
 المرشد االكاديمي
 م. ايناس ابو قديس

علوانابراهيم محمد مجيد  201620019 1  
 راما عبد الفتاح جمال االسمر 201710038 2
 دانا سامي ابو بكر سيد احمد 201710046 3
 تبارك اسماعيل رمضان احمد 201710050 4
 روان وليد عويجان 201710053 5
 علي حلمي علي عبد ربه سليمان 201710058 6
 رنيم محمد بسام الحلبي 201710064 7
محمد طبيهمروان احمد  201710067 8  
 االء زهير نافذ عليان 201710071 9
0حنين فريد الخميس  201710113 10  
 محمد خالد ماهر حسن 201710121 11
 محمد رجا خلدون دبابو 201710122 12
 عبد السالم فيصل عمر محيسن 201710138 13
 عمر محمود خالد الحامد 201710144 14
 اسامة معين راضي سنان 201710147 15
 يمام رعد نور الدين الرفاعي 201710176 16
0كنانة زكريا عاشور  201710177 17  
0سميه يونس العبود  201710183 18  
 محمد خالد سلمان صايل 201710203 19
 يمنى ياسين محمد الطويل 201710228 20
0ورود امير هاجر  201710231 21  
0اريج معتز الزعبي  201710236 22  
0االء نصر ابو نبوت  201710241 23  
 تقى عبد اللطيف محمد ابو مزروع 201710242 24
0احمد محمد المشوط  201710244 25  
 مهدي حيدر عبد المهدي عباس 201710251 26
 ضحى ايمن محمد الشريف 201710253 27
 معاذ عبد الرحيم موسى غنيم 201710263 28
 قصي سائد يوسف الخضر 201710279 29
 عبد الرحمن سامر محمد صالح عبد الرحمن 201710304 30
 داليا عمر راغب يوسف 201710307 31
 تسنيم محمد نصر نزير عمار 201710336 32
 عبد الحليم محمد عبد الحليم الدقس 201710343 33
0هديل انس ابازيد  201710348 34  
 ميادة عمر فارس يوسف 201710358 35
علي الهادي عمار غانميمنال  201710366 36  
 رهف عبد الباسط عبد اللطيف الحليقاوي 201710372 37
 رنا جهاد عبد اللطيف حمدان 201710374 38
 دانيه محمد عمر سليم 201710377 39
 رهف هيثم جميل عويس مصطفى 201710380 40
 بتول ناصر عاطف شاهين 201710383 41
 فرح ناجح حسني صالح 201710387 42
 سجود كامل سعيد كمال 201710389 43
 ميسر محمود سلمان الهيموني 201710392 44
 محمد نعيم خالد حمدان 201710404 45
 اسيل خليل عران 201710406 46
 ضحى )محمد سعيد( محمد العناتي 201710407 47
 هديل محمد رضوان حسين 201710412 48
 نور سعيد محمود الشهابات 201710416 49
 ايمان عبد الناصر حسن حشمه 201710423 50



 ماهر فراس فايز ظاهر 201710429 51
0حسنى مجيد علي  201710457 52  

 


