اسم المدرسة

الرقم

العنوان

1

روضه ومدارس المأمونيه االهليه وكلية القادسيه

العاصمة/

2

مدرسة وروضة حطين الحديثه

العاصمة/

3

مدارس البسطامي النموذجيه /شركة عنان الداري وشركاها

العاصمة/عمان /المدينة الرياضية /قرب دوار المدينه الرياضيه

4

مدرسة الفالح النموذجيه

العاصمة/بدر/ضاحيةالياسمين

5

مدارس جبل االميره رحمه الثانويه الخاصه

الزرقاء/جبل االميرة رحمة

6

مدرسه وروضه البشير النموذجيه

العاصمة/مرج الحمام /اسكان حي االمير حمزة بن الحسين/بجانب مدرسة الطموح

7

شركة مدارس المورد النموذجيه ذ0م0م

العاصمة/عمان/تالع العلي/شارع موسى الساكت

8

مدرسه وروضه براعم الربيع

العاصمة/مرج الحمام/اسكان عالية

9

مدرسة انوار السماح

العاصمة/القويسمة _ اسكان الداخلية

10

مدرسة وروضة االكاديميه العلميه

العاصمة/طبربور قرب المركز الصحي

11

مدارس وروضة االنجم

السلط/صافوط الحي الغربي

12

مدرسه وروضه االمه النموذجيه

اليرموك/الرمثا  /الحي الغربي  /ابو البصل  /ش مدرسه االمه

13

مدرسه االخاء االسالميه

العقبه/العاشرة

14

مدارس الفردوس النموذجيه

العاصمة/ابونصير/طاب كراع/شفا بدران

15

روضة ومدرسة البتراوي

الزرقاء/الزرقاء/الزرقاءالجديدة

16

مدارس السلط االهليه

السلط/السلط /حى المدينه الرياضيه

17

مدرسه وروضة السلط الحديثه االساسية

السلط/السلط /البحيره

18

شركة مدارس التربية الريادية

19

شركة البلقاء للتعليم واالستثمار/مدارس البلقاء االسالميه

20

مدرسة وروضة براعم التطوير النموذجيه

العاصمة /ام السماق الشمالي/شارع ذوالقعده/قرب بلديه ام السماق
السلط/السلط /ضاحيه شفا العامريه
العاصمة /ماركا الشماليه التطوير الحضري عماره 5

21

مدرسة وروضة الحجاز االهليه

العاصمة/طارق_اسكان المحامين_بجانب حديقةالمحامين مباشرة بناية

22

مدارس الصرح

العاصمة/ابونصير/بعد حدائق الحسين

23

شركه مدارس القمه ذ0م0م

العاصمة/الدوار السابع/اول طريق المطار/بجانب كازية قولف

24

روضة ومدارس الحصاد التربوى

العاصمة /المقابلين البنيات /شارع الحرية

25

روضة ومدرسة اضواء المستقبل االسالميه

اربد/اربد/حنينا

26

مدرسة وروضة نور الحرم

الزرقاء /الزرقاء الجبل الشمالي مقابل محطة الخاليله

27

مدارس الخضر الحديثه

العاصمة /طبربور طارق حي الشهيد الشمالي خلف اسكان االمن العام

28

مدرسة ذات النطاقين االساسيه

الزرقاء/الزرقاء/الزواهره/حي الفالح/قرب مركز صحي الزواهره

29

مدرسه وروضه ارياف النموذجيه

الكرك/الكرك/الحسينيه

30

مثابه دار االيمان لرعايه وايواء االيتام

العاصمة /حي الدربيات خلف الدفاع المدني

31

مدارس وروضة االفاق المضيئة

العاصمة/

32

روضة ومدارس بوابة النصر الدولية

العاصمة/جبل النصر/خاف حلويات موفق جبري

33

مدرسه وروضه البخاري النموذجيه

34

مدرسة وروضة المسانده الحديثه للتعليم

العاصمة /ماركا الجنوبيه نادي السباق بجانب االرصاد الجويه

35

مدرسه الكرامه الوطنيه

العاصمة/الجبل االخضر  /قرب تكسي اريحا

36

روضة ومدرسة ابن الجوزي-سكينه احمد توفيق بني عيسى

37

مدارس المعالي االهليه للبنات

اربد/اربد  /بيت يافا  /الشارع الرئيسي

اربد/بيت يافا -الشارع الرئيس-شمال مسجد عمر بن الخطاب
العاصمة/تالع العلي /خلف مستشفى االسراء

اسم المدرسة

الرقم

العنوان
العاصمة/شارع االمجاد /شفا بدران قرب كازية خليفه

38

اكاديمية ريماس الدوليه

39

مدرسة وروضة بالبل الجنه االسالميه

40

مدرسة وروضة الفريد النموذجية

العاصمة/بدر/حي الياسمين  /شارع ابو بكر الصديق

41

مدارس اكاديمية الساده الدولية/شركة مدارس اكاديمية ذ.م.م

العاصمة /خلف البنك العربي شارع المدينة المنورة

42

روضة ومدرسة اكاديمية االسس النوذجية

اربد/اربد  /ش بغداد  /مقابل مدرسة القادسيه للبنات

43

روضة ومدرسة عباس بن فرناس النموذجية

اربد/اربد/مستشفى االمير راشد/الحصن

44

شركة الخندق لالستثمار التعليمي  /اكاديمية العزير النموذجية

السلط/مثلث صبحي

45

مدارس منابر الصالحين

عجلون/كفرنجه-عين البستان

العاصمة/ابوعلندا /منطقه القويسمه /شارع شهداء العامريه

46

شركة روضه ومدارس االرتقاء العلمي

العاصمة/عمان/ام نواره/قرب االقصى مواد بناء

47

مدرسة دروب الهداية النموذجية

العاصمة/بجانب ديوان الجوابره

48

روضة ومدرسة اكادمية روفان النموذجيه

اربد/اربد/ايدون/تحت دوار اللوازم

49

مدرسة وروضة الحكماء

الزرقاء/الزرقاء ضاحية االميرة هيا

50

روضة ومدرسة وشاح االسالم النموذجيه

الزرقاء/الزواهره /حي القمر /ش الجبر

51

مدرسة عهد االيمان

العاصمة/جبل النصر /شارع السيده زينب بالقرب من البنك االسالمي

52

زياد علي الغزو وشريكه /رواد القمم

53

روضة ومدرسة زهرة البنفسج

العاصمة/شفا بدران/قرب دوار الحجاج

54

روضة ومدارس نور الرأي

العاصمة/مرج الحمام/خلف مدارس العالمية

55

مدارس االفكار الراقيه

العاصمة /المدينة الرياضية شارع عبد الرحمن الصوفي/خلف الحديقه المروريه

56

مدارس روابي يافا النموذجية

العاصمة/عمان/المقابلين /حي البنيات الجنوبي/شارع رشيد عريقات

57

شركة مدارس لقمان الحكيم

58

مدارس وروضه التالل الذهبيه

العاصمة/طارق/الشهيد الشمالي 18/ش حسين الشعار /خلف صالة ليالي الشرق

59

المدارس االوروبيه الحديثه /المدارس الغربيه الحدبثه

العاصمة/ضاحية الرشيد /حي الخرابشه/ش هدى الشعراوي/10/قرب محطة البنزين

60

مدارس اكاديمية االنجال الدولية  /شركة المصري والخطيب

العاصمة/بسمان/رغدان/ش البداوة/بناء 60

61

مدرسة وروضة غصن الزيتون

العاصمة/صويلح خلف االتصاالت

62

اكاديمية ومدارس البنيه الحديثه

العاصمة/سحاب اشارة م 0توتنجي

63

مدارس االكاديميه االردنيه

العاصمة/الجبل االخضر/قرب جمعية الفردوس

64

شركة منابر العلم لالستثمارات التعليميه/مدرسة وروضة اربد النموذجيه

65

روضة ومدارس عمار االرض

66

روضة ومدرسة اكاديمية دار الحكمة التربوية

اربد/اربد حوفا

67

اكاديمية صدى المملكه الحديثه

السلط/دابوق \ حي الرحمانيه مجمع الدكتور احمد الدالقمه

68

شركةخلود وفرح ابو ريا /اكاديمية و مدارس وروضة ربوع الفرح

عجلون/عجلون  -الوهادنه-بجانب المركز الصحي

السلط/السلط

اربد /اربد الملعب البلدي ش قيس بن مالك
العاصمة/سحاب  /الحي الجنوبي  /من دوار الونشات باتجاه مدرسة القاضي

العاصمة /عمان مرج الحمام ام السماق الجنوبي دوار الجندي

69

مدارس واكاديمية الشورى للتميز

الزرقاء/الزرقاء  /الزواهرة  /حي الجبر

70

اكاديمية التدريس االولى لالستثمار التعليمي

العاصمة/سحاب  /العبدليه  /بعد اشارة الخشافيه

71

كارين العالم والمهند عويسات /روضة ومدارس أكاديمية أوس التربوية

الزرقاء/الزرقاء  /الرصيفة

72

المصممون لخبراء التعليم /أكاديمية ستريم

العاصمة/سوق السلطان (دوار نيشان )

مدارس االمد التكنولوجيه

العاصمة/شفا بدران

73

