
 المرشد االكاديمي
 د. عبدالناصر دقة

 همام طه محمود احمد 201610115 1
0بنان احمد السوادي  201511052 2  
0اخالص محمود كاخيا  201511062 3  
 سمير زياد صبري جوابره 201610005 4
 شادن احمد محمد البالونه 201610048 5
 عبد العزيز يونس عبد الحميد العبود 201610050 6
 محمد عطيه يوسف الخصواني 201311878 7
 يزن ابراهيم سليمان عبد الحافظ 201311898 8
 نكتل حسام يوسف ياسين 201311915 9
0 محمد نور الدين المقداد 201311956 10  
 علي رياض هاشم محمد 201311980 11
 اسامة عالء عبد الرحيم نهام 201311982 12
 محمد علي محمد نوري عبد المجيد 201320002 13
 مريم ماهر مهدي الراوي 201320003 14
 اسراء ماهر مهدي عبد الجبار 201320004 15
 ابراهيم مازن محمد ابراهيم 201320011 16
 طه حسين محمد حمودي 201320013 17
 معاوية شهاب احمد الفي 201320014 18
 زيد فيوز صالح محمد 201320017 19
 بالل علي عبد الغني فتاح 201320021 20
 مصطفى محمد عبد المنعم محمد 201320026 21
 احمد فواز ياسين عبد هللا 201320029 22
 شهد حسين علي حسين 201320030 23
سعد طالب بندر طيبه 201320031 24  
 لينه سعد طالب بندر 201320032 25
 موفق محمد جميل عباس محمد علي 201320034 26
 مؤمن عدنان نعمان عبد 201320047 27
 محمد عزيز جاسم محمد 201320065 28
 احمد فؤاد حسين غيه 201320081 29
 حيدر زاهر فاخر شغاتي 201320088 30
رشيد شمس ولهان عكال 201320123 31  
 عبد هللا رعد كاظم عزيز 201420873 32
 يوسف ظافر ابراهيم حسن 201430002 33
 نوفه فوزى عبد الرحيم حوامده 201510563 34
 شهد عليان محمد الحيارى 201510565 35
 ايه كامل سعيد كمال 201510566 36
 محمد عباس قادر نادر 201510571 37
ابو قطيشحسين محمد حسين  201510574 38  
 احمد اسامه احمد السيد 201510576 39
 ساره صادق عبد الرحمن حسين 201510588 40
 رقيه سعد مجيد الكرطاني 201510593 41
 رهام ابراهيم عبد الفتاح ابو شنب 201510610 42
 ساره ابراهيم محمود توفيق ابراهيم 201510614 43
0ريتا زاهر الدالي  201510627 44  
0شام بالل االحمر  201510633 45  
 مالك فؤاد طالب ناموس 201510640 46
 ساره اشرف خليل عثمان 201510641 47
 هبه حسين محمد النجار 201510646 48
0اشرف جمال شريف  201510648 49  
 وعد مدين موسى صطوف 201510666 50



 حنين مرعي سلمان ابو عروق 201510671 51
سامر يونانساري  201510696 52  

 


