
 

 

 

ي   األوروب 
ن ن عىل شهادة مقيم معتمد حسب نموذج التمي     أسماء الحاصلي 

 تاري    خ انعقاد الدورة االسم الرقم

 م. جمال حجازي  .1

1-3/12/2013 

 والء صالح  .2

 فاتنة حافظ قاسم اسماعيل  .3

 نور عبدالفتاح شحادة  .4

 إلهام أبو نجم  .5

ي   .6
 م. عىلي ماضن

فاء  .7 يف الشر  شر

 خالد اللحام  .8

 محمد هّماش  .9

1-3/4/2013 

 وئام عبيدات  .10

 م. محمد أبو صفية  .11

 دانا بلقر  .12

 معتصم الجراح  .13

ة  .14  وليد أبو خضن

ن أبو الشيخ  .15  د. مصطفن حسي 

ايري  .16  يشا الشر

ف محادين  .17  أشر

10-12/6/2013 

 م. زياد عبيدات  .18

ا  .19  أسامة أبو خضن

 محمد الجبور المجالي   .20

 بالل داوود  .21

ن نبيل   .22  مبيضي 

 عدي هنداوي  .23

قم  .24
ُ
 أدهم ش

 كاظم جمعة التميمي   .25

14-16/4/2014 

 ميساء باقر األنصاري  .26

 ايمان يوسف رشيد  .27

 د. محمد جواد النجار  .28

ي   .29  أمي  الحبوب 

 ايمان يوسف كاظم  .30

 د. منعم جواد داوود  .31

 د. ابتسام سلمان اسماعيل  .32

ان  .33  م. بخيتان السمي 

 النوايسةم. سلوى   .34

 حسن جميل محمود  .35
17-19/6/2013 

 نزار الطراونة  .36



 

 هناء الدعجة  .37

 م. إياد العوايشة  .38

 باسم كنعان  .39

 حنان غازي الزبن  .40

 فراس سقف الحيط  .41

 عبدهللا الهنداوي  .42

 زياد الرفاعي   .43

 إياد بركات  .44

22-24/4/2013 

 محمد التل  .45

 محمود مفلح الغرايبة  .46

 سناء سليم خي    .47

 عمر طلعت الطراونة  .48

 زيد العدوان  .49

19-21/10/2014 

 منن سلمان  .50

 مىه المعايطة  .51

 عبدهللا الزيود  .52

 جمال عىلي طنش  .53

 فرج محمد الطالب  .54

 وفاء دعيبس  .55

ي   .56
 سمر الحسينن

م  .57
ّ
ف سّل  د. أشر

26-28/1/2014 

 محمد هايل الوريكات  .58

 د. محمد عىلي القضاة  .59

ي   .60
 ثامر حورابن

 العسالفرح   .61

ة  .62  رنا ابو خضن

ي   .63  م. لمياء صالح الزعن 

 محمد راشد التينة  .64

 عمر عبدهللا العدوان  .65

 مازن المحرمي   .66

12-14/5/2013 

ي   .67
 غالية البلوشر

 كوثر اليحمدي  .68

 غيداء ابراهيم  .69

ي   .70
 بدرية الهناب 

 رامي حماد  .71

22-24/6/2014 

 عصام بهلول  .72

 عبي  األحمد  .73

 مجد مراغه  .74

ن النمي    .75
 معي 

 صائب طعيمة  .76



 

 سهاد اليوسف  .77

 ماجد الصمادي  .78

23-25/6/2014 

 سحر تكروري  .79

 محمد الطراونة  .80

 رمزي غانم  .81

 معتصم ابو زيد  .82

 شحادة غرايبة  .83

 حسام زيتون  .84

 مالك الغزو  .85

 زين حداد  .86

ي   .87
 بدر نارص الحمدابن

9-13/11/2014 

ي   .88
 حمد عبدهللا الشيبابن

 الهاشمي خالد عىلي   .89

 ريا خلفان الطالعي   .90

 تراث عبدهللا الشحي   .91

ي   .92
 شمة جمعه الرمين 

ي   .93  شيخة عىلي نارص األحباب 

ي   .94
 أسماء عارف الطاب 

 سندس صادق الراوي  .95

 نورة سعيد السويدي  .96

 مرام مخامرة  .97

19-21/1/2015 

 يزيد الشنيكات  .98

ي   .99  عالء الدين الزعن 

ي   .100 ي الدبوب 
 وصفن

 عبي  صالح  .101

 عائشة أبوعياش  .102

 سونا باهر  .103

ي   .104  نائلة قردحح 

ن أبوفضاله  .105  ياسمي 

 سعد المضي  .106

 عالء السعدي  .107

 فوزي إبراهيم مسعد  .108

23-25/2/2015 

 جالل سالم القضاه  .109

 بكر خليل العبادي  .110

ي عقل  .111
 حسام عوبن

 عبدهللا عقلة غنيمات  .112

ي المهتدي  .113
 
 يشي شوق

 يوسف سعدهللا عايش  .114

 سليمان عربياتعمر   .115

" إبراهيم عطية  .116  أيمن "محمد زهي 



 

 كفاية محمد حمادة  .117

 نوف فاروق عبدالحليم الحديدي  .118

 بسماء حسن المناصي    .119

 سامر المفلح  .120

17-19/3/2015 

 قيس البطوش  .121

 رنده الهباهبة  .122

 رياح الحديدي  .123

 أبوشاورمأمون   .124

 إيمان عيىس  .125

 االء خريسات  .126

 عمايريرندة   .127

 بشر العويدي  .128

 يوسف بالصيه  .129

 خلود شاكر إبراهيم  .130

29-31/3/2015 

 نهيل جورج خوري  .131

 مي ماجد حداد  .132

ات  .133  سهي  محمود المهي 

 عبدهللا محمد ابوجاموس  .134

 خليل بطرس الوهاب  .135

 رياض محمد الخطيب  .136

 بالل محمد العمري  .137

 أسامه محمد مكي   .138

 حليمة حسن العموش  .139

19-21/4/2015 

 نور عبدالسالم إزمقنا  .140

 منن مؤتمن حؤبشه  .141

ن أحمد الطراونه  .142  أمي 

 سامي فوزي الفقهاء  .143

 أحمد صالح الحنطي   .144

 رامي صالح السيد  .145

ي حاتم أبوحجله  .146
 هابن

 وضاح صالح العدوان  .147

 عامر عبدالرحمن العطيات  .148

 نصي  الجعيدي  .149

ي  نشين فتحي عيد   .150
بورينن  

26-28/4/2015 

 أمل محمد دحالن  .151

دبوريرشا أحمد   .152  

 بشار رياض العزام  .153

 ميش إبراهيم أبوحطب  .154

 أنس مصلح المحاسنه  .155

 وفاء نايل الكرادشه  .156



 

 حيدر سليمان العبيسات  .157

 خالد وليد عبيدات  .158

 صالح طه عبيدات  .159

 نعمان عمر العمري  .160

26-28/5/2015 

ي   .161  عماد محمد الزعن 

 عبدالحليم محمود دوجان  .162

 ماجد داود العبوس  .163

 عبدهللا عىلي العموش  .164

 منال فواز البيتاوي  .165

 نداء عبدالحليم قطيشات  .166

فت سعيد الحارس  .167  مي 

 تامر عصام السكارنه  .168

ن العدوان  .169  روال حسي 

 عبي  خليل الدويكات  .170

 عبدالنارص خالد الدباس  .171

ن   .172  محمد أبوياسي 

23-25/8/2015 

 سح  الغرايبه  .173

سا االسكر  .174  سي 

 ماهر سلطانه  .175

 لميس حماشه  .176

ي   .177
 فارس الكيالبن

 الدكتور خلدون القيىسي   .178

25-27/8/2015 

 خالد السويطي   .179

 المهندسة عبي  بركات الزهي    .180

 نعمان عبدهللا الزغول  .181

 زيد النسور  .182

 هيثم معروف جوهر  .183

 زينة طارق خرفان  .184

 عامر حميدان  .185

ي بالل   .186
العنابن  

 محمد الجواميس  .187

 نشين سعدالدين  .188

 معتصم الهنداوي  .189

 محمد الخريسات  .190

 أمل عقل  .191

 غسان ايوب الفاخوري  .192

29/11-1/12/2015 

ي   .193
 عبدالرحمن محمد المعابن

 محمد عبدالرسول الطراونة  .194

 محمد عمر ابوجبارة  .195

 مرام اسحق البسطي   .196



 

 شذى فوزي عوجان  .197

 عثامنهنبيل نارص   .198

 هيثم فتحي دويري  .199

 غسان عوض عذاربه  .200

 صفاء مرقه  .201

ي المجالي   .202
 نانىسي هابن

 عبدهللا القضاه  .203

ي   .204
 عمر المومنن

 فاتن سليمان  .205

 معتصم مهدي سالمة أبو شتال  .206

8-10/2/2016 
 )دورة خاصة بالدرك(

 

 عالء صالح عبد الرحيم الجعافرة  .207

 وسام منصور يوسف أبو هزيم  .208

ن عبابنة مجدي  .209  حسن حسي 

 زياد ظاهر جراد الحجايا  .210

 مأمون عبد الكريم مثقال المجالي   .211

 أحمد فوزي عيد الهياجنة  .212

 عبد القادر سليم عبد القادر القضاة  .213

 محمد مرزوق عبد العطيش  .214

 أحمد بسام محمد النوافلة  .215

 خالد محمد الطراونة  .216

ي   .217  سامي مصطفن الزعن 

 الحنايفةأنور عبدهللا   .218

 عثمان محمد الربابعة  .219

 معاذ محمد البطاينة  .220

ي عبد المهدي عبد هللا  .221
 هابن

 أحمد محمود السحبان  .222

 أسامة عبد الكريم الحراحشة  .223

 بهاء محمود السنيد  .224

 مأمون محمود صالح  .225

 فليح صالح فليح  .226

ي عيىس  .227
 عىلي بنن

16-18/2/2016 

 بشي  كمال  .228

 حسن منصور  .229

ا يعقوب القورة  .230  مي 

 شادية عدنان الخاروف  .231

ي   .232
وق عبد الغنن  شر

ن مصلح المحاسنة  .233  ياسمي 

 الدكتور محمد محمود الداللعة  .234

 مريانا نض  .235

 25/2/2016-23 هاله توفيق جوينات  .236



 

يل محمد  .237  خليل جي 

 هيام السعايدة  .238

 لينا النوايسة  .239

 يوسف صالح عبيدات  .240

 محمد عىلي العموش  .241

ه  .242  د. خالد عواشر

 محمد الجغبي    .243

 روان سنقرط  .244

ي   .245
 د.احمد الحورابن

 نادية ابراهيم الصمادي  .246

13-15/3/2016 

 وسام جي  الطراونه  .247

 امتثال خليل المضي  .248

 حمزة فايز عربيات  .249

 فايز محمد النهار  .250

 نارص عبداللطيف السعايدة  .251

 عمر عوض الغويري  .252

 غيداء سمي  عميش  .253

 محمود قضاويزيد   .254

 محمد خي  سالم النسور  .255

 لونا "أحمد راتب" عبيدات  .256

ي   .257
 جهاد عطيابن

 طاهر الرفايعة  .258

15-17/3/2016 

 خالد الزغلول  .259

 غادة الفايز  .260

 رائد الداوود  .261

 حسن الزيود  .262

ي   .263
ي جباصينن

 تهابن

 ايباء مصطفن   .264

 رند عبدهللا  .265

 ميساء السلمان  .266

 إبراهيم الدعجه  .267

ي   .268 ي الزعن 
 تهابن

 عصام السحيمات  .269

17-19/4/2016 
 

 وئام ابو هنطش  .270

 وفاء ختاتنه  .271

 حلمي يوسف  .272

 فوزي العمري  .273

ي   .274
 وسام عادل المهابن

 حياة محمود المشاعلة  .275

 زين عليان كعابنه  .276



 

 دانا حمدان  .277

ي   .278
 نبيهه الكيالبن

 سائدة أبو حليمة  .279

19-21/4/2016 
 

 تمارا عدنان عرفات  .280

 إياد جمال أبو حمده  .281

 تيسي  صالح ملكاوي  .282

 يوسف محمود فريحات  .283

ن   .284  رأفت موش الصوافي 

 يوسف عبدالرحمن البحري  .285

 عادل إسماعيل بصبوص  .286

 زياد نوري العوايشة  .287

 محمد رياض الشخاترة  .288

 هبه عبدالحفيظ الشخانبة  .289

24-26/4/2016 
 م. محمد القضاة

 

 عىلي العبيدات  .290

 حنان فري    ج  .291

 جهاد عابد  .292

 مي ابو طربوش  .293

 رانيا عثامنة  .294

ي   .295  محمود الزعن 

 محمد الصعوب  .296

24-26/4/2016 
 م. هيثم القعقاع

 غسان كنعان  .297

 رائد كنعان  .298

 رامي العدوان  .299

 روان المناصي    .300

 هاشم الهرش  .301

 بسمة الحسن  .302

 عائشة محاسنة  .303

 عصام الحديد  .304

 عروه عزيز عليان  .305

 يعقوب رمضاننادية   .306

17-19/5/2016 

 سامر ربحي محمد  .307

 عبدهللا عيىس نمر  .308

 سالمة الرجوب  .309

 احمد المدهون  .310

 غيداء  باجس السبع  .311

22-24/5/2016 

 الهنداوي حىل  عاصم  .312

 ديمه اسماعيل جالل  .313

ي الحارون  .314
 عبداللطيف محمد لطفن

 وسام ابو صيام  .315

 الرا الدعيبس  .316



 

 الفار كارول  .317

 الكيالي  عصام  .318

 حازم النعيمي   .319

ن   .320  طالل الضالعي 

 معاذ عبدهللا أبو غنمي   .321

24-26/7/2016 

 دالل شحادة  .322

ي رفعت الرفاعي   .323
 
 شوق

 روان زهي  القسوس  .324

ن   .325 ن حسي   ملك حسي 

 والء محمود داوود  .326

 نور الطراونه  .327

 الرا الطراونه  .328

 فواز الجقة  .329

 بالل ابو العسل  .330

ي   .331
 خالد الدجابن

 زينة النهار  .332

15-17/8/2016 

 أحمد الزبن  .333

 لينا الفار  .334

ي   .335
 محمد الوقفن

 كايد السكر  .336

 عمادالدين صالح  .337

 أحمد منصور  .338

ي الدويري  .339
 وصفن

 م  ي  س ال  ط  راون   ة  .340

 م  ثنن المناصي    .341

 سليمان ابو العزام  .342

28-30/8/2016 

ن العمري  .343  خالد حسي 

ي   .344
 رامي صالح يوسف العىسر

 عبدالرحمن  سالم  الجبور  .345

 محمد سعيد حماد  .346

ن العطيات  .347  بيان محمود حسي 

 رندة شنابلة  .348

 نانىسي مدادحة  .349

7-9/11/2016 

 مها المجالي   .350

 بثينة محادين  .351

ي  .352  زهي  الضمي 

ن   .353  النا مبيضي 

ن   .354  عامر الضالعي 

 محمد اللواما  .355
14-16/11/2016 

 باسم السعايدة  .356



 

 نشين الحراحشة  .357

 عهد الحياري  .358

 عريب الخطيب  .359

ي   .360  محمود الزعن 

 رهام النسور  .361

 خلدون طهبوب  .362

6-8/12/2016 

 شادن عبدهللا الهنداوي  .363

 عبي  محمود حمود المجالي   .364

ي   .365
ن
 بدر موش العسوق

 أنس محمود عطية  .366

 بسمة البشي    .367

 سمية نايف عبدالحميد الطروانه  .368

29-31/1/2017 
 

 المشاقبةخليل طحيطر   .369

ي أبوطالب  .370
 بيان أحمد مفضن

 نضال رفيق شتيوي  .371

ي رجب عبد الحليم أبو رمان  .372
 أمابن

 ايمن حمد سليم العدينات  .373

 نشين الصالحي   .374

ي  .375  نارص المطي 

 موفق الحجاج  .376

29-31/1/2017 
 

 سهام الخوالدة  .377

 ضيف هللا عليمات  .378

 مجد القضاة  .379

 عمر العميان  .380

 عزة البداوي  .381

 اشاء طعامنة  .382

 محمد خصاونة  .383

 فارس علقم  .384

 عبي  لطايفة  .385

 احمد ملتاحة  .386

 موفق جيوشي   .387

 نور هاها  .388

 فادي القطامي   .389

26-28/3/2017 

ي محمد عبد الهادي  .390
 خولة لطفن

ي ابراهيم عبد الرحمن  .391
 أمابن

 دانا طارق ابوقورة  .392

 مي عبد الوهاب سالم القطاونة  .393

 فادي عيد المغاريز  .394

 آمال عوض عبدالقادر الطراونة  .395

 معن مصطفن مساد  .396



 

 سامي احمد صالح حطاب  .397

ين المضي  .398  شي 

 فريد عيىس اسحق األشقر  .399

22-24/5/2017 
 

 عىلي محمد ابو فودة  .400

 كفاح حريز  .401

 غادة كمال قطيشات  .402

 رائد حجازي  .403

ن   .404  نور مبيضي 

 قيس حداد  .405

 عصام صالح مطلق الهباهبه  .406

 ايمان عىلي عبدالرزاق ابوزيد  .407

 نجالء عبد الكريم فهد السكر  .408

 رامي محمد حميدان  .409

ي   .410  ميس العتين 

4-6/7/2017 
 
 

 دانا زياد عبدهللا كلسىلي   .411

 غادة رفيق محمد الخطيب  .412

 ابراهيم اسماعيل الخلوف  .413

 النا سامي جادهللا بدر  .414

ي حنا جورج حبش  .415
 هابن

ن   .416  طارق مبيضي 

ي سيلفيا   .417
 الربضن

ي   .418
 صالح السوين 

 نزار الدماطي   .419

 رب  العجارمة  .420

 منال السمامعة  .421

20-22/8/2017 
 
 

 منال سليمان  .422

 عبي  حي    .423

 هناء حجاوي  .424

ن الكردي  .425  دالي 

 نادية القضاة  .426

 وسيم حداد  .427

ي   .428
 بالل المومنن

 بلقيس العضايلة  .429

 عهد النيص  .430

 أنسام ملكاوي  .431

 ايمن خروب  .432

 سعادةسارة   .433

 يزن العزام  .434

ن   .435 12-14/9/2017  طارق مبيضي 

ي   .436
 عىلي الحورابن



 

 تغريد أبو حمور  .437

 بلقيس العجارمة  .438

ا  .439  محمد ماهر الخضن

 هيثم محمود  .440

 نعمة الجزازي  .441

 فاتن سعيد  .442

 منال عوض  .443

 عبي  العساف  .444

يدة  .445  نور الشر

 محمد الشبول  .446

21-23/10/2017 

 فالح السواعي    .447

يدة حسام  .448  الشر

 غسان طشطوش  .449

 صبحي الحمضي   .450

 محمد غنمة  .451

خ  .452  اخالص أبو شر

 صفاء عايش  .453

 تمارا نارص الدين  .454

 سكينة الزيود  .455

ن الطورة  .456  ياسي 

ن الشديفات  .457  أمي 

27-29/11/2017 

 محمد الردايدة  .458

 فواز كراسنة  .459

 طالل العرمان  .460

 حفص ملوح  .461

 ايناس عبيدات  .462

 محمد العلوان  .463

 إياد اللواما  .464

 بلسم المعايطة  .465

 محمد الشولي   .466

 دانا مامي   .467

 سوزان عقرباوي  .468

 خولة أبو الهيجا  .469

 صفاء القرعان  .470

21-23/1/2018 

 رباب كيوان  .471

 أميمة نصار  .472

 دالل أبو الرب  .473

 رباب دياب  .474

ة عليان  .475  أمي 

 ناهدة السيد  .476



 

 عبد المهدي بطاينة  .477

ي   .478
ن الحلوابن  حني 

 منوى الجبور  .479

 إبراهيم عقل  .480

 رويدا صندوقة  .481

 مروان قاسم  .482

 مروة عبيدات  .483

 هبه عبد هللا الهويمل  .484

5-7/3/2018 

 حاتم الطراونة  .485

 محمد بطاح  .486

 صفاء العوران  .487

 كوثر أبداح  .488

 سوسن أبو الغنم  .489

 محمد مهيار  .490

 صفاء كنعان  .491

 موش ربابعة  .492

 قضي الخليفات  .493

 الهزايمةرائد   .494

 مخيمر ابو جاموس  .495

ي   .496
 عصام المومنن

 ميسون عبد الخالق  .497

 عبد الوهاب اللوزي  .498

22-24/7/2018 

 تغريد حباشنة  .499

ي   .500  مخلد ابراهيم الزعن 

 ابراهيم عارف الرجوب  .501

 رحامنةأحالم ال  .502

 محمد البدور  .503

 طارق أبو بيضة  .504

نس الشمايلة  .505
ُ
 أ

 وسام عالوي  .506

 العاصخالد جميل   .507

 عطية محمد عطية  .508

 سامر محمد مكاحلة  .509

 معاذ الناطور  .510

 يارا أبو طالب  .511

 صالح عىلي الهالالت  .512

28-30/8/2018 

 حاتم الحنيطي   .513

 نور دياب  .514

 محمد عليان الخرابشة  .515

 وسيم مصطفن   .516



 

 عالء عبدالكريم الصمادي  .517

 أحمد شحادة خاطر  .518

 موش خوري  .519

 ماجد ملحم  .520

 الشافعي أمل   .521

 سناء الشخشي    .522

 مي البسطامي   .523

 رابعة العجارمة  .524

 إيناس موش  .525

 الدكتور ثائر العدوان  .526

/  6/10ال  29-9/2018

2018 

 الدكتور رائد العدوان  .527

 السيد أسامة العزام  .528

 الدكتور نزار مهيدات  .529

ي العزام  .530
 المهندسة أمابن

 المهندس محمود خليفات  .531

 القضاةالسيد سلمان   .532

 العميد محمد الصبيحي   .533

 العميد معتصم المجالي   .534

 العميد عمر الحراسيس  .535

ن   .536  العقيد نارص السويلميي 

 راية العمري  .537

 أحمد الطهاروة  .538

25-27/11/2018 

 بشار المجالي   .539

ن أبو فراش  .540  حسي 

 أسماء االزايدة  .541

ي حرب  .542
 د. رجاب 

 د. سناء حناوي  .543

 أروى حناوي  .544

 جرارخالد   .545

 محمد إسالم" أحمد النضات  .546

ي   .547
 باسمة الحرتابن

ي   .548
 إيهاب الزرعينن

 عماد  أحمد  .549

 المهندس رامي قواسمة  .550

 المهندس فارس عباشي   .551

 لبنن محادين  .552

 شيماء خريسات  .553

 محمد هنوش  .554

 الدكتور محمد الوديان  .555

ة الحنيطي   .556  13/12/2018-11 امي 



 

 ضياء العجرمي   .557

 عمايرةتوفيق   .558

ي   .559
 االء الحورابن

 ماجد مسلم  .560

 أسيل العمران  .561

 نوال الحدادين  .562

 الهام الجزار  .563

 أسماء شناعة  .564

 هبة شقدان  .565

 عبي  غنام  .566

 ليث ابزاخ  .567

 فراس عبد الرحمن العبادي  .568

 عيىس فرنسيس  .569

 حسام السعدي  .570

 سمر العطيات  .571

 خولة حمد هللا  .572

 ميساء أبو خضن   .573

ي   .574
 خضي  أمابن

ى الفالح  .575  بشر

 نعيمة أبو شمعة  .576

 مي الهواري  .577

 أحمد إسماعيل  .578

 ليندا النعيمات  .579

ي   .580  هناء الزعن 

 عائدة عودة عبد الحافظ  .581

 الحباشنةعبد ربه   .582

 االء عالوي  .583

28-30/1/2019 

 بسمة الشطي   .584

 عبي  الفيومي   .585

ي   .586
 ايمن المعابن

 عبد هللا عبيدات  .587

 وفاء األشقر  .588

 هال الشمايلة  .589

ن العجارمة  .590  روزالي 

 بثينة الهباهبة  .591

 دنياز الغنانيم  .592

 بلقيس توفيق الزيادات  .593

 االء سميح سلمان بيوض  .594

 مها الجلدة  .595
17-19/3/2019 

 عيىس حي    .596



 

 روان دبابنة  .597

 نتالي الشوارب  .598

 نجوى عالونة  .599

ة  .600  عبي  عمي 

 مي وشاح  .601

 نشين أبو هدبة  .602

 سعدو ابو خاصماهر   .603

 ماجدة حمادنة  .604

 ثائر القدومي   .605

 ماجد قباجة  .606

 بهجت العدوان  .607

 حياة العسكر  .608

 ميسون الريماوي  .609

 دياال أبو عجمية  .610

 منتض حداد  .611

 عبد الرحيم الهزايمة  .612

17-19/3/2019 

 عماد خريسات  .613

 محمد الثوابية  .614

 اشاء خمش  .615

 سمر سامي   .616

 عبد الفتاح النسور  .617

 ناريمان عبد الرازق  .618

ي   .619  عطاهلل الحلن 

 أمجد نارموق  .620

 يسماح العمر   .621

ات  .622  وليد ظهي 

 أصال الضايرة  .623

 فراس الهيجاوي  .624

 تغريد الشوابكة  .625

 منذر الشبول  .626

 محمد نور عبيدات  .627

 لو عطاهلل السط  .628

 نادر الذنيبات  .629

7-9/4/2019 

 إبراهيم الطراونة  .630

 محمد الطراونة  .631

ي عىلي   .632
 البياضن

 مراد الرفاعي   .633

634.  
 نزار حداد

 



 

 اشاء المحيسن  .635

17-19/6/2019 

 رب  النجداوي  .636

 نىه الهبارنة  .637

ي   .638
 محمد الصيفن

 سمر عالوي  .639

 كوثر حمد  .640

 عمر العودات  .641

 منذر حماد  .642

 رنا بكر  .643

 جهينة ال خطاب  .644

 عمر نعمة  .645

 مها المعشر   .646

 شادن البطوش  .647

25-27/6/2019 

 الختاتنةسخاء   .648

 ديما القواسمي   .649

 أسامة العمري  .650

 هداء غرايبة  .651

 عالء شقدان  .652

 حمزة غنيمات  .653

 أسامة الحاج  .654

 اشاء نوايسة  .655

 عالء أبو هواش  .656

ي   .657
 منار العجلوبن

 العميان مضفن   .658

ي   .659
 محمد الكبارين 

 سناء أبو عباس  .660

 نايف أبو رمان  .661

 سليمان وريكات  .662

 عمر ملكاوي  .663

 أمل نمروقة  .664

15-17/7/2019 

 فداء اسماعيل العمرو  .665

 إبراهيم عمايرة  .666

وخ   .667  ناديا " محمد رجب " ني 

 سهي  نعفش  .668

 محمود المخزومي   .669

 حمزة عيد  .670

 أري    ج أبو حية  .671

  مخلد الحوامدة  .672

 أحمد العزام  .673



 

 صفاء غرايبة  .674

ي   .675  إبراهيم عبد النن 

 بيان فريحات  .676

677.    

678.    

679.    

680.    

681.    

682.    

683.    

684.    

685.    

686.    

687.    

688.    

689.    

690.    

691.    

692.    

693.    

694.    

695.    

696.    

697.    

698.    

699.    

700.    

701.    

702.    

703.    

704.    

705.    

706.    

707.    

708.    

709.    

710.    

711.    

712.    

713.    



 

714.    

715.    

716.    

717.    

718.    

719.    

720.    

721.    

722.    

723.    

 


