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وار الجنوبية رقية احمد المحافظة 1االغ

وار الجنوبيةجمعه محمد العشوش 1االغ

وار الجنوبيةزينة عىل الدغيمات 1االغ

وار الجنوبيةسماح طه المحاميد 1االغ

وار الجنوبيةفاطمة سليمان العونه 1االغ

وار الجنوبيةفاطمه طه السمايلة 1االغ

ة الجنوبيةقسمه سليمان فراج المناجعه 1البادي

اءسحر عبدهللا النعيمات 1البتر

اءمنال جميل الرواضية 1البتر

اء نوال محمد الحسنات 1البتر

اء جميل السهارين 1الطفيلةدع

تسام فوزي قطيشات 1العقبةاب

1العقبةخلود حسن العمري

ان رضوان العزام 1العقبةره

كه 1العقبةريم محمد دراب

1العقبةزين يحيى الملكاوي

ه 1العقبةسائده سالمه الطراون

1العقبةسحر أحمد السودي
ن 1العقبةسلوى احمدالزيدانييى

ن 1العقبةسلوى خلدون الزيدانييى

1العقبةصفاء عمر السكاب

1العقبةصفاء قاسم الطوره

1العقبةطالل محمد الطويل

عصام الحنبىلي 1العقبةعبتى

ي
1العقبةفاطمة صالح الشايقر

ن 1العقبةفاطمة محمد السالميى

1العقبةفردوس عىلي حسن خريسات

1العقبةكوثر محمد عبابنة
ن ي عادل البقاعيى 1العقبةمتر

ي
1العقبةموىس عىلي موىس المومين

1العقبةوجدان صابر ابو عامريه

1القرصأروى أحمد نزال السيايدة

ن العمرو ج الشواهيى 1القرصاري    
ن ج عرص الشواهيى 1القرصأري    

3832القرص امل محمدنذير الجباوي

1القرصآمنه محمد الغامدي

ة 1القرصايمان عبد الحفيظ عبد الرحمن الحرازن

1القرصبثينة حسن عيد الخمايسة

1القرصتمام سالمة الئق الخمايسة

1القرصجهاد محمد البديرات

ي
ديين ي التر

اء راضن 1القرصدع

نا زعل محمد ابو قديري 1القرصدي

1القرصسهام منصور المناصتى

1القرصسهيلة يوسف المصاروة

1القرصشذى عايد الرجيالت

1القرصعبتى عطا فالح الخمايسة

ن 1القرصعصام صفا جردا

اب العمرو 21القرصفاتن ذي

1القرصمروة عبدهللا عبدالمعطي الدهيسات

1القرصنشين عودة هللا جدعان العمرو

1القرصنسيم وحيد ابو قديري

وي ب ن التر عبدهللا للتمتى ملكة رانيا ال جمعية جائزة ال

محىلي إلقليم الجنوب مجتمع ال قائمة ترشيحات ال

اضل، ن األف وييى ب التر

ها  ي دورت
ن

ن ف وي، جائزة المعلم المتمتى ب ن التر يا العبدهللا للتمتى وي لجمعية جائزة الملكة ران ب ن التر ن وترشيحهم لجوائز التمتى بوييى قاء بالتر  للجهود المبذولة من قبل الزمالء والمجتمع المحىلي لإلرت
ً

شكرا

ها السابعة لدورة عام ي دورت
ن

ن ف ائزة المدير المتمتى ة وج  .2022/2021السادسة عشر

وي ب ي الميدان التر
ن

ن المعروفة ف ي تعتمد آليات تقييم مبنية عىل معايتى التمتى
ي تقييم جمعية الجائزة الير

ن
شيح يهدف إل إظهار تقدير المجتمع لكم؛ لكنه لن يؤثر ف .هذا التر

وي لدورة عام ب ن التر كم، وعليه ندعوكم للتقدم إل جوائز التمتى وا بها درب ن لتكملوا وتنتى ي لجمعية الجائزة 2022/2021واآلن نسلمكم شعلة التمتى
ونن ونية المتوفرة عىل الموقع اإللكتر ؛ عتر البوابة اإللكتر
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. الساعة الرابعة عرصا

شيح من قبل تم التر
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1القرصهبة يوسف العويسات

1القرصهنا حمد عبد الرحمن الليمون

اء عبد الهادي النعيمي 1القرصوف

1الكركزهير خلف المعايطة

ه 1المزار الجنوبيريما عبدالهادي الطراون

امي 1معانجومانا حسن االم
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