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 االثنين

 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اإلرشاد والصحة النفسية 129375 احمد فرحان كايد ابو هزيم 1

STUDENT.COM  
 مساًء  03:21-3

 الثالثة الجلسة

 معلم الصف 142335 اسراء سامي مصطفى دحبور 2
 اإلرشاد والصحة النفسية 143588 اسماء صالح موسى الفرجات 3
 التربية الخاصة 129798 اسيل جميل حسن البنا 4
 علم المكتبات والمعلومات 142178 اسيل موسى ذياب االسلوطي                  5
 معلم الصف 141005 االء /محمد جعفر/ مفيق زيتون 6
 التربية الخاصة 140430 االء محمد يونس القواسمي 7
 اإلرشاد والصحة النفسية 141001 امل /محمد فهد/ عبد الرازق سدر 8
 تربية الطفل 144294 ايمان احمد عبد العزيز المشاعله 9

 التربية الخاصة 140972 ايمان خليل ابراهيم ابراهيم 10
 اإلرشاد والصحة النفسية 143438 ايمان عبد الكريم محمد ابو خليل 11
 اإلرشاد والصحة النفسية 126003 إبراهيم حمد عايد المهيرات 12
 التربية الخاصة 2130133 إسراء عبداهلل محمود العبيد 13
 معلم الصف 131808 إسراء موسى محمود / مصطفى حماد / 14
 علم المكتبات والمعلومات 137409 إلهام يحيى غالب النابلسي 15
 تربية الطفل 136158 أحالم سمير محمود ذيبة 16
 اإلرشاد والصحة النفسية 137958 أحمد عيد رضوان خوالدة 17
 علم المكتبات والمعلومات 139107 أحمد محمود عبداهلل العفيشات 18
 التربية الخاصة 123516 أروى سليمان محمد سليمان 19
 اإلرشاد والصحة النفسية 131379 أفنان واصف حسين غيث 20
 معلم الصف 133799 أالء محمد عبد الكريم الفواعير 21
 تربية الطفل 146123 أماني سلطان محمود / عيال عواد / 22
 اإلرشاد والصحة النفسية 96729 أوال نمر الشيخ مجحم العدوان 23
 معلم الصف 2130320 آالء هاني عبداهلل عمارة 24
 معلم الصف 138128 آالء يوسف موسى العبسي 25
 معلم الصف 135892 آية محمد عبداهلل الشنتير 26
 معلم الصف 139953 براء نيازي نور الحرباوي 27
 معلم الصف 132110 براءة جمال محمد أبو فروة 28
 معلم الصف 140784 براءة محمد بسام العواملة 29
 اإلرشاد والصحة النفسية 135856 بسمة محمد فضل العوض 30
 اإلرشاد والصحة النفسية 122172 بهاء جهاد حسن صالح 31
 معلم الصف 144362 بهيه ماهر فريد الرجبي 32
 معلم الصف 132637 بيان حسين عواد الزيود 33
 التربية الخاصة 136044 بيان سعادة محمد سلمان 34
 معلم الصف 2130770 تقوى تيسير علي اللحام 35
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اإلرشاد والصحة النفسية 139928 جمانة جعفر فؤاد إعبيد 36
 التربية الخاصة 142883 جمانه حلمي محمد سالم 37
 معلم الصف 139184 حال مروان محمد الضويحي 38
 معلم الصف 146623 حميده صبحي احمد حموده 39
 اإلرشاد والصحة النفسية 139896 حنين جمال حمداهلل العاصي 40
 اإلرشاد والصحة النفسية 2130057 حنين حسن أحمد الصمادى 41
 معلم الصف 141654 حنين حسن عبدالسالم الالفي الخصيالت 42
 تربية الطفل 136247 حنين خالد محمد عثمان                     43
 معلم الصف 139963 حنين منصور عارف البداوى 44
 التربية الخاصة 145098 خانم صالح خليل الخضراء 45
 معلم الصف 155624 خلود سالم عودة الدواهيك 46
 معلم الصف 134086 دارين مرزوق عبد اهلل القنة 47
 علم المكتبات والمعلومات 142180 دانيا ايمن ابراهيم حاكج                  48
 معلم الصف 2130553 دعاء حمدان محمد الخرابشة 49
 تربية الطفل 139769 دعاء صالح خالد أبودولة 50
 معلم الصف 144550 دعاء طاهر فوزى الجعبرى 51
 معلم الصف 133121 دعاء محمود عبد الرحيم حسين 52
 اإلرشاد والصحة النفسية 143591 دعاء يوسف احمد مطر 53
 معلم الصف 133668 رانيا إياد محمد دنون 54
 معلم الصف 137755 راية طايل أحمد فالح 55
 التربية الخاصة 127128 ربى عايش حسين الغويرين 56
 معلم الصف 137856 رشا سليمان قاسم السليمان 57
 علم المكتبات والمعلومات 141856 رغد سادات عبد الفتاح جابر 58
 التربية الخاصة 142064 رغد محمد عبد الحفيظ مراعبه 59
 اإلرشاد والصحة النفسية 2130064 رهام محمد إبراهيم العشري 60
 معلم الصف 144846 روان سليمان علي اسماعيل 61
 النفسيةاإلرشاد والصحة  134863 روزان محمود حسين / الشيخ يوسف / 62
 التربية الخاصة 138649 روسا بسام رامز لبادة 63
 اإلرشاد والصحة النفسية 2120087 روضة أحمد مطر أبونبعه 64
 التربية الخاصة 2130802 ريتا خليل سليم الزعمط 65
 علم المكتبات والمعلومات 2120020 زين حسين سالم العقيلي 66
 معلم الصف 142297 ساجدة سليمان حسني زيدان                  67
 التربية الخاصة 142782 ساجده عبد المجيد محمود النشاش            68
 اإلرشاد والصحة النفسية 2130450 سارة شحادة عوض عواد 69
 التربية الخاصة 140374 ساره فاروق جمال جميعان 70
 اإلرشاد والصحة النفسية 123737 سجى علي حميدان الطوالبه 71
 التربية الخاصة 2120481 سعود بن مغثى بن قاعد العنزي 72
 تربية الطفل 143891 سوار حسين سليمان بالسي                   73
 علم المكتبات والمعلومات 155185 سوزان فايز عبداهلل المغزز 74
 التربية الخاصة 144951 سوسن هاني يحيى نويهي 75
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اإلرشاد والصحة النفسية 137453 شروق حسين يوسف العدوان 76
 التربية الخاصة 134614 شروق عبدالحليم محمد أبواللبن 77
 معلم الصف 138358 صابرين أحمد عبدالكريم الصهيبة 78
 معلم الصف 2130818 صابرين سامي صالح سويدان 79
 اإلرشاد والصحة النفسية 143414 صفاء مصلح محمود الحوراني 80
 التربية الخاصة 146532 عبد العزيز بن حمود بن سعيد البوسعيدي 81
 علم المكتبات والمعلومات 128370 عبد اهلل عمر محمد صالح 82
 النفسيةاإلرشاد والصحة  108173 عبداهلل محمد أحمد الصالحات 83
 معلم الصف 139542 عبير عيادة إدريزى الزبن 84
 اإلرشاد والصحة النفسية 131626 عرين إسماعيل خليل حرب 85
 التربية الخاصة 142527 عرين عادل يوسف مصلح                      86
 معلم الصف 126026 عالء إبراهيم سعد الصبح 87
 اإلرشاد والصحة النفسية 137279 غازي نائل غازى مطهر 88
 التربية الخاصة 155671 فاطمة سليمان سالم عقايلة 89
 اإلرشاد والصحة النفسية 139076 فداء زياد موسى الزيود 90
 علم المكتبات والمعلومات 132530 فرح رافع محمد الزبن 91
 معلم الصف 146317 فرح عبد اللطيف عبد اهلل محمود 92
 التربية الخاصة 138728 فرح مجدي داود الجغامين 93
 اإلرشاد والصحة النفسية 126488 قصي أنور جريد جبور 94
 اإلرشاد والصحة النفسية 127603 قصي زياد أحمد الخرابشه 95
 اإلرشاد والصحة النفسية 123631 قيس محمد نايل المستريحي 96
 التربية الخاصة 141064 كفاح مصطفى عبد الجليل ابو طوق 97
 معلم الصف 137781 النا ناصر أمين الخطيب 98
 اإلرشاد والصحة النفسية 146240 لبنى محمد عبد اهلل الشقيرات 99

 علم المكتبات والمعلومات 133683 لينة شحادة عبد المحسن الخرابشة 100
 معلم الصف 144979 لينه يوسف علي الشرقاوي 101
 اإلرشاد والصحة النفسية 2110331 ماجد ضيف اهلل مناور الشوابكة 102
 اإلرشاد والصحة النفسية 143277 ماجده علي خميس الدش 103
 التربية الخاصة 142752 مجد احمد عطيه ابوراشد                    104
 اإلرشاد والصحة النفسية 133263 مرام احمد عبدالمجيد الطرامسه 105
 معلم الصف 130509 مرح سامر عرفات حجازى 106
 التربية الخاصة 2130621 مروة أحمد صادق أحمد 107
 تربية الطفل 156271 مروة محمد يوسف النتشة 108
 التربية الخاصة 2130203 مريم باسم عمر المصرى 109
 تربية الطفل 2130232 مريم جعفر مرتضى الحنبلي 110
 علم المكتبات والمعلومات 142181 معتز علي محمد الكدش 111
 اإلرشاد والصحة النفسية 143457 منار حسن سعدي برغش 112
 التربية الخاصة 2130435 ميرفت عطا محمد غرير 113
 التربية الخاصة 145428 ميس بسام /صبحي حميدان/ ابو هيكل 114
 معلم الصف 141865 ميس ماهر حسين شلش                        115
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 معلم الصف 2130941 ميساء جميل أحمد أبوشعلة 116
 تربية الطفل 128966 نانسي فواز علي عتوم 117
 معلم الصف 140412 نتالي عماد سميح الحوراني 118
 اإلرشاد والصحة النفسية 143467 نداء محمد احمد طرخان 119
 التربية الخاصة 136910 نرمين زياد حسن البنا 120
 التربية الخاصة 2130105 نعمات حسين رشاد المغربي 121
 معلم الصف 111067 نهاد جميل حسن العوضي 122
 اإلرشاد والصحة النفسية 134217 نهاد ناصر عبد الرحمن أبو حمد 123
 تربية الطفل 156625 نهلة حلمي عبداهلل الشعر 124
 معلم الصف 141883 نهله صابر عثمان زايد                     125
 تربية الطفل 2120391 نور حمودة  محمد باطا 126
 معلم الصف 2130675 نور سمير عبدالهادى أبوخشب 127
 علم المكتبات والمعلومات 2120447 نورالدين بسام محمد عليوه 128
 التربية الخاصة 143079 هديل حسين صالح حمد                       129
 اإلرشاد والصحة النفسية 146136 هديل حسين محمد المومني 130
 اإلرشاد والصحة النفسية 146088 هناء عبدالرحمن سليمان الخوالده 131
 معلم الصف 146302 وجدان يوسف عادل البنا 132
 تربية الطفل 136218 ورود ناصر محمود نوفل 133
 التربية الخاصة 2120975 وسن إبراهيم مصطفى العمايره 134
 التربية الخاصة 142884 والء عطا محمد ابو شعيب                   135
 تربية الطفل 113254 والء محمود محمد أبو حميدان 136
 التربية الخاصة 142611 ياسمين امجد عبد الكريم ابو ربيع 137
 التربية الخاصة 142716 ياسمين ايمن احمد ابو سماحه 138
 اإلرشاد والصحة النفسية 139814 ياسمين رائد محمد أبومعيبد 139
 معلم الصف 144845 ياسمين موسى اسماعيل ابوسعد 140
 علم المكتبات والمعلومات 137719 يزن هاني موسى أبورمان 141

 


