
المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

عجلونالساخنة الثانوية المختلطةالسادساآلء زياد سليمان زغول13643

عجلونعائشة الباعونية األساسية المختلطةالسادسايمان احمد علي الزغول23645

عجلون2/درة الجبلالسادسبانه محمد جميل الخطاطبه33649

عجلونرأس منيف الثانوية المختلطةالسادسبراء شاكر محمود القضاه43651

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة المختلطةالسادسبراءة سالم عبدهللا المومني53653

عجلونسامتا األساسية المختلطةالسادسبيسان عوض احمد المومني63655

عجلونحطين االساسيه المختلطهالسادسجنى عامر احمد الصمادي73663

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة المختلطةالسادسجنى لواء احمد المومني83664

عجلونالكرامة األساسية المختلطةالسادسجود خالد عدنان القضاه93668

عجلونحطين االساسيه المختلطهالسادسحال اسامه احمد الصمادي103671

عجلونخولة بنت األزور األساسية المختلطةالسادسدينا وفيق محمود ارشيد113676

عجلونخولة بنت األزور األساسية المختلطةالسادسراما هاني محمد الفريحات123679

عجلونالكرامة األساسية المختلطةالسادسرحيق منذر احمد القضاه133685

عجلونحدائق الطفولة االسالميةالسادسرزان رائد حسين القضاه143686

عجلونالوهادنة الثانوية الشاملة المختلطةالسادسرفيف مصطفى احمد الصمادي153690

عجلونأوصرة الثانوية المختلطةالسادسرفيف موسى احمد القرشي163691

عجلونكفرنجة األساسية المختلطةالسادسرنا مالك محمد خطابي173692

عجلونالبناء التربويالسادسرند وسام عبدهللا القضاه183693

عجلونالزبير بن العوام األساسية للبناتالسادسرؤى محمد رضى المومني193698

عجلونحطين االساسيه المختلطهالسادسريم محمد عبده القضاه203699

عجلونخديجة بنت خويلد األساسية المختلطةالسادسزينه عبد هللا جاسر بني سلمان213707

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة المختلطةالسادسساره احمد فياض المومني223710

عجلونعجلون االساسية المختلطةالسادسساره بشاره يوسف الربضي233708

عجلونعين البستان الثانوية المختلطةالسادسسبأ زياد حسين العسولي243711

عجلونسيدة الجبل األساسية المختلطةالسادسغنى ركاد اسعد الزوايده253721

عجلونعبين عبلين الثانوية الشاملة المختلطةالسادسغنى عاصم صدقي المومني263718

عجلونحالوة الثانوية الشاملة للبناتالسادسغنى عالء الدين محمد نجادات273720

عجلونالزبير بن العوام األساسية للبناتالسادسفرح احمد علي المومني283723

عجلونرأس منيف الثانوية المختلطةالسادسلجين طارق احمد القضاة293725

عجلونمدرسة عجلون المعمدانيةالسادسلمار سفيان علي القضاه303729

عجلونعجلون االساسية المختلطةالسادسلين بهاء الدين حسين القضاه313732

عجلوناطالل عجلون النموذجيةالسادسلين رامي محمد المومني323734

عجلونعبين االساسية المختلطةالسادسمسك عمر عبد العزيز المومني333735

عجلونالوهادنة االساسية المختلطهالسادسميار عبد الباسط محمد فطيمات343739

عجلونمحنا األساسية المختلطةالسادسميس خلدون احمد القضاة353741
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عجلونحطين االساسيه المختلطهالسادسياسمين عبدهللا علي القضاه363748
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