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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  تغذية اإلندان والحسيات 0141239 اسالم خالد احسد طرخان 1

 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 الذريعة

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411

 
 
 
 
 

 

 اإلنتاج الحيهاني 0129719 دمحم عمي يهسف فريحات 2
 تغذية اإلندان والحسيات 0146651 انهار انهر حسدان العداف 3
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0144431 احسد دمحم /احسد تهفيق/ مداد 4
 اإلنتاج الحيهاني 0146909 بذار عبد هللا دمحم عطيو 5
 تغذية اإلندان والحسيات 0147345 مريم نزار مرطفى عميان 6
 تغذية اإلندان والحسيات 0152376 حال عبد الجابر جسيل طو 7
 األراضي والسياه والبيئة 0148135 اسراء صابر خمف الحهاتسو 8
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0152372 ايو اشرف فايق ابه عباه 9

 رزان بيجت محيدن 10
 الفهاعير 

 تغذية اإلندان والحسيات 0152690

 البدتشة والسحاصيل 0153472 ىشد دمحم عبد الرحسن قدوم 11
 ريسا سامي سميسان  12

 السشاصير
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0152781

 والسياه والبيئةاألراضي  0156411 بمقيس بدر سميم البرارى  13
 األراضي والسياه والبيئة 0154003 ضحى عبد الخالق زياده 14
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0152945 اسيل فراس امين الدراحين 15
 األراضي والسياه والبيئة 0154909 اسالم حدن صبري دحبهر 16
 البدتشة والسحاصيل 0154781 اسساء عمي الجيران 17
 األراضي والسياه والبيئة 0154790 احسد غانمسارا حسدان  18
 تغذية اإلندان والحسيات 0139666 ايشاس اديب انيس داود 19
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0157120 سمطان عقمو ركاد الذبيب 20
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0144480 مشيو عامر صالح الحدن 21
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 2130148 مطيع ابهعدساليام ناصر  22
 اإلنتاج الحيهاني 0147111 حسزه خالد تهفيق الفقياء 23
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 2120150 واجد دمحم خير ابه جمسو 24
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اإلنتاج الحيهاني 0135940 دمحم فايز عبد هللا ابه ممحم 25

 
 
 
 
 
 
 

 كميةمختبر حاسوب 
 طب االسنان

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411

 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0144361 حدين ىيثم حدين اسساعيل 26
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0151027 دانيو خمدون امين شيخ االرض 27
 تغذية اإلندان والحسيات 0152914 بان عاىد سامح رواشده 28
 تغذية اإلندان والحسيات 0152797 شاىينبمقيس محسهد دمحم  29
 تغذية اإلندان والحسيات 0137835 ريسا فخري عبد الرحسن قهزح 30
كهثر غدان /دمحم رشيد/  31

 البيطار
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0153270

 تغذية اإلندان والحسيات 0153820 رحسو حكم صبحي الجعفري  32
 تغذية اإلندان والحسيات 0152952 تايوريم دمحم عبد الفتاح  33
 تغذية اإلندان والحسيات 0153429 ىيا حدين عمي العشاني 34
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0153272 نجهد دمحم عايد الزبن 35
 تغذية اإلندان والحسيات 0153867 سشاء دمحم جعفر جعفر 36
 اإلنتاج الحيهاني 0153972 دمحم وليد تهفيق /قدوره الحاج/ 37
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0154093 مرح فايز عسر الشقيب 38
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0153835 ماجده مجدي ابه الحيات 39
 الهقاية الشباتية 0157528 عسران احسد ذياب الرهالحو 40
 تغذية اإلندان والحسيات 0152443 رىام نايف دمحم صبره 41
 الهقاية الشباتية 0153482 ىديل دمحم عبد هللا مهسى 42
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0153205 شيد راتب محسهد الذبمي 43
 تغذية اإلندان والحسيات 0177191 راما حدان جسيل ابه صفيو 44
 البدتشة والسحاصيل 0152836 رىف غالب السغاريز 45
 تغذية اإلندان والحسيات 0152568 زورماريا محسهد ابه  46
 تغذية اإلندان والحسيات 0155575 اصالو محسهد دمحم الطهره 47
 تغذية اإلندان والحسيات 0147160 روان سميم مرطفى زيدان 48
 الهقاية الشباتية 0143761 محسهد رمزان عثسان ابه لبن 49
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  اإلندان والحسياتتغذية  0131895 ليميان سامي محسهد السعايطو 50

 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 التمريض

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411

 تغذية اإلندان والحسيات 0150562 سمسى سعيد ابراىيم الديدي 51
روان ابراىيم عبد الكريم  52

 الشعيسات
 البدتشة والسحاصيل 0154910

 وتكشهلهجيا الغذاءعمم  0152563 ىيا عمي عبد الرحيم االفغاني 53
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0153886 روان عيدى فياض الراحب 54
 األراضي والسياه والبيئة 0154713 ساجده دمحم نفيز عبد الفتاح 55
 اإلنتاج الحيهاني 0154010 أناس احسد فهزي الرانهري  56
 والسياه والبيئةاألراضي  0144529 دياال حدشي عارف العطيات 57
 تغذية اإلندان والحسيات 0154533 لجين يحيى محسهد البرقاوى  58
 تغذية اإلندان والحسيات 0152595 نهر امجد دمحم مشرهر 59
 تغذية اإلندان والحسيات 0154774 ايسان عبد الرحسن صالح 60
 اإلنتاج الحيهاني 2130411 قيس حيدر فرحان الحشاتمو 61
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0139069 يهسف مذاعموامهاج  62
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0154855 اسساء ماىر محسهد اعسير 63
 تغذية اإلندان والحسيات 0154052 جهد نزال خالد عبد هللا 64
 تغذية اإلندان والحسيات 0154261 تدشيم عبد العزيز حدين 65
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0144300 االء دمحم حدن اغا                        66
 البدتشة والسحاصيل 2130351 رحسو احسد سميسان عبابشو 67
 تغذية اإلندان والحسيات 2120149 غدير احسد حدشي فريحات 68
 الهقاية الشباتية 0153389 فارس عساد فارس قشعير 69
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0153253 ابه قرعيارا دمحم مهسى  70
 األراضي والسياه والبيئة 0153994 احدان محسهد الكدهاني 71
 الهقاية الشباتية 0153492 محسهد سميسان زكي ياسين 72
 األراضي والسياه والبيئة 0148012 ريسا دمحم عبد الرحسن البهاريد 73
 السهاقع وإنتاج األزىارتشديق  0153174 رشا ماىر دمحم الحدشي 74
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0142516 ياسسين كارم محسهد برغهثي 75

 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البدتشة والسحاصيل 0157937 زيد وليد تهفيق سهيد 76
 اإلنتاج الحيهاني 0139262 عبدالرحسن وليد الخالد 77
 البدتشة والسحاصيل 0154008 ساجده عيد حامد الطهالبو 78
 تغذية اإلندان والحسيات 0157769 مريم رياض طو الكداسبو 79
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0155064 ساره دمحم مرطفى معالي 80
 تغذية اإلندان والحسيات 0152343 صفاء ظاىر دمحم الذيخ 81
 األراضي والسياه والبيئة 0147870 مشذر دمحم ظاىر ابه الغرير                82
 اندام مرباح حدن عبد 83

 الرسد
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0152559

 تغذية اإلندان والحسيات 0154125 غيداء ابراىيم دمحم الشعيسات 84
 اإلنتاج الحيهاني 0153095 دمحم امير درويش صرصهر 85
 تغذية اإلندان والحسيات 0152695 رشا صبحي امين جرار 86
رغد /دمحم السعترم/ صالح  87

 السبيزين
 تغذية اإلندان والحسيات 0150748

 تغذية اإلندان والحسيات 0156357 رؤى فزل عطا ابه شكر 88
 اإلنتاج الحيهاني 0147556 ايياب دمحم يهسف سعد                      89
 اإلنتاج الحيهاني 0145628 فيرل محسهد نزىان الشريرات 90
 الغذاءعمم وتكشهلهجيا  0152824 ىبو عمي احسد الشهافمو 91
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0154017 دانو دمحم امين المحام 92
 البدتشة والسحاصيل 0154851 اسيل رباح ضرغام نجار 93
 تغذية اإلندان والحسيات 0150910 الرا نبيل ابراىيم حداد 94
سيف /دمحم نجيب/ عبد السيدى  95

 الطشطاوى 
 اإلنتاج الحيهاني 0143839

 تغذية اإلندان والحسيات 0141152 روان نعسي دمحم ساعد 96
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0153331 نهرا غالب عبدالرحيم القهاسسي 97
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  الهقاية الشباتية 0147339 دمحم جياد عبد الفتاح الذاللده 98

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهقاية الشباتية 0154660 ريم شريف حدين الشعيسي 99
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0139779 نهفلنعسو عمي دمحم  100
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0153199 عمي غازى دمحم الرواشده 101
 البدتشة والسحاصيل 0154838 رند اسامو مرطفى مرطفى 102
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0152552 رحسو حدن يهسف بكر 103
 الهقاية الشباتية 0153713 مرام حدام سميم سمسي 104
 تغذية اإلندان والحسيات 0147979 ساره مامهن خميفو العسرى  105
 تغذية اإلندان والحسيات 0150924 داليا مخمد صالح ىهيدي 106
 تغذية اإلندان والحسيات 0152683 عال دنيان الياس دحسس 107
 والحسياتتغذية اإلندان  0176367 نداء اجهد محسهد ابه طير 108
 الهقاية الشباتية 0157796 شفاء سامح دمحم مداعده 109
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 2130256 احسد باسل سعيد ابزادوغ 110
 تغذية اإلندان والحسيات 0151779 بيان مروان يهسف الذشهاني 111
 تغذية اإلندان والحسيات 0152866 ميا نافع خالد عزوقو 112
 تغذية اإلندان والحسيات 0156340 روال نذير عبد هللا عسايره 113
ياسسين رياض احسد  114

 الرهالحي
 تغذية اإلندان والحسيات 0150594

 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0157303 اسيل عبد هللا جبريل الشهافمو 115
 عمم وتكشهلهجيا الغذاء 0153050 مي احسد عمي القاسم 116
 اإلقترادالزراعي وادارةاألعسال الزراعية 0139878 سساىر احسد محسهد الخهالده 117
 اإلنتاج الحيهاني 0156015 خالد دمحم نيار القزاه 118
 تشديق السهاقع وإنتاج األزىار 0147198 نيى دمحم احسد حبيب                       119
 تغذية اإلندان والحسيات 0153791 مايا يدري /دمحم حكم/ الروسان 120
 البدتشة والسحاصيل 0144063 نجهد ابراىيم دمحم الرقاد 121
 تغذية اإلندان والحسيات 0156883 شسس حارث حدين حدين 122
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
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 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  تغذية اإلندان والحسيات 0157410 ياقهت احسد عبد الرحسن مقبل 123

مختبر حاسوب كمية 
 عموم التأهيل

 الجمدة الثانية
 صباحا   71-77411

 البدتشة والسحاصيل 0143828 فاطسو ماجد عهده الشدهر                   124
 اإلنتاج الحيهاني 0143578 عزالدين جابر احسد الريفي 125
 الهقاية الشباتية 0153700 مروه خالد عمي ابه عجسيو 126
 تغذية اإلندان والحسيات 0152857 لجين معتز جريس الذهارب 127
 والحسياتتغذية اإلندان  0150654 نهر امين عبد الحفيظ حدين 128
 الهقاية الشباتية 2130094 دمحم حدين احسد البالونو 129
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  وادارةاألعمال الزراعٌةاإللتصادالزراعً  0153471 جنا فارس خالد جرار 130

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 الزراعة

الجلسة الثالثة   

 مساء   33:11-3

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154447 سجى خالد مصطفى ابو درٌع 131
 البستنة والمحاصٌل 0154136 رٌم سالم عبد الفواعٌر 132
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0156164 الرا ابراهٌم كامل النمر 133
 اإلنتاج الحٌوانً 0146996 محمود بسام محمود المزٌد                  134
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0155656 اسراء طارق احمد الهرٌنً 135

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152927 ساجده عمر دمحم الغنمٌٌن 136
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154156 الخطٌبرهف جمال جمعه  137
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0157102 دانٌه ٌوسف محمود خصاونه 138
 الولاٌة النباتٌة 0144036 رزان دمحم حسن لصمص 139
 اإلنتاج الحٌوانً 0093869 معاذ ابراهٌم عمٌل العجٌمً 140

 والحمٌاتتغذٌة اإلنسان  0136128 االء منذر عارف البٌتم 141
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0176325 مالن دمحم محمود النعٌرات 142
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0153284 اسراء دمحم عثمان صالح 143
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0154263 هٌا امٌر خضر بركات 144

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0129952 النا سٌرجو دمحم عمل 145
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0155311 فرح ولٌد حسٌن الجرٌري 146
 اإلنتاج الحٌوانً 0121966 مهند عبد الكرٌم دمحم العنانبه 147
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0154800 مالن عواد طوٌه بنً صخر 148

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0144889 افنان دمحم عبد هللا عبده 149
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 2130587 زكرٌا عبد الحلٌم العودات 150
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0153628 تسنٌم اسامه الخندلجً 151

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0147680 سجى دمحم ضٌف هللا ابوٌحٌى 152
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154315 غنى معن فؤاد الخصاونه 153
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0154720 احمد فاٌز البخٌت مالن 154
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0153416 رنا دمحم عدنان ابو لغد 155

 الولاٌة النباتٌة 0154393 دمحم احمد اسماعٌل حجاحجه 156
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0148100 دعاء فاروق دمحم ربابعه 157
 البستنة والمحاصٌل 0153594 زٌن حسٌن العنبتاوي 158
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0144597 رانٌا رائد /دمحم رشاد/ العدوان 159
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0153850 دانٌه اٌهاب عفٌف سلوم 160

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0155439 شروق سعدي اسعد جبر 161
 اإلنسان والحمٌاتتغذٌة  0147215 ان عماد ادٌب حداد 162
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0136671 احمد دمحم ثلجً الحنٌطً 163
 البستنة والمحاصٌل 0147597 هانً غصاب سلٌمان الساعً 164
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0125460 مٌسم دمحم عبد المجٌد العوامره 165
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154006 شروق عمار فتحً نواصره 166

 اإلنتاج الحٌوانً 0128395 احمد حسٌن ابراهٌم الحٌاري 167
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0154678 نارمٌن ابراهٌم صالح ابو النٌل 168
 اإلنتاج الحٌوانً 0144695 مهند احمد عبد الكرٌم االطرش              169
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  علم وتكنولوجٌا الغذاء 0150602 النا جمال موسى عمرو 170

 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 التمريض

الجلسة الثالثة   

 مساء   33:11-3

 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0146906 عهد عماد ابراهٌم رضوان 171
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0145217 مرح سلٌمان دمحم الحورانً 172
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0150755 زٌن سلٌمان داود الزٌن 173
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152577 امٌمه صالح دمحم وهدان 174
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0153970 رهف عبد الهادي دمحم العلوان 175

 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0151540 رزان دمحم توفٌك الحاج عٌد 176
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0155029 السندسمٌس شرٌف ابو  177
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0150860 الرا نبٌل سامً بدوي 178
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0144563 زٌن خالد هاشم الدباس                     179
 األزهارتنسٌك الموالع وإنتاج  0143774 بتول مفٌد عبد هللا عبٌد هللا 180

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152684 رؤى دمحم حسٌن جاد هللا 181
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0131691 ٌزن عاطف موسى العدوان 182
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0152846 مرح امجد حسن المهٌرات 183
 والحمٌاتتغذٌة اإلنسان  0152323 سوزان سامر صادق الصادق 184

 البستنة والمحاصٌل 0154016 انس احمد سلٌم العاٌد 185
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0155989 تاال بسام /دمحم عزت/ ابو العوف 186
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0153764 هدٌل صالح دمحم علٌان 187
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154877 دعاء سالم دمحم العورانً 188

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0136020 مؤٌد ابراهٌم محمود ٌعموب 189
مرح خلٌل عبد المحسن  190

 رمضان
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152719

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0135829 منى موسى احمد ابو الرٌش 191

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0147511 سجى عمر احمد الملكاوي 192

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152355 اٌناس احمد عبد هللا ابو السمن 193

  تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0147297 مادلٌن حامد خضر الحنداش 194
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 طب االسنان

الجلسة الثالثة   

 مساء   33:11-3

 
 
 

 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0136430 روان نشات عواد البدوي 195
 اإلنتاج الحٌوانً 0135380 عمر حتمل احمد الزبون 196
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0143697 رٌناد هٌثم احمد حماد                     197
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0142460 نورا ٌوسف سعٌد ابو خالد 198
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0143393 دانٌه عصام كمال بكز 199
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0156545 والء عبد االله علً الكاٌد 200

 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0144553 نردٌن ابراهٌم عبد هللا العمرى 201
 اإلنتاج الحٌوانً 0153261 ربى عواد غصاب الزورى 202
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0153560 فرح ماجد عبد الرحمن الزعبً 203
 اإلنتاج الحٌوانً 0153769 رهام زٌاد عٌسى داود 204
 الولاٌة النباتٌة 0153969 لٌنا سعود عادل ابو حمور 205
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0147916 فرح عاطف موسى المناصٌر 206
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0153158 نجود احمد حلمً الرشك 207
 األراضً والمٌاه والبٌئة 0136491 ابراهٌم طه مصطفى فراج 208
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0147637 لبنى سمٌر دمحم فراش 209

مختبر حاسوب كلية 
 طب االسنان

 الثالثةالجلسة

 مساء   33:11-3

 الولاٌة النباتٌة 0154938 سجى سلٌمان حسن الزعبً 210
 اإلنتاج الحٌوانً 0129721 هبه خالد تركً المجالً 211
 البستنة والمحاصٌل 0135549 سحر فوزى فهد الصراٌره 212
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0147437 بٌان عادل محً الدٌن الشرٌف 213
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0147231 زٌنه عاصم دمحم النصٌرات                  214

 والحمٌاتتغذٌة اإلنسان  0156519 دٌنا دمحم عبد المحسن الدٌنه 215
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0154859 لجٌن دمحم خلٌل خلٌل 216
 الولاٌة النباتٌة 0130928 عدي احمد ٌوسف غناٌم 217
  تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0153681 اسٌل ولٌد ضٌف هللا الحورانً 218

 
مختبر حاسوب كلية 

 العلوم التربوية
الجلسة الثالثة     

 مساء   33:11-3

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0152919 ٌاسمٌن راضً فٌاض لرمان 219

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0156036 سجى الفً خلف المرشد 220
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0153610 روان احمد عزٌز الحبٌه 221
 والمحاصٌلالبستنة  0135708 مصعب عبد الباسط دمحم ابراهٌم 222
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 0153462 دٌنا عثمان احمد حمٌدي 223

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0150563 رٌم عنان سلٌم الفمٌه 224
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0144965 روان ماجد عبد الكرٌم علٌان 225
 اإلنسان والحمٌاتتغذٌة  0153511 رغد دمحم ٌوسف عبد الهادي 226
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 0153176 امانً خلٌل احمد ابو رٌاش 227

  الولاٌة النباتٌة 0154923 سالً علً رشٌد ابو رمان 228
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 علوم التأهيل
 الجلسة الثالثة

 مساء   33:11-3
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 والحمٌات تغذٌة اإلنسان 0154658 ٌارا مصطفى محمود االحمد 229
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0153249 سمر جعفر خالد المصص 230

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 0154020 فرح زٌدان صادق العوٌوي 231
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 0154256 دٌاال دمحم /ابو العٌس العموش/ 232
 اإلنتاج الحٌوانً 2120393 اسماعٌل دمحم عبد الواحد ابو زٌد 233
 اإلنتاج الحٌوانً 147514 عبد الرحمن حسن محٌسن 234

 اإلنتاج الحٌوانً 147516 عبد اللطٌف نضال ابو الوى 235
 اإلنتاج الحٌوانً 153337 عبد هللا دمحم عبد هللا ابو ٌوسف 236
 اإلنتاج الحٌوانً 147886 لصً دمحم ابراهٌم الشطرات 237
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 155025 ٌوسف الطنبور اسراء جمال 238
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 156142 االء دمحم عبد السالم البطوش 239

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 152867 اٌمان ابراهٌم علً خطاب 240
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 155191 آٌه هشام ٌوسف زاٌد 241
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 156560 جود سهم ابراهٌم الحوامده 242
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154343 جود عٌسى عبدالكرٌم المصري 243
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 157428 دالٌن عمرو عدنان صبح 244
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 156647 دانه دمحم فوزان المفلح 245

 اإلنسان والحمٌاتتغذٌة  151971 دٌانا مازن م/حمدكمال /السعٌد 246
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154686 رانٌا صالح عبد ربه العجل 247
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 150985 رغد مامون دمحم العمٌلً 248
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154761 رفعه دمحم علً الكفاوٌن 249

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 علوم التأهيل
 الجلسة الثالثة

 مساء   33:11-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 147721 رناد خالد احمد شاور 250
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 166025 رهف ناجً ابراهٌم السالمٌن 251
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154115 روضه ماجد زكً ابو عوض 252
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 157413 رٌم احمد دمحم التمٌمً 253
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154500 سندس نادر احمد جرادات 254

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 165164 خلٌلسوسن سمٌر دمحم  255
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 147650 صبا منور مبدي الزٌر 256
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154951 فرح عدنان دمحم الحسبان 257
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 153741 لٌلى عامر عثمان الكردي 258
 اإلنسان والحمٌاتتغذٌة  152849 لٌن /دمحم هشام /خمٌس عزام 259

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 151481 منتدى نعمان شعبان المصراوى 260
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 156405 مهند سالم علً الشراب 261
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 152439 مً منذر ابراهٌم حمد هللا 262
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 154956 هبه محمود دمحم علً 263

 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 176053 هدى نضال احمد المواسمً 264
 تغذٌة اإلنسان والحمٌات 155035 ورده طارق هاشم/ خان  باز/ 265
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 152334 ارٌج علً عبد صالح 266
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 176322 اسماء ضرار دمحم ابو غزاله 267

 علم وتكنولوجٌا الغذاء 147416 الخشاناٌمن دمحم حسن  268
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 152790 رهام ٌوسف دمحم عمرو 269
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 154035 رهف عمر مطٌله السطول 270

 علم وتكنولوجٌا الغذاء 152869 سجى رزق سالم البواٌزه 271
 الغذاءعلم وتكنولوجٌا  156595 عرٌن عاطف عزام عنالره 272
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 167747 فرح عبدالعزٌز محمود فرحان 273
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 147499 مالن احمد محمود العبود 274

 علم وتكنولوجٌا الغذاء 2130187 دمحم اسامه عباس زٌتون 275
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 153184 دمحم غازى ربحً الخضور 276
 علم وتكنولوجٌا الغذاء 153043 حامد الكسٌحنور عامر  277
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 167276 اٌه عبد الكرٌم دمحم جتاوٌه 278
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 147210 روان دمحم جمٌل السعاٌده 279

 وادارةاألعمال الزراعٌةاإللتصادالزراعً  153768 عبد الرحمن رائد دمحم علٌان 280
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 147509 عبدهللا عاطف موسى العدوان 281
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 153826 عنان طارق ولٌد الداوود 282
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 152161 منار عبد هللا دمحم الشوابكه 283
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 157400 نور هانً هدى دحبور 284
 اإللتصادالزراعً وادارةاألعمال الزراعٌة 121816 وسن اسماعٌل  الورٌكات 285

 الولاٌة النباتٌة 153904 االء عبد هللا دمحم الشعرات 286
 الولاٌة النباتٌة 141117 انس عادل عبد الرحمن سالم 287
 الولاٌة النباتٌة 153520 اٌه اٌمن خلٌل حمٌض 288
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  الولاٌة النباتٌة 153859 اٌه عبد الرازق عبد الرزاق 289

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختبر حاسوب كلية 
 علوم التأهيل
 الجلسة الثالثة

 مساء   33:11-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الولاٌة النباتٌة 153227 حمزه صالح دمحم اسماعٌل 290
 الولاٌة النباتٌة 154147 ذكرٌات مصلح السلٌحات 291
 النباتٌةالولاٌة  157054 رامً خالد احمد مسعود 292
 الولاٌة النباتٌة 146932 رٌاض احمد عبد الرحٌم هالل 293
 الولاٌة النباتٌة 118492 صالح حسٌن مرعً الوزان 294

 الولاٌة النباتٌة 154100 ضٌاء راجح محمود ناصر 295
 الولاٌة النباتٌة 154862 طه /دمحم بدر/ حسن الحمدان 296
 الولاٌة النباتٌة 153491 عالء عادل ابراهٌم علٌان 297
 الولاٌة النباتٌة 153706 دمحم صالح فاضً المشالبة 298
 دمحم عبداالله عثمان 299

 / السٌداحمد/
 الولاٌة النباتٌة 153992

 مرٌم خالد عبد الرحمن 300
 اللهوانً 

 الولاٌة النباتٌة 136041

 الولاٌة النباتٌة 147898 نور الدٌن احمد دمحم حٌدر                 301

 الولاٌة النباتٌة 153794 ٌسرى عونً فضل عطا 302
 البستنة والمحاصٌل 121772 ابراهٌم فرٌد علً لطٌشات 303
 البستنة والمحاصٌل 157525 اسماعٌل زهٌر عبدالفتاح الصمر 304

 البستنة والمحاصٌل 155846 اسٌل هانً عمر بسطاس 305

 البستنة والمحاصٌل 146913 الحسن اشراق طارق دمحم ابو 306
 البستنة والمحاصٌل 154994 االء عمر جمٌل ابو شوٌمه 307

 البستنة والمحاصٌل 154948 االء مامون ممتاز عكٌله 308
 البستنة والمحاصٌل 144703 حنٌن ناصر عمر التعمرى 309
 البستنة والمحاصٌل 143968 خالد عمر علً المومنً 310
 البستنة والمحاصٌل 153696 دٌانا باسم /عادل رزق/ النوبانً 311
 البستنة والمحاصٌل 166242 رشاد غالب دمحم سلمان 312

 البستنة والمحاصٌل 143493 لٌان طلعت حٌدر زندالً 313
 البستنة والمحاصٌل 153761 لٌن اٌاد حمدى الرزى 314

 البستنة والمحاصٌل 150631 دمحم زٌاد نعمان الخرٌسات 315
 البستنة والمحاصٌل 147204 محمود عبد الكرٌم دمحم لولزه 316
 محمود ٌاسٌن محمود  317

 زغول
 البستنة والمحاصٌل 146227

 البستنة والمحاصٌل 152099 نور احمد عمر اباظه 318

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 153783 اٌه عصام علً البدور 319
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 157164 خالد دمحم ابو زٌدرزان  320

 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 157487 زٌنب احمد دمحم ابوالذهب 321
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 143648 ساجده خالد عبد المادر عمر 322
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 153819 سحر ابراهٌم دمحم عواد 323
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 157618 عدي علً توفٌك الرواشده 324
 تنسٌك الموالع وإنتاج األزهار 157032 فرح حسٌن علً النعٌمات 325
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 ٌرجى االنتباه لموعد الجلسات  

 امتحان الكفاءة الجامعية
71/4/9173 

 9173-9172الفرل الثاني والريفي 
 كمية الزراعة

 مكان ومهعد االمتحان التخرص  الرقم   االسم 
  األراضً والمٌاه والبٌئة 150650 اصٌل عبد الحافظ فواز العدوان 326

مختبر حاسوب كلية 
 علوم التأهيل
 الجلسة الثالثة

 مساء   33:11-3

 األراضً والمٌاه والبٌئة 144709 بشرى خالد سالمه المعنون 327
 األراضً والمٌاه والبٌئة 154091 دانٌا ناصر ٌونس عوده 328
 األراضً والمٌاه والبٌئة 152068 لٌن خالد موسى العٌسوي 329

 


