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المرتبة ضمن  
تصنيف ارسيف  

Arcif 
 الثانية مكرر  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية                                      معاوية ابو غزال .د

 مكرر الثامنة  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية عبدالكريم جرادات. أ.د

 الثامنة مكرر  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية عبدالناصر الجراح  .أ.د

 السادس عشر مكرر  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية فيصل الربيع  .د

 الحادية والعشرين مكرر  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية احمد الشريفين .د

 الثالثة والعشرين مكرر  النفس اإلرشادي والتربوي علم  التربية منار بني مصطفى  .د

 ضمن أعلى مئة المناهج وطرق التدريس  التربية محمد املومني   .أ.د

 ضمن أعلى مئة علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية عمر الشواشرة .د

 ضمن أعلى مئة المناهج وطرق التدريس  التربية هادي طوالبة .د

 ضمن أعلى مئة علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية رامي طشطوش  .د

 %5ضمن أعلى  اإلدارة وأصول التربية   التربية                                                   نواف شطناوي  .أ.د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية عدنان العتوم  .أ.د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية محمود بني خلف  .أ.د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية عبدهللا الخطايبة  .أ.د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية نضال الشريفين  .دأ.

 %5ضمن أعلى  اإلدارة وأصول التربية   التربية خليفة ابو عاشور  .دأ.

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية احمد الصمادي .دأ.

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية هاني عبيدات  .أ.د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية نصر مقابلة .أ.د

 %5ضمن أعلى  اإلدارة وأصول التربية   التربية حسن الحياري  .أ.د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية علي الزعبي  .أ.د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية د. عماد السعدي

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية وصال العمري   .د

 %5ضمن أعلى  التدريس المناهج وطرق  التربية وليد نوافلة .د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية زايد بني عطا .د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية آمال الزعبي .د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية محمد مهيدات  .د

 %5ضمن أعلى  التدريس المناهج وطرق  التربية محمد الخوالدة . د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية رائد خضير   .د

 %5ضمن أعلى  علم النفس اإلرشادي والتربوي  التربية حنان الشقران .د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية محمد العزام د. 

 %5ضمن أعلى  والتربوي علم النفس اإلرشادي  التربية تغريد حجازي  .د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية محمد الحوامدة  .د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية احمد نجادات  .د

 %5ضمن أعلى  المناهج وطرق التدريس  التربية محمد العمري  .د

 


