
 

 

 

    مساء احلاصلني على شهادة مقيم معتمد حسب منوذج التميز األورويبأ

 اتريخ انعقاد الدورة االسم الرقم
 م. مجال حجازي  .1

1-3/12/2013 

 والء صاحل  .2
 فاتنة حافظ قاسم امساعيل  .3
 نور عبدالفتاح شحادة  .4
 إهلام أبو جنم  .5
 م. علي ماضي  .6
 شريف الشرفاء  .7
 خالد اللحام  .8
 حممد مهّاش  .9

1-3/4/2013 

 وائم عبيدات  .10
 م. حممد أبو صفية  .11
 داان بلقر  .12
 معتصم اجلراح  .13
 وليد أبو خضرة  .14
 د. مصطفى حسني أبو الشيخ  .15
 يسرا الشرايري  .16
 أشرف حمادين  .17

10-12/6/2013 
 م. زايد عبيدات  .18
 أسامة أبو خضرا  .19
 حممد اجلبور اجملايل  .20
 بالل داوود  .21



 

 مبيضنينبيل   .22
 عدي هنداوي  .23
 أدهم ُشقم  .24
 كاظم مجعة التميمي  .25

14-16/4/2014 

 ميساء ابقر األنصاري  .26
 اميان يوسف رشيد  .27
 د. حممد جواد النجار  .28
 أمري احلبويب  .29
 اميان يوسف كاظم  .30
 د. منعم جواد داوود  .31
 د. ابتسام سلمان امساعيل  .32
 م. خبيتان السمريان  .33
 النوايسةم. سلوى   .34
 حسن مجيل حممود  .35

17-19/6/2013 

 نزار الطراونة  .36
 هناء الدعجة  .37
 العوايشة إايد. م  .38
 كنعان  ابسم  .39
 الزبن غازي حنان  .40
 فراس سقف احليط  .41
 عبدهللا اهلنداوي  .42
 زايد الرفاعي  .43
 إايد بركات  .44

 حممد التل  .45 22-24/4/2013
 حممود مفلح الغرايبة  .46



 

 سناء سليم خري  .47
 عمر طلعت الطراونة  .48
 زيد العدوان  .49

19-21/10/2014 

 مىن سلمان   .50
 مهى املعايطة  .51
 عبدهللا الزيود  .52
 مجال علي طنش  .53
 فرج حممد الطالب  .54
 وفاء دعيبس    .55
 مسر احلسيين   .56
 د. أشرف ساّلم  .57

26-28/1/2014 

 حممد هايل الوريكات  .58
 د. حممد علي القضاة  .59
 اثمر حوراين  .60
 فرح العسال  .61
 ران ابو خضرة  .62
 م. ملياء صاحل الزعيب  .63
 حممد راشد التينة  .64
 عمر عبدهللا العدوان  .65
 مازن احملرمي  .66

12-14/5/2013 
 غالية البلوشي  .67
 كوثر اليحمدي  .68
 غيداء ابراهيم  .69
 بدرية اهلنائي  .70
 رامي محاد  .71



 

 24/6/2014-22 عصام هبلول  .72
 عبري األمحد  .73
 جمد مراغه  .74
 معتز النمري  .75
 صائب طعيمة  .76
 سهاد اليوسف  .77
 ماجد الصمادي  .78

23-25/6/2014 

 سحر تكروري  .79
 حممد الطراونة  .80
 رمزي غامن  .81
 معتصم ابو زيد  .82
 شحادة غرايبة  .83
 حسام زيتون  .84
 مالك الغزو  .85
 زين حداد  .86
 بدر انصر احلمداين  .87

9-13/11/2014 

 محد عبدهللا الشيباين  .88
 علي اهلامشيخالد   .89
 راي خلفان الطالعي  .90
 تراث عبدهللا الشحي  .91
 مشة مجعه الرميثي  .92
 شيخة علي انصر األحبايب  .93
 أمساء عارف الطائي  .94
 سندس صادق الراوي  .95
 نورة سعيد السويدي  .96



 

 خمامرة مرام  .97

19-21/1/2015 

 الشنيكات يزيد  .98
 الزعيب الدين عالء  .99

 الدبويب وصفي  .100
 صاحل عبري  .101
 أبوعياش عائشة  .102
 ابهر سوان  .103
  قردحجي انئلة  .104
 ايمسني أبوفضاله  .105
 سعد املصري  .106
 عالء السعدي  .107
 فوزي إبراهيم مسعد  .108

23-25/2/2015 

 جالل سامل القضاه   .109
 بكر خليل العبادي  .110
 حسام عوين عقل   .111
 عبدهللا عقلة غنيمات  .112
 يسري شوقي املهتدي  .113
 يوسف سعدهللا عايش  .114
 عمر سليمان عربيات  .115
 أمين "حممد زهري" إبراهيم عطية  .116
 كفاية حممد محادة    .117
 نوف فاروق عبداحلليم احلديدي   .118
 بسماء حسن املناصري  .119
 سامر املفلح  .120

17-19/3/2015 
 قيس البطوش  .121



 

 رنده اهلباهبة  .122
 رايح احلديدي  .123
 أبوشاورمأمون   .124
 إميان عيسى  .125
 االء خريسات  .126
 عمايري رندة  .127
 بشر العويدي  .128
 يوسف بالصيه  .129
 خلود شاكر إبراهيم  .130

29-31/3/2015 

 هنيل جورج خوري  .131
 مي ماجد حداد  .132
 سهري حممود املهريات  .133
 عبدهللا حممد ابوجاموس  .134
 خليل بطرس الوهاب  .135
 رايض حممد اخلطيب  .136
 بالل حممد العمري  .137
 أسامه حممد مكي  .138
 حليمة حسن العموش  .139

19-21/4/2015 

 نور عبدالسالم إزمقنا  .140
 مىن مؤمتن حؤبشه  .141
 أمني أمحد الطراونه  .142
 سامي فوزي الفقهاء  .143
 أمحد صاحل احلنطي  .144
 رامي صاحل السيد  .145
 هاين حامت أبوحجله  .146



 

 وضاح صالح العدوان  .147
 عامر عبدالرمحن العطيات  .148
 نصري اجلعيدي  .149
بوريين نسرين فتحي عيد  .150  

26-28/4/2015 

 أمل حممد دحالن  .151
دبوريرشا أمحد   .152  
 بشار رايض العزام  .153
 ميسر إبراهيم أبوحطب  .154
 أنس مصلح احملاسنه  .155
 وفاء انيل الكرادشه  .156
 حيدر سليمان العبيسات  .157
 خالد وليد عبيدات  .158
 صالح طه عبيدات  .159
 نعمان عمر العمري  .160

26-28/5/2015 

 عماد حممد الزعيب  .161
 عبداحلليم حممود دوجان  .162
 ماجد داود العبوس  .163
 عبدهللا علي العموش  .164
 منال فواز البيتاوي  .165
 نداء عبداحلليم قطيشات  .166
 مريفت سعيد احلارس  .167
 اتمر عصام السكارنه  .168
 روال حسني العدوان  .169
 عبري خليل الدويكات  .170
 عبدالناصر خالد الدابس  .171



 

 حممد أبوايسني  .172

23-25/8/2015 

 سجى الغرايبه  .173
 سريسا االسكر  .174
 ماهر سلطانه  .175
 مليس محاشه  .176
 فارس الكيالين  .177
القيسي خلدون الدكتور  .178  

25-27/8/2015 

السويطي خالد  .179  
الزهري بركات عبري املهندسة  .180   
الزغول عبدهللا نعمان  .181  
النسور زيد  .182   
جوهر معروف هيثم  .183  
خرفان طارق زينة  .184  
محيدان عامر  .185  
العناين بالل  .186   
اجلواميس حممد  .187  
سعدالدين نسرين  .188  
اهلنداوي معتصم  .189  
اخلريسات حممد  .190  
عقل أمل  .191  
الفاخوري ايوب غسان  .192  

29/11-1/12/2015 
املعاين حممد عبدالرمحن  .193  
الطراونة عبدالرسول حممد  .194  
ابوجبارة عمر حممد  .195  
 البسطي اسحق مرام  .196



 

 عوجان فوزي شذى  .197
 عثامنه انصر نبيل  .198
 دويري فتحي هيثم  .199
 عذاربه عوض غسان  .200
 مرقه صفاء  .201
 اجملايل هاين اننسي  .202
 القضاه عبدهللا  .203
 املومين عمر  .204
 سليمان فاتن  .205
 شتال أبو سالمة مهدي معتصم  .206

8-10/2/2016 
 )دورة خاصة ابلدرك(

 

 اجلعافرة الرحيم عبد صالح عالء  .207
 هزمي أبو يوسف منصور وسام  .208
 عبابنة حسني حسن جمدي  .209
 احلجااي جراد ظاهر زايد  .210
 اجملايل مثقال الكرمي عبد مأمون  .211
 اهلياجنة عيد فوزي أمحد  .212
 القضاة القادر عبد سليم القادر عبد  .213
 العطيش عبد مرزوق حممد  .214
 النوافلة حممد بسام أمحد  .215
 الطراونة حممد خالد  .216
 الزعيب مصطفى سامي  .217
 احلنايفة عبدهللا أنور  .218
 الراببعة حممد عثمان  .219
 البطاينة حممد معاذ  .220
 هللا عبد املهدي عبد هاين  .221



 

 السحبان حممود أمحد  .222
 احلراحشة الكرمي عبد أسامة  .223
 السنيد حممود هباء  .224
 صاحل حممود مأمون  .225
 فليح صاحل فليح  .226
 عيسى بين علي  .227

16-18/2/2016 

 كمال  بشري  .228
  منصور حسن  .229
 القورة يعقوب مريا  .230
 اخلاروف عدانن شادية  .231
 الغين عبد شروق  .232
  احملاسنة مصلح ايمسني  .233
 الداللعة حممود حممد الدكتور  .234
 نصر مرايان  .235
 جوينات توفيق هاله  .236

23-25/2/2016 

 حممد جربيل خليل  .237
 السعايدة هيام  .238
 النوايسة لينا  .239
 عبيدات صاحل يوسف  .240
 العموش علي حممد  .241
 عواشره خالد. د  .242
 اجلغبري حممد  .243
 سنقرط روان  .244
 احلوراين امحد.د  .245
 اندية ابراهيم الصمادي  .246



 

 15/3/2016-13 وسام جرب الطراونه  .247
 امتثال خليل املصري  .248
 محزة فايز عربيات  .249
 فايز حممد النهار  .250
 انصر عبداللطيف السعايدة  .251
 عمر عوض الغويري  .252
 غيداء مسري عميش  .253
 حممود قصراويزيد   .254
 حممد خري سامل النسور  .255
 لوان "أمحد راتب" عبيدات  .256
 جهاد عطياين  .257
 الرفايعة طاهر  .258

15-17/3/2016 

 الزغلول خالد  .259
 الفايز غادة  .260
 الداوود رائد  .261
 الزيود حسن  .262
 جباصيين هتاين  .263
 مصطفى ايباء  .264
 عبدهللا رند  .265
 السلمان ميساء  .266
 الدعجه إبراهيم  .267
 الزعيب هتاين  .268
 السحيمات عصام  .269

17-19/4/2016 
 

 هنطش ابو وائم  .270
 ختاتنه وفاء  .271



 

 يوسف حلمي  .272
 العمري فوزي  .273
 املهاين عادل وسام  .274
 املشاعلة حممود حياة  .275
 كعابنه  عليان زين  .276
  محدان داان  .277
 الكيالين نبيهه  .278
 حليمة أبو سائدة  .279

19-21/4/2016 
 

 عرفات عدانن متارا  .280
 محده أبو مجال إايد  .281
 ملكاوي صاحل تيسري  .282
 فرحيات حممود يوسف  .283
 الصوافني موسى رأفت  .284
  البحري عبدالرمحن يوسف  .285
 بصبوص إمساعيل عادل  .286
 العوايشة نوري زايد  .287
 الشخاترة رايض حممد  .288
 الشخانبة عبداحلفيظ هبه  .289

24-26/4/2016 
 م. حممد القضاة 

 

  العبيدات علي  .290
  فريج حنان  .291
  عابد جهاد  .292
 طربوش ابو مي  .293
  عثامنة رانيا  .294
 الزعيب حممود  .295
 26/4/2016-24 الصعوب حممد  .296



 

 م. هيثم القعقاع كنعان  غسان  .297
 كنعان  رائد  .298
 العدوان رامي  .299
 املناصري روان  .300
 اهلرش هاشم  .301
 احلسن بسمة  .302
 حماسنة عائشة  .303
 احلديد عصام  .304
 عليان عزيز عروه  .305
 رمضان يعقوب اندية  .306

17-19/5/2016 
 حممد رحبي سامر  .307
 منر عيسى عبدهللا  .308
 الرجوب سالمة  .309
  املدهون امحد  .310
 السبع ابجس  غيداء  .311

22-24/5/2016 

  اهلنداوي عاصم  حلى  .312
  جالل امساعيل دميه  .313
 احلارون لطفي حممد عبداللطيف  .314
  صيام ابو وسام  .315
 الدعيبس الرا  .316
 الفار كارول  .317
 الكيايل عصام  .318
 النعيمي حازم  .319



 

 طالل الضالعني  .320
 غنمي أبو عبدهللا معاذ  .321

24-26/7/2016 

 شحادة دالل  .322
 الرفاعي رفعت شوقي  .323
 القسوس زهري روان  .324
 حسني حسني ملك  .325
 داوود حممود والء  .326
 الطراونه نور  .327
 الطراونه الرا  .328
 اجلقة فواز  .329
 العسل ابو بالل  .330
 الدجاين خالد  .331
 النهار زينة  .332

15-17/8/2016 

  الزبن أمحد  .333
  الفار لينا  .334
 الوقفي حممد  .335
 السكر كايد  .336
 صالح عمادالدين  .337
 منصور أمحد  .338
  الدويري وصفي  .339
 الــطــراونـــة مــيــس  .340
 املناصري مــثىن  .341
 30/8/2016-28 العزام ابو سليمان  .342



 

  العمري حسني خالد  .343
 العشي يوسف صاحل رامي  .344
  اجلبور  سامل  عبدالرمحن  .345
 محاد سعيد حممد  .346
 العطيات حسني حممود بيان  .347
 شنابلة رندة  .348
 اننسي مدادحة  .349

7-9/11/2016 

 مها اجملايل   .350
 بثينة حمادين  .351
 زهري الضمريي  .352
 الان مبيضني  .353
 عامر الضالعني  .354
 اللواما حممد  .355

14-16/11/2016 

 السعايدة ابسم  .356
 احلراحشة نسرين  .357
 احلياري عهد  .358
  اخلطيب عريب  .359
  الزعيب حممود  .360
  النسور رهام  .361
  طهبوب خلدون  .362

6-8/12/2016 
   اهلنداوي عبدهللا شادن  .363
 اجملايل محود حممود عبري  .364
  العسويف موسى بدر  .365



 

   عطية حممود أنس  .366
 البشري بسمة  .367
 الطروانه عبداحلميد انيف مسية  .368

29-31/1/2017 
 

 املشاقبة طحيطر خليل  .369
 أبوطالب مفضي أمحد بيان  .370
 شتيوي رفيق نضال  .371
 رمان أبو احلليم عبد رجب أماين  .372
 العدينات سليم محد امين  .373
 الصالحي نسرين  .374
 املطريي انصر  .375
 احلجاج موفق  .376

29-31/1/2017 
 

 اخلوالدة سهام  .377
 عليمات هللا ضيف  .378
 القضاة جمد  .379
 العميان عمر  .380
 البداوي عزة  .381
 طعامنة اسراء  .382
 خصاونة حممد  .383
 علقم فارس  .384
 لطايفة عبري  .385
 ملتاحة امحد  .386
 جيوسي موفق  .387
  هاها نور  .388



 

 فادي القطامي  .389

26-28/3/2017 

 خولة لطفي حممد عبد اهلادي  .390
 أماين ابراهيم عبد الرمحن   .391

 داان طارق ابوقورة  .392
 القطاونة مي عبد الوهاب سامل  .393

 فادي عيد املغاريز   .394

 آمال عوض عبدالقادر الطراونة  .395

 معن مصطفى مساد  .396

 سامي امحد صاحل حطاب  .397

 شريين املصري  .398

  فريد عيسى اسحق األشقر  .399

22-24/5/2017 
 

 علي حممد ابو فودة  .400

  كفاح حريز  .401

 غادة كمال قطيشات  .402

  رائد حجازي  .403

  نور مبيضني  .404

 قيس حداد  .405

 عصام صاحل مطلق اهلباهبه  .406

 اميان علي عبدالرزاق ابوزيد  .407

 جنالء عبد الكرمي فهد السكر   .408

409.  
 رامي حممد محيدان

 6/7/2017-4  ميس العتييب  .410



 

  داان زايد عبدهللا كلسلي  .411
 غادة رفيق حممد اخلطيب  .412 

  ابراهيم امساعيل اخللوف  .413

 الان سامي جادهللا بدر  .414

 حبش هاين حنا جورج  .415

  طارق مبيضني  .416

 سيلفيا الربضي  .417

 صالح السوييت  .418

  نزار الدماطي  .419

 رىب العجارمة  .420

 منال السمامعة 421

20-22/8/2017 
 
 

 منال سليمان  422

 عبري حرت 423

 هناء حجاوي 424

 دالني الكردي 425

 اندية القضاة 426

 وسيم حداد 427

 بالل املومين 428

 بلقيس العضايلة  429

 عهد النيص  430

 أنسام ملكاوي 431

 امين خروب 432

 سارة سعادة 433

 14/9/2017-12 يزن العزام 434



 

 طارق مبيضني 435

 علي احلوراين 436

 تغريد أبو محور 437

 بلقيس العجارمة  438

 حممد ماهر اخلضرا 439

 هيثم حممود 440

 نعمة اجلزازي 441

 فاتن سعيد 442

 منال عوض 443

 عبري العساف 444

 نور الشريدة 445

 حممد الشبول 446

21-23/10/2017 

 فاحل السواعري 447

 حسام الشريدة 448

 غسان طشطوش 449

 صبحي احلمصي 450

 حممد غنمة 451

 اخالص أبو شرخ 452

 صفاء عايش 453

 متارا انصر الدين 454

 الزيود سكينة 455

 ايسني الطورة 456

 29/11/2017-27 أمني الشديفات 457



 

 حممد الردايدة 458

 فواز كراسنة 459

 طالل العرمان 460

 حفص ملوح 461

 ايناس عبيدات 462

 حممد العلوان 463

 إايد اللواما 464

 بلسم املعايطة 465

 حممد الشويل 466

 داان مامي 467

 عقرابويسوزان  468

 خولة أبو اهليجا 469

 صفاء القرعان  470

21-23/1/2018 

 رابب كيوان  471

 أميمة نصار 172

 دالل أبو الرب 473

 رابب دايب 474

 أمرية عليان 475

 انهدة السيد 476

 عبد املهدي بطاينة 477

 حنني احللواين 478

 منوى اجلبور 479

 إبراهيم عقل 480



 

 رويدا صندوقة 481

 مروان قاسم 482

 مروة عبيدات 483

 اهلوميل عبد هللاهبه  484

5-7/3/2018 

 حامت الطراونة 485

 حممد بطاح 486

 صفاء العوران 487

 كوثر أبداح 488

 سوسن أبو الغنم 489

 حممد مهيار 490

 صفاء كنعان 491

 موسى راببعة 492

 قصي اخلليفات 493

 رائد اهلزامية 494

 خميمر ابو جاموس 495

 عصام املومين 496

 قعبد اخلالميسون  497

 اللوزي بعبد الوها 498

22-24/7/2018 

 تغريد حباشنة 499

 خملد ابراهيم الزعيب 500

 ابراهيم عارف الرجوب 501

 رحامنةأحالم ال 502

 حممد البدور 503



 

 طارق أبو بيضة 504

 الشمايلةأُنس  505

 وسام عالوي 506

 خالد مجيل العاص 507

 عطية حممد عطية 508

 سامر حممد مكاحلة  509

 معاذ الناطور 510

 ايرا أبو طالب 511

 صاحل علي اهلالالت 512

28-30/8/2018 

 حامت احلنيطي 513

 نور دايب 514

 حممد عليان اخلرابشة 515

 وسيم مصطفى 516

 عبدالكرمي الصماديعالء  517

 أمحد شحادة خاطر 518

 موسى خوري 519

 ماجد ملحم 520

 أمل الشافعي 521

 سناء الشخشري 522

 مي البسطامي 523

 رابعة العجارمة 524

 إيناس موسى 525

 الدكتور ثائر العدوان 526



 

 الدكتور رائد العدوان 527

 6/10اىل  29-9/2018
/ 2018 

 أسامة العزامالسيد  528

 الدكتور نزار مهيدات 529

ي العزام 530
 المهندسة أمان 

 المهندس محمود خليفات 531

 السيد سلمان القضاة 532

 العميد محمد الصبيحي  533

 العميد معتصم المجالي  534

 العميد عمر الحراسيس 535

 العقيد نارص السويلميي    536

 راية العمري 537

 الطهاروةأمحد  538

25-27/11/2018 

 بشار اجملايل 539
 حسني أبو فراش 540
 أمساء االزايدة 541
 د. رجائي حرب 542
 د. سناء حناوي 543
 أروى حناوي 544
 خالد جرار 545
 حممد إسالم" أمحد النصرات 546

 ابمسة احلراتين 547

 إيهاب الزرعيين 548



 

 عماد  أمحد 549
  املهندس رامي قوامسة 550
 املهندس فارس عباسي 551
 لبىن حمادين 552
 شيماء خريسات 553
 حممد هنوش 554
 حممد الوداينالدكتور  555
 اميرة الحنيطي 556

11-13/12/2018 

 ضياء العجرمي 

 توفيق عمايرة 

 االء الحوراني 

 ماجد مسلم 

 أسيل العمران 

 نوال الحدادين 

 الهام الجزار 

 أسماء شناعة 

 هبة شقدان 

 عبير غنام 

 ليث ابزاخ 

 فراس عبد الرحمن العبادي 

 عيسى فرنسيس 

 حسام السعدي 

 سمر العطيات 



 

 خولة حمد هللا 

 ميساء أبو خضر 

 أماني خضير 

 بشرى الفالح 

 نعيمة أبو شمعة 

 مي الهواري 

 أحمد إسماعيل 

 ليندا النعيمات 

 هناء الزعبي 

 عائدة عودة عبد الحافظ 

 الحباشنةعبد ربه  

 االء عالوي 

28-30/1/2019 

 بسمة الشطي 

 عبير الفيومي 

 ايمن المعاني 

 عبد هللا عبيدات 

 وفاء األشقر 

 هال الشمايلة 

 روزالين العجارمة 

 بثينة الهباهبة 

 دنياز الغنانيم 

 بلقيس توفيق الزيادات 

 االء سميح سلمان بيوض 



 

 مها الجلدة 

17-19/3/2019 

 عيىس حت   

 روان دبابنة 

 نتالي الشوارب 

 نجوى عالونة 

ة   عبت  عمت 

 مي وشاح 

 نرسين أبو هدبة 

 ماهر سعدو ابو خاص 

 ماجدة حمادنة 

 ثائر القدومي  

 ماجد قباجة  

 بهجت العدوان 

 حياة العسكر 

 ميسون الريماوي 

 دياال أبو عجمية 

 منترص حداد 

 عبد الرحيم الهزايمة 

17-19/3/2019 

 عماد خريسات 

 محمد الثوابية 

 ارساء خمش 

 سمر سامي  

 عبد الفتاح النسور 



 

 ناريمان عبد الرازق 

ي    عطاهلل الحلب 

 أمجد نارموق 

 يمر سماح الع 

ات   وليد ظهت 

 أصال الرصايرة 

 فراس الهيجاوي 

 تغريد الشوابكة  

 منذر الشبول 

 محمد نور عبيدات 

 لو عطاهلل السط 

 نادر الذنيبات 

7-9/4/2019 

 إبراهيم الطراونة 

 محمد الطراونة 

ي  
 علي البياض 

 مراد الرفاعي  

 نزار حداد 

 


