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1االغوار الشماليةاحالم حسن الشحيمات

1االغوار الشماليةأحمد فالح منارصة

1االغوار الشمالية سالم التميمي

1االغوار الشماليةآمنه خليل غانم

2721االغوار الشماليةتغريد احمد الغزاوي
ن ي محمد حسي 

1االغوار الشماليةجيهان لطفن

14االغوار الشماليةخولة حسن الشحيمات

ة ابراهيم العليمي 5712االغوار الشماليةسمي 

ع 1االغوار الشماليةسناء عبد الحميد الشر

32االغوار الشماليةعائشة ذياب حسان

ات 1االغوار الشماليةمحمد محمود السمي 

1االغوار الشماليةمنال حمد بدندي

1االغوار الشماليةنىه احمد محمد

1االغوار الشماليةهاجر الشوبكي

ي فوزي محسن الشومري
1االغوار الشماليةهانن

ن محمد الخطيب 411االغوار الشماليةياسي 

ن محمد الخطيل 1االغوار الشماليةياسي 

ي
ن محمد المومنن 1االغوار الشماليةياسي 

قيةأسماء حمود الخالدي 1البادية الشمالية الشر

قيةاسماعيل احمد هماش 1البادية الشمالية الشر

فات قيةرويضة خلف الشر 11البادية الشمالية الشر

9171512البادية الشمالية الغربيةاسما حمود الخالدي

1البادية الشمالية الغربيةبالل أحمد العمري

1البادية الشمالية الغربيةحسام الدين علي مقبل الفواعرة

1البادية الشمالية الغربيةمحمد مصطفن الشديفات

فات 1البادية الشمالية الغربيةميادة الشر

فات 1البادية الشمالية الغربيةمياده شحاده الشر

1البادية الشمالية الغربيةميناء صالح علي السبعه

ن التعامرة 1البادية الشمالية الغربيةنشين حسي 

1الرمثاحمزه احمد العبيدات

1الرمثاربا محمد محمود

323491814الطيبة والوسطية سحر فيصل العلي

1الطيبة والوسطيةثراء يوسف عالونة

1الطيبة والوسطيةصفاء عمر العزام

2الطيبة والوسطيةمنار طالب ابو اسماعيل

ي   532918249الكوره سميه فهمي الزعن 

4611الكوره  نجاح عبدهللا عمايرة

ي حمد
1الكورهاحمد ظاهر بنن

ي عيىس
4149102548الكوره علي سامح بنن

يده 2الكورهبشي  وليد الشر

1الكورهريا يوسف خليل فياض

1الكورهسيال باسل كايد يونس

1الكورهشذا عبد الباسط الرشدان

ي عيىس
14111الكورهمحمد عمر بنن

1الكورهمحمود محمد العوايشة

1الكورهمعاذ سلطان محمد

21الكورهمؤمن ريحان احمد 

21المزار الشمالياحمد عبد العزيز دلوع

1المزار الشمالياحمد ماجد الجراح

ملن 1121المزار الشماليإخالص  نارص الشر

مان 1المزار الشماليارقم الشر

11المزار الشماليالدكتور محمود عبد الرحيم مبارك

1المزار الشماليحذيفه عليان طالفحه

1المزار الشماليرجاء صالح درادكه

ع ي الشر
1المزار الشماليعفاف احمد عبد الغنن

1المزار الشماليمحمد خليفة عبدالعزيز

1المزار الشماليمحمد علي العمري

1المزار الشماليمعلم محمد خليفه العمري

1المزار الشماليمنال عبدهللا محمدعلي العمري

1المفرقاسماء حمود مغي 

1المفرقاالء محمد الشديفات

ي عبيدرند صالح عثامنة
1بنن

ي عبيدريا يوسف خليل فياض
1بنن

وق رضوان عقرباوي ي عبيدشر
1بنن

ي عبيدفاتن عوض شطناوي
1بنن

ي كنانةمحمد عبد الرحمن التالحمة
1بنن

ي
1عجلوناثي  فايز المومنن

ي فواز
12عجلوناحمد جمعة بنن

1عجلوناخالص اسماعيل محمد العطيان

 النواطي 
1عجلوناخالص مصطفن

1عجلون هيفاء عل طيفور

4103111عجلون فاطمه سالم العفيشات

1عجلون ايناس زكي يوسف

 علي زريقات
ي مصطفن

1عجلونامانن

بوي ن الير جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

قائمة ترشيحات المجتمع المحلي إلقليم الشمال

ن األفاضل، بويي 
الير

ي دورتها 
ن
ن ف ة وجائزة المدير المتمي  ي دورتها السادسة عشر

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

 .2022/2021السابعة لدورة عام

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 لدورة عام ن الير وا بها دربكم، وعليه ندعوكم للتقدم إل جوائز التمي  ن لتكملوا وتني  ي لجمعية الجائزة 2022/2021واآلن نسلمكم شعلة التمي 
ونن ونية المتوفرة عل الموقع اإللكير شيح مفتوح لغاية www.qra.jo؛ عي  البوابة اإللكير ؛ باب الير

2021/ 10 /7تاري    خ 
ً
. الساعة الرابعة عرصا

شيح من قبل تم الير
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1عجلوناميمة نارص الزغول

1عجلونامينه عبدهللا احمد

1عجلونأنسام سالم عوض البالونة

1عجلونايات سالم اليوسف القضاه

1عجلونايات مطلق ربابعه

717عجلونايناس زكي

ي
1عجلونبتول عبدهللا المومنن

1عجلونتسنيم منيب الصمادي

ي
11عجلونجاد سلطي الربضن

1عجلونجمال صالح جروان

ي
ن احمد المومنن 1عجلونحسي 

1عجلوندعاء عبدالرحمن الزغول

1عجلونرائدة علي حماشا

1عجلونرسميه احمد شويات

1عجلونرويده محمود أحمد القرعان

1عجلونريف خالد محمود زياده

1عجلونسناء إدريس دبابسه

ي
ين واصل عوض مومنن 1عجلونشر

1عجلونصدام حنا جادهللا

1عجلونعبدهللا احمد ربابعه

1عجلونعبي  قاسم الصمادي

1عجلونعرين يونس الصمادي

1عجلونعطا وليد عبد الرحمن الزريقات

1عجلونعالء بركات الزغول

1عجلونغاده علي الصمادي

ي
ي رضوان المومنن

2عجلونغدير هانن

ي
1عجلونفاتن محمود المومنن

1عجلونفاطمة محمد عنانبة

1عجلونفاطمه حسن الربابعه

1عجلونقتيبة محمد علي القضاة

1عجلونمحمد زكي الزغول

ي
1عجلونمحمد فهمي المومنن

1عجلونمحمد نايف حسن العنانزة

ي عطا
1عجلونمريم علي بنن

مان يف الشر 1عجلونمعن محمد شر

ن الشويات  حسي 
1عجلونمنار مصطفن

1عجلونمنال مصطفن الدبابسه

1عجلونمها عبد الكريم فريحات

1عجلونمي محمد العنانزه

1عجلونناديا محمود القضاه

2عجلونناريمان محمود الرشايدة

1عجلوننجيه خليل الشويات

11عجلونهشام ابراهيم الزغول

1عجلونوفاء بعاره

221جرش  مرجان راشد عكاوي

1جرشابتسام  احمد العليمي

1جرشاسماء بدر الدين ربابعه

2جرشأسماء ربابعة

1جرش هيام الجونة

1جرش حنان عتوم

1جرشامل ابراهيم نرصهللا العشيان

11جرشانتصار سالم بشي  الخوالده

1جرشإيمان علي الحمدان
1جرشايمان محمد مصطفن

1جرشبيان ابراهيم محمود القادري

1جرشتغريد صمادي

3جرشحنان منذر الطنطاوي

1جرشختام مقابلة

1جرشدالل محمد رشيد زريقات

1جرشرابعة زكي النوارصة

ن أحمد 1جرشرأفت حسي 

1جرشريمان محمد محمود البيتاوي

ي حمدان
1جرشساميه عبد الحليم بنن

11جرشسميه محاسنه

1جرشسناء احمد قواقزة

1جرشسهام احمد عبدالحليم فريحات

54جرشسوزان الطنطاوي

1جرشسيف هللا احمد عواد الزبون

1جرشصفاء جاش فريحات

1جرشعفاف احمد هلي الفاضل

ي
1جرشعلي محمد الريمونن

1جرشعلي مصطفن سليمان العتوم

1جرشغاده يوسف محمد أبو سمره

1جرشماجدة صايل السليم

1جرشمحمد احمد نايف بديوي

1جرشمحمد عبدالحليم عوض

1394135جرشمرجان  راشد عكاوي
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2جرشمها علي عيارصة

1جرشميساء عبد الرحيم العويضي

11جرشناديا تيسي  الصمادي

111جرشنعمة محمد حوامدة

1جرشنفيسه ابراهيم احمد

1جرشنور حسن سليمان علي

15931جرشهيام الجونة

1جرشوفاء محمد عوض اعقيالن

1جرشيحن  محمد زيادنه

1جرشيوسف مصطفن محمد كباس

1قصبة عماناسماء شاهر ابو شقي 

1قصبة عمان خالد سالمة الشوابكة

1قصبة عمانآل موىس السعود

1قصبة عمانانتصار اسماعيل ابو عواد
ن 1قصبة عمانإيمان محمد الغنميي 

1قصبة عمانحنان محمود عبد الهادي العقايله

11قصبة عمانرل موىس السعود

1قصبة عمانفايز السالمات

774601198897قصبة اربد الدكتوره ريا يوسف خليل فياض

14645142412قصبة اربد هيفاء عبدالكريم طعامنه

1قصبة اربداحمد محمد رشيد متعب البطاينه

ي شحان 1قصبة اربدإخالص وهن 

ايري 1قصبة اربدأسيل محمد الشر

1قصبة اربد عبدالسالم محمود حتاملة

2قصبة اربد ريما احمد بطاينه

ي 1قصبة اربد سميه فهمي الزعن 

يحي 1قصبة اربد جواهر عبد المهدي مسير

ي 1قصبة اربدإنعام محمد الشلن 

ي سلمان
1قصبة اربدايات خالد بنن

1قصبة اربدايمان اكرم جراح

ات 1قصبة اربدُحسام نصي  توفيق نصي 

1قصبة اربدعبدالسالم محمود حتاملة. د

133قصبة اربدرانيا روفائيل البديوي

1قصبة اربدرنا عبد الرحيم  العكور

1قصبة اربدروان العرود

1قصبة اربدرؤى بسام الخطيب

1قصبة اربدسحر راتب هياجنه

1قصبة اربدسحر فيصل عواوده

1قصبة اربدسفيان عيىس مرعي

1قصبة اربدسماح القواسمي

ات 1قصبة اربدسماهر فالح محمود نصي 

ي 72قصبة اربدسىه خي 

1قصبة اربدعادل سليم طبيشات

11قصبة اربدعبد السالم محمود حتاملة

91415131525قصبة اربدفاطمة احمد اجخيدم

11قصبة اربدليل صالح هزايمه

1قصبة اربدمحمد رضا عسكر

1قصبة اربدمرجان راشد عكاوي

1قصبة اربدنداء فايز الشيخ

1قصبة اربدهناء خالد اللطايفه
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