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ةأحمد عبدهللا الجراح ز 1الجي 

ةالمعتصم عليان الهروط ز 1الجي 

ة رندة توفيق الحشاش ز 1الجي 
ةايوب اسماعيل مصطفز ز 1الجي 

ةحمده سسالم حمدان الساليطه ز 122312الجي 

ةختام حسن الحاوي ز 1الجي 

ةرأيه عطاهلل نجادات ز 327الجي 

ةرائد احمد الخرشان ز 1الجي 

ةعطا هللا سالم الجبارات ز 1الجي 

ةعنود سالمة الكعابنه  ز 114الجي 

ةفراس حسام غريب ز 1الجي 

ةماجد سالم ابو الخيل ز 1الجي 

ةملكة سليمان مجلي اللبابدة ز 11الجي 

ةمنوه محمد سليمان الساليطه ز 217الجي 

ةنوف محمد سالم ز 1الجي 

ي سالم الدهمان 
ةهانز ز 1الجي 

21الرصيفة مريم زهي  محمد فحماوي

1الرصيفةخولة عبدالرؤوف ابو ملوح

25الرصيفةآمال علي التلولي 

11الرصيفةآمال غازي اسماعيل

2181الرصيفةأمل عبدالرحمن ابو صفية

1الرصيفةدعاء وجيه خليل غباين 

9510الرصيفةساميه محمود حسن المزايده 

12الرصيفةسمية عيىس موىس الخطيب

1الرصيفةعادل عبد الرحمن قطمش

1الرصيفةعبدهللا فريحات

31الرصيفةعلي جعفر القيىسي

27898الرصيفةعمر محمد عمر ضمرة 

1الرصيفةغادة رشدي داود

171111الرصيفةكفاح ابراهيم علي ابومقيبل

6الرصيفةمحمد عمر الصمدعي 

بوي ز الير جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

قائمة ترشيحات المجتمع المحلي إلقليم الوسط

ز األفاضل، بويي  الير

ة  ي دورتها الخامسة عشر
ز
ز ف بوي، جائزة المعلم المتمي 

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

ي دورتها الرابعة لعام 
ز
ز ف بوي المتمي 

 .2020وجائزة المرشد الير

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

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

بوي للعام  ز الير وا بها دربكم، وعليه ندعوكم للتقدم إل جوائز التمي  ز لتكملوا وتني  ي لجمعية الجائزة 2020واآلن نسلمكم شعلة التمي 
ونز ونية المتوفرة عل الموقع اإللكير ؛ باب www.qra.jo؛ عير البوابة اإللكير

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

شيح من قبل تم الير



13514118الرصيفةمحمد عمرمحمد مصطفز

ي 111الرصيفةمحمد هاشم الفالوجر

1196144الرصيفةمريم زهي  محمد فحماوي 

1الرصيفةمنال علي التلولي

2الرصيفةنسيم سليمان الخوالده

2الرصيفةوالء عاطف ابوالعز

92014الزرقاء األول ايمان عبد الرحيم القيىسي

21الزرقاء األول سمية جعباص

1الزرقاء األولابراهيم الفرارجة

1الزرقاء األولاحمد اوهيب

ي
21الزرقاء األولاري    ج محمود المومتز

21الزرقاء األولالبينا كمال القراله

10415619172246270الزرقاء األولالزرقاء األول

1الزرقاء األولالمنترص باهلل عبدالحليم حيمور 

ار 1الزرقاء األولانعام محمد اسماعيل ابوشر

1الزرقاء األولايمان الهندي 

261129الزرقاء األولإبتسام محمود الزاملي

1الزرقاء األولإشاء فيصل الزواهره

1127266الزرقاء األولإشاء محمد سالم الدهامشه 

220513الزرقاء األولإيمان محمد حساين 

ز"أحمد  1الزرقاء األوليوسف الخاليلة" محمد أمي 

25101114الزرقاء األولأشجان مجحم محمد أبونارص

ي 
ي بركات سليمان الجهتز

11582الزرقاء األولأمانز

11913الزرقاء األولأمل أحمد العموش

128129الزرقاء األولآالء غسان محمد الطرابشه 

191الزرقاء األولخلود محمد حامد القضاة

2الزرقاء األول أحمد خليل أحمد برهم 

1921218الزرقاء األولدعاء، وجيه خليل غباين

1الزرقاء األولدالل ابونجم

23121121الزرقاء األولراكزه إبراهيم علي

163الزرقاء األولراويه عمر ابوحماد

يل علي 212الزرقاء األولرشا جير

115الزرقاء األولرشا عمر الباير

141الزرقاء األولريم محمد علي عبيد

1الزرقاء األولزينب خالد أبو صيام 

15112986الزرقاء األولسماهر عطاهلل رعود 

2131124الزرقاء األولسناء هويمل قرامسة

216الزرقاء األولسوزان محمود أحمد الحمد  

1الزرقاء األولسوسن عمر الزيود

1الزرقاء األولشيماء محمد مفلح 

220314الزرقاء األولعبي  محمود البدارين

11الزرقاء األولعدي هارون ابوعمر

22الزرقاء األولعمر محمد ضمرة

11431110الزرقاء األولفاتن ابراهيم البلوي



ي
1812الزرقاء األولفاديه محمد المومتز

1الزرقاء األوللىم يوسف عكاشه 

1الزرقاء األولليما عصام سمور

31الزرقاء األولمحمد احمد قري    ع

1الزرقاء األولمحمد أحمد قري    ع

يف  ي الشر 1الزرقاء األولمحمد عبد المطلب صير

21الزرقاء األولمحمد عزات نوفل
11الزرقاء األولمحمد عمر مصطفز

14513557الزرقاء األولمحمد محمود حماد أبو صعيليك 

16الزرقاء األولمروى عبدهللا المرصي 

17الزرقاء األولمريم مسهوج قطيفان الخريشا 

1الزرقاء األول جيهان عطيه

1162819الزرقاء األولمنال عبدهللا فوج حسبان 

214الزرقاء األولمتز أحمد شتيوي العموش

ِه
َ
ل يِّ
ّ َ
َل
َ
خ
َ
1الزرقاء األولِنٌعَمِه ل

1الزرقاء األولندى وليد الطوباىسي 

31314الزرقاء األولنشين سامي عثمان 

1103110الزرقاء األولنشين غازي شيخ ابوالرب

14954444078الزرقاء األولنعمه فالح عوده الخاليله

1811الزرقاء األولهدى حسن محمد ابو شيخه

1الزرقاء األولهدى فالح الخاليلة 

184الزرقاء األولهدى محمد أبو ريا

11314الزرقاء األولهدى محمد خليف الخزاعله 

2الزرقاء األولهدى مدحت السالم

6172الزرقاء األولهيا مأمون مكحل

14173الزرقاء األولهيام سبيتان البلوي

2الزرقاء الثانية اشاء الدهامشة

1الزرقاء الثانية محمد محمود أبو صعيليك 

1الزرقاء الثانيةاحالم خالد حنينه

1الزرقاء الثانيةأشجان مجحم ابو النارص 

1الزرقاء الثانية نجالء فاروق البواب

ه سالمه الغويري  112198الزرقاء الثانيةأمي 

ار  1الزرقاء الثانيةإنعام محمد إسماعيل أبو شر

21الزرقاء الثانيةخولة خلف العليمات

1الزرقاء الثانيةدعاء وجيه غباين

1الزرقاء الثانيةروال عزالدين جراروة

1الزرقاء الثانيةسماهر عطاهللا الرعود

13214الزرقاء الثانيةشاكر محمد الغويري

1الزرقاء الثانيةغادة زياد الشلهوب

11الزرقاء الثانيةفاتن إبراهيم البلوي 

14الزرقاء الثانيةمحمد خلف الشديفات

1الزرقاء الثانيةناهد نواف علي مغايرة

1الزرقاء الثانيةندى فايز 

11الزرقاء الثانيةنعمة الخاليلة



2الزرقاء الثانيةهدى حمد خليف الخزاعله

1الزرقاء الثانيةهدى محمد ابو ريا

1السلطأسماء عبد الفتاح الشحان 

1301128السلط روانا رجب ابو حميدان

ي محمد عبد الحافظ عربيات 
1السلطامانز

3السلطدالل احمد عبدالقادر القدومي 

1السلطديمه عبد المهدي غنيم

1السلطردينة أحمد إبراهيم الحيح 

1السلطعرين غازي العزة

11السلطمنال صالح النعيمات 

1السلطميساء زياد المصلح

1السلطنور عبدالكريم جديع الوريكات

ة 1السلطهناء سليمان أبو عمي 

1513الشونة الجنوبيةالشونة الجنوبية

1312الشونة الجنوبيةحنان ابرهيم العجرمي

1الشونة الجنوبيةختام علي النوايشة

2الشونة الجنوبيةميساء محمد الهويمل

1القويسمةإبتسام نواف عياد

16556القويسمةأسما محمد علي عبدهللا

1القويسمةاسماعيل زهدي ابو العطا

111883القويسمةالهام محمد فرحان عبدالجواد

1القويسمةامنة مازن

12027710القويسمةآيات محمد سالمه القضاه 

ي علي
1القويسمةايناس لطفز

2510123القويسمةتغريد نديم ابوغوش 

1القويسمةحليمه محفوظ الرفايعة 

1القويسمةخولة يوسف أبو غليون

1القويسمةديانا مخلد الغرير

1القويسمةردينا خالد أبو غليون

ه 1القويسمةرزان جهاد ابوخرصز

1القويسمةرشا محمد الفيومي

1القويسمةريما الحاج علي

1القويسمةسكينة إبراهيم عبد الفتاح

ز  1القويسمةسمية أحمد حسي 

1القويسمةشذى حسن سكر

وق عبد الرؤوف محمد 1القويسمةشر

2القويسمةشهد جميل خشان 

ين سعد الدين جابر 42القويسمةشي 

ين عبدهللا مقابلة 1القويسمةشي 

1القويسمةعائشة سليم أبو حميد

اوي 1القويسمةعلي عبدهللا علي النير

ز عواد 1القويسمةغدير ياسي 

1القويسمةفاطمة سليمان حمدان

1القويسمةلبتز محمود عبد الهادي ابو ربيع



2القويسمةمحمد هاشم فريحات 

ي عودة
يفر 1القويسمةمريم شر

1712517القويسمةمنار يوسف كوته 

5516359القويسمةمتز عبدالحكيم السيناوي 

1القويسمة حمزة محمود ابوصبيح

21القويسمةنوال محمد علي الحننيطي

9181111القويسمةهبه نرص عبدالحميد البدوي 

ي
161359القويسمةهناء موىس النبتيتر

3القويسمةهناء سالم فالح الشوبكي

ي 1القويسمةهند حسن المالجر

2القويسمةوفاء فضل الحنيطي

201191622القويسمةوالء زياد قاسم محمد

ي عودة
يفر 1القويسمةيشىشر

ام يوسف عواد 17الموقراحير

1الموقرأحالم الزعيير 

1الموقراسم المعلم

ز بطاح 1113123الموقراسماء اسماعيل ياسي 

1الموقرالعنود محمد عيد الفايز 

ام العقيل 1الموقرتحير

2الموقرجهان عبدهللا الجبور

32116الموقرزيد محمد السعود

ي 
1الموقرعندا الدوجز

عه 322323327الموقرغاده محمد خلف شر

ي ي ودى الشعي 
ز
1الموقرمحمود الف

1الموقرمتز عيد البنا

119641الموقرناجح عوض مدوس الجبور 

1الموقرنارص علي جروح الجبور

3176214الموقرنور  عشوي جزاع النوارسة

1الموقرهاجس منصور الجبور

1ذيباناشاء خلف الهروط

613ذيبانامل عبدالهادي الهواوشه

21ذيبانباسمه رشد الرواحنه 
ز 22ذيبانجوهرة ارشود التالهي 

ي
13ذيبانحنان حمداوي الفروانر

414ذيبانخلود خالد المرصي 

1557ذيباندالل سالمه الهروط

ات 3ذيبانديناعبدالرزاق النصي 

1821ذيبانرائده احمد عايد الشخانبه 

1ذيبانرنده مشافق الشخانبه 

1ذيبانسميه مصبح البواريد

1ذيبانسناء عبيد هللا القطيش

1ذيبانسوزان جميل الشخانبه 

3ذيبانشفاء جميل الشخانبه

323ذيبانعلياء مطلق فالح السنيد



1ذيبانمتز مصاروه

4ذيباننشين سليمان الطالفيح 

ز يوسف عبد الرحمن عيد 312ذيبانياسمي 

ز الباشاأحمد عدنان الفارس 1عي 

ز الباشاثناء عبد الحميد الزبيدي 1عي 

ز الباشاخديجه سالمه سليم الجبارات  26عي 

ز الباشارجاء عمر يونس  1عي 

ز الباشاعبي  محمود النجداوي 1عي 

ز الباشاليل قبالن عبدهللا الوريكات 1عي 

ز الباشالينا ابراهيم احمد ابو شحاده 21عي 

1قصبة عماناسعاف محمد تيسي  

1قصبة عمانأمل جميل سالم

1قصبة عمانانتصار الطرمان 

ز  31143قصبة عمانايمان محمود محمد حسي 

1قصبة عمانبيان سعيد البواب

1قصبة عمانتغريد ابو غوش

2قصبة عمانحنان عفانة

ز ابو عثمان 1قصبة عمانخوله محمد حسي 

1قصبة عماندالل سالم سالمه الهروط

11قصبة عمانرابعة احمد محمد المحارمة

12857قصبة عمانرل موىس سعود 

1قصبة عمانزبيدة محمد عليان الخوالدة

1قصبة عمانسارة عمر الناطور

1قصبة عمانسىه العامري 

ي
ز
1قصبة عمانشادن العسوف

ي 1قصبة عمانشادي علي الطيتر

1قصبة عمانصفا مصطفز عبد داود

1قصبة عمانعبدالعظيم مرزوق محرم

1قصبة عمانعدنان مني  محمد

1قصبة عمانعليا ابو اشتية 
2قصبة عمانغاده خرصز خرصز

1قصبة عمانمتر السناوي

23قصبة عمانمحمد سعود ابو فاعور 

1قصبة عمانمتز عبد الحكيم السيناوي

374قصبة عمانميساء زياد مصلح

2111قصبة عماننجاح عفن العويدي 

7483قصبة عماننور عاطف عكايله

ي فريد عيشه 
1قصبة عمانهانز

1قصبة عمانهبة محمد حمامرة

1قصبة عمانهبه نرص البدوي

11قصبة عمانوالء زياد 

ز  1لواء الجامعة ميساء ياسي 

1لواء الجامعةإيمان رضا الجعافرة

1لواء الجامعةخوله فرح



1لواء الجامعةخوله محمد أبو عثمان

1لواء الجامعةدعاء عبد الرحمن الزغول 

2لواء الجامعةريما ناظم عوض
ز 1لواء الجامعةعبي  جواد شاهي 

صان 1لواء الجامعةعفاف محمد الير

1لواء الجامعةعمر زايد محمد 

1لواء الجامعةمصطفز القطاطشة

2لواء الجامعةنجاح البيشا 

1لواء سحابمحمد علي حمامرة   

1لواء سحاب ه نور سمي  الهوادي

1لواء سحاب امل محمد علي

1لواء سحاباحالم احمد العقرباوي

1لواء سحاباحمد عبد الحمن اللحام

ز اسماعيل بطاح 1لواء سحاباسماء ياسي 

1لواء سحاباعتدال محمد محمود عبد الجواد 

1لواء سحاب ارشاق يونس مصلح

1لواء سحاب غسان الدهام

1لواء سحاب محمد احمد حجازي 

2لواء سحاب محمد علي الحمامرة

32لواء سحاب نور سمي  الهوادي 

1لواء سحاب ورود عبد الجواد

15227لواء سحابأنيس محمد أنيس إبراهيم

11لواء سحاببيان محمود أبوزيد 

111لواء سحابثامر محمد الدبايبة 

1لواء سحابجيالنا الجالمدة

1لواء سحابخلود اسماعيل ابونجا

5251لواء سحابدعاد جمال يحت  حسونه

2285لواء سحابرابعه احمد محمد المحارمه 

1لواء سحابرشا الجبور

1لواء سحابريم عل الطهراوي

1لواء سحابزيد احمد السعود

2لواء سحابساجدة حسن الزيود

2114733لواء سحابعبد العظيم مرزوق محرم

22لواء سحابعبد الفتاح عماد الدين السائح

1لواء سحابعبدالعظيم مرزوق المحارمة

1لواء سحابعدنان صالح كاسب

اوي 11لواء سحابعلي احمد النير

اوي 5434لواء سحابعلي عبدهللا علي النير

1لواء سحابمريم األحمد

1لواء سحابمريم علي الزيود

2لواء سحاب نور النوارسة

11لواء سحابنجاح الطراونه

1231241422لواء سحابنعايم عبد المول الجبارات

1لواء سحابنور الهوادي 



1لواء سحابنور سمي  احمد

21لواء سحابنور محمد الدبايبه

ي فريد ابو عيشه
1251026لواء سحابهانز

2لواء سحابهبة نرص البدوي

1لواء سحابهناء سالم الشوابكة
1لواء ماركا غادة خرصز خرصز

1لواء ماركااسماء محمد عبدهللا

11لواء ماركارحمه ابراهيم سالم الحويطات 

1لواء ماركاريزان محمد حمدان

1لواء ماركاريم موىس عبدالعزيز

1لواء ماركاساميه علي عطيه

1لواء ماركاسوسن القرنه 

1لواء ماركاصفاء الخليل 

212212لواء ماركامجدي عدنان محمد الجيوىسي
ز 1لواء ماركامحمود سفيان حسي 

ي أبو غليون 1لواء ماركامها راجر

1لواء ماركاميساء عيىس الرواشدة

ة عمر عطا ابو الروس  1لواء ماركانظي 

ي فريد عيشه
1لواء ماركاهانز

888لواء ماركاوالء عدنان الخمايسة

11لواء ماركاوالء محمد العموش

1لواء ناعورماجد احمد عبد الطيف المساعفه العجارمه

1لواء ناعورالمعلمه سمر محمد عوده الحالحلة 

1لواء ناعورسمر محمد الحالحله 

42لواء ناعورسمر محمد عوده الحالحله 

3لواء ناعورفاديا محمد خي  ظاظا

1لواء ناعورماجد احمد عبداللطيف المساعفة

32111لواء وادي السي المعلمه ميساء زياد مصلح 

131لواء وادي السي نجاح عفن  العويدي

1مادبا انتصار صالح الطرمان   

1مادباالمرشد انتصار صالح الطرمان 

2مادباعائشة جراد ابو مقرب

3مادبامريم سعود العمايره

ز يوسف عيد 1مادباياسمي 

Grand Total77182232791100113451724


















































































































