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لواء ماركاالكرامة االساسية المختلطةالسادساسراء راني حسين الصمادى11001

مديرية التعليم الخاصقرطبة الدوليةالسادسامل محمد احمد ابوصبيح21004

قصبة عماناالميرة عالية الثانوية للبناتالسادسانسام محمد هادي الحضرمي31005

لواء القويسمةضاحية االمير علي االساسية االولى للبناتالسادسايات محمود صالح عليان41874

قصبة عمانغزية العامرية االساسية للبناتالسادسألما يوسف عبد الرحيم النوتي51008

قصبة عماننسيبة المازنية االساسية المختلطةالسادسأندلين اسامه محمد ابو فضه61009

لواء القويسمةام نوارة االساسية الثانية المختلطةالسادسبانه ابراهيم احمد نصار71881

وكالة الغوث الدوليةاناث النزهة االبتدائية األولىالسادسبشرى اكرم مبارك منسي81016

قصبة عمانغزية العامرية االساسية للبناتالسادسبشرى فواز حمدي المسلماني91015

قصبة عمانالجزائر االساسية للبناتالسادسبلقيس اياد رشيد قرقش101019

لواء الجامعةجويريه ام المؤمنين االساسية للبناتالسادستاج محمود احمد العكاشه111025

لواء ماركاام سلمة األساسية للبناتالسادستاال ثائر رياض خليفه121026

لواء القويسمةام الحيران الثانوية للبناتالسادستاال كايد خليفة الدهيسات131885

قصبة عمانرقية بنت الرسول االساسية االولى لالناثالسادستاله وائل محمد الكسجي141029

لواء القويسمةام الحيران االساسية المختلطةالسادستالين عبد هللا عاطف المدهون151886

لواء ماركاضاحية االمير حسن س مالسادستسنيم محمد علي العزازي161032

قصبة عماناليرموك االساسية االولى للبناتالسادسثناء وليد وجيه االقرع171037

مديرية التعليم الخاصمنابر األقصى الثانيةالسادسجمان احمد عبد الدايم الجواودة181038

وكالة الغوث الدوليةاناث النزهة االبتدائية الثانيةالسادسجمانه محمد عبد الوهابالصالحي191039

لواء ماركاللبنات / 2/ س / الشيماء السادسجنى بالل خليل القاضي201050

قصبة عماننسيبة بنت كعب االساسية االولى للبناتالسادسجنى حسن موسى المسالمه211053

مديرية التعليم الخاصجمعية باب الوادالسادسجنى عبدالرحمن عبدهللا القضاه221042

لواء ماركاالحكمة األساسية المختلطةالسادسجنى فؤاد محمد سربل231041

مديرية التعليم الخاصروابي القدس االولىالسادسجود انس عبدالفتاح االقطش241060

مديرية التعليم الخاصالتالل الذهبيةالسادسدانة اياس حسن عبد الهادى251080

قصبة عمانسودة بنت زمعة االساسية المختلطةالسادسراما حامد عرفات مرقه261090

مديرية التعليم الخاصالماجد الدوليةالسادسراما محمد عياش الشمالي271095

لواء الجامعةقيساريا االساسيه للبناتالسادسراما نايف جبر الزيتاوى281088

وكالة الغوث الدوليةإناث الطيبة اإلعدادية األولىالسادسرائده يوسف محمد الزير291098

لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسرزان ماجد عبد هللا الحجوج301918

مديرية التعليم الخاصاالنباط التربويهالسادسرهف رائف محمد أبو لبدة311108

لواء القويسمةاسكان الصيادلة االساسية االولى للبناتالسادسرهف مروان مصطفى حسن321923

لواء ماركاعمورية األساسية االولى للبناتالسادسروعه مصطفى جميل محمود331112

لواء القويسمةمرج الحمام االوسط االساسية االولى للبناتالسادسريماس زهير محمود ادكيدك341932

وكالة الغوث الدوليةإناث الزهور االبتدائية االولىالسادسريماس عبد الكريم351120
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قصبة عماناالمير زيد بن شاكر االساسية المختلطة االولىالسادسزينه حاتم كامل هارون361131

لواء القويسمةمرج الحمام االوسط االساسية االولى للبناتالسادسسارة حامد محمد دنون371936

لواء القويسمةنسيبة المازنية االساسية االولى للبناتالسادسساره اياد صالح الحديد381940

قصبة عماناليرموك االساسية االولى للبناتالسادسساره مصطفى عمر ابو عجميه391142

قصبة عماناالمير زيد بن شاكر االساسية المختلطة االولىالسادسساره يوسف احمد عيسى401141

لواء القويسمةاسكان الصيادلة االساسية االولى للبناتالسادسسلمى أحمد مطلق الطالفيح411948

لواء القويسمةاسكان المالية والزراعة الثانوية المختلطةالسادسسلمى زياد محمد سنجق421949

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية للبناتالسادسسلمى عيسى عبدالحميد عيسى431950

مديرية التعليم الخاصدروب االصالة والمعاصرةالسادسسلمى محمد محمود ابو عواد441152

لواء ماركانايفة األساسية المختلطة الثانيةالسادسسندس محمود اسماعيل ابوعثمان451159

لواء القويسمةالجويدة االساسية المختلطةالسادسسوار عماد محمد بني هذيل461951

لواء القويسمةنسيبة المازنية االساسية االولى للبناتالسادسصفا عرب عبد الغني القصراوى471954

لواء ماركاعمورية األساسية االولى للبناتالسادسعال محمد عبد المغني الدويك481170

لواء الجامعةاالولى/ ام طفيل االساسية المختلطة السادسغنى علي ابراهيم خريسات491178

لواء الجامعةحفصة بنت عمراالساسيه المختلطهالسادسغنى معن مصطفى اللهاليه501180

مديرية التعليم الخاصاناث/ الحصاد التربوي السادسفرح احمد كامل عاشور511187

لواء الجامعةضاحيه الرشيد الثانويه الشاملةالسادسفرح خالد رمزي كريم521182

لواء الجامعةام كلثوم االساسية الجديدة للبناتالسادسقبس هاشم رفيق الوزير531188

لواء ماركازرقاء اليمامـة االساسية للبناتالسادسالنا راجي حسن الشريف541192

لواء القويسمةالجويدة االساسية المختلطةالسادسالنا فراس عبد المجيد ابو خيران551963

لواء وادي السيرام حبيبة األساسية المختلطةالسادسلجين ظاهر عبد هللا السليحات561965

مديرية التعليم الخاصبراعم ماركا النموذجيةالسادسلمار عالء محمد جاد هللا571196

وكالة الغوث الدوليةاناث الهاشمي االعدادية الثانيةالسادسلميس حسام محمد حميدى581200

قصبة عماناالسراء االساسية المختلطةالسادسليان احمد صالح وهبه591212

قصبة عماناليرموك االساسية االولى للبناتالسادسليان احمد مصطفى الترك601203

مديرية التعليم الخاصالبحث العلميالسادسليان احمد ناصر البنا611214

لواء القويسمةام قصير والمقابلين االساسية للبناتالسادسليان اسامه محمد االعرج621977

لواء القويسمةالجويدة االساسية المختلطةالسادسليمار باسم خليل نصار الشحاتيت631980

مديرية التعليم الخاصالتنوير االهليةالسادسليمار حبيب مشتهى احمد641216

لواء القويسمةنسيبة المازنية االساسية االولى للبناتالسادسلين احمد اسماعيل ابو خضره651983

مديرية التعليم الخاصالحجاز األهلية الثانيةالسادسلين احمد محمد منصور661229

مديرية التعليم الخاصالحداثة التربويةالسادسلين حسين محمد المناصره671219

لواء الجامعةالكماليه االساسيه المختلطةالسادسلين عبد الرحمن ادريس خليل681221

لواء القويسمةام نوارة االساسية الثانية المختلطةالسادسلين مصطفى تيسير محمد691982

لواء ماركاباب الواد األساسية المختلطة الثانيةالسادسلين يزن سالم ابو الحاج701228
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مديرية التعليم الخاصقرطبة الدوليةالسادسليندا عدنان مسلم الجعبة711231

مديرية التعليم الخاصاكاديمية ميراس الدوليةالسادسمايا سامي محمد شريف مرقه721239

مديرية التعليم الخاصاالوائل الدوليةالسادسمايا معاذ كامل ابو صافي731236

لواء القويسمةمرج الحمام االوسط االساسية االولى للبناتالسادسمريم محمد عبد الرحيم االشهب741993

مديرية التعليم الخاصالمسرى الدوليةالسادسملك بشير محمود طومار751248

لواء القويسمةيافا االساسية االولى للبناتالسادسمنى عبدهللا سالم الصليبي761995

لواء ماركادار السالم االساسية المختلطة الثانيةالسادسميرا محي صالح غانم771263

لواء القويسمةاليادودة االساسية الثانية للبناتالسادسميرال ايمن توفيق عبدهللا781999

مديرية التعليم الخاصروابي القدس الثانيةالسادسميس مجدي حسين غنمه791270

لواء ماركااسكان ماركا االساسية المختلطةالسادسميسان محمد حسن ابوعليا801274

لواء القويسمةفاطمة الزهراء االساسية للبناتالسادسنورالهدى علي غازى الربعي812003

وكالة الغوث الدوليةاناث الهاشمي االعدادية األولىالسادسوالء بالل محمد الخوالده821291

مديرية التعليم الخاصالوطن العربي االولىالسادسيارا رمزي محمد الزبن831293

مديرية التعليم الخاصقرطبة الدوليةالسادسيارا وليد احمد الحوامدة841297

لواء ماركاالخنساء األساسية االولى للبناتالسادسياسمين ناصر خليل النجار851300
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