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 اإلرشاد والصحة النفسية ريم عوده علي المحاميد 132324 242
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 اإلرشاد والصحة النفسية زينب نضال محمد دوالت 134750 243

 اإلرشاد والصحة النفسية ساجدة هايل أحمد المرعي 125086 244

 اإلرشاد والصحة النفسية ساجده عبداهلل عبد الزيود 124928 245

 اإلرشاد والصحة النفسية ساره ابراهيم علي الوديان 126436 246

 اإلرشاد والصحة النفسية سليمان عايد سليمان الغيالين 127894 247

 اإلرشاد والصحة النفسية سمية حسن أحمد الزبون 139032 248

 اإلرشاد والصحة النفسية سناء عبداهلل سالمة السالمات 137460 249

 اإلرشاد والصحة النفسية سهم رافع سليم األدهم 126521 250

 اإلرشاد والصحة النفسية سوار عادل عيد حداد 134445 251

 اإلرشاد والصحة النفسية سوزان منذر/ محمدحسن/ الجاعوني 123623 252

 اإلرشاد والصحة النفسية شذا محمود موسى الهواوشة 131760 253

 اإلرشاد والصحة النفسية شروق سليمان محمد النجيلي 139170 254

 اإلرشاد والصحة النفسية شرين سعود ظاهر الغراغير 135961 255

 اإلرشاد والصحة النفسية صهيب علي أحمد الرفاعي 138110 256

 اإلرشاد والصحة النفسية عائشه أمين محمود أسعد 130836 257

 اإلرشاد والصحة النفسية عبداهلل شحادة عبدالفتاح المكانين 2130012 258

 اإلرشاد والصحة النفسية عبير احمد خالد التميمي 118874 259

 اإلرشاد والصحة النفسية عروب عماد فوزى الصادق 143415 260
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 اإلرشاد والصحة النفسية علي خالد علي الخضير 133781 261

 اإلرشاد والصحة النفسية عليا عياده خالد المطيرات 123228 262

 اإلرشاد والصحة النفسية علياء محمد عبد العربيات 137625 263

 اإلرشاد والصحة النفسية عماد سعود أسلمي الزبن 133624 264

 اإلرشاد والصحة النفسية عمر صبري شفيق أبوغوش 125312 265

 اإلرشاد والصحة النفسية عنود محمد سلمان الدهام 135636 266

 اإلرشاد والصحة النفسية غادة عوض إسماعيل أبوسعد 123628 267

 اإلرشاد والصحة النفسية غازي نائل غازى مطهر 137279 268

 اإلرشاد والصحة النفسية غدير عوض ناصر الحشكي 132682 269

 اإلرشاد والصحة النفسية غيداء سالم عبدالحافظ الطراونة 135883 270

 اإلرشاد والصحة النفسية غيداء صالح عقلة الفرجات 136956 271

 اإلرشاد والصحة النفسية فاطمه مروان خالد القرعان 138925 272

 اإلرشاد والصحة النفسية فتون مصطفى يوسف حزين 2130332 273

 اإلرشاد والصحة النفسية فرح محمد أحمد عبداهلل 2120115 274

 اإلرشاد والصحة النفسية قصي هاني أحمد البدو 138093 275

 اإلرشاد والصحة النفسية /كريمة نور/ فهد عبد الكريم عمايرة 133337 276

 اإلرشاد والصحة النفسية النا بسام محمد الزعبي 135213 277

 اإلرشاد والصحة النفسية لميس عيسى عارف حسين 135637 278

 اإلرشاد والصحة النفسية ليث نايف منصور العقيل 131875 279

 اإلرشاد والصحة النفسية ماجد ضيف اهلل مناور الشوابكة 2110331 280

 اإلرشاد والصحة النفسية ماجدة ضيف اهلل سالمة النجادات 135638 281

 اإلرشاد والصحة النفسية مجد أمير جابر محمد 137796 282

 اإلرشاد والصحة النفسية مجد محمد سرحان مصطفى 135837 283
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 اإلرشاد والصحة النفسية مجدي سامي سليمان المطر 118352 284

 اإلرشاد والصحة النفسية محمد سمير محمد مناصير 138884 285

 اإلرشاد والصحة النفسية محمد غازي فريوان الدراعين 139143 286

 اإلرشاد والصحة النفسية محمد مشهور سالم أحمد 2130797 287

 اإلرشاد والصحة النفسية محمد ناجح سالمة الجبور 2120301 288

 اإلرشاد والصحة النفسية مرام عكرمة أحمد مصطفى 135396 289

 اإلرشاد والصحة النفسية مصعب عادل ناصر عيسى 101629 290

 اإلرشاد والصحة النفسية مالك محمد احمد الجعيدى 143863 291

 اإلرشاد والصحة النفسية منتهى زكريا سليم طالفحة 136003 292

 اإلرشاد والصحة النفسية مي علي عبداهلل السرحان 130462 293

 النفسية اإلرشاد والصحة ميادة محمد معروف جرار 135442 294

 اإلرشاد والصحة النفسية نجم قاسم اعيادة الخوالدة 131821 295

 اإلرشاد والصحة النفسية ندين علي محمود العساف 133474 296

 اإلرشاد والصحة النفسية نسرين كامل يوسف حسين 136880 297

 اإلرشاد والصحة النفسية نهاد ناصر عبد الرحمن أبو حمد 134217 298

 اإلرشاد والصحة النفسية هديل جمال جميل محارمة 131627 299

 اإلرشاد والصحة النفسية هديل سمير عبدالرحمن عوض اهلل 135639 300

 اإلرشاد والصحة النفسية هديل فالح سالم الحنيطي 138613 301

 اإلرشاد والصحة النفسية هديل فيصل محمد أبوردن 133630 302

 اإلرشاد والصحة النفسية هديل محمد مفلح الخرابشة 134869 303

 اإلرشاد والصحة النفسية هناء عبدالرحمن سليمان الخوالده 146088 304

 اإلرشاد والصحة النفسية هيا سالمه عبد الفواعير 121214 305

 اإلرشاد والصحة النفسية هيا فرحان خلف المعابرة 135964 306

 اإلرشاد والصحة النفسية هيا نايف عبد الرحمن جروان 131477 307

 اإلرشاد والصحة النفسية وسن مكازى عبداهلل الجريبيع 138594 308

 اإلرشاد والصحة النفسية وعد إسماعيل محمود عبدالحافظ 135852 309

 التربية الخاصة إبتهال موسى عبدالفتاح رحال 131853 310

 التربية الخاصة إخالص سلمان عارف الشيحان 137733 311

 التربية الخاصة أروى سليمان محمد سليمان 123516 312

 التربية الخاصة إسراء خالد وليد محمود 135547 313

 التربية الخاصة إسالم عادل عيسى رومية 134275 314

 التربية الخاصة أسماء إبراهيم أحمد مصطفى 155373 315

 التربية الخاصة أسماء جميل إسماعيل داود 137365 316

 التربية الخاصة أسماء كمال عمر طنطش 139405 317
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 التربية الخاصة اسيل جميل حسن البنا 129798 318

 التربية الخاصة اسيل نضال داود خليل مصطفى 137803 319

 التربية الخاصة أمل جمال عبدالقادر الطويسي 137448 320

 التربية الخاصة أمل جمال محمد أبوحمص 134571 321

 التربية الخاصة أمل رزق حسن حسن 138368 322

 التربية الخاصة أمينة السيد فيصل يحيى علي مكي القالف 136864 323

 التربية الخاصة أنس حسام عايش حمزة 131612 324
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 التربية الخاصة أنوار عامر شافعي النتشة 133889 325

 التربية الخاصة آيات إسماعيل إبراهيم الدقس 137411 326

 التربية الخاصة أيات عمار عبد اهلل أبو يحيى 132270 327

 التربية الخاصة براء محمد عزالدين الفتياني 2130988 328

 التربية الخاصة بنان أديب توفيق أبوالرب 139751 329

 التربية الخاصة تاال إنويران عبدالوالي العساف 136939 330

 التربية الخاصة تقى محمد نظمي سعيد 130848 331

 التربية الخاصة جمال مطلق جميعان الشرفات 123535 332

 التربية الخاصة جمانه محمد عبد المهدى البراري 137770 333

 التربية الخاصة حال راكز محمد الشيحان 143211 334

 التربية الخاصة حنين أحمد عبداللطيف عبداهلل 134266 335

 التربية الخاصة حنين عدنان صالح حمودة 138963 336

 التربية الخاصة حنين وائل حسن علي 123538 337

 التربية الخاصة دينا مصطفى فضل أبو سعد 131219 338

 التربية الخاصة رؤى عمر عبد الحميد عمر 134008 339

 التربية الخاصة رؤى محمود محمد سربل 120981 340

 التربية الخاصة ربى عايش حسين الغويرين 127128 341

 التربية الخاصة ربى نافذ عبدالحافظ صالح 131427 342

 التربية الخاصة ردين رياض عودة البداينة 132170 343

 التربية الخاصة رشا / محمد نزية/ خالد/شيخ إكريم/ 128468 344

 التربية الخاصة رشا عبد الحكيم نايف الرفاعي 133451 345

 التربية الخاصة رغد هشام يوسف صالح 133868 346

 التربية الخاصة رفقة خالد جبرين قدادة 137907 347

 التربية الخاصة رهف حسام توفيق رحال 136994 348

 التربية الخاصة رهف هاني حافظ سحويل 130516 349

 التربية الخاصة روان منجد جميل ناصر 131220 350

 التربية الخاصة روسا بسام رامز لبادة 138649 351

 التربية الخاصة ريتا خليل سليم الزعمط 2130802 352

 التربية الخاصة ريما محمد عبد الجواد الفي 142212 353

 التربية الخاصة زهراء علي عبداهلل شمسان حبيب 136860 354

 التربية الخاصة سارة بسام سالم الدوالت 134152 355

 التربية الخاصة سجى عبد الحكيم حسين البيراوي 131087 356

 التربية الخاصة سرى عمار محمد العجارمة 133173 357

 التربية الخاصة سعود بن مغثى بن قاعد العنزي 2120481 358

 التربية الخاصة سالم خليل سليمان أبوسليم 134193 359

 التربية الخاصة سماح حسن فهد أبوزيد 131251 360

 التربية الخاصة سناء عبداهلل محمد حيارى 127405 361

 التربية الخاصة سندس خالد فريق الريماوي 131613 362

 التربية الخاصة سونيا خالد زكي فريحات 128015 363

 التربية الخاصة شادمين ميرزا إنجام بيغام شوفتاي 131758 364

 التربية الخاصة شروق عبدالقادر جدوع الطويل 2130086 365
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 التربية الخاصة صابرين حسن/محمد فهمي/ أبولبن 139484 366

 التربية الخاصة صفاء محمد عاطف الحجاحجة 134367 367

 التربية الخاصة عائشه محمد حسين العدم 142287 368

 التربية الخاصة عادل محمد عبد الرحمن سليمان 132886 369

 التربية الخاصة عرين عادل يوسف مصلح                      142527 370

 التربية الخاصة عزيزة محمد جميل سمارة 133577 371

 التربية الخاصة عصام خليل شحده الدراويش 140741 372

 التربية الخاصة عقاب عبدالهادى أحمد العويمر 125069 373

 التربية الخاصة عال عقاب سليمان البكار 134788 374

 التربية الخاصة عمر صالح إبراهيم الفيومي 138015 375

 التربية الخاصة غدير إسماعيل محمد الشاللفة 134844 376

 التربية الخاصة غدير جهاد عبد اهلل البحر 125547 377

 التربية الخاصة فارس رفيع شهاب سالم العنزي 2130160 378

 التربية الخاصة فاطمة سليمان سالم عقايلة 155671 379

 التربية الخاصة فداء عبد الفتاح محمود العموري 142123 380

 التربية الخاصة كامل كمال كامل المدبوح 133163 381

 التربية الخاصة الرا ماهر فتحي /أحمد جازيه/ 126692 382

 التربية الخاصة لما مازن شكري عيد 129828 383

 التربية الخاصة لمياء جمال توفيق الحرايزة 137799 384

 التربية الخاصة لميس هشام أسعد الدقه 131273 385

 التربية الخاصة لينا يوسف ذيب العوضات 134709 386

 التربية الخاصة مارينا بشرى عدلي غبريال 129554 387
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 التربية الخاصة ماسات حسين علي العلي                     133980 388

 التربية الخاصة مالك خليل ايوب ابو خليفه 144112 389

 التربية الخاصة مأمون عبدالمجيد عوض الرفاعي 105834 390

 التربية الخاصة مجد عبد السالم ابراهيم الزبن 143349 391

 التربية الخاصة مرح خالد عبد العربيات 140256 392

 التربية الخاصة مرح مازن عبد السالم زيتون 134197 393

 التربية الخاصة مروة أحمد صادق أحمد 2130621 394

 التربية الخاصة مروة عبد الرحمن طلب إخميس 133527 395

 التربية الخاصة مروة عبدالرحمن علي نصف العثمان 136868 396

 التربية الخاصة مالك خالد محمد بني مرعي 131886 397

 التربية الخاصة ملك عمار صبري شلبي 131803 398

 التربية الخاصة ميس خالد ذياب مصطفى 139126 399

 التربية الخاصة ميس محمد جمال أبوعبيد 134845 400

 التربية الخاصة ميسون حسين ابراهيم الحساسنه 143162 401

 التربية الخاصة نادين ماهر محمد عبد اهلل 126698 402

 التربية الخاصة نانسي عبد الحافظ عيد العليمات 2120514 403

 التربية الخاصة ندى نايف محمد بني حمد 134846 404

 التربية الخاصة نرمين زياد حسن البنا 136910 405

 التربية الخاصة نسرين ناهض يوسف القريناوي 130134 406
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 التربية الخاصة نعمة حمودة عبدالقادر الالال 155149 407

 التربية الخاصة نورة إبراهيم محمود النجار 135566 408

 التربية الخاصة هبة حسن تحسين مصطفى 134356 409

 التربية الخاصة هبة خالد حامد إدويس 133906 410

 التربية الخاصة هبة عبدالوالي عبدالهادي الشخانبة 139342 411

 التربية الخاصة هداية رأفت على ربيع 140246 412

 التربية الخاصة هدى نصوح صالح جرار 134544 413

 التربية الخاصة هديل أحمد صالح إبراهيم 134778 414

 التربية الخاصة هديل جمال محمد شاهين 134710 415

 التربية الخاصة هديل حمداهلل جميل سمارة 134711 416

 التربية الخاصة هديل خليل إسماعيل سلمان 134712 417

 التربية الخاصة هديل غسان موسى حمد                       134404 418

 التربية الخاصة هديل فائق أمين إرحيمة 138095 419

 التربية الخاصة هديل وليد إبراهيم القنه 123583 420

 التربية الخاصة هيا إبراهيم عليان عمارة 133030 421

 التربية الخاصة هيا علي عبدالمجيد الميمي 137949 422

 التربية الخاصة هيا محمود محمد الرفاعي                   134310 423

 التربية الخاصة هيام محمد حمزة عبيد 137715 424

 التربية الخاصة هيثم وهيب عساف الخطيب 133149 425

 التربية الخاصة وردة رفعت محمد إسماعيل 134713 426

 التربية الخاصة ورود مفلح فالح السرهيد 137669 427

 التربية الخاصة وسام توفيق محمد القلقيلي 2130499 428

 التربية الخاصة وفاء جمال ياسين ياسين 134187 429

 التربية الخاصة وفاء طالل عبدالحميد العدوان 131715 430

 التربية الخاصة والء عمر عطية /احمد حسن/ 2120577 431

 التربية الخاصة والء فواز موسى أبوجبة 134653 432

 التربية الخاصة يارا جمال خليل عطية 135095 433

 التربية الخاصة ياسمين امجد عبد الكريم ابو ربيع 142611 434

 التربية الخاصة ياسمين ايمن احمد ابو سماحه 142716 435

 التربية الخاصة ياسمين سالمة سليم العمرو 133995 436

 علم المكتبات والمعلومات / زهرالنوار / مروان محمد / بني مصطفى / 132332 437

 علم المكتبات والمعلومات أحمد علي أحمد تيم 2130530 438

 علم المكتبات والمعلومات أحمد محمود عبداهلل العفيشات 139107 439

 علم المكتبات والمعلومات أفنان يعقوب عبد اهلل عربلي 132928 440

 علم المكتبات والمعلومات آالء محمد أسعد جراد 124946 441

 علم المكتبات والمعلومات أمل زكريا عامر الربيحات 132060 442

 علم المكتبات والمعلومات أية محمد مصلح السواعير 131709 443

 علم المكتبات والمعلومات آية مروان إبراهيم عبد الحي 126702 444

 علم المكتبات والمعلومات تسنيم عيسى طاهر المشاقبة 132547 445

 علم المكتبات والمعلومات حنين جالل عبدالقادر الصنابره 127581 446

 علم المكتبات والمعلومات حنين نضال أحمد عبيدات 155190 447



12 
 
 كلية العلوم التربوية

 علم المكتبات والمعلومات رحمه سامح أحمد السكران 129838 448

 والمعلوماتعلم المكتبات  رزان عبد الفتاح بدوان الربيحات 121169 449

 علم المكتبات والمعلومات زاهر خضر فايز أحمد 155202 450

 والمعلوماتعلم المكتبات  سبل عبداهلل محمد الخطاب 131953 451

 علم المكتبات والمعلومات سمية إبراهيم أحمد أبو ضبيع 132261 452

 والمعلوماتعلم المكتبات  سمية عاطف مفضي الدلوح 137051 453

 علم المكتبات والمعلومات سهاد علي أحمد الرباع 127733 454

 والمعلومات علم المكتبات شروق نهار سليمان السواعير 139149 455

 علم المكتبات والمعلومات ضحى حسن ابراهيم الشهوان 132408 456

 والمعلوماتعلم المكتبات  عبد اهلل عمر محمد صالح 128370 457

 علم المكتبات والمعلومات عبير أحمد محمد العواملة 132468 458

 علم المكتبات والمعلومات عروب سمير سلطان العيد 133132 459

 علم المكتبات والمعلومات عليا يحيى أحمد إبزاخ 133403 460

 والمعلوماتعلم المكتبات  عمر أحمد خالد فارس 2130147 461

 علم المكتبات والمعلومات فرح إدريس أحمد المومني 138982 462

 علم المكتبات والمعلومات النا خالد خليل صالح 132400 463

 علم المكتبات والمعلومات لينة شحادة عبد المحسن الخرابشة 133683 464

 علم المكتبات والمعلومات محمد فؤاد محمود المومني                  133384 465

 علم المكتبات والمعلومات مطلق سالم إبراهيم العواملة 125735 466

 علم المكتبات والمعلومات مها عبد اهلل حسن النواجي 132380 467

 علم المكتبات والمعلومات ناريمان محمد محمد القزاز 133417 468

 علم المكتبات والمعلومات نورالدين بسام محمد عليوه 2120447 469

 علم المكتبات والمعلومات هال سميح محمد كنعان 123750 470

 علم المكتبات والمعلومات ياسمينه إسماعيل أحمد سمرين 137417 471

 معلم الصف إسراء موسى محمود / مصطفى حماد / 131808 472

 معلم الصف إسراء ناصر راجي العبويني 133010 473

 معلم الصف اسيل خليل سالمه الحايك 2120784 474

 معلم الصف أسيل مصطفى سعود السليحات 139871 475

 معلم الصف أفنان /محمد رمزي/ فوزي شكوكاني 125187 476

 معلم الصف أآلء جمال يوسف مطير 133596 477

 معلم الصف أالء جهاد نصر شحادة 131712 478

 معلم الصف آالء عدنان يوسف يعقوب 134605 479

 معلم الصف آالء علي حمود الدبايبة 137806 480

 معلم الصف االء علي محمد ابو رمان 132572 481

 معلم الصف أالء محمد عبد الكريم الفواعير 133799 482

 معلم الصف أالء محمود عيسى الرب 131094 483

 معلم الصف آالء محمود يوسف الكتوت 138596 484

 معلم الصف االء ناصر هشام صقر 2120069 485

 معلم الصف االء يوسف موسى العبسي 138128 486

 معلم الصف العنود صالح ضبعان الزبن 138923 487

 معلم الصف أمال أحمد عامر دار ناصر 132937 488



13 
 
 كلية العلوم التربوية

 معلم الصف أمل إبراهيم محمد النصيرات 139805 489

 معلم الصف امنه عبد العزيز عبد الجبار فراج 129886 490

 معلم الصف انسام انور عيسى النوباني 2121282 491

 معلم الصف أنوار زهير عبد اهلل الرواشدة 132040 492

 معلم الصف آية محمد عبداهلل الشنتير 135892 493

 معلم الصف إيمان حسين محمد عالن 138068 494

 معلم الصف إيمان محمد عبد الحميد غنيمات 122688 495

 معلم الصف بتول محمد موسى النصرات 132135 496

 معلم الصف بثينة علي سعود إخميس 2130749 497

 معلم الصف براء نيازي نور الحرباوي 139953 498

 معلم الصف براءة محمد فنخور الخوالدة 138972 499

 معلم الصف بلقيس علي عبد الفتاح الزعبي 133585 500

 معلم الصف بندر احمد محمد الشعرات 134352 501

 معلم الصف بيان زكريا نمر أبو حميدة 132642 502

 معلم الصف بيان غسان مصطفى أبوغالي 2120919 503

 معلم الصف تسنيم هزاع عزت هزاع 137364 504

 معلم الصف تهاني ناصر عبد اهلل النصيرات 133588 505

 معلم الصف توليب بهاءالدين فهمي النمر 2130999 506

 معلم الصف جمانة عماد محمد طلوزة 2130281 507

 معلم الصف جمانة مروان سعود زاهدة 131713 508

 معلم الصف جيهان إسماعيل علي الشوبكي 118505 509

 معلم الصف حسام غسان عيسى زبادي 126749 510

 معلم الصف حال جمال حسين جبريل 133215 511

 


