
 
 

 التربويةعلوم الكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء   2-12:30 الثالثةالجلسة 

 إسم الطالب #
 الرقم

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اإلرشاد والصحة النفسية 107484 أميرة بنت نواف بن سعود الجربا  .1
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 مساء   12:30-2

 لجلسة الثالثةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربية الطفل 116911 أريج فيصل فرحان الرياالت  .2

 معلم الصف 126134 مرام عبد الحافظ محمد اللبابدة  .3

 اإلرشاد والصحة النفسية 126793 عاطف محمد علي خوالدة  .4

 معلم الصف 130846 غزل وائل ممدوح الجاعوني  .5

 علم املكتبات واملعلومات 132261 سمية إبراهيم أحمد أبو ضبيع  .6

 علم املكتبات واملعلومات 133772 أحمد صالح يوسف الوشاح  .7

 معلم الصف 137704 هدايه علي جدوع املزايده بني عطيه  .8

 شاد والصحة النفسيةاإلر  137734 عبدهللا أحمد عبدهللا البكار  .9

 معلم الصف 137970 ايه يوسف ياسين عابد  .10

 اإلرشاد والصحة النفسية 138262 هبه محمد تيسير العبيدات  .11

 تربية الطفل 139818 حنان رائد سليم بدير  .12

 التربية الخاصة 141905 ريم معن مشيل حجازين  .13

 لم الصفمع 142092 براء ابراهيم اسماعيل البواب               .14

 التربية الخاصة 143425 إسراء حامد /محمد علي/ الحامد  .15

 معلم الصف 144071 امال عطا فهمي النمر  .16

 التربية الخاصة 144848 آيات محمد خليف الزغاتيت  .17

 معلم الصف 145243 عزيزه فايز احمد الصبار  .18

 التربية الخاصة 145612 دانه سائد محمد ابو عيطه  .19

 اإلرشاد والصحة النفسية 145778 عبدالكريم ابوهزيم رائد منصور   .20

 اإلرشاد والصحة النفسية 145872 ميس رسمي محمد غيث  .21

 اإلرشاد والصحة النفسية 146971 رزان سمير عادل عطية  .22

 اإلرشاد والصحة النفسية 146991 ملك خالد محمد البربور   .23

 معلم الصف 147054 أنسام شفيق محمد علقم  .24

 اإلرشاد والصحة النفسية 147233 عبد هللا يوسف العمري  محمد  .25

 معلم الصف 147402 نسيبة عوني موس ى إسحاقات  .26

 التربية الخاصة 147445 هديل حسن عبدالرحمن السعود  .27

 التربية الخاصة 147533 شيماء أحمد إبراهيم قطيشات  .28

 معلم الصف 147540 هدى محمد إبراهيم القرعان  .29

 معلم الصف 147544 محمد السليمروان نزال   .30

 اإلرشاد والصحة النفسية 147617 أبرار محمد أحمد عجارمة  .31

 التربية الخاصة 147646 خولة بسام عقلة النظامي  .32

 معلم الصف 147696 بتول ربحي محمد نصار  .33

 اإلرشاد والصحة النفسية 147734 محمد محمود احمد الزبون   .34

 التربية الخاصة 147756 هشام زياد أحمد الزغول   .35

 اإلرشاد والصحة النفسية 150492 براءة أحمد حسين الخوالدة  .36
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  التربية الخاصة 150736 جود عبدهللا زيد عمايرة  .37
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 التربية الخاصة 150737 يارا عمر عيد وشاح  .38

 التربية الخاصة 151017 عائشة ماجد عبداللطيف املهر  .39

 اإلرشاد والصحة النفسية 151083 أحمد محمد عبدالرحمن العجوري  .40

 تربية الطفل 151178 هبة محمد صالح الالمي  .41

 معلم الصف 151325 هبة أحمد عبداللطيف عبداللطيف  .42

 معلم الصف 151390 حنين جهاد جمال عقل  .43

 معلم الصف 151417 إسالم ياسر سليمان أبونجا  .44

 علم املكتبات واملعلومات 151428 ملك محمد كامل املالد  .45

 التربية الخاصة 151448 آيه جهاد محمد سعيد  .46

 علم املكتبات واملعلومات 151531 إيناس محمد خليل أبوشيخة  .47

 معلم الصف 151572 روان عمر حسن أبوعرقوب  .48

 معلم الصف 151650 إسراء محمد عبدهللا أبوصبيح  .49

 معلم الصف 151701 نورالهدى أحمد صالح مقبل  .50

 معلم الصف 151796 وميةزينب أحمد محمود ر   .51

 علم املكتبات واملعلومات 151819 رؤى عبدالرحمن محمد إدريس  .52

 علم املكتبات واملعلومات 151900 ساجدة حمدان عبدالرحيم بني أحمد  .53

 معلم الصف 151962 عبير علي عوني عبيد  .54

 معلم الصف 151963 سجى حابس ضيف هللا الوريكات  .55

 التربية الخاصة 151973 ربى زياد عبدالرحمن عليان  .56

 التربية الخاصة 152029 ربا نضال عبدالجبار شلش  .57

 معلم الصف 152159 سمية أحمد عبدالحليم عفيفي  .58

 معلم الصف 152294 بتول مجدى مطيع ابو عدس  .59

 التربية الخاصة 152337 رغدة محمد سالمة العايد  .60

 التربية الخاصة 152367 هالة عصام محمد عسال  .61

 التربية الخاصة 152451 منار محمود يعقوب إبراهيم  .62

 التربية الخاصة 152454 أسيل جهاد سالم الرواجفة  .63

 التربية الخاصة 152487 روان زهير عبدهللا الرواشدة  .64

 التربية الخاصة 152567 رشا روحي أحمد السعدي  .65

 ة الخاصةالتربي 152688 رزان معتز عوني عويدات  .66

 اإلرشاد والصحة النفسية 152837 صابرين محمد سميح الزين  .67

 التربية الخاصة 152876 ميسون محمود أحمد قطنة  .68

 التربية الخاصة 152890 نسرين محمد أحمد املصري   .69

 التربية الخاصة 152960 أحالم عصام أحمد الشامي  .70

 معلم الصف 153020 حنين سرحان يوسف حماد  .71

 تربية الطفل 153192 ة حسام أحمد غيثفاطم  .72
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  اإلرشاد والصحة النفسية 153216 عنود خالد سالمة أبوهندي  .73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student.com 

 مساء   12:30-2

 لجلسة الثالثةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلرشاد والصحة النفسية 153310 هديل سامي ذيب حمدان  .74

 اإلرشاد والصحة النفسية 153413 ياسمينة علي محمد محمود  .75

 ةاإلرشاد والصحة النفسي 153427 بيان إبراهيم رشدي محفوظ  .76

 اإلرشاد والصحة النفسية 153485 يمان إبراهيم محمد شديد  .77

 اإلرشاد والصحة النفسية 153546 نور ماجد يوسف العمري   .78

 تربية الطفل 153602 سارة شبلي حسين القناص  .79

 اإلرشاد والصحة النفسية 153613 رؤى رائد محمد أبوحسان  .80

 والصحة النفسيةاإلرشاد  153760 ملك عزام عبداللطيف أبوسعدة  .81

 التربية الخاصة 153912 سيرين عدنان محمد عقيالن  .82

 التربية الخاصة 154038 هديل خالد حلمي يونس  .83

 التربية الخاصة 154167 ميس محمد حسين القطاونة  .84

 معلم الصف 154808 أنوار أحمد موس ى عثمان  .85

 التربية الخاصة 154810 فرح محمد عبد الدراغمة  .86

 تربية الطفل 154854 ز محمود صبيحهبة فاي  .87

 التربية الخاصة 154976 زينب ناصر السيد هاشم حسن محسن  .88

 التربية الخاصة 155360 رؤى موس ى سالمة السماوي   .89

 اإلرشاد والصحة النفسية 155693 بيان محمد إبراهيم القدومي  .90

 التربية الخاصة 155906 رهف حاتم موس ى النجار  .91

 اإلرشاد والصحة النفسية 155952 م العثامنةأسيل محمد سال  .92

 معلم الصف 155971 شام أحمد فالح العواودة  .93

 معلم الصف 155973 ثراء طالب علي املواس  .94

 التربية الخاصة 156045 يوسف إبراهيم علي الزعبي  .95

 علم املكتبات واملعلومات 156046 نجاة إسماعيل صبح الخوالدة  .96

 اإلرشاد والصحة النفسية 156103 بدةحنين خالد علي بني ع  .97

 التربية الخاصة 156355 شهيرة وائل كامل الضعيفي  .98

 معلم الصف 156420 عال جمعة خميس جربوع  .99

 علم املكتبات واملعلومات 156535 أنسام فهد عبدالرزاق البكار  .100

 التربية الخاصة 166089 منيره عمر قبيس ي  .101

 التربية الخاصة 166428 بتول فالح محمد الجارحي  .102

 التربية الخاصة 167466 اريج بهيج عامر اسماعيل  .103

 تربية الطفل 167527 خلود زكريا يحيى الصالج  .104

 معلم الصف 167572 صفاء زهدى جوده العجل  .105

 علم املكتبات واملعلومات 167579 اسالم ابراهيم سليمان البلوي   .106

 الطفلتربية  167613 دانيه عوض عبد هللا املغربي  .107

 التربية الخاصة 167649 جمانة روبين رشاد "ابو ارميلة التميمي"  .108
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  التربية الخاصة 2060984 حسام محمد مفلح الصهيبه  .109
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 اإلرشاد والصحة النفسية 2120398 مثنى خالد فهد الشوابكة  .110

 التربية الخاصة 2120582 روى أحمد عبداللطيف أبوعلي  .111

 اإلرشاد والصحة النفسية 2120737 سالم محمد سلمان الروسان  .112

 تربية الطفل 2130398 لينا إسماعيل محمد حسين  .113

 التربية الخاصة 2130782 سالي خالد بكر عريقات  .114

 اإلرشاد والصحة النفسية 2130954 مهند مصطفى محمد العساف  .115
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