
 

  

 العاصمة محافظة/عمان قصبة لواء  

 العقرباوى عٌد علً مٌسون    1

 الرعود العزٌز عبد علً فاتن    2

 احمد محمد شحاده سمر    3

 ٌعقوب مصطفى رٌاض رٌما    4

 كف ابو جمعه محمود سهى    5

 حمٌدان راضً عادل سوزان    6

 جرادات احمد ابراهٌم شذى    7

 صافً طالب مصطفى منال    8

 حسٌن ٌوسف فوزى رشا    9

 الجابري الفتاح عبد محمد دعاء    11

 مطاوع طه محمد وجدان    11

 المغربً القادر عبد العزٌز عبد هٌا    12

 كنعان الجلٌل عبد علً لٌنا    13

 العماٌره محمد محمود رائده    14

 االحمد صالح حسن منى    15

 صالح ذٌب محمد سمر    16

 الصوفً اسماعٌل الرؤوف عبد سهاد    17

 الرعود المطلب عبد عصام رنا    18

 العقرباوى عسكر صالح رٌم    19

 الفقٌه صالح زٌاد منار    21

 الربٌحات محمد خلف عال    21

 سعاده علً موسى رشا    22

 الجٌراوى صبح حمد اٌه    23

 هللا عبد مصطفى صبحً تسنٌم    24

 حاشٌه ابو سعٌد جمال ساره    25

 حداد العزٌز  عبد هانً نادٌن    26

 حماد ابو حسٌن احمد اخالص    27

 لبده ابو ٌوسف نادر فداء    28

 عمرو احمد سمٌر انغام    29



 عوض الرؤوف عبد عطاهللا هاله    31

 عوٌص احمد سامً فاطمه    31

 العٌسه محمود نعٌم سناء    32

 دروٌش ابو حماد رضا سحر    33

 عواد عٌال العبد محمد عائشه    34

 صالح حمدان خلٌل وسام    35

 صندوقه حافظ اسامه سمٌحه    36

 الربٌع حسن احمد امانً    37

 ابراهٌم احمد علً سمر    38

 العبسً المجٌد عبد تٌسٌر نسرٌن    39

 الرازق عبد جابر محمود مرٌم    41

 موسى احمد شمس بكر اروى    41

 دحابره وسىم ابراهٌم لما    42

 ابراهٌم حسٌن شاكر روان    43

 الخرٌشه كساب محمد نعاٌم    44

 الشماٌله عطا القادر عبد سهام    45

 ابوالجود عبدالرحمن ابراهٌم شفاء    46

 القادر عبد راغب صابر نور    47

 القطامً احمد علً محمد سوزان    48

 حرب موسى محمد كوثر    49

 الكفاوٌن محمد الفتاح عبد بسمه    51

 حمدان هللا عوض موسى رحاب    51

 حرب ابراهٌم جمال هداٌه    52

 شلباٌه نمر ربحً منار    53

 الجابرى الحمٌد عبد مجدي لٌنا    54

 منصور عطٌه احمد سناء    55

 العاصمة محافظة/الجامعة لواء    

 عمر ابو محمد محمود هنادى    1

 العدمات عبدالرحٌم حسن اعتدال    2

 زهران هللا عبد نعمان اسماء    3

 الفرخ الفتاح عبد رفٌق امل    4

 رمان ابو علً الكرٌم عبد عال    5



 الزرو ادم رمضان محمد عال    6

 علٌان رشٌد ٌوسف صابرٌن    7

 الشوبكً عٌد غالب شٌرٌن    8

 عبٌد نهار محمد حنان    9

 السواعٌر بركات فاٌز نهله    11

 الورٌكات عواد محمد امانً    11

 الدوس موسى الرحمن عبد مٌسر    12

 العدس ابو احمد صبحً سوزان    13

 زنداقً صالح محمد محمد رزان    14

 السٌد محمود سلٌمان احالم    15

 الورٌكات واكد امحامود سلوى    16

 رمان ابو مصلح محمد اروى    17

 القضاه موسى صالح امانً    18

 الشٌشانً علً احمد سمٌه    19

 الوحٌدى حسٌن اسماعٌل شرٌفه    21

 العاصمة محافظة/السٌر وادي لواء    

 السعدونً احمد حسٌن نجالء    1

 نغوي الرحمن عبد حسنً دالل    2

 السلٌحات احمد صبحً جمالت    3

 العطٌات احمد محمد اٌمان    4

 الدالهمه مصطفى علً احالم    5

 النعٌمات علً مراد الرا    6

 المناصٌر سالم حامد خلود    7

 العاصمة محافظة/ناعور لواء    

 الجماعٌن القادر عبد الرحٌم عبد ربٌعه    1

 البكار منصور موسى ندى    2

 نصار محمود هللا نصر زٌنب    3

 الشرقاوي محمد زكرٌا االء    4

 الحٌصه سلٌمان اسماعٌل غدٌر    5

 العاصمة محافظة/القوٌسمة لواء    

 مصطفى محمد القادر عبد بشرى    1

 عوض عٌسى محمود فاطمه    2



 الخواجه ٌونس شرٌف دالٌن    3

 الروٌضان محمود بشٌر دٌنا    4

 البصال الرحٌم عبد سالمه سناء    5

 دٌه ابو العزٌز عبد الرحمن عبد نانسً    6

 الغزو الصالح علً زٌنب    7

 الحنٌطً سلٌمان احمد خلود    8

 المصري محمد عصام دٌنا    9

 صندوقه محمود سامً دعاء    11

 الراشد ابراهٌم جبار شٌماء    11

 الفً محمد ٌوسف اسماء    12

 الخطٌب عبداللطٌف خٌري امل    13

 اخلٌل محمد داود اٌمان    14

 المرٌان عوض مازن امنه    15

 منصور ابو عوده سلٌمان نجاح    16

 القادر عبد حسن اكرم احالم    17

 حماد ابو احمد منور ربا    18

 القرعان حمد محمد ابتسام    19

 عوده فرحان افرٌح سناء    21

 الرقاد سعود هللا عبد خوله    21

 عرٌضه اسماعٌل نبٌل نبٌله    22

 غٌث عبد محمود مٌرفت    23

 القهٌوى جالل سلمان ابتسام    24

 الطالفٌح محمد سعد هدٌل    25

 جابر ابو محمد نافذ امانً    26

 خطاب ابو عطٌه مبارك نجاح    27

 االخرس اسماعٌل ابراهٌم منال    28

 جبران جبران داود بٌان    29

 الفنجري احمد محمد جنفر    31

 مصطفى محمد الفتاح عبد عاٌده    31

 دٌه ابو علً المجٌد عبد عبٌر    32

 الجوابره محمد مصطفى نورا    33

 علوه خلٌل ابراهٌم رٌما    34



 الروٌضان ٌوسف حسٌن عاٌشه    35

 العاصمة محافظة/سحاب لواء    

 كناكر شعبان محمود شرٌن    1

 الدباٌبه عٌد محمد هنادى    2

 الدرٌدي علً حسٌن اسماء    3

 الزٌود محمود حمدان سمٌه    4

 الزٌود محمد عاطف اٌمان    5

 ابوزٌد عطٌه سعود امانً    6

 الزٌود عبد ٌوسف االء    7

 عبدالجواد فرحان محمد ورود    8

 حماد مصطفى عمران عفاف    9

 الضمور اعبٌد حسن رائده    11

 نجا ابو سلٌمان حسٌن خلود    11

 راضً ابو عٌاده سلمان فوز    12

 الحجاج مكٌد محمد عالٌه    13

 الدروبً سلٌمان فهد مٌسون    14

 الطهراوي هللا عبد علً رٌم    15

 القرٌناوي خلٌل سلمان خدٌجه    16

 الدرٌدي ابراهٌم جمٌل خالده    17

 زٌد ابو ذٌاب محمد ماجدولٌن    18

 جابر عاٌد خالد اسماء    19

 المحارمه محمد عوض اٌمان    21

 جعفرى موسى محمد فاطمه    21

 السرسك فالح حسن نادٌه    22

 ورٌكاتال كرٌم سلٌمان راندا    23

 سلٌمان محمد راجح رشا    24

 العاصمة محافظة/ماركا لواء    

 عدوي حسن هٌثم شذى    1

 حٌاصات محمد خالد سكٌنه    2

 سالمه بدر الرحٌم عبد امل    3

 طافش فٌاض حٌدر رشا    4

 رٌحان  ابو محمد سلٌمان سوسن    5



 الفتاح عبد حسن ناصر تمام    6

 الغبٌش علً شاهر محمد سمٌه    7

 االصفر جمعه محمد منار    8

 شاور ابو محمد احمد مٌساء    9

 الوراد محمد صالح فاتن    11

 الحرباوى حسٌن الدٌن عز فاٌزه    11

 الخطٌب محمد بسام محمد هدى    12

 الجلبً محمد معروف نبراس    13

 جابر لطفً مصطفى حنان    14

 صالح جبر محمد انعام    15

 الجدع نظمً نزار النا    16

 عوض ابو اسحق جواد ندى    17

 الجنازره ابراهٌم فاٌز اسالم    18

 مسلم عطا محمود سهام    19

 السارى هللا عطا محمد سمٌره    21

 عوض عبدهللا احمد هناء    21

 ناصر طه زاٌد والء    22

 مفارجه عبد غالب شرٌن    23

 عبدهللا عبدهللا ٌوسف رٌما    24

 خرفان هللا عبد احمد انتصار    25

 القشاش احمد جمٌل سهى    26

 قطٌشات عٌسى كامل ارٌج    27

 حسن الشٌخ محمد عارف اٌمان    28

 شحاده المجٌد عبد احمد هاله    29

 العواٌشه عاٌد ربه عبد اسماء    31

 الروس ابو سالم سلٌمان عبٌر    31

 السالمٌن موسى اسماعٌل مٌرفت    32

 الزبن محمد رفٌفان تهصٌ    33

 اسماعٌل ٌوسف بكر دعاء    34

 الحاوى حسن حسٌن نداء    35

 مهٌدات فالح الدٌن عز اسراء    36

 كنعان علً قاسم رباح    37



 الجمل موسى فضل عال    38

 العاٌد بخٌت سلمان تهانً    39

 الورٌكات محمد جمٌل نبٌله    41

 خطاٌبه علً محمدخٌر تسنٌم    41

 علً الحاج محمد ٌوسف مٌسون    42

 شقٌر ابو عارف عقله عبٌر    43

 القراله الكرٌم عبد عطا رٌما    44

 النعامً سالم محمد بشرى    45

 الخلف بركات سلمان خدٌجه    46

 زٌد الشٌخ لطفً الفتاح عبد عزٌزه    47

 قعدان الفتاح عبد نافذ رشا    48

 ٌاسٌن  بنً عبده محمد نادٌا    49

 الذٌاب محمد محمود عذراء    51

 الرحمن عبد  حموده خلٌل سناء    51

 زهران ابراهٌم تٌسٌر عال    52

 الكردى محمد جمعه محمود هبه    53

 ٌعقوب الجواد  عبد ابراهٌم تبارك    54

 عرار نظمً كمال اسماء    55

 الحجاج خلف قبالن سمر    56

 خضر ابو حسن مروان سوسن    57

 حسن الحاج حسن ابراهٌم اسماء    58

 سالم ابراهٌم توفٌق هبه    59

 حسٌن محمد فوزي دٌانا    61

 القراله سعد احمد نورا    61

 حالوه ابو محمود محمد امٌره    62

 الموقر لواء    

 البصل ابو سلٌمان محمد تماضر    1

 الدٌكه خلف سلٌمان نسرٌن    2

 الصهٌبه مفلح صباح مشاعل    3

 كمٌان اشتٌوى هللا عبد شفى    4

 التوٌنه زعل محمد زٌنب    5

 الشعٌري ودا مضفً خوله    6



 الرشود شٌبان محمد مرٌم    7

 الدوٌن سلٌم محمد امنه    8

 المصري احمد ابراهٌم روال    9

 الجٌزة    

 النجادا الهادى عبد خالد شٌرٌن    1

 المسلم اسمٌر سالم افالحه    2

 الكور سوٌلم سالمه زهور    3

 مادبا    

 العٌش ابو محمد الرحٌم عبد مرام    1

 العمٌشات علً محمد اٌمان    2

 السواعده فالح متروك ورده    3

 العسود مصطفى جمال تهانً    4

 الشوابكه فٌاض عٌسى دٌما    5

 الدقس طالب فاٌز كوثر    6

 الشعراء محمد هللا مد امل    7

 ٌعقوب السالم عبد محمود فلسطٌن    8

 المجاوله سالم عٌد تغرٌد    9

 عوض ابو احمد صالح سعدٌه    11

 الشخاتره حمد عبد زٌنب    11

 المصالحه سلمان سلٌمان اسماء    12

 اللبابده احمد محمد ٌاسمٌن    13

 سعٌد ابن عواد سلٌمان اٌمان    14

 ابوزٌد ٌعقوب صالح محاسن    15

 سبٌتان  ابو سالم احمد اسماء    16

 النواصره صادق صالح رابعه    17

 ذٌبان    

 رزق محمد احمد اٌات    1

 الطوالبه فالح عاٌش سائده    2

 الزرقاء قصبة لواء/االولى الزرقاء    

 حشٌش ابو محمد حلمً هناء    1

 الشٌشانً شاكر محمد ٌاسمٌن    2

 دحٌدل هللا عبد احمد شهٌره    3



 شهاب ابو حافظ طالل هبه    4

 عثمان رشٌد سامً ارٌج    5

 الحداد راجً فوزي لمى    6

 اسعد  الحاج اسعد نعمان فداء    7

 الخالٌله فالح احمد فاٌزه    8

 سرحان ابو عٌاد علً عزٌزه    9

 شهاب ابو صادق نائل روال    11

 عدوان صادق امٌن محمد رنا    11

 مالتو ابراهٌم خضر منار    12

 الهباهبه عطاهللا حسن رشا    13

 الزٌات امٌن صبحً محمد اسمهان    14

 علً مصطفى مؤٌد دارٌن    15

 صدقه محمود صالح خدٌجه    16

 عباد احمد ابراهٌم وفاء    17

 مسعد الدٌن سعد محمد سامٌه    18

 رطروط توفٌق عادل انسام    19

 البطوش صالح سلٌمان خٌالء    21

 المشاقبه خلف سالم ابتسام    21

 الزواهره خلٌفه مبارك نوره    22

 جابر خالد محمد رنا    23

 القطامً محمد الكرٌم عبد والء    24

 صعٌلٌك ابو حسان سالمه ابتسام    25

 حسٌن محمد شوقً عبٌر    26

 السلمان مصطفى فاروق عائشه    27

 الزٌدانٌٌن علً جبرٌل رشا    28

 الشرمان احمد محمد نهاٌه    29

 الدهون محمد عمر كفاء    31

 ٌونس بنً محمد موسى سمر    31

 الحروب هللا عبد شحاده مٌسون    32

 السالم احمد ٌوسف صباح    33

 معادله احمد نواف دعاء    34

 العلٌمات مطر هللا ضٌف احالم    35



 المشنً ٌوسف نبٌل اٌناس    36

 ٌوسف محمد ٌوسف روال    37

 مصطفى نمر مصطفى غدٌر    38

 السوالقه سلٌمان فاٌز سمر    39

 الفقهاء عوده صبح احالم    41

 العموش فالح الحافظ عبد سهى    41

 عبٌدات العزٌز عبد زٌد روان    42

 الزرقاء قصبة لواء/الثانٌة الزرقاء    

 العموش خلف محمد لٌنا    1

 حتامله عٌاده ناٌف سماهر    2

 العموش محمود ٌعقوب سهام    3

 الخوالده جرٌد صالح زٌنب    4

 النعٌمات عوض علً حلٌمه    5

 المطرمً عبدالحمٌد عونً رٌم    6

 العمري ٌوسف ٌاسٌن امنه    7

 الزٌود خلٌف موسى فادٌه    8

 موسى ابراهٌم نادر هبه    9

 الزٌود فالح ابراهٌم منال    11

 الزٌود الكرٌم عبد فهد وفاء    11

 طبٌشً علٌان هشام علٌا    12

 العموش محمد سمٌر دالل    13

 خلف شامان معاشً منى    14

 السبٌله ارحٌل احمد سحر    15

 العثمان خروٌع منصور اٌمان    16

 الرصٌفه     

 هللا عبد جمعه محمد العزٌز عبد هنادى    1

 سلمان الهادى عبد خلٌل مرٌم    2

 النحوى محمود حسنً شٌرٌن    3

 النوٌري سالم محمد حلٌمه    4

 القٌسً محمد هللا عبد اسماء    5

 زعرور محمد سعٌد امانً    6

 موسى مصطفى الدٌن نظام امانً    7



 الظمره محمد احمد نائله    8

 العموش هللا عبد ٌاسر زهور    9

 المنادحه ٌوسف اللطٌف عبد ابتسام    11

 اذهٌبه محمد مصطفى ختام    11

 المٌناوي حسن علً رٌم    12

 دراغمه عبد احمد كوثر    13

 القرٌوتً حسن بشٌر مٌساء    14

 انس احمد غالب صفاء    15

 هللا  جاد خالد موسى اسماء    16

 نفٌسه ابو احمد اسماعٌل نجوى    17

 الصوفً احمٌد حجاج حنٌن    18

 الحسبان فاضً علً اسماء    19

 قعقور سالمه علً ابتسام    21

 اطرٌح حسن هانً فتال    21

 شله ابو هوٌمل محمد خوله    22

 نافع شكرى نمر هاله    23

 حسن محمود زهٌر هاله    24

 عرٌضه ابو ٌوسف مطر االء    25

 سعده ابو القادر عبد احمد االء    26

 عٌد ابو طه احمد االء    27

 اشكوكانً محمود توفٌق جواهر    28

 الشعالن خلٌل محمد نوال    29

 الصوص احمد فتحً سمر    31

 الحوامده حسن مصطفى تغرٌد    31

 مرعً محمد عزات حنٌن    32

 العموش محمد فالح كرٌمه    33

 دٌه ابو علً شفٌق ساره    34

 الرحمن عبد الرحٌم عبد احمد رؤى    35

 جقٌم ابو مسعود محمد وفاء    36

 الخزاعله عوده محمد هند    37

 تٌاهه محمد قاسم امل    38

 ظالم ابو محمد علً غاده    39



 محمود راغب حسٌن احالم    41

 قندٌل جبرٌل ابراهٌم اسمى    41

 علً محمود الكرٌم عبد سحر    42

 البرصان مسلم فاٌز انتصار    43

 صالح سالم جمعه امل    44

 جقٌم ابو سلمان نواف مروه    45

 السلط    

 الزعبً عمر محمد مجد    1

 الجنوبٌة الشونة    

 الرحامنه قبالن اسماعٌل امال    1

 البشٌش مشرف عمر اسماء    2

 بنات عٌسى كمال بٌان    3

 النصٌرات هللا عبد الكرٌم عبد كفاح    4
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