
الرقم الوطني عذد الطلبةرقم الهاتفالعنوان  اسم المذرسة

2018 / 2017 مدارس الصف الرابع االساسً التً ستشارن فً االختبار الوطنً لعام 

عذد الشعب

ادارة االمتحانات واالختبارات 

مدٌرٌة االختبارات  

عذد المغلفات

التعليم الخاصاسم المذيرية

الرقم المتسلسل

170002 413056515اسكان المالٌة والزراعة-جوٌدةاألمٌر الخاصة 111

170003 78746560931الجبل األخضرالفاطمٌه 221

170004 79681827739جبل التاجالنور العلمٌة 321

170006 464133159جبل عمانجبل عمان- الكلٌه العلمٌه االسالمٌه  431

170007 77557766626شارع مالن العوران- الوحدات روائع االٌمان النموذجٌه 511

170008 489132511حً حمزة-ماركا الشمالٌه النهضة النموذجٌة 611

170009 6412212573ضاحٌة االمٌر علً- عمان اكناف بٌت الممدس الثانوٌة 742

170012 47819771شارع بدر– االشرفٌه ٌارا النموذجٌه 811

170014 475954425جبل التاجالدوحة 911

170015 420155342الممابلٌنالٌمامة 1021

170017 6552036628ام السماقالمدرسة الواعدة الحدٌثة 1121

170019 439338020خلف مسجد نزال الكبٌر– حً نزال بدر االسالمٌة 1211

170021 41276009شارع مدارس الوكالة- خرٌبة السوقالحرٌة 1311

170023 79627174612جبل المصورجبل المصور- عهد االٌمان  1411

170027 478973420جبل التاج شارع الشهٌدالراٌه الهاشمٌة 1511

170029 439272521الجبل االخضربراعم الغد 1611

170030 560260470ش صفد– جبل الحسٌن بٌسان النموذجٌة 1732

170032 534517829خلف شركة االتصاالت- صوٌلح غصن الزٌتون 1811

170034 489177818ماركا الشمالٌهالفرات االساسٌه 1911

170035 515118813حً لطنة- المدٌنة الرٌاضٌة االالء النموذجٌة 2011

170037 439225598االخضر بجانب مستشفى المماصدروابً المدس 2142

170041 478786342حً األرمن- األشرفٌة االشرفٌة- الوطنٌة االرثوذكسٌة  2221

170042 569858019لرب المستشفى التخصصً- الشمٌسانًالمالزم النموذجٌة 2311

170044 582229315حً الصناعة-البٌادرالنهار المشرق 2411

170045 582029118بٌادر وادي السٌرمدرسة الزهورالحدٌثة 2511

170046 5734151116الظهٌرالخمائل 2642

170047 533115425الكمالٌة-صوٌلح الحمر النموذجٌة 2711

170048 78763943957لرٌة سالمالضفتٌن 2821

170049 551693127شارع المضمار–تالع العلً عمان الدولٌة 2911

170050 439596123الذراع- حً نزال الرشٌد النموذجٌة 3011

170054 581277869الدوار السابعالراهبات الفرنسٌسكانٌات 3132

13 من 1صفحة 



الرقم الوطني عذد الطلبةرقم الهاتفالعنوان  اسم المذرسة
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مدٌرٌة االختبارات  

عذد المغلفات

التعليم الخاصاسم المذيرية

الرقم المتسلسل

170055 416385023جبل الحدٌد- الموٌسمة الراٌة اإلسالمٌة 3211

170062 505618340شهاب الهبري- ش- اسكان موظفً - طارقاالكادٌمٌة العلمٌة 3321

170063 19993819366ماركا الشمالٌهالمٌروان الثانٌه 3432

170066 473699923الموٌسمهانوار السماح 3511

170067 79568940014شارع انس بن مالن- جبل الزهور الشروق النموذجٌه 3611

170068 435689424الدستور- ش-حً نزالل الشعاع السالمً 3711

170069 490873827الهاشمً الشمالً– عمان الهاشمً الشمالً- الروم الكاثولٌن  3811

170070 505202954حً الزغاتٌت– الهاشمً الشمالً جمعٌة عٌن كارم الخٌرٌة 3921

170071 462490810شارع علً رضا الركابً- جبل عمان االطفال االهلٌة 4011

170072 477526112حً األرمن- األشرفٌة مدرسة وروضة األرمن األرثوذكس 4111

170073 463774419جبل اللوٌبدةاألطفال النموذجٌة 4211

170074 474685440جامع ابو بكر الصدٌك- جبل التاج التاج- اكادٌمٌة خلٌل الرحمن  4321

170075 553313422شارع الجاردنز- تالع العلً-العاصمة-عمانالبطرٌركٌة الالتٌنٌة 4411

170078 6464358157جباللنزهةالنزهة- أكادٌمٌة خلٌل الرحمن  4521

170079 6566275129جبل الحسٌن شارع دٌر ٌاسٌنمؤسسة االمل التعلٌمٌة 4621

170080 533323513صوٌلحالهدى والنور 4711

170082 491919625جبل النصرعهد اإلٌمان 4821

170083 477293441ش بدر– االشرفٌة الرائد النموذجٌة 4921

170085 464056916جبل الحسٌناكادٌمٌة آٌسل التربوٌة 5011

170091 79727145911جبل الجوفةلٌث التعلٌمٌة 5111

170092 47099322جبل التاجالمحبة النموذجٌة 5221

170093 566462656جبل الحسٌناكادٌمٌة رواد الرملة التربوٌة 5321

170096 581259118البٌادر وادي السٌرالصباح اإلسالمٌة 5411

170097 585591316خلف السفارة السودانٌة- الدوار السابع اكادٌمٌة الدوار السابع 5511

170100 477400727شارع الشهٌد– جبل التاج األمٌن الوطنٌة 5611

170102 582307049البٌادرنور المعارف 5721

170104 567858830تالع العلًمدارس الجامعة الثالثة 5811

170105 489377837حً البعبدالالت- ماركا الشمالٌة مدرسة براعم ماركا النموذجٌة 5921

170107 6505895562الهاشمً الشمالًمدرسة األرٌج 6032

170108 505559916شارع الصدر الشهٌد. طارقالمادسٌة الخاصة 6111

170109 534655127صوٌلحدار العلم 6211

13 من 2صفحة 



الرقم الوطني عذد الطلبةرقم الهاتفالعنوان  اسم المذرسة
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170110 5052865113طارقالجامعة الثانوٌة الثانٌة 6342

170111 489241380ماركا الشمالٌةطارق بن زٌاد 6432

170112 551246331الرابٌةالرسالة 6521

170114 535500060ضاحٌة الرشٌد- الجامعة الجامعة االردنٌة النموذجٌة 6621

170115 533445853تالع العلًالنموذجٌة العربٌة 6731

170120 592152642الصوٌفٌةالبطرٌرن ذٌوذوروس األول 6821

170121 477460959طلوع المصدارالمصدار- راهبات الورٌة  6921

170122 5731020127شارع سامً شمسً الدٌن- الظهٌرمرج الحمام- راهبات الوردٌة  7053

170123 6462530829جبل عمانجبل عمان- الروم الكاثولٌن  7111

170124 489322040ماركا الشمالٌةماركا- البطرٌركٌة الوطنٌة - دٌر الالتٌن  7221

170125 552249523تالع العلًشٌخ الشهداء عمر المختار 7311

170127 4160018160الموٌسمه حبل الحدٌدلرطبه الدولٌه 7463

170128 6568088823حً البركه- تالع العلً الشموع-شركة السنابل الوطنٌة  7511

170131 5696141281حً بركة- تالع العلً العمرٌة ثانوٌة البنات 76125

170132 79973077919شارع بدر– االشرفٌه الروم الكاثولٌن االشرفٌه 7711

170133 489300015مخٌمر أبو جاموس.ش- ماركا الشمالٌة مدرسة جبل الزٌتون االساسٌة 7811

170134 5517763176حً الصالحٌن-خلدا مدرسة الدر المنثور الثانوٌة 7963

170135 541106764دابوقعّمان الوطنٌة 8032

170136 585983946ضاحٌة االمٌر راشدالصفوة المتطورة 8121

170137 552444114خلف االتصاالت- الرابٌه روضة ومدارس الزهراء األهلٌة 8211

170139 489015615شارع النورس-حً العبدالالت-ماركا الشمالٌة دار الطفل االولى 8311

170142 567461821الجاردنز بجانب دائرة لاضً المضاةالمورد النموذجٌة 8411

170143 477792325شارع مؤتة- جبل الجوفة الحرمٌن األساسٌة 8511

170144 490540918حً الربوة- ماركا الجنوبٌة البشائر النموذجٌة 8611

170146 4161172132حً الشٌوخ- أبو علندا براعم أبو علندا النموذجٌة 8763

170150 490562264الهاشمً الشمالًالهاشمً  الشمالً (البطرٌركٌة االتنٌنٌة  )دٌر الالتٌن  8822

170173 6551690844الرابٌهالمعمدانٌة 8921

170192 477601517شارع بدر–االشرفٌه االشرفٌه–الكلٌة البطرٌركٌة الوطنٌة  9011

170194 462236691جبل اللوٌبدةكلٌة تراسانطة 9132

170199 565800070عمان- طارق مدرسة االتحاد الثانوٌة للبنٌن 9232

170203 534399196لرب الدورٌات الخارجٌة-صوٌلح النمو التربوي المختلطة 9342

13 من 3صفحة 
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170209 5664158150الشمٌسانًكلٌة راهبات الوردٌة 9453

170210 464008958شارع الناصرة- جبل الحسٌنللروم الكاثولٌن- كلٌة سٌدة الناصرة  9531

170212 5663011102عرجانالحكمة الثانوٌة للبنات 9642

170213 464095616شارع للمٌلٌة- جبل الحسٌن المأمونٌة الثانوٌة 9711

170218 515120514المدٌنة الرٌاضٌةبوابة المدٌنة االولى 9811

170221 462534517شارع الرٌنبو- جبل عمان األدفنتست األنجٌلٌٌن الثانوٌة 9911

170222 560850044الشمٌسانً- شارع الحجاج السهمً الشمٌسانً- الوطنٌة االرثوذكسٌة  10021

170223 6566264673دوار الداخلٌة- عرجان روضة ومدارس كلٌة السعادة 10132

170224 571304878الظهٌراألمٌر حمزة بن الحسٌن 10232

170226 565981663شارع احمد عرابً- الشمٌسانً الرائد العربً 10332

170235 477322720نزول وادي سرور-األشرفٌةالناصري اإلنجٌلٌة 10411

170432 475501947ضاحٌة الحاج حسنالمنار النموذجٌة االساسٌة االولى 10521

170434 523239445شفابدران طاب كراعابن باجة التربوٌة 10621

170437 535956742الحً الشرلً-صوٌلح نور الشٌماء االساسٌة 10721

170439 515932116ضاحٌه الرشٌدالتعلٌم العالً النموذجٌه 10811

170442 571606726اسكان عالٌة- مرج الحمام براعم الربٌع 10911

170447 586436516الدوار السابععمان األهلٌة 11011

170448 581297214بٌادر وادي السٌرأكادٌمة افاق الوصل الدولٌة 11111

170451 523705052طاب كراع- شفا بدران الفردوس 11231

170453 79592753145الٌادودهالفمٌه الدولٌه 11321

170458 7983833829نادي السباقاألجٌال الواعدة األولى 11411

170462 6489666564حً  حمزة- ماركا الشمالٌة هالة االسالم 11532

170464 799938193100ماركا الجنوبٌة الحزام جانب الكوالالمٌروان االولى 11642

170465 412926228شارع البلدٌة- جاواالبراء بن مالن 11711

170469 79635539518مرج الحمام االوسطالنسرٌن االساسٌة المختلطة 11811

170470 586310158الدوار السابع اول طرٌك المطارمدارس فٌالدلفٌا الوطنٌة 11931

170475 489282644حً المزارع– ماركا الشمالٌة االمال الكبٌرة المختلطة 12021

170477 6562377747تالع العلً خلف الدستورالمدارس األردنٌة الدولٌة 12121

170487 416106423اسكان الكهرباء-ابو علندااالثٌر االساسٌة 12211

170488 586562080حنو الصوٌفٌةالصوٌفٌة- أكادٌمٌة خلٌل الرحمن  12332

170489 4166605266جبل الحدٌد-الموٌسمةالوطن العربً االولى 124115

13 من 4صفحة 
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170492 569115527جبل الحسٌنالبٌرونً الثانوٌة للبنٌن 12511

170493 6402117419لرب ثانوٌة البنات-سحاب منارة العلوم االسالمٌة 12611

170494 571467122دوار البردٌنً- مرج الحمام مرج الحمام- النجاح النموذجٌة  12711

170496 77280794238سحاببراعم الرٌف الجدٌدة 12811

170505 6571696342مرج الحمامالبٌان الخاصة 12921

170506 572764527ناعورناعور - (البطرٌركٌة الوطنٌة)دٌر الالتٌن  13011

170512 6565800068طارق- عمان االتحاد الثانوٌة للبنات 13132

170519 79569420011الممابلــنالتوحــد العربــــه 13211

170532 416170063المحرق- ابوعلندا السمو التربوي 13332

170533 553488722تالع العلًفٌكتورٌا 13411

170534 533726785خلداالعصرٌه 13542

170535 478080116ضاحٌة الحاج حسنحطٌن الحدٌثة 13611

170544 474980314جبل المرٌخالشهباء االساسٌة 13711

170546 524096041الكوم- شفا بدران العلوم التطبٌمٌة 13821

170548 515333374ضاحٌة الرشٌددار االرلم االسالمٌة االساسٌة المختلطه 13932

170549 533672917صوٌلح شارع الملن عبد هللا الثانًالمهاجرٌن والنصار 14011

170550 65508989109خلدا العوجانٌةمدارس التربٌة الرٌادٌة االولى 14142

170551 65856124107الجندوٌل-بٌادر وادي السٌرأكادٌمٌة المجد الوطنٌة االولى 14262

170552 571661171مرج الحمامبناة المستمبل الثانوٌة 14332

170562 79898534027الحً الجنوبً-سحابالسلطان الجدٌدة 14411

170564 79518335088ماركابراعم التطوٌر النموذجٌة 14542

170566 515419987المدٌنة الرٌاضٌةاكسفورد 14642

170598 491871433الهاشمً الشمالًدرة اإلسالم 14721

170599 5686397119شارع هارون الرشٌد- عرجان اناث- العروبة  14842

170600 420734448ضاحٌة الٌاسمٌنبٌت لحم االساسٌة 14931

170602 477357157جبل النظٌفالنجوم الصاعده االولى 15031

170604 5355112198      خلدامدارس الرضوان 15154

170606 533790052شارع الشهابٌة- الجبٌهةعباد الرحمن االولى 15221

170610 510595071طبربور بجانب مسجد الفردوسسنابل الخٌر 15332

170611 491133632نادي السباق-ماركا الجنوبٌةابن زٌدون 15421

170612 79647838828جبل الحدٌد- الموٌسمة تسنٌم األساسٌة 15511

13 من 5صفحة 
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170613 4766047151اسكان الداخلٌة– الموٌسمة مكة المكرمة 15653

170622 572633418ناعوراالفك 15711

170654 515903527المدٌنه الرٌاضٌهالٌزن الدولٌة 15811

170721 64202501123ش الحرٌة- الممابلٌن آسٌا الدولٌة 15963

170722 491536665ماركا الجنوبٌةنادي السباق 16022

170723 416053523حً المعادي- الموٌسمة المأمون التعلٌمٌة األهلٌة 16111

170726 473464472ام نوارة- الموٌسمة أزهار االسالم الحدٌثة 16232

170727 572574136ناعور حً الشهٌدالصادق األمٌن 16321

170730 77578195215العلكومٌة- الجوٌدة مدرسة الخزامى 16411

170731 438578038حً نزالاألكادٌمٌة االندلسٌة العربٌة 16521

170734 491477018ماركا الجنوبٌةالهالل االسالمٌة 16611

170740 778625542431سحابمدارس الكتاب المنٌر 16711

170775 523622275الكوم- شفابدران السابلة الثانوٌة الثانٌة 16832

170776 79720445549ضاحٌة الرشٌدالسابلة الثانوٌة 16921

170783 79079683048ش عبد الرحمن الصوفً- المدٌنة الرٌاضٌة روضة و مدارس االفكار الرالٌة 17021

170784 516164637المدٌنة الرٌاضٌةالمدٌنة الحدٌثة 17111

170785 516703517ضاحٌة الرشٌدالرٌادة العلمٌة 17221

170786 533814255لرب شرطة شمال عمان- الجبٌهة أكادٌمٌة العلوم التربوٌة 17321

170789 585141215حً الروابً-دوار السابعبوابة المدٌنة الثانٌة 17411

170793 416579022حً الشٌوخ- ابو علندا الغراس النافعة 17511

170795 79882823242الجوٌدة- عمانأنوار الفاروق الرٌادٌة 17621

170798 79633694345طارقبٌعه الرضوان 17721

170806 77724870812المولر الرجٌمالٌسر اإلسالمٌة 17811

170807 79662533225الٌاسمٌنالفكر التربوي الثانٌة 17911

170808 572574019ناعور البلدالصادق األمٌن الثانٌه 18011

170809 505113371اسكان المحامٌن- طبربور - عمان مدارس التربٌة الحدٌثة 18132

170810 506048594بجانب حدٌمة المحامٌن- طبربورالحجاز االهلٌة االولى 18242

170833 416050760جبل الحدٌد– الموٌسمة المعادي النموذجٌة 18321

170834 488170456ماركا الشمالٌةاألشبال الممدسٌة 18421

170835 489475593   ماركا الشمالٌةأكادٌمٌة مدارس وروضة رؤى الفاروق 18532

170837 09عمانالهجرة االسالمٌة 18611

13 من 6صفحة 



الرقم الوطني عذد الطلبةرقم الهاتفالعنوان  اسم المذرسة
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170852 4120726145جاواالبٌت العتٌك االسالمٌة االولى 18773

170853 65239002131ابونصٌرالصرح 18863

170855 79922763345اسكان المالٌة والزراعةروضة ومدرسة البحث العلمً 18921

170857 79514535325ابو نصٌرالعلٌاء 19011

170862 79175011013تالع العلًمدارس النّوابغ الدّولٌة 19111

170865 505598410طبربوراكادٌمٌه الرونك الحدبثه 19211

170866 462926942خلف مركز أمن الحسٌن- جبل الحسٌن نور الٌمٌن االسالمٌة 19321

170867 462492494جبل عمانجبل عمان- راهبات الوردٌة  19432

170871 79699868419ماركا الشمالٌهامنٌه االمانً العلمٌه 19511

170872 420565158البنٌاتالمنصور الثانوٌة المختلطة 19631

170895 464027524جبل الحسٌنالسراج االسالمٌة 19711

170900 5376660112خلدااناث/اكادٌمٌة ساندس الوطنٌة  19852

171876 416221036الرلٌم ممابل اسكان االمن العاماالبرار االسالمٌة 19921

171877 568678824ضاحٌة األمٌر حسنمدرسة رواد المستمبل 20021

171878 533827024صوٌلحالفاتح النموذجٌة 20111

171879 505866631حً الشهٌد الجنوبً– طبربور اكادٌمٌة المٌمات االسالمٌة 20221

171881 581930168حً السهل- دٌر غبارالممة االولى 20332

171886 506646821شارع عائشة بنت الحسٌنروضة و مدرسة المهد األهلٌة 20411

171887 6416073336شارع اهل الكهف-أبو علندااكادٌمٌة البٌرق النموذجٌة 20521

171888 5058836210طارق- طبربورلؤلؤة طارق الثانٌة 20674

171890 7987958079الهاشمً الشمالًابن حٌان 20711

171892 420505215ضاحٌة الٌاسمٌناالمانً العلمٌة الثانوٌة للبنات 20811

171893 420059024ضاحٌة الٌاسمٌنذكور/ االمانً العلمٌة  20911

171894 6515251836شارع الرضوان- الجبٌهة الثمافة العربٌة اإلسالمٌة األولى 21021

171896 4906770111جبل النصرالناصر الحدٌثه 21142

171898 473900018الموٌسمة اسكان الداخلٌةاكادٌمٌة اٌات الحدٌثة 21211

171899 420256595الممابلٌنالتنوٌر األهلٌة 21342

171901 533567028حً االرسال– صوٌلح مدرسة لنادٌل االسالم 21411

171902 6523320025حً المحبة– ابونصٌر ازهار العال النموذجٌة 21511

171907 5060394104خلف- ضاحٌة األلصى األكادٌمٌة العربٌة الحدٌثة الفرع الثانً 21642

171909 573355752مرج الحمامالثمه الدولٌه 21721

13 من 7صفحة 



الرقم الوطني عذد الطلبةرقم الهاتفالعنوان  اسم المذرسة

2018 / 2017 مدارس الصف الرابع االساسً التً ستشارن فً االختبار الوطنً لعام 

عذد الشعب

ادارة االمتحانات واالختبارات 

مدٌرٌة االختبارات  

عذد المغلفات

التعليم الخاصاسم المذيرية
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171910 571211034مرج الحمامالجذور التربوٌه 21811

171914 6515202322المدٌنة الرٌاضٌةالطفل الحلو النموذجٌة 21911

171915 64383877125الٌاسمٌنالفكر التربوي األولى 22053

171916 657135398اسكان الضباط– مرج الحمام الغد التربوي 22111

171917 535330554عمان طلوع نٌفٌنواحة المعالً األهلٌة 22221

172019 438610095الٌاسمٌن بجانب مستشفً الحٌاهجمعٌه باب الواد 22342

172020 551000067تالع العلًالنظم الحدٌثة األولى 22432

172021 569326076ممابل مختار مول– دوار المدٌنة الرٌاضٌة مدارس الرأي 22532

172023 65240039138شفابدراناكادٌمٌة االتفاق الدولٌة 22663

172027 5734902128طرق المطار- مدارس العالمٌة المدارس العالمٌة 22753

172029 6475783365ام نوارةاكادٌمٌة صناع اتفوق 22832

172031 506449341ضاحٌة االمٌرة سلمى-الهاشمً الشمالًأكادٌمٌةاألنجال الدولٌة 22921

172033 552859974خلدا– عمان كلٌة و مدارس روضة المعارف االهلٌة 23032

172081 79746386926الزهورالممر االسالمٌه 23111

172084 533210974اسكان الٌرمون-صوٌلحالتألك العلمٌة 23232

172085 4505598417تباشٌر - السابع المظلة 23311

172086 573616648شارع مركز األمن- مرج الحمام الطموح التربوي 23431

172087 79602897814مرج الحماماكادٌمٌة المراء الدولٌة 23511

172088 7967184247الممابلٌنالذاكرٌن الحدٌثة 23621

172089 420484114الممابلٌنالٌراع االسالمٌة 23711

172091 505358835خلف االتحاد الرٌاضًبناه العزم 23821

172118 566009174خلف شرطة األحداث- ضاحٌة األمٌر حسن األكادٌمٌة العربٌة الحدٌثة الفرع الثالث 23932

172234 588544533الدوار الثامنأكادٌمٌة تزكٌة الدولٌة 24021

172235 565204670شارع ٌوسف بن تاشفٌن- الشمٌسانً الوسام الذهبً التربوي 24132

172237 581675518خلف مكة مول-ام السماق االردنٌة للنظم الكندٌة 24211

172241 572707630حً الشهٌد– ناعور العهد و الوعد 24311

172243 412550384الٌادودةلرطاج الدولٌة 24442

172245 492244038حً األمٌر حسن– جبل النصر بوابة النصر الدولٌة 24521

172246 4915111126ماركا الجنوبٌهالمساندة الحدٌثه 24663

172253 573135119اسكان عالٌة- مرج الحمام مدرسة و روضة حمائم السالم 24711

172467 420705517مرج الحمام االوسط- البنٌات الفكر التربوي الثالثة 24811

13 من 8صفحة 
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172469 78866758224ضاحٌة االمٌر حسنالمصفوفة الدولٌة 24911

172470 6573337717خلف جامعة البترا– البنٌات المستملة الدولٌة 25011

172553 6505157995حً النوٌجٌس- الهاشمً الشمالً المنار النموذجٌة الثانوٌة الثانٌة 25142

172554 7913291199الدوار السابعأكادٌمبة البتراء العلمٌة 25211

172556 412204078جاواالبٌت العتٌك االسالمٌة الثانٌة 25342

172558 537800063خلداالجزٌرة الثانوٌة للبنٌن 25432

172559 79964285633طلعة لوات الدرن- شفابدرانأكادٌمٌة آللئ عمان 25521

172560 6523006936شفا بدرانالثمافة العربٌة اإلسالمٌة الثانٌة 25621

172561 477719341مبنى جامع ابودروٌش-  األشرفٌة زهرة األشرفٌة الخاصة 25721

172607 6420109795الممابلٌن بجانب معهد تدرٌب عمانالمدس الشرٌف االهلٌة 25842

172632 79880981019الهاشمً الشمالًسدرة المنتهى االسالمٌة 25911

172661 4120551103خرٌبة السوق اتجاه السوق المركزيمدارس الضاحٌة التعلٌمٌة 26052

172662 571512343مرج الحمامالماسم المشترن 26121

172667 5058220105ممابل اسكان الجٌش- طبربو سنان التعلٌمٌة الحدٌثة الثانٌة 26242

172668 79285413556نهاٌه أبو علنداالمشاهٌر للعلم والمعرفه 26331

172669 412983861الٌادودةالدرة الشرٌفة 26422

172710 463233036جبل النزهة شارع عبد هللا الرٌماويكالٌفورنٌا 26521

172712 79896181020ناعوراكادٌمٌة ابن رشد 26611

172713 65050102104طبربوراكادٌمٌة المجددون الدولٌة 26742

172714 6523688934حً االمجاد- شفابدران أكادٌمٌة رٌماس الدولٌة 26821

172715 65733585135خلف جامعة البترا– البنٌات أكادٌمٌة المادة الدولٌة- روضة و مدارس روابً عمان  26963

172737 420441079خلف جامعة البتراء- البنٌات ذكور- المحور الدولٌة  27032

172740 535316050تالع العلًالجزٌرة الثانوٌة للبنات 27121

172741 553529014خلف جرٌدة الغد- ام السماقالمترن األردنٌه 27211

172742 440017024البنٌاتروابً ٌافا النموذجٌة 27311

172745 551639214ممابل جرٌدة الغد- ام السماقالتحدي التربوٌة 27411

172777 567000244تالع العلًمٌار الدولٌه 27521

172778 505554275طبربورالخضر الحدٌثه 27632

172804 571586278مرج الحمامالعمٌك العالمٌة 27742

172829 79285413587خلف شركة ابو خضر للسٌارات-نهاٌة ابو علندااكادٌمٌة ومدراس المشاهٌر للعلم والمعرفة 27832

172833 6565494813تالع العلًأكادٌمٌة السلون التربوي 27911

13 من 9صفحة 
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172834 79722751885الخزنه- طبربور روضة ومدرسة الوسٌله النموذجٌه 28042

172836 7963553956الجبٌهة خلف صالة الٌوسفًالمدرار 28111

172839 533636375الجبٌهةأكادٌمٌة رٌتال الدولٌة 28242

172840 523709122خلك مالعب جامعة العلوم التطبٌمٌة- الجبٌهة روافد الشام- لٌفانت  28311

172938 478781136شارع انس بن مالن- جبل الزهور المدارس االٌوبٌة الحدٌثة 28411

172940 50635068طبربورمدارس أكادٌمٌة الركائز الدولٌة 28511

173053 420136583حً الصحابة– ضاحٌة الٌاسمٌن مدارس الفرٌد النموذجٌة 28642

173054 4730009150جبل الزهورالماجد الدولٌة 28783

173055 79516136123ممابل حدٌمة مٌسلون-جبل الحسٌن الحمٌبة العلمٌة 28811

173094 6554041714بجانب التأمٌن الصحً- تالع العلً اكادٌمٌة السادة الدولٌة 28911

173106 79810983427اسكان الكهرباء-ابو علندا عثمان بن مظعون 29011

173108 440001287الممابلٌن ش الحرٌةاكادٌمٌة الحفاظ 29142

173110 420101050البنٌاتاكادٌمٌة الحضارات العالمٌة 29221

173119 586311040الدوار الثامناكادٌمٌه مدى الدولٌه 29321

173126 65650103141ضاحٌة االستماللاكادٌمٌة ومدارس االحتراف 29463

173127 402493111دوار الطٌارة- سحاب عطر البساتٌن الحدٌثة 29511

173143 505575099خلف محطة السلمان- طارق الحجاز األهلٌة الثانٌة 29642

173146 7807373128مرج الحماماكادٌمٌة المادة 29711

173161 4205220145البٌنٌاتالحصاد التربوي 29853

173186 4028544124سحاب الحً الشرلًدروب الهداٌة الثانٌة 29963

173204 551662512ام السماق حً الصالحٌنالفٌنٌك األساسٌة 30011

173206 77285545121ناعور أم البساتٌنروضة ومدارس المٌزان النموذجٌة الخاصة 30111

173219 6516777064حً الرٌان– الجبٌهة أكادٌمٌة لٌمار الدولٌة 30232

173221 523991972شفابدرانالمبادئ العلمٌة 30332

173237 6412239436الجوٌدةالمصبه العلمٌه 30421

173260 79033283022الكمالٌه- صوٌلح سما الكمالٌه 30511

173267 6551017138شارع المدٌنة المنورةاألكادٌمٌة األولى للتعلٌم 30621

173289 79999111256حً المنصورالرلمٌة 30721

173303 79931356623العبدلٌة- سحاب روضة و مدرسة الموحدٌن االسالمٌة 30811

173314 79655877176شارع الحج- طبربوراكادٌمٌة طوبى 30932

173354 79859137132اشارات طارق- طبربور مدرسة أكادٌمٌة المٌسان التربوٌة 31021

13 من 10صفحة 
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173355 79545893626ماركا الجنوبٌهالعواصم الخضراء 31111

175002 6579967717طرٌك المطار- حً الصحابة مدرسة المهارات الدولٌة 31211

175012 439996464الممابلٌنالمسرى الدولٌة 31332

175014 412128849الطٌبة-خرٌبة السوقالجودة العربٌة 31421

175022 79662409029شفا بدرانولاد الخاصه 31521

175023 53431269شارع مالن السراٌا:صوٌلحالظفرة النموذجٌة 31611

175027 795715413107شارع الخلٌفة الحكم-ام نوارهمعا نرتمً 31742

175030 506350648بجانب بنن العماري المصري- جبل الحسٌن ذكور- نور الٌمٌن االسالمٌة  31821

175046 79647872716مرج الحمامروضة ومدارس نور الرأي 31911

175062 ً- الجبٌهه سبل النهج الدولٌة 535806724مبنى الجامعه األلمانٌة سابما 32021

175063 412136542خرٌبة السوقاكادٌمٌة المحٌط التربوٌة 32111

175066 79843631031جاوا حً الخالٌلةاكادٌمٌة الرٌاض العالمٌة 32221

175072 65358850142الجبٌهة- عمانالجامعة االولى االساسٌة 32363

175083 6523656321لرب األكادٌمٌة البحرٌة- شفا بدران أكادٌمٌة الفٌحاء النموذجٌة 32411

175091 6506666834حً الشهٌد-طبربورطارق- أكادٌمٌة الحضارات العالمٌة  32521

175095 566255022الدوار الخامسالثانٌة/العمٌك 32611

175097 6505000428الهاشمً الشمالًالهاشمً- األمل التعلٌمٌة  32721

175100 6420272234الممابلٌنمدرسة  أكادٌمٌة رٌفال الدولٌة 32821

175105 4913535112طرٌك الحزام-ماركا الجنوبٌه اكادٌمٌة البشائر النموذجٌة 32942

175128 795938822151سحابالفرع الثانً- طالئع الهمة  33063

175167 78574555023لرب السهل األخضر- طبربورالشارله الدولٌه 33111

175209 6506266836شارع عبد هللا- طبربور اعجاب النموذجٌة 33221

175220 79054864832ضاحٌة األمٌر حسنالسلسبٌل النموذجٌة 33321

175222 593711950أبو السوس- البٌادرمدارس الدرة الشرٌفة الثانٌة 33431

175261 562621450جبل الحسٌنالمتكاملة الدولٌة 33521

175271 79934969519أول نزول أبو السوس-بٌادر وادي السٌرأطٌاب 33611

175272 79686971418طاب كراع-شفا بدران أكادٌمٌة الرموز المبدعه 33711

175273 79805833259حسبان- لواء ناعوررٌاض ومدارس األخالء التربوٌة 33831

175484 523802048شفابدران- عمان زهرة البنفسج التربوٌة 33921

175658 79673043637ضاحٌه الرشٌدإٌلٌا العربٌه 34021

175659 516996339الدوار الثانً-شفا بدراناألمم اإلبداعٌة 34121

13 من 11صفحة 
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175661 533833734حً الفضٌلة- صوٌلح اكادٌمٌة الرافة الوطنٌة 34221

175663 6416505029أبو علندامدرسة وروضة أسوار المدس 34311

175665 79744544520تالع العلً خلف اسكان األطباء شارع أحدأكادٌمٌة الحسنى الدولٌة 34411

175667 650508336ابوعلٌا- طبربور بُناة العمول 34511

175673 506374513طبربور حً الشهٌد الشمالً بجانب مسجد عمروسٌدنً الحدٌثه 34611

175674 44004466حسبان-ناعور-عمانمدرسة وروضة الفسٌفساء 34711

175675 6490655316خلف مخبز انوار مكة- صالحٌة العابد مدرسة الحاٌن الحدٌثة 34811

175678 7956894009خلف لرٌة الطٌبات– جبل المرٌخ مدرسة الشروق النموذجٌة 34911

175679 79660782716اسكان الداخلٌة- الموٌسمة الجٌل الصالح 35011

175680 776080606030ام السماقمدارس كٌان 35111

175681 7722560365مرج الحماماكادٌمٌة امل السواعٌر 35211

175683 491955512حً الربوة- ماركا الجنوبٌة أكادٌمٌة االنطالق العلمً الدولٌة 35311

175777 7777797910145الظهٌر-مرج الحمامالمدار الدولٌة الثانٌة 35453

176001 56022219حً بركة- تالع العلً مدرسة اكادٌمٌة دٌربً الدولٌة 35511

176002 79828600747حً عدن- جبل النصر الكفاءة الدولٌه 35621

176003 569326039ضاحٌة ابو الراغب- الممابلٌن دروب التفوق االساسٌة 35721

176006 506929729الخزنة- طبربوراكادٌمٌة اٌال 35821

176010 6523506020شفا بدرانالدمحمٌة 35911

176011 6537755312شارع الجامعة االردنٌةروضة ومدراس منارة الجامعة 36011

176015 5716316126شارع االمٌرة تغرٌد- دوار الدلة - مرج الحمام إعداد الفارس الذكً 36153

176016 79967614014دوار الدلة- مرج الحمام روضة ومدرسة البراعم المضٌئة 36211

176017 516191741ضاحٌة الرشٌداألوروبٌة الحدٌثة 36321

176019 506013018خلف صالة لٌالً الشرق- طبربور روضة ومدارس التالل الذهبٌة 36411

176020 79515537026تالع العلًالكون 36511

176024 79701860638الهاشمً الشمالًمنابر األلصى 36621

176026 420221062خلف جامعة البتراء- البنٌات بنات- المحور الدولٌة  36722

176033 79915045015لرٌة سالم- سحاب الفهرس العالمٌة 36811

176040 4906060183جبل النصرالناصر الحدٌثة الفرع الثانً 36964

176046 465074477شارع عزالدٌن المسام- جبل الحسٌن العنود النموذجٌة الفرع الثانً 37042

176063 7721161967سحاب دوار الخشافٌاتاكادٌمٌة مدارس مراة العلم للتطوٌر التربوي 37111

176070 420208473خلف بلدٌة ام لصٌر الجدٌدة-الممابلٌنالحداثة التربوٌة 37232
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177557 79150425970سحاب شارع مستشفى التوتنجًاكادٌمٌة ومدارس البنٌة الحدٌثة 37332

178062 79710590895ابو علنداالفكر التربوي الرابعة 37442

374 18440:عذد المذارس  :عذد الطلبة االجمالي 
831516

مغلفشعبة
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