
 المرشد االكاديمي
 د. محمد الدهون

 شهد نايف بكر احمد 201510698 1
 محمد نايف بكر احمد 201510699 2
 زيد حازم عبد هللا خليل 201510708 3
 هبة هللا رافت علي االشقر 201510710 4
 امين زاهر طاهر رشيد 201510718 5
 ابو بكر فالح حلو حمد هللا 201320165 6
 أماني مروان محمد القداح 201320186 7
 والء مهند قاسم محاميد 201320248 8
 عمر عبد الهادي عمر سنيل 201320270 9
 هبه سالم احمد رسول 201320597 10
 هند رشيد "محمد سعيد" قرة ولوس 201320637 11
 عبد هللا زاهر عاصم جمال الدين 201330055 12
 اماندا سلمان 201410005 13
 اشلي سلمان 201410006 14
 عبير علي عدنان 201410009 15
 ياسمين احمد محمد الخرابشه 201410030 16
0ميسان نزيه البلخي  201410033 17  
0 0حسام الدين غول  201410039 18  
 بتول حارث محمود الريماوي 201410053 19
0يسر منصور الخيرات  201410063 20  
0البيطار  روان فواز 201410067 21  
0رود احمد الصبرا  201410084 22  
 شهد ظاهر مكي الالمي 201410087 23
 جنه ظاهر مكي الالمي 201410088 24
 مصطفى احمد عبد اللطيف رحمه هللا 201410092 25
 لين مروان محمد العوض 201410093 26
 علي محمد مصطفى محمود 201410096 27
حشمه عبد الهادي صالح 201410114 28  
 اسراء مروان عوده ابو تيلخ 201410121 29
 محمد عالء عاصم طليمات 201410126 30
 بنان ابراهيم مصطفى الحلبي 201410129 31
 ديمه عماد يوسف مهدي 201710017 32
ايالف موسى كنعان داود  201710019 33  
 رهف امجد محمد ابو حق 201710029 34
 مجد الدين اشرف محمد الدبابسه 201710464 35
 محمود عادل محمد عوده 201710466 36
 سالي محمد خليل الياصجين 201710468 37
 هيا فتحي ابراهيم صويلح 201710471 38
 عبد الملك عبد اللطيف محمد الناصر 201710485 39
 زيد موفق محمد الصالحي 201710491 40
0المقداد حمزة نور الدين  201710492 41  
 ندى اسعد امين سرداح 201710507 42
 عالء امين خالد عبد الرحيم 201710534 43
 احمد اسحق علي ابو حلوه 201710535 44
 مصباح خالد مصباح العناتي 201710547 45
 امجد احمد طلب فرحان 201710550 46
0مروه عادل السليم  201710553 47  
البالونهاثون احمد محمد  201710557 48  
 لين ماهر سعدو ابو خاص 201710564 49
 سما عدنان محمد عالوي 201710574 50



 هنادي محمود محمد نجيب 201710584 51
 شهد نايف بكر احمد 201510698 52

 


