
المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

عجلونالسفينة الثانوية الشاملة للبناتالسادسارام عمر عبد هللا العنانزه13224

عجلونالكرامة األساسية المختلطةالسادساريام ضرار علي القضاه23226

عجلونحليمه السعدية الثانوية للبناتالسادساية اشرف نايف المومني33231

عجلونالزبير بن العوام األساسية المختلطةالسادساية معتز علي المومني43230

عجلونعائشة الباعونية األساسية المختلطة للبناتالسادسايالف محمد حسين الزغول53232

عجلون2مدرسة رماس النموذجية السادسايمان محمد ابراهيم خطاطبه63233

عجلونمحنا األساسية المختلطةالسادستقى خلدون احمد القضاه73245

عجلونرماح االسالم النموذجيةالسادسجنى حمزة ساهي العرود83249

عجلونالمرجم الثانوية الشاملة للبناتالسادسجنى زياد علي الشرع93254

عجلونعبلين االساسية المختلطةالسادسجودي محمد فالح المومني103257

عجلونسيدة الجبل األساسية المختلطةالسادسحال طارق محمد الخطيب113261

عجلوناشتفينا األساسية المختلطةالسادسحياة ماهر علي القضاه123266

عجلونعنجرة األساسية المختلطةالسادسربى فايق محمد دبوس133271

عجلونأم الينابيع األساسية المختلطةالسادسردينا محمد علي القضاه143335

عجلونالبناء التربويالسادسرفيف رائد عبدالقادر المومني153274

عجلونمدرسة عجلون المعمدانيةالسادسرنيم اياس سمعان الربضي163279

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة للبناتالسادسرؤى حسين احمد مومني173283

عجلونقلعة عجلون األساسية المختلطةالسادسريماس خالد محمد الصمادى183286

عجلونخديجة بنت خويلد األساسية المختلطةالسادسسجى محمد حسين رشايده193289

عجلونعبين الثانوية الشاملة للبناتالسادسسرى ابراهيم محمد المومني203293

عجلونحي نمر الثانوية المختلطةالسادسسرى احمد عبدالرحمن عنانزه213294

عجلونالزبير بن العوام األساسية المختلطةالسادسسلمى عمر عارف المومني223295

عجلونمدرسة عجلون المعمدانيةالسادسسيليا جريس عبدهللا ايوب233297

عجلونعبين األساسية للبنينالسادسعلي ماهر محمد المومني243300

عجلونحي سكرين الثانويه للبناتالسادسغيد عالء محمد السوالمه253301

عجلونباعون الثانوية الشاملة للبناتالسادسفاطمه ابراهيم احمد عنيزات263302

عجلونعنجرة األساسية المختلطةالسادسلجين صدام مصطفى عنانزة273307

عجلونعجلون االساسية المختلطةالسادسلجين كامل عبدالعزيز الصمادى283306

عجلونالزيزفونه االساسية المختلطةالسادسلمار احمد محمد الزغول293309

عجلونبطريركية التين عجلون األساسية المختلطةالسادسليديا سامي يعقوب الربضي303315

عجلونالزبير بن العوام األساسية المختلطةالسادسمجد عاطف محمود المومني313318

عجلونالبوادي النموذجيةالسادسمجد مهند شفيق الصمادى323319

عجلونالزبير بن العوام األساسية المختلطةالسادسمالك بسام عبد هللا مومني333323

عجلونالبناء التربويالسادسندين سامر عبد القادر المومني343327

عجلونحي سكرين الثانويه للبناتالسادسنور عبد الحفيظ عبد هللا الفواز353328

2021 - 2020أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز للعام الدراسي 

إنـــاث:  الجنــسعجلون- مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:  المركـــز

2 من 1الصفحة 



المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

2021 - 2020أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز للعام الدراسي 

إنـــاث:  الجنــسعجلون- مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:  المركـــز

عجلونحليمه السعدية الثانوية للبناتالسادسهديل مهند هاني المومني363330

عجلونالفيحاء األساسية المختلطةالسادسوتين علي محمد سوالمه373331

عجلونحالوة الثانوية الشاملة للبناتالسادسيارا حمزه محمد نجادات383332

عجلونالوهادنة األساسية المختلطة/بطريركية التين السادسيارا عزيز عوض حداد393333

2 من 2الصفحة 


