
 المرشد االكاديمي
 م. االء عدنان

 هند سمير لطفي موسى 201610131 1
 باسكال فادي فريد الجنيدي 201610165 2
 الرا انور محمد حمد الطيطي 201610166 3
فليحديانا ابراهيم يوسف  201610174 4  
 حازم منذر محمد هايل الزعبي 201610175 5
 دعاء علي حسين عبد 201610178 6
 عمر زيد عبد الفتاح مهدي 201610182 7
 محمد انس موفق ملقي 201610200 8
 حسن حيدر محمد حسن عباس 201610206 9
0ريمة احمد عبد الوهاب  201610212 10  
 بيان سامر ابراهيم مزق 201610214 11
 مؤمن صباح جميل عسكر 201610219 12
 محمد علي سليم بيضون 201610225 13
 يحيى ياسر صالح داود 201610228 14
 ساره عبد الباسط محمد السمارنه 201610231 15
0يارا محمد محمود  201610234 16  
 محمود هاني هاشم محمد 201610239 17
 عبد الرحمن احمد حيدره العولقي 201610250 18
 بيداء سليمان محمود عبد هللا 201610265 19
 نور زهير يوسف الحاج علي 201610270 20
 مصطفى عبد الكريم عبد الوهاب محمد رشيد 201610275 21
 محمد محمد راتب محمد شموط 201610278 22
 االء عزام احمد عرفه 201610280 23
 لما ايمن سعدى عبيد 201610285 24
 فادي ضيف هللا محمد العمارين 201610301 25
0رها مصطفى جاويش  201610318 26  
 محمود احمد محمود محمود 201610319 27
 عبد العزيز سفيان محمد عبد العزيز 201610324 28
 عدي حسام محمد جبر ابو حجير 201610350 29
 ابرار محمد فاضل الجبوري 201610354 30
احمدامنه محمد الحاج  201610376 31  
0ديمه محمد محمد  201610392 32  
 زينة محمد خير اسماعيل السبيعي 201610398 33
 تبارك سعد مجيد الكرطاني 201610408 34
 بانا دعاس ابراهيم قطريب 201610411 35
0محمد مهند وجيه  201610415 36  
 رند خالد عبيد احمد 201610416 37
 رزان محمود خالد الحامد 201610420 38
0حذيفه سعد شاكر  201610424 39  
 مرتضى محمد صالح خلف فرهود 201610426 40
0دياال سامر دهيمش  201610427 41  
 رؤى ناصر علي عليان 201610435 42
0خالد جمال قريع  201610441 43  
 شهد مرتضى صاحب حسن 201610444 44
 والء عماد يوسف ابو حمره 201610447 45
 رهف مازن مصطفى ابو صالحيه 201610452 46
 تقى محمد خليل المصري 201610456 47
 يوسف زياد محمد المشرف 201610458 48
 عبد هللا زياد محمد المشرف 201610459 49
 ليث جالل عبد هللا محمود عبد الغني 201610460 50



0شادي هايل صالح  201610464 51  
 ايه مامون محمد الصليبي 201610482 52

 


