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قصبة اربداليقينالسادسألما علي خالد الجرادات12494

قصبة اربدالكرامة االساسيه للبناتالسادسآيه محمد يوسف كليب22498

قصبة اربدضاحية الحسين الثانوية الشاملة للبناتالسادستالية اآليات لؤى فالح الدويكات32516

قصبة اربدالكرامة االساسيه للبناتالسادستالين عبد الرحمن محمد ابو منصور42517

قصبة اربدخديجة أم المؤمنين الثانوية الشاملة المختلطةالسادسجنى مراد خالد جبعي52536

بني عبيدالفرع الثاني-مدرسة جوهرة المنارةالسادسجود حازم سامي نصير62550

بني عبيدالمختلطة/ س/نسيبة المازنية السادسجود صفوان ابراهيم عثامنه72541

لوائي الطيبة والوسطيةعائشة أم المؤمنين األساسية المختلطةالسادسحال محمد عبد القادر قرعان82557

قصبة اربدحواره االساسية للبناتالسادسخديجه محمد نور سليمان عوده هللا92563

قصبة اربدزبيده االساسيه للبناتالسادسدانه ايمن محمود مقدادى102571

بني عبيدمريم بنت عمران االساسية المختلطةالسادسدانه نوح محمد بني عامر112570

قصبة اربدزبدة فركوح االساسية للبناتالسادسدعاء ماهر خلف ردايده122574

قصبة اربدسوم االساسية للبناتالسادسراما احمد محمد الشناق132582

المزار الشماليالمزار االساسية للبناتالسادسراما علي عبد الرحمن الشرمان142583

وكالة الغوث الدوليةإناث وقاص اإلعداديةالسادسرتاج عبدالمطلب فضل خضراوي152586

قصبة اربدأم حبيبة األساسية للبناتالسادسرغد جمال عبد الفتاح ابو الرب162591

قصبة اربدزبدة فركوح االساسية للبناتالسادسرند احمد سعود الربيقي172601

المزار الشماليس المختلطة للبنات/المزارالسادسرنيم رياض عبدهللا الشرمان182607

بني عبيدالحصن االساسية المختلطةالسادسرؤى محمود محمد تيم192613

بني عبيدمدرسة أكاديمية السرمدالسادسريان عبدهللا محمد الخطاطبه202615

قصبة اربدبشرى الثانويه الشاملة المختلطةالسادسريتال عبد هللا فخرى جرادات212618

قصبة اربدزحر االساسيه المختلطهالسادسريم حيدر محمد الهزايمه222620

بني عبيدمدرسة المرساةالسادسريماس حسن علي الصقور232629

قصبة اربدضاحية الحسين الثانوية الشاملة للبناتالسادسسجى صالح محمد العمري242650

قصبة اربدنسيبة المازنية االساسية للبناتالسادسسدرة غسان احمد عمرى252651

بني عبيدمدرسة اكاديمية لوريت التربويةالسادسسلمى اشرف سليمان طواها262665

بني عبيدزينب بنت الرسول االساسية للبناتالسادسسلمى سهيل سليمان اللطايفه272661

الكورةسميه االساسيه المختلطهالسادسسلمى عبد هللا عبد القادر الشريده282667

بني عبيدمدارس أكاديمية عرارالسادسسلمى معن صالح صالح292664

قصبة اربداربد/ مدرسة راهبات الوردية السادسسيرين زياد وليم الخياط302675

قصبة اربدجمحا الثانوية للبناتالسادسغنى زهير احمد ذينات312696

قصبة اربدفوعرا الثانويه الشاملة للبناتالسادسغنى صالح عبد الكريم الحسن322700

قصبة اربدفاطمة بنت اليمان الثانوية المختلطةالسادسغنى عبد العزيز علي القرعان332691

قصبة اربدضاحية الحسين الثانوية الشاملة للبناتالسادسفرح اسامه عنبر العنبر342702

الكورةجنين الصفا الثانوية الشاملة المختلطةالسادسفرح علي محمد مستريحي352703
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قصبة اربدحواره االساسية للبناتالسادسقمر طه حسن قرباع362709

بني عبيدمدرسة جوهرة المنارة الثانوية الشاملةالسادسكنز زكريا محمد بني مرعي372713

قصبة اربدشجرة الدر االساسية المختلطةالسادسلمار احمد جودت طعاني382721

قصبة اربدبيت راس الثانوية الشاملة للبناتالسادسلمار بشار فوزي حسين392717

قصبة اربدمدارس دار العلوم الثانوية المختلطةالسادسلمار زياد محمد عموش402718

بني عبيدزينب بنت الرسول االساسية للبناتالسادسلمار مبرور محمد النمرات412723

بني عبيدمدرسة اديسون النموذجية الدوليةالسادسليان امجد تيسير الشريف422728

المزار الشماليث ش للبنات/حوفا المزارالسادسلين أيمن خليفة العمرى432744

قصبة اربدزبدة فركوح االساسية للبناتالسادسلين عثمان محمد علي الربابعه442742

بني عبيدمدرسة اكاديمية لوريت التربويةالسادسلين محمد عبد الرحيم ابوجازوه452738

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسلين معتصم باهلل صالح بني ياسين462741

الرمثاحفصه بنت عمر االساسية للبناتالسادسماريا عبد المهدي محمد المصري472748

بني عبيدمريم بنت عمران االساسية المختلطةالسادسماسه وليد محمد الخصاونه482750

الرمثاحفصه بنت عمر االساسية للبناتالسادسمجد موفق احمد الدرابسه492754

قصبة اربدبشرى الثانويه الشاملة المختلطةالسادسملك عادل عيسى جرادات502767

قصبة اربداليقينالسادسميار حذيفه وليد المقداد512776

قصبة اربدرفيده االسلميه االساسيه المختلطةالسادسميار سهيل محمد الخطيب522774

قصبة اربداجنادين االساسيه للبناتالسادسنور سهيل سعيد البطاينه532787

قصبة اربدضاحية الحسين الثانوية الشاملة للبناتالسادسنور صالح الشيخ حسنين خضر542792

بني عبيدمدرسة اكاديمية روفانالسادسنوره خالد مناور الخصاونه552799

قصبة اربدالمدرسة النموذجية لجامعة اليرموكالسادسيارا عبد هللا هاشم العمري562806

قصبة اربدكفريوبا االساسية المختلطةالسادسيقين عامر محمد بطاينة572812
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