
 المرشد االكاديمي
 أ.د. جمال شريف مال عبد

 فهد جمعه اسماعيل ابو منديل 200910466 1

 رفل بكر "محمد حسين" 201210351 2

 دعاء طالل فليح فليح 201210415 3

 محمد عدنان محمد جبر المومني 201210475 4

0مصطفى عبد السالم الطالب  201220066 5  

عبد هللااركان محمد عمر  201220072 6  

 نهله خالد محمد نزار محمد 201310014 7

0لبنى اسماعيل باكير  201310033 8  

 عمر محمد خليل غنايم 201310151 9

 ريم هشام عبد الرحيم الذهبي 201310182 10

 محمد عالء الدين محمد نقشبندي 201310183 11

 ندى بسام الحاج احمد الدللو 201310304 12

حمزه فليح الجراح رؤى 201310383 13  

0عبد هللا سمير خضره  201310459 14  

 لبنى علوي عمر احمد 201310507 15

0سوزان ماجد الصباغ  201310544 16  

 شهد محمد سالم المعصراني 201310613 17

 مالك ياسر عسكر 201620236 18

 محمد المهدي ياسر عسكر 201620237 19

 رهام هزاع خلف 201620270 20

 اية طارق يوسف عبد الرحمن 201620276 21

 رؤى مازن محمد النشوقاتي 201620279 22

 بتول باسم احمد ابو سرية 201620352 23

 حسام محمد رجه محمد 201620367 24

 مي عاطف موسى ابو عريضه 201610077 25

 وئام محمد رجه محمد 201620368 26

كويكاحمد مروان عبد المنعم ابو  201620373 27  

 بيان ابراهيم داود فاخوري 201620384 28

 روان محمد غياث محمد فتروق شحاده 201620399 29

 فرح عدنان انيس عمر 201620420 30

 مريم خليل اسماعيل الياس 201620464 31

 ايه طراد برجس الزعبي 201620481 32

 افنان فايز عثمان شحادة 201620485 33

محمد هاشم المصريايهاب  201620488 34  

0بشرى فيصل محيسن  201620513 35  

0زيد عبد هللا السعيد  201620516 36  

 عبد هللا تحسين دحام ظاهر 201630006 37

 ميس حميد احمد عبدو 201630008 38

 عمر سمير سردارخان جمعة 201630012 39

0شذى عبد الحميد المسالمة  201630015 40  

اثير غازي محمدجعفر  201630017 41  

 تمارا عدنان عبد القادر العنانى 201630025 42

 تقوى طالب احمد حسين 201630033 43

 امين عبد العظيم احمد خير هللا 201630036 44

0ابي محمد حميد  201630040 45  

 رامي محمد حموش 201630050 46

 محمد يوسف احمد محمود 201630063 47

مصباح عبد الرحمنمريم زياد  201630069 48  

 اسراء امير بشارة العباسي 201630073 49

 ساره ياسر مصطفى عايد 201710001 50

 


