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 تغذية اإلنسان والحميات 0143816 وفاء محمد ممدوح القدومي  .175

 اإلنتاج الحيواني 0143880 حازم محمد ذياب الخوالده                   .176

 الوقاية النباتية 0143898 هديل احمد عيسى المرازيق  .177

 البستنة والمحاصيل 0143906 عمار نمر اسحق العوضي                      .178

 البستنة والمحاصيل 0143911 روان بسام جبر جابر                        .179

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0143918 عبد اهلل مصطفى فارس الماضي  .181

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0143923 ابتهال ياسر ضيف اهلل الدويكات  .181

 تغذية اإلنسان والحميات 0143951 بتول جمال توفيق ابو شامي  .182

 الوقاية النباتية 0143966 امير مراد حسين جوهر  .183

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0143967 هيا نضال محمد سالم  .184

 اإلنتاج الحيواني 0143969 طلب واثق دامس المحاميد  .185

 الوقاية النباتية 0143975 سليم يعقوب عبد ابو صيام  .186

 اإلنتاج الحيواني 0143978 مروان عبد القادر محمد دخان  .187

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0143988    االء ناصر محمد ابو عجميه               .188

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0143991 بشار محمد يوسف بني عطا  .189
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 كلية الزراعة 

 االسم الرقم
الرقم 

 الجامعي
 التخصص

مكان 
 االمتحان/الوقت

  البستنة والمحاصيل 0144002 عبير احمد عبد الرحمن العبسي               .191
 
 
 
 

الدراسات العليا  
الجلسة الثالثة 

 مساًء 05:31-5

 
 

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0144012 صهيب نعيم محمد بني مصطفى  .191

 تغذية اإلنسان والحميات 0144015 البغدادي ليان نبيل سليم  .192

 تغذية اإلنسان والحميات 0144047 نجود هايل صبحي الطعامسه  .193

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0144078 حمزه خالد مصطفى مطلق  .194

 الوقاية النباتية 0144142 هبه علي محمد رواشده  .195

 لحمياتتغذية اإلنسان وا 0144143 اسيل خالد نعيم طبازه  .196

 تغذية اإلنسان والحميات 0144226 ساره اسامه يعقوب ابو خلف  .197

 تغذية اإلنسان والحميات 0144227 اسيل /محمد راسم /جميل القيسي  .198

 تغذية اإلنسان والحميات 0144251 هبه جهاد علي ابو زهره                     .199

 األراضي والمياه والبيئة 0144255 رزان خليل هاشم السراديح                   .211

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0144256 سينا فوزي احمد جنب  .211

  تغذية اإلنسان والحميات 0144259 اسراء احمد محمد العواجنه                  .212
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القاعات العلمية  
الجلسة الثالثة  

 مساًء 05:31-5
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تغذية اإلنسان والحميات 0144265 لينا محمود محمد شاهين  .213

 تغذية اإلنسان والحميات 0144266 ميرا هاني /امين بروسك/ الكردي  .214

 األراضي والمياه والبيئة 0144282 نور ناظم محمد ابو سعده                    .215

 تغذية اإلنسان والحميات 0144292 الدباسرنا رائد مظهر   .216

 تغذية اإلنسان والحميات 0144309 بيان علي ابراهيم /الجرادات العمرو/  .217

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144331 قانته مصطفى علي الحياري  .218

 تغذية اإلنسان والحميات 0144336 شهد محمود يعقوب ابراهيم  .219

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144345          ساره بشار منير علم الدين         .211

 األراضي والمياه والبيئة 0144351 نداء عالء الدين احمد دوعر                 .211

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144352 حسين جعفر حسين ابو سليم  .212

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144355 احمد علي احمد ابراهيم  .213

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144358 ضحى الفاروق سميح خلف  .214

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144365 ساره سلطي محمد الزعبي  .215

 تغذية اإلنسان والحميات 0144373 اسيل ربيع محمد قوال غاصي                  .216

 األراضي والمياه والبيئة 0144380 هناء نديم جميل الصيفي                     .217

 تغذية اإلنسان والحميات 0144385 ي                  روال رمزي سيمون الشام  .218

 تغذية اإلنسان والحميات 0144392 انوار زهير محمود الخزاعلة  .219

 تغذية اإلنسان والحميات 0144407 حنين عبد الناصر نوري ديرانيه  .221

 تغذية اإلنسان والحميات 0144408 هبة اهلل طارق محمود الصغير  .221

 تغذية اإلنسان والحميات 0144409 الب                   لين علي سامي ابو ط  .222

 تغذية اإلنسان والحميات 0144411 دانيه عصام محمود القيسي                   .223

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144415 تاال عبد السالم بديع بني فضل              .224

 لحمياتتغذية اإلنسان وا 0144416 شهد مامون /محمد خير /صباح  .225

 تغذية اإلنسان والحميات 0144421 هديل فارس يوسف قاسم  .226

 األراضي والمياه والبيئة 0144425 احالم علي احمد خليل                       .227

 اإلنتاج الحيواني 0144438 ابراهيم حسن ابراهيم العبابنه  .228
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 كلية الزراعة 

 االسم الرقم
الرقم 

 الجامعي
 التخصص

مكان 
 االمتحان/الوقت

  تغذية اإلنسان والحميات 0144443 االء حازم حلمي عابدين  .229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العلمية اعاتالق
  الثالثة الجلسة

 مساًء 05:31-5

 تغذية اإلنسان والحميات 0144460 ا زكريا نايف ابوشقيرالر  .231

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144465 هدايه علي حسن العساف                      .231

 تغذية اإلنسان والحميات 0144467 دانيه حسام فوزي الكوامله  .232

 تغذية اإلنسان والحميات 0144506 عال كمال عبد اللطيف الددو  .233

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0144520 ر احمد ملحماسالم عم  .234

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144527 والء خليل محمد العجارمة                   .235

 األراضي والمياه والبيئة 0144538 اسرار فيصل موسى ابو خليفه  .236

 تغذية اإلنسان والحميات 0144549 هناء محمد عبد الرحيم سمرين  .237

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144553 نردين ابراهيم عبد اهلل العمرى  .238

 تغذية اإلنسان والحميات 0144554 رزان بسام /عبد الرسول/ سكر  .239

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0144563 زين خالد هاشم الدباس                      .241

 نسان والحمياتتغذية اإل 0144605 ريم خالد محمد الباكير  .241

 تغذية اإلنسان والحميات 0144617 دانيه نزيه احمد علي  .242

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144621 فريده محمد نافذ عبيد                      .243

 تغذية اإلنسان والحميات 0144624 ساره عمر يعقوب خضير  .244

 نسان والحمياتتغذية اإل 0144637 افنان احمد محمد ياسين                     .245

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0144646 روان اسامه حسن رمضان                      .246

 تغذية اإلنسان والحميات 0144653 ايمان موسى احمد ابو عمير                  .247

 األراضي والمياه والبيئة 0144683 رانيه سمير عمر ابو لبن                    .248

 تغذية اإلنسان والحميات 0144685 البشتاوي شمس محمد هاني  .249

 تغذية اإلنسان والحميات 0144699 فدوى حسن/ محمد علي/ اصرف  .251

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0144725 حنين ماهر محمد الشوابكه  .251

 األراضي والمياه والبيئة 0144727 داال احسان عبد الحليم الرياالت  .252

 الوقاية النباتية 0144737 يىبراء عزمي عبد الفتاح يح  .253

 تغذية اإلنسان والحميات 0144770 بيان سهيل علي هياجنه  .254

 األراضي والمياه والبيئة 0144817 ضحى اكرم عبد السميع حريز                  .255

 البستنة والمحاصيل 0144925 نور الدين حسن محمد سليمان                 .256

 البستنة والمحاصيل 0144936 احمد غسان نبيل بليبله  .257

 تغذية اإلنسان والحميات 0144946 حنان كامل حمود العضايله  .258

 5التاهيل  علم وتكنولوجيا الغذاء 0145103 ايه حسين عوده الحنيطي  .259

الجلسة الثالثة 

 مساًء 05:31-5
 
 
 
 
 
 

 تغذية اإلنسان والحميات 0145106 دينا علي محمد ابو ذان  .261

 تغذية اإلنسان والحميات 0145441 نسرين ناصر عطيه محيسن  .261

 تغذية اإلنسان والحميات 0145519 رعد محمد ضيف اهلل الوريكات  .262

 تغذية اإلنسان والحميات 0145566 غيداء علي محمد القرنه  .263

 تغذية اإلنسان والحميات 0145576 حنين ايمن محمود رباع  .264

 اإلنتاج الحيواني 0145676 ليث محمد علي الرياحي  .265

 تغذية اإلنسان والحميات 0145679 نبراس شهاب محمود الصوالحه  .266

 البستنة والمحاصيل 0145693 اسراء هاني علي قنديل  .267
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 كلية الزراعة 

 االسم الرقم
الرقم 

 الجامعي
 التخصص

مكان 
 االمتحان/الوقت

  علم وتكنولوجيا الغذاء 0145737 ي سعيدشادن نضال نظم  .268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 التاهيل
 الثالثة الجلسة

 مساًء 05:31-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األراضي والمياه والبيئة 0145760 ساره سليم سعيد بواعنه  .269

 تغذية اإلنسان والحميات 0145782 نداء رياض عبد الرحمن ابو زهره  .271

 البستنة والمحاصيل 0145870 احمد علي سليمان المغيربي  .271

 ا الغذاءعلم وتكنولوجي 0145893 دينا جمال رضا الدقه  .272

 تغذية اإلنسان والحميات 0145966 عبير محمد عبد المنعم العباسي  .273

 البستنة والمحاصيل 0146026 رزان محمد شحاده العواوده  .274

 البستنة والمحاصيل 0146050 سالم نايل احمد الشيحان  .275

 تغذية اإلنسان والحميات 0146058 غرام غالب عوده البقور  .276

 الوقاية النباتية 0146129 حفيظ العفيشاتليث عبد اهلل عبد ال  .277

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0146150 ساجده سعدي محمد جويحان  .278

 تغذية اإلنسان والحميات 0146164 ايمان احمد نواش القادري  .279

 تغذية اإلنسان والحميات 0146171 ساندرا عاطف متري صويص  .281

 اإلنسان والحميات تغذية 0146194 دانيه موسى عمر ابو ذياب  .281

 تغذية اإلنسان والحميات 0146218 شيماء محمد حسين عبابنه  .282

 األراضي والمياه والبيئة 0146219 وعد محمد مفضي الحياصات  .283

 تغذية اإلنسان والحميات 0146237 سلوى عبد الفتاح محمد الغرابلي  .284

 األراضي والمياه والبيئة 0146248 سلسبيل محمد علي ابو ظريس  .285

 البستنة والمحاصيل 0146261 محمد خالد اسماعيل الفرجات  .286

 تغذية اإلنسان والحميات 0146297 هيفاء عامر لؤي بليبله  .287

 تغذية اإلنسان والحميات 0146404 لينه جمال احمد حسنين  .288

 تغذية اإلنسان والحميات 0146651 انوار انور حمدان العساف  .289

 الوقاية النباتية 0146934 معتصم يوسف محمد ابو مسلم  .291

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0146962 رزان عصام محمد المبيضين                   .291

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0146994 رناد عيسى محمد ابحيص                      .292

 الوقاية النباتية 0147010 هبه ناصر مصطفى الحوساني  .293

 الوقاية النباتية 0147031 ازن جهاد /ابوخالد التميمي/عثمان م  .294

 البستنة والمحاصيل 0147067 دانا رائد محمد القطناني  .295

 تغذية اإلنسان والحميات 0147077 بشرى انيس شامخ محمد  .296

 اإلنتاج الحيواني 0147086 عمر احمد عبد اللطيف غطاشه  .297

 الوقاية النباتية 0147116 ايمن محمود فايز النمر                     .298

 تغذية اإلنسان والحميات 0147158 روان وضاح عبد الحميد حريز  .299

 اإلنتاج الحيواني 0147184 محمد علي محمد السعافين                    .311

 الوقاية النباتية 0147186 روند جمال رشدي ابو صالح  .311

 لحمياتتغذية اإلنسان وا 0147196 ياسمين اديب عارف عجاج  .312

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0147202 عبير صالح مفلح العدوان                    .313

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 0147270 أريج عبد الحكيم حسن الغانم                .314

 تغذية اإلنسان والحميات 0147342 تاال محمد علي الشوابكه  .315

 علم وتكنولوجيا الغذاء 0147349 احمد عبد الفتاحمحمود عالء الدين   .316

 تغذية اإلنسان والحميات 0147480 ميس ايمن عبد الرحمن القدومي  .317
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 كلية الزراعة 

 االسم الرقم
الرقم 

 الجامعي
 التخصص

مكان 
 االمتحان/الوقت

  تغذية اإلنسان والحميات 0147503 وجد عماد حمد الزغايبه  .318
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 التاهيل
 الثالثة الجلسة

 مساًء 05:31-5

 البستنة والمحاصيل 0147662 قيس بدوى محمد حسن  .319

 اإلنتاج الحيواني 0147666 عبدالقادر فواز عبد القادر العليمي         .311

 تغذية اإلنسان والحميات 0147807 ضحى ماجد غالب النابلسي  .311

 اإلنتاج الحيواني 0147820 رناد اسامه عبد الرحمن فريح  .312

 اإلنتاج الحيواني 0147824 احمد عبد الحميد عبد الرحمن بنات           .313

 الحمياتتغذية اإلنسان و 0147831 ايه عبد الهادى احمد عايش  .314

 تغذية اإلنسان والحميات 0147874 منار محمد عبد اهلل يوسف  .315

 تغذية اإلنسان والحميات 0148008 اسراء سميح محمد عمرو  .316

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 0148131 ربا ابراهيم اسليم السواركه  .317

 تغذية اإلنسان والحميات 0154877 دعاء سالم محمد العوراني  .318

 تغذية اإلنسان والحميات 0166570 سماح /محمد جمال/ سليمان القواس  .319

 البستنة والمحاصيل 2110151 عبدالرحيم خليل مسلم الحواتمة  .321

 تغذية اإلنسان والحميات 2120022 النا حسن غالب شكري  .321

 تغذية اإلنسان والحميات 2120183 هبه عمر صبحي الصرايره  .322

 األراضي والمياه والبيئة 2120280 تاال جمال غالب السكر  .323

 تغذية اإلنسان والحميات 2120442 لما نايف فالح الشوابكه  .324

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2120475 سامر ابراهيم عليان التراكيه  .325

 علم وتكنولوجيا الغذاء 2120501 سماح عبد اهلل عوده حرز اهلل  .326

 تغذية اإلنسان والحميات 2120819 شهد غسان جميل الحنيطي  .327

 تغذية اإلنسان والحميات 2120910 اسراء عاطف مسلم الطميزي  .328

  تغذية اإلنسان والحميات 2120974 أسيل إبراهيم أحمد القواسمة  .329
 
 
 

 0التاهيل 

الجلسة الثالثة 

 مساًء 05:31-5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وادارةاألعمال الزراعية اإلقتصادالزراعي 2130083 جهينه خالد محمود السيوف  .331

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 2130096 مرح معتصم نجيب المالكي  .331

 تغذية اإلنسان والحميات 2130103 ميسم حسن مصطفى الترك  .332

 تغذية اإلنسان والحميات 2130137 روان يوسف ابراهيم عبد القادر  .333

 والحمياتتغذية اإلنسان  2130163 لجين مصطفى محمد ابو شادوف  .334

 تغذية اإلنسان والحميات 2130231 دنيا طالل حازم كمال  .335

 تغذية اإلنسان والحميات 2130233 امل سالم بشير الحوراني  .336

 تغذية اإلنسان والحميات 2130249 داليه محمد بشير عبد المعطي الجوهرى  .337

 الغذاءعلم وتكنولوجيا  2130255 مروه مخلد بركات البخيت                    .338

 علم وتكنولوجيا الغذاء 2130297 فاطمه محمد حسين الصميعات                  .339

 اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعية 2130424 لما احمد محمد الدوس                       .341

 تغذية اإلنسان والحميات 2130429 اسراء انور ابراهيم حسين  .341

 تنسيق المواقع وإنتاج األزهار 2130442 حنهجهينه مسلم سليمان الروا  .342

 البستنة والمحاصيل 2130496 محمود خليل محمد الضويمر  .343

 تغذية اإلنسان والحميات 2130587 زكريا عبد الحليم خنيفس العودات  .344

 تغذية اإلنسان والحميات 2130591 هديل اكرم جميل الشمايله  .345

 نسان والحمياتتغذية اإل 2130681 دعاء احمد عبد يوسف  .346
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 كلية الزراعة 

 االسم الرقم
الرقم 

 الجامعي
 التخصص

مكان 
 االمتحان/الوقت

  تغذية اإلنسان والحميات 2130729 رساله محمد سعد المناصير  .347

 0التاهيل 

الثة الجلسة الث

 مساًء 05:31-5

سوسن /محمد بسام/ /محمد تيسير/   .348
 شغليل

 تغذية اإلنسان والحميات 2130799

 تغذية اإلنسان والحميات 2131063 ايه نضال وجيه جابر  .349

 تغذية اإلنسان والحميات 2131066 ديمه مصطفى حسن العفيف  .351

 


