هيئة مقيمي جوائز
الملك عبدهللا الثاني للتميز
 رؤساء الفرق:








المهندسة منى
الطراونة
المهندس هيثم
القعقاع
السيد أسامة ابو
سليم
الدكتور حسام
حنوش
المهندس فهمي
عابدين
المهندس أسامة
حماد
المهندس مجد
عباسي










المهندسة وداد
قطيشات
المهندس سامر
أبو منة
المهندسة عال
زواتي
المهندسة رابعة
العجارمة
السيد إياد شعبان
الدكتور طارق
خياط
الدكتور خالد
كعابنة
الدكتور موفق
هناندة









المهندس راشد
أبو عصبة
المهندس سامر
السمان
الدكتورة سحر
المصري
الدكتور جراح
الزعبي
الدكتور ابراهيم
الروابدة
المهندس محمد
كنعان
الفاضلة رند
الهنداوي

 مقيم رئيسي:
 الدكتور فراس
بطارسة
 السيدة بشرى العايد
 المهندسة ايمان
المعايطة

 كابتن سيف الدين
النفيعات
 السيدة سحر
الحموري

 المهندسة سهام
الخوالدة
 المهندس ماهر
العجوري
 السيد معتصم الجراح






















الدكتور موفق زيادات
السيد محمود
العطيوي
السيد نضال مسعد
السيدة منى ابو
هنطش
الدكتورة ريم
الخاروف
السيد محمد الجبور
المجالي
المهندس عماد الدين
زكي
السيد بالل خمايسة
المهندسة سهاد
اليوسف
الفاضلة ايمان البواية
المهندسة هنية الجبل
المهندسة لبنى الكايد
المهندسة اسالم
شجراوي
الدكتور محمد ابو
غزلة
الدكتور "محمد
سامح" عماوي
الدكتورة مها الموقت
المهندسة صفاء جرار
الفاضلة حياة البو
المهندسة عريب بني
هاني
الفاضلة هدى عايش





















المهندسة ايمان
الحياري
المهندس عماد
الطراونة
الدكتور ايمن ابو
حماد
الدكتورة سوما الحاج
علي
المهندسة يسرى حداد
المهندس أحمد
القواسمي
السيد يوسف ابو
الشعر
السيد زياد الرفاعي
الدكتور محمد عواد
المهندسة روال سبايلة
المهندسة فدوى ابو
غيدا
المهندس باسل صليبا
السيدة نانسي افرام
السيدة كوثر العيطان
السيد جالل بديع
حسين
المهندس محمد
رماضنة
المهندس محمد
القضاة
المهندس جمال
حجازي
المهندس حسن عمرو


















الدكتورة تهاني
العبوس
الدكتورة نجوى
الهويدي
السيد عبدالناصر
الربابعة
المهندس سليم
الرواشدة
الدكتور قيس
الخصاونة
المهندس وصفي
الدبوبي
المهندسة جمانة
مشربش
السيد عبدهللا العطار
المهندسة جورجينا
تلحمي
المهندسة لمى
عبدالقادر
المهندس اسماعيل
األسطة
الدكتور ثروت
مصالحة
المهندسة ميرفت
مهيرات
الدكتورة جمانة السيد
السيد صالح
الحموري
الدكتورة رجاء خاطر






الفاضلة ايمان
الزميلي
الدكتور محمد
عناسوة
السيد رامي تكروري
السيد يوسف عايش

 المهندس محمد
علوش
 السيد عبدهللا
الفاعوري
 المهندس رعد نصار

 المهندسة خلود
المجالي
 المهندس سعيد أبو
حمدة
 المهندس ناظم أبو
سعدة

 مقيم:
















السيد محمود
العارضة
الفاضلة رشا زعنون
السيد مالك عمايرة
الفاضلة ختام العتيبي
الفاضلة منى طلفاح
الفاضلة ميساء
الصعيدي
المهندسة عبير
العساف
السيد جبر عريقات
الفاضلة ميادة العزب
السيد بشار المجالي
الفاضلة ديما عناني
الدكتور زيد العدوان
الفاضلة روال
المعايطة
الدكتور خالد التخاينة
الدكتور سليمان
عبيدات















السيد منير حرز هللا
السيد سامي
المحاسيس
السيد مراد
الحراسيس
المهندسة كفاية
حمادة
السيد اسامة الربعي
المهندس ابراهيم
العمرات
الدكتور مازن عرفة
الدكتورة خولة مرار
السيد أحمد الدويري
السيد محمد العمور
السيد راكان الخطيب
المهندسة ناديا
الدعجة
المهندسة عال حرز
هللا















الدكتور غازي ابو
رمان
الدكتور نبيل
مندحاوي
الفاضلة حنان الزبن
المهندس مؤمن
خريسات
السيد راتب الهويمل
الفاضلة راميا عبدو
الدكتور صالح
الكساسبة
المهندس مظفر أخو
رشيدة
الفاضلة بلسم
المعايطة
السيد أسامة عيّاش
الدكتور عارف
الفتياني
السيد مشاري الجراح
السيد رسمي حمزة
















السيد عبدربه
الحباشنة
السيد محمد شتيوي
السيد أسامة
الصمادي
السيد محمد بني عامر
الدكتور أيمن عبدهللا
المهندس مروان
سرحان
المهندس عامر عطية
المهندسة رنا
صويص
المهندس مهند
النابلسي
الفاضلة ثائرة عربيات
المقدم عبدالسالم
المناصير
السيد جميل شعبان
السيد مروان الزعبي
السيد أحمد الخوالدة















المهندسة لمياء
الزعبي
السيد ثامر حوراني
الفاضلة فرح العسال
المهندسة الهام ابو
نجم
الفاضلة هناء الدعجة
المهندسة سلوى
النوايسة
المهندسة أحالم
الصايغ
المهندس رامي ملحم
الفاضلة أحالم ناصر
الفاضلة تمارا
اليعقوب
المهندسة زينة
عقايلة
الفاضلة النا الحارس
الفاضلة آالء الخطيب

















الفاضلة منتهى ابو
الغنم
الفاضلة نوال عباسي
الدكتورة منى هندية
السيد شاكر العدوان
الدكتور نائل حجازين
الفاضلة فاتنة قنيبي
السيد بشار خليل
الدكتورة ايمان
عطيوي
الدكتورة صفاء
القسوس
المهندسة غدير
العوران
الدكتور عمر
سنجالوي
المهندسة زين الحديد
السيد محمد سالم
الفاضلة أفنان داوود
السيد محمد ابو حماد

