
 

 

 

مساء احلاصلني على شهادةأ  
من مركز امللك عبدهللا الثاين للتميز  مقيم معتمد      

 اتريخ انعقاد الدورة االسم الرقم
 مرام البسطي  .1

 
 رائد خالد  المغاريز  .2
 ابراهيم احمد  جدعان  .3
 نعمه عبد الرحيم الجزازي  .4
 عالء الدين حسين  .5

18-20/5/2015 

 سراب النجداوي  .6
 ابو نبعةوفاء   .7
 عبد هللا الناصر   .8
 ريما الزريقات   .9
 اكرم الربعي  .10
 يوسف صوالحة  .11
 فردوس الجعافرة  .12
 معتز المصري  .13
 منى محافظة  .14
 منال الخوالدة  .15
 م. اسالم الوحش  .16
 غدير مشعل  .17
 محمود فريحات   .18
 ريم عرنوس  .19



 

 سليمان البسطامي  .20

18-20/5/2015 

 روال المنها  .21
 جرارميس   .22
 ديما عايش   .23
 بيان خريسات   .24
 مؤيد صالح الحياري  .25
 محمد المهيرات  .26
 اآلنسة إيناس المحاريق  .27

20-22/12/2015 

 هيثم يوسف أبو نزال  .28
 منال شعبان حليمه  .29
 السيدة ضحوك خير  .30
 السيد محمود حسين الفريحات  .31
 روان عدنان الجبور  .32
 الدكتور محمد القضاة  .33
 إبتسام فرحان أبو السميدالسيدة   .34
 اآلنسة سها القرامسة  .35
 السيدة ايمان ابراهيم صالح  .36
 المهندسه هاله عرار  .37
 رندة وزان  .38

21-23/2/2016 

 عائدة العبادي  .39
 محمد ابو زيتون  .40
 رانيا الخرابشة  .41
 علي الحسامية  .42
 مريم الزواهرة  .43
 سميرة الزعبي  .44



 

 فراس المشاقبة  .45
 الجعرانتمام   .46
 شيماء خريسات  .47
 مهند الجديد  .48
 خلدون محمد محافظة  .49
 وسيم فجر الهلسة   .50
 ايناس  الهزايمه   .51
 أريج الحراسيس  .52
 حسام الهناندة   .53

8-10/3/2016 

 فراس ابراهيم ابورخيه  .54
 رحمة محمود ابو محفوظ  .55
 ديانا محمد أمين حاكرون  .56
 وداد محمد الوزان  .57
 هبه علي ابوزيد   .58
 بتول سليمان  العبادي  .59
 االء الحياري  .60
 احمد البدارنة  .61
 جهاد الخزوز  .62
 كوكب  ابراهيم  البدوي  .63

2-4/8/2016 

 وليد صالح النسور  .64
 محمد جوارنه  .65
 عامر القطيش  .66
 غادة برهم  الزعارير   .67
 زياد خالد مصطفى الناطور   .68
 محمد أحمد عوض قوقة  .69



 

 أحمد محمد العسافشذى   .70
 ميساء مريف العبدلالت   .71
 أنس  أحمد الخصاونة  .72
 رفعت زعل السعود  .73
 طحمد عبد الكريم الهرو  .74

 عالء زريقات  .75

3-5/10/2016 

 ميرفت ممدوح بشير  .76

 حدادين ايمان  .77

 عاقولة ابو اكرم  .78

 الحافظ عبد ايمان  .79

 المواجه بشار  .80

 الحصان محمد  .81

19-21/2/2017 

 معايطة عادل  .82

 الحسنات سالم. د  .83

 الهليل ياسين.د  .84

 اسحيمات ختام. د  .85

 الحنيطي اياد. م  .86

 مهيرات مراد  .87

 الصمادي محمد. د  .88

 الجمل أحمد  .89

 الطيار ميمونة  .90

 ناصرالسويلميين  .91

 السواعير عبدهللا  .92

 العريمي يوسف  .93

 الحاللمة عصام  .94



 

 المصري محمد  .95

 علي ابو نسرين  .96

 حتاملة وفاء  .97

  إيهاب علي موىس فتيحه  .98
 
 

24-26/9/2017 
 

 

 اسىم زهير النجداوي  .99

 شاهر ابو لبه  .100

 سناء خوري  .101

 لينا أحمد الحياري  .102

 سامية إبراهيم محمد المرصي  .103

غام  .104  مي سامي محمد الرصر

 نايف خليل نايف حماد  .105

 نبيلة الحناقطة  .106

 نبيل الحناقطة  .107

 أحمد الفاليلة  .108

 ثريا العثمان  .109

 بسام السعود  .110

 كنانه عوض عبدالقادر الطراونه  .111

  عبدهللا حسن محمود قوقزه  .112
 
 
 

12-14/11/2017 
 

 سحر عبدالسالم محمد سليمان  .113

 دعاء نصوح نرص أبوسعدة  .114

 د.ربيع محمود ضيف هللا العمري  .115

 انغام علي عبدالمهدي المحادين  .116

 مراد موىس عبدهللا ابوعريش  .117

 د. رائد محمد حسن عليوه  .118

 د. عاليا محمد مفلح العربيات  .119



 

 آفاق صالح عبدالفتاح الرمامنة  .120

 د.يارس صالح محمد العمري  .121

 رائده احمد محمد الهالالت  .122

 عالء عارف رجا الحنيطي   .123

 إقبال العتوم  .124

ي مفرج  .125
 ايمان بنر

 تيسير مقدادي  .126

 8/2/2018-6 عبدهللا قوقزة  .127
 الخوالدةعبدهللا   .128

 عايش النوايسة  .129

 عبدالرزاق طويقات  .130

 مراد ابو كركي   .131

ي   .132
يق   9/5/2018-7 نجاح الير

 إبراهيم خوالدة  .133

 هدى الريان  .134

 وفاء الكايد  .135

 لينا الواكد  .136

 د. هشام العبادي  .137

 بثينة جوينات  .138

 هشام العزب  .139

 سجر المجالي   .140

 د. ختام الصغير   .141

 عطاف الجعافرة  .142

ي السعودي  .143
 هانر



 

 سناء قضاة  .144

 نور مرقة  .145

 8/11/2018-6 سليمان العتوم  .146
ر قطيشات  .147  حسير

 يمنر الروابدة  .148

وق الهذال  .149  رسر

 سمية سالمة  .150

 ميس البطوش  .151

 ساجدة النداف  .152

 مهند الخطيب  .153

 نور محمد الخشمان  .154

 أري    ج محمود خابور  .155

 حال الحباشنة  .156

 ابتسام محاسنة  .157

 عطير محمد   .158

 أوس غرايبة  .159

 ضيف هللا خشمان  .160

ر عبدلالت  .161  حسير

 27/3/2019-25 لينا العيىس  .162
ي   .163  عبير الزعنر

 سناء الطيب  .164

 حنان العطار  .165

 نضال السمارة  .166

ي   .167  رنا الزعنر

 رانيا ابو غوش  .168



 

 منال مصطقر   .169

 نرت كوف  .170

 صفاء الحسامي   .171

 لينا الكواملة  .172

 أحمد الطحاينة  .173

 درادكةمأمون   .174

 مي الجزازي  .175

 سهم الطراونة  .176

 


