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 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111498 مجد ذليمان محمود الزبيحات 30

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 105530 محمد فائق أحمد الحايك 31

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 104784 مرام عبد عيذٍ موذٍ 32

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 119201 مرح منور عطيٌ رناق 33

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 106247 منال فايز ذليمان الكعابنٌ 34

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111726 منٍ أحمد محمود بلرٌ 35

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111727 منٍ عبدالحليم أحمد عودة 36

 الجامعة االردنية 

 المستوى الدقيق -توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 صباحا   05-01:01الساعة  5102-4-52 السبتيوم  

 5الجلسة الثانية في  مختبر كلية العلوم التربوية  

 التخصص الكلية الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم 

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111728 مً ابراهيم احمد المومنً 1

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 117451 ميس الريم خليل أحمد فرحٌ 2

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 117611 ميس جمال خليل العطيات 3

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111729 نذرين ذعيد راتب الػنيم                   4

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111796 نور خير الدين عبد الحميد نازر 5

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111731 نور طالب اذماعيل عوده 6

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 115684 نور عباس علً عابدين 7

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 118917 نور فراس عبدالرحمن العتوم 8
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 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 115670 نور ماهر محمد غنام 9

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 107579 نور ياذر إبراهيم الفقيى 10

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 118653 هبٌ أيمن نواد حلس 11

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111732 هبى ذالمى موذٍ عثمان 12

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 117843 هدايا محمد أحمد رقير 13

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 111734 هديل عزام احمد ابو نحلى                  14

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 105611 هيا ذعيد محمد الحذينً 15

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 116187 هيا ماجد رمضان أبوقويدر 16

 تػذيٌ اإلنذان والحميات الزراعٌ 115957 هيا محمد عبداللطيف النذور 17

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 102224 ذالماذراء خليل يوذف  19

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111553 اذراء محمد يوذف الدقس 20

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 101302 االء محمود ذعيد ابو عجميى 21

 األزهارتنذيق المواقع وإنتاج  الزراعٌ 111556 امنى زالح نايف خليفى 22

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 107559 ايمان عثمان يحيٍ نباص 23

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 101307 ايمن فتحً حذنً علقم 24

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 117943 آثار إياد محمد محيذن 25

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111555 آالء هارم مبارك المنازير 26

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 94061 بثينى احمد رحاده بنً ذلمان 27

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111561 براءه محمد عبدالحميد الراعر 29

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111562 تاال ذمير حذن عذاف 30

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 105524 تذنيم نازر يوذف عفانى 31

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111563 جمانٌ أحمد موذٍ أمارة 32

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111565 حمزة راتب عيذٍ أبوجلود 33

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111567 دينا محمد حذن ابو حمور 34

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 115371 رغده محمود محمد فاخورى 35

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 118522 رنا نبيل محمد الذيب 36

 الجامعة االردنية 

 المستوى الدقيق -توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 صباحا   05-01:01الساعة  5102-4-52 السبتيوم  

 0الجلسة الثانية في  مختبر كلية العلوم التربوية  

 التخصص الكلية الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم ا

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 119772 رنيم أحمد محمد ذعيد المرداوي 1

 المواقع وإنتاج األزهار تنذيق الزراعٌ 101317 روان مروان عرفان اغا 2

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111570 روعى عدنان اذحق ابو عيرى النترى 3

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 117535 ذرينا نواف محفوظ الحتٌ 4

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 75815 راكر بذام راكر الرمامنى 5

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111578 رذى حذان مزطفٍ البرغوثً                  6

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111582 فرح عبد هللا علً جوده 7
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 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 107790 النا فيزل نايف فواعير 8

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111584 لينا خالد احمد همررى 9

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 107847 ميرنا حبيب فريد الفرح 10

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111593 هبى مدحت يونس رمضان                      11

 تنذيق المواقع وإنتاج األزهار الزراعٌ 111597 والء جمال عبد الجليل الريد خليل          12

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111640 اذيل ابراهيم محمد طارق الخطيب 13

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 107882 اذيل باذم محمد الجواميس 14

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111643 اذيل رمضان محمود محمد                    15

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 115526 ماهر ذعيد الكرديٌ امانً 16

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111646 ايى داود محمود / فرح فريحات / 17

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 118185 آيٌ موذٍ عبدالحافظ الطراونٌ 18

 الػذاءعلم وتكنولوجيا  الزراعٌ 111648 بتول احمد اعبد الخطباء 19

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111649 بتول محمد عز الدين الفتيانً 20

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 93927 براءة محمد أحمد ذواعً 22

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111652 تذنيم حذين محمود اذمر                    23

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111653 حنين امجد عزيز الدباس 24

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111654 حنين عبد القادر اديب ذماره               25

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111655 دانا ذليم راتب ابو رنب                   26

 الػذاءعلم وتكنولوجيا  الزراعٌ 116018 دعاء حذين يوذف النجداوي 27

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111656 دلبر عبد الذتار عبد هللا الكيالنً        28

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111660 ررا محمد عبد الذالم الرفايعى 29

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111661 ررا مزطفٍ ذيب ابو خضير 30

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111662 رقيى بذام احمد الذمارنى 31

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111663 رنا طالب عبد العزيز رحاده 32

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 108137 زكريا علً عبدهللا الرراقٌ 33

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 113564 زكيى ماهر اكرم امين 34

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111669 الدحلىذنابل فؤاد محمد  35

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111672 رود محمد عزات نوفل                       36

 الجامعة االردنية 

 المستوى الدقيق -توزيع اسماء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية 

 صباحا   05-01:01الساعة  5102-4-52 السبتيوم  

 4الجلسة الثانية في  مختبر كلية العلوم التربوية  

 التخصص الكلية الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم 

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 91486 عبير علً فود ارريد 1

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 99457 عدي عبداللطيف علً عيازرة 2

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 106213 غدير عزام عادل الريماوي 3

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 101412 فاروق باير عبدهللا ذواعً 4
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 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111673 لميس حازم علً الزير                      5

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 115341 ميذاء محمود إذماعيل علقم 7

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111680 ناريمان محمد نمر زالح                    8

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 118455 نور إذماعيل هارم القطيرات 9

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 107852 نور محمد ذعيد خليل 10

 وتكنولوجيا الػذاءعلم  الزراعٌ 111681 هبى مزطفٍ محمد عايش 11

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111733 هديل حذن يوذف الرحاحلى 12

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 101424 هديل محمد علً احمد ابو زوفى 13

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111682 هنادي محمد زهير ابراهيم عطيى 14

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 111683 هيام رضا محمد عميره                      15

 علم وتكنولوجيا الػذاء الزراعٌ 101425 وذام خالد ذليمان الرواب 16

 


