
 المرشد االكاديمي
 د. محمد بيان

 يارا منذر علي الخطيب 201720067 1
 افنان نصري عبد الهادي ابو داود 201720071 2
 حسن خالد لقمان ابراهيم 201720075 3
 طه خالد طه محمد 201720076 4
الحميدمحمد عبد الحميد جاسر عبد  201720091 5  
0محمد بسام الكنج  201720092 6  
 محمد اسامه العجنجي 201720108 7
 عروب محمد عيسى جرادات 201720110 8
 فيصل عباس الحاج محمد 201720119 9
 رانيا احمد محمد عتوم 201720123 10
 مريم محمد محمود عالونه 201720144 11
 محمد احمد عمر الشعبان 201720149 12
 مروه محمود باكير الوتار 201720162 13
 سنا صائب كامل الالال 201720163 14
 ايبك هيثم فرحان الشطناوي 201720172 15
 داليا احمد شاكر المثنو 201720176 16
 راما معن مصطفى اللهاليه 201720183 17
 عبد الملك مروان محمد سليمان 201720205 18
شلبيمحمد كمال صالح  201720209 19  
0زينب محمد سليم  201720228 20  
 ادريس محمد سليم ابو صالح 201720257 21
 علي حسين كولي ناهي 201720258 22
 روال نبيل موسى صالح 201720267 23
0محمود مازن باره  201720289 24  
 عائشة محمد عبدو شربجي 201720303 25
 علي شاكر احمد محمد 201720313 26
 رضوى مصطفى عبد هللا ابراهيم شعيب 201720335 27
 غسان صالح عيسى جاسم 201720397 28
 سامر عبد هللا عمارة خضير 201720402 29
 ليث ذنون انيس حسين 201720421 30
 رغد سامي عبد الفتاح الخطيب 201720450 31
 يزن ايهاب الناشى 201720452 32
 نور الهدى هيسم محمد الشريف 201720459 33
 انس احمد دابله 201720465 34
 حنين محمد فايز ابو ساره 201720487 35
 مئاب اديب انور حمد 201720510 36
 معمر عماد ادريس مصطفى 201720511 37
 ياسمين سالمه خليل ابو اكريفه 201720522 38
 عنان سمير محمد تيم 201720545 39
 عبد الرحمن منيب فهد جرن 201720546 40
 امنه محمود عبدو الظريف 201730003 41
 ايلياء ناصر فايز يوسف 201730020 42
 رغد عبد الرازق محمد الكردي 201730022 43
 عدي عدنان اسماعيل الجباوي 201730028 44
 ساره ابراهيم علي عتوم 201730030 45
 رانيا فريد محمود ابو عيسى 201730035 46
نوريعمر ثابت خيري  201730041 47  
 روال وصفي جميل الدعامسه 201730043 48
 عبد السالم زاهر عبد السالم حمد 201730048 49
 ادهم خضر العبد مناور 201730049 50



0محمد زهير شماع  201730059 51  
 زهراء حسنين عباس عبد الكريم 201730062 52

 


