
المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

قصبة المفرقمجد المفرق للتميزالسادساحمد علي كريم الحوامده13754

قصبة المفرقحيان المشرف الثانوية للبنينالسادسالمنذر محمد غالب هزيم مشاقبه23756

البادية الشمالية الغربيةمناسك النور النموذجيةالسادساليمان احمد رفاعي الخالدي33757

قصبة المفرقمدرسة البطريركية الالتينية االساسية المختلطةالسادسامير فادي علي الردايده43758

قصبة المفرقاالبرار االساسية النموذجية للبنينالسادسايهم رأفت عبدالقادر حمدان53761

قصبة المفرقام النعام الغربية الثانوية للبنينالسادسأسيد احمد لطفي درويش63765

البادية الشمالية الغربيةاليرموك االســاسية للبنينالسادسأمير ابراهيم علي الخالدي73768

وكالة الغوث الدوليةذكور المفرق االعداديةالسادسأمير حسن احمد السعود83766

قصبة المفرقجعفر الطيار االساسية للبنينالسادسباسل رامي نبيه طه93769

قصبة المفرقحي الملك عبد هللا االساسية للبنينالسادسبالل احمد محسن العيسى103770

قصبة المفرقعبدالملك بن مروان االساسية للبنينالسادسبالل اشرف محمد الساليمه113771

قصبة المفرقعبدهللا بن رواحة االساسية المختلطهالسادسبهاء الدين نائل تيسير عبد صالح123773

قصبة المفرقعبدهللا بن رواحة االساسية المختلطهالسادستميم رياض رزق هللا ابو هوال133774

قصبة المفرقالحافظين الخاصةالسادستيسير محمد تيسير حتامله143775

قصبة المفرقابي عبيدة عامر بن الجراح الثانوية للبنينالسادسثامر مهند عواد الرويس153776

البادية الشمالية الغربيةجابربن حيان األساسيــة للبنـينالسادسجواد محمد نواف البري163778

البادية الشمالية الغربيةجابربن حيان األساسيــة للبنـينالسادسحسام عطا هللا عبدالوهاب عثامنة173782

قصبة المفرقمدرسة رياحين المفرق الخاصةالسادسحسان محمد محمود بني الدومي183784

قصبة المفرقايدون بني حسن الثانوية للبنينالسادسحسين محمود احمد العليمات193785

قصبة المفرقالمنشية االساسية للبنينالسادسراشد موسى خالد العموش203788

قصبة المفرقالبويضة الغربية االساسية للبنينالسادسرائد فواز احمد العليمات213790

قصبة المفرقدحل الثانوية للبنينالسادسريان ضيف هللا احمد العليمات223791

البادية الشمالية الشرقيةام الجمال الثانوية للبنينالسادسزين العابدين عساف شنوان السميران233796

قصبة المفرقالحافظين الخاصةالسادسسراج لؤي مروان جرار243798

قصبة المفرقابو بكر الصديق االساسيه للبنينالسادسعبد الرحمن محمد هالل العليمات253805

قصبة المفرقبويضه العليمات االساسيه للبنينالسادسعبدالرحمن جابر سالم عليمات263810

قصبة المفرقدير ورق االساسية للبنينالسادسعبدالرحمن محمد خميس ابوكحيلة273811

قصبة المفرقالخيرات الخاصة الثانويه المختلطة للبناتالسادسعبدهللا احمد خلف المشاقبة283812

قصبة المفرقحيان الرويبض الغربي االساسيه للبنينالسادسعرب عبد المجيد محمد الخوالدة293813

قصبة المفرقحي الملك عبد هللا االساسية للبنينالسادسعلي عامر حسون المرعي303815

قصبة المفرقالمزة الثانوية للبنينالسادسفيصل حمزه فيصل الخزاعله313825

البادية الشمالية الغربيةجابربن حيان األساسيــة للبنـينالسادسفيصل عبد هللا حمد النعيمي323824

البادية الشمالية الشرقيةام الجمال الثانوية للبنينالسادسفيصل عويد حمدان الالحم333826

البادية الشمالية الغربيةمدرسة وروضة غراس االمل الخاصةالسادسكرم عبد الرزاق عوض الدليجم343827

قصبة المفرقاالبرار االساسية النموذجية للبنينالسادسكرم نواف احمد الشبيل353828

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

ذكــور:  الجنــسالمفرق- 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:  الجنــسالمفرق- مدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز:  المركـــز

قصبة المفرقاالبرار االساسية النموذجية للبنينالسادسليث حسين ظاهر الظاهر363830

البادية الشمالية الشرقيةجرير بن عبدهللا البجلي النموذجيةالسادسمحمد عاطف ارحيل الدحدل373844

قصبة المفرقمجد المفرق للتميزالسادسمحمد عاطف سالم االحمد383849

قصبة المفرقعبدهللا بن رواحة االساسية المختلطهالسادسمحمد علي عيد المشاقبة393847

قصبة المفرقاالبرار االساسية النموذجية للبنينالسادسمحمد عماد محمد عليمات403837

قصبة المفرقعبدالملك بن مروان االساسية للبنينالسادسمحمد عمر حسن شعبان413846

قصبة المفرقعبدهللا بن رواحة االساسية المختلطهالسادسمحمد عمر محمد عبابنه423845

قصبة المفرقالصفوة النموذجية االساسية المختلطةالسادسمحمد فايز احمد العليمات433834

قصبة المفرقحي الملك عبد هللا االساسية للبنينالسادسمصطفى محمد ابراهيم العمري443853

قصبة المفرقالمنشية االساسية للبنينالسادسنواف خالد نواف الشديفات453858

قصبة المفرقمدرسه ازاهير العمرالسادسهاشم عبد هللا جروان الشريده463863

البادية الشمالية الغربيةالحمراء االساسيه للبنينالسادسهاشم محمد حمادي العايد473862

قصبة المفرقالظاهرية االساسية المختلطهالسادسوائل حمزه علي المشاقبة483866

قصبة المفرقجعفر الطيار االساسية للبنينالسادسوسام احمد جمعه مشاقبه493868

قصبة المفرقام النعام الغربية الثانوية للبنينالسادسوسام ماجد صايل الجرايده503867

2 من 2الصفحة 


