
المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

قصبة الكركأكاديمية ومدارس التمكين التربويالسادساحمد سفيان كريم الطراونه14988

قصبة الكركالثنية األساسية للبنينالسادساحمد عادل محمود السحيمات24989

قصبة الكركالمنشية االساسية للبنينالسادساحمد موسى ثلجي المعايطه34991

قصبة الكركالحوية االساسية للبنينالسادسالريان كامل احمد المحادين44995

قصبة الكركالمرج األساسية للبنينالسادسأوس مهند حسني البيايضه55002

قصبة الكركالثنية األساسية للبنينالسادستوفيق نزيه توفيق القراله65009

قصبة الكركفالح المدادحه االساسيه للبنينالسادسحماد خالد حماد المدادحه75012

القصرصرفا االساسية للبنينالسادسراشد ضيف هللا هنداوي اللصاصمة85015

قصبة الكركالفاروق اإلسالمية األساسيةالسادسراشد فيصل صالح الصعوب95013

المزار الجنوبيمدرسة ذرى المجد الثانوية للبنينالسادسراشد هادي محمود الصرايره105014

القصرصرفا االساسية للبنينالسادسريان سامي مصطفى الخمايسه115016

القصرالقصر االساسية للبنينالسادسسراج منير علي الشمايله125022

قصبة الكركالثنية األساسية للبنينالسادسسراج واصف احمد المبيضين135023

قصبة الكركمرود االساسية للبنينالسادسشادي يحيى نهار المجالي145024

قصبة الكركبيت الكرك االساسية االهلية المختلطةالسادسطارق عبدهللا محمد القطاونة155027

قصبة الكركروضة و مدرسة النفس التواقةالسادسعبد الرحمن احمد خليل المبيضين165030

المزار الجنوبيمدرسة ذرى المجد الثانوية للبنينالسادسعبد الرحمن محمد عبد الرحمن المرازقه175031

قصبة الكركالعدنانية االساسية للبنينالسادسعبد هللا بسام محمد الطاللعه185035

قصبة الكركادر األساسية للبنينالسادسعبد هللا محمد سالم المعايطه195036

المزار الجنوبيمدرسة منارة الكركالسادسعبدالرحمن احمد حسن الرواشده205038

قصبة الكركالمرج األساسية للبنينالسادسعون انس محمد الكساسبة215052

قصبة الكركروضة و مدرسة المشهد النموذجيةالسادسعون جعفر عبدالكريم الذيابات البطوش225050

المزار الجنوبيأم حماط االساسية للبنينالسادسفيصل محمود ابراهيم الطراونه235054

القصرفقوع االساسية للبنينالسادسقصي محمد عبد البديرات245057

قصبة الكركعمر بن الخطاب االساسية للبنينالسادسقيس مصعب عيسى الكساسبه255058

قصبة الكركالبطريركية الالتينية الثانويةالسادسمحمد سالم عوده المالحمه265070

القصرالربة االساسية للبنينالسادسمحمد سلمان خليل الخطيب275069

القصرالفاروق االسالمية االساسية المختلطةالسادسمحمد شادى محمد الضرابعه285073

المزار الجنوبيمدرسة جامعة مؤتة النموذجية الثانوية المختلطةالسادسمحمد صالح جميل الذنيبات295071

المزار الجنوبيبالل بن رباح األساسية للبنينالسادسمحمد طه مبارك الطراونه305067

قصبة الكركالثنية األساسية للبنينالسادسمحمد عبد هللا صالح المبيضين315063

القصرصرفا االساسية للبنينالسادسمحمد عصام صفا الخمايسه325068

قصبة الكركالصبحيات االساسية للبنينالسادسمعاذ مازن عبد الحميد المعايطه335077

قصبة الكركالصبحيات االساسية للبنينالسادسهاشم احمد نمر المحادين345081

قصبة الكركالراشدية األساسية للبنينالسادسهمام محمد حمزه الذنيبات355082

2023 - 2022أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز للعام الدراسي 

ذكــور:  الجنــسالكرك- مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:  المركـــز

2 من 1الصفحة 



المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

2023 - 2022أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبد هللا الثاني للتميز للعام الدراسي 

ذكــور:  الجنــسالكرك- مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:  المركـــز

قصبة الكركهزاع االساسيه للبنينالسادسوليد محمد وليد الحباشنه365083

المزار الجنوبيمؤتة األساسية األولى للبنينالسادسيامن سامي احمد الجراجره375084

قصبة الكركالمشيرفة األساسية للبنينالسادسيامن سامي احمد الضمور385085

قصبة الكركالشهيد عبد السالم القرالة االساسية للبنينالسادسيزن ايمن سالمه القراله395087

المزار الجنوبيمدرسة جامعة مؤتة النموذجية الثانوية المختلطةالسادسينال فارس عبدالكريم الصرايره405089

قصبة الكركالثنية األساسية للبنينالسادسيوسف زكريا محمد السحيمات415090

قصبة الكركأكاديمية فرسان الكرك التربوية الحديثةالسادسيوسف وائل عبد الواسع الكفاوين425092

2 من 2الصفحة 


