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قصبة اربدميسون الدمشقيه االساسيه المختلطةالسادساسيل بالل حسين سلمودي12502

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسايمان صالح الشيخ حسنين خضر22509

قصبة اربدأكاديمية الفرح األساسية المختلطةالسادسايناس ايمن محمد العكور32512

بني عبيدمدرسة العهدالسادسايه لؤي كمال الدخل هللا42514

بني عبيدحفصه بنت عمر االساسية المختلطةالسادسآرام عماد عبد الرؤوف المصري52519

قصبة اربدبيت راس االساسيه للبناتالسادسآيه محمد غالب عبد الغني ابو بكر62523

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسبانا سميح محمد حميدات72528

بني عبيدمدرسة األكاديمية الكبرى الدوليةالسادسبانه ماجد علي مساعده82530

قصبة اربدناطفة االساسية للبناتالسادسبانه وائل عبد الرحمن الخصاونه92529

قصبة اربدزبيده االساسيه للبناتالسادستاال عيد يوسف عبد العال102537

بني عبيدمدرسة عكاظ الدوليةالسادستاال معاذ سليمان عبيدات112536

قصبة اربدميسون الدمشقيه االساسيه المختلطةالسادستاال مهند محمد عوده122534

بني عبيدرابعة العدوية االساسية المختلطةالسادستاله احمد عاطف وهيبي132539

بني كنانةملكا االساسيه للبناتالسادسجمان جهاد محمد جمحاوي142543

قصبة اربدمروج السنابلالسادسجنى اسامه غسان عبد هللا152550

بني عبيدمخ/ س/مريم بنت عمرانالسادسجنى خالد فوزي ابو الرب162556

بني عبيدمدرسة جوهرة المنارة الثانوية الشاملةالسادسجنى سامر عبد الرحيم ابو جازوه172554

قصبة اربداالفق الجديدالسادسجنى عبد هللا محمد الحوارنه182547

قصبة اربدزبيده االساسيه للبناتالسادسجود اسامه محمد عالونه192559

قصبة اربدالكرامة االساسيه المختلطةالسادسجود عمر تيسير الصياح202558

وكالة الغوثإناث مدينة إربد اإلعدادية الثانيةالسادسجود محمود سمير التينة212561

بني عبيدمدرسة عباس ابن فرناس االساسيةالسادسحال زكريا عبد هللا الشرع222563

قصبة اربددار المعرفة التربويةالسادسدانه محمود مصطفى صالح232572

بني عبيدمدرسة جوهرة المنارة الثانوية الشاملةالسادسدياال انس محمد الحورى242574

بني عبيدمدرسة معجزة االسراءالسادسديدن فؤاد شبيب الخصاونه252575

الرمثامدرسة رواد العلم االساسيةالسادسراما مصطفى عبد الكريم ابو زريق262583

قصبة اربدنفيسه بنت الحسن األساسية للبنات الثانيةالسادسراما مهند كامل منسي272580

قصبة اربدنفيسه بنت الحسن األساسية للبنات الثانيةالسادسرغد احمد رضوان ابو حماد282589

بني عبيدمدرسة منارة االمين النموذجيةالسادسرغد حسام فؤاد البياري292591

قصبة اربدضاحيه الحسين الثانوية الشاملة للبناتالسادسرغد عبد العزيز شحده الجدع302590

بني كنانةخديجة بنت خويلداألساسيه المختلطةالسادسرنا ماجد فتحي البيطار312594

قصبة اربداربد النموذجية الثانوية المختلطةالسادسرند اسعد شاهر زريق322595

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسرنيم احمد زكي الشرمان332597

المزار الشماليالمزار االساسية للبناتالسادسساجده علي محمد الشرمان342620

بني عبيدحفصه بنت عمر االساسية المختلطةالسادسساره معن يوسف خصاونه352626
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بني عبيدمخ/ س/مريم بنت عمرانالسادسساره وجدي عبدالكريم القرعان362629

بني عبيدمدرسة اكاديمية لوريت التربويةالسادسسالم عبدهللا موسى العواد372637

بني كنانةالقدس األساسية المختلطةالسادسسلمى خالد نور الدين حمادنه382639

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسكنده ناصر محمد العالم392664

قصبة اربدالمبتغى النموذجية االساسية المختلطةالسادسالمار محمد امين غانم402666

قصبة اربدأكاديمية التميّز التربويةالسادسلجين جمال محمد سعيد الغزاوي412668

قصبة اربدزبيده االساسيه للبناتالسادسلجين عالء حسن العقول422673

قصبة اربدحي الصالح األساسية للبناتالسادسلجين محمد يوسف هيالت432672

بني عبيدالفرع الثاني-مدرسة جوهرة المنارةالسادسلمار هيثم عدنان خطاطبه442674

قصبة اربدميمونه بنت الحارث االساسيه للبناتالسادسلميس محمود محمد ابو خضره452680

قصبة اربدالجيل الجديد الثانويةالسادسليلى محمد سامي جعرون462685

قصبة اربداجنادين االساسيه للبناتالسادسلين باسم محمد المشتولي472696

قصبة اربداربد/ مدرسة راهبات الوردية السادسلين ثابت علي مصطفى482694

بني عبيدمدرسة عكاظ الدوليةالسادسلين زيدون عبد المجيد الرفاعي492693

بني عبيدزينب بنت الرسول االساسية للبناتالسادسلين عدنان محمد عاشور502695

قصبة اربدزبيده االساسيه للبناتالسادسلينا طارق عدنان الغزاوي512700

قصبة اربدالمدرسة النموذجية لجامعة اليرموكالسادسميار عامر محمد الصبيحات522709

بني عبيدمخ/ س/مريم بنت عمرانالسادسميار عوني عبد الوهاب طبيشات532708

قصبة اربدعلعال الثانوية الشاملة المختلطةالسادسميريام محمد سلطان الرفاعي542715

قصبة اربداربد/ مدرسة راهبات الوردية السادسنادين ثابت علي مصطفى552718

بني كنانةملكا االساسيه للبناتالسادسنور حسن عبد هللا بني اسماعيل562724

قصبة اربدالندى النموذجيةالسادسهاشم عبد الهادي حمد بشير572728

بني عبيدالفرع الثاني-مدرسة جوهرة المنارةالسادسهبة هللا محمود علي الردايده582729

قصبة اربدالمدرسة النموذجية لجامعة اليرموكالسادسهبه فيصل قسيم الخطيب592732

قصبة اربدمدرسة ساغوالسادسهبه محمد محمود جرادات602731

قصبة اربداالفق الجديدالسادسيارا محمود احمد بني هاني612735
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