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لواء القويسمةابو علندا االساسية للبنينالثامنابراهيم عبد الحميد سالمه قنديل11301

مديرية التعليم الخاصاكاديمية االتفاق الدوليةالثامنابراهيم علي احمد سماره21001

البتراءمدرسة الطائر الورديالخامساحمد اديب احمد الحسنات34801

العقبةمدارس االتحادالخامساصيل عالء فرحان الرواشده44907

جرشمدرسة أكاديمية أبناء الصديق الدوليةالسابعااليهم مؤيد حسن صمادى52811

المزار الشماليث ش للبنين/عنبة الثامنالحارث محمد خليفه االحمد62223

لوائي الطيبة والوسطيةكفرعان الثانوية للبنينالثامنبراء محمود سليمان داهود72258

دير عالالرويحه االساسية للبنينالسادسبشار ماهر اسماعيل السطري84220

البادية الشمالية الشرقيةروضة االميرة بسمة األساسية الثانية المختلطةالسادسجنى عساف شنوان السميران93505

الزرقاء الثانيةمدرسة صناع الحياة الخاصةالسابعجود رافع احمد ابوعبيد103942

قصبة المفرقالنزهة االساسية المختلطةالخامسحال عمر سليمان الخوالده113515

الزرقاء االولىأكاديمية حكمة الفاروق الثانوية للبناتالسادسديمه عبدالسالم عارف عبدالحق123960

قصبة الكركالغوير الثانوية للبناتالثامنرانيا رياض احمد الضمور134603

لواء ماركام/خولة بنت االزورثالثامنرغد صبحي اسماعيل الهنيني141180

لواء القويسمةجاوا الثانوية االولى للبناتالسادسرنيم عماد احمد العايدي151460

الزرقاء االولىرابعة العدوية االساسية الثانيةالخامسريان محمد سعد الدين الجخلب163979

قصبة اربدبيت يافا الثانوية الشاملة المختلطةالخامسريم عبدهللا ابراهيم بني خلف172611

قصبة اربدبيت يافا الثانوية الشاملة المختلطةالسادسريماس عبد هللا ابراهيم بني خلف182613

الزرقاء االولىام كلثوم الثانوية الشاملةالخامسشذى عبد اللطيف علي مصري194029

ناعورالبصه االساسيه المختلطهالسادسشهد خالد علي فنش201783

الزرقاء الثانيةالشخوت االساسيه المختلطهالثامنشهد عمر عواد الترابين214031

المزار الجنوبيالطيبة االساسية للبنينالخامسطارق زياد عبد اللطيف المرازقه البطوش224535

الزرقاء االولىالثانوية للبنين- رياض و مدارس جامعة الزرقاء الثامنعبد الرحمن ايوب سعود الشمري233703

لواء ماركاجالل الدين السيوطي االساسية للبنينالثامنعبد الرحمن محمد حسان العالمي241062

عين الباشامدرسة بيت جيز اإلسالميةالسابععبد الرحمن وليد يوسف ابوعيد254258

قصبة المفرقحيان الرويبض الشرقي االساسية للبنينالسادسعمر يونس محمد الخوالدة263464

الزرقاء االولىابن طولون األساسية للبنينالسادسعناد نورالدين يوسف الفسفوس273750

الرصيفةخولة بنت األزور األساسية للبناتالثامنليان حمزه محمد علي عز284066

الزرقاء االولىرواد المعرفةالسادسليان ناصر صبرى زيد الكيالني294077

مديرية التعليم الخاصمختلطة/ البيروني السادسليمار ايهاب زياد الشيخ علي301235

الزرقاء الثانيةعمر بن الخطاب االساسية للبنينالسادسمحمد احمد محمد العموش313810

الزرقاء االولىابن طولون األساسية للبنينالسادسمحمد عالء فالح نصار323801

مديرية التعليم الخاصاكاديمية االتفاق الدوليةالخامسمحمد علي احمد سماره331109

المزار الجنوبيعبدهللا بن رواحه االساسية للبنينالسادسمحمد موسى محمد ابو نواس344563

قصبة عمانعائشة ام المؤمنين االساسية للبناتالسابعنور فايز محمد عدنان البيطار351254
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مديرية التعليم الخاصاكاديمية القادة الدولية/ روابي عمان السابعنور معتز عمر المصرى361820

قصبة عماناالميرة عالية الثانوية للبناتالسابعنور وليد احمد السمامعه371255

قصبة اربداربد النموذجية الثانوية المختلطةالثامنيامن سلمان ضيف هللا الكوفحي382440

الموقرالفيصلية االساسية للبنينالسادسيوسف جعفر يوسف نجار391707
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