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 صباًحا(  10:00 – 9:00)  الساعة من األولى لجلسةا

 التخصص يستحق امتحان الى مرتبة اإلسم #

صالح عبدهللا ياسين  محمد وحيد 1  علم اجتماع اختصاصي مساعد 

 علم اجتماع اختصاصي مساعد علي محمد مصطفى بني احمد 2

 علم اجتماع اختصاصي مساعد دياال احمد حسن الطراونة 3

علي محمد القضاهمحمد  4  علم اجتماع ممارس 

 علم اجتماع ممارس عبد السالم عمر عبد الرحمن المجالي 5

 علم اجتماع ممارس محمد خير علي عيسى الشعار 6

 علم اجتماع ممارس حازم تركي عبد الرحمن شبول 7

 علم اجتماع ممارس اسالم مصطفى زكي بعاره 8

اجتماععلم  ممارس اطالل طالل يوسف الرحال 9  

 تربية خاصة اختصاصي مساعد بالل متعب نوري الشدايدة 10

 تربية خاصة اختصاصي مساعد حمزة محمد مصطفى بني طه 11

 تربية خاصة اختصاصي مساعد محمد احمد مصطفى حميدان 12

 تربية خاصة اختصاصي مساعد عدي محمد رعد الموالي 13

 تربية خاصة اختصاصي مساعد محمود ابراهيم موسى العلي 14

 تربية خاصة اختصاصي مساعد عالء عمر محمد القضاة 15

 تربية خاصة اختصاصي مساعد يوسف زاهي مفلح العطروز 16

 تربية خاصة ممارس خلف محمد خلف الفي 17

 تربية خاصة ممارس سليمان عارف سليمان الشخاتره 18

 تربية خاصة ممارس احمد مصطفى يوسف القضاه 19

حمود جميل القرعانرائد م 20  تربية خاصة ممارس 

 تربية خاصة ممارس حسام منصور محمود المناصير 21

 تربية خاصة ممارس نوح محمد علي بني عبدالغني 22

 تربية خاصة ممارس محمد سمير عبدالوهاب الخرابشة 23

 تربية خاصة ممارس محمد موسى مرزوق جقامه 24

 بية خاصةتر ممارس عمير علي حسين القعقاع 25

 تربية خاصة ممارس عدي محمد عبد الكريم الخريسات 26

 تربية خاصة ممارس محمد ناصر نهارالعرود 27

 تربية خاصة ممارس معاوية ذوقان قاسم المومني 28

 تربية خاصة ممارس رماح فايز ابراهيم العودات 29

 تربية خاصة ممارس رشا محمد عوده اسيوع 30

سالم العضايلة نهايه عبد الرحمن 31  تربية خاصة ممارس 
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 التخصص يستحق امتحان الى مرتبة اإلسم #

 تربية خاصة ممارس رواءاحمد انوريان الخريشة 32

 تربية خاصة ممارس بلسم سالم عبدالفتاح ابوهزيم 33

 عزت ماجد عزت قطيشات 33

 

 اختصاصي مساعد

 

 علم نفس

 منتصر محمد فرج عمرات 33

 

 م نفسعل اختصاصي مساعد

عبدالمجيد عبدالحميد عبدالوالي بني  33

 بكار

 علم نفس اختصاصي مساعد

 علم نفس اختصاصي مساعد صالح حسام صالح المجالي 33

 علم نفس اختصاصي مساعد أحمد ناجح أحمد الزبون 33

 علم نفس اختصاصي مساعد يزيد محمد اسحاق الشمايلة 33

 علم نفس اختصاصي مساعد ايمان عزو كريم الحاللمة 34

 علم نفس اختصاصي مساعد هنادي عبدالحميد عبدالوالي بني بكار 34

 علم نفس اختصاصي مساعد اسراء فتحي سالم الطراونة 34

 علم نفس اختصاصي مساعد منار سليم عبد الرحيم الشرفاء 33

 علم نفس اختصاصي مساعد تسنيم عبدالرحيم علي العساسفة 33

ين غصاب السميرانافراح حس 33  علم نفس اختصاصي مساعد 

 علم نفس ممارس عمر ابراهيم احمد شطناوي 33

 علم نفس ممارس احمد عبد الكريم محمد الشلول 33

 علم نفس ممارس عمر محمود احمد الطروب 33

 علم نفس ممارس سيف محمد عيد مصطفى النمر 33

 علم نفس ممارس محمود رضوان عوده الحمدان 34

 علم نفس ممارس سيف حسين محمداالمرازيق 34

 علم نفس ممارس نسرين خليفة سليم الطراونه 34

 علم نفس ممارس عائشة ابراهيم عبد الرزاق الساكت 33

 علم نفس ممارس بشرى نزيه غانم الكواليت 33

 أشرف وليد علي القضاة 33

 

 اختصاصي مساعد

 

 معالجة فيزيائية

 معالجة فيزيائية اختصاصي مساعد لمشاقبةايمن عبدالكريم مفضي ا 33

 معالجة فيزيائية اختصاصي مساعد حسام محمود بشير المناصير 33

 معالجة فيزيائية اختصاصي مساعد روان نايف رزق ابوسويد 33

 معالجة فيزيائية اختصاصي مساعد والء اسامه حسين التل 33

 يةمعالجة فيزيائ ممارس نسيبة سميح فوزان المجالي 34

 معالجة فيزيائية ممارس احمد عمر احمد المومني 34

 معالجة فيزيائية ممارس انعام حسن حسين القيسي 34

 معالجة فيزيائية ممارس أحمد طه أحمد عبابنة 33

 معالجة فيزيائية ممارس أويس منير حسين السعايدة 33
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 التخصص يستحق امتحان الى مرتبة اإلسم #

 معالجة فيزيائية ممارس ويكاتجعفر أحمد كامل الد 33

 معالجة فيزيائية ممارس ايه محمد حسن عبدهللا 33

 معالجة فيزيائية ممارس أنوار محمد مصلح الزبون 33

 معالجة فيزيائية ممارس فاتن واصل ماجد المومني 33

 معالجة فيزيائية ممارس دانه زياد محمد سعيد الفهومي 33

 معالجة فيزيائية ممارس ساجدة محمد مصلح الخزاعلة 34

 معالجة وظيفية اختصاصي مساعد هناء محمد حمد السالمات 34

 معالج وظيفية اختصاصي مساعد هبه مروان محمد التل 34

 بسمه محمد مسلم السنيد 33

 

 معالجة وظيفية ممارس

 

 

 

 


