
ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

21الزرقاء األول إرساء سليم  الخوالده

ن" أحمد  الزرقاء األوليوسف الخاليلة " محمد أمي 

1الزرقاء األول راويه عمر حسن ابوحماد  

1الزرقاء األول سوزان محمود أحمد الحمد  

1الزرقاء األول لىم يوسف عكاشة

11الزرقاء األولاحمد جمال عبداللطيف

31الزرقاء األولاروى وجيه سمور 

ي
1الزرقاء األولاري    ج المومنن

11الزرقاء األولارساء زواهره

الزرقاء األولارساء سليم الخواده

1الزرقاء األولاسماء طلب محمد البلوي

2الزرقاء األولاشجان مجحم النارص

الزرقاء األولاالء غسان محمد الطرابشه

12الزرقاء األولالبيان كمال القرالة

11الزرقاء األولامان محمد الشخاتره 

13الزرقاء األولامل عبد الرحمن ابراهيم ابوصفيه 

ار الزرقاء األولانعام محمد ابو رسر

12الزرقاء األولايمان علي عليمات

1الزرقاء األولسميا علي جعباص  

11الزرقاء األولسوسن عمر زيود 

11الزرقاء األولعبي  يعقوب األشعل

1الزرقاء األولعدي هارون ابو عمر 

ي
11الزرقاء األولغادة نضال القاضن

شيح من قبل تم الير

ن األفاضل، بويي  الير

ي دورتها الخامسة 
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 المحلي لإلرتقاء بالير
ً
شكرا

ي دورتها الرابعة لعام 
ن
ن ف بوي المتمي 

ة وجائزة المرشد الير  .2020عشر

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

ي تقييم جمعية الجائزة النر
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 عل الموقع اإللكير ؛ www.qra.jo؛ عير البوابة اإللكير

شيح مفتوح لغاية تاري    خ  2020 آذار 30باب الير
ً
. الساعة الرابعة عرصا

بوي ن الير جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

قائمة ترشيحات المجتمع المحلي إلقليم الوسط
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي
غون  1الزرقاء األولفاتن الير

11الزرقاء األولفايزة مفلح الخوالدة

1الزرقاء األولفصل شموط

16الزرقاء األوللما يوسف عكاشة

1الزرقاء األولليما عصام سمور

1الزرقاء األوللينا اسعد عيد 

يف  12الزرقاء األولمحمد عبد المطلب الشر

1الزرقاء األولمعالي تيسي  عبدهللا

الزرقاء األولمنال نهاد الحزام

1الزرقاء األولمنن احمد شتيوي العموش 

ه محمد ضمره الزرقاء األولمني 

الزرقاء األولنجالء فاروق البواب

12الزرقاء األولهدى مدحت السالم

14الزرقاء األولهناء عرفات شتيوي 

ي حمد 
12الزرقاء األولوعد خي  أحمد بنن

ي حمد 
21الزرقاء األولوعد خي  بنن

1الزرقاء األولوفاء احد المزايده

28164الزرقاء الثانية ايمان علي عثمان العليمات

ي الدومي
31الزرقاء الثانية ديما محمد انيس بنن

1الزرقاء الثانية رنا بزاري

22715264113الزرقاء الثانية شاكر محمد الغويري

1الزرقاء الثانية عبي  نرص الدين العديلي 

الزرقاء الثانية فايزه عوده خلف الخاليله

1الزرقاء الثانية محمد عمر الزيود

1الزرقاء الثانية نجالء فاروق محمد البواب

1الزرقاء الثانيةاري    ج محمد الزواهره

1الزرقاء الثانيةارساء سليم عبد هللا الخاليله

11الزرقاء الثانيةارساء فيصل فرحان 

11الزرقاء الثانيةاالء موىس العموش 

الزرقاء الثانيةايمان علي المشاقبه

111172الزرقاء الثانيةبشاير فرحان الزيادي

11الزرقاء الثانيةتغريد المعايطة

514الزرقاء الثانيةحنان خليل  محمد الحميدي

1الزرقاء الثانيةختام عمر رسحام

1الزرقاء الثانيةدعاء محمود حجازي

141الزرقاء الثانيةرنا خالد الشايب

11الزرقاء الثانيةرنا خالد حمدان 
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

1121الزرقاء الثانيةرنا سالم العموش

1الزرقاء الثانيةزياد عبدالوهاب سالم 

11الزرقاء الثانيةعبي  نرصالدين العديلي

254497الزرقاء الثانيةفايزة عودة الخاليلة

1الزرقاء الثانيةفداء ايوب الشيخ

1الزرقاء الثانيةمحمد جمال المفلح

2الزرقاء الثانيةمحمد خلف الشديفات

الزرقاء الثانيةمحمد عمر الزيود

الزرقاء الثانيةمس نجالء البواب 

2الزرقاء الثانيةمعاذ محمد الزغول

1312الزرقاء الثانيةمنن محمد  الزيود

1الزرقاء الثانيةمي ماجد الشديفات

1الزرقاء الثانيةنايفة راتب موىس العموش 

83131الزرقاء الثانيةنجالء  فاروق البواب 

الزرقاء الثانيةنشين شايم عوده

1الزرقاء الثانيةنهاد عواد العموش

1الزرقاء الثانيةنورما جارس عوده

ي محمود عبد الحافظ الزبون 
1الزرقاء الثانيةهانن

ات  1الزرقاء الثانيةهبه عبد السالم محمد الهير

1الزرقاء الثانيةوفاء احمد محمد المزايده

1الزرقاء الثانيةوفاء الياس العموش

1الزرقاء الثانيةوفاء محمد احمد مزايده

212السلط تمارصن ابو رمان

11السلط رهام نايف عبد الرزاق خليفه 

11السلط منن مصطفن احمد ابو الراغب 

ة 119السلط هناء سليمان ابو عمي 

ات 131136السلطالهام سليمان النصي 

ي عبد الحافظ عربّيات 
91105السلطامانن

ي محمد عبدالحافظ عربيات
11السلطامانن

ه  15السلطأسيد بشار سلمان ابو عمي 

3423172158السلطتمارصن باجس محمد الرمامنة

ات 1السلطجازي أبراهيم النصي 

1السلطدالل احمد عبد القادر القدومي

119120213السلطردينه احمد ابراهيم الحيح

812السلطرشا احمد خريسات 

1164السلطرنا عواد الصالح

5134السلطرهام خليفه نسور
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ن 1413السلطسحر تيسي  تحسي 

1السلطسندس الحياري 

1السلطسوزان جعفر مسمار

121184السلطعدي محمد النعيم

1السلطعمر رياض العوضات 

3271السلطمنن احمد مصطفن ابو الراغب

ه 7542السلطهنا سليمان سالم أبو عمي 

ن يوسف سالم الدويري  11السلطياسمي 

ي  28192السلطيزيد عمر الراجنر

211السلطيمان جمال الرحامنة 

1القويسمةالهام الطهراوي

137القويسمةالهام محمد فرحان عبدالجواد

القويسمةايمان فارس ضيف هللا

42القويسمةأحمد يوسف نوفل

4151القويسمةبلقيس عبد ربه ابو رياش

1القويسمةذياب داوود

3القويسمةسالم فايز

9131القويسمةسالم فايز عبدربه

211القويسمةسهام عطية الصانع

4القويسمةسهام محمود أبو محفوظ

11القويسمةسوزان الناطور

1القويسمةسوزان فارس عقل الناطور

1القويسمةفاطمه محمود الشيخ علي

3182القويسمةفدوى عبد الفتاح الفحماوي

8162القويسمةفريال جميل صالح 
ن القويسمةمحمد السعيديي 

13471القويسمةمنال سليمان البداوي

1القويسمةنائله كامل حسن عمرو 

571القويسمةهبه عادل حمو 

القويسمةهدى توفيق الباز

القويسمةوعد جوهر الجهران
ن 1القويسمةوفاء امي 

1القويسمةيوسف أحمد نوفل

الموقرحنان فرحان الطهراوي 
ن 4241الموقرربيع عايد الغيالي 

1الموقرسامي محمد الجحاوشة

ه فالح الخريشا  1الموقرسمي 
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

1الموقرعبدهللا محمود الشهيد

ي
1الموقرعندا الدوخن

11الموقرعواطف علي ابوغليون

عه  14الموقرغاده الشر

1الموقرليالي نارص الجبور

1الموقرمنن عيد البنا

11الموقرنجود فازع الجبور

1الموقرهيا هالل الجبور

ف المرعي 1دير عال ارسر

دير عال االء شاهر الصقور 

1دير عال ايمان محمد زقزوق

1دير عال شادي نبيل محمد السماعيل 

1دير عال عالء الدباس

17دير عالابراهيم علي ابودية 

1دير عال   احالم بخيت الشهاب

1دير عالاحمد ابراهيم النعيم 

1110دير عالاالء سليم عبيدهللا البوشيه 

1دير عالالمنترص باهلل عبد السالم معروف الفطيمات 

2دير عالاناس محمود تيم

1دير عالايمان سالمه الغنانيم 

دير عالايمان محمد زقزوق

1دير عالإيمان أحمد ابو احمدة

1دير عالبشار ابو العماش 

ن البالونه 15دير عالحسام ياسي 

ي الشوبكي  11دير عالحسن ناخر

1دير عالحنان حسن ابو صيام

111دير عال   حنان محمد الخليل

12دير عالخالد الهزايمة

1دير عالخلود خلف موىس الشحادات 

21دير عالخلود كمال صالح النعيم 

1دير عال   خولة احمد الدوجان

1دير عالدينا سالم شنيور 

1دير عالراكان البالونة 

11دير عالرامي محمد العطيان

111دير عالربيع سعود الربيع 

11دير عالرحمة مصطفن الديات

11دير عالرحمه ابراهيم مرعي الفريحات

Page 5 of 16



ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

1دير عالرسل موىس نصار

11دير عالرشا عبد الكريم الشهاب

1دير عال   رضوة حسن سالمة

ن البالونة 1دير عال   رول ياسي 

1دير عال   زينب احمد  خزاعلة

1دير عال   سكينة احمد ابو زنيمة

1دير عالسمي  صالح ابو صليح

ي ه عبدهللا الزعنر 11دير عالسمي 

11دير عالسهي  محمد الهبيدي 

1دير عالعادل محمد عادل 

12دير عالعامر عبدالرحمن النعيم 

11دير عال   عائشة عبدالرحمن دوجان

1دير عالعدي ايمن يارس أبو صهيون 

1دير عالعدي عمر البالونة

212دير عالعالء عبد الرزاق الدباس

1دير عالعالء فواز عبدهللا البخيت 

1دير عالغادة ابو صليح

1دير عال   فادية محمد المبارك

1دير عال   فاطمة موىس  العمارات

2دير عالقصي الشحادات

112دير عالكفايه فريد الرماضنه 

1دير عالمالك هارون عبابنه

ن بركات 1دير عالمحمد حسي 

1دير عالمريم محمطد خطاطبة

1دير عالمعاذ عاطف المشاهرة
ن 11دير عالمعاذ عاطف حسي 

1دير عالمنال محمد الصوالحه

1دير عالميس عبد الكريم السالمه

1دير عال   نزهه فايز فاضل

1دير عالنضال محمد عبدهللا امريسي

2دير عالهيثم خليف البالونه

ي زكي ابولبده 191276دير عالوداد ناخر

11دير عاليشى عطا ابورسحان

12دير عاليوسف سليم العزازمه

ذيبان  خلود خالد المرصي      

1201599ذيبان إرساء خلف الهروط

ذيبان خلود خالد المرصي
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

2ذيبان عبي  طالب صالح دندن

ذيبانالبتول فراس ابو قاعود 

21ذيبانامل عبدالهادي الهواوشه

1ذيبانإخالص خلف الهروط

1ذيبانأمجد عبدالكريم الصبيحات
ن 651045ذيبانجوهره رشيد التالهي 

ي
1ذيبانحنان الفروانر

ن  111ذيبانحنان خليف الجماعي 

13721ذيبانخلود خالد المرصي 

1ذيباندالل سالم الهروط

ات 245ذيباندينا عبذ الرزاق النصي 

1ذيبانرائده احمد الشخانبه

1ذيبانرنده مشافق عمر الشخانبه

2ذيبانسلطان محمد القطيش 

112ذيبانسميه مصبح البواريد 

1ذيبانسوزان جميل الشخانبه

5145ذيبانشفاء جميل عبد الحميد

11ذيبانفدوى صالح فالح الشوره

ذيبانمالك صالح محمد 

1742ذيبانمالك عبدالكريم الصبيحات 

1ذيبانمحمدعبيدهللا فالح الحيصه

131ذيبانمنن هزيم فالح 

2ذيباننشين سليمان الطالفيح

ذيبانهالة حسن الهواوشة 

ن الباشااحمد عدنان  الفارس 18107عي 

ن الباشاأحمد أبو رسور  1عي 

ن الباشاأحمد عدنان الفادس 11عي 

ن الباشابراء عصام الخطيب 11021عي 

ات ن الباشاجازي إبراهيم  النصي  212عي 

ن الباشارشا ابو هنية 2عي 

ن الباشاسائد يوسف حميدو 1عي 

ي
ن الباشامحمد ابراهيم دملخن 1عي 

ن الباشامحمد عالن 117عي 

1قصبة عمان الهام الطهراوي 

ي
ر
233قصبة عمان رزان زنداف

2قصبة عمان سامر حجازين

1قصبة عمان عبي  عبد الحميد خريسات
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي 11قصبة عمان علي شفيق الطينر

ي 31قصبة عمان غيث خالد الزعنر

1قصبة عمان فاطمة محمود

ن  11قصبة عمان ميساء نواف ياسي 

11قصبة عمان نشين سليمان 

11قصبة عمان والء الخمايسة 

ه 1قصبة عمان معاذ نارص عمي 

11قصبة عماناخالص احمد الشخاتره 

1قصبة عماناري    ج حامد ابو حشيش

1قصبة عماناكلمنص احمد البشابشه

41036قصبة عماناالء سفيان صباغ 

بوي  11قصبة عمانالمرشد الير

ي زيود
1قصبة عمانامانن

12قصبة عمانامل محمد علي

1قصبة عمانانصاف مليح الرجيالت

1قصبة عمانانعام سعيد عتوم

1قصبة عمانايمان علي عثامنة

ي
2114122510قصبة عمانايمان محمود العبوينن

14قصبة عمانايهاب حسن احمد

1قصبة عمانإرساء فايصل الزواهره
ن 1523قصبة عمانإيمان محمود حسي 

1قصبة عمانإيناس ابو عيد

2قصبة عمانإيناس محمد االحمد

3355قصبة عمانأحمد ضيف هللا العقايله 

6121قصبة عمانأسامة عواد عساف الربطة 

ي
14قصبة عمانبتول بالل الشيشانن

3قصبة عمانبثينة محمد الرواجفة 

262قصبة عمانتغريد محمود ضيف هللا الفرجات 

2478قصبة عمانتغريدمحيسن الهمالن

1قصبة عمانتمارا اصحاب 

ي
ن
2قصبة عمانجاهده محمد السكاف

112238قصبة عمانجواهر سالمه ابوقديري

11قصبة عمانحمده  سالم الساليطه 

15قصبة عمانخولة شحدة جودة 

1قصبة عماندعاء داوود 

1قصبة عمانرشا عباس محمود

اوي  ي الخرصن
قصبة عمانرشا هانن
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

11قصبة عمانرشاد أحمد التخاينة 

2150قصبة عمانريما المحارمه 

5411قصبة عمانريما جمعة الشبلي 

1قصبة عمانزايد محمد ابو رمان 

111قصبة عمانزهراء العداىسي

1211118قصبة عمانزينب سامي العدوان 

ن  ي حسي 
1قصبة عمانزينب لطفن

227قصبة عمانساره كامل موىس

11قصبة عمانسامر الوريكات

1قصبة عمانسامية علي

غام الخريشه 11قصبة عمانسخر رصن

11قصبة عمانسحر الروسان

ن علي  11قصبة عمانسحر حسي 

1قصبة عمانسحر خلیل السعود 

202913قصبة عمانسحر عيس مصطفن 

ي 1292قصبة عمانسحر محمود الزغنر

21قصبة عمانسكينه علي الربابعه 

11قصبة عمانسالم ذياب ربيع

1قصبة عمانسماح الزبن

1قصبة عمانسميحة ابراهيم السواريس

211قصبة عمانسهاد علي بشناق 

1قصبة عمانسهام جميعان السعود

ي
11قصبة عمانسوزان محمد الشيشانن

قصبة عمانسوسن عمر محمد الزيود

1قصبة عمانسوسن قرنه

ين محمود بدران  1قصبة عمانسي 

ي  2371103قصبة عمانشادي علي شفيق الطينر

يفه اسماعيل الوحيدي 12قصبة عمانرسر

ة عثمان سعادة 111قصبة عمانشهي 

11قصبة عمانصبحية عبدهللا ابو حمادة

742قصبة عمانصفا مصطفن عبد داوود

14قصبة عمانصفاء القيمري 

قصبة عمانصفاء مصطفن عبد داود

1قصبة عمانصهيب عثمان احمد

ي 362قصبة عمانعائده هاشم الزهي 

21قصبة عمانعبد الفتاح عماد السائح

11قصبة عمانعبد الكريم ابو جودة 
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

11قصبة عمانعبدالسالم الحاج محمد

25قصبة عمانعبي  جمال عبد الصمد

صان   2527قصبة عمانعفاف محمد الير

1قصبة عمانعال طلفاح

1قصبة عمانعال محمد رمضان الزرو

1187197قصبة عمانعالء فواز محمد الشوره

11قصبة عمانعلي ابو الحسن 

154341قصبة عمانعمر زايد محمد العمور

6قصبة عمانغاده محمد عبيدات

ي  482قصبة عمانغيث خالد الزعنر

21قصبة عمانفاتن العموش

1قصبة عمانفاديا العزة

31قصبة عمانفادية عبد الفتاح شعبان 
ن قصبة عمانفاديه نعيم حسي 

2182قصبة عمانفاطمه حمد الربيع 

12قصبة عمانفاطمه محمود الشيخ 

ن عبدالفتاح 11قصبة عمانفدوى عبد الفتاح حسي 

1قصبة عمانفريال خصاونه

ن فوزي 21قصبة عمانفلسطي 

961231668116قصبة عمانقصبة عمان

2قصبة عمانلبنن احمد ابو ارتيمه

1قصبة عمانليل علي علي 

ايري 1قصبة عمانمحمد حسن الشر

11قصبة عمانمحمد خليفا

11قصبة عمانمحمد خليفه محمد 

قصبة عمانمحمد خميس عبده

1قصبة عمانمحمد سعود أبوقاعود 

1قصبة عمانمحمد ماجد احمد

1قصبة عمانمحمود محمد ابوجماعه

1قصبة عمانمرام محمود حمد العطيوي

12قصبة عمانمريانا عالونة 

1قصبة عمانمريم سعود العمايرة 

311قصبة عمانمصطفن خليل القطاطشة

ة 121810127قصبة عمانمعاط نارص عمي 

قصبة عمانمالك خليل العشيبات

كات  2قصبة عمانمنال محمود شحاده الير

14قصبة عمانمنن ابو الراغب 
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

1قصبة عمانمنن احمد توحيدي

ه الجحاوشه  1قصبة عمانمني 

1قصبة عمانموىس العبادي
ن 11511861قصبة عمانميسا ياسي 

ي 
1قصبة عمانميساء عبدربه الدهينن
ن 1قصبة عمانميساء نواف ياسي 

278قصبة عمانناديا المحارمه 

ي عواد العوامله 
1قصبة عمانناديه لطفن

1قصبة عمانناريمان صبخي عبدهللا
ن 1قصبة عماننارص عبدالكريم شاهي 

472قصبة عماننجاح سليمان عوض شامي

11قصبة عماننجوان عبد الرحمن

1قصبة عمانندى ابو فرحه

يده ن الشر 1قصبة عماننرمي 

1قصبة عماننشين النسور

1قصبة عماننشين الوريكات

قصبة عماننشين عارف الشهوان

1قصبة عماننشين عبد المعطي الزين

يده ن الشر مي  1قصبة عمانني 

ن شبيب 1قصبة عماننيفي 

91143قصبة عمانهبه مسعود الخطيب

11قصبة عمانهناء اللحام

1قصبة عمانهند ابوزيد 

قصبة عمانهيا احمد ابو سنار

113قصبة عمانوجدان فالح عبد الحافظ الزيود

1قصبة عمانوداد ابو لبده

قصبة عمانورود محمد فرحان عبد الجواد

111قصبة عمانوفاء يوسف 

1قصبة عمانوالء عدنان الخمايسة

12قصبة عمانوالء محمد العموش

ن القرم 1قصبة عمانياسمي 

1قصبة عمانيحن  المقارنة

1لواء سحاب احمد الحروب

11لواء سحاب أنعام الدبايبة

111124لواء سحاب ديما علي المحارمة

112لواء سحاب زياد ابو زيد 

ي 12لواء سحاب شادي البستنخر
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

2لواء سحاب عبدهللا سعيدان

132124لواء سحاب محمد حجازي 

1لواء سحاب مريم ابو حماد

1لواء سحاب نجاح صابر الجندي

146لواء سحاب نسيبه احمد محارمه

122لواء سحاباحمد موىس أحمد 

12لواء سحاباخالص الشوابكة

1لواء سحاباسماء عسكر

118لواء سحاباعتدال محمد عبد الجواد

373لواء سحابامل محمد علي 

1لواء سحابايناس مصطفن ابو زيد 

1لواء سحابأحمد حجازي 

13لواء سحابأسماءخليل العقرباوي

1لواء سحاببثينه نوفل الجالد

2131لواء سحابثامر محمد الدبايبة

1لواء سحابثروة العساف

يل ابو غنيم  11لواء سحابجير

211لواء سحابجهاد احمد الدباس 

21لواء سحابحمزه ابراهيم العبادي

11لواء سحابدالل خليل ابو مطر

1لواء سحابديانا محمود ابو عواد

12لواء سحابديمة الشاعر

ي عامر
141537لواء سحابرابعه نايف عبد الرزاق بنن

17لواء سحابرامي سليم عمر

128لواء سحابرائد سلطان جراونة

1لواء سحابرائده حسن الضمور 

4154لواء سحابريم علي الطهراوي

3221101110لواء سحابريما عل المحارمه 
1لواء سحابسائده عوض خرصن

1لواء سحابسميه حمدان الزيود

ين محمود بدران 11لواء سحابسي 

1لواء سحابطارق ابو غنيم

1لواء سحابطارق محمد الربيع

1لواء سحابطارق محمد حمد الخضي 

10111110لواء سحابعبدالفتاح عمادالدين السائح

1لواء سحابعبدالكريم ابوجودة

13لواء سحابعبدهللا سعيدان
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي 1لواء سحابعال صالح الدبونر

1لواء سحابعالء محفوظ خطاب

1لواء سحابغاده ابراهيم الحجوج

1لواء سحابفاطمة عارف ابوزيد

1لواء سحابفاطمة محمد العيشات

2لواء سحابفاطمه احمد المحارمه

1لواء سحابفاطمه سليمان عامر

1لواء سحابفاطمه عارف ابوزيد

2لواء سحابمحمد تيسي 

27لواء سحابمحمد حجازي

31122لواء سحابمحمد عبدالرحمن أحمد 

54113168لواء سحابمحمود محمد محمود أبو جماعه

1لواء سحابمريم ابو زيد 

1210171513لواء سحابمريم عواد علي زيود

1لواء سحابمعتصم الحميدي

311لواء سحابمها نمر الزيود 

ي
1لواء سحابميساء عبد الفتاح العنانر

ي لواء سحابميساء عبدهللا ابو زهي 

1لواء سحابميسون احمد ابو حماد 

11لواء سحابنجاح الطراونة

1لواء سحابنجاح شحاده الحيصه

18لواء سحابنجاح صابر الجندي 

ي عالن 
1لواء سحابنشين حسنن

1لواء سحابنشين نوران نهار ابوزيد

14736747لواء سحابنعايم عبدالمول جبارات

111لواء سحابنور محمد عيد الدبايبه

ي فريد عيشه 
11646لواء سحابهانن

21لواء سحابهشام بادي ابو حفيظه

1312لواء سحابهند عبدالكريم محمود 

11124510لواء سحابورود محمد فرحان عبدالجواد 

13لواء سحابوسام صابر كايد الدرابسه

ن  11لواء ماركا ايمان حسي 

1لواء ماركا تمارصن خلف دغيمات

1116لواء ماركا عبي  عبد الرحمن مسلم العواوده

1لواء ماركاابراهيم اسماعيل موىس ابو رواع

21لواء ماركااحالم الدعسان 

1لواء ماركااحمد توفيق السليحات
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي تركي الحوري
ر
11لواء ماركااحمد صدف

ي
ن
1لواء ماركااري    ج محمود ابو صاف

لواء ماركااسم معلم

5211لواء ماركااسماء حسن الطالع 

ي ماجد الزواهي 
11لواء ماركاامانن

1لواء ماركاامينه هويمل عودة القدمان

11لواء ماركاانعام عقله كريم الفقراء

لواء ماركاايمان خليل عقل

ي
لواء ماركاايمان محمود العبوبنن

12لواء ماركابسام حسن عليان

1لواء ماركابهاء الدين علي ابو قطام

1لواء ماركاتقتقهبب

1لواء ماركاتمارصن خلف دغيمات

1لواء ماركاجمال عبد الحميد حسن الرجوب

ي
لواء ماركاجيهان اسكندرانن

1521710لواء ماركاحنان وليد محمد عفانه 

1لواء ماركاخالد كامل بدارنه

ي  ي سليم الدرونر 13لواء ماركاختام عبد الننر

11لواء ماركاخلود عطاهلل النشاش

ن  1لواء ماركادعاء احمد حسي 

ي القيسي  111لواء ماركارانيا عبدالننر

2لواء ماركارحمة الحويطات

يخي 743لواء ماركارغده صالح مسير

ي  11لواء ماركاروان محمد الزعنر

11لواء ماركاروال مفلح العمار

1لواء ماركاريم عدنان عمر 

ي 11251لواء ماركاريما عمر فرحات عبدالننر

13292لواء ماركازايد محمد عبد ابورمان

1235لواء ماركاسامية علي عبد المحسن

15لواء ماركاسماح عزات سالم أبو قطام

1لواء ماركاسمر مرعي 

162لواء ماركاسميحه حمد السواريس

1لواء ماركاسناء موىس العفيشات

13لواء ماركاسنابل احمد غيث المناعسة

153لواء ماركاسوسن محمود القرنه

وق محمود حسن لواء ماركارسر

يف نرصهللا فارس الحيصة 1لواء ماركارسر
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

121لواء ماركاصفاء الخليل

1لواء ماركاعالء سامي عيد حجازين

1لواء ماركافاتن ابو طالب

6لواء ماركافاطمة الرفاعي

ي 1لواء ماركافاطمة نايف الدرونر

ات  ن ظهي  1لواء ماركاقصي حسي 

2لواء ماركاالنة الحبابسة

1لواء ماركاليالي نهار علي

22لواء ماركاماجد احمد المساعفه 

1لواء ماركاماجد عبدالعزيز البحراوي 

لواء ماركاماري خليل الحشوش

31لواء ماركامجدي عدنان الجيوىسي

21لواء ماركامحمد خميس سليمان عبده

11لواء ماركامحمد درويش مصطفن صباح

1لواء ماركامحمد سالمه مسلم الفقهاء

1لواء ماركامحمد مصطفن صالح الخندق

1لواء ماركامصطفن محمد فالح اللواما

ن حسن 1لواء ماركامصعب حسي 

1لواء ماركامعاذ زكريا محمد الرواش 

227لواء ماركامنال القنير 

1لواء ماركامي سليمان الحجايا

11لواء ماركاميادة محمد المناعسة 

2لواء ماركاميسم النصار

163لواء ماركانجم الدين عدنان عبد الفتاح الصوى 

ه عمر ابو الروس 1لواء ماركانظي 

ي 1لواء ماركانور فالح مفلح الدرونر

لواء ماركاهبه عبد هللا محمد 

1لواء ماركاهشام محمود فحار

1لواء ماركاهيام حرب القطيفان 

6465لواء ماركاوجدان فالح عبدالحافظ الزيود 

7162لواء ماركاوالء عدنان خمايسه

11لواء ماركاوالء محمد القضاه

56183لواء ماركاوالءمحمد العموش

1لواء ماركايزيد أحمد الحاوي

123222124مادبا دعاء محمود الحويان 

1مادبا سائد خليل فرج هللا 

23مادبااحمد جادهللا
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ف تربويالمديريةاالسم أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

شيح من قبل تم الير

ي محمد سالم الشخاترة
727مادباامانن

16مادباايمان سليمان الكعابنة

مادباايمان محمد الشخاتره

122142مادباإخالص أحمد حمدان الشخاترة 

1272مادباإرساء محمود الزوري 

112مادباأسامة جميل فالح المعايعة

ن غنيم ف أمي  1مادباأرسر

4مادبابسمات الموازره 

ن  24مادباجوهره رشود التالهي 

1مادباحسام سعيد دعباس 

1مادباحنان عبد هللا الوخيان

1مادباروال حسن مفلح الشوابكه

12مادباسائد خليل فرج هللا

111114مادباسمر جميل محمد جير 

12مادباشيكو بيكو ميكو

12مادبافاطمة صالح سلطان

مادبافاطمه احمد الشخاتره

1مادباماجده قليل الزبن

1مادبامالك إبراهيم مقبل

1مادبامحمد علي أبو سويلم

12317مادبامريم سعود العمايره 

124مادبامريم صالح سلطان

9930مادبامقبوله فهدخالد الخواطره

113مادبامنن جارس نصار

231مادبانشين محمد ابو الغنم 
ن 1مادبانمر عبدالحميد الونديي 

1مادبانوال صالح الكواملة

1مادباوفاء ايوب المناعسه

11مادبايوسف محمد أبوصبيح
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