
 

 المرشد االكاديمي
 د. عبير شنودر

 دانية فتحي محمد علي ابو ناصر 201710007 1
 لينه يحيى مصطفى الحسن 201710014 2
0منيب مهاب السمان  201610089 3  
 مينا عصام عبد هللا محمد 201310689 4
 ريمه محمد انور جطل 201310755 5
0بلقيس هيثم العيد  201310793 6  
 سعيد عادل الشحادات 201310823 7
منعم مجيد جاسم مكرم 201310915 8  
 اسامة عدنان وسام احمد 201310919 9
 محمد المصطفى خالد جمعه اهميل 201310932 10
 غزل يوسف جابر حسين 201310939 11
0وطبان ناصر حسين  201310962 12  
 رغد محمد عبد الرحمن الصوري 201311039 13
 زيد محمد عليان عودات 201311053 14
احمد صالح الحيارىدردانا  201610486 15  
 رهف منهل احمد حاج اسعد 201610506 16
 وسن مرتضى جاسب الفرحان 201610522 17
 رنين معين سميح عاشور 201610523 18
 عبد هللا حاتم فاضل علي 201610526 19
 هشام رياض عبد اللطيف ابراهيم 201610536 20
 مهند محمد عبد حسن 201610540 21
 زياد فياض حسين فياض 201610542 22
 راشد محمد احمد رباح 201610552 23
0ميس معتصم العيد  201610559 24  
 عاصم صالح عبد الكريم ابو سل 201610561 25
 تيماء عبد هللا محمد المومني 201610569 26
 حارث مثنى علي خليل 201610578 27
 ليث احمد محمد الربابعه 201610581 28
 هاجر باسل عبد العزيز عبد الرزاق 201610584 29
 ساره احمد هاشم محمد 201610616 30
 ايالف عبد االمير عبد الوهاب احمد 201620031 31
 فرح عالء حسين علوان 201620035 32
 كريم طالب شمران نايف 201620039 33
 عائشة عبد المجيد حسن سليمان 201620042 34
0الدين اسامة زيد صفاء  201620045 35  
 محمد عارف عبد هللا حمزه 201620048 36
 سما عارف عبد هللا حمزه 201620049 37
 خالد غسان قاسم عيد 201620050 38
 دعاء رشيد مطلك مخيلف 201620060 39
 ايه عبد الرحمن حامد فرحان 201620067 40
 فرح ذيب علي طه 201620085 41
 محمد ناصر صبحي عاشور 201620102 42
 سحر مولود علي مبارك 201620114 43
 عبد هللا عبد الرزاق خلف عبد الرحمن 201620126 44
 حامد نصار احمد جرجيس 201620131 45
 معاذ محمد محمود مصطفى 201620165 46
 احمد فؤاد احمد الشعبان 201620173 47
 زيد خالد تركي العلي 201620174 48



 مجد سمير عبد الرازق حجازى 201620181 49
0هديل صالح سالمي  201620183 50  
 حنين عبد الرحمن محمد الفي 201620187 51
 سالم فرحان عقيل المحمد 201620189 52

 


