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 كلية الزراعة 

 كلية الزراعة
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

31/33/7132 

 االثنين
 

 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اإلنتاج الحيواني 121775 احمد اسماعيل علي مقابله 1

 العلوم مختبرات
 التربوية

31:11-37 

 صباحًا
 الجلسة الثانية

 الوقاية النباتية 2130310 احمد سائد ابراهيم اسماعيل 2
 علم وتكنولوجيا الغذاء 128032 احمد محمد عارف ذياب 3
 تغذية اإلنسان والحميات 137521 اسراء اياد جميل جبر 4
 تغذية اإلنسان والحميات 139743 اسيل اسامه سالم بدير 5
 البستنة والمحاصيل 143436 االء احمد محمد الكفاوين                  6
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136748 االء عبد الرحمن خليفه المحاميد 7
 علم وتكنولوجيا الغذاء 136252 امل فكرى ديب العابد                      8
 اإلنتاج الحيواني 138056 انس ياسر محمد حسين 9

 تغذية اإلنسان والحميات 139720 انسام احمد ابراهيم الكردي 10
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136691 انشراح نزار مصطفى نوفل 11
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136738 انوار يوسف ذيب المزرعاوي 12

 مختبر
 مجمع/االندلس

 القاعات
 االنسانية

01:01-01 

 صباحًا
الجلسة 
 الثانية

 

 البستنة والمحاصيل 130491 ايه حسين توفيق سويد 13
 تغذية اإلنسان والحميات 130727 ايه سمير صالح زعبالوى 14
 الوقاية النباتية 121675 ايهم رضوان سعود ضيفلي 15
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136350 بتول عصام عبد المجيد شنير                16
 تغذية اإلنسان والحميات 139268 بشرى محمد علي ناجي 17
 البستنة والمحاصيل 119721 بيان سليمان محمد القعايدة 18
 علم وتكنولوجيا الغذاء 139859 تقوى سعود احمد الكوشه 19
 والحمياتتغذية اإلنسان  133055 تمارا طارق احمد عسقول 20
 تغذية اإلنسان والحميات 136747 جمانه عماد عثمان السردي 21
 اإلنتاج الحيواني 135390 جيانا منصور احمد الرواشده 22
 البستنة والمحاصيل 119843 حمداهلل حسين أحمد أبوالسمن 23
 الوقاية النباتية 138380 حمزه ابراهيم جميل عدوان 24
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136541 الموازرهحمود خلدون حمود  25
 علم وتكنولوجيا الغذاء 142916 حنان حمزه رباح الحراسيس 26
 علم وتكنولوجيا الغذاء 124260 دياال نائل احمد /علي موسى/ 27
 تغذية اإلنسان والحميات 137693 ديمه احمد سالم المواس 28
 تغذية اإلنسان والحميات 137466 الزاهريرانيا محمد ناصر  29
 علم وتكنولوجيا الغذاء 136609 ربا محمد يوسف عبد الجبار 30
 تغذية اإلنسان والحميات 2130630 ربى محمد صادق ابو عيده 31
 علم وتكنولوجيا الغذاء 138039 رزان عمر احمد ابو يحيى 32
 والمحاصيلالبستنة  101227 رشا صالح سليمان الشعار 33
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136419 رشا وصفى ضيف اهلل العدوان 34
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 136015 رغد بسام محمد دهاج 35
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 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 تغذية اإلنسان والحميات 139803 رغد بشير خليل البيطار 36
 والحمياتتغذية اإلنسان  131438 رغد عادل محمد البدوي 37
 تغذية اإلنسان والحميات 131929 رنيم مازن عبد الهادى القواسمه 38
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 135697 رنيم محمد عبد المحسن القواسمه 39
 علم وتكنولوجيا الغذاء 136299 رهف خالد محمد ياغي 40
 تغذية اإلنسان والحميات 133681 رهف خيري ياسين الحلبي 41
 الوقاية النباتية 135839 روان احمد عبد الكريم التيم               42
 علم وتكنولوجيا الغذاء 136442 روان سالم احمد /المسيعدين السعودي/ 43
 تغذية اإلنسان والحميات 136377 روان شاهين محمد العداسي                  44
 وتكنولوجيا الغذاءعلم  136386 روان محمود يوسف ابو الشيخ 45
 تغذية اإلنسان والحميات 136730 ريا عبد الناصر عبد الرزاق العوامله 46
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136359 زين منصور خازر المجالي 47
 علم وتكنولوجيا الغذاء 139408 زينب عامر  غضبان 48
 تغذية اإلنسان والحميات 139976 ساره امجد عبد الرحمن الساحلي 49
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136112 ساره اياد محمد ابو شايب 50
 البستنة والمحاصيل 2130337 سيف الدين مفلح مصطفى الختوم 51
 تغذية اإلنسان والحميات 132561 صديقه امجد عبد الرحمن الساحلي 52

 مختبر
 الدراسات

 العليا
 01:01-01 

 صباحًا
 الثانيةالجلسة 

 تغذية اإلنسان والحميات 134874 صفاء مازن ابراهيم القيسى 53
 اإلنتاج الحيواني 101365 صهيب نضال إسحق الجلخ 54
 اإلنتاج الحيواني 111616 طارق جالل مصطفى هيجاوي 55
 البستنة والمحاصيل 135356 طارق زياد عبدالفتاح ابوشعبان 56
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 118486 عامر ناصر موسى الوريكات 57
 اإلنتاج الحيواني 135528 عبد الرحمن زياد محمود ابو احمد 58
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 111759 عبد اهلل رشدي مقبل العبد اهلل 59
 البستنة والمحاصيل 2110151 عبدالرحيم خليل مسلم الحواتمة 60
 تغذية اإلنسان والحميات 128819 عال عبدالفتاح عوض 61
 األراضي والمياه والبيئة 136585 عال محمود عطا الحيصه 62
 اإلنتاج الحيواني 125518 عالء الدين ابراهيم احمد صالح 63
 تغذية اإلنسان والحميات 136780 غيداء صالح الدين مصطفى الصالحي 64
 اإلنتاج الحيواني 129712 فادي فتحي محمود ابو حمدان 65
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 121999 فداء ابراهيم محمد العبد 66
 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136770 فرح عبد اهلل /محمد علي/ الشيشاني 67
 الوقاية النباتية 121651 الرا يحيى راتب صالح 68
 تغذية اإلنسان والحميات 2120022 النا حسن غالب شكرى 69
 اإلنتاج الحيواني 2130336 لبنى هشام عبد السالم النتشه              70
 اإلنتاج الحيواني 135812 لوسيانا محمد عبد الحافظ ابو ذراع 71
 البستنة والمحاصيل 135943 ليث محمد احمد الحباشنه 72
 تغذية اإلنسان والحميات 135014 لين /محمد سالم/ محمود مرقه 73
 البستنة والمحاصيل 131817 لينا علي ذيب عليان 74
 الوقاية النباتية 135990 محمد صالح الدين احمد الدراس              75
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 القاعة التخصص الجامعي الرقم الطالب اسم #

 الوقاية النباتية 130899 محمد موسى محمود السباتين 76
 اإلنتاج الحيواني 131061 محمود علي عبد اهلل السواعير 77
 اإلنتاج الحيواني 138407 محمود متعب حسين المحاميد 78
 الوقاية النباتية 135925 محمود محمد حسين الخناطله 79
 الوقاية النباتية 128118 مرح عماد عبد الحليم العوامله 80
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 135712 مروى يونس مسلم الشخاتره 81
 تغذية اإلنسان والحميات 121758 مريم مامون /محمد ذيب /الشيشاني 82
 اإلنتاج الحيواني 135874 معاويه بسام محمود ملحم 83
 تغذية اإلنسان والحميات 2130311 مالك سليم احمد احمد 84
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 135525 منال /محمد نعيم/ حسن جابر 85
 اإلنتاج الحيواني 111633 مهند مصطفى علي خوالدة 86
 اإلنتاج الحيواني 111542 مؤمن خالد علي القادري 87
 الوقاية النباتية 135896 ميس جمال عبد الحافظ الرماضنه 88
 علم وتكنولوجيا الغذاء 136347 ميساء قاسم حسين عوده 89
 تغذية اإلنسان والحميات 133689 ناديا سعيد محمد ابو زيديه 90
 البستنة والمحاصيل 136699 ناصر الدين تيسير عبد الرحمن الوشاح 91
 تغذية اإلنسان والحميات 2130048 نجود حامد طالل وريكات 92

 مختبر
 القاعات
 العلمية
01:01-01 

 صباحًا
 الثانيةالجلسة 

 وإنتاج األزهارتنسيق المواقع  143577 ندى عبد الرزاق نجاتي الهنيدى 93
 تغذية اإلنسان والحميات 133702 نور رمزي عبد الرحمن ابراهيم 94
 اإلنتاج الحيواني 129721 هبه خالد تركي المجالي 95
 تغذية اإلنسان والحميات 2120183 هبه عمر صبحي الصرايره 96
 تغذية اإلنسان والحميات 133718 هديل منذر داود بدريه 97
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 143952 هديل ياسر /محمد يسري/ فنون 98
 تغذية اإلنسان والحميات 129770 هيا محمد داوود ناصر 99

 تغذية اإلنسان والحميات 138024 وعد نايف عافت الرقاد 100
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 135855 والء عادل محمد بارسبي 101
 اإلنتاج الحيواني 121817 ياسر منور عبد الرحمن ابو الغنم 102
 الوقاية النباتية 107886 يزن عبداالله فرحان أبوترابة 103
 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 135571 يوسف محمد يوسف جزر                       104

 


