
المديريةالمدرسةالصفاسم الطالبرقم الجلوستسلسل

لواء القويسمةاسكان الداخلية االساسية المختلطةالسادسابرار محمد يوسف عفانه11411

مديرية التعليم الخاصاسوار القدسالسادساسيل هيثم محمد درويش21413

لواء القويسمةالجويدة االساسية المختلطةالسادساالء رامي هالل الخضر31414

لواء القويسمةعاتكه بنت عبد المطلب االساسية االولى للبناتالسادساالء رائد سعدى الخطيب41415

مديرية التعليم الخاصحضارة الشرقالسادساالء يحيى سليمان حسين51140

ناعورام البساتين الثانويه الشاملة للبناتالسادسالماس زايد عبد هللا الفالح61712

مديرية التعليم الخاصاكناف بيت المقدسالسادسايالف وليد رشدى خلف71713

لواء القويسمةضاحية االمير علي االساسية االولى للبناتالسادسايه محمود صالح عليان81419

لواء ماركاسفانة بنت حاتم االساسية الثانية للبناتالسادسايه مراد حسن صبرا91143

قصبة عمانالجزائر االساسية للبناتالسادسبانة خالد سعيد غطاشة101146

ناعورالمشقر الثانوية الشاملة للبناتالسادسبتول اياد يحيى سليمان111716

لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسبشرى عبد الحميد سالمه قنديل121426

مديرية التعليم الخاصالمناخ الحديثةالسادسبيان محمد عبدهللا جندية131718

لواء القويسمةام الحيران الثانوية للبناتالسادستارا ياسين سالمة العمرو141431

لواء القويسمةالبتراء االساسية االولى للبناتالسادستاال عزمي شحاده عروسي151432

لواء وادي السيرالزهراء الثانوية المختلطةالسادستسنيم يحيى جودت ابراهيم161434

ناعورام القطين االساسية المختلطةالسادستمارا سامر ناجي كيالي171726

لواء ماركااميمة بنت الحارث الثانوية المختلطةالسادستيمه شكري يوسف ابو ورده181156

لواء القويسمةالحسنية االساسية الثانية المختلطةالسادسجمانة احمد صالح الكساسبة191436

ناعوراالميرة هيا بنت الحسين االساسية المختلطةالسادسجنات زاهر حسني الشنار201728

لواء ماركاعمورية األساسية االولى للبناتالسادسجنى خالد احمد ابو العطا211159

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية للبناتالسادسجنى خليل محمود ابوسعده221437

مديرية التعليم الخاصروعة اإلشراق التعليميةالسادسجود رباع عبد القادر كيالني231438

وكالة الغوثإناث مخيم عمان اإلعدادية األولىالسادسجود محمد أحمد الشرعة241165

لواء الجامعةالكماليه االساسيه المختلطةالسادسجود محمد كامل الذنيبات251164

مديرية التعليم الخاصدروب االصالة والمعاصرةالسادسجوري ايمن علي النسور261439

وكالة الغوثإناث نزال اإلعدادية الثانيةالسادسحال حسام حمدان عنكير271168

مديرية التعليم الخاصابناء القدس المباركة التعليميةالسادسحال محمود مرزوق ابو جاموس281442

لواء القويسمةصفية بنت عبدالمطلب االساسية االولى للبناتالسادسحال معاذ احمد غنايم291444

لواء الجامعةالكماليه االساسيه المختلطةالسادسحنين سامي محمد شاويش301172

لواء القويسمةالحسنية االساسية الثانية المختلطةالسادسدانا تركي سالم المرازقه311447

لواء القويسمةاسكان المالية والزراعة الثانوية المختلطةالسادسراما جواد قاسم قعدان321452

لواء ماركاالكرامة االساسية المختلطةالسادسراما محمد سعيد عبد العزيز331177

قصبة عمانحي ام تينة االساسية االولى للبناتالسادسرزان خلدون حيدر المعايطه341178

قصبة عمانالبتراء االساسية للبناتالسادسرغد احمد محمد فهد البشير351183
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وكالة الغوثإناث الزهور اإلعدادية األولىالسادسرغد أكرم محمود النابلسي361184

مديرية التعليم الخاصالجودة العربيةالسادسرند حمزه نمر عمرو371751

مديرية التعليم الخاصدروب االصالة والمعاصرةالسادسرند محمد محسن الرواشده381456

مديرية التعليم الخاصالمهارات الدوليةالسادسروان ناصر احمد ابومعيلش391462

مديرية التعليم الخاصالوطن العربي االولىالسادسرؤى انور محمد عمرو401470

مديرية التعليم الخاصمكة المكرمةالسادسرؤى حسن الدين هاني قطيشات411467

مديرية التعليم الخاصالوطن العربي االولىالسادسرؤى حسين سمير رشيد421465

لواء ماركاضاحية األمير حسن س مالسادسرؤى خالد علي المومني431189

قصبة عماناالمير زيد بن شاكر االساسية المختلطة االولىالسادسرؤى خالد محمد الجواعده441192

قصبة عماناالسراء االساسية المختلطةالسادسريم منير وليد الحمامي451194

مديرية التعليم الخاصدروب االصالة والمعاصرةالسادسزينة محمد محمود ابوعواد461474

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية للبناتالسادسزينه نجيب حسن القناص471476

مديرية التعليم الخاصمدارس الفريد النموذجيةالسادسساره احمد عطا هللا القاضي481204

لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسسديل خالد محمود الزعبي491478

لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسسلمى تيسير عبد الرحمن جبر501481

مديرية التعليم الخاصالجيل الصالح النموذجيةالسادسسما رامز قاسم عبد النبي511776

قصبة عمانالراشدية االساسية للبناتالسادسسيرا يحيى فالح عيال عواد521209

لواء ماركاام علقان األساسية المختلطةالسادسصفية فوزي محمد الزريقات531214

لواء ماركاانيسة بنت كعب الثانوية المختلطةالسادسضحى يوسف عبد الكريم الزغاتيت541215

مديرية التعليم الخاصالوطن العربي االولىالسادسفاطمة حسين خالد حمدان551484

لواء القويسمةابوعلندا االساسية المختلطةالسادسفرح احمد زهير الراميه561487

لواء ماركاام ورقة االنصارية االساسية للبناتالسادسالرا سامر يحيى عرار571224

لواء ماركاام ورقة االنصارية االساسية للبناتالسادسلجين محمد نظمي الربيعي581226

لواء ماركاام ورقة االنصارية االساسية للبناتالسادسليان احمد عبد المهدي الخريبات591230

لواء القويسمةضاحية االمير علي االساسية االولى للبناتالسادسليان اياد احمد مقبل601492

مديرية التعليم الخاصاالنباط التربويهالسادسليان عبد الجواد محمد شقور611796

مديرية التعليم الخاصاكاديمية المرشدالسادسليان نبيل حسين حبش621231

لواء الجامعةام زويتينة االساسيه المختلطةالسادسليلى عبد هللا عبد اللطيف خريشه631234

مديرية التعليم الخاصالقدس الشريفالسادسليلى مرشد محمد حمد هللا641494

قصبة عماننسيبة بنت كعب االساسية االولى للبناتالسادسلين نضال شفيق علي651236

لواء القويسمةمرج الحمام االوسط االساسية المختلطةالسادسمرام محمد عبد الرحيم االشهب661505

لواء القويسمةالحسنية االساسية الثانية المختلطةالسادسمريم كامل داود حماد671508

قصبة عمانربة عمون االساسية االولى للبناتالسادسملك عماد محمد المنسي681244

مديرية التعليم الخاصاكاديمية القادة الدولية/ روابي عمان السادسملك فادي سميح الرجبي691811

لواء ماركاليلى الغفارية االساسية االولى للبناتالسادسندى جعفر محمد عودة هللا701251
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لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسندى فراس حسن الروسان711516

لواء القويسمةالحسنية االساسية الثانية المختلطةالسادسنور حاتم محمود الحوراني721521

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية للبناتالسادسنور عبد الرحيم ابراهيم الزغير731519

قصبة عماننسيبة بنت كعب االساسية االولى للبناتالسادسنور عبد هللا فهمي عبد الرحمن741260

مديرية التعليم الخاصالزهراء االهليةالسادسنور مروان رشيد الرواشدة751261

لواء القويسمةاسكان المالية والزراعة الثانوية المختلطةالسادسهبه سليمان موسى العودات761522

مديرية التعليم الخاصدروب االصالة والمعاصرةالسادسهبه طارق داود ابو اسنينه771523
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