أسماء الطلبة المقبولين في برنامج التسريع األكاديمي للعام الدراسي 2020 - 2019
رقم
تسلسل
الجلوس

اسم الطالب

المدرسة

الصف

المديرية

1

 2727احمد مصطفى أحمد بركات

الخامس محمد بن القاسم

لواء الجامعة

2

 2034احمد نور الدين حسن عميص

السادس دار العلم

التعليم الخاص

3

 2777اسماعيل احمد علي سماره

السادس

4

 1301اوس باسم عبد الكريم المقصتص

الخامس اكاديمية السلطان عبد الحميد الثاني

لواء قصبة إربد

5

 4578أمير احمد عبد الحميد عبيدات

الخامس يبال الثانوية للبنين

لواء بني كنانة

6

 3683بتول بشير زيدان خطاب

الخامس ذات النطاقين االساسية الثانية

لواء الرصيفة

7

 1477براء صالح يوسف النجار

السادس الجبيهة االساسية

لواء الجامعة

8

 1494جود رافع احمد ابو عبيد

السادس صناع الحياة الخاصة

الزرقاء الثانية

9

 1077دعاء عوده احمد الناطور

الخامس جميلة ابو عزه االساسية للبنات

لواء قصبة إربد

10

 4084رحمه عرسان محمد اسماعيل

الثامن

11

 2172رشاد احمد يوسف بني مفرج

الخامس مدارس المرسالت النموذجية

نور اليقين االسالمية للذكور

الخراج الثانوية الشاملة للبنات

التعليم الخاص

لواءي الطيبة والوسطية

لواء قصبة إربد

12

 2822رقية فؤاد الششتاوي الطنطاوي

الخامس

راية بنت الحسين الثانوية المختلطة

13

 3971روان حسن عبدهللا دندشله

السابع

الزهراء الثانوية المختلطة

14

 1549رؤى حسين احمد مومني

الخامس عبين س /م

محافظة عجلون

15

 3684ريم محمود احمد سعيفان

الخامس نهاوند الثانوية للبنات

لواء قصبة إربد

16

 1566سلسبيل محمد ابراهيم نايم الليل

السادس ام نوارة االساسية الثانية للبنات

لواء القويسمة

17

 1619سلمى أشرف أحمد توفيق عبد القادر

السادس اسكان الهاشمية مختلطة

الزرقاء الثانية

18

 4306سلمى محمد عثمان عثمان

السابع

19

 4417سلمى محمد عمر القرعان

الخامس النموذجية جامعة اليرموك

20

 4401سما باسم احمد سليمان

السادس االندلس الثانوية للبنات

21

 1159صهيب فراس محمد سليم

السادس أبو عبيدة عامر بن الجراح األساسية للبنين

لواء بني كنانة

22

 2510عبد المعز خالد عبد المعز البكري

الخامس االمام البخاري االساسية للبنين

الزرقاء األولى

23

 2609عبدهللا احمد صالح الوديان

الثامن

24

 2266عمر جهاد خلف الشوابكة

الخامس جرينة س بنين

25

 1296فاطمة وائل فيصل قشتم

الخامس

26

 2348فلسطين عصام حكمت صالحات

الخامس رابعه العدويه االساسيه  2/للبنات

الزرقاء األولى

27

 3115فواز مصطفى تركي الهالل

السادس الليث بن سعد  /المركز السوري

الزرقاء األولى

28

 2821قصي سمير جميل شحادة

السادس مدرسة الجواد

منطقة السلط

29

 2585مالك عاكف عبدربه البزايغة

الخامس اسامة بن زيد

منطقة معان

30

 4555محمد عامر جبر النعامي

الخامس االمام البخاري االساسية للبنين

الزرقاء األولى

31

 3867محمود مجدي اسماعيل اسماعيل

السادس رواد العلم التربوية

لواء قصبة إربد

32

 4383مهدية اسماعيل حسن العجارمة

السادس شجرة الدر االساسية االولى

33

 2248نور محمد احمد أبو عمره

الثامن

خديجة أم المؤمنين األساسية األولى

الخراج الثانوية الشاملة للبنين
سلمى بنت قيس األولى للبنات

إناث مخيم جرش اإلعدادية األولى

الصفحة  1من 1

لواء الرصيفة
لواء وادي السير

الزرقاء األولى
لواء قصبة إربد
لواء ماركا

لواءي الطيبة والوسطية

لواء مادبا
لواء الرصيفة

لواء الرصيفة
محافظة جرش

