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عجلونمدرسة عبين االسالمية الحديثةالسادسابراهيم صهيب ابراهيم المومني13495

عجلون2/درة الجبلالسادساحمد خلدون سالم قدحات23498

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادساحمد علي رشاد المومني33502

عجلوننوار عجلون للتميز واالبداعالسادساحمد موفق حسين الزغول43497

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادساحمد هاني محمد المومني53506

عجلونبطريركية التين عجلون األساسية المختلطةالسادسارسانيوس عامر فؤاد الريحاني63508

عجلونباعون االساسية للبنينالسادساسر يحيى فهمي عنيزات73509

عجلونمدرسة مالك االكاديمية للتميزالسادساصيل ربيع يوسف سواغنه83510

عجلونعين جنا الثانوية الشاملة للبنينالسادسالغيث عكاشه محمد المومني93511

عجلونسامتا الثانوية للبنينالسادساياد عماد احمد المومني103514

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسأحمد محمد أحمد الصمادي113515

عجلون2/درة الجبلالسادسأمير نضال فواز القضاه123518

عجلوناشتفينا األساسية للبنينالسادسأيهم فراس صالح القضاه133520

عجلونعنجرة األساسية للبنينالسادستقي الدين سمير محمد الزغول143522

عجلونالوهادنة األساسية المختلطة/بطريركية التين السادسريان محمد جميل الشقيرات153530

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسضيف هللا محمد ضيف هللا المومني163542

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسطارق عمر فهد المومني173543

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسعبد الرحمن معين هاشم مومني183550

عجلون2/درة الجبلالسادسعبد هللا مهند عبد هللا ابو عبيله193554

عجلونالبناء التربويالسادسعبدالرحمن عصام محمد القضاه203556

عجلونمحنا الثانوية الشاملة للبنينالسادسعبدالرحمن محمود سالم القضاة213555

عجلوننبع الريان األساسية المختلطةالسادسعلي ايهاب علي القضاه223560

عجلوننور السالم االسالمية االساسية المختلطةالسادسعمار احمد اسعد الصمادى233562

عجلونرماح االسالم النموذجيةالسادسعمر باسل عبد هللا بني عطا243564

عجلوننبع الريان األساسية المختلطةالسادسعمر فراس علي المومني253566

عجلونصالح الدين النموذجية األساسية المختلطةالسادسعون عبد السالم محمدعلي فريحات263569

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسغانم عبد الحميد محمد المومني273571

عجلونبطريركية التين عجلون األساسية المختلطةالسادسكرم جريس سليم عريفج283575

عجلونعزالدين أسامة األساسية للبنينالسادسكرم مازن حسين الغريزات293578

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسكريم سامر محمد القضاه303580

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسمجد علي عبدهللا زعارير313588

عجلوناألمير حمزة بن الحسين األساسية للبنينالسادسمحمد احسان محمد بني نعيم323595

عجلونالهاشمية الثانوية الشاملة للبنينالسادسمحمد رامي احمد بني عطا333612

عجلونالملك الناصر األساسية للبنينالسادسمحمد رائد احمد الصمادي343609

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسمحمد رسول عصام عبد هللا المومني353614
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عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة للبنينالسادسمحمد زياد علي المومني363598

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسمحمد عثمان ضيف هللا المومني373593

عجلونالوهادنة االساسية للبنينالسادسمحمد عدنان ياسر الزهراوي383590

عجلوننوار عجلون للتميز واالبداعالسادسمحمد عمر علي الدعوم393611

عجلونخالد بن الوليد س بنينالسادسمحمد ماهر حسن المومني403607

عجلونحالوة األساسية للبنينالسادسمحمود حسين محمود العرود413618

عجلونعزالدين أسامة األساسية للبنينالسادسمعن خالد محمد رشايده423621

عجلونمدرسة عجلون المعمدانيةالسادسمهند يوسف سلطي الربضي433622

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة للبنينالسادسمؤمن ضيف هللا عبد العزيز المومني443623

عجلوننبع الريان األساسية المختلطةالسادسيامن سليمان احمد المومني453634

عجلونروضة ومدرسة درة الفاروق النموذجيةالسادسيامن عالء محمد الشويات463635

عجلونعين البستان االساسيه للبنينالسادسيامن محمد خير علي شويات473631

عجلونالهاشمية األساسية للبنينالسادسيحيى صهيب محمد غرايبه483637

عجلوناشتفينا األساسية للبنينالسادسيوسف حاتم محمد الصمادي493642

عجلونالوهادنة االساسية للبنينالسادسيوسف صالح علي الغزو503640

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسيوسف معاذ محمد علي القضاه513641
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