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 زراعيةاإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال ال ملك سلطان محمد مناور 136449 198

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية نرمين نزار عبد اهلل الرمحي 129769 199

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية هبه حسن احمد كلثم 127829 200
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 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية هديل احمد شعبان رمضان 136263 201

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية مد السكارنههنادي حسني اح 121968 202

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية هيا خالد سهو الخزاعلة 111513 203

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية وسن اسماعيل عبد المحسن الوريكات 121816 204

 لزراعي وادارةاألعمال الزراعيةاإلقتصادا يحيى حسين يحيى ابو شاويش 129772 205

 الوقاية النباتية ابراهيم نزيه عبد اللطيف ريان 121774 206

 الوقاية النباتية احمد سائد ابراهيم اسماعيل 2130310 207

 الوقاية النباتية احمد عبد اهلل محمد المحسن 125429 208

 الوقاية النباتية اسامه راغب كامل صبيح 135843 209

 الوقاية النباتية اسالم احمد انور الجغبير 135936 210

 الوقاية النباتية انس نظمي خالد المنصور 131525 211

 الوقاية النباتية ايهم رضوان سعود ضيفلي 121675 212

 الوقاية النباتية بلقيس سالمه احمد الرماضنه 121677 213

 تيةالوقاية النبا بيان موسى علي عواد 121679 214

 الوقاية النباتية حمزه ابراهيم جميل عدوان 138380 215

 الوقاية النباتية داليه عدنان خليل الحميمات 135368 216

 الوقاية النباتية ربى زياد سالم الحياصات 135889 217

 الوقاية النباتية رشا سمير عبدالحافظ السواعير 129690 218

 الوقاية النباتية يم التيم              روان احمد عبد الكر 135839 219

 الوقاية النباتية زياد محمد ميسر احمد عبد الحافظ الخطيب 124524 220

 الوقاية النباتية سماح فوزى عايش العوامله 130840 221

 الوقاية النباتية صالح حسين مرعي الوزان 118492 222

 لوقاية النباتيةا عروب ياسر ضيف اهلل الدويكات 121691 223

 الوقاية النباتية كرم يوسف خليف بني ياسين 121696 224

 الوقاية النباتية الرا يحيى راتب صالح 121651 225

 الوقاية النباتية لينه صالح مطلق ابوطالب 121699 226

 الوقاية النباتية مجد محمد سالم ابو جوده 135729 227

 الوقاية النباتية سن الخاليلهمحمد علي عبد المح 135955 228

 الوقاية النباتية معاويه خلف سليمان الحشوش 129741 229

 الوقاية النباتية مناف بسام محمد الشنيكات 129768 230

 الوقاية النباتية ميس جمال عبد الحافظ الرماضنه 135896 231

 الوقاية النباتية نور رشيد احمد عطيات 121705 232

 الوقاية النباتية والء خالد عبدالهادي الرماضنه 111685 233

 البستنة والمحاصيل ابراهيم عوض سالم البخيت 131215 234

 البستنة والمحاصيل اسامه مطعم يعقوب مقاطيش 116726 235

 البستنة والمحاصيل اسيل علي خالد يحيى 2130832 236

 حاصيلالبستنة والم االء محمد سالم جعفر 135433 237

 البستنة والمحاصيل باسم محمد عبد الحميد ابو ملوح 145698 238

 البستنة والمحاصيل بتول عمار توفيق قريوتي 135486 239

 البستنة والمحاصيل بيان سليمان محمد القعايدة 119721 240

 البستنة والمحاصيل تمارا فالح محمود القطيش 135424 241
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 البستنة والمحاصيل حامد فراح حازم فتحي 2120485 242

 البستنة والمحاصيل حسن محمود فخري خليفه 111776 243

 البستنة والمحاصيل رشا صالح سليمان الشعار 101227 244

 البستنة والمحاصيل زيد سعد فيصل السعد                       135479 245

 لمحاصيلالبستنة وا ساره عياد عبد المهدى سالم 138392 246

 البستنة والمحاصيل سالم سعد حسن البالونه 129680 247

 البستنة والمحاصيل سمير فتحي محمد العمري 128430 248

 البستنة والمحاصيل شيماء حسين حسونه الداشر 129706 249

 البستنة والمحاصيل صدام حسين علي الحجاج 131253 250

 بستنة والمحاصيلال صهيب سعيد يوسف عياد 136027 251

 البستنة والمحاصيل ضحى جهاد جواد الشريف 138346 252

 البستنة والمحاصيل طارق حمدان حمد خلف 137212 253

 البستنة والمحاصيل طارق زياد عبدالفتاح ابوشعبان 135356 254

 البستنة والمحاصيل عامر محمود خليفة الختالين 2110298 255

 البستنة والمحاصيل عارف جميل الضبابات عبداهلل 128376 256

 البستنة والمحاصيل عهد جمال ناصر منصور 129839 257

 البستنة والمحاصيل محمد مكرم فالح التل 66534 258

 البستنة والمحاصيل هناء حسين هالل الفاعوري 135800 259

 البستنة والمحاصيل هيا محمد محمود نصار 121815 260

 البستنة والمحاصيل يزن رياض عبد الفتاح طاهر 138826 261

 البستنة والمحاصيل يعقوب ايمن يعقوب فرج 143296 262

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار احمد اسامه محمود السبع 130944 263

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار اسراء عادل رسمي صابر 135913 264

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار لاالء هاني علي قندي 138463 265

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار انغام اسعد نايف الخوري 135899 266

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ايات هاني محمد الصغير 125891 267

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ايه عطا محمد المساعفه 129667 268

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ميينبتول حسن محمود الغن 135511 269

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار بلقيس محمد علي ابو حمور 121719 270

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار جميل خلدون جميل القدومي 119624 271

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار رانيا بسام سالم عبد الرحمن 136043 272

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ر عمر نغويزينب نزا 117969 273

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار سجى صالح عقله الحنيطي 121733 274

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار سجى محمد سالم الخراز 135728 275

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار عائشه هيشام خالد مسمار 129700 276

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار دي مقبل العبد اهللعبد اهلل رش 111759 277

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار علي محمد عرسان الكيالني 119960 278

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار فاطمه وائل محمد زهران 131913 279

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار فداء ابراهيم محمد العبد 121999 280

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار لمى سعد رشيد ابو العينين 136006 281

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار مروى يونس مسلم الشخاتره 135712 282
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 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار منال محمد نعيم حسن جابر                  135525 283

 وإنتاج األزهارتنسيق المواقع  ندى عزام اديب عبد الرحمن 130879 284

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ندى معن نعيم مهيار 135902 285

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار نسرين جمال سامي رمضان 135589 286

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار نور سامح عبد الكريم ابو شنب 135960 287

 اقع وإنتاج األزهارتنسيق المو هيا نضال كمال الفحماوي 124711 288

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار ورود عواد عبدالحميد الرقاد 118297 289

 األراضي والمياه والبيئة اسراء جمال محمد الدباس 129727 290

 األراضي والمياه والبيئة حنين طارق محمود الربيحات 121943 291

 المياه والبيئةاألراضي و حنين يعقوب مفيد الترتير 111744 292

 األراضي والمياه والبيئة دعاء محمد عبد اهلل العمايره 136332 293

 األراضي والمياه والبيئة سوسن احمد ابراهيم ابوفاره 129734 294

 األراضي والمياه والبيئة عبداهلل محمد حافظ عامر 107871 295

 البيئةاألراضي والمياه و عنود حاتم متعب العدوان 111581 296

 األراضي والمياه والبيئة ميساء علي محمد صبح 136390 297

 األراضي والمياه والبيئة نور/ محمد خير/ احمد صنوبر 121967 298

 األراضي والمياه والبيئة نور مطرود ابراهيم السكارنه 136807 299

 األراضي والمياه والبيئة هبه احسان عبد الرزاق الفاعوري 129742 300

 األراضي والمياه والبيئة هيا مفلح حسن ابو عرقوب 121970 301

 األراضي والمياه والبيئة وفاء ابراهيم محمد ابوديه 136697 302

 


