
# االسم الفرع 

1 زين كايد عوض خريس    اربد

2 هيا حسن عطا الخطيب    اربد

3 سمر محمد حسن ابراهيم    اربد

4 ير    ز هنادي عبد الرحيم توفيق جنز اربد

5 عال حسان عبد هللا الكرنز    اربد

6 نجالء الياس اديب الطربوش    اربد

7 ماجده محمد رفاعي سعيفان    اربد

8 نرسين وليد خالد الجنيد    اربد

9 ز محمد الجعفري    ناهده امي  اربد

10 انعام صالح موىس الدغيمات    اربد

11 ي عقله عليان   
وسن وصفز اربد

12 فت موىس محمد الفرج    من  اربد

13 االء شوكت عوض طشطوش    اربد

14 مأمون ممدوح محمود عطوه    اربد

15 اسماء محمد عبد الرزاق قديسات    اربد

16 ليالي احمد محمد العودات    اربد

17 اسماء عبد هللا حسن صالح    اربد

18 فيداء ابراهيم غطاس الصايج    اربد

19 ز    صفاء محمد  الرساحي  اربد

20 ز حميد احمد    امنه حسي  اربد

21 ز نهاد سليمان مراد    نيفي  اربد

22 ابتهال شفيق محمود الكوفحي    اربد

23 ايات علي عامر بطاينه    اربد

24 ساره وليد محمد الجمره    اربد

25 منال احمد حسن مصالحه    اربد

26 ز    الهام زيد خضز الصياحي  اربد

27 ساره ابراهيم محمود الخطيب    اربد

28 منز حسن احمد عيارصه    اربد

29 ز الصالح    ريما كامل حسي  اربد

30 ونا حسام محمود ست ابوها    فن  اربد

31 ي   
ز
هيفاء محمد سليمان الطعان اربد

1 سوسن علي  العجاج    قية البادية الرسر

2 فات    هيا حمدان سليم الرسر قية البادية الرسر

3 ي نارص السلمان    حمده درين  قية البادية الرسر

4 حال خالد قاسم المساعيد    قية البادية الرسر

5 اسماء صالح  الدودي    قية البادية الرسر

6 ملك عبدالباسط  الحاجقاسم    قية البادية الرسر

7 فات    فاطمه طلب مريبيع الرسر قية البادية الرسر

8 فات    نجاح خلف نهار الرسر قية البادية الرسر

9 منتىه جاسم محمد المساعيد    قية البادية الرسر

10 لطيفه محمد سودي المساعيد    قية البادية الرسر

11 سعاد ساير نزال المساعيد    قية البادية الرسر



12 ز النهار    خوله احمد حسي  قية البادية الرسر

13 شيمه عايد عوده المساعيد    قية البادية الرسر

14 ي غياض المساعيد   
ابتسام راضز قية البادية الرسر

15 فات    حربه خلف عقيل الرسر قية البادية الرسر

16 لميس منصور محمود راشد    قية البادية الرسر

17 فاتن محمد عايد المساعيد    قية البادية الرسر

18 ز سيار العظامات    رحمه حسي  قية البادية الرسر

19 جميله مشوح حسن العظامات    قية البادية الرسر

20 اسماء سلمان  العويد    قية البادية الرسر

21 نايل عطا كايد السحيم    قية البادية الرسر

22 صفاء محمد زعل هالل    قية البادية الرسر

23 ز مفلح المساعيد    رحمه حسي  قية البادية الرسر

24 فات    دعاء سعود عواد الرسر قية البادية الرسر

25 ي الهديب   
روان محمد سخنز قية البادية الرسر

26 سليم سالم نهار علوان    قية البادية الرسر

27 فات    طيار سعود حمدان الرسر قية البادية الرسر

28 ي المساعيد   
 
مي محيسن شان قية البادية الرسر

29 عال ايمن احمد الفاخورى    قية البادية الرسر

30 فات    بسمه قاسم محمد الرسر قية البادية الرسر

31 ذيبه محمد حمد المساعيد    قية البادية الرسر

1 ي حمد اجود البلعوس   
ز
مهان األزرق

2 دالل صبح سالم الحفوري    األزرق

3 الماسه ذيب يوسف الحريشه    األزرق

4 فريدى زيدان نواف ابو لطيف    األزرق

5 جزعه محمد مريحيل المساعيد    األزرق

6 هيفاء عبده حامد العفن     األزرق

7 ندى سليمان سلمان العزازمه     األزرق

8 عبيده  سميح  فايز  اسعيد    األزرق

9 فوازه حسن  احمد    األزرق

10 ي  ابولطيف    
ز
بسام  فضل هللا هان األزرق

11 دينا احمد ذيب المحمد المحمد المطرود    األزرق

12 ايهاب اسامه سعيد العقيلي    األزرق

13 عماد اسامة سعيد العقيلي    األزرق

1 عه    عيده محمد بخيت الرسر البادية الغربية

2 خالد عوض خلف الرويس    البادية الغربية

3 الشماء عطاهللا كريم الظاهر    البادية الغربية

4 الهام محروز جاسم الدليمي    البادية الغربية

5 نوال فالح  سارى    البادية الغربية

6 منال كساب ارحيل السلمه    البادية الغربية

7 حمده محمد عفن الحرافشه    البادية الغربية

8 تمام سالم سليمان حجازي    البادية الغربية

9 وضحه عوض خلف العزي    البادية الغربية

10 ي    سناء صالح علي الشلن  البادية الغربية



11 نهال وادي هالل الحسن    البادية الغربية

12 منتىه عقله مطر رسحان    البادية الغربية

1 رانيا احمد محمد ثامر    البقعة

2 ايناس خضز فالح العامر    البقعة

3 فت محمد خليل غانم    من  البقعة

4 ملكه سيد علي محمد    البقعة

5 حنان جابر محمد الحواجره    البقعة

6 هاله كايد عبد هللا دريعات    البقعة

7 هبه يارس خليل وادي    البقعة

8 مرح احمد عبد القادر الكايد    البقعة

9 ايمان عبد القادر محمد العلوى    البقعة

10 نائله جميل عبد اسعد    البقعة

11 تغريد  صبحي احمد  حمد    البقعة

12 هدى رشيد  الحريري    البقعة

13 ز عامر    نجوى علي حسي  البقعة

14 رزان عبد الرزاق عبد الحميد الوريكات    البقعة

15 ز عصام  قداح    حني  البقعة

16 رجاء فتحي صالح ابو شنب    البقعة

17 ي   
منال جمال علي العوضز البقعة

18 مرفت توفيق محمد ابو اصبع    البقعة

19 وداد ابراهيم محمد الصعيدي    البقعة

20 ي   
 
هنادي منن  محمد العنان البقعة

21 نوال سلمان سويلم ابوشنان    البقعة

22 ورود يوسف علي الرشايده    البقعة

23 ز عامر    نجوى علي حسي  البقعة

24 مها عبد هللا محمود ابو رواع    البقعة

25 سعاد اسماعيل شحاده ذياب    البقعة

26 سونيا فريد محمود عكاشه    البقعة

27 امل احمد محمد الطبيشات    البقعة

28 فرح يارس خليل وادي    البقعة

29 ي    ه احمد محمد المرن  امن  البقعة

30 ريم رشيد  الحريري    البقعة

31 جواهر  محمد زعل  الخوالده    البقعة

32 لم عاطف عيىس الوريكات    البقعة

33 رزان عبد الرزاق عبد الحميد الوريكات    البقعة

1 ي المدانات   
فادي كمال لطفز تكنو لوجيا

2 فاتن فراس نوفل محمود    تكنو لوجيا

3 ز خليفه    وسام جهاد حسي  تكنو لوجيا

4 بانه اسماعيل عبدهللا القيىسي    تكنو لوجيا

5 كريم فواز محمد حجاوي    تكنو لوجيا

6 هبه يعقوب سعيد العبيدي    تكنو لوجيا

7 قصي كمال حمدان علي الغانم    تكنو لوجيا

8 ز سمرين    ف حسي  احمد ارسر تكنو لوجيا



9 ي   
 
غون روند رامز جالل الن  تكنو لوجيا

10 عمر طارق محمد قورشه    تكنو لوجيا

1 نداء محمد نجيب سماره    الرصيفة الشمالي

2 كهرمان محمد خميس السيد    الرصيفة الشمالي

3 ايمان اسماعيل عواد العطاونه    الرصيفة الشمالي

4 يل    يل جن  احالم تيسن  جن  الرصيفة الشمالي

5 بسمه مبارك مفلح الغدير    الرصيفة الشمالي

6 ز مصطفز احمد هوارى    نرمي  الرصيفة الشمالي

7 انتصار نعيم مطيع حماد    الرصيفة الشمالي

8 ي سعيد  الصالح   
هناء  لطفز الرصيفة الشمالي

9 ي   
امنه مصطفز محمد المشنز الرصيفة الشمالي

10 نادين علي نسيم حماد    الرصيفة الشمالي

11 سناء ابراهيم عارف تيم    الرصيفة الشمالي

12 نرسين فوزى خلف رواشده    الرصيفة الشمالي

13 ز ابراهيم موىس القطاوي    حني  الرصيفة الشمالي

14 رغده فؤاد حسن عرار    الرصيفة الشمالي

15 يوسف مازن ابراهيم بركه    الرصيفة الشمالي

16 ز العطاونه    فاطمه سليمان حسي  الرصيفة الشمالي

17 وفاء  مصطفز  موىس  القضاه     الرصيفة الشمالي

18 سحر خليل موىس خليفه    الرصيفة الشمالي

19 كفاح اسماعيل حسن عقل    الرصيفة الشمالي

20 جواهر صامد  عاطف الخاليله    الرصيفة الشمالي

21 ريم زكريا محمود أبو سعيفان    الرصيفة الشمالي

22 ز ابراهيم عبدالرحيم عيد    ياسمي  الرصيفة الشمالي

23 ايات مسعود راشد شامي    الرصيفة الشمالي

24 صباح درويش نمر الدباكي    الرصيفة الشمالي

25 مها عبد الرحيم شوكت قاسم    الرصيفة الشمالي

26 يونس عبد هللا خلف المعمر    الرصيفة الشمالي

27 ز ابراهيم عبدالرحيم عيد    ياسمي  الرصيفة الشمالي

1 بيان نجيب محمود الشلعوط    ي الرصيفة الجنون 

2 ناريما خالد محمود طرخان    ي الرصيفة الجنون 

3 حنان شفيق حسن ابوجودا    ي الرصيفة الجنون 

4 ي عياد   
ه نبيل حسنز امن  ي الرصيفة الجنون 

5 خديجه ابراهيم صالح ابو كشك    ي الرصيفة الجنون 

6 منيفه خميس سويلم ابو سهيبان    ي الرصيفة الجنون 

7 رغده احمد محمد ابو الصقن     ي الرصيفة الجنون 

8 ورود محمد احمد الخطيب    ي الرصيفة الجنون 

9 تغريد محمد محمود مصلح    ي الرصيفة الجنون 

10 بسمه شحده محمد المحروق    ي الرصيفة الجنون 

11 دعاء  زياد  محمد أبو زينه    ي الرصيفة الجنون 

12 سمر محمد سليمان الزريقات    ي الرصيفة الجنون 

13 تماره محمود حسن ابو سيف    ي الرصيفة الجنون 

14 فاطمه محمد محمود جرادات    ي الرصيفة الجنون 



15 غاده زياد اسماعيل غانم    ي الرصيفة الجنون 

16 اعتدال ابراهيم عثمان  البوزيه    ي الرصيفة الجنون 

17 مروه ابراهيم سليم حجاوي    ي الرصيفة الجنون 

18 أيه علي أحمد الهباهبه    ي الرصيفة الجنون 

19 مىه احمد محمود صندوقه    ي الرصيفة الجنون 

20 نضه سالم سالمه الحجوج    ي الرصيفة الجنون 

21 رشا عليان علي ابو عويضه    ي الرصيفة الجنون 

1 هديل غازي عواد مياس    الرمثا

2 منز خلف عوض المضي    الرمثا

3 ساجده محمد خالد خزاعله    الرمثا

4 لؤي عبدهللا يوسف ابراهيم    الرمثا

5 اعتدال احمد عبدالرحمن الرواشده    الرمثا

6 اسماء ابراهيم  عياش    الرمثا

7 بسمه احمد  الضماد    الرمثا

8 ي   
لينا رزق فهد الطرينز الرمثا

9 ز الجراروه    نوفه احمد حسي  الرمثا

10 ي   
ز
ف نمر نجيب العرجان زين الرسر الرمثا

11 رجوه محمد ابراهيم الصقالوي    الرمثا

12 االء غسان محمدراسم الحمادشه    الرمثا

13 ز قاسم الزريقات    رهام حسي  الرمثا

14 غرام محمد عبد الكريم الذيابات    الرمثا

15 ي خالد   
ي محمد صياح بنز

ز
تهان الرمثا

16 رنده عبدالقادر وزان خزاعله    الرمثا

17 كفاح مرعي حسن ابو خضن     الرمثا

18 منار خلف مفلح ادريس    الرمثا

19 منز حسن نواف ابو عليقه    الرمثا

20 ي    اروى عرسان محسن الزعن  الرمثا

21  علي السيالوي   
ز ايمان حسي  الرمثا

22 عبن  جمعه  مسالمه    الرمثا

23 اري    ج حمد رجا مياس    الرمثا

24 عه    دعد ساري عيد الرسر الرمثا

25 ي    هيام عبد القادر محمود الزعن  الرمثا

26 مالك بشار محمد الفواخره    الرمثا

27 ديما غسان محمد راسم الحمادشه    الرمثا

1 دانيا توفيق صالح قطيش     1/الزرقاء 

2 يل المضي    رن  عادل جن  1/الزرقاء 

3 ارساء فخري محمود الشيش    1/الزرقاء 

4 ز  رياض عوده  البداينه     حني  1/الزرقاء 

5 فاتن محمد عبدالكريم الزواهره    1/الزرقاء 

6 ميرس عبد الكريم صالح  الزواهره    1/الزرقاء 

7 انوار مرشد فالح الرسديه     1/الزرقاء 

8 عامر محمد سليمان الرشايده    1/الزرقاء 

9 فتحيه سليمان سالم عبدهللا    1/الزرقاء 



10 تغريد يوسف حسن علي    1/الزرقاء 

11 مها العبد احمد الفار    1/الزرقاء 

12 هناء سالم علي البلوي    1/الزرقاء 

13 ي   
ز
سناء عبد الكريم احمد زيد الكيالن 1/الزرقاء 

14 ذيبه قاسم ضيف هللا العقاربه    1/الزرقاء 

15 خوله احمد سالمه السلمان    1/الزرقاء 

16 ز مفالحه    عبن  حسن امي  1/الزرقاء 

17 ليلي مصطفز محمد االقرع    1/الزرقاء 

18 نوال سخيل نهاب المساعيد    1/الزرقاء 

1 غاده مصطفز ابراهيم غوله    2/الزرقاء

2 سمر محمد عبيد الهنداوي    2/الزرقاء

3 انتصار محمود عبد القادر البطاينه    2/الزرقاء

4 ز عبدهللا مقداد    منال حسي  2/الزرقاء

5 ريم يوسف عوض عبد الخالق    2/الزرقاء

6 مروه جميل عبد القادر ابوشهيل    2/الزرقاء

7 ايمان محمود نجيب النجار    2/الزرقاء

8 ايمان ابراهيم   اقبال    2/الزرقاء

9 تغريد علي خليل الخرشه    2/الزرقاء

10 االء يونس محمد اليونس    2/الزرقاء

11 انتصار محمود عبد القادر البطاينه    2/الزرقاء

12 سمر محمد عبيد الهنداوي    2/الزرقاء

13 عبله اشتيان بشن  الضايره    2/الزرقاء

14 رائده سمن  صالح احمد    2/الزرقاء

15 ي عبد الحميد احمد الضمور   
ز
امان 2/الزرقاء

16 نرسين مروان احمد العاضي    2/الزرقاء

17 والء احمد محمد النعانعه    2/الزرقاء

18 لما محمود موىس ابو اسعيد    2/الزرقاء

19 عبله اشتيان بشن  الضايره    2/الزرقاء

1 روال محمود محمد ابو العيش    الزرقاء الجديدة

2 والء سليمان محمد الشيخ عيد    الزرقاء الجديدة

3 ز    يرسى  عبدو  حاجحسي  الزرقاء الجديدة

4 اسماء سعد حمود الجعافرة    الزرقاء الجديدة

5 ليندا محمد  محمود  المحمود    الزرقاء الجديدة

6 ز غالب تميم نوار    ماجدولي  الزرقاء الجديدة

7 عال محمود فايز غنام    الزرقاء الجديدة

8 وفاء فايز محمود عبد الدايم    الزرقاء الجديدة

9 عدنان منصور عوض العيىس    الزرقاء الجديدة

10 وفاء مصباح خليل خليل    الزرقاء الجديدة

11 سائده محمد سالمه سالم    الزرقاء الجديدة

12 ي   
موفق اديب محمد المومنز الزرقاء الجديدة

13 علياء سعدو حسن ايوب    الزرقاء الجديدة

14 طارق احمد ابراهيم عبد المالك    الزرقاء الجديدة

15 نجاح عزيز علي عيىس    الزرقاء الجديدة



16 رانيه عواد غديفان الغويري    الزرقاء الجديدة

17 منار  مامون  فتحي  حماد     الزرقاء الجديدة

1 ز  الهالل    منسيه حسي  ي الزعن 

2 نور عبدالنارص  المصطفز    ي الزعن 

3 ميسون توفيق احمد ابو شقوره    ي الزعن 

4 ي خالد   
ازهار عطاهلل علي بنز ي الزعن 

5 هدى عويد  المحمد    ي الزعن 

6 براءه ابراهيم صياح العيىس    ي الزعن 

7 عه    ز الرسر بسمه محمد حسي  ي الزعن 

8 روان خالد  الهالل    ي الزعن 

9 ان    ز ربيعه خلف سالم العنن  ي الزعن 

10 فاطمه موىس محمود الجراروه    ي الزعن 

11 مرام عوض عوده المساعيد    ي الزعن 

12 ازدهار موىس  موىس     ي الزعن 

13 عيشه محمد  الرسحان    ي الزعن 

14 سكينة مرعي  قالوشه    ي الزعن 

15 براءه محمد  البكر    ي الزعن 

16 دعاء نض محمد ابو شقوره    ي الزعن 

17 عذاب محمود  الحريري    ي الزعن 

18 رهام حكمات  الفروان    ي الزعن 

19 نقاء صبحي  المحاميد    ي الزعن 

20 هالله مصلح عقايل المساعيد    ي الزعن 

21 امل ارحيل حمد الخالدي    ي الزعن 

22 ملك عدنان  ابونبوت    ي الزعن 

23 نرسين عبد الحليم احمد ابو سعد    ي الزعن 

24 فات    ي الرسر
 
كوثر عواد شان ي الزعن 

25 احالم محي الدين خضز زهره    ي الزعن 

26 واجد فهد طنيفر المساعيد    ي الزعن 

27 انتصار  محمد  النابلىسي    ي الزعن 

28    
ز
ز  ابوصاف راما ياسي  ي الزعن 

29 مريم هليل عداد محمد    ي الزعن 

30 سعاد حسان عياده المساعيد    ي الزعن 

1 اخالص حسام الدين احمد ابو رمان     السلط

2 ه علي سالم العالوين    امن  السلط

3 سلوى نارص احمد النعيمات    السلط

4 ايمان عبد الرحمن موىس الحياري    السلط

5 فداء عدنان محمود السقال    السلط

6 سعاد سليمان سالمه الدويكات    السلط

7 جمانه محمد عبدالفتاح العمايره    السلط

8 لينا موىس يوسف الراشد    السلط

9 نور الهدى محمود عبد الحيارى    السلط

10 مرام عايش خليف الزيود    السلط

11 ختام  عيىس خليفه العطيات    السلط



12 بسمه جميل سليمان الزيود    السلط

13 ماهر محمد علي النسور    السلط

14 ز    رجاء نديم  امي  السلط

15 ايمان احمد موىس النسور    السلط

16 هديل بشن  محمود خريسات    السلط

17 سمر عبد الحميد سليمان الصالج    السلط

18 ختام نارص عبد هللا مشارقه    السلط

19 صباح عبد الحليم احمد العمايره    السلط

20 يمان احمد صالح رحامنه    السلط

21 نىه عيد يوسف المناصن     السلط

22 اسالم درغام عبد الهادي محمد    السلط

23 بهاءالدين احمد مسلم الطالب    السلط

24 نور  جمال عبد الرمامنه    السلط

25 بسمه عيىس محمود الطه    السلط

26 لينا مناور محمد خريسات     السلط

27 بسمه عايد عبدالحميد غنيمات    السلط

28 سمر عبد المعطي محمد الحياري    السلط

1 لينا عماد خلف الدعيسات    الشونة الجنوبية

2 ندى  جويعد علي  الجعارات    الشونة الجنوبية

3 حنان عبد الفتاح عبد الهادي الرسابطه    الشونة الجنوبية

4 بسمه سليمان محمد النوارصه    الشونة الجنوبية

5 اطالل ابراهيم عيىس الجعارات    الشونة الجنوبية

6 حنان احمد ابراهيم مسلم    الشونة الجنوبية

7 ز عوده الشياب    سميه ياسي  الشونة الجنوبية

8 انتسار عبدالقادر سالم ابو فليفل    الشونة الجنوبية

9 ي    منتىه سليمان محمد النواج  الشونة الجنوبية

10 صباح احمد محمود النوارصه    الشونة الجنوبية

11 سائده احمد عيىس الجعارات    الشونة الجنوبية

12 ز سالمه الطعيمات    رهام حسي  الشونة الجنوبية

13 نور ماهر احمد ابو كوش    الشونة الجنوبية

14 ي    ايمان عبد الرحيم علي الدرون  الشونة الجنوبية

1 تغريد احمد محمود العوامره    الشونة الشمالية

2 جواهر مسعود مصطفز عمر    الشونة الشمالية

3 ات    كفاح ابراهيم محمود الظهن  الشونة الشمالية

4 ي مجدالوى   
فاطمه محمد ماضز الشونة الشمالية

5 حنان سعيد علي هندر    الشونة الشمالية

6 ي جوهر الغزاوي   
 
هديل شان الشونة الشمالية

7 سندس محمود فيصل الكفارنه    الشونة الشمالية

8 تمارا عمر محمد فيومي    الشونة الشمالية

9 بلقيس عمر محمد فيومي    الشونة الشمالية

10 اسماء علي عبد هللا جوهر    الشونة الشمالية

11 رانيا رشدي عارف السيد احمد    الشونة الشمالية

12 ايه عبد الحميد هليل الطويسات    الشونة الشمالية



13 نور منذر خليل منىسي    الشونة الشمالية

14 فاطمه محمود سالم الجالبنه    الشونة الشمالية

15 فاطمه محمد فالح الدوايده    الشونة الشمالية

16 مريم حمد ذيبان الفحيلي    الشونة الشمالية

17 ه محمود عبد عبد ربه    منن  الشونة الشمالية

18 دنيا نبيل عبدالكريم البيطاوي    الشونة الشمالية

19 عليا خلف محمد العذاربه    الشونة الشمالية

20 حنان علي السعد العوده    الشونة الشمالية

21 بسمه علي محمود الكايد    الشونة الشمالية

22 فضيه حسن علي الفرحان    الشونة الشمالية

1 أنوار محمد منصور فالح الحليق    الضليل

2 ز الجراح    سعده نصار حسي  الضليل

3 سماح عطيه محمد النعامي    الضليل

4 خديجه احمد موىس ابو عبيد    الضليل

5 ايات فايز محمد الشيخ    الضليل

6 زينب حرب محمد ابوعبدون    الضليل

7 ف سالمه الطرمان    هدوب مرسر الضليل

8 ايات احمد  نذير عليمات    الضليل

9 هيا محمد مسلم العزازمه    الضليل

10 نعمه محمد طالب العليمات    الضليل

11 فاطمه عبد العزيز عبد الكريم الدقس    الضليل

12 ايمان سليمان محمد ابو هويدي    الضليل

13  سالم علي سعد   
ز حني  الضليل

14 مهيه سلمان ساير عثمان    الضليل

15 وفاء نافع محمد ابو هويدي    الضليل

16 فاطمه محمد عبد هللا الجرجاوي    الضليل

17 خديجه صالح محمد البيكان    الضليل

18 ميسون اسعد احمد حمدان    الضليل

19 هديل مفلح عايد المشاقبه    الضليل

20 ريم هالل مفلح المساعيد    الضليل

1 ز    ميس احمد عبدالرحمن القطامي  الطفيلة

2 ردينه عيىس علي الزغاميم    الطفيلة

3 امل محمد ابراهيم الشول    الطفيلة

4 ريما هويمل عبدهللا الصواويه    الطفيلة

5 سميه نزير عقيل عيال عواد    الطفيلة

6 ي   
ز
ايناس ممدوح حمد المراف الطفيلة

7 نىه سالم حمد الحوامده    الطفيلة

8 مها فناطل بادي النوارصه    الطفيلة

9 منال ذياب خليل القرعان    الطفيلة

10 اسيل محمد فرحان الحوامده    الطفيلة

11 ي   
والء طلعت علي الزريف  الطفيلة

12 ه محمد  ضيف هللا  العوران    امن  الطفيلة

13 نرسين علي جدعان الطرمان    الطفيلة



14 ديما باسل محمد السعايده    الطفيلة

15 ايات محمد هالل العودات    الطفيلة

16 امنه احمد  عبدالواحد    الطفيلة

17 لطيفه سماح تارك الذيابات    الطفيلة

18 ي العودات عيال سلمان    اخالص محمد  ناج  الطفيلة

19 ز سالم المرايات    ين حسي  رسر الطفيلة

20 عروب عبد الرحمن  علي المرايات    الطفيلة

21 هدى سمن  علي الساعي    الطفيلة

22 ي   
ز
ي ابراهيم المراف

ز
ارساء هان الطفيلة

1 لينا عيد سليمان الحجيله    العقبة

2 هدى يوسف جن  مصطفز     العقبة

3 فلحه حمد محمد الزوايده    العقبة

4 منار موىس محمد ابو ربيع    العقبة

5 فضه ضيف هللا  عوده الزالبيه    العقبة

6 روان رأفت عبد الكريم شعث    العقبة

7 ترفه رويعي سالم المراعيه    العقبة

8 حنان صباح عيد القدمان    العقبة

9 صفاء مسلم سليمان الرياطي    العقبة

10 ندى مهدي عوده الجبهه    العقبة

11 سحر سليمان عطيه البلوي    العقبة

12 انوار محمد عبدهللا الزوايده    العقبة

13 ز    سوزان حسن سالمه الصويلحي  العقبة

14 شوق عبد هللا  عيد القدمان    العقبة

15 دعاء فايز محمود يعقوب    العقبة

16 ز البيطار    وفاء صفوت حسي  العقبة

17 امل محمود علي ابو معيتق    العقبة

18 ز    ابي 
فريال احمد سالمه الن  العقبة

19 خلود نارص محمد المحاسنه    العقبة

20 ناديه احمد عبده البدري    العقبة

1 ايات صالح يعقوب الكردي    القويسمة

2 ليانا نارص محمد النجار    القويسمة

3 سلم محمود عبد الفتاح العيايده    القويسمة

4 مازه حسن محمود ابو عوض    القويسمة

5 هبه علي صالح الشوابكه    القويسمة

6 ز    خلود فؤاد يوسف حسي  القويسمة

7 ايمان ابراهيم احمد العماوي    القويسمة

8 ريم داود محمد سالمه    القويسمة

9 ز    ديانا ابراهيم جابر حسي  القويسمة

10 مريم محمد عبد الرحمن احمد    القويسمة

11 ز محمد ابراهيم سالمه    حني  القويسمة

12 ي   
ز
شاديه فتحي محمود صاف القويسمة

13 ايه موىس علي الغنيمات    القويسمة

14 مريم شحود حمدان االبورسان    القويسمة



15 احالم علي عطيه جاد هللا    القويسمة

16 زيد محمد صبحي شلبايه    القويسمة

17 سماح فاروق محمد رصصور    القويسمة

18 غدير موىس  عادل  احمود    القويسمة

19 ايمان دانيال عزت هالل    القويسمة

1 ز    ايمان سليمان سالم الصبحيي  الكرك

2 ز مسلم الطراونه    انصاف ياسي  الكرك

3 عائشه عبدالسالم محمد المعايطه    الكرك

4 ليل نايف فرحان الحمادين    الكرك

5 تمام عبد الكريم شتيان الصعوب    الكرك

6 سىه محمد كريم الطراونه    الكرك

7 اقبال عبدهللا فالح الجناديه    الكرك

8 فاطمه عايد حمدان العمرو    الكرك

9 سماح عيىس مصطفز المعايطه    الكرك

10 منتىه فتحي احمد المعايطه    الكرك

11 عبن  عبدالمجيد ابراهيم السحيمات    الكرك

12 عبدالرحمن محمود حمد التخاينه    الكرك

13 ازدهار خلف عبد السالم الحطيبات    الكرك

14 عزيه عبد العزيز عبد المهدي الكساسبه    الكرك

15 عايده ابراهيم سليمان الضمور    الكرك

16 ز    عائشه عياده علي الفراحي  الكرك

17 ديانا سامي خليل الضمور    الكرك

18 ز عواد المدادحه    منتىه امي  الكرك

19 خلود  ماجد بخيت الجعافره    الكرك

1 اسماء سلمان سليمان شوبكي    الكريمة

2 انوار خالد كريم الشولي    الكريمة

3 غالب سليمان محمود العلي    الكريمة

4 يرسى محمود علي كساسبه    الكريمة

5 ريتا محمود علي الزبون    الكريمة

6 هند كايد مفلح البيجلي    الكريمة

7 ايات محمد سعيد ابو عياده    الكريمة

8 ذكريات سليمان حسن البواطي    الكريمة

9 غدير علي مفلح مرايحه    الكريمة

10 رسين  علي يوسف حمدان    الكريمة

11 هيام  حسن  محمد  العساوده     الكريمة

1 اري    ج ابراهيم يحن  جراح    المزار

2 ز محمود حردان    معالي حسي  المزار

3 لبنز الطيب رشيد العمرى    المزار

4 ايمان حسن علي الخطيب    المزار

5 ليل احمد عبد هللا العمرى    المزار

6 وجدان صالح حمد الجراح    المزار

7 ايات محمد علي حسن    المزار

8 مرام حيدر ابراهيم الجرارحه    المزار



9 امل محمد محمود الجراح    المزار

10 فاطمه طالل غديفان الجراح    المزار

11 ميسم احمد محمود الجراح    المزار

12 عاليه احمد محمد الجراح    المزار

13 ي سالمه   
محمد احمد محمد بنز المزار

14 عال محمد مكي الجراح    المزار

15 اسيل زكريا سليم طالفحه    المزار

16 شذى احمد يوسف الخطيب    المزار

17 مان    االء عبد هللا رضوان الرسر المزار

18 ه الطيب رشيد العمرى    امن  المزار

1 ذكريات مصطفز كريم الفياض    المشارع

2 هبه طه عبد المعطي طه    المشارع

3 ايمان يوسف محمد الرفاعي    المشارع

4 منتىه علي احمد جابر    المشارع

5 ي    ثروه علي مطلق القصن  المشارع

6 ختام رضا علي الهوارى    المشارع

7 وعد خالد حسن جرادات    المشارع

8 ايه رياض سلمان الرياحنه    المشارع

9 ل    ز منتىه كريم محمود منن  المشارع

10 سعده حمد سعيد عبيدي    المشارع

11 سمر يوسف ابراهيم ابو الكون    المشارع

12 روان احمد عبد القادر قاسم    المشارع

13 وفاء خالد عبد الرحمن ابو جويد    المشارع

14 ي    هدى علي مطلق قصن  المشارع

1 ريما حسن احمد العرقان    المفرق

2 بندر نداوي  سالمه    المفرق

3 ه محمود خالد عليمات    منن  المفرق

4 جيانا خالد  حريرى    المفرق

5 ساليالر خالد سليمان الجرايده    المفرق

6 بسماء صالح محمد صالح    المفرق

7 حياة خليف  مصطفز    المفرق

8 حبوس محمد مشهور التمر    المفرق

9 عائشه محمد  العبيد    المفرق

10 وعد محمد احمد السعود    المفرق

11 ي    ز ذكرى عطاهللا كريم العنز المفرق

12 مريم احمد خليفه الزيود    المفرق

13 فخريه عبد هللا فارس ابوغزال    المفرق

14 امنه عطا هللا عوده المالحيم    المفرق

15 ي   
ز
ز  مفعالن ناجيه حسي  المفرق

16 منز محمد  سليم    المفرق

17 سناء طه نارص الموىس    المفرق

18 هاديه قاسم محمد الرسحان    المفرق

19 فات    ايمان سعيد منصور الرسر المفرق



20 ايمان تيسن  عوده الخزاعله    المفرق

21 ه    فضيه سالم عيد ابو خضن  المفرق

22 دلع هايل  جديع    المفرق

23 تغريد حسن خليل ابو ناموس    المفرق

1 الرا محمد خن   حناوي    ي المفرق الجنون 

2 وعد طاهر محمد الدالبيح    ي المفرق الجنون 

3 منال عبد المجيد نويران الزيود    ي المفرق الجنون 

4 سلطانه مرزوق كاين المخرازي    ي المفرق الجنون 

5 نرسين خالد  الخليل    ي المفرق الجنون 

6 نور محمد سمر العموش    ي المفرق الجنون 

7 ي   
ز
رؤى عدنان رزق هللا السهوان ي المفرق الجنون 

8 انعام احمد عبده الخاليله    ي المفرق الجنون 

9 روال موىس حمد السالمه    ي المفرق الجنون 

10 فاتن جهاد ابراهيم ابو علي    ي المفرق الجنون 

11 انعام حمد الجويعد الزيود    ي المفرق الجنون 

12 زينب  عمر فري    ح الخزاعله     ي المفرق الجنون 

1 يرسى محمد علي العنانبه    هة ز النز

2 صالح الدين حكمت علي  القصص    هة ز النز

3 سميه مصطفز ابراهيم ابو حدبه    هة ز النز

4 بشوره نعسان  العلي    هة ز النز

5 سميه طارق حسن اسماعيل    هة ز النز

6 بيان نمر رشيد ابو حجر    هة ز النز

7 ز عالء الدين    عايده جميل حسي  هة ز النز

8 هاله جميل احمد وادى    هة ز النز

9 فوزه عبد الرحمن احمد الزواهره    هة ز النز

10 رشا احمد علي الدبايبه    هة ز النز

11 سحر عمر احمد مشه    هة ز النز

12 روزانا علي محمد نارص    هة ز النز

13 ي   
 
الهام عدنان عارف عبد الباف هة ز النز

14 فاطمه  احمد مسلم  القطاونه    هة ز النز

15 ي    بوىسي محمد خليل الحلن  هة ز النز

16 االء عادل زهدي راشد    هة ز النز

17 ي   
ز
فداء موىس محمد شكوكان هة ز النز

18 سحر خميس حسن الليلي    هة ز النز

19 هبه محمد هندى عنبه    هة ز النز

20 محاسن نافذ علي الصيصان    هة ز النز

1 هبه محمد طه مرىسي    الهاشمي الشمالي

2 صباح محمد رشيد مصلح    الهاشمي الشمالي

3 احالم علي ابراهيم وهبه    الهاشمي الشمالي

4 ي   
ز
محمد عبد هللا موىس المعان الهاشمي الشمالي

5 ارساء عزام ابراهيم عقله    الهاشمي الشمالي

6 ي    ي  مودانناياكاج 
جاناكي ديلروكىسر الهاشمي الشمالي

7 نازما تينو مياه  بيجوم    الهاشمي الشمالي



8 نارجيس   كادير    الهاشمي الشمالي

9 نرسين محمود سعيد ابو الهوى    الهاشمي الشمالي

10 سهيال فوزي محي الدين الحضوه    الهاشمي الشمالي

11 فاطمه خالد عبد هللا روابده    الهاشمي الشمالي

12 ي    ي نيالنثيكا راثناياكا راثناياكا  موديانسالج 
نيثمينز الهاشمي الشمالي

13 امل محمود احمد الرز    الهاشمي الشمالي

14 نجيحه فهمي توفيق الحفيان    الهاشمي الشمالي

15 نور عدنان علي ريان    الهاشمي الشمالي

16 ي مد ابدور روكيب خاتون   
ز
مست روجون الهاشمي الشمالي

17 مي عارف سليمان البخيت    الهاشمي الشمالي

18 ز ديليكيا  روسيل    الي  الهاشمي الشمالي

19 سناء محمود سعيد ابو خريبه    الهاشمي الشمالي

20 مست سومي نور إسالم هاوالدير  اكتن     الهاشمي الشمالي

21 ي موجيبور باتواري  بيجوم   
شانن  الهاشمي الشمالي

22 ي وهاهيد علي اكتن     هان  الهاشمي الشمالي

23 مياده سهيل محمد الجيوىسي    الهاشمي الشمالي

24 فاطمه خليل محمد احمد    الهاشمي الشمالي

25 دهامميكا كوماري   سييامباال جاها جيدارا    الهاشمي الشمالي

1 فوزيه سعد الدين احمد مصاروه    الهاشمية

2 عواد نايل عواد مشاقبه    الهاشمية

3 لميس عامر  عبد الكريم عاليه    الهاشمية

4 رهف عماد سليمان الخوالده    الهاشمية

5 نوار محمد محمود الفاعور    الهاشمية

6 احالم عبد هللا احمد محمود    الهاشمية

7 انوار حمد موىس الخوالده    الهاشمية

8 رابعه محمد علي نارص حراحشه    الهاشمية

9 ز    ابي 
رسميه عبد الكريم سالمه الن  الهاشمية

10 ذكريات عيد عوده المحمد    الهاشمية

11 فداء خضز احمد تايه    الهاشمية

12 ليالي  نواف  عبد العزيز رواشده     الهاشمية

13 فاء    مريم احمد محمد الرسر الهاشمية

14 عائشه عبد هللا  مفليح مشاقبه    الهاشمية

15 ايات محمد حسن الخوالده    الهاشمية

16 راشد حسن عبد الفتاح الشلمه    الهاشمية

1 سمر محمد نايف كايد زاهده    الوحدات

2 هناء محمد صالح ابو خميس    الوحدات

3 عبن  اياد  الظاهرلي    الوحدات

4 ز حسن ابو دقه    احالم حسي  الوحدات

5 ي   
ز
ايمان عبد هللا مصطفز الوهدان الوحدات

6 ليل زياد علي الحيت    الوحدات

7 دا  سيسن    ز سن  ارلي  الوحدات

8 لينا ابراهيم عبد العزيز العزه    الوحدات

9 هبه محمد سعيد موىس    الوحدات



10 منز موىس محمود يوسف    الوحدات

11 ابتسام محمد احمد الرجوب    الوحدات

12 ي شاكر جوده   
ز
هيا هان الوحدات

13 فيلما تريسبيسيس  يستانا    الوحدات

14 ايه عبد الكريم عزت الصواف    الوحدات

15 سارسيدا  سينديج   جيميل    الوحدات

16  علي محمود ابو رحمه   
ز فلسطي  الوحدات

17 ايات محمد خالد عفانه    الوحدات

18 نرسين محمد موىس المناصن     الوحدات

19 ي    احالم  راغب حماد ثلح  الوحدات

20 هيا فوزي عمر العنباوي    الوحدات

21 عربيه احمد صبحي النمر    الوحدات

22 خلود محمود يوسف ملك    الوحدات

23 وفاء دياب محمود الدلق    الوحدات

24 سندس عبد الرحمن عبد اللطيف العزه    الوحدات

25 نعمه حامد احمد العقرباوى    الوحدات

26 سهام داود عبد الرزاق البطايجه    الوحدات

1 رابعه احمد حامد الثوابيه    ناعور

2 بلقيس منور حسن الفقراء    ناعور

3 ز يوسف السعيد    جانيت حسي  ناعور

4 حنان  خالد  جميل  السواعن      ناعور

5 عاليه سالمه مكازي عناسوه    ناعور

6 عال  فضيل  عبد المحسن  الهواوشه     ناعور

7 روان تيسن  سالمه الحالحله    ناعور

8 سناء مفلح عبد هللا السليمان    ناعور

9 مريم  محمود  عبد الرحمن  الفليح     ناعور

10 نعايم  شهاب  محمد  المساعفه     ناعور

11 فاطمه ابراهيم محمد الحالحله    ناعور

12 صيده نهار خليل الثوابيه    ناعور

13 مرسه احمد عبد الكريم السمور    ناعور

14 ديانه  محمد خن   احمد  السواعن      ناعور

15 سونيا  سمن   محمد  ابو الضبعات     ناعور

16 ز محمد صبحي احمد بلعوم    ياسمي  ناعور

17 لم محمود حسن اصويلح    ناعور

18 االء سالم محمد المساعفه    ناعور

19 ي    
ز
كمان ي  الن  ز  ناج  دنيا  حسي  ناعور

20 اسيل  رضوان  فهد  السواعن      ناعور

21 ي عبدهللا المناصن    
ز
دينا هان ناعور

22 تمارا  علي  عوده  الصالح     ناعور

23 ارساء محمد حسن المشايخ    ناعور

24 النا صبحي داهود العفيشات    ناعور

25 ايمان خالد فاضل العجارمه    ناعور

26 ريما  خليفه  سليمان  السواعن      ناعور



1 االء سعيد طه المقوىسي    نزال

2 ماوى    شيخه عقاب محمد الن  نزال

3 وصال هاشم محمد حمدان    نزال

4 ز سومبادون  تاالايد    كارن جي  نزال

5 ي    دعاء حسن محمد الزعن  نزال

6 خوله محمد احمد الخضور    نزال

7 خوله ذيب ابراهيم سعد    نزال

8 ي   
ز
مرام عقل عارف الوهدان نزال

9 عال احمد محمود العبيد يوسف    نزال

10 سمر صالح محمد الحمد    نزال

11 هاله كايد ذيب خريس    نزال

12 وعد عماد عيد الطبنجه    نزال

13 وعد اكرم  عوير    نزال

14 مريفه سالمه عبدهللا عوض التعامرة    نزال

15 ي    دعاء حسن محمد الزعن  نزال

16 ين محمد زهن   رامز  كوكش    شن  نزال

17 نور سمن  عبد الرحمن ابو قبيطه    نزال

18 مرفت فوزى سعدات زهران    نزال

19 نبيله محمد حامد ابو غزاله    نزال

20 ريما حمد سليم ابو عاضي    نزال

21 ز موىس سليمان    ميرس حسي  نزال

22 افنان فريد حمد قعدان    نزال

23 غدير سابت شحده عيىس    نزال

24 همسه فواز حمد عطا    نزال

25 سوميا عمر علي طبازه    نزال

26 رائده محمد عبد الرحمن عياش    نزال

27 غاده عبداللطيف احمد ابو خديجه    نزال

28 روال منصور  ابو هدير    نزال

29 ز الشنيطي    منز موىس حسي  نزال

30 شادي عصام نسيم يحن     نزال

31 عفاف توفيق سعيد ابو شقن     نزال

32 ي   
عنود محمد محمود اليمنز نزال

1 رن  ابراهيم عوض عبيدات    الوسطية

2 رن  فالح محمد الصالح    الوسطية

3 منال بشن  عبد الرحمن الشلول    الوسطية

4 ي   
ز
ي هان

وجدان محمود يوسف بنز الوسطية

5  سامي احمد معابره   
ز مارلي  الوسطية

6 سحر محمد سليمان الخرشه    الوسطية

7 ي موىس كاتب العزام   
ز
امان الوسطية

8  علي ابوزيتون   
ز هنادي حسي  الوسطية

9 ي   
ابتسام نارص جميل دهنز الوسطية

10 ايات محمود عبد هللا  العمرى    الوسطية

11 ريم محمد نهار التميمي    الوسطية



12 منتىه عارف قاسم عبيدات    الوسطية

13 بسما حمزه محمود الشلول    الوسطية

14 ز القيىسي    رغده محمد حسي  الوسطية

15 ايمان خالد احمد زيتون    الوسطية

16 امل طارق موىس الدهون    الوسطية

17 ي المساعفه   
رايه عمر عبد الغنز الوسطية

18 تسنيم حمزه بركات العزام    الوسطية

19 ي   
وق حسن احمد المومنز رسر الوسطية

20 ز صوالحه    احسان محمد علي حسي  الوسطية

21 ريم عمر رشيد بطاح    الوسطية

22 ي   
هند خالد احمد الرويصز الوسطية

23 محمد خليل محمود الرجوب    الوسطية

24 نجاح محمد عقيل مهيدات    الوسطية

25 ي    ابتسام فايز عبدهللا الزعن  الوسطية

26 ندى ابراهيم علي القرعان    الوسطية

27 منال بشن  عبد الرحمن الشلول    الوسطية

28 رشاء يوسف ضاجي الداللعه    الوسطية

1 هدى زيد سالم الجبارات    اد الزرقاء اتوسن 

2 وفاء سليمان محي الدين الفرخ    اد الزرقاء اتوسن 

3 ز موىس ابو نجا    عاهده حسي  اد الزرقاء اتوسن 

4 رهف احمد سليمان عواد    اد الزرقاء اتوسن 

5 ي   
رابعه نايف محمد منيفز اد الزرقاء اتوسن 

6 ساجده عبد الرحمن حسن الكنج    اد الزرقاء اتوسن 

7 فريال محمد يوسف ابو فرحه    اد الزرقاء اتوسن 

8 صابرين محمد صديق عبد هللا مالح    اد الزرقاء اتوسن 

9 ايمان محمود خميس العسود    اد الزرقاء اتوسن 

10 نسيم محمد محمود سالم    اد الزرقاء اتوسن 

11 ايالف  سمن  سالمه سالمه    اد الزرقاء اتوسن 

12 فاطمه جمال  العلي    اد الزرقاء اتوسن 

1 اسالم مقبل عطيه المسيعدين    ا بصن 

2 هديل سليم علي المواجده    ا بصن 

3 فاطمه نزير عقيل عيال عواد    ا بصن 

4 ذكريات خليل ممدوح النعانعه    ا بصن 

5 عليه عبد العزيز دخل هللا دخل هللا    ا بصن 

6 امل عطاهللا عوض الخوالده    ا بصن 

7 منال محمد علي النعانعه    ا بصن 

8 عليه عبد العزيز دخل هللا دخل هللا    ا بصن 

9 مها قبالن موىس السعودي    ا بصن 

10 عجايب سليمان سالم النعانعه    ا بصن 

11 بدور ابراهيم عبد العزيز الرفوع    ا بصن 

12 صفا عطاهللا محمد الخوالده    ا بصن 

1 مرام يوسف عوض غزاله    ي عبيد
بنز

2 ايناس خليل علي الرياحنه    ي عبيد
بنز



3 رساب محمود سعد الظاهر    ي عبيد
بنز

4 رايه حامد خليل العموش    ي عبيد
بنز

5 تقيه جودت سليمان الجازي    ي عبيد
بنز

6 ز العبدهللا    دعاء اسماعيل حسي  ي عبيد
بنز

7 ي توفيق عاشور   
ز
نرسين الف ي عبيد

بنز

8 فاطمه محمد احمد الشياب    ي عبيد
بنز

9 وجدان ضيف هللا سالم شطناوي    ي عبيد
بنز

10 منار محمد علي حوارنه    ي عبيد
بنز

11 انتظار جمال موىس حمدون    ي عبيد
بنز

12 سلسبيل عبداالله نمر المصلح    ي عبيد
بنز

13 خوله توفيق سعود عثامنه    ي عبيد
بنز

14 امنه خالد محمد قاسم    ي عبيد
بنز

15 ز    ي ناجح محمد الصياحي 
ز
امان ي عبيد

بنز

16 ابتهال صبيح عبد المحسن  البوات    ي عبيد
بنز

17 مديحه محمد سليم سالمه    ي عبيد
بنز

18 نرسين محمود  ابونبوت    ي عبيد
بنز

1 عه    حنان علي صبح الرسر ي كنانة
بنز

2 انوار خالد  محمود عاليه    ي كنانة
بنز

3 ي   
وداد اياد ابراهيم عبد الغنز ي كنانة

بنز

4 ايناس محمد ذيب جرادات    ي كنانة
بنز

5 ي الدقامسه   
ز
عبن  محمد الف ي كنانة

بنز

6 ي   
ساهره محمد محمود الشلخن  ي كنانة

بنز

7 عريفه سعد النهار دبابكه    ي كنانة
بنز

8 ان    منار طالل عقيل السمن  ي كنانة
بنز

9 ساجده يحن  محمد كنعان    ي كنانة
بنز

10 ي   
ز
ارساء خالد عبد المجيد ابو ضان ي كنانة

بنز

11 نبال محمود محمد الديكه الجبور    ي كنانة
بنز

12 ليما سليمان محمود الروسان    ي كنانة
بنز

13 هاجر عبد الرحيم سالمه مصطفز    ي كنانة
بنز

14 ز مشعور    النا اسامه امي  ي كنانة
بنز

15 والء محمد محمود سويدات    ي كنانة
بنز

16 رن  محمد خن  توفيق عبيدات    ي كنانة
بنز

17 نعمه سالم محمد ساري    ي كنانة
بنز

18 رباح احمد محمود الخطيب    ي كنانة
بنز

19 ز عثمان نوري البواعنه    هالي  ي كنانة
بنز

20 سناء عبد هللا سالمه الدعابسه    ي كنانة
بنز

21 ه علي احمد الطوالبه    امن  ي كنانة
بنز

22 ز  محاسنه    والء فيصل حسي  ي كنانة
بنز

1 مناهل حسن محمد المرازيق    بوابة عمان

2 اخالص محمد سالمه قواقزه    بوابة عمان

3 نرسين علي عقله المشاقبه    بوابة عمان

4 مالك عبدهللا احمد الزيادنه    بوابة عمان

5 نرسين علي عقله المشاقبه    بوابة عمان



6 سوزان احمد مصطفز رواشده    بوابة عمان

7 سحر سليمان سالمه العبادي    بوابة عمان

8 اخالص محمد سالمه قواقزه    بوابة عمان

9 دينا سالم حماد ابو شلهوب    بوابة عمان

10 ي  محمد نارص ابو ربيع   
ز
امان بوابة عمان

11 ايات محمد احمد الصغن     بوابة عمان

12 ي   
ايه جهاد كايد عبدالغنز بوابة عمان

13 ي  محمد نارص ابو ربيع   
ز
امان بوابة عمان

14 لبنز عدنان احمد ابو ربيع    بوابة عمان

15 ثراء احمد سليمان ابو العدس    بوابة عمان

16 اخالص محمد سالمه قواقزه    بوابة عمان

1 ختام يوسف عبدهللا العوامله    بيادر وادي السن 

2 خوله سالم عبيد الضايره    بيادر وادي السن 

3 روسايتا نايبو  مايو    بيادر وادي السن 

4 روند علي عبد الكريم  المواس    بيادر وادي السن 

5 دها  بيجوم    دوال سوميد من  بيادر وادي السن 

6 فاطمه ابراهيم عوده المحاميد    بيادر وادي السن 

7 باييانوت ادزي  كاسان    بيادر وادي السن 

8 ي   
نجاة زكي حاج محمد تاوكىسر بيادر وادي السن 

9 سعاد يوسف عبد القادر الدويكات    بيادر وادي السن 

10 وفاء قاسم  خضز رشيدات    بيادر وادي السن 

11 وس   غارسيا     فيلما فالن  بيادر وادي السن 

12 اسيل عادل عبد الرحمن ابو محفوظ    بيادر وادي السن 

13 ندين فايز عبد هللا المحاميد    بيادر وادي السن 

14 ي الفران   
منز حسن حسنز بيادر وادي السن 

15 بيدلو جوتا  بيكري    بيادر وادي السن 

16 زين خالد اسماعيل الشولي    بيادر وادي السن 

17 نوال محمد اسماعيل صندوقه    بيادر وادي السن 

18 رائده حامد عبد ربه سالم    بيادر وادي السن 

19 انوار هاشم عوده الفقهاء    بيادر وادي السن 

20 ي   
ليا تاجلو  مابين  بيادر وادي السن 

21 ه    سوزان احمد محمد عمن  بيادر وادي السن 

22 ختام عبد هللا يعقوب حداد    بيادر وادي السن 

23 ي   
ز
ي درويش الحلبون نجالء ناج  بيادر وادي السن 

24 رنا محمد جريس قروط    بيادر وادي السن 

25 ميشيل داروج  بابلو    بيادر وادي السن 

26 ي عبد ربه ابو ديه   
ز
هبه عون بيادر وادي السن 

27 نيللي فايسنت  جايمي    بيادر وادي السن 

28 ينو    ي  سيفن 
 
ن ا كلن 

كليوبن  بيادر وادي السن 

29 ي   
رؤى محمود مأمون السخنز بيادر وادي السن 

30 شارون لوبيتاينا    داجاسوهان      بيادر وادي السن 

1 ي الربيحات   
ايمان عبد الحي عبد الغنز جبل التاج

2 لينا عبد الحميد حمدان اعيال عواد    جبل التاج



3 ديانا صالح محمد الشمايله    جبل التاج

4 عاليه شوكت سعيد زوالي    جبل التاج

5 فاطمه محمد درويش السعود    جبل التاج

6 ز حمزه عوده    ليل امي  جبل التاج

7 لبنز غازي عيىس المهيدات    جبل التاج

8 مهند ابراهيم عيىس الحداد    جبل التاج

9 ي منن  محمد بلوط   
نعمن  جبل التاج

10 نجوى عيىس زواد حداد    جبل التاج

11 سهام عطا سليمان ايوب    جبل التاج

12 سميه حسان عبد هللا السعود    جبل التاج

13 نعمه طالب زعل الدهام    جبل التاج

14 نرسين موىس سالم االزعر    جبل التاج

15 ليالي يحن  علي ابو عماره    جبل التاج

16 منز عبد الرزاق سعيد ابو عزب    جبل التاج

1 ى غيث    رشا حموده محمد خن  ز جبل الحسي 

2 يز  الباتا    ايرين جن  ز جبل الحسي 

3 نور احمد حمزه البيطار    ز جبل الحسي 

4 جوليت مارصونيا  سينامباجا    ز جبل الحسي 

5 ماريتس الدوسنت  محمديتانو    ز جبل الحسي 

6 ى غيث    رشا حموده محمد خن  ز جبل الحسي 

7 جمال غاصب حمدان الجهران    ز جبل الحسي 

8 فاطمه سينداو  توماو    ز جبل الحسي 

9 اما لويجا  سولماي    ز فينن  ز جبل الحسي 

10 مها باجس عبد الحافظ سعاده    ز جبل الحسي 

11 منور محمد سعيد نبابته    ز جبل الحسي 

12 اناديز    هوسبيشيا اكوستا  هن  ز جبل الحسي 

13 ايه سليمان محمد  الجبالي   
ز جبل الحسي 

14 ابتسام احمد حسن الحجار    ز جبل الحسي 

15 ويال    ال اورالنس   هن  ايسن  ز جبل الحسي 

16 فاطمه عمران خليل البيك    ز جبل الحسي 

17 ماري جوي نوويسكا  انيتو    ز جبل الحسي 

18 نور بسام شحده ابو مياله    ز جبل الحسي 

1 شاهانارا  سعد علي  بيجوم    جبل النض

2 فريال احمد عقله الموازره    جبل النض

3 ليل علي تيم جن     جبل النض

4 فاطمه محمد زعل التوينه    جبل النض

5 بيان عبد الرحمن شحاده حمدان    جبل النض

6 هيام عزيز حسن محمد    جبل النض

7 مست راتنا اكن    عبد البارك    جبل النض

8 ز    هديل ذيب محمد صبحي ابو ياسي  جبل النض

9 اروى اسعد صالح عواد    جبل النض

10 ليل علي تيم جن     جبل النض

11 ي    سحر نادي رباح القنين  جبل النض



12 ي  هان  جهاد موىس عبد الجبار    رسر جبل النض

13 ي     محمود يعقوب المغرن 
ز حني  جبل النض

14 ايه جمال حسن عيىس    جبل النض

15 روعه شاهر محمد القراله    جبل النض

16 عبن  جمال علي عوده    جبل النض

17 اسيل محمد محمود المحيسن    جبل النض

18 نهايه حسن عبد الرحيم داود    جبل النض

1 هند موىس قاسم البنا    جرش

2 بتول سمن  محمد عضيبات    جرش

3 رانيا ابراهيم عواد البدو    جرش

4 لقاء بشن  احمد مصالحه    جرش

5 هدى محمد هديرس مفلح    جرش

6 صفاء طاهر علي الخطيب    جرش

7 خوله محمد مصطفز محمود    جرش

8 خديجه عدنان محمد محمد    جرش

9 رشا خلدون احمد عضيبات    جرش

10 يرسى عقله مفلح عطروز    جرش

11 ز محمد الدندن    شفاء حسي  جرش

12 منال محمد علي احمد العتوم    جرش

13 ي   
ز
عماد سالم عبيد الصوف جرش

14 باسمه محمد احمد العتوم    جرش

15 سلم فتحي يوسف شعبان    جرش

16 رحمه علي حسن عبد الوالي    جرش

17 سها علي خلف القرعان    جرش

18 تمام محمد علي جعار    جرش

19 سماهر محمود سالمه الجبالي    جرش

20 ي حيدر عبد الرحمن العتوم   
ز
تهان جرش

21 ايات محمد عليوي المساعيد    جرش

22 لما شاكر عبد الكريم يوسف    جرش

23 ز محمود رواشده    سناء حسي  جرش

24 نعمات احمد سليمان دخل هللا    جرش

25 انتصار محمد حمد الشديفات    جرش

1 يارا عمر حسان الكوز    خريبة السوق

2 انوار صايل محمد ابو صيام    خريبة السوق

3 رغد غالب شاكر العبادى    خريبة السوق

4 فوزيه محمد احمد شحاده    خريبة السوق

5 تغريد جمعه اسماعيل جن  الهور    خريبة السوق

6 نانىسي عواد نهار السيوف    خريبة السوق

7 ناديه نادر ابراهيم عبد الجليل    خريبة السوق

8 منال محمد خليفه الكوره    خريبة السوق

9 رول خلف جليل القهيوي    خريبة السوق

10 فاطمه علي عبد هللا النض    خريبة السوق

11 ميسون داود اسماعيل الدويكات    خريبة السوق



12 منال محمد خليفه الكوره    خريبة السوق

13 ز ابو حلو    روعة عمر حسي  خريبة السوق

14 فاتنه خليل محمد سماره    خريبة السوق

15 نهيل فراس جميل خشان    خريبة السوق

16 اسيل زهدي محمد الزيدات    خريبة السوق

17 عمر خالد يعقوب عبد الرازق    خريبة السوق

18 عنايات حجازي عيد علي    خريبة السوق

1 باسمه مصطفز محمود الشطي    دير عال

2 ز الفالحات    ام محمد حسي 
احن  دير عال

3 ي عبيدهللا شحادات     حرن 
ز حني  دير عال

4 سناء علي قاسم الغراغن     دير عال

5 ابتسام موىس عيد الشطي    دير عال

6 سح  سالمه عبد الديات    دير عال

7 ز البعجاوى    وفاء محمود حسي  دير عال

8 حمده حمدان خلف العالقمه    دير عال

9 فضه خليفه موىس الديات    دير عال

10 وصفيه احمد حسن الغراغن     دير عال

11 سحر عبد هللا كايد الشطي    دير عال

12 ورود حمدان سالمه الديات    دير عال

13 روان نافز محمد الشطي    دير عال

14 عبن  خليفه موىس الديات    دير عال

15 منتىه سليمان محمد الشطي    دير عال

16 عال رافع سالمه العالقمه    دير عال

17 انتصار حسن مصطفز الكفارنه    دير عال

18 هنادي محمد ابراهيم  المشاهره    دير عال

19 رنا احمد سلمان غراغن     دير عال

20 لقاء خلف عطيه الرماضنه    دير عال

21 غدير عبد هللا محمد ابو عبيده    دير عال

22 جميله  ابراهيم  سالمه  ابو لبده    دير عال

23 اسيل راتب عبد الكريم العالقمه    دير عال

24 شاديه موىس عبد السالم    دير عال

25 شتوه رضا احمد الشطي    دير عال

1 سلم عبد هللا علي سالمه    زيزيا

2 رويده بسام سليمان الخضن     زيزيا

3 رسميه طايع طحيمر الحموان    زيزيا

4 امال احمد ابراهيم الدعجه    زيزيا

5 ندى سالمه احمد الرواشده    زيزيا

6 نوفه محمد سالم الشموط    زيزيا

7 اح مسلم سالم ابو عصا    انرسر زيزيا

8 منال جمال محمد عيد الحويطات    زيزيا

9 عبد العزيز  عطيه محمد العواوده    زيزيا

10 وجدان زايد سليمان ابو رياش    زيزيا

11 سوسن فايق احمد دارنارص    زيزيا



12 تمام عبد هللا سالم العزازمه    زيزيا

13 ى طالل حسن الخواطره    برسر زيزيا

14 يرسى عقله عقيل القضاه    زيزيا

1 غدير سالم صالح الفالح    سحاب

2 روان حسن صالح عواد    سحاب

3 خلود رشيد سالم مقداد    سحاب

4 ارساء احمد عبدالهادي ابوحصوه    سحاب

5 خولة محمود محمد اعويمر    سحاب

6 بهيه فوزي محمد حالوه    سحاب

7 ي   
ناديه عوده رجاء السبن  سحاب

8 موساماد مدشاهادل  كاجال    سحاب

9 اكتن     . مست ميم  فوزليميا  سحاب

10 اليجو   بيجوم    سحاب

11 ختمه محمد سويلم ابو ركبه    سحاب

12 االء محمد عيد الدعجه    سحاب

13 ي   
ز
سوسن صالح ابراهيم ابوصاف سحاب

14 العنود فالح محمود النوفلي    سحاب

15 ز    يرسى طارق طه ابو لي  سحاب

16 رانيا تركي احمد نوافله    سحاب

17 ي راجباكشا ارشيليج   
ز
ي وجتسان

ز
ديبيكا انيوشان سحاب

18 فاطمه سالم بخيتان الجبور    سحاب

19 رانيه احمد عوده محسن ابو غنيم    سحاب

20 سهام منصور راكد الحردان    سحاب

21 ي    شامبا الكمالي  بوبيتياج  سحاب

22 ي محمد    حياه عباس صن  سحاب

23 نوفه نارص بخيت الوزان    سحاب

24 عروب عصام ابراهيم المضى    سحاب

25 اسيل خضز عبد ابو زيد    سحاب

26 ندى سمن  حسن الرياالت    سحاب

27 ين جابر    حنان ماجد جن  سحاب

28 امنه محمد صايل الخريشه    سحاب

29 ناديا شمان  العصمان    سحاب

1 حسن محمود محمد الصميعات    سهل حوران

2 رقيه عوض محمد وردات    سهل حوران

3 نجاح ابراهيم شحاده حجازات    سهل حوران

4 انوار خضز محمد درابسه    سهل حوران

5 ز مفلح الوردات    نوره حسي  سهل حوران

6 انصاف ونس احمد الحناوي    سهل حوران

7 ناهد مصطفز قاسم الدرابسه    سهل حوران

8 ناهد مصطفز قاسم الدرابسه    سهل حوران

9 ز السميعات    رشا اكرم حسي  سهل حوران

10 نور قاسم محمد درابسه    سهل حوران

11 كات    كفاح قاسم محمد الن  سهل حوران



12 ه  نجيب  عثمان الوردات    شهن  سهل حوران

13 نورا محمد صالح الرباعي    سهل حوران

1 جانيث بانق  كوردا    صويلح

2 امال ممدوح محمد عكرم    صويلح

3 وق عبد الجبار سعيد سالمه    رسر صويلح

4 ز ظاهر  فالح العبد هللا    ياسمي  صويلح

5 سهاد محمد اديب احمد المضي    صويلح

6 ز    رانيه يارس جضعان السويلميي  صويلح

7 ي ابوقدره   
ى سعيد مفصز برسر صويلح

8 رهام ربحي سالم الشوبكي    صويلح

9 وق عبد الجبار سعيد سالمه    رسر صويلح

10 ف    رانيا خميس محمد ابو مرسر صويلح

11 عريب شاهر عبد العزيز عوده    صويلح

12 ز ظاهر  فالح العبد هللا    ياسمي  صويلح

13 ز  الحمد    فاطمه حسي  صويلح

14 نجاح جميل سالمه الدويكات    صويلح

15 سوزان مروان محمود صوافطه    صويلح

16 وفاء محمد عبدهللا يوسف    صويلح

17 نجوى هشام  مبارك    صويلح

18 خديجه مروان محمد ابو نوار    صويلح

19 سوسن جمعه ذياب تركمان    صويلح

1 سهام مذهان سالم الدوين    بور طن 

2 ات    ز  العنن 
رنده معود مصطفز بور طن 

3 ز    فرح مخلد محمود السويلميي  بور طن 

4 لي جاديانو  افيندو    شن  بور طن 

5 ماجده عبد السالم توفيق احمد     بور طن 

6 كفايه ناظم نمر عبد هللا    بور طن 

7 رل نافز احمد ابو خضز    بور طن 

8 فرح محمد سعيد عدنان حجازي    بور طن 

9 نور صالح احمد عبد العال    بور طن 

10 فرح محمد سعيد عدنان حجازي    بور طن 

11 رنيم سعيد  عاليا    بور طن 

12 عايده احمد ذياب هصيص    بور طن 

13 االء رائد اسماعيل زياده    بور طن 

14 رنا صالح عبد الرحمن دويكات    بور طن 

15 فوزه خليفه علي الدعاس    بور طن 

16 خالد عبد الكريم خالد زكارنه    بور طن 

17 هيفرون مروان عكاش الكردي    بور طن 

18 مي عبدالحليم عبدالرزاق المسعودالخريسات    بور طن 

1 فاطمه علي  عبدالرحمن سوالمه    عجلون

2 ي ابراهيم الصمادي   
ز
نداء هان عجلون

3 ز موفق احمد الرواشده    لي  عجلون

4 نرسين يوسف سالم المشارفه    عجلون



5 العنود محمود عبد الرحمن العمري    عجلون

6 ز زواهره    جميله عمر ياسي  عجلون

7 نعيمه محمد سليمان الفقيه    عجلون

8 احمد برسر محمد الباشات    عجلون

9 عرين عقله محمد الصمادي    عجلون

10 رقيا محمد السليمان القضاه    عجلون

11 اكتناء فالح عبد هللا ابو دلبوح    عجلون

12 ي   
ز
منال محمد احمد طيلون عجلون

13 ي اسماعيل   
اقتناع قاسم ابراهيم بنز عجلون

14 ي محمود الغزو   
ز
اسيل هان عجلون

15 مسكوبه نهار  المساد    عجلون

16 ي سلمان   
سندس خالد محمود بنز عجلون

17 ي   
ي محمد المومنز

ز وصفز نيفي  عجلون

18 مريانا عواد الياس دبابنه    عجلون

19 ي   
مها سليمان علي المومنز عجلون

20 ي   
لما احمد محمد المومنز عجلون

21 هنادي محمد عقله مصاروه    عجلون

22 فاطمه عبد الحافظ محمد صمادي    عجلون

23 سهن  ابراهيم محمد الصمادى    عجلون

24 ايرس عاطف احمد السلوط    عجلون

1 غيداء معن سالم الخصاونه    غرب اربد

2 يف    لينا قاسم   الرسر غرب اربد

3 منتىه جميل محمد تيم    غرب اربد

4 مرام باسم عيد عوض هللا    غرب اربد

5 هديه عل  احمد    غرب اربد

6 علي جهاد محمد عثمان    غرب اربد

7 غيداء محمد قاسم  رفاع    غرب اربد

8 ين سميح محمود صايمه    شن  غرب اربد

9 مالك طالل يوسف عبنده    غرب اربد

10 ي    ورده يوسف محمد الزعن  غرب اربد

11 نرسين مصطفز عطيه ابو موىس    غرب اربد

12 رهف محمود محمد الجمره    غرب اربد

13 دعاء محمد سعيد الخطيب    غرب اربد

14 ناديه موىس شحاده عالونه    غرب اربد

15 وك    سناء صايل عبد اللطيف من  غرب اربد

16 ي   
ي مرتصز

ايناس سالم حسن بنز غرب اربد

17 ريناتا احمد حسن مرعي    غرب اربد

18 ي عامر   
رناد عبد هللا علي بنز غرب اربد

19 ي   
ز مومنز مالك نواف حسي  غرب اربد

20 سوزان مراد عبد هللا مراد    غرب اربد

21 ي   
ز
ي هان

نرسين عادل سليم بنز غرب اربد

22 غصون قاسم  الحريري    غرب اربد

23 امينه محمد مذيب النجمي    غرب اربد



24 فتون محمد نبيه محمد علي النجار    غرب اربد

25 ي   
حال محمد عمر الحبىسر غرب اربد

26 روعه موىس محمد الشويات    غرب اربد

27 رانيا خالد محمد حمدي    غرب اربد

28  رومي احمد الملكاوي   
منز غرب اربد

29 احالم خالد صالح السقار    غرب اربد

30 بروج بالل عبد هللا الدريزى    غرب اربد

31 زينه فراس احمد غنام    غرب اربد

32 لينا زهن  موىس ابو زر    غرب اربد

33 منال محمد فواز الحميدى    غرب اربد

34 منز يوسف حسن بكرى    غرب اربد

35 لودميال ايفانوفنا الكىسي شوتكينا    غرب اربد

36 نور رياض عثمان عبنده    غرب اربد

37 ي   
نور حسن اسماعيل الدينز غرب اربد

38 ز ابراهيم محمود الصفدى    ياسمي  غرب اربد

39 مرام قاسم  مسالمه    غرب اربد

40 سميه سليم  شديدى    غرب اربد

41 غاده خالد منصور المحاوره    غرب اربد

42 زينب محمد محمود ظاهر    غرب اربد

43 فاطمه محمد نجيب سليمان    غرب اربد

44 بثينه كايد ابراهيم ابو سعيد    غرب اربد

45 بيان داهود محمد محمد    غرب اربد

46 حفصه شكرى سليم حورى    غرب اربد

47 ايات جن  عواد عبد الجبار    غرب اربد

48 وق احمد سعيد دراج    رسر غرب اربد

49 ديما صالح صالح شناق    غرب اربد

50 نعامه محمود عبدهللا الجمره    غرب اربد

51 اوي    ز امل ابراهيم محمد الجن  غرب اربد

52 يرسى حسن عبد هللا الجمره     غرب اربد

53 ي   
ز
فريال توفيق ابراهيم فرسون غرب اربد

54 كوثر عبدالرحمن شبلي احمد    غرب اربد

55 امل ابراهيم علي عذاربه    غرب اربد

56 ي محمد عبادي   
ساجده راضز غرب اربد

57 رنيم خالد محمد ابواحبيس    غرب اربد

1 رائده ممدوح محمد البوات    ي
ز
غور الصاف

2 ز الهويمل    فاطمه سالمه حسي  ي
ز
غور الصاف

3 صبحيه ثنيان عقله المعاقله    ي
ز
غور الصاف

4 اخالص خليل عبيد هللا البوات    ي
ز
غور الصاف

5 ختام موىس خليل البوات    ي
ز
غور الصاف

6 منز احمد سالمه الجعارات    ي
ز
غور الصاف

7 االء عبد العزيز ابراهيم الحشوش    ي
ز
غور الصاف

8 صديقه حسن محمد المحافظه    ي
ز
غور الصاف

9 فداء عرفات عبد الحافظ العشوش     ي
ز
غور الصاف



10 ز عقله البوات    عدال امي  ي
ز
غور الصاف

11 نور سالمه عبد العشوش    ي
ز
غور الصاف

12 رابعه جمعه خشمان الشعار    ي
ز
غور الصاف

13 اسالم خالد طلبه المضي    ي
ز
غور الصاف

14 ز مسلم  البوات    فت امي  من  ي
ز
غور الصاف

15 محمد صبحي محمد العشوش    ي
ز
غور الصاف

16 ه ابراهيم شاهر الخنازره    سمن  ي
ز
غور الصاف

17 سوزان فيصل خضز البوات    ي
ز
غور الصاف

18 ه ابراهيم شاهر الخنازره    سمن  ي
ز
غور الصاف

19 سمر حسن محمود الدغيمات    ي
ز
غور الصاف

20 زينب ابراهيم اشتيان البوات     ي
ز
غور الصاف

21 وجدان جمعه سلمان الزهران    ي
ز
غور الصاف

22 عهود عمر عبد الحافظ العشوش    ي
ز
غور الصاف

1 هديل اسويلم زعل الهويمل    غور المزرعة

2 منال عوده حميده النوارصه    غور المزرعة

3 امل يوسف مصلح الدغيمات    غور المزرعة

4 يل احمد زعل الخنازره    جن  غور المزرعة

5 حنان سليمان ابراهيم النوايشه    غور المزرعة

6 امل يوسف مصلح الدغيمات    غور المزرعة

7 صديقه جديع حرب العونه    غور المزرعة

8 عزيزه حامد عقله الدغيمات    غور المزرعة

9 هال سالم محمود النوايشه    غور المزرعة

10 حامده عبد الهادي  عواد النوارصه     غور المزرعة

11 بندر احمد علي العشوش    غور المزرعة

12 عزيزه حامد عقله الدغيمات    غور المزرعة

13 شوفه فالح عيد النوارصه    غور المزرعة

1 هديل فيصل محمد عنانزه    كفرنجة

2 حازم جمعه عبد هللا فريحات    كفرنجة

3 نرسين سعود حسن رشايده    كفرنجة

4 شهيده احمد سالم الفريحات    كفرنجة

5 فاطمه ابراهيم  رفاعي    كفرنجة

6  الجبالي   
ز عرين محمد حسي  كفرنجة

7 ي نض   
ثروه محمد  سالم بنز كفرنجة

8 غدير سمن  علي عنانزه    كفرنجة

9 ماجده احمد محمود ابو علي    كفرنجة

10 ز  الشويات    ساجده محمد حسي  كفرنجة

11 عائشه محمود محمد الغزال    كفرنجة

12 الرا محمد شحاده الفريحات    كفرنجة

13 عطاف نمر عبد هللا الفريحات    كفرنجة

14  عسولي   
نوال محمد مصطفز كفرنجة

15 براءه وليد محمد الفريحات    كفرنجة

16 هديل عبد المهدي محمد الموازره    كفرنجة

17 جودت عقاب محمود زريقات    كفرنجة



18 ايمان محمد محمود فريحات    كفرنجة

1 ع    فخر شحاده احمد الرسر لواء الكورة

2 ناهضه محمد عوض الزعارير    لواء الكورة

3 لينا مشهور صالح ربابعه    لواء الكورة

4 روال تركي محمد الديك    لواء الكورة

5 ي    سماهر احمد موىس الزعن  لواء الكورة

6 ادقه    ايناس ضيف هللا سليمان رسر لواء الكورة

7 ي    انور محمود محمد الزعن  لواء الكورة

8 رابعه احمد عبد هللا نوافله    لواء الكورة

9 رابعه احمد عبد هللا نوافله    لواء الكورة

10 هبه فيصل عزام غباشنه    لواء الكورة

11 ز    ي ياسي 
عفاف محمد علي بنز لواء الكورة

12 حكميه عبد هللا رجا عمايره    لواء الكورة

13 حكمت عبد الرحمن حسن الفقيه    لواء الكورة

14 سيما نضال صالح البيكان    لواء الكورة

15 ز خليل العمرى    غرام امي  لواء الكورة

16 ين  فوزات احمد البخيت     رسر لواء الكورة

17 ز    ي حسي 
ختام عبدالمهدى محمد بنز لواء الكورة

18 يده    مثال موىس محمد الرسر لواء الكورة

19 ي    ز الناج  روال خليل ياسي  لواء الكورة

20 ع    فخر شحاده احمد الرسر لواء الكورة

21 ي يوسف   
براءه يونس نمر بنز لواء الكورة

22 ي مفرج   
رائده عبد القادر يوسف بنز لواء الكورة

23 ي    رسميه خليل محمد الزعن  لواء الكورة

24 ي صخر   
ي بنز

صفاء رائد حسنز لواء الكورة

25 منال محمد نجاح العيده    لواء الكورة

26 ز ابراهيم محمد المسالمة    ياسمي  لواء الكورة

1 مرادي احمد  سامي ابو الغنم    مادبا

2 وعد سعيد خليل ابو معيبد    مادبا

3 اري    رايه حمود سالم الن  مادبا

4 ز موىس المراعبه    رنا حسي  مادبا

5 مها حسن عواد ابو جقيم    مادبا

6 ز مفلح الغليالت    عايده حسي  مادبا

7 انتصار مناع سالمه المكحل    مادبا

8 حليمه علي فاضل الجماليه    مادبا

9 رزان عبدالسالم  محمود عيد    مادبا

10 سميحه محمد عبد هللا البدوى    مادبا

11 امل محمد سليمان الشوابكه    مادبا

12 صباح محمد رساج عامر    مادبا

13 ناديا محمد سالم العبابسه    مادبا

14 ز    اصاله شاهر سليمان الشاهي  مادبا

15 ختام رجا عبد العبابسه    مادبا

16 بري  هان سعود محمد الوليدات    مادبا



17 نعمه زعل عوان الجعارات    مادبا

18 خلفه محمود سليمان الخطيب    مادبا

19 وفاء ابراهيم موىس دعسان    مادبا

20 نور يونس سلمان الهواوشه    مادبا

21 ارساء عبدهللا محمود الخطيب    مادبا

22 سوزان يوسف خليل سليمان    مادبا

23 هنادي سمن  توفيق النونو    مادبا

24 رباح علي بشن  الفروخ    مادبا

25 ز    اسالم ابراهيم موىس الجهالي  مادبا

26 ي اسامة  دخان   
ز
امان مادبا

27 ريما محمد احمد فرحان    مادبا

28 دينا سليمان فالح القطيشات    مادبا

29 ناريمان اكرم  سقا    مادبا

30 ف    ليل اسعد محمد رسر مادبا

1 وفاء رجا عبد المشاعله    ي
 
ف مادبا الرسر

2 رونق محمد عليان الهروط    ي
 
ف مادبا الرسر

3 يرسى حميد  المحيميد    ي
 
ف مادبا الرسر

4 انفال احمد سليم الشوره    ي
 
ف مادبا الرسر

5 هيفاء كامل عبد سابق    ي
 
ف مادبا الرسر

6 روان فيصل حمدي الطفيحات    ي
 
ف مادبا الرسر

7 ز الددا    فاطمه سليمان حسي  ي
 
ف مادبا الرسر

8 عروبه فرج حامد الهروط    ي
 
ف مادبا الرسر

9 ات    امل زعل دحيالن المطن  ي
 
ف مادبا الرسر

10 براءه محمد عبد الرحمن الجن     ي
 
ف مادبا الرسر

11 جمايل  سليمان محمد الهواوشه    ي
 
ف مادبا الرسر

12 فاطمه جمال خليف الشوره    ي
 
ف مادبا الرسر

13 وفاء خليل حسن ابو الحاج    ي
 
ف مادبا الرسر

14 ز الددا    فاطمه سليمان حسي  ي
 
ف مادبا الرسر

15 عال خالد عواد الحيصه    ي
 
ف مادبا الرسر

16 ا    فداء علي خليل ابوخضز ي
 
ف مادبا الرسر

17 هديل مشافق مسلم اللوانسه    ي
 
ف مادبا الرسر

18 ي   
ز
كمان ريحان علي يونس الن  ي

 
ف مادبا الرسر

19 نجالء محمدمنذر  جراده    ي
 
ف مادبا الرسر

1 مرفت يوسف عبد الكريم ابو حماده    ماركا الجنوبية

2 نور محمود حمدان ابو ذوابه    ماركا الجنوبية

3 ز حسن عبد الهادي    بسمه حسي  ماركا الجنوبية

4 سحر محمود حسن سليمان    ماركا الجنوبية

5 رجاء صبحي ابراهيم سنقرط    ماركا الجنوبية

6 نوال جوزيف فرح مخول    ماركا الجنوبية

7 سحر محمد عبد الهادى نوفل    ماركا الجنوبية

8 ميسون اسماعيل  يعقوب  نارص     ماركا الجنوبية

9 سحر محمود حسن سليمان    ماركا الجنوبية

10 منال محمود محمد توفيق الهرش    ماركا الجنوبية



11 مي سعود حمدان العبوس    ماركا الجنوبية

12 دانا حلمي عباس محمد    ماركا الجنوبية

13 ز    اسالم خالد نمر حسي  ماركا الجنوبية

1 ز جن  عالم    غدير امي  ماركا الشمالية

2 هبه رائد رسمي  زهور     ماركا الشمالية

3 مريم مصطفز حسن مبارك    ماركا الشمالية

4 النا بسام محمود خريس    ماركا الشمالية

5 رغد عبد هللا  احمد عبد الهادي     ماركا الشمالية

6 ي    امينه صالح سعيد المغرن  ماركا الشمالية

7 ز رزق حليق الريماوي    سماح ياسي  ماركا الشمالية

8 امل يحن  مرزوق ابو الحاج    ماركا الشمالية

9 شهندا يعقوب عيىس غانم    ماركا الشمالية

10 منز خضز يونس الخضز    ماركا الشمالية

11 غدير  عمر نافع حردان    ماركا الشمالية

12 غدير  عمر نافع حردان    ماركا الشمالية

13 لميس خالد اسماعيل الطويل    ماركا الشمالية

14 حال اسماعيل محمد الجبالي    ماركا الشمالية

15 هناء جمعه عبد هللا  الدعجه    ماركا الشمالية

16 مي اسماعيل احمد النواس    ماركا الشمالية

1 عبن  ابراهيم نمر جالد    مرج الحمام

2 منال طالب درويش الشوابكه    مرج الحمام

3 ي   
ز
نىه نعمان يوسف الجاعون مرج الحمام

4 ي    ساره مصطفز عبد القادر حح  مرج الحمام

5 شذى جمال كمر زنكنه    مرج الحمام

6 فاتنه عبد هللا فهمي مصطفز    مرج الحمام

7 ز    ي عبدهللا حسي 
 
خلود رمزي صدف مرج الحمام

8 هاجر بركات خالد المناصن     مرج الحمام

9 رناد  نارص  اسماعيل  العجارمه     مرج الحمام

10 سحر عبد الكريم محمد المناصن     مرج الحمام

11 منز محمد صالح المناصن     مرج الحمام

12 عبن  هارون محمد القطاونه    مرج الحمام

13 ليان  عادل محمود مصطفز    مرج الحمام

14 تمام  محمد  شاهر  المرعي     مرج الحمام

1 صبا محمد علي الرفايعه    معان ووادي موىس

2 فاطمه ضيف هللا علي الخليفات    معان ووادي موىس

3 رحمه سالم عوده العثامنه    معان ووادي موىس

4 ميسون عبد الرحمن جريبيع الهباهبه    معان ووادي موىس

5 خوله خليل ابراهيم المشاعله    معان ووادي موىس

6 عدال محمد  ضيف هللا الفرجات    معان ووادي موىس

7 ميسون سالم علي معيوف    معان ووادي موىس

8 خوله ضيف هللا علي الخليفات     معان ووادي موىس

9 ايعه    ز رانيه وليد عواد الن  معان ووادي موىس

10 عبن  مالك ذياب الحسنات    معان ووادي موىس



11 حسنز حميدي رفيفان الذيابات    معان ووادي موىس

12 ي    ايات موىس فهد الشلن  معان ووادي موىس

13 ي اسماعيل ابو صالح   
ز
هبه هان معان ووادي موىس

14 جهيده عالوي  العمر    معان ووادي موىس

15 سهام محمد سلمان الهالالت    معان ووادي موىس

16 ز    نجاح عبد هللا فرحان السحالي  معان ووادي موىس

17 هند محمد خميس ابو الزيت    معان ووادي موىس

18 اخالص عبد هللا عوض العالديه    معان ووادي موىس

19 نعمه يارس عبدالقادر الرواد    معان ووادي موىس

1 سهام ابراهيم عمران صالح     مؤتة

2 ز    اسماء عوده هللا ابراهيم العثامي  مؤتة

3 خديجه علي حسن ابو زويد    مؤتة

4 سمر علي حمود الطراونه    مؤتة

5 مها عطا هللا عبيد الطاللعه    مؤتة

6 دالل سالمه عبد هللا الفقراء    مؤتة

7 وفاء عبد المجيد كريم المجالي    مؤتة

8 رانيا عبد القادر عبد هللا  السبايله    مؤتة

9 سهام ابراهيم عمران صالح     مؤتة

10 مريم محمد سالم الطراونه    مؤتة

11 هبه وليد عبدالقادر الحجوج    مؤتة

12 فايزه فالح مرشد الجعافره    مؤتة

13 ضح عبد العزيز عبد القراله    مؤتة

14 وعد حامد محمد الخرشه    مؤتة

15 فاطوم محمد  المهداوي    مؤتة

16 راما سمن  ابراهيم الضمور    مؤتة

17 سهاد عبده عطا هللا النوايسه    مؤتة

18 والء حمدان عبد المهدي القراله    مؤتة


