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لواء وادي السيرالشهيد الرائد الطيار فراس العجلوني الثانويه للبنينالثامنابراهيم امجد داود احمد خلف11302

قصبة اربدفوعرا الثانوية الشاملة للبنينالسابعاحمد ماجد محمد السعيدين22821

لواء القويسمةالقويسمة االساسية للبنينالسابعادم يوسف طلب الحجوج31755

الزرقاء االولىعائشة القرطبية االساسية للبناتالسابعاسراء كفاح احمد مخيمر43989

لواء الجامعةابن طفيل االساسيه بنينالخامساسماعيل عبد الناصر محمد فياض51352

الزرقاء االولىعسقالن االساسية المختلطةالسادساالء محمد تركي هالل63992

المزار الجنوبيمؤتة األساسية الثانية للبنينالسابعاليمان حسين عطا الصرايره74997

جرشالجبل االخضر الثانوية المختلطهالسابعامامه فراس محمد الحمدان83367

قصبة الكركالمنشية االساسية للبنينالسادسامير محمد احمد البستنجي95000

التعليم الخاصسدرة المنتهى االسالميةالثامنامير محمود سالم الخطيب101360

الموقرخالد بن الوليــــــد الثانوية للبنينالثامناوس عطا هللا عيسى النوافله112023

المزار الجنوبيمحي الثانوية للبناتالثامنايمان مروان محمد القضاه125100

بني كنانةالرفيد الثانوية الشاملة للبناتالثامنايه محي الدين احمد عبيدات132492

التعليم الخاصالكرامة الوطنيةالسادسأسامة محمد حسين خليل141385

جرشالكته الثانوية الشاملة المختلطةالسادسبشرى عقله عبد الفتاح ابو زعرور153378

التعليم الخاصالرقميةالثامنبلقيس مهدي زهدي حطاب161017

الزرقاء االولىرابعة العدوية األساسية االولى للبناتالثامنتاله ناصر فوزى ابو ريا174010

الزرقاء الثانيةهند بنت عتبة الثانوية المختلطةالسابعتسنيم عثمان يوسف الغزالى184013

قصبة عمانالشميساني الغربي االساسية المختلطةالثامنجنا عبد هللا احسان رشيد191040

بني عبيدابن تيمية االساسية للبنينالسابعجواد معتصم حسين حوراني202918

لواء وادي السيرام حبيبة األساسية المختلطةالسادسحال محمد عبد هللا الطراونه211908

الزرقاء االولىسيبويه االساسية االولى للبنينالثامنحمزة احمد محمد الشلبي224372

عجلونباعون الثانوية الشاملة للبنينالسابعخطاب سليمان علي عنيزات233528

التعليم الخاصالحجاز األهلية الثانيةالسابعدان وليد خلف الزعبي241079

الزرقاء االولىتماضر بنت عمرو االساسية للبناتالثامندانا ابراهيم محمد عوض254055

التعليم الخاصروعة اإلشراق التعليميةالسادسدانيال نضال محمود ملو العين261416

قصبة اربدالجيل الجديد الثانويةالثامنراشد هشام محمد الربيع272944

قصبة اربدزبده فركوح االساسية للبنين االولىالثامنرشاد احمد يوسف بني مفرج282950

قصبة اربدالقادسية االساسية المختلطةالثامنرغد امجد عبدالمهدى عبدالرحمن292589

الثقافة العسكريةالحسين االساسية للبناتالخامسرند مجدي ربحي رواشده304077

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسرند هاشم احمد بني احمد313406

عجلونعين جنا الثانوية المختلطةالسادسرنيم احمد عبدهللا المومني323694

جرشبليال الثانوية الشاملة المختلطةالخامسريم صابر محمود العقيلي333412

لواء ماركاصالحية العابد االساسية للبنينالسابعزيد ايمن عمر الصليبي341426

التعليم الخاصاكاديمية حسنى الدوليةالخامسزيد صادق مصطفى العتوم351434

لواء ماركاطلحة بن عبيدهللا االساسية للبنينالخامسزيد يحيى عدنان الصمادى361436
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السلطبطنا االساسيه المختلطهالسابعزينه اشرف عبد الحميد الشاعر374889

لواء ماركازرقاء اليمامـة االساسية للبناتالسابعسارة احمد محمد موسى381136

الجيزةأم الوليد االساسية الجديدة المختلطةالسادسسارة درة يوسف محمد الرفاعي392180

لواء وادي السيرالجندويل الثانوية للبناتالسابعسلمى سفيان محمد ابو فياض401947

لواء ماركااالندلس الثانوية المختلطةالثامنسما غسان محمد الدسوقي411156

بني عبيدمدرسة الثقافة العربية اإلسالميةالخامسشهد عاصم محمد علي الخطيب422682

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية الثانية للبنينالسابعصالح عرفات صالح العدوان431796

التعليم الخاصسدرة المنتهى االسالميةالخامسعبد الرحيم صفوان عبدالسالم بركومي441488

الرمثاالرمثا االساسية للبنين الجديدةالثامنعبد العزيز وليد قاسم قويدر452999

لواء سحابعثمان بن عفان الثانوية للبنينالسابععبدالرحيم محمد مصلح الطيب462063

القصرفقوع االساسية للبنينالثامنعدي محمد عبد البديرات475042

بني كنانةحبراص االساسيه للبنينالثامنعالء باسم حسن عبيدات483021

السلطمدرسة البلقاء االسالمية الثانوية للبنينالسابععمر طارق لطفي الحميدي494762

الزرقاء االولىزينب الهاللية مسائي سوريينالخامسغفران مصطفى تركي هالل504155

السلطاالمام علي بن ابي طالب الثانوية للبنينالثامنفارس خليل محمد الدباس514773

الرصيفةعاتكة بنت عبد المطلب االساسية المختلطةالسابعفرح عماد عبد القادر صافي524166

الموقرضاحية األميرة إيمان الثانوية المختلطةالسابعالمار عالء الدين محمد عثمان532197

لواء وادي السيرجميل شاكر الثانوية للبنينالسابعلؤي ايمن لطفي الحكيم541833

لواء سحاباإلمام الشافعي األساسية للبنينالثامنلؤي موفق محمد الحمصي552089

الزرقاء االولىاحد االسالمية الخاصةالسادسليان أحمد محمد امين العثامنة564200

التعليم الخاصالتنوير االهليةالثامنليان فراس موفق العباسي571202

المزار الجنوبيجعفر بن أبي طالب األساسية للبنينالخامسليث فيصل جميل القطاونه585059

بني عبيدمدارس أكاديمية عرارالسادسلين محمد عمر وديان592733

لواء ماركاعبدهللا بن رواحه / س/ 1للبنينالسابعمحمد ابراهيم خالد يونس601612

الرمثامدرسة الغراءالسادسمحمد بالل محمد الحفناوي613136

التعليم الخاصالثقافة العربية االسالمية الثانيةالسابعمحمد رامي معروف الشيخ ابراهيم621615

لواء ماركاعباس العقاد االساسية الثانية للبنينالسابعمحمد رائد نواف ابو نجم631656

التعليم الخاصجوهرة عمانالثامنمحمد علي احمد سماره641614

عجلونصخرة األساسية للبنينالسابعمحمد معتصم رضوان المومني653591

التعليم الخاصاكاديمية المتفوقين التربويةالسادسمحمد يحيى محمد ربابعه661610

بني عبيدمريم بنت عمران االساسية المختلطةالثامنمالك رضا عواد الرجوب672763

السلطبيوضه الشرقيه الثانويه المختلطهالسابعمها فيصل عبدهللا النعيمات684968

العقبةمدرسة عبدهللا بن ابي السرح الثانوية للبنينالسابعمهند رشاد محمدتيسير الشرايعة695410

قصبة عمانالملكة رانيا العبد هللا الثانوية للبناتالثامنميس ايمن لطفي الحكيم701267

عين الباشاصافوط الثانوية للبناتالسابعميس عمر حسني محمد714977

لواء وادي السيرالشهيد الرائد الطيار فراس العجلوني الثانويه للبنينالثامنهاشم محمد جميل شابسوغ721684
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الزرقاء االولىاالمام البخاري االساسية للبنينالسابعهشام راقي مصطفى عبد الرازق734615

الرمثاابن حزم االساسيه للبنين االولىالسابعهمام محمد مشهور بني عايش743169

التعليم الخاصالرائد العربيالسادسهند إبراهيم أحمد الذويب751288

المزار الشماليالمزار االساسية للبنينالسابعورد محمد مصطفى الشرمان763171

قصبة اربدبيت يافا الثانوية الشاملة المختلطةالسادسيارا رامي نصر داللعه772807

الرمثاخديجة بنت خويلد االساسية المختلطه األولىالثامنيالء يوسف محمد الرجوب782814

المزار الجنوبيعمر بن الخطاب األساسية للبنينالسادسيوسف سالم عيد الطرشان795091

قصبة عمانتيسير ظبيان الثانوية للبنينالسادسيوسف فادي برهم علقماوى801743
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