
 المرشد االكاديمي
 د. منصور حداد

0سالم زياد البقاعي  201410132 1  
 رؤى كمال محمود جبر 201410147 2
 محمد حربي نبيل محمد حربي الرازم 201410169 3
 ناديا جودت محمد الشايب 201410172 4
 ياسمين اسماعيل محمد سعيد جبر طه 201410175 5
 مجد احمد يوسف عسكرى 201410178 6
 محمد احمد عبد حسن 201410180 7
0غيداء خالد الحالق  201410186 8  
 ياسمين حسين محمد حجو 201410195 9
 ختام فايز عبد هللا ابو هشهش 201410197 10
0رغد حسام الدين العمر  201410200 11  
 علياء توفيق محمد القيسي 201410207 12
 بشرى محمد خير حماديه 201410208 13
 مها وليد يوسف عبد القادر 201410211 14
 كرار فؤاد سلمان مزهر 201410219 15
0بيان ابراهيم طبوش  201410222 16  
 زكريا قيس يحيى حسن 201410225 17
 غدير احمد خالد عبد المجيد قصاب 201410238 18
 حيدر عبد هللا اسمر منخي 201410255 19
 بشار محمد ذيب ابو عبيد 201410270 20
 عبد العزيز عبد ربه ابراهيم الوريكات 201410278 21
 بالل جهاد حسين دويدار 201410297 22
 نور عاصي كاكه حمه محمد 201410303 23
 اميره عبد هللا النميري 201410307 24
0ديانا خالد الشعراني  201410311 25  
 ايهم شهاب عارف ابو شهاب 201410317 26
0هاجر مصيف جاسم  201410323 27  
 االء خليل علي الكيال 201410324 28
 ايمن بسام سعيد الجمل 201410334 29
0"محمد مظهر" شربجي لجين  201410351 30  
 رشيد محمود رشيد زهران 201410356 31
 لميس محمد علي عبد الكريم المصري 201410370 32
 مؤمن محمد هاني ابراهيم يلداني 201410375 33
 حسان ثابت نجاح علي 201410380 34
 ربى محمد كامل الصهابين 201410383 35
 بكر احمد صبار حسين 201410386 36
 بالل خزعل شعبان عبد هللا 201410424 37
 احمد حامد ابراهيم مهيدي 201410425 38
 منال معاويه الحمد المحمد 201410433 39
 طارق منير علي ابو السمن 201410436 40
 تقى جبر فالح لبش ابازيد 201410448 41
 مرال يشار احمد محمد 201410450 42
0يمان طلعت الزعبي  201410455 43  
 آمين عالء الدين عبد الرزاق 201410478 44
 الصيدلة 201410496 45
 وسق رياض حسين عبد الرحمن 201410517 46
 ليث محمد عبد طالب 201410523 47
0تليد محمد الموسى  201410558 48  
0رشا جمعه الموسى  201410559 49  
 عمر محمد جاسم عبد 201510547 50



حسن طوباسيرائده بديع  201510551 51  
 ساره شاكر محمود عبوش 201510552 52

 


