروى فصن احمود عليمات

11217المفرق اري    ج ارشيد الرشود العليمات

11المفرق ايمان ناض الزيود

211المفرق رحمه محمد سالمه الخزاعله

ن أحمد خوالدة 1المفرق سوسن حسي 

2المفرقابتسام عىلي المشاقبة

11المفرقاسم توفيق عثامنه

المفرقام كلثوم محمد عبدهللا 

1المفرقامال عىلي الزيود

ة محمد المشاقبة 111المفرقامي 

1المفرقايمان عىلي حميد 

1المفرقايمان ناض الزيود 

1المفرقبسام محمد مكيد

1المفرقتغريد جميل ناض  العليمات

1المفرقجهاد موس الشحان

1المفرقُحسن احمد برهم

1المفرقحنان احمد عليمات

1المفرقحنان احمد فري    ح

1المفرقحنان رضا سالم خوالدة 

113المفرقخلود الجمعان 

1المفرقدعاء مصطفن شديفات 

يده  1185115المفرقرابعه عارف محمد رسر
ن 21المفرقرائد تيسي  حسي 

1المفرقرحمة  نرصهللا عليمات

1المفرقرحمه جميل راشد الخوالده 

11المفرقرحمه محمد سالمه الخزاعله

196المفرقرشا سليم ضيف هللا سهاونة 

2181المفرقزينب محمد الشديفات

2351812المفرقزينب محمد العودهللا

المفرقساميه إبراهيم الدالبيح
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

11المفرقسحر محسن محمد الشديفات 

1174المفرقسعاد محمد عبدالكريم الزيود

1المفرقسميا احمد الزيود 

ي خالد
1المفرقسىه حمدان عواد ببن

1121المفرقصفاء إحسان الشديفات 

1المفرقصفاء صالح المشاقبة 

فات 2المفرقطايل منور الشر

1512المفرقعامر حمدان المشاقبه

1المفرقعاهد محمود الحراحشه 

647المفرقعايده كامل مريحيل خوالده 

1319المفرقعائشه حسن أحمد الكركي 

1المفرقعبي  سالم الزبون

1المفرقعبي  عادل عودة الشديفات 

1المفرقعبي  محمد عبدهللا العليمات

ي عىلي 
1المفرقعبي  مفصن

1المفرقعطاف حامد عيد

15113المفرقعطاف حامد عيد  مسلم 

ن حامد العموش  المفرقعطاهلل حسي 

1المفرقعىلي جميل خلف القعيسات

11المفرقعليا عىلي الزيود

المفرقعيده صياح الرميص

1525المفرقغدير صالح نوري العموش 

1المفرقغدير محمد قوقزه

1المفرقفاطمه إحسان حمدان الشديفات 

المفرقفاطمه خالد المساعيد 

1المفرقفريال عبدالرحمن محمد الخوالدة 

المفرقال يوجد

1المفرقليىل محمد العموش

3المفرقماجدة محمود خالد

212المفرقمريم قاسم عودة هللا االحمد

ه محمود خالد شبيل 116338المفرقمني 

فت سعود المشاقبة 11المفرقمي 

ل الشديفات  ن 1المفرقميسون احمد مين

1المفرقنادية عىلي حروب

ن القالب 12المفرقنوال حسي 
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

1المفرقنوال خالد المشاقبة

1المفرقنور خلف العموش

11المفرقهاديه مفلح الجوارنه

11المفرقهبه عىلي الخطيب

11المفرقهند احمد الشديفات

1المفرقهند شالش الطوافشه

ي عبيد مبن طه جربوع
86169ببن

ن الجراح ي عبيداري    ج حسي 
213ببن

ي عبيدانتصار سليمان مفلح
1ببن

ي عبيدتغريد عىلي عالونه
1ببن

ي عبيدجمال مصطفن عياط
11ببن

ي عبيدحمزة عىلي سالم
13ببن

ي عبيدحنان رسمي المقابله
1ببن

ي عبيدرابعه محمد عالونه
814ببن

ي عبيدسناء يوسف طه 
31ببن

ي عيس 
ي عبيدشفاء عرصي ببن

672ببن

ي عبيدعائدة محسن محمد ابو هيكل
1ببن

ي شطناوي
ي عبيدفاتن عرسان سر

1ببن

ي عبيدفداء حمد
11ببن

ي عبيدمحمد حسن احميد
11ببن

ي عبيدمنال ابو احمده
1ببن

ي عبيدواقد ناض المخزومي
7115ببن

ي عبيدورود يوسف سليمان شطناوي 
1ببن

ي عبيدوصال الدويري
8232613ببن

ي عبيدوصال عىلي العمري
51ببن

ات ي كنانة ريم رضوان  ظهي 
13117132ببن

ي كنانة محمد عبد الرحمن التالحمة
432211ببن

ي ي كنانةاحمد نور الدين الزعب 
1ببن

ي
ي كنانةانتصار حامد النونر

1ببن

ي كنانةتمام عبيدات 
1ببن

ي كنانةجعفر محمد بدارنة
ببن

ي كنانةحسام حامد الشناق
ببن

ي
ي كنانةريزان العبويبن

11ببن

ي كنانةزينب المروج 
1ببن

ي كنانةسليمان عبداللطيف سليمان
ببن
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي كنانةسناء عبدهللا بواعنة
664ببن

ي كنانةضياء غنام
12ببن

ي كنانةفريال عقله خصاونه
1ببن

ي طوالبه 
ي كنانةمحمد هانن

1ببن

ي كنانةمها فهد الخطيب
2ببن

ي كنانةهيام يونس عوض سمامره
1141ببن

ي طرابشه 1جرش تركيه ثلح 

1327جرشاسماء احمد العظمات

1جرشانتصار سالم الخوالده

12جرشأمجاد عبدهللا موسا محاسنه

14123جرشبدريه أحمد عىلي محاسنة

2جرشبسمه مفلح محاسنة

ي 11جرشتغريد حلمي الزعب 

ي عبدالرحيم محمد ابو عابد
2جرشحسبن

11جرشحنان حسن سليمان عىلي

721جرشرحمه عقلة العابد

11جرشريمان محمد محمود البيتاوي 

ي عبده
1جرشسميه محمد سالمه ببن

1جرشسناء ناض الخوالدة
ي مصطفن

111جرششاكر ابراهيم عقيل ببن

ي
1جرشصفاء عايش الحورانن

13جرشعلياء محمد الرصاصي

122جرشفاطمه عبدالرحيم محاسنه

1جرشفالح احمد عبد الحافظ العابد

1جرشفوائد شاهر رواشده

1جرشكامله عىلي القرعان 

3جرشكايد عبد الحافظ نوري الدالبيح 

221جرشمريم عىلي الجزازين

ن يوسف سالم ابو الكشك  1جرشمعير

1جرشمىه ناض محمود الحوامده

1جرشمي محمد اعداس

1433جرشنهاد حسن رماضنه

ن القرعان  23جرشنور امي 

1جرشنور حسن سليمان عىلي

1693جرشهبه سالمه حميدان ابو مزروع
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

11جرشوعد عىلي رواشدة 

ي 
ي عىلي  المومبن

156430291687عجلون  أمانن

11عجلون  رجاء صالح القضاه 

11عجلون إيمان محمود البطوش 

1عجلون فواز احمد الزغول

ن  1عجلون هويدا سالمه حسي 

ي سالم
1عجلونابراهيم محمد عبدهلل ببن

ي
1عجلوناثي  فايز المومبن

161142عجلوناحالم  احمد خطاطبة

1عجلوناحمد محمد الدبابسه

11عجلوناخالص اسماعيل العطيان

ن غرايبه 1عجلوناسالم ياسي 

2عجلونالهام محمد الصمادي

111عجلونايات سالم القضاه 

3عجلونإيمان محمود البطوش 

ي
11عجلونإيمان يوسف المومبن

11عجلونإيناس القضاه 

1عجلونأالء فالح القضاة

1عجلونأيمن عىلي أحمد ربابعه 

136102عجلونباسم محمد القضاه

يحي  1عجلونبثينة احمد مسير

ي
2121عجلونتغريد حسن القرسر

1عجلونثائر عبداللطيف الصغي  

ي
1عجلونجاد رسمي الربصن

ي سعيد 
1عجلونجنات ذيب اسعيد ببن

1عجلونجهاد عىلي عيس

ي إسماعيل 
ي محمد ببن

1عجلونحياة حسبن

ي سلكان
164عجلونخوال فرح ببن

ي
عجلونرائد فوزي المومبن

ي
11عجلونريم يعقوب الربصن

147141034عجلونساجدة احمد القضاة

22عجلونسعاد محمد القضاة

1عجلونسلطان أحمد الصمادي

1عجلونسناا حيسن محمود القعاع

1عجلونسهر عبدهللا الجبالي
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ات ن 1عجلونشاديه عدنان عني 

وق عاطف عمر  1عجلونرسر

يحي  1عجلونشفاء احمد مسير

11عجلونشيماء زياد الحصان

11عجلونعامر سامي قاسم

18عجلونعبي  عىلي القضاه

ي عىلي
11عجلونعطاف سليم ببن

112عجلونعالء بركات الزغول

21151413عجلونعىل محمود الشويات

1عجلونفاطمة حسن محمد ربابعه

ي اسماعيل 
11178عجلونمروان ابراهيم قاسم ببن

13453عجلونمفيد صالح المصاروة

31413453عجلونمنال عادل هبد الهادي خطاطبة 

ي سلمان 
15عجلونمبن زهي  ببن

1عجلوننادرة حمدي بطاينة

ي
ي المومبن

ر
1عجلوننشين صدف

1عجلوننسيم قاسم ابراهيم

ن عىلي صبح 2عجلونياسمي 

1قصبة اربد رنا رافع عيس القرعان 

ي دومي
3قصبة اربد سوسن محمد ببن

قصبة اربد عبي  عىلي طالب الشوحه 

1قصبة اربد عبي  عمر ضوه

1قصبة اربدخلود فخري جرادات،

1قصبة اربدارساء العنكسوري وعال التميمي 

1قصبة اربدانس طالل محمود العزام

11قصبة اربدإقبال منسي

1قصبة اربدأسامه محمود كريم السعيد 

1قصبة اربدأسماء تيسي  محمد ابو السكر

22قصبة اربدأنوار عيس عبدهللا بدارنة

12قصبة اربدبشار وليد اسماعيل

ي عامر
ن محمد عبد الوهاب احمد ببن 475قصبة اربدجاكلي 

31111911قصبة اربدجولييت عبدهللا مقدادي 

ي 11قصبة اربدحنان راسم ناج 

1212قصبة اربدحنان محمد عمري 

17511قصبة اربدخالد يعقوب
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

قصبة اربدخوله حسن العبسي

1قصبة اربدرائدة خازر دعوم

202819قصبة اربدرغده نرص غرايبه

17قصبة اربدزياد وائل قبالن

ور ن ين سعيد الي  6112قصبة اربدشي 

16131قصبة اربدصباح محمد  عليوات

1قصبة اربدعالية احمد السالم

1قصبة اربدعبي  طبش

17117قصبة اربدعبي  عىلي طالب الشوحه 

1قصبة اربدعالء الدين محمد بشكمي

مان 1قصبة اربدغصون محمد الشر

13قصبة اربدفريال عقله خصاونة

11قصبة اربدلببن كامل ابو عباس

12قصبة اربدليىل صالح هزايمة 

11قصبة اربدمعاذ سامي الشلول

ي
ي هانن

يف ببن ن محمد رسر 11قصبة اربدمعي 

421قصبة اربدمنال موس ردايدة

33162523قصبة اربدمني   احمد جابر الوردات

قصبة اربدمهند حسن الرشدان 

فت بديوي  رواشدة 11قصبة اربدمي 

1قصبة اربدميساء رومي سليمان

25قصبة اربدميسلون عودات

ن زغول 11قصبة اربدنجاح حسي 

1قصبة اربدنجوى قاسم السعيدين

قصبة اربدنىه فهد الخطيب
ن ي ياسي 

قصبة اربدنور ابراهيم ببن

11قصبة اربدهاشم طالب العزام

1111قصبة اربدهدى حمد الغزاوي
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