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اإلنتاج الحيواني20120061053حنان عواد ارشيد الزيود     

اإلنتاج الحيواني20130061063اميمه احمد حامد الحجيله

اإلنتاج الحيواني20130061068احمد نبيل دخل هللا كنعان

اإلنتاج الحيواني20130061006ليث مخائيل ابراهيم جبران

اإلنتاج الحيواني20112061003مروان وليد احمد الشبول

اإلنتاج النباتي20120062008ساجده عبدالكريم قاسم بشارات   

اإلنتاج النباتي20120062097عمر محمود علي بدندي      

اإلنتاج النباتي20130062006يحيى حمدان حامد ابوحميد

اإلنتاج النباتي20130062020رزان محمد انور قبالن

اإلنتاج النباتي20120062118مي نهار حمد البشتاوى     

اإلنتاج النباتي20130062039نداء عدنان محمد البواعنه

اإلنتاج النباتي20140062011هبه عبدالرحمن ابراهيم الزعبي

اإلنتاج النباتي20130062116زينب مصطفى محمود المحاسنه

اإلنتاج النباتي20112062014رحمه فرحان عواد السرحان

التربة والري20090068075لينه مصطفى صالح السعيد

التربة والري20120068073ياسمين صالح محمد الطاهات    

التربة والري20120068074مشهور عبد الكريم مشهور زريق    

التربة والري20120068076زين الشرف موسى احمد الزغول

التربة والري20130068007شفاء ابراهيم احمد جرادات

التربة والري20130068002سميه عمر محمد الصنابره

التربة والري20130068009اسماء محمد احمد عثامنه

التربة والري20130068019تسنيم وليد خالد المومني

التربة والري20130068028ساجده مصطفى محمود االسمر

التربة والري20130068076اسامه محمد فوزى الداللعه

التربة والري20130068016ربى نجيب حمزه الشهاب

التربة والري20130068064نور نايف علي العوامره

ألثالثة:   الجلسة   
2017-11-12االحد : اليوم 

2:00-12:30:الوقت 



التربة والري20120068092محمود علي الشقران" عماد الدين  "

التربة والري20102068005معتصم عبد هللا محمد الزعبي

التربة والري20122068006لينا احمد محمد الزعبي     

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20110063059ديمه اسماعيل هاشم الجراح

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20120063020ايمان مسلم سالم عليمات     

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20122063027غيداء ايمن عيسى الحليسي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20122063028فاطمة يوسف فالح ابو الكشك

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063028علي محمد محسن علي مطر

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063102اسيل ابراهيم محمود الترك

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063096حنان حمدان عبدهللا الخشان

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063005انوار نور الدين محمد الياسين

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063084سماح هود احمد الجوارنه

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20120063088امجد عبد الكريم علي بني  حمدان

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063081احمد نعيم صالح الوقفي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063034مريم احسين عبدالمولى الخزاعلة

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063058مرام سالم محمد بحراوى

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063059سلسبيل محمود محمد البحراوى

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063103رميثه حسين مصطفى الدوالت

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20120063087عبد هللا امجد احمد كنعان    

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063037بيان بسام صبحي ابوزبده

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063043براءه محمد ياسر النابلسي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063036هديل باسم صالح مساعده

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063031لبنى عبدهللا مصطفى العودات

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063038بيان عثمان عيسى هزايمه

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063110سوار رزق خالد ابوبكر

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063040ثائر احمد جابر الطيطي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063046سجود فالح علي الجمل

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063020بيان عطيه سعيد الظاهر

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063028اسيل رضوان عقله العنزي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063055ساره عبدهللا خالد ابوالهيجاء

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063032شيرين باسم عدنان الكردى



التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063113محمد ياسر ابراهيم العيسى

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20142063021فرح رائد عادل القدسي

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20142063024احمد علي خالد السرميني

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20142063029صبحي نبيل صبحي أبو حسين

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20122063049غالية  حاتم يونس البايض
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التغذية وتكنولوجيا الغذاء20130063126هديل غازى فالح ابوجاموس

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20132063052مالك مهدى احمد المومني

التغذية وتكنولوجيا الغذاء20102063042آيات سعيد منصور البشير

التربة والري20122068008االء احمد عبد الكريم السلمان
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