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1االغوار الشمالية ارساء عبد هللا 

2االغوار الشمالية لورا محمد ابو زيتون

1االغوار الشمالية منى االسعد 

1االغوار الشمالية نشين حسن إبراهيم

1االغوار الشماليةاحالم زقزوق 

1االغوار الشماليةاحمد حسن الشحيمات

41االغوار الشماليةاسماء علي موىس زياده

1االغوار الشماليةاقبال فواز سليم

31352االغوار الشماليةايات عل القويسم 

342االغوار الشماليةايمان قاسم العبد

1االغوار الشماليةايمان محمد النجار

ف عبد الكريم الشدية 1االغوار الشماليةأرسر

5254االغوار الشماليةأنوار أحمد كمال التالوي 

1االغوار الشماليةآنا سميح قدسيه 

1االغوار الشماليةتغريد الغزاوي

11959االغوار الشماليةجمانة محمود الهنداوي

151132االغوار الشماليةحمزه ظاهر جادوري

1االغوار الشماليةدعاء محمود محمود أبو الهيجا

1147االغوار الشماليةرنا سميح قدسية

1االغوار الشماليةرندا كاشف توفيق العمري

32االغوار الشماليةسماهرعلي ذيب العمري

ي  1االغوار الشماليةسهام محمد العصير

1االغوار الشماليةشادي نايف العزام

101367االغوار الشماليةعاشه ذياب حسان
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21االغوار الشماليةعايشه حسان عذاربه 

1االغوار الشماليةعدنان منير النوارصه

1االغوار الشماليةعدي احمد ابراهيم طواها

1االغوار الشماليةعصام منور سعد بشتاوي

1االغوار الشماليةعماد مشعل عبيدات

1126110138االغوار الشماليةغآزية اسماعيل غرير

1االغوار الشماليةفائزة خليل الشوبكي 

1االغوار الشماليةفوزية احمد جودة

2االغوار الشماليةمحمد خير نعيم شكور 

11االغوار الشماليةمحمد كامل خالد الخطيب
ى 1االغوار الشماليةمحمود يوسف شواهير

1االغوار الشماليةمريم محمد علي الصعوب

12االغوار الشماليةمعاذ أحمد يوسف العمري 

1االغوار الشماليةمنال عدنان عزام

11االغوار الشماليةمنترص يارس ابو صهيون 

1االغوار الشماليةمها حمزات 

1االغوار الشماليةندى حسن غزاوي

1732االغوار الشماليةنشين حسن إبراهيم 

1االغوار الشماليةنشين خليل 

25االغوار الشماليةنشين عبدالعزيز محمد

11االغوار الشماليةنظميه حميد عذاربه

1االغوار الشماليةنوال محمد بيادرة

1االغوار الشماليةهبه عبدهللا تايه

1االغوار الشماليةوفاء علي حمد الحمد

112االغوار الشماليةوفاءمنصورحسن خشان

14االغوار الشماليةوليد محمد علي كنعان

قيةآالء سليمان الحسيان 1البادية الشمالية الشر

قيةانس عبد هللا جابر 3البادية الشمالية الشر

قيةريما حمد المساعيد 1البادية الشمالية الشر

وق محمد الحسيان قيةرسر 1البادية الشمالية الشر

فات قيةعبدهللا شامان الشر 1البادية الشمالية الشر

قيةفاطمه خالد مرزوق المساعيد 111316البادية الشمالية الشر

قية مي محمد المساعيد 1البادية الشمالية الشر

قيةهند شالش الطوافشه 1البادية الشمالية الشر

ي خالد
121البادية الشمالية الغربيةسىه حمدان عواد بنى

1البادية الشمالية الغربيةنشين عايد سليم التبينات

ى الشدية 1البادية الشمالية الغربيةنفسي انا المعلمة امينة حسير

1البادية الشمالية الغربيةنور جميل الصالح

21الرمثااحالم ابراهيم الفاضل

112الرمثااالء لؤي الصالح



3الرمثاانوار ابراهيم شطناوي

يحي 5الرمثاجواهر عبدالهادي المسير

ى محمود غنام  7الرمثارقيه ياسير

ي 161111الرمثاسحر محمد عوض الزعنر

ور ى ين راشد الير 14الرمثارسر

1الرمثاعروبه رمثا 

1الرمثاعروبه محاسنه

فت فتحي رواشدة 2الرمثامير

322الرمثانشين عبدهللا الخالدي 

1الرمثاهبة عاهد مسعود سعيد 

وسطيةامل جميل سالم 1الطيبة وال

وسطيةرقية عمر العواودة  1الطيبة وال

وسطيةمثنى محمد العالونه  1الطيبة وال

ي سالمه
17232الكورهاسعاف محمدتيسير بنى

ي يونس 
1155الكورهرنا علي بنى

1الكورهزكريا حسن أبوشيخة

ي  6127الكورهساجده علي فالح الزعنر

1الكورهسحر محمد الرفاعي

ي دومي
1الكورهسوسن محمد بنى

114الكورهصفاء حرب 

1الكورهعائشة يوسف جرادات 

11الكورهعبدالرؤوف احمد عمايره 

ي دومي
1الكورهمحمد نايف بنى

1الكورههناء صالح مقدادي

يحي 1الكورههند مفلح علي المسير

ي سالمه
1الكورهوفاء محمد جمعه كايد بنى

ى عبدهللا خلف  1781الكورهياسمير

1المزار الشمالياسامه اكرم محاسنه

ي عيس
61المزار الشماليإيمان احمد بنى

ه ى درادك 1المزار الشماليايمان حسير

ون 122المزار الشماليايمان خالد ده

مان  11المزار الشماليايهاب حسن الشر

1المزار الشماليبسام حسن الزبيدي

ي عامر
1المزار الشماليزاهره بنى

ي  1المزار الشماليسبأ محمد صالح العيى

1المزار الشماليضيف هللا محمود سليمان

1المزار الشماليعبدالرحيم يوسف جوارنه

مان  ي عقيل الشر
112152المزار الشماليعال عبدالغنى

1127المزار الشماليمحمد أحمد العماوي 

1المزار الشماليميساء زياد صالح



1المزار الشمالينىه محمد الجراح

2المزار الشمالييزن شحادة بريك

1المفرقجيهان منصور الطوافشه

يده  5646المفرقرابعه عارف رسر

مه محمد سالمه الخزاعله 1المفرقرح

ي  1المفرقرغد عبداالله الجعير

1المفرقزينب محمد العودة هللا

22671المفرقغدير محمد محمود قوقزه

2131المفرقليل محمد كريم العموش 

1المفرقمحمد غثيان نهار 

1المفرقنوال القالب

ي عبيدمنور محمدصالح مهيدات
1بنى

ي عبيدامل فارس سالم فارس
3122بنى

ي عبيدرنر يوسف خصاونة 
311بنى

ي عبيدسكينة عبدالحميد القواسمة
2بنى

ي عبيدسميه موىس الربيحات 
2بنى

ي عبيدمنى طه جربوع
2بنى

ي عبيدنور جميل الصالح
1بنى

ي عبيدوسام محمود سعد
113852بنى

ي كنانةاسماء سمير حمادنه
1بنى

ات ي كنانةريم رضوان الظهير
13788بنى

ي كنانةعدنان منير النوارصه
2بنى

ي كنانةهيام يونس عوض سمامره
1بنى

ات 1جرش ايمان عبدهللا الشقير

ي محمد حراحشه
1جرشامانى

1جرشانتصار سالم الخوالدة 

1جرشصدام محمدخير محمد

1جرشمالك زهير الرواشدة 

1جرشميساء عبدالرحيم محمد العويصي

1جرشنيازي احمد ارشيد العقيلي

2جرشهاجر محمد صياح حراحشه

ي
1عجلونأثير فايز مومنى

221عجلوناحالم مصطفى خطاطبه 

ي عطا 
1عجلوناسيل وليد ابراهيم بنى

ي 
ي علي المومنى

11521712عجلونامانى

1عجلوناميمة نارص الزغول

821عجلونانتصار علي الغزو

191344عجلونايناس زكي يوسفل

1عجلونباسم محمد قضاه

ي 
412122عجلونتغريد حسن القرىسر



1عجلونخلود خالد المصاروه

1131281237عجلوندعاء محمد الزغول

1عجلونرائده حماشا 

1عجلونرنا طالب ابو عبيد

2711عجلونساجده القضا

11عجلونسائدة احمد الخشارمة

ه زكي يوسف محمود عكاشه 1133عجلونسمير

1عجلونسهام احمد خطاطبه

يحي 41عجلونشفاء أحمد المسير

ي نرص 
1عجلونصفاء تيسير بنى

1عجلونضياء عبد المجيد فريحات

ي
ى المومنى 11عجلونعال محمد أمير

ي 
ي رضوان المومنى

21042عجلونغدير هانى

1عجلونغرام خالد عبد الرحمن عنانبه

ي
ار المومنى 1عجلونفاتن رصى

ي سلمان
1عجلونفرح بنى

1416345عجلونمتال عادل الخطاطبه

ى شويات  181369عجلونمجدولير

1عجلوناحمد عناب.محمد

ي اسماعيل
333عجلونمروان قاسم بنى

ي سلمان
212117عجلونمنى زهير بنى

14511عجلونمها يعقوب بدر

11عجلونمؤيد عبد الكريم غريز 

11346عجلونناريمان محمود رشايده

ف  رشايده 1عجلوننور ارسر

1عجلونوعد احمد الزغول

1قصبة اربد رنا يوسف محمد طالفحة

احمدالنوارصة ي منير
171213قصبة اربدامانى

11132011قصبة اربدأمل محمد جميل سالم

1قصبة اربدانوار ابراهيم طناش

1قصبة اربدانوار عيس عبدهللا

81121قصبة اربدجولييت عبدهللا مقدادي

1قصبة اربدحمزه الجادوري

يم 4قصبة اربدرامي تيسير رسر

ي 2قصبة اربدساجده عل الزعنر

2242قصبة اربدسمر محمد قدوره 

17قصبة اربدعائده محمود جابر 

38427قصبة اربدعبدالقادر حسن سعود النداف 

2121قصبة اربدعبير علي طالب الشوحة 

15قصبة اربدعدنان نوارصه



11قصبة اربدغازية اسماعيل احمد غرير

ي
16قصبة اربدغدير صالح عبدالرازق العجلونى

1قصبة اربدفريال عقله خصاونه

1قصبة اربدمحمد الوادي

ي 1قصبة اربدمعتصم عبد الوهاب الزعنر

ات  219106قصبة اربدمعتصم محمد ظهير

3قصبة اربدمنير أحمد الجابر الواردات 

ي 
1قصبة اربدميس محمود الجهمانى

1قصبة اربدناريمان يوسف محمد مقدادي

1قصبة اربدنشين عبدهللا الخالدي 

3قصبة اربدنشين محمد خالد 

1قصبة اربدنور احمد طبيشات 

ى فالح مساعده 1قصبة اربدنيفير

1قصبة اربدهديل محمود حسن أبو راس

1قصبة اربدهزار الغزاوي

1قصبة اربدهناء منصور الضمايره

4قصبة اربدوجدان حسن محمود العزايزه

1قصبة اربدوسام محمود سعد صوالحه

1قصبة اربديمر محمد قدورة

Grand Total77182232791100113451724


