
ف تربوي أخرىولي أمرطالبمرشد تربويمعلممدير مدرسةمشر

ي نرص
1لواء الجامعةانسام حسان بن 

1لواء الجامعةبراءة ماجد بكر

1لواء الجامعةريا يوسف خليل الفياض

ي عيىس
1لواء الجامعةعلي سامح محمد بن 

1لواء الجامعةمنال فتحي عبدالمعطي

2318لواء سحاباعتدال عبد الجواد

1111لواء سحابساجدة حسن زيود

1662لواء سحابهند أبو زيد

1لواء ماركااحمد ذيب محمد الصباغ

1لواء ماركاطالل نايف صالح العبدالالت

1لواء ماركاعبدهللا يوسف عثمان

41لواء ماركاعرين احمد النعيمات

1لواء ماركامس ايمان الراوبده

ي عطية
1لواء ماركامها علي عطيوي بن 

ي الهالالت
1لواء ناعورجهاد مسلم عبد الغن 

1لواء ناعوررشا محمد عقاب

1عي   الباشااسم المعلم سىه

1عي   الباشاالمديرة جيهان عبيدات

1عي   الباشاالمديرة هناء محمد عبدهللا أبو رمان

1عي   الباشاالمعلمة أسماء علي سالمة أبو رواع

1عي   الباشاالمعلمة حنان خليل جمعة رسيوة

1عي   الباشاالمعلمة غادة أحمد علي البابا

1عي   الباشاالمعلمه حسنه ابو حيانه

1عي   الباشاالمعلمه رشا جمال حسن

1عي   الباشاايمان ابراهيم احمد

ي بح  1عي   الباشاإيمان عمر الشر

1عي   الباشاحنان خميس خي  الدين

11عي   الباشاحنان محمود عبدالهادي العقايلة

يف 1عي   الباشادينا جمال محمد الشر
1عي   الباشارانيا حسن مصطف 

1عي   الباشاردينا سمي  العوامله

1عي   الباشارغده خالد الوريكات

1عي   الباشاسوزان سليمان محمد العبيدين

1عي   الباشاصفاء احمد الوريكات

1عي   الباشاليل قبالن عبدهللا الوريكات

11عي   الباشامريم عبدهللا صالح الجواودة

1عي   الباشاميسون أحمد الوريكات

ي
 

1عي   الباشانهلة علي ياغ

1عي   الباشاهدى سالم بشي  الخوالده

1عي   الباشاهيام خليل صالحيه

2عي   الباشاهيام عبدهللا الوريكات

1الشونة الجنوبيةاالء عبد الحكيم عصفور

1الشونة الجنوبيةصفاء سميح العدوان

1دير عالحنان رض  الغراغي 

1السلطإخالص موىس حسن أبو صالح

ي عطية
1الرصيفةالمديرة عليا عطيوي بن 

1الرصيفةامل عبدالرحيم  الجغل

1الرصيفةبثينة محمد عودة

1الرصيفةبثينة محمد عيىس

1الرصيفةسميه محمد محمود النمروطي

11الرصيفةسهي  محمد علوش

ي عطيه
112223الرصيفةعليا عطوي علي بن 

1الرصيفةمحمد موىس المرقطن

1الرصيفةمحمود منصور سكر

1الرصيفةهيفاء عبدالكريم طعامنه

يف ي الشر 11الزرقاء األول محمد عبد المطلب صي 

13الزرقاء األولاسامة الغويري

32الزرقاء األولالمديرة بسمه خلف الحسبان

1الزرقاء األولالمديرة ريما سعيد ابو طريه

1الزرقاء األولمنال عبدهللا  حسبان.  المعلمة

ي بركات سليمان
1الزرقاء األولامان 

1الزرقاء األولرباب عبد الرؤوف قبالوي

بوي جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي   الير

قائمة ترشيحات المجتمع المحلي إلقليم الوسط

بويي   األفاضل،
الير

ة وجائزة المدير  ي دورتها السادسة عشر
 
بوي، جائزة المعلم المتمي   ف

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

ً
شكرا

ي دورتها السابعة لدورة عام
 
 .2022/2021المتمي   ف

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

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

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

شيح مفتوح لغاية تاري    خ  2021/ 10 /7الير
ً
. الساعة الرابعة عرصا

شيح من قبل تم الير
المديريةاالسم
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1الزرقاء األولسامر حسن صالح

1الزرقاء األولسليمان عبد هللا الزواهرة

1الزرقاء األولسهام محمود محمد القيىسي

1الزرقاء األولشذى سامي

1الزرقاء األولكوثر عقيل مرشد المشاقبة

1الزرقاء األولليل جميل حماد

1الزرقاء األولماجدة الخطيب

يف  3103الزرقاء األولمصطف  كرزون/محمد الشر

1الزرقاء األولمحمود مشي  ذياب

7101الزرقاء األولمنال الحسبان

1الزرقاء األولنور عبدهللا حمد قبالن

1الزرقاء األولوجيه يوسف قطيشات

1الزرقاء الثانيةمنال عبدهللا حسبان

1ذيبان ضياء مفلح علي الهواوشة

2ذيبان غدير عبدهللا  الربيحات

1642413القويسمة حنان محمود عبد الهادي العقايلة

ي نايف الخطيب
1القويسمةأمان 

1القويسمةريا يوسف خليل فياض

1القويسمةلينا خالد

ةآمال جمعة ابو رضوان 1الجي  
1الموقراحالم طالب حمد الزعيير

1الموقرعهود سليمان دوجان الديكه

ي 1الموقرمحمد موىس ظاهر السمي 

1مادبااحالم محمد ستو

مادباإرساء محمود عبدهللا الزويري

1مادبااسماء عيىس الراغي

ف امي    غنيم 3191314مادباأرسر

ي 1مادباتغاريد فالح عواد الحرن 

1مادباجعفر عبدالحميد الهروط

1مادبادعاء محمود الحويان

1مادباروال حسن مفلح الشوابكه

1مادباسمر جمال غنيمات

1مادباعائشه جراد ابو مقرب

1مادباعماد ممدوح ابو ارقيق

1مادبافايزة علي الكعابنة

1مادبامالك إبراهيم مقبل

1مادبامحمد علي أبو سويلم

1مادبامحمد غالب محمد العجارمة

ات 1مادباهناء محمد الجفي 

1قصبة عماناسماء شاهر ابو شقي 

1قصبة عمانالمعلم خالد سالمة الشوابكة

1قصبة عمانآل موىس السعود

1قصبة عمانانتصار اسماعيل ابو عواد
1قصبة عمانإيمان محمد الغنميي  

1قصبة عمانحنان محمود عبد الهادي العقايله

11قصبة عمانروال موىس السعود

11قصبة عمانريا يوسف خليل فياض

1قصبة عمانفايز السالمات
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