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وكالة الغوثإناث مخيم سوف اإلعدادية الثانيةالسادسآية عمر ناصر أبو شتية12947

جرشالحداده الثانوية الشاملة للبناتالسادسآيه رائد احمد رواشده22948

جرشوادي الدير الشرقي االساسيه المختلطةالسادسبشرى محمد احمد عتوم32952

وكالة الغوثإناث مخيم سوف اإلعدادية األولىالسادسبيلسان أسامة محمد عثمان42955

جرشبرما الثانوية الشاملة للبناتالسادسبيلسان باسم حمد هللا المصطفى52954

جرشالنبي هود االساسية المختلطةالسادستاال حسين حسني العفيف62959

جرشمريم بنت عمران االساسية للبناتالسادستاال فائق محمد الحراحشه72957

جرشكفرخل االساسيه المختلطهالسادستسنيم سالمه قاسم نواصره82961

جرشحي الحدادة االساسية المختلطةالسادستمارا عمر علي النواصره92964

وكالة الغوثإناث مخيم سوف اإلعدادية الثانيةالسادستمارا محمد خليل أبو عيشة102965

جرشكفرخل االساسيه المختلطهالسادسجنى عبدهللا يوسف محاسنه112967

جرشمدرسة أكاديمية أبناء الصديق الدوليةالسادسحال صهيب محمود ابو غزاله122973

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسحال نبيل عايد عياصره132971

جرشريمون الثانوية الشاملة للبناتالسادسخديجه محمد راتب سليمان142977

جرشريمون الثانوية الشاملة للبناتالسادسدانا علي سعيد ابو زعرور152978

جرشدير الليات االساسية المختلطةالسادسدانه محمد صالح الزريقات162979

جرشالحسينيات االساسية المختلطةالسادسدانيه محمود محمد فريحات172980

جرشالجبارات االساسية المختلطةالسادسرانيا عبد هللا احمد فريحات182984

جرشالحداده الثانوية الشاملة للبناتالسادسربى عمر محمود الرواشده192985

جرشظهر السرو الثانوية الشاملة للبناتالسادسرسل محمود ابراهيم شناعة202986

جرشخديجه بنت خويلد االساسية المختلطهالسادسرنا محمود عادل الزعبي212989

جرشسوف الثانوية الشاملة المختلطةالسادسرنيم نسيم عبد هللا العتوم222991

جرشنفيسه بنت الحسن االساسية المختلطةالسادسروان فواز محمد عتوم232993

جرشالجبل االخضر الثانوية المختلطهالسادسرؤى بالل ربحي ثلجي242997

جرشفاطمه الزهراء االساسيه المختلطهالسادسريماس عارف محمود الخطيب252999

جرشظهر السرو الثانوية الشاملة للبناتالسادسريماس محمود احمد بني احمد263002

جرشالنبي هود االساسية المختلطةالسادسزين علي عقله المعلم273004

جرشجبل الشيخ مصلح االساسية المختلطةالسادسسدين احمد محمد العتوم283011

جرشالشواهد االساسيه المختلطهالسادسسلمى اسعد رضى موسى293013

وكالة الغوثإناث مخيم جرش اإلعدادية األولىالسادسسندس محمد أحمد أبو عمرة303014

جرشالجبل االخضر الثانوية المختلطهالسادسشهد ادريس سليمان محاسيس313017

جرشمدرسة الهدى المستقيمة االساسيةالسادسشهد محمد خالد ابوطه323019

جرشاسماء بنت يزيد االساسية للبناتالسادسشهد مراد احمد مسامح333018

جرشمعاذ الكساسبه االساسيه المختلطهالسادسفاطمه محمد محمود فريحات343028

جرشالرشايدة االساسية المختلطةالسادسالنا عبد الباسط محمود القيام353030
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جرشعليمون الثانوية المختلطهالسادسلجين ابراهيم احمد العمور363034

جرشالعباره االساسيه المختلطهالسادسلجين ياسين فالح الرضوان373033

جرشمعاذ الكساسبه االساسيه المختلطهالسادسلمار محمود نايف ابو الكشك383035

جرشجرش االساسيه للبناتالسادسلين فارس صالح الشروقي393036

جرشنفيسه بنت الحسن االساسية المختلطةالسادسلين محمد عادل عتوم403037

جرشجبل الشيخ مصلح االساسية المختلطةالسادسلينا محمد خالد بردويل413039

جرشحي الحدادة االساسية المختلطةالسادسمروه ابراهيم موسى محاسنه423040

جرشالكته الثانوية الشاملة المختلطةالسادسمالك عادل احمد رواشده433042

جرشاسماء بنت يزيد االساسية للبناتالسادسملك نضال علي الجنيدى443043

جرشالكته الثانوية الشاملة المختلطةالسادسميرفت رعد محمد رماضنه453045

جرشوادي الدير الغربي االساسيه المختلطهالسادسندى معتز علي السالم463048

جرشالشواهد االساسيه المختلطهالسادسنور زكي تيسير ابو صالحه473051

جرشمعاذ الكساسبه االساسيه المختلطهالسادسنور محمد محمود فريحات483050

جرشوادي الدير الغربي االساسيه المختلطهالسادسنور محمد محمود قطوم493052

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسهبه خالد حمد بني عبده503054

جرشمدرسة حواء وادم االساسيه المختلطةالسادسهبه علي احمد قرقوده513055

جرشمدرسة هارون الرشيد النموذجيةالسادسيارا احمد يوسف القرعان523059
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