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جرشالجبارات االساسية المختلطةالسادساالء سيف محمد علي سالم13366

جرشفاطمه الزهراء االساسيه المختلطهالسادسانسام احمد ماجد الصمادى23369

جرشسوف الثانوية الشاملة المختلطةالسادسايالف ناجح حسن قرقوده33370

جرشمدرسة اكاديمية البوصلهالسادسايمان محمد عيسى الراعوش43371

وكالة الغوث الدوليةإناث مخيم سوف اإلعدادية األولىالسادسأية خليل سعيد الشوابكة53374

جرشكفرخل االساسيه المختلطهالسادسبانا محمد احمد ابوغزله63375

جرشوادي الدير الشرقي االساسيه المختلطةالسادستمام ياسر محمد عتوم73384

جرشالحداده الثانوية الشاملة للبناتالسادسجنى رائد احمد رواشده83386

جرشاسماء بنت يزيد االساسية للبناتالسادسجنى زياد احمد ابوزيد93388

جرشمريم بنت عمران االساسية للبناتالسادسجود احمد منصور الحسن103390

جرشالبرج الثانوية الشاملة المختلطةالسادسجوليان سلطان احمد بني مصطفى113391

جرشالمصطبة الثانوية الشاملة المختلطةالسادسحال احمد كامل السليمان123392

جرشمعاذ الكساسبه االساسيه المختلطهالسادسحال جعفر احمد زريقات133394

جرشوادي الدير الغربي االساسيه المختلطهالسادسحال سلطان علي عتوم143393

جرشمدرسة أكاديمية أبناء الصديق الدوليةالسادسحنين وائل كامل عبد السالم153395

جرشوادي الدير الغربي االساسيه المختلطهالسادسراما عامر عبد الكريم النظامي163401

جرشالشواهد االساسيه المختلطهالسادسراما فؤاد عمر شحاده173399

جرشظهر السرو الثانوية الشاملة للبناتالسادسراما محمود احمد بني احمد183400

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسرحمه عبد اللطيف عبد الكريم العياصره193403

جرشنحله الثانوية المختلطةالسادسرناد محمد فندى الزعبي203405

جرشجبا االساسيه المختلطهالسادسرهف سالمه مصطفى الطالب213408

جرشمدرسة العمرية االسالميةالسادسريما مصطفى عبد الفتاح اجعيدى223413

جرشمدرسة هارون الرشيد النموذجيةالسادسريماس محمد عبد الرحمن عبيد233415

وكالة الغوث الدوليةإناث مخيم سوف اإلعدادية األولىالسادسسارة اسامة محمد عثمان243420

جرشالفواره االساسية المختلطةالسادسساره نسيم محمود العظمات253421

جرشالكفير الثانوية الشاملة المختلطةالسادسساره يحيى محمد ابو دلبوح263423

جرشبرما الثانوية الشاملة للبناتالسادسسدين احمد عبدهللا غدايره273425

جرشمدرسة اكاديمية البوصلهالسادسسراء عبدالغني محمد الخواجه283427

جرشمدرسة اكاديمية البوصلهالسادسسما اسامه محمد ابو صيام293429

جرشالنبي هود االساسية المختلطةالسادسسميره محمد جميل بني مصطفى303430

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسسوار عالء الدين كمال ابراهيم313432

جرشخديجه بنت خويلد االساسية المختلطهالسادسسوار مصطفى محمد الزعبي323431

جرشمدرسة اكاديمية البوصلهالسادسشهد محمد ابراهيم حسن333441

جرشدير الليات االساسية المختلطةالسادسصبا مؤيد محمد الطه343443

جرشالخريشية االساسية المختلطةالسادسعروب فضي سالمه العنزي353445
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جرشالكته الثانوية الشاملة المختلطةالسادسفرح ابراهيم علي الرماضنه363448

جرشسوف الثانوية الشاملة المختلطةالسادسلقاء زياد مصطفى عمايره373450

وكالة الغوث الدوليةإناث مخيم سوف اإلعدادية األولىالسادسليان رامي عبد الكريمالطيطي383455

جرشبليال الثانوية الشاملة المختلطةالسادسليان فرج محمود العقيلي393454

وكالة الغوث الدوليةإناث مخيم سوف اإلعدادية الثانيةالسادسلين ابراهيم عبد العزيزبنات403457

جرشمقبله الثانوية المختلطةالسادسلين احمد راضي مقابله413461

جرشالنبي هود االساسية المختلطةالسادسلين حسين يوسف الحوامده423456

جرشامنه بنت وهب االساسية للبناتالسادسلين علي عبد الرحمن حمدان433458

جرشالبركتين االساسية المختلطةالسادسلين محمد حسين القرعان443460

جرشفاطمه الزهراء االساسيه المختلطهالسادسمريم ماهر محمود نواصره453466

جرشجبل الشيخ مصلح االساسية المختلطةالسادسمالك احمد محمد العتوم463468

جرشسوف الثانوية الشاملة المختلطةالسادسميس طارق علي الصمادى473474

جرشمرصع الثانوية المختلطةالسادسندين هيثم محمود الخوالده483475

جرشوادي الدير الغربي االساسيه المختلطهالسادسنور احمد حسن بني احمد493480

جرشكفرخل االساسيه المختلطهالسادسهدى سالمه قاسم نواصره503483

جرشجرش االساسيه للبناتالسادسوتين محمد شاهر عليان513486
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