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ابتهال محمد جميل بني  ملحم اباء علي رزق غنام اسراء صادق محمد درادكهاخالص محمود محمد المومني ابتهال مرزق احمد ابو صعليك ابراهيم عبد  الباسط محمد الرشدان رنا عبيد حسين ابو صعيليك اباء جهاد محمد العناتي نور وليد علي ابو جابر ابتهال موسى محمد عبد القادر 
ابتهال يوسف ابراهيم رحال ابتسام فتحي جبر الشوابكه اسماء سليمان صالح المومنياروى محمد عبدالقادر ابو جاجه ابراهيم احمد ضيف هللا العمري احمد محمد علي جراح رنا عمر جميل ياسين ابتسام حميد يوسف بني احمد نور يحيى عبد العزيز مشتهى ابرار عماد محمد المعايطه 

احالم محمد محمود غزو ابتهال جميل محمد الحيارى امل محمود احمد ابو حرباروى محمود سالم ابو دلو احالم عبد الناصر يوسف الهندي اسراء محمد محمود العوضاترنا قسيم حسن بني خلف ابتسام عبد الرحمن محمد الشديفات نور يحيى محمد رمضان احالم اسامه عزت االعرج
اروى احمد سالمه الزيادنه اسراء حامد محمد العوبليامنة هشام غازي طرخاناريج رياض فتحي الخراز اروى حسام محمد الحراحشهاسمى يحيى محمود الخرنوبي رنا محمد مصطفى اذهيبه ابتسام علي محمد الجازي نورة ابراهيم حسن خلف احالم نعيم عبدهللا خشرم

اروى عزمي محمود القواسمه اسراء عزت احمد عالونه اميره قاسم صالح الشدوحاسراء محمد نايف الصمادي اسراء علي خلف البطوش االء خالد حسين الكرنز رنا محمود احمد الصالح ابتهال جميل خليل االمير هاله صالح محمد بني سالمه اخالص سمير موسى ياغي 
اريج عبد السالم احمد العالول اسراء علي عرسان العزام ايمان محمود عبدالفتاح الشلولاسراء محمود ابراهيم ابو حماد اسراء قاسم غازى حشاش االء موفق احمد فندي رنا مؤيد محمود عبيدات ابتهال سامي يوسف العموش هاله فرحان نزال الجازي اخالص محمد مفلح الزواهره 

اريج عمر عبد هللا المصلح اسراء نبيه سليم الخصاونةايه محمد احمد الراعياسراء وليد احمد السيد اسراء كريم مفلح الوبير اماني محمود احمد حسانرناد زهير عبد الحميد الفاعوري ابتهال محمد امين احمد عالونه هبا احمد حسين ابو الجحاش اروى هاني محمد ابو عزام 
اسراء اسماعيل حسن اصليح اسالم محمد مرعي الشبول بيان موسى محمود السباتيناسل محمود ربيع العوايصهاسراء محمد عايد محمد فهد الجمل امل سالم عقله الجرابعهرناد كامل احمد مهيدات ابتهال محمود خالد الفريحات هبه ايوب محمد بوادى اريج احمد عايد مقدادي 

اسراء عبد  العاطي عوده ابو  غنيم اسماء سليمان عبد الحميد الرواجفهتسنيم زعل عبد زنوناسماء صابر عبد هللا الشمري اسراء يعقوب اسماعيل الخطيب اميره امحمد كريم الجعافره رنيم فؤاد عبد العزيز ابو موسى احسان سلطان محمد بني ارشيد هبه بسام سليمان الطراونه اسحار خالد امين المغربي 
اسراء نجم الدين عبد هللا الفواز اسيل موسى داود غانمتماضر نواف عبدالقادر الحجوجاسماء صالح جميل السعايده اسالم احمد ابراهيم الدرابسه اميره شفيق عبدهللا اغزاويرنين فايز محمد شنيك احالم توفيق احمد مصطفى هبه تيسير ياسر الشيخ اسراء احمد محمد العبادي 
اسراء يوسف محمد مهاوش اصيل فواز محمد سعيد حطينيتهاني رباح عبدهللا كراجهاسماء عبد الرحمن علي الحوامده اسالم خالد حسن بني خالدايات عبد الكريم ابراهيم عبابنه رهام ابراهيم محمد اسعد احالم سالمه شتيوي الشبيالت هبه زهير غازى الجنيدى اسراء خليل ابراهيم حلبي 

اسالم علي سلمان الصواويه/الحجايا االء محمد سليم حسنثراء مخلص فوزي الملكاوياشواق علي سليمان الخالدىاسالم عمر سالم البلوي ايمان حسين سالم المصطفى رهام حمد صبحي المرافي احالم محمد موسى العزام هبه عبد الحليم مصطفى الحوامده اسراء سالمه محمد مقدادى 
اسماء شاهر علي ابوشقير االء نبيل عبد هللا اعيده حنين عبدهللا محمد الشبيالتافنان يوسف محمد الدحله اسماء عبدالعزيز سالم الخصبهايمان طه محمود الخوالده رهام محمود حسن العزام اروى عنبر سليمان العايد هبه كريم عبد الحليم ابو رمان اسراء عيد كريم البالونه 
اسماء ماهر محمد حسن الهام عدنان عبد الحميد جبر دعاء حسام الدين احمد الصعوباالء تاج اسعد عبدالفتاحاسماء محمد عبد هللا الشياب ايمان عزات حكمت بشاتوه رهام هاني علي السالمات اريج خليفه صالح مقدادي هبه محمد حسين ابو مقيبل اسراء فهاد احمد حماده 

اسماء محمد منصور الزيود الهام محمد يوسف اللحام دعاء غسان سند العوراناالء رمزى خميس ضبان اسيل وليد حسن الموسى ايمان عمر مصطفى العرايضه رواء عبده مفلح القضاه اريج زهدي عيسى الشبول هبه محمود حسن الشيخ علي اسراء محمد احمد عقول 
اسيل عواد شامان العيسىالهام هايل سليمان بشتاوي دعاء محمود مفلح السرهيداالء صيتان احمد الزيوت االء عاطف عبد الهادى خمايسه ايمان مروان علي ابو حمد روان ابراهيم علي طاهات اريج سالمه موسى عوده هبه منصور محمد نواصره اسراء محمد عبد المطلب السعود 

اسيل فؤاد محمد مراشده اليان وائل محمد القرعانيرحمه محمد سعود الشبلياالء عمر محمود رواشدهاالء مفلح ابراهيم يوسف ايه ركان صالح الجمل روان جمال شحاده الجندي اريج علي طعمه القضاه هبه يحيى مصطفى مفرج اسراء محمود عقله بني كنانه
اسيل محمد سليم الربابعه امان احمد صادق الحبشهرقيا احمد حسين الزغولاالء قاسم عواد الخوالده االء يوسف محمد اليوسف براء صالح محمد كناني روان خالد محمود الجريري اريج عمر محمد بدران هدى بسام عوض الخمايسه اسالم توفيق سعد الدويكات 

اسيل ناصر احمد غنام اماني صايل خالد الرقادرئام عبدهللا محمد خوالدهاالء محمد حسن درويشالهام ماجد علي ابو احميد تركي محمد تركي حجازي روان رسمي قاسم براهمه اريج يوسف حسني العموري هدى عبدهللا محمد الحوراني اسالم عبد  النور هزاع القرعان 
اشراق هشام موسى الخراشقه اماني عاصم ضيف هللا طلفاحسجى فائق حسين عنانزهاالء محمد علي صالح اماني سعيد يوسف قنانبه خديجه حسين دخل هللا ابو دلبوح روان سعيد خالد السرميني اسراء جالل احمد النويهي هدى مروان حسن ابو خضر اسماء محمد فريح العودات 

اكرام حسن نصير ابو غليون اماني محمد ابراهيم اسماعيل سماح احمد عيد ابو هيظالفت علي جميل عليان اماني محمد عدنان خليل الكعابنه داليه فالح محمد العمري روان عاطف محمد الديك اسراء خالد محمود الغويري هدى مشعل مصطفى المعايطه افاق احمد خلف العزام 
اكرام حمزه صدقات مرار اماني محمود عبد الفتاح الشلول سوزان ناصر عبداللطيف الناصرالن محمد عارف عبيداتاماني نايف يوسف الخطيب دعاء عبد الكريم محمد الحوراني روان عبد الحليم مصطفى الحوامده اسراء عزام عبد الرحمن الجابرى هديل اسماعيل ياسين عباس افاق انور اسماعيل الخوالده 

االء احمد يوسف ابو يابس امتثال محمد نبيه احمد عساسفه سونيا احمد يوسف عاصيامال محمد فالح التميمي امل جميل ابراهيم سعد الدين ديما خليل محمد العمرى روان عبد القادر احمد ابو دامس اسراء علي محمد خطايبه هديل جمال صالح ابو غنيم االء احمد حسن الربيع 
االء ادريس سالم البطوش انتصار عامر عمران غوشهغفران عالء الدين صالح صالحاماني حسين محمد العرب اميره ابراهيم خلف العناني رزان احمد علي بواعنه روان عبدهللا سليمان العفيشات اسراء فاروق احمد الخلف هديل حسين محمد  علي خريسات االء حسين موسى البراهمه 

االء عبد الحميد محمد الدراوشه انفال احمد عبد الحليم صمادى غيداء فارس فالح الرواشدهامل مهني عبد الكريم الصباحين اميمه عماد صالح القطاونه رغدا زياد محمد العزام روان قاسم محمد البكار اسراء محمد احمد الزيوت هديل رفيق عبد القادر الشلش االء خالد فرحان البداينه 
االء مصطفى نايف ذياب انوار محمود خلف الرفاعات كفى محمد سالم بني خلفاميمه محمد عبد المعطي السبايبه اميمه فائز محمد ابو نجا رناد امجد عبد الرحمن عيسى روان وليد نصار السقار اسراء وجيه عبد الفتاح مطر هديل رياض محمد العمري االء رياض محمود عبيدات 

الفه عارف ابراهيم بني عطا ايات احسان محمود الزعبي كنده يسار محمد الخصاونهاميه ناجي محمد الزغول ايات سعيد جمال علي رهام نزيه محمد بني مفرج روزان محمود سعود عادل بيت شاويش اسراء وحيد محمود عالونه هديل سمير سالم الدخل هللا االء زهير الحاج عقاب الجغبير 
امل حمدى علي محمود ايات جبر محمد حبيبلما مشهور علي بني عيسىانوار احمد حسن الشبول ايات محمود عبد هللا العمرى رهف حسين خالد الواكد روال سالم محمد ابو شرار اسراء ياسين بركات عزام هديل عاطف محمد نجاجره االء علي احمد العبد العزيز 
امنه احمد ابراهيم عساسفه ايات رمضان نجيب الراضي لمياء رياض مصطفى الجريري الحصانانوار مصطفى موسى شديفات ايات منور فزاع المساعيد ريم علي سليمان مصطفى روال سالمه خليل الشباطات اسالم ابراهيم حامد ابو صعيليك هديل علي محمد كساسبه االء ياسين عوض الخطيب 
امنه محمد محمود شتيات ايات محمد عبد الخرابشه ليلى عطاهللا صالح البنويايات سليمان عبد هللا دقدوقه ايمان احمد عوني عبيد ريما امين نبهان طعم هللا روال نبيل فايز الذيب اسالم احمد علي العقيدات هديل محمد حسين بني حمد االء يوسف سليمان عليان 
اميره غسان مصطفى الجراح ايمان جمعه عوض اطبيشي مجد محمد عالوي الشيخ خلفايات صالح احمد النجداوىايمان حماد عيد الحنادقه سجا محمود محمد عبيدات رويده عبد السالم عارف ربابعه اسالم بشيتان مقبول الزبن هزار حسين صالح المهايره الهام ايمن محمد المومني 

انوار محمد عبدالقادر بني  سالمه ايمان جودت جمعه الشيخملك محمد يوسف صماديايثار جهاد موسى النوافلهايمان محمد احمد الروسانسليمان وليد سليمان الخليلي رويضه خلف عسكر الشرفات اسالم زيد محمد ابو فرده هال احمد حسين نصار امال علي عليان ابو شارب 
ايات ابراهيم يعقوب المحاسنه ايمان سالم ابراهيم حمايده مها زكي فاضل الكفاوينايمان حسن شحاده ابو شعيره ايناس محمد عايد العكور شفى حسين محمد الزبون رؤى علي احمد الخن اسالم صالح حسن بني عيسى هنا خضر محمد حيمور اماني اسماعيل زيناتي الطاهات 
ايات فرج محمد حماد ايمان يحيى محمود الرماضنه ناهد محمد مصطفى بني غنومايمان علي عبدالكريم ابو صعيليكايه بسام حسن الفقير شهد جمال كمال الناظر ريم عبد محمد الربابعه اسالم صبحي محمد البطاح هناء رسمي علي بني  بكر اماني عبد هللا عثمان الجواميس 
ايثار عبد الهادى محمود شخاتره ايناس ابراهيم علي صيامنسيبه احمد سليمان عبابنهايمان مأمون صايل الرفاعي ايه فؤاد حافظ القواسمي شهناز سليم مصطفى الخطيبريم عطاهللا علي النعانعه اسالم عبد هللا محمد الجواميس هناء عبد الرزاق سعيد عطيات اماني محمود عبد الكريم خضر 

ايمان راجح راجح عبد هللا بثينه نصر عيد ابو سرحان نور حسين ابراهيم ابو الحاجايمان محمود يوسف المصرى ايه محمد عبد الفتاح احمد عبد هللا صبا مروان نمر السميرى ريم علي محمد المحمود اسالم علي احمد يعقوب هنادى محمد محمود العيد امل عصام قاسم دردور 
ايمان صالح طه الشياب بلقيس وليد علي زعيتر نور عماد حسن عيسىايه عز الدين بدر خرمه بتول رائد محمد قنديل عوده صفاء احمد توفيق ابو عاشور ريم مازن عبد اللطيف الحديد اسالم عيد عياده ابو ادويس هنادي جميل حسن قدومي امل فهمي سالم العزام

ايمان عبد االله سارى الشياب بنان احمد محمود الوديان هبه سامي محمود ابو صهيونبسمه علي قاسم غانم بتول عبد السالم محمد العساسفه صفاء داهود صالح عثمان ريم محمد زعل النواصره اسالم فيصل محمد خراشقه هند عبد الحميد جابر نمران امل مطاوع رفيفان العودات 
ايمان محمود عبد هللا طالفحه بيان اسامه عليان عالونه وفاء محمود محمد النجاداتبيان ضيف  هللا محمد مقابله بشرى سالمه محمد الخطاطبه صفاء يوسف سالم المساعيد ريم محمد علي مستريحي اسالم قبالن محمد الزعبي هند محمد فرح مصطفى حلوه امنه خليف محمد الدالبيح 

ايناس عزات حكمت بشاتوه بيسان ماجد خالد الزبيدى بيان عادل محمد الخوالده بيان احمد سليمان عبد هللا عبدهللا عبد الكريم يوسف دويكات ريم محمود حسين الشبول اسالم محمد علي بني ملحم هند نايف عليان السليحات امنه عبد هللا حسن بشيري 
ايناس موسى عطا هللا صالح تماضر مفلح علي القويمانيتغريد جبر سليمان ابو زايد بيان محمد عبد الرحمن محمد عال محمد اسعد القيسي ريم محمود محمد سالم اسالم محمد عواد الجويفين هيا خليل حمد الهدبان اميره فواز عطاهللا الهباهبه 

ايه سعدي اسعد جبر ثراء جميل نزهان الخريشه تمارا عامر عبد المجيد الجنيدي بيان مصلح حسان ابو صعيليك عال مهند سعيد عثمان ريم مروان سعيد التمام اسالم محمد يوسف العبيدات هيا محمد جابر عقيل انتصار حسين محمود بني احمد 
بتول محمود حسين عنانزه حنان جميل خليل ابو هديه تمارا محمد فتح توفيق ابو غربيه تبارك محمود عبد الرحمن الكوفحي غدير اكرم محمد ملحم ريما احمد سليمان الحوامده اسالم مصطفى درويش عيد هيام احمد سليمان كساسبه انصاف ابراهيم محمود كساب 
بثينه محمود سليمان جراح حنان خير ناصر ابو عباسجود محمد خليل الضروس تحرير حمدان محمد حمدان غدير منير علي سالم ريما رياض محمود عبيدات اسالم مصطفى موسى جرادات هيام عبد هللا محمد عبابنه انوار عبدالجابر فالح دواغره 

بخيت محمد بخيت عيد حنان محمد الهادى محمد خشروم حنان حسين عدنان شموط ثقيف عادل حمدان الخصاونه فداء زياد محمد الحسنريما طالب عايش عايش اسالم مقبل عطيه المسيعدين هيجر حسين سليم العويمر ايات خميس علي شتات 
بشرى محمد علي الربابعه حنان محمد عبد العزيز غانم حنين ايمن محمود غزاله حنان احمد سالم ابو شقره محمد عماد عبد الرحمن محيسن ريما عبد هللا سالمه الزواهره اسالم نواف نوري حجازي هيفاء محمد علي عبد القادر ايات عدنان ابراهيم رواشده

بصائر احمد مصطفى القضاه حنان محمد يوسف الكايد حنين حسن محمود دار موسى حنان بهاء الدين نصر جابر مشاعل عادل محمد حسين ريمان خالد علي الحسن اسماء احمد حسن ابو عجميه وجدان عايد محمد قديسات ايات مروان عبد الحميد الفاعوري 
بكر جهاد حسن سبارجه حنين محمد احمد ابو قمرحنين محمود احمد خريس حنان خالد خلف زعبي مالك حيدر محمد بني عطا رئام صبحي رمضان شحاده اسماء احمد حسن احمد ورده احمد محمود بن سعيد ايات موسى حسين براصنه 

 
تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 
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 تخصص اللغة العربية يوم  االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  اإلثنين الموافق  
(21/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  الثالثاء الموافق  
(22/5/2018)

تخصص الفيزياء يوم  االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص األحياء يوم  األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص الكيمياء يوم األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

تخصص الرياضيات يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

 
تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 

بيان احمد علي ربابعه حنين محمد عايد الخوالده خلود غسان راشد الرشيد حنان محمد فليح المومني منار عبد القادر محمد الشرمان زهوه طايل احمد السعيد اسماء اسماعيل محمد سليم وصال ماهر محمود ابو ناصر ايات وديع حسن طوباسي 
بيان حسن سالم ارشيدات دانا احمد عبد الغني ابو حمدخوله محمد حمد البشابشهحنان محمود علي اطريق مها احمد يوسف الصمادى زينب احمد محمد القضاه اسماء حمزه يوسف الخطيب وعد احمد ابراهيم ابو ركب ايمان حسين احمد العدوان 

بيان عليان عوده هللا الرحاحله دانيه عبد هللا سليمان رمضان دانيه محمد نضال عبدهللا مصطفىحنين عماد عبد الرحمن الشلبي مها عواد عبد هللا الجدعان زينب حامد حمد البشابشه اسماء خليفه محمود قرقز وعد زياد تركي االغوات ايمان خالد عبيد هللا المطارنه 
بيان عواد فرحان الموسىدعاء جمال عبد الجليل صالح دعاء جمال يوسف الشرمان حنين محمد درويش شريف مهى صبحي محمد حمد هللا زينب فايز سالمه ابو سرحان اسماء شاكر عواد الفالحات وعد فواز احمد جمال ايمان عارف عبد الرحمن الخطيب 

بيان نواف عبد القادر الحجوج دعاء جميل مصطفى ذكر هللادعاء حلمي محمد الكايدحياة محمد سليم معروف عساف نبال محمد جميل ابو ديه زينب فايز مصطفى عمور اسماء عبد الحافظ مصلح الشيحان وعد نايف محمود المومني ايمان عايش احمد ربابعه 
تسنيم هاشم محمد االطرش دعاء حسين محمد السعيد دعاء سليمان يوسف العطاري ختام علي عبد السيبراني هناء موسى محمود الكسواني زينب مصطفى سليمان العوده اسماء عبد القادر سليم الراس وعد وائل حسين ابو ربيع ايمان عوض عواد طويرش 
ثروه محمود علي الشياب دعاء زيدان الفي الدقس دعاء عايد محمد نزال دانيا عبد الوهاب شفيق المجالي وسن جمال جبريل المحيسن ساجده حسن عمر منسي اسماء عبد الكريم سليمان الربابعه وفاء جمعه صالح حجات ايمان وهيب محمد دار نافع 

حنان كايد سلمان ابوجقيم دعاء سالم خلف عودات دعاء فؤاد حسين ابوالعدس دعاء حامد محمد اكريموعد عصام احمد المحيسنساجده حسن فهد الزيود اسماء عوني موسى اسحاقات وفاء حسين مصطفى العزام ايناس ابراهيم هزاع مقدادى 
حنان محمد محمود شتيات دعاء عبدالقادر علي الشامي دعاء محمد سليمان حرب دعاء علي خالد الحايكوعد عصام احمد المحيسن ساجده علي عبد الهادي القطيش اسماء عيد علي ابو صعيليك وفاء خالد فالح ربابعه ايناس مرعي حسن جرار 

حنين بكر محمد القواقنه دعاء فريد محمد عبيداتدعاء ناصر موسى عجاينه دعاء ماجد عبد اللطيف مهيار وعد عقيل نورى الدالبيح ساجده محمد سالم فنيش اسماء محمد  تيسير محمود ابو خيط وفاء عبدالحافظ عبدهللا ابوعليم بتول ماجد عبد الرزاق الرحاحله 
حنين عيسى توفيق صالح دعاء محمد احمد نويرى رابعه عبد الحميد محمود نمر دعاء ماهر محمود محمودوفاء احمد ابراهيم الدقس سارة ابراهيم سالم القضاه اسماء محمد عبد اللطيف ضمره وفاء محمد احمد الراعي براء محمد سالم العساسله 

حنين محمد محمود هنوش دولت امجد محمد جباره راما موسى إسماعيل إسماعيلدعاء موسى يوسف الغرابلي والء حمدان سالم عليمات ساره ابراهيم امين الشيخ حسن اسماء مصطفى صالح ابراهيم وفاء يوسف عبد  هللا عضيبات بلقيس سليمان امين دواغره 
حنين مفلح محمود زيتون دياال محمد خضر حصوه رانيا احمد فليح الفقهاء دينا محمد عبداللطيف الخطيبوالء محمود فالح العزامساره فاضل ابراهيم الدرابسه اسماء وليد عبد الفتاح ابو ريا وفيه رائد فتحي ابو الحاج بلقيس مصطفى سليمان العوده 

خديجه رياض سالمه البلوى ديمه محمد مفلح المرربا ماهر موسى عبدهللارانيا مصطفى عبد هللا عبد الرازق والء يحيى صالح صالح ساره فوزى صالح عايش اسيل ابراهيم احمد الصمادي والء ابراهيم محمد يوسف بيان حسين حماد الرقب 
دعاء احمد حمد العودات رانيا مصطفى عبد القادر الزيوت رشا احمد خليل الحموري رزان عاهد احمد سالم يزيد فهمي احمد خليل ساره محمد عبد الرحمن شحاده اسيل احمد عبد ابو صهيون والء احمد حسين ابو عيشه بيان حسين علي النعيمي 

دعاء اسامه محمود ربابعه راويه جبر محمود ابو ناصررشا جميل محمد المقبل رشا كايد عامر غيث ساره مصطفى محمد العزه اسيل اسماعيل محمد زيغان والء رائد جازى الحسن تسنيم عبد الحليم يحيى يحيى
دعاء حسن موسى كنعان رايه محمود يوسف غزالن رشا خالد حمد العوران رنا جهاد محمود الغاوى ساميه كامل عايد خوالده اسيل باسل نجم الدين ابو غزاله والء زكريا علي الطوالبه تسنيم محمد حسين العزام 

دعاء حسين عبد هللا الرحيل ربا غازى محمد سعيد عبابنه رشا فواز نمر القرم رنا محمد نوفان عبيداتسائده محمد علي الضؤ اسيل صبحي حسن عالونه والء طالب زعل الطراونه تهاني نضال تيسير طوباسي 
دعاء محمد محمود غزو رجاء خالد محمد صالح رشا محمد عبد الرحمن الشولي رند نايف الفي البشابشه سباء احمد خليف المرايات اسيل محمد احمد المومني والء مبارك محمد القعايده جنان وائل احمد ابو صافيه 

ديانا عدنان يونس السليمان رحاب زياد جميل ابو هنطش رماء امناور احمد الوردات رويده خضر احمد القواسمي سبأ عدنان امين بدوان اشراق طالب محمد الضابط والء محمد يوسف غيث جهان منصور يوسف الشبول 
رانيه محمود فالح الجروان رحمه احمد يوسف جويفل رنا اسماعيل يوسف عواد ريم عادل ذياب ابو  ارقيق سجود سامح شاهر بطاينه اصاله صالح حسن بني عيسى والء نايف مصطفى الجالبنه جهينه بسام عايد الحاليقه 
ربا حسام اكرم جاموس رزان رائد فوزي ابو دربيهرنا خاطر احمد الغزاوي ساجده محمد جميل دويكات سجود محمد محمود الجبور اعتدال دخل هللا عوض البلوي والء نظمي سليمان كساسبه جيانا احمد قاسم بني خالد 

ربى خليل سالمه الشطناوي رزان محمد حسن سنور رنا عطا هللا احمد العودات سجى محمد حسين الفقيه سجى احمد مصطفى الحاوى اعتدال محمد احمد الخوالده ياسمين ابراهيم يوسف ابو سبيكه حال شكرى عوده  هللا الشبيالت 
رحمه يحيى محمد القضاه رزان ناصر نجيب الزعبي رنا نزيه جميل بني  ملحم سحر احمد محمد ابو نجا سجى علي احمد حسين اعتماد محمد حسين شتيات ياسمين حسام حافظ ابو الرب حنان رومي محمود فريوان 

رزان عبد الحليم مصطفى الحوامده رشا عادل محمد الحسن روابي ابراهيم خضر صالح سالم قتيبه صالح الطراونه سجى موسى سليمان الحيارى اغادير اكرم يوسف المساعفه ياسمين حمدان عبد الرحمن الرقب حنان محمد علي الرمامنه
رزان فواز اسماعيل الشبول رشا عبدالقادر مصطفى الشرمان روان منصور يوسف الشبول سماح توفيق يوسف صالح سحر محمد سالم الجراروه افنان محمود شحده حميده ياسمين زياد عبد هللا بياضو حنان محمد علي الرمامنه 

رشا محمد يوسف حرب رشا محمد ذيب سربل روزالين حمزه رفعت ابو شحرور سناء امين محمد ابو ليل سحر يوسف سلمان الخريبات اكرام خليل سالم العايد ياسمين سليمان احمد عليان حنين جاد هللا حسين النمرات 
رفيده خازر محمد الدعوم رقيا قاسم محمد الحميديريم عثمان علي الحراسيس سندس خالد هويمل العمرات سرناز فايز محمد حسن االء ابراهيم علي هزايمه ياسمين سليمان داود االعور حنين حسن محمود خضر 

رماح زهير فياض الخزاعله رنا سعيد مصطفى الشاميريم ممدوح كامل العويصي سهاد محمود احمد قوقزه سرين ابراهيم محمد حسن االء ابراهيم محمد حمدان ياسمين عبد هللا طالل الشناق ختمه عيد اشتيوي العالوين 
رنا احمد محمد عيسىرنا محمد حمزه العمرات ريما فوزي احمد نصر هللا سوسن محمد احمد سليمان سعده عمر محمد الضويحي االء احمد محمد ربابعه ياسمين محمد سالم المالعبه خديجه غالب عبد الرحمن العكايله 

رنا علي عبد هللا البطاينه رناد عبد هللا يحيى السليحات زين كامل فرحان الشبول شذى محمد حسن العزامسالم عبد العزيز شامخ الشبول االء اسماعيل محمد الرفاعي خلود احمد عبد القادر مقابله 
رنا ياسين عيسى شناق رند عماد عمر عواد زينب احمد عبد الجليل السعايده شروق حابس علي يعقوب سالم يوسف فرح العبسي االء جمعه عبد هللا التالهين خلود صالح اسماعيل المصري 

رهام خليف عوده محاسيس روابي حسن علي الزيدانسارة عبد المنعم عبد هللا السريحين شهد حسين سالم مصطفى سلمى عبد هللا محارب الزبون االء خليل مصطفى الدبعي خوله محمد احمد مقدادى 
رواء نواف عبد هللا النوايسه روان محمد سعيد صافي سحر احمد عواد الطحيمرشهد عبد اللطيف عبد الرحمن شبلي سلوى احمد يوسف قنديل االء رضوان احمد الزقيبه خوله نعيم مصطفى بني عبده 

روان ابراهيم فرحان عبد العزيز روان محمود عبد الهادي شهاب سخاء حسن محمود بني احمد صفاء ناظم علي محمود سلوى حسين عبد ربه ارشيد االء رياض نايل مقبل دعاء خالد عبد  الكريم ابو  لباد 
روان علي فرج العجالين روان ممدوح كريم الدقم سالم بسام عايد الحاليقه صمود راتب علي طناش سماح حرب نايف القواسمي االء سالم محمد الجماليه دعاء محمد خالد وعل 

رؤى محمد صبحي الهواوشه روان نزار منصور الدقس سالم حسين كامل العجو ضحى نايف قاسم ابو مراد سماح خالد محمد نور االء سليمان علي الغنميين دالل فائق حسن عوض 
ريعان موسى شاليش الشبولروضه اسماعيل مصطفى غانمسلسبيال بسام يونس ربابعه عبير بالل عبد المنعم الخطيب سماح سليمان محمد الصرايره االء عبد الرحمن محمود البيطار ديانا سالم عبد هللا الوريكات 

ريم باسم محمد نايف سليمان روال سامي سالمه السالماتسماح علي عبدهللا ابوزور عبير فيصل محمد العمرى سمر فالح محمد قرعان االء عثمان جبريل التكرورى دينا احمد عبدالقادر السفاسفه المزايده 
ريم جميل يوسف احمد رؤى عادل مسلم الربطه سندس نائل يوسف العبادى عال جهاد عبد الحليم حريز سميا يعقوب محمد الدهني االء عدنان يوسف الدهون دينا بدر يوسف مصطفى 

ساجده حسن احمد غرايبه رؤى علي صالح البطوش سهاد وائل عادل الشريف غيداء نايف خالد السيد سميره يوسف محمد قعايمه االء علي حسن الراس رابيه سليم محمد المصطفى 
ساجده سالم سلمان الوليدات رؤى غسان محمد محافظه سهام احمد حميدان شرقي فاطمه جالل جودت االصفر سميالء وليد محمد مستريحيه االء علي محمد الحسنات ربى بسام عبيد هللا الضمور 
سحر احمد صالح العموشزين بدر احمد عليان سهير محمد علي الرفاعي فاطمه قاسم عوده عفانه سميه ابراهيم يوسف عجو االء غسان ابراهيم ابو حماد ربى خليل سلمان ابو سمور 

سالم محمد امليحان ردايده ساجده طالل احمد الذيبسهير نايف محمود الوريدات فداء حسن محمد ابو نجا سميه عطاهللا عيد ابو زايد االء قاسم محمد السخني رزان احمد طاهر فارس 
سالم يوسف محمد الربابعه ساره نزيه علي العرميطي سوسن يوسف محمد الصغير العيسه فرح محمد جمعه ابو حمد سناء ابراهيم نمر حمادنه االء محمد اسماعيل اسماعيل رزان عامر موسى الميناوى 

سماح ايمن عبد الكريم ابو العينين ساندى فايز طه السيد احمدسيرين عبدالفتاح عبداللطيف ابو كريفه لميس يوسف محمد حسن سناء حسن عبد المنعم فرج االء محمد امين سليم الشلول رشا محمد علي خضير 
سماح عمر علي الرضوانسبأ عطا هللا موسى البدارينشذى مصطفى جمعه عليانلؤلؤه احمد جوهر الحسن سناء طالب احمد الغول االء محمد علي اصالن رشا محمود عبد الهادى موسى 

سناء جمال سعد ارشيدات سجود يوسف احمد شهاب شروق كامل احمد النعيمي لينا انور نور الدين مهيدات سناء علي طه الطاهات االء محمد علي صالح الهنانده رفاء احمد محمد عسولي 

2/8



 تخصص اللغة العربية يوم  االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  اإلثنين الموافق  
(21/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  الثالثاء الموافق  
(22/5/2018)

تخصص الفيزياء يوم  االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص األحياء يوم  األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص الكيمياء يوم األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

تخصص الرياضيات يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

 
تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 

سناء عوض محمد شلطف سالم محمود عبد  القادر ملحمشروق محمد علي عوده لينا خليل إسماعيل احمدسناء فواز ذيب بطاينه االء محمد عوض حسين رقيه عيسى محمد المقابله 
سندس حسن محمد الحسنات سمر حسن محبوب عنانزه شهد فراس خليل ابو طالب ماريا محمد شعبان محمد عبود سناء مازن سعيد صالح االء محمد مصطفى العلي رنا محمدسعيد محي الدين الشلبي

شروق محمد حسين القواقنه سندس عبد الحكيم ابراهيم الطيطيشيماء محمد حسين الجفوتمجد صالح سالم المرزوق سناء محمود علي الصبح االء نزار محمود حمادنه رهام ابراهيم محمد الطويط 
شرين زيدان جميل هالل سوسن عبد الفتاح مصلح مصطفى شيماء محمد عوده منصور محمد رومل مفلح فراج سناء نظمي عبد هللا رزق االء وليد احمد الحوراني رهام حسني مصطفى ابو هذال 

شفاء خالد احمد حمادنه سونيا احمد ابراهيم ابو عراقصفاء عبد الحميد يوسف عنانبه مرام فرحان محمد الزواهرهسندس زكريا علي بني ملحم االء يوسف عبد النجار رهف نبيل ناصر الجراح 
شفاء محمد امجلي بني عيسى سيلينا نبيل عبد المحسن صالح صالح الدين ابراهيم علي الجهالين مرام فرحان محمد الزواهره سندس محمد خليل ملكاوي البتول نصر محمد ابوجوده روان عصام عبدالمطلب الرعود

شهناز احمد عبدالهادى ابو غزله شذى خالد مصطفى القرعان عائشه عمر حسن ابو حماد مريم محمود علي قادوس سهاد سعيد حسن جرادات الهام راتب ذيب عفانه روان يوسف حسن درادكه 
صفاء ابراهيم سليمان ابو لحيه شذى عبد هللا حمدان ابو العيس العموشعبير عبد  الباسط محمد الرشدان مالك هاني محمد العمري سهام نايف عايش حياري الهام قاسم موسى حسين رواند كايد ربحي الطويل

صيته محمد تيسير محمد الشبول شروق صقر عبد هللا البنا عبير محمد عبد الكريم الصمادي منار سميح محمد التعامره سهر راضي مصطفى زيتون الهام محمد عبد  الرحمن الصعب روال جواد مصطفى ابو نواره القواسمي 
ضحا احمد علي بني ياسينشروق محمود علي طواها عبير نبيل يعقوب عطيه منى راشد حسن البزور سهى احمد سليمان العمرى الهام نزيه محمدامين المومني روال رائد محمد سعيد سليم 

ضحى يوسف عبدهللا العوضي شيرين سالم علي المنسي عروب حسن محمد انيس الزعبي منى رائد واصف الحمورى سهى روحي ابراهيم عصفور ام حبيبه عبد هللا حسين العمرى رؤى احمد عارف عثمان 
عايده تيسير علي احمد شيماء محمد حسين المومنيعريب علي مصطفى الصمادىمنى محمود عقله العموش سهى صالح محمود النصيرات امال جميل عبد الشويات ريم عبدالحكيم عجاج الخوالده 

عبير حسين علي الحجيله شيماء محمود عيسى ابو  سمور عال عماد عمر ابو اصبع نسرين محمود راشد الشديفات سهى عبد الحميد احمد الخرابشه اماني احمد سعد الزعبي ريما محمد حسين محمد 
عبير فالح عبد القادر الجنايده صفاء خالد علي بني حمدان غدير عبدالحميد عيسى درادكه نعمه نواف محمد السرحانسهير حاتم محمد الزيود اماني حسين فهد الصمادى زمن خليل عبد العزيز الكايد 

عبير يوسف ناصر الجراح صفاء محمد عواد غرايبه فاديه عاطف عبد هللا الخطيب نفين محمد مبارك السنيد سهير سليمان حسن بني  مرتضى اماني سالمه سويلم ابو حميد زوزان احمد عبد العزيز العنانبه 
عرين محمد خلف العالوى عاتكه عبد هللا حسن العمرى فاطمه فوزى محمد سعيد عبابنه نور ابراهيم محمود ابو صليح سهير عيسى علي الفالح اماني عبد الرحمن يوسف تيم زينب اسماعيل محمد النسور 

عالء اكرم محمد الشعيب عبد هللا غالب محمد عبد القادر فداء مصطفى محمد السواعي نوره محمد محمد ابو دريع سهيله عمر احمد الفراعنه اماني عقله عبد الرحمن الطراونه زينب عمر محمد عيسى 
غدير عصام عبد المهدى العزام عبير ابراهيم عبد القادر جمعه النا حسن قاسم العمرى نيفين انور نور الدين قطبان سوزان هاني عبد الرحيم الغول اماني علي محمد القضاه زينه احمد محمود غانم 

غفران وليد رضوان الردايدهعال محسن موسى البطاينه لجين حسين جبر ابو نجم هازار زهير خالد الطاهر سوسن محمد ابراهيم الحياري اماني علي نهار عبيد ساجده عبد الحي محمد العمرى 
فاتن ماجد هالل السميرات غدير راضي نهار الفضلي ليلى قاسم عزت حيمور هبه عبد الغفار حسن مصطفى سوسن يوسف سالمه ابوشندي اماني محمد حسين الزعبي ساجده محمد احمد عزام 

فاطمه احمد محمد حجازي غدير زياد محمد الزعارير ماجده جمعه سالم الكيفي هبه محمد رجب وهبهسيرين مصطفى نايف ذياب اماني محمد عبد هللا االحمد ساجده محمد جميل عبدهللا الهزايمه 
فاطمه علي عبد القادر ابداح غيد جمعه محمود شنبمجد عبد الرؤوف احمد العمرى هدى طاهر محمود محمود شذى احمد عيسى العوضات اماني محمد عبد هللا هيالت ساره جمال عادل ابوزر 

فداء محمد عبد النبي نوفل فاتن محسن احمد وشاح مرام حموده احمد ابو هندي هديل ياسين عبد القادر بدير شذى محمد عواد المدارمه اماني محمد علي ابو الرب ساره ياسر سالم الخوالده 
فرح عمر سعيد سعاده فاطمه احمد حامد الزواهره مرام فراس قاسم نواصره هناء اسحق محمد البنا شذى يوسف محمد القوصيني اماني محمد فالح زيوت سائده سالم ارشيد العبابسه 

فرح فوزي يوسف النجار فاطمه احمد عبد الفتاح الحنيطي مرح صبحي محمد القصيرهيا جميل مصطفى الصراوي شروق حكمت محمد مستريحي اماني محمد مجيب عبدالرحمن فقيه سائده علي عوده العواجي
فردوس طه نايف ارديسات فاطمه عيد محمد خضر مروه باسم موسى محافظه هيا عبدهللا محمد المشاقبهشروق عبدهللا محمد موسى مرار اماني محمود حسين حسين سجى سعيد عبد الهادي العقايله 
كوثر خلف حمد البشابشه فداء جمال عجاج سليممريم عادل فوزى الزعبي والء رفيق محمد جمعه شروق غازى عبد الرحمن عثمان اماني مصطفى محمد ابو ديه سجى عمر عبد الحفيظ طعامنه 

كوكب صقر احمد خوالدهفداء محمد خليل علم الدين مسره غازى محمد امين شاويش والء عزالدين زكي عمارشروق محمد  بدر حسن الحمدان اماني نايف خلف الحياصات سحر ابراهيم محمد خطايبه 
النا اسامه محمد ديوان فرات نصر الدين محمود جبرمالك نضال محمد محمد والء فهد فرج الكعابنه شروق محمد احمد مطالقه امل ابراهيم محمود نواصره سحر فايز محمد ابو ريشان 
النا بشير صالح الحواتمه فرح رائد حمد ثليجه منار محمد احمد عبابنه والء هاني بشير العموش شرين خالد طالب دندن امل احمد مصطفى جرار سرى سليمان محمد حمادنه 
النا عبدالكريم محمد الطعانيفرح نواف بركات الخوالده مها علي سليمان ابو العدس ياسمين محمد عبداللطيف الخطيبشرين ماهر محمد طيطي امل حاتم الحاج علي الزبون سلسبيل خالد صالح ابو مطر 

لبابه عماد صالح شيخ قصي وحيد ياسين قبالن مي سليمان وحيد قاسم عاصي شفاء محمود حمدان ابو فراج امل حسين عوده الطرشان سماح طالب عبد القادر الخريشي 
لمياء رفقي اسماعيل محمود النا سامي محمد ابو رمانميس محمد فضل الدالبيح شهد حسن عوض الصرايره امل علي احمد عريقات سماح محمد مفلح الشبول 

لميه ابراهيم يوسف اغريب لبنى زين الدين فالح مهيدات ناريمان محمد نهار محاسنه شهناز منصور عبد الرحمن الكراسنه امل علي حسن ابداح سمر عبد هللا موسى شحاده 
لينا محمود حسن الناطور لما ماجد سعيد كيواننسرين علي سليمان ابو العدس شيرين محمد سعيد طالل العزام امل فريد عبد الهادى احمد سناء خالد راشد البركات 

ماجدولين مازن كريم السريحين لما يوسف احمد االقطش نفيسه جميل سعيد البرغوثي شيماء مصطفى خليل ابوحردان امل محمود عبد الرؤوف السيد احمد سنابل يوسف حسين عالن 
مجد احمد خليل النتشه لوما كامل زهدى هاروننور علي محمد الجوارنه صابرين حامد عطيه ابو جوده امل موسى محمد الصفدى سندس حسن احمد ربابعه 
محمد احمد ابراهيم الشرمان ليلى ماجد رمضان البريم هبه ابراهيم انور اسماعيل صفا سليمان عبد الكريم المحارمه امل وليد سليم االسطه سهى سمير عمر ابو لبن 
مرام علي شحاده المومني لينا غازى صبحي ابو عوضهبه عز الدين محمد الزيود صفا علي حسين البركات امنه احمد عبد الرحيم دقامسه سوزان احمد عرفات نمر 
مرام محمد محمود الفيومي لينه احمد ضيف هللا الجعافره هبه محمد مصطفى نصار صفاء احمد محمود الغويرى امنه جهاد عبد النور السباعي سوزان سليمان عيد القيم 

مرام محمود سليمان العطوي لينه امين عاتق المرايات هبه نضال سعود القرارعه صفاء بسام عبد الرحمن الدعجه امنه خالد ارشيد الجرايده سوسن محمد خير محمد الشياب 
مروج قاسم محمد الشبول ماريا عمر عبدهللا الكفاوين هديل احمد محمود ابو رستم صفاء جاسر عيسى فريحات امنه صيتان سعد زواتين سيرين بدر عبد الفتاح جوده 
مريم حسن عبد القادر اسماعيل مجد جميل حسن عويس هديل نضال خليل االعرج صفاء جمال محمد زيدان امنه عبد الحافظ سعيد النمرات شجره  الدر اكرم قسيم الطعاني

معالي حسن خليف المعنقر محمد خليل ضيف هللا ابويحيى هفين محمد منير الشربجي صفاء حسين علي بدارنه امنه فهد محمد غرايبه شذى سليمان عبدربه غطاشه 
مفاز رفعت محمد بني يونس محمد عبود يوسف المومني هيا بسام زاهي طمليه صفاء حسين محمد االخرس امنه كمال طه العمرى شروق احمد ضيف هللا درادكه 

مالك رضوان سلمان المشاقبه محمد عثمان احمد الشيابهيفاء عبد المطلب شاهر الحامد صفاء خالد احمد الصمادي امنه محمود محمد الشبول شروق عائد محمد مسعود
مالك كامل حمد حميصي محمد عماد عبد الرازق مسلموسام قاسم رشيد جرادات صفاء خالد محمد ابو دخيل اميره حسين فالح الفساطله شروق محمد داود الحالق

منال صالح جبر دويكات محمود ابراهيم حسن النواسوفاء كمال محمد عوض صفاء عادل عارف الرواشده اميره حسين مفلح مومني شهد جميل يوسف خشان 
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 تخصص اللغة العربية يوم  االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  اإلثنين الموافق  
(21/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  الثالثاء الموافق  
(22/5/2018)

تخصص الفيزياء يوم  االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص األحياء يوم  األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص الكيمياء يوم األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

تخصص الرياضيات يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

 
تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 

منال عبد الرحمن محمد عبابنه مرام محمد عيسى ابراهيم وفاء ماهر علي المومنىصفاء عبد القادر محسن الراعي اميره صالح موسى الحسبان شهد سليمان حسن ضمره 
منى حسن لهلوم العثمان مروه ابراهيم احمد هديب والء ابراهيم موسى سالمه صفاء عبد هللا علي حسين اميره عبد الفتاح عبد ربه السراحنه شيمه عطا هللا سالمه العهد 
منى نضال اكرم سالم مريم بدر محمود الزعبيوالء سالم جدعان المطارنه صفاء عبد هللا محمد بني هاني اميره محمد عبد الرحمن الجبر صفاء رياض ابراهيم رشيد 

مها زهاء الدين محمد المهاوش مسرات عبد الرحيم عزام مراشده والء مثقال حسن النمرات صفاء فؤاد حسن العوده اميره محمد فهد المصالحه صفاء محمد عبدهللا بني سالم 
مها عليان الياس الشديفات معتصم عبد هللا محمد الحمد والء محمود خليف العبادله ضياء مفلح علي الهواوشه اميمه سمير محمد القضاه صفاء نواف سلمان ابو جقيم 

مياده محمد طعمه الشويات ملك محمد ابراهيم ابو فروه ياسمين خالد محمد القواسمهعايشه فالح سالمه ابوتايه اميمه عارف محمد المستريحي عبير سامي مفلح بعيرات 
ميس ايمن محمود الشبول مها حسين حسن عبابنهيزيد ابراهيم محمد شهاب عايشه محمود عايد خوالده اميمه فريد احمد جرادات عروب عدنان علي دعمس 

ميس علي محمد جميل يدكمها سهيل سليمان النجار عائشه ابراهيم احمد النعيم انشراح محمود محمد بني عبده عرين محمود حسين جبريل 
ميس فؤاد ابراهيم الحصري مها ياسين عبد الفتاح ابو عواد عائشه راتب باير الزيوت انصار وليد محمد شتيه عزيزه خالد علي خابور 

ميساء محمد بدر حسن مقدادى مي علي محمد جميل يدك عائشه طه سليمان ابونجيله انصاف احمد حسين بني مصطفى عالء محمد طالب المسيعدين 
نانسي علي موسى الربايعه مياده محمد مصطفى عياد عبير ابراهيم احمد الفقير انصاف حسين عبد العزيز السالمات عمره محمد مفضي المناعسه 

نائله نايف خلف مقدادي ميرفت احمد نايف قوقزه عبير جمال احمد عبد الرحمن انعام رضا محمد بني  سعيد غاده زهير محمد العزام 
نبال عبد الرحمن تركي البشتاوى ميس احمد ملحم اللحام عبير جهاد محمد حسونه انعام وليد راتب الخطيب غدير عبد الكريم سليم البلوي 
ندى سليمان عوده ابو صعيليك ميس جميل سليمان رواشده عبير حمد علي كنعان ايات حسام فايز منصور فاطمه سلمان مطلق الحجايا 

نسرين صالح محمد الغزاوي ميس قسيم محمد عودات عبير نجاتي حسين ابو خضير ايات صبحي شحاده يوسف فاطمه محمود ذيب قدوره 
نسيبه محمد  علي فاضل الهزيم نانسي فواز سليمان الشوياتعتاب عدنان احمد الشياب ايات عادل احمد ذياب فداء سمير هالل احمد 

نسيبه محمد حسين العمرى نانسي محمد علي الخوالده عتاب محمد عبد السالم الحمورى ايات عادل محمد امين فداء طارق ضاحي الشرعه 
نوال عبد هللا يعقوب يوسف نجوان عبد الرحمن عبد الرزاق كوته عروب عادل احمد الخطاطبه ايات عبد الرحمن نوفل نوفل فداء عاطف فالح الشمايله 

نور اذياب علي الجبالي نداء محمد احمد الدغيم عروب هاني عبد الكريم عتوم ايات عبدالجابر فالح دواغره فضيه محمد غياض المساعيد 
نور امين بنيه المحيسن ندى سامي سليمان اللحام عريب محمد احمد بني سعيد ايات علي احمد الحاج قمر سامي عبد اللطيف الزيادات 

نور سمير محمود بني  عامر نسرين محمد  عيد ذيب طاهات عرين عبد المجيد احمد عبابنه ايات محمد رسول محمود االغواني كريستينا بشير محمد علي البلتاجي 
نور هشام محمد خياط نهى كمال حسن العفيف عرين عيسى حسن ابو توبه ايات محمد محمود القواقنه الرا راضي علي العزام 

هاجر عبد الحافظ مصلح الشيحان نور بسام جميل ابو عيسىعزيزه حسين جبر بشتاوي ايمان اسعد نصر ابو جريس لبنى احمد سعد بني ملحم 
هبه ابراهيم محمد مغايضه نور صالح محمد الشرمانعزيزه علي حسن الكردي ايمان بكر مزلوه الخريسات ليلى اسماعيل محمد الردايده 

هبه عيسى محمد فريد العزام نور ضيف  هللا فليح المومني عزيزه محمد محمود ابو شعيره ايمان بهجت عبد الكريم البطوش ليلى علي عبدهللا المصرى
هبه محمد احمد خطابي نور طالل رشيد االعرجعطاف عقله عبد الفتاح السليحات ايمان جعفر محمد مصلح لينا احمد محمد عمايره 

هبه محمد هاشم الشواهين نورس راجي احمد القرعانعفاف حسن سليمان عامر ايمان حسن طالل فريحات ماجده محمد عيد البحرات 
هبه محمد هدى خريسات نيبال زياد سلطي جويعد عفاف محمود حمدو العساسفه ايمان خلف محمود خليف مريم طه فالح جراح 

هدى احمد علي قوقزه هبه سالم عبدالفتاح الخريسات عال احمد سالم القضاه ايمان رياض احمد ايوب مريم محمد اديب رضوان بني هاني 
هديل ابراهيم عبدالرحمن الكراسنههبه عمر محمد ثابت العلمي عال خليل عبد المنعم يونس ايمان سالم علي العطيوى مريم محمود عبد القادر المحارمه 

هديل زياد عوض عذاربه هبه عواد فراج ابو راس عال عبد الفتاح فالح ابو زعرور ايمان سلمان سليم المجيره مريم يوسف محمود خشاشنه 
هديل عبد هللا علي االسعد هبه موسى فالح المحمدعال عبد هللا احمد ارشيدات ايمان عايد محمد عياصره ملك جعفر عبد القادر سماره 

هديل محمد هاشم زكي الحتو هبه يوسف محمد غبونعال علي احمد ابو عقده ايمان عبد الرحيم سليم الخوالده منار عبد السالم سليمان عمايره 
هديل محمد يوسف غيث هدى احمد العلي عواوده عال فرج خليفه الشلول ايمان عبد هللا محمود علي منار وليد جودت قدومي 
هناء سمير محمود كفايه هدى عبد القادر محمد جميل زهرانعال لطفي محمود الشوبكي ايمان علي فرحان ابو زيتون منال كمال احمد حمدان 
هناء هشام احمد الرواشده هديل جالل عبد الكريم ابراهيمعال محمد جمعه عبد المجيد هيالت ايمان علي محمد الجوارنه مها زكريا علي عبابنه 

هيا حسين عبد الرحيم الزريقات هال عادل علي بواعنهعليا مطاوع رفيفان العودات ايمان ماجد محمد الصمادى مها عبد العزيز حامد سليمان 
ورده عبد المجيد احمد الفريحات هناء احمد عواد الحجاجعلياء سليمان حمدان الزيوت ايمان مالك نوف البيايضه مها مازن طاهر الخطيب

ورود عمر عوض عطير هناء اسماعيل احمد العداربهعلياء معزوز عبد العزيز عوض ايمان محمد سالمه الخوالده مي ابراهيم نايف الزعبي 
وعد قاسم غازى العزام هيا محمد نجيب احمد مساعدهعندليب محمد تركي الشبول ايمان محمد مصطفى الهقيان مي خالد محمود الرقب 
وعد محمد حماد الخاليله هيام محمد يوسف الكايد غاده سامي احمد عمر ايمان محمود حسن الزغول مي محمود حسني عبيد 

وفاء عبد السالم عبد الرحمن ذياب هيثم عباس حمدى طلفاح غاده سلمان مفلح الرقبان ايمان محمود حمد المشاقبه ميساء عادل محمد الحصان 
والء احمد محمد الجبالي وعد محمد علي الطويسي غدير حمد مروح السوالقه ايمان محمود عوده ابو جوده ناديه احمد صالح الحطاب 
والء زهير محمد الدويك وفاء حسين علي الخطاطبه غدير صالح فاضل جراح ايمان مصطفى محمد اسعيد ناهد حابس محمد القرعان 

والء احمد محمد الغنيماتغدير عصمت سعيد الكردى ايمان منير محمود اليوسف نجالء فتحي محمود بني  ياسين 
ياسمين سعيد صالح غزال غدير نافذ صالح زيد الكيالني ايمان نادر جمال مقابله نداء نظير محمد درويش

ياسمين طالل رمضان حماد فاتن حكمات احمد عالونه ايمان وليد سليم البيروتي ندى علي قاسم طلفاح 
فاتن رياض عوني الحاج علي ايناس ابراهيم محمود ابو صهيون نسرين بالل سعيد ابو الهيجاء 
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 تخصص اللغة العربية يوم  االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم االحد الموافق  
(20/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  اإلثنين الموافق  
(21/5/2018)

تخصص تربية و تعليم يوم  الثالثاء الموافق  
(22/5/2018)

تخصص الفيزياء يوم  االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص األحياء يوم  األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص الكيمياء يوم األربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم االربعاء الموافق  
(23/5/2018)

تخصص اللغة اإلنجليزية يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

تخصص الرياضيات يوم الخميس الموافق  
(24/5/2018)

 
تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 

فاتن محمد موسى مبارك ايناس ايوب يوسف محمد نسرين سلطان عيسى الشبول 
فاديه محمود علي الدوايده ايناس سعيد حسن جرادات نسرين عاهد محمد غباين 

فاديه وليد حسن ابوحماد ايناس صالح محمد الخطيب نسيبه خالد حمد الدعوم 
فاطمه ايمن موسى البستنجيايناس محمد نهار الطالفحه نعمه نور الدين بادي حمادنه 

فاطمه جمال حمد بني هاني ايناس ونس علي الياسين نفيسه ابراهيم احمد المحاسنه 
فاطمه سليمان محمد بني عبد النبي ايه حسين يوسف عياد نها محمد ابراهيم ابو درويش 

فاطمه صالح محمد العيده ايه عبد الرزاق محمد خليفهنهى حسين اشتيوى ابو حق 
فاطمه عايد عبد الحميد غنيمات ايه عمر سالم العبد العزيز نور رحال محمد وشاحي 

فاطمه عواد هندي الزيادي ايه محمد عبد الرحمن مقبل نور عدنان محمود الشمايله 
فاطمه قاسم عقله مقدادي ايه محمد مريحيل العميالت نور عوض محمد علعالي 
فاطمه محمد عارف سليمان ايه هشام محمود القواسمه نور فيصل احمد بني عطا 
فاطمه محمود سعيد حسن آيات علي سليم الرياحنه نيفين احمد حسن الربيع 

فاطمه يحيى مصطفى مفرج باسمه محمد ابراهيم جرادات هبه ضيف  هللا خليل خريسات 
فداء سلطان محمد الصمادى بتول بالل عمر الخطيب هبه علي جمال الشمايله 
فداء ماجد احمد سعاده بدور محمود خميس الزبط هبه عمر حسين الزهور 
فداء محمد راشد جديتاوي براء احمد سليمان الصمادى هبى عارف فايز الشلول 
فدوى يوسف عبد الحميد البستنجي براء احمد محمود نومان هدى وليد محمد الخطيب 

فرح ايمن عايش عليان براء عبد الكريم احمد المصري هديل رياض عبدهللا الجغبير 
فصل عويد محمد الشرعه براء مؤمن عبد الرزاق الحديدى هديه محمد فالح علي 

فلك حلمي احمد القواسمي براءه جمال محمد ابو فروههنادى نبيل حاتم طي اخميس 
فوزيه فواز ابراهيم ابو دحيله براءه حسين يوسف الشبول هنادي مصطفى عبد الحميد البستنجي 

فيحاء سمير احمد مرعي براءه رزق محمد الهوده هند خالد اسماعيل الصرعاوي 
فيروز علي محمد الجراجره براءه محسن حيان الرشود هند محمود سليمان الحجوج 

كرم صايل محمد السليحات براءه محمد عبد المجيد المسالمه هندا سالم صياح المساعيد 
كفى طعمه احمد بخيت براءه هاني صالح الدرايسه هنيه سعد احمد الخطيب 

كميليا عبد الرحيم امين القرعان براءه يوسف سالم بني مفرج وجدان سليم نواف ابو عليقه 
كواكب احمد سعد هللا المجالي بريهان يوسف محمد مقدادي وعد علي سليمان الشوابكه 
كوثر ابراهيم احمد العبد القادر بشائر عبد الرحمن مصطفى ابو حجله وعد محمد منصور المقبل 

كوثر احمد عبد الكريم الزعبي بشرى يوسف علي العميشات وفاء صدقي عيد الفقير 
كوثر عبد العزيز عبد هللا الزن بنان عبد الفتاح عبد الحميد البستنجي وفاء عطا هللا محمود الوردات 

كوثر عبدالرحمن علي عياصره بيان احمد محمد عويدات وفاء محمد احمد اليوسف 
كوثر فخرى محمد بطاينه بيان احمد محمود ابو نجا والء صدقي عيد الفقير 

النا عاكف احمد نوافله بيان احمد محمود الوديان والء غانم عبد هللا الخطيب 
النا علي احمد الدويكات بيان جبر جمعه ابو ركب والء محمد ابراهيم العايدى 

لبنى اسماعيل محمد العزه بيان جبر سليم الحولي والء منذر محمد الفقير 
لبنى رياض حسين الغليظ بيان حسين علي الضامن وئام اسامه عباس عدوى 

لبنى يوسف محمد الزعبي بيان عبد الرزاق متعب الرباعي ياسمين محمد عبد هللا الدعجه 
لطيفه علي عيفان الشرفات بيان عدنان عثمان ابو الروس ياسمين محمد مطلق الطيطي 

لما زهير حمد هللا الوشاح بيان علي احمد العودات 
لمى عماد عبد الرحيم الفاعورى بيان محمد محمود حجات 
لمياء محمد سلمان ابو عيشه بيان محمود عادل حمدان 
لميس محمد صالح ابو الغنم بيان هاني محمود صالح 

ليالي محمد سميح نصار بيان يحيى عبد هللا الصغير 
ليلى اسماعيل مصطفى غانم تسنيم ايوب محمد بوادى 

ليلى حسن عبد هللا ابو خوصه تسنيم عيسى محمود البشايره 
ليلى عبد الفتاح احمد علي تسنيم محمد عوده منصور 

ليلى عز الدين عبد الكريم ابو عاشور تغريد فياض عبد ربه العشوش 
ليلى يوسف محمد ملحم تمارا محمد حسين منسي 
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تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلّمين، وبالتّنسيق مع وزارة التّربية والتّعليم وديوان الخدمة المدنيّة ومجمع اللغة العربية عن أسماء المرّشحين لحضور المرحلة الثانية إلجراء االمتحان التنافسي االلكتروني لكفايات اللغة العربية الساعة (12:00) ظهراً، في قاعات االمتحانات التنافسية في مبنى ديوان الخدمة المدنية الكائن في طبربور/شارع 

االقصى، لألشخاص الذين اجتازوا المرحلة األولى في مادة التخصص.

مالحظة: يجب الحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة وكل من لم يحضر يعتبر مستنكفا عن البرنامج، كما يجب احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر أزرق جاف، ويمنع إدخال الهاتف الخلوي، مع العلم ان رسم االمتحان المقرر من قبل مجمع اللغة العربية والبالغ 20 دينار يتم استيفائه من قبل 
مندوب المجمع في قاعة خدمة الجمهور بمبنى الديوان خالل فترة تنفيذ االمتحان، حسب البرنامج بأدناه.

أسماء المدعويين لالمتحان التّنافسي للمرحلة الثانية لبرنامج أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين (الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة) 

لين فوزى احمد البقور تهاني احمد قاسم البطوش 
لينا خالد عمر شجراوي تهاني حسني احمد عتوم 

لينا محمد عبد الرحمن الزغاري تهاني حسين عقله عنانبه 
ماجده امين صالح ابو حامده تهاني ربحي سالم حسن

ماجده محمد محمود اهديب تهاني طالب حسن العقبي 
مادلين جودت مصطفى المحاسنه تهاني عوني شفيق زيادنه 

ماريا عبد هللا خليفه الجراح تهاني فرحان محيسن زيود 
مجدلين علي احمد الجراروه تهاني ناصر عبد هللا النصيرات 

مدلين ابراهيم اسحق كنعان ثراء محمد عاطف فتحي ابو خلف 
مرادي علي محمد عبيدات ثراء يوسف عطيه العالونه 

مرام ابراهيم محمود الدهون جمانه عدنان محمد كليب 
مرام اسعد عبد العزيز الشعالني جمانه عماد محمد طلوزه 

مرام برجس احمد المساعفه جميله حسن زعل المساعيد 
مرام خليل فالح الذيابات جهان احمد راجي الربابعه 

مرام علي عوض عالونه حال سالم احمد الطراونه 
مرح سامر عرفات حجازىحال يحيى عارف احمد 

مرزوقه صالح محمد الشمري حماس سالم سليمان الهوامله 
مروه حسن عبد القادر الزغول حنان تحسين خيرى بدير 

مروه خالد مصلح الصوص حنان حسن نصير ابو غليون 
مروه مروان محمود الحبايبه حنان شاهر محمد الشرمان 

مروى عبد الفتاح محمد الفاعورى حنان عبد الفتاح عبد المجيد الذيبه 
مروى محمود عبد  القادر زيوت حنان عبد الهادى صالح العراقبه 

مريم احمد حسن عكش حنان فتحي محمد صانورى 
مريم امجد غازي الحواري حنان محمد حسين سرحان 

مريم حسني احمد الصوص حنان محمد مكازى الخوالده 
مريم سالم سلمان الصواويه حنان يوسف عمر المفلح 

مريم عبد الحميد طراد الزبون حنين احمد سالم بني يونس 
مريم فرج سليمان المشاقبه حنين حاتم عبد القادر ابو جوده 

مريم مسلم سليمان ابو سرحان حنين سعيد عبد الكريم الدقس 
مريم يوسف علي العجارمه حنين سالمه شحاده غنيم 

مالك محمد احمد الفريحات حنين طالب عبد هللا الزيادي 
مالك ناصر محمد ابو صبيح حنين طالل يوسف الرماضين 

مالك يوسف عقيل كلوب حنين عامر محمد رجب نيروخ 
منار احمد علي غزو حنين عبدالكريم احمد الحوامده 

منار كريم عبد هللا الباير حنين علي جابر مسلم 
منار محمد محمود الجمال حنين قاسم فضل هللا العزام 

منار وليد عبد  المنعم عبيد حنين محمد علي يعاقبه 
منال حسن محمود ابو صعيليك حنين محمود محمد سعيد الخصاونه 

منال حسن يوسف حماد حنين مفلح حمد الطويسات 
منال خيرى احمد الجراب حنين هاني خلف المصري 
منال سعد حسين البيروتي حنين هيثم عايد بني هاني 

منال عوده محمد الزبون حياه سالمه محمد ابو عيسى 
منال محمد حسن ابو صعيليك ختام احمد صالح خطاطبه 

منال نبيل سامي احمد ختام جميل عبد هللا سرحان 
منتهى سامي محمود الرباعي ختمه سليمان فرحان ابو الخيل 

منتهى محمود احمد القيام خلود سعود يوسف البالونه 
منور احمد ذياب الرمحي خلود سليمان محمد المشاقبه 
منى احمد عبد هللا الناطور خلود وليد هاني عبد المحسن 
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منى حسن صالح شلبايه خوله حماد فهد البشاتوه 
منى عز الدين يوسف السباتين خوله سامح شاكر خميش 

منى فهد قبالن العقار خوله صالح علي النعواشي 
منى فهمي حسن قزع خوله عوده سلمان ابو سرحان 

منى يونس سالم الفقير دانا محمد منير الشربجي 
منيره ماجد ابراهيم ابو شنار دانا نوفان ضيف هللا العدوان 

منيره محمد ابراهيم الجراح دانيه ابراهيم حسن عقده 
مها ربيع شبيب الغويري دانيه خليل عبد الحميد دحبور 

مها عبد اللطيف عبد هللا ابو رمان دانيه محمد علي وهدان 
مؤمنه محمد محمود شتيات دانيه محمود عبد الكريم قطيشات 

مي حسين يوسف عويس دعاء احمد سليمان الصمادى 
مي رائد نصار نصار دعاء خالد محمد الحنيطي 

مي محمد عدنان شاهين دعاء رياض اسماعيل ابو فضه 
ميرام وليد فارس يوسف دعاء سالمه محمد عواد 

ميس يحيى مصطفى العيسى دعاء شعيب ابراهيم الحوامده 
ميساء ابراهيم احمد مسالمه دعاء عمران خلف العطيات 

ميسر فهد حسين الدويكات دعاء غسان محمد ملوح 
ميسلون الفي كاسب النيف دعاء محمد سليمان الصمادى 

ميسم محمد عارف قاسم دعاء محمود حسن عبد ربه 
ميسون عطوان الفي العجولين دعاء محمود سليمان الوحش 

ميمونه قاسم عقله مقدادي دعاء نعيم حسن غانم 
ناديا محمود علي الجراروه دعاء نواف كامل شموط 
ناهد حسين محمد كساسبه دعاء وهيب علي ابوديه 
ناهد فتحي حسني الصوافطه دعاء ياسر يوسف سالم 

نايفه سلمان سلمي ابو شخيدم دالل عبد الرحمن محمد الشبول 
نبال احمد صالح الصرايرهدالل عبد اللطيف ذياب الروسان 

نبال عمر محمود الحايك دولت محمود عبد الجليل النجادات 
نجاة منذر احمد القواقنه ديانا محمود عزت حسن 

نجوان فخرى علي العمرى ديما جمال حسين الويسي 
نجود هاني ضيف هللا البدارنه ديما عبد الحميد محمد الشريده 

نجوى قاسم محمد السعيدين دينا محمد موسى ابراهيم 
نداء حسن يوسف تايه ذكريات ابراهيم رزق الخوالده 

نداء كمال عبد الرحمن الشيخ رانيا عبد القادر سليمان بني اسماعيل 
نداء موسى سعيد الحالج رانيا محمد احمد الخوالده 
نسرين ابراهيم رجب ابو قرطومه رانيا يحيى محمد الزعبي 

نسرين ابراهيم محمود عمايره رانيه ابراهيم عباس حببخ 
نسرين محمد حنو الشرفات رايه محمد عليان الهروط 
نسرين نبال ضيف هللا خليفه رائده نصر محمد الربيع 

نسرين نمر محمد الجبالي ربا طارق ابراهيم ابو دامس 
نسيبه خالد سليمان المومني ربى حسن محمود دعسان

نسيبه ضيف هللا خالد الزعبي ربى محمد عبد الرحمن رواشده 
نسيبه عارف حسن بني كنانه رجاء ابراهيم محمد حمدان 
نضال مجاهد كامل العزب رحمه حسين محمد الغرايبه 
نعمه محمود فالح الزعبي رحمه طالل سالم بني هاني 

نعمه موسى محمد بني عبد الرحمن رزان سلمان محمد الفقيه 
نمارق مصطفى محمد بني عطا رزان عماد محمود عبابنه 

نهاد حمدان محمد شتيات رزان عيد عبد هللا ابو القحصي 
نهاد سلطان عقله جمعه رزان عيسى عبد الحي القواسمي 
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نهايه بشير عوض عرابي رزان كمال سليم الحموز 
نهله محمود عمر مفلح رشا بالل محمد الخطاطبه 
نهى محمد ابراهيم دملخي رشا سمير علي الشريده 

نهيل محمود احمد بركات رشا علي جبر السقار 
نور احمد خالد العتوم رشا ماجد رشيد العمري 

نور ايوب محمد البهلول رشا محمد سليمان القضاه 
نور حسين محمد حسين رشا محمد مصطفى المومني 

نور راتب علي الشريده رشا محمود محمد جباره 
نور ربحي يوسف الخطيب رشا منصور احمد المحاسنه 

نور سالم خليل الرشده رضا عبد هللا حماد الجازي 
نور سعدى عبد المجيد ابو سليمان رغد عبد القادر حسن بني يونس 

نور علي سالم الجبور رغد محمد ذيب سربل 
نور محمد احمد ادهون رقيه عزمي محمد البيطار 
نور محمد خير خليفه العوض رنا احمد مصطفى العمايره 
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