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 الزراعةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثالثةالجلسة 

 

 الرقم  إسم الطالب #

 الجامعي

 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اإلنتاج الحيواني 111633 مهند مصطفى علي خوالدة  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر القاعات 

العلمية الجلسة 

 الثالثة

 مساء   12:30-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنتاج الحيواني 121812 هاشم علي حسين السليحات  .2

 األراض ي واملياه والبيئة 121953 عاصم خالد احمد الخريبات  .3

 اإلنتاج الحيواني 121966 مهند عبد الكريم محمد العنانبه  .4

 تغذية اإلنسان والحميات 125460 ميسم محمد عبد املجيد العوامره  .5

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 127811 ريما عبد هللا عفنان الجبور   .6

 اإلنتاج الحيواني 128395 احمد حسين ابراهيم الحياري   .7

 اإلنتاج الحيواني 129719 محمد علي يوسف فريحات  .8

 اإلنتاج الحيواني 130646 حسين خليل احمد عبد الجواد  .9

 الوقاية النباتية 130928 عدي احمد يوسف غنايم  .10

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 131691 يزن عاطف موس ى العدوان  .11

 تغذية اإلنسان والحميات 133537 غدير ابراهيم عيس ى الوزني  .12

 اإلنتاج الحيواني 135380 عمر حتمل احمد الزبون   .13

 تغذية اإلنسان والحميات 135464 رعد ابراهيم عواد الزيود  .14

 البستنة واملحاصيل 135609 محمد محمود عبد الجواد ابو طه  .15

 الوقاية النباتية 135805 رهام عوده جمعه الحمران  .16

 الوقاية النباتية 135850 ماجد عارف غصاب العيس ى  .17

 البستنة واملحاصيل 136010 محمد فيصل محمد ميناوى   .18

 تنسيق املواقع وإنتاج األزهار 136020 مؤيد ابراهيم محمود يعقوب  .19

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136300 حارثه محمد احمد العدوان  .20

 األراض ي واملياه والبيئة 136735 حال خميس محمد ابو هندى  .21

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 136785 حمزه مرزوق عبد هللا القنه                 .22

 تغذية اإلنسان والحميات 137835 قوزحريما فخري عبد الرحمن   .23

 البستنة واملحاصيل 138239 بلقيس خالد محمد املعادات  .24

 علم وتكنولوجيا الغذاء 139069 امواج يوسف عبد الرحمن مشاعله  .25

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 139215 شهد احمد عبد الرحمن الدويكات  .26

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 139878 سماهر احمد محمود الخوالده  .27

 اإلنتاج الحيواني 139981 معاوية فهد سالمة الشديفات  .28

 تغذية اإلنسان والحميات 140686 رهف جمال كامل خليل  .29

 تغذية اإلنسان والحميات 140815 هويدا نبيل احمد غانم  .30

 علم وتكنولوجيا الغذاء 140887 زيد اسماعيل احمد ابو عادى  .31
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 الزراعةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثالثةالجلسة 

 الرقم  إسم الطالب #

 الجامعي

 مكان وموعد االمتحان التخصص

  علم وتكنولوجيا الغذاء 140943 محمود عائد حكمت عبد الحافظ  .32

 

 

 

مختبر القاعات 

العلمية الجلسة 

 الثالثة

 مساء   12:30-2

 تغذية اإلنسان والحميات 141152 روان نظمي محمد ساعد  .33

 اإلنتاج الحيواني 141194 عمر محمد محمود سلمان  .34

 تغذية اإلنسان والحميات 141239 اسالم خالد احمد طرخان  .35

 تغذية اإلنسان والحميات 141459 دانه وليد صبحي الصباح  .36

 تنسيق املواقع وإنتاج األزهار 142516 ياسمين كارم محمود برغوثي  .37

 تغذية اإلنسان والحميات 143393 دانيه عصام كمال بكز  .38

 البستنة واملحاصيل 143537 سناء سليمان محمد ابو سويلم  .39

 اإلنتاج الحيواني 143664                 احمد سامي رشيد صوان       .40

 اإلنتاج الحيواني 143673 محمد منذر عبد الحميد عبد هللا             .41

 البستنة واملحاصيل 143758 نورهان محمد عبد القادر السيايده           .42

 الوقاية النباتية 143761           محمود رمضان عثمان ابو لبن       .43

 البستنة واملحاصيل 143795 هيا احمد سعيد عبد العال  .44

 اإلنتاج الحيواني 143880 حازم محمد ذياب الخوالده  .45

 الوقاية النباتية 143898 هديل احمد عيس ى املرازيق  .46

 البستنة واملحاصيل 144010 عيال سلمانسوسن اسماعيل   .47

 تغذية اإلنسان والحميات 144143 اسيل خالد نعيم طبازه  .48

 األراض ي واملياه والبيئة 144255 رزان خليل هاشم السراديح                   .49

 األراض ي واملياه والبيئة 144282 نور ناظم محمد ابو سعده  .50

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 144341 اسراء نضال سعد الدين حسن                  .51

 علم وتكنولوجيا الغذاء 144352 حسين جعفر حسين ابو سليم  .52

 علم وتكنولوجيا الغذاء 144355 احمد علي احمد ابراهيم  .53

  تنسيق املواقع وإنتاج األزهار 144422 اسيه ماهر محمد علي  .54

 

 

 

 1 مختبر علوم التاهيل

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2

 

 

 

 األراض ي واملياه والبيئة 144425 احالم علي احمد خليل                       .55

 اإلنتاج الحيواني 144438 ابراهيم حسن ابراهيم العبابنه  .56

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 144474 ايه علي احمد ابو عزام  .57

 األراض ي واملياه والبيئة 144561 محمد حسين ابراهيم الدح  .58

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 144563              زين خالد هاشم الدباس         .59

 األراض ي واملياه والبيئة 144597 رانيا رائد محمد رشاد العدوان              .60

 البستنة واملحاصيل 144614 رويده خيري محمد الدبس  .61

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 144658 الهويملعبد هللا احمد عليان   .62

 تنسيق املواقع وإنتاج األزهار 144712 راما محمود محمد النوباني  .63
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 الزراعةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثالثةالجلسة 

 الرقم  إسم الطالب #

 الجامعي

 مكان وموعد االمتحان التخصص

  األراض ي واملياه والبيئة 144928 نسرين عبد الغني سالمه املناصير            .64

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 مختبر علوم التاهيل

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2

 البستنة واملحاصيل 144936 احمد غسان نبيل بليبله  .65

 اإلنتاج الحيواني 145237 عبد هللا كمال يعقوب علي حسن  .66

 البستنة واملحاصيل 145269 محمود نزيه عبد اللطيف ريان  .67

 اإلنتاج الحيواني 145628 فيصل محمود نزهان النصيرات  .68

 اإلنتاج الحيواني 145676 ليث محمد علي الرياحي  .69

 تنسيق املواقع وإنتاج األزهار 146150 ساجده سعدي محمد جويحان  .70

 األراض ي واملياه والبيئة 146248 سلسبيل محمد علي ابو ظريس  .71

 تغذية اإلنسان والحميات 146920 ساره طالل تركي بطاينه  .72

 الوقاية النباتية 146934 معتصم يوسف محمد ابو مسلم  .73

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 146967 مجد امجد محمود القطامي                    .74

 البستنة واملحاصيل 146972    عبد هللا خالد وليد محمود               .75

 تغذية اإلنسان والحميات 146985 احالم بالل فؤاد قاقيش  .76

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 147145 رانيا احمد فؤاد الدويك  .77

 تغذية اإلنسان والحميات 147158 روان وضاح عبد الحميد حريز  .78

 علم وتكنولوجيا الغذاء 147164 دعاء محمد زكي جنيد  .79

 اإلنتاج الحيواني 147184 محمد علي محمد السعافين                    .80

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 147189 فدوى باسم عبد اللطيف املدموج              .81

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 147202 عبير صالح مفلح العدوان                    .82

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 147252 شيماء احمد عمر املساعفه  .83

 األراض ي واملياه والبيئة 147257 لين زياد يوسف الزيادين  .84

 الوقاية النباتية 147339 محمد جهاد عبد الفتاح الشاللده  .85

 تغذية اإلنسان والحميات 147449 حنان اسماعيل حسن العالوي   .86

 اإلنتاج الحيواني 147459 عمار فايز عطا هللا الهباهبه  .87

 تغذية اإلنسان والحميات 147524 الرا رفيق عبد اللطيف دريدي  .88

 2مختبر علوم التاهيل   تغذية اإلنسان والحميات 147552 وعد مظهر عادل بللو  .89

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2

 

 

 

 

 تغذية اإلنسان والحميات 147637 لبنى سمير محمد فراش  .90

 اإلنتاج الحيواني 147820 رناد اسامه عبد الرحمن فريح  .91

 اإلنتاج الحيواني 147824 بناتاحمد عبد الحميد   .92

 تغذية اإلنسان والحميات 147950 نور جهاد جميل صرصور   .93

 تغذية اإلنسان والحميات 147984 ميرا اسحق مصطفى ازحيمان  .94

 البستنة واملحاصيل 153028 همام محمد صالح البس  .95
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 الزراعةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

 مساء    2-12:30 الثالثةالجلسة 

 الرقم  إسم الطالب #

 الجامعي

 مكان وموعد االمتحان التخصص

  اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 153291 محمد زاهي سليم ابو طه  .96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2مختبر علوم التاهيل  

 الجلسة الثالثة

 مساء   12:30-2

 اإلنتاج الحيواني 153424 احمد يعقوب طه املحارمه  .97

 البستنة واملحاصيل 154008 ساجده عيد حامد الطوالبه  .98

 اإلنتاج الحيواني 154045 مثنى طاهر محمد الحبيس  .99

 البستنة واملحاصيل 154051 مراد عبد الكريم عبد الرحمن احمد  .100

 البستنة واملحاصيل 154108 القاروطامجد محمد سعيد   .101

 تغذية اإلنسان والحميات 154241 روالن عدنان داود الرمحي  .102

 علم وتكنولوجيا الغذاء 154511 زينه حامد حميدان السواعير  .103

 اإلنتاج الحيواني 154668 محي الدين محمد عبد الكريم الخطيب  .104

 البستنة واملحاصيل 154829 موس ى محمد ابراهيم الزغلي  .105

 تغذية اإلنسان والحميات 154877 دعاء سالم محمد العوراني  .106

 علم وتكنولوجيا الغذاء 154920 محمد موس ى محمد عبد القادر  .107

 علم وتكنولوجيا الغذاء 156110 يارا هايل عبدالحميد السعود  .108

 األراض ي واملياه والبيئة 156156 نواف علي نواف الزواهره  .109

 علم وتكنولوجيا الغذاء 167329 سماح عمر محمد ابو فاره  .110

 تغذية اإلنسان والحميات 2120819 شهد غسان جميل الحنيطي  .111

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2121220 فرح انيس يونس الحنطي  .112

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2130056 شيماء عدنان عبد هللا العتيالت  .113

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2130148 الهام ناصر مطيع ابوعدس  .114

 البستنة واملحاصيل 2130496 محمود خليل محمد الضويمر  .115

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2130538 روان ضيف هللا حسن الوهداني  .116

 تغذية اإلنسان والحميات 2130587 زكريا عبد الحليم خنيفس العودات  .117

 علم وتكنولوجيا الغذاء 2130868 رند عبد املهدي محمد مقداد  .118

 


