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11054االغوار الجنوبية أروى عثمان زيتون  

1االغوار الجنوبيةاسماء شكري عبد الهادي

1االغوار الجنوبية رقيه احمد الشعار

1االغوار الجنوبية فاطمه أحمد الشعار

22االغوار الجنوبيةالهام علي القدارنه

111االغوار الجنوبيةامل شبلي الرواشده

1االغوار الجنوبيةآمنة خلف العشوش 

3االغوار الجنوبيةأيناس احمد الهويمل

ي سليمان الشعار 
1االغوار الجنوبيةتهان 

1االغوار الجنوبيةحليمه يحي العشوش 

122111االغوار الجنوبيةختام علي حماد النوايشه

1االغوار الجنوبيةخلود خالد اسماعيل العشيبات

1االغوار الجنوبيةخلود درويش البوات

1114االغوار الجنوبيةخوله سلمان الهويمل 

يه عطيه سالمه الحشوش 1االغوار الجنوبيةخير

2االغوار الجنوبيةرشا حمد السعيدين

11االغوار الجنوبيةرفيده علي العجالير  

323االغوار الجنوبيةرقية احمد عبدهللا  المحافظة

24االغوار الجنوبيةرقيه احمد الشعار 

1االغوار الجنوبيةريم شتيوي سالم المعاقلة

24االغوار الجنوبيةزينة علي الدغيمات 

1911852االغوار الجنوبيةساجده سلمان سالمه العشوش

42251االغوار الجنوبيةساجده شكري للخطباء

1415االغوار الجنوبيةسماح سليمان سعدهللا المحادين 

يزات 1االغوار الجنوبيةسمية عبدالحميد الير

1االغوار الجنوبيةسميه سعيد العونه

2االغوار الجنوبيةسيف الدين خالد أبوناموس

شيح من قبل تم الير

بويير  األفاضل، الير

ي دورتها 
 
بوي، جائزة المعلم المتمير  ف

بوي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمير  الير بويير  وترشيحهم لجوائز التمير  الير  للجهود المبذولة من قبل الزمالء والمجتمع المحلي لإلرتقاء بالير
ً
شكرا

ي دورتها الرابعة لعام 
 
بوي المتمير  ف

ة وجائزة المرشد الير  .2020الخامسة عشر

بوي ي الميدان الير
 
ي تعتمد آليات تقييم مبنية عل معايير التمير  المعروفة ف

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

بوي للعام  وا بها دربكم، وعليه ندعوكم للتقدم إل جوائز التمير  الير ي لجمعية الجائزة 2020واآلن نسلمكم شعلة التمير  لتكملوا وتنير
ون  ونية المتوفرة عل الموقع اإللكير ؛ عير البوابة اإللكير

www.qra.jo شيح مفتوح لغاية تاري    خ 2020 آذار 30؛ باب الير
ً
. الساعة الرابعة عرصا

بوي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمير  الير

قائمة ترشيحات المجتمع المحلي إلقليم الجنوب



از زكري العشوش 11االغوار الجنوبيةشر

بوش ووق احمد شر 184120االغوار الجنوبيةشر

11االغوار الجنوبيةشهد سليمان داود العشوش

1االغوار الجنوبيةصابرين سهل العشوش 

21االغوار الجنوبيةصبحيه خميس البوات

221االغوار الجنوبيةعايد سالم العزازمه

3االغوار الجنوبيةعبير رمضان الشماالت 

21124االغوار الجنوبيةغدير خليل نارص ابو رجليه 

2االغوار الجنوبيةفاطمة طه الشمايله

36107االغوار الجنوبيةفتون محمد الجبارين

5االغوار الجنوبيةفهميه نرصي العشوش 

1االغوار الجنوبيةمحمد علي القدرانه 

1االغوار الجنوبيةمريم عسبلي الدغيمات

1االغوار الجنوبية فتون محمد الدغيمات 

1االغوار الجنوبية فتون محمد العشوش 

1االغوار الجنوبيةمالك خليل العشيبات 

61االغوار الجنوبيةمنال سميح العشيبات

1االغوار الجنوبيةمها خليل العشيبات 

1االغوار الجنوبيةميمونه علي العشوش

1االغوار الجنوبيةنايف سليمان عمر 

222االغوار الجنوبيةنسبية سليمان الشماالت

1االغوار الجنوبيةنور ابراهيم حميدان الدغيمات

1االغوار الجنوبيةهبة منصور البوات 

52االغوار الجنوبيةهنادي العصيات

11االغوار الجنوبيةهيام تيسير الخطباء 

126االغوار الجنوبيةوفاء علي الهويمل 

1االغوار الجنوبيةوفية موىس البوات

11البادية الجنوبيةمنال موىس خلف الغوانمه

1625البادية الجنوبيةنوال علي محمد النعيمات
اءاسماء عبدالرحمن السالمير  1البير

اءاالء محمد ذياب المساعده 111البير

اء نوال محمد الحسنات 12البير

اءآيات محمد ذياب 1البير

اءبدرية النعيمات 1البير

اءختام محمد عطيه المساعده 113البير

اءصفاء علي عبدالرحمن الحسنات  431188البير

اءمعاذ جمال منصور 2البير
ق لير  اءنادر محمدجمال اشر 1البير

اءنجاح علي النعيمات 11البير

اءنوال علي النعيمات  1البير



اءيزن نايل البشابشة  1113البير

5الثقافة العسكريةالمثت  محمد نايف عالونه 

1الثقافة العسكريةعثمان محمد عبدالكريم

7639الثقافة العسكريةعندنان منير احمد نوارصه

12136الثقافة العسكريةيزن نايل محمد البشابشه 

ات 1127232الشوبكايمان عبدهللا العبد الشقير

ي سليمان الرشايدة 
1الشوبكأمان 

2الشوبكرانيا جاش مرعي

1الشوبكرنا أحمد الطورة 
21الشوبكروان محمد عبدهللا الدعاسير 

1الشوبكريم أحمد اللواما 

1الشوبكريما أحمد البدور 

2الشوبكسوزان ابراهيم اللواما 

ي
 
1الشوبكشادن قاسم العسوف

1الشوبكشفاء عبد الرحمن جريبيع الهباهبة 

141الشوبكهبه محمد العمارين 

ات 1الشوبكيمان عبدهللا الشقير

1الطفيلة تغريد جميل سلمان عيال سلمان

1الطفيلةآيات محمود عليان الخوالدة

1الطفيلةرائدة عبد القادر الشوابكة

12الطفيلةصباح عبدهللا قريه

1الطفيلةعال علي السبايله

1الطفيلةعمر محمد ضمرة 

1الطفيلةمنال محمد العوابده

3الطفيلةوفاء محمود الربعي

11العقبةرافت احمد سالم البطران 

1العقبةسالم الششتاوي

1العقبةسالم محمود سعيد

1العقبةغاليه سليمان الرهايفه

13العقبةمحمد عبدالوهاب العمرو

123815العقبةمحمد قاسم عبدالقادر الطوره 

41القرص هند ابراهيم برهم

11211القرصابتهاج حسير  المصاروة 

1القرصاسمهان عواد عقلة الزبون

12القرصاكلمنص احمد فالح البشابشه 

11القرص بسمة عمر المعايطه 

21القرصأوس عوض الدهيسات

1القرصايمان صير المعاقبة

11القرصبثينه احمد الجرادات

326القرصتمام نايل حمود 



1القرصحنان ظاهر الحجايا

1القرصحنان ظاهر نهار الحجايا

ي
ديت  ي الير

1القرصدعاء راض 

1القرصرقيه احمد سليمان المجالي 

1123القرصسامر خليل يوسف حجازين

11القرصساميا عصام العالونه

2القرصسناء قبالن زعل الدهيسات  

1القرصشذى عايد الرجيالت

1القرصعالية دايج عمرو

1القرصعبير عبد هللا المجالي

2القرصفاتن ذياب العمرو 

1القرصقيس محمد الحرازنة

1القرصمحمد عبيد العمر

1القرصمرام فالح القراله 

21القرصمنال سعدي بكر الشناوي

2القرصنجاح يعقوب حجازين

1القرصنجوى عبدالكريم ابو قديري

131القرصنهضة رجاء صالح

52القرصنوال مصبح إبراهيم

21القرصهدى محمد ذياب المجالي 

1القرصوسام فارس مدانات

623الكركآمل عمر تركي الخميس

12الكركإيجاد محمد شعالن

يل ابو درويش 121الكركتيماء جير

122الكركرشا مسعد سليمان الرواشده 

ي
2125219الكركزينب محمود محمد الدريت 

41الكركسحر أحمد محمد العضايله

1الكركسعدي بكر الشناوي

ة محمد الطراونه 1الكركسمير

281109الكركسهئ عبدالمهدي حمد الرواشده

2الكركشعاع عبدالسيد الحروب

61الكركشعاع محمد عوده الشهوان

1611043الكركصالح محمود صالح براهمه 

1الكركماجدة عبد الرحمان الذنيبات 

21الكركمحمد احمد الشويات 

1الكركمحمد احمد محمد

ي 
2الكركمحمد علي موىس مومت 

1الكركمحمد قاسم الشبول 

1116الكركمنال سعدي بكر الشناوي

114161037الكركمنتهي سعدي الشناوي



1الكركموىس محمد المعايطة

1الكركنجوى عبد الكريم أبو قديري

11الكركهارون عبدهللا الحجايا

1الكركهند ابراهيم برهم

12211الكركياسير  ظاهر الحجايا

وش يل شر يإخالص جير 111المزار الجنونر

يأروى محمود عواد القضاة 1المزار الجنونر

ياسماء إبراهيم عواسا 11المزار الجنونر

ي  يالمزمار الجنونر 1المزار الجنونر

ي رائد عيىس المواجده 1المزار الجنونر

ي جيهان يوسف الرصايرة 1المزار الجنونر

ي رشا مسعد الرواشدة  1المزار الجنونر

يأمينة جميل عطا القضاة 1المزار الجنونر

يايجاد محمد شعالن  41713المزار الجنونر

يبالل جفال أبو قديري 1المزار الجنونر

يثروت سلمان الجعافره 211المزار الجنونر

يحليمه احمد عبد هللا الطراونه 124123المزار الجنونر

يخوله شفيق العتيلي 1المزار الجنونر

يرشا مسعد سليمان الرواشده  28141713المزار الجنونر

يرغد محمد الجعافرة 11المزار الجنونر

ه محمد الطراونه يسمير 11المزار الجنونر

ي عبد الجرادات يسه ناجر 12المزار الجنونر

يعهود فالح الجعافرة 11المزار الجنونر

يلبت  خلف الطراونه 3المزار الجنونر

يمنال محمد الجعافره  1211المزار الجنونر

ينهاية علي الجعافره  21المزار الجنونر

يهيثم موىس الطراونه  1المزار الجنونر

يوفاء جميل الجعافره 111المزار الجنونر

اايات محمد جريد العودات  1بصير

اايات محمود الخوالده  11بصير
اايات ياسير  الزيدانيير  1بصير

اتغريد جميل عيال سلمان  121142104بصير
يل الزيدانير  ارائده جير 1بصير

اصباح محمد قري    ع  11797بصير

اعائشة محمود الخوالدة 1بصير

اعبير موىس الخوالدة 1بصير

اغادة زيد عيال سلمان 31بصير

افايزه خليل محمد المسيعدين 112بصير

امها سليمان عيال سلمان 1بصير

انور احمد الزغاميم 3بصير



اوفاء خليل اغنيم المسيعدين  31بصير

2معاناحمد سليمان جرار 
1معاناسماء عبدالرحمن سالمير 

1معانامال احمد أل خطاب

1معانحمزة عبدهللا األشعري 

ي
1معانحمزه عبدهللا اليمان 

1معانحنان محمد الرفوع

ات 1معانحنان محمود مطلق شقير

4معانعبير احمد ال خطاب

1معانعمر محمد الطحان 

1معانمحمود ابراهيم ابو قمر 

11معانهبه محمد العمارين

Grand Total77182232791100113451724




















































































































