
 المرشد االكاديمي
 م. اسماء الشرع

 فراس زهير سلوم 201610483 1
 لجين محمد امين محروس ابو زعرور 201610618 2
 االء طالب موسى ابو مراد 201610622 3
 رزان بسام ابراهيم المقوسي 201610626 4
 مصطفى علي خلف سبع 201610634 5
 احمد هادي فوزي عبد هللا 201610635 6
 مصطفى حيدر عبدالرضا حميد 201610638 7
 محمود رعد عطا مكي 201610639 8
 محمد حسين "الحاج محمد" العتوم 201610647 9
 محمد عصام عبد هللا محمد 201610649 10
0رنده خالد المصري  201610653 11  
 لجين فراس صالح الخمور 201610667 12
 ليث رمضان سليمان السوطرى 201610691 13
 حسني باسم حسني مشتهى 201610698 14
 يوسف حسام طارق ياسين 201610699 15
 سهند يوسف طيب صالح 201610704 16
 محمد عبد هللا مروان شحده التميمي 201610712 17
 ابراهيم خالد ناصر محمود العلي 201610713 18
 مصطفى ظافر جعفر جواد 201610714 19
 الياس مبارك الياس الجوابره 201610715 20
0شهد محمد مندو  201610717 21  
 امنه مصعب ممتاز عبد اللطيف 201610741 22
 صفا رفعت محمد مصطفى 201610750 23
 مهدي حسين عبد علي عبد عون 201610762 24
 رحمه عدنان محمد عالوي 201610768 25
0جنان حسين الغوثاني  201610779 26  
 محمد هاشم محمود محمد 201610785 27
 زينب محسن شياع محسن 201610789 28
 روزان خليل علي خليل عطية 201610800 29
 نور الحسن فالح نصيف 201610821 30
0براء عبد القادر خير هللا  201610834 31  
0اسراء عبد القادر خير هللا  201610835 32  
0ناصر يوسف الياسين  201610857 33  
 عبد القادر هيثم عبد القادر قدور 201610858 34
 راندي سامي حنا داود 201610864 35
 محمد نجيب جابر ابو زايد 201610865 36
 احمد فارس حسن سعود 201610872 37
0سميه يوسف الزعبي  201610878 38  
 محمد طارق حسن مشيري 201610884 39
عباسعمر عبد الخالق عبد الرحيم  201610892 40  
0مروى اكرم الخطبا  201610893 41  
 ايمان اسماعيل حسين علي 201610910 42
 اسراء عثمان غانم محمد نوري 201610913 43
 تبارك مهند قاسم محمد 201610914 44
0محمد نصر الديري  201610916 45  
0نائله صفوح السطور  201610938 46  
 دينا احمد باقي احمد 201610940 47
 ابراهيم نبيل محمد يحيى 201610941 48
 محمد ليث شامل عباس شامل 201610947 49
 محمد نعمان علي سعيد 201620005 50



 القيصر فاضل عبد هللا عودة 201620009 51
 ديالن هاوري عبد الكريم محمد 201620016 52

 


