
 المرشد االكاديمي
 د. نبيل النمر

 ميس خالد عبد السالم االعرج 201620196 1
0عمر انمار نزار  201620200 2  
 محمد نور الدين ضياء الدين النشيواتي 201620221 3
 ياسمين رمضان عثمان ابو حشيش 201311121 4
 خطاب عمر علي محمود 201311140 5
 ايالف اشرف خورشيد عبد القادر 201311194 6
 اسيل احمد موسى القواسمي 201311223 7
 زيد محمد خير صالح خليل 201311446 8
خلفمصطفى اركان احمد  201311570 9  
 شهد صالح رميض لطيف 201311581 10
 رغد فاضل عبيد سعود 201311741 11
 النة خالد كامل الناصري 201510722 12
 نردين محمد احمد العايدي 201510727 13
 لين خليل بدوى ابو ريان 201510735 14
 عال ابراهيم مصطفى شيخاني 201510750 15
 بيان نذير الطبجي 201510755 16
0دعاء قاسم الزين  201510756 17  
 محمد جمال عبد الكريم حميد 201510772 18
0اوس محمد المشوط  201510781 19  
 ربى خالد عبد صالح 201510787 20
 نور عبد الرزاق سالم الختاتنه 201510793 21
 غدير علي محمد ابو قدوم 201510795 22
 روند رجائي نخله خليفه 201510807 23
0مروه عبد الرحمن النايف  201510815 24  
 سرى سامي حمد الخريسات 201510816 25
 سفانه حسين محمد شعبان 201510825 26
 رغد قاسم محمد ابو ديه 201510826 27
 خالد كامل سالم اشبير 201510833 28
 نور خلدون يوسف الزعبي 201510842 29
 ريم يحيى عبد الرؤوف مصطفى 201510848 30
 شروق محمد رضوان زيدان 201510849 31
 روال عبد المنعم محمد بطيحه 201510852 32
 دانيه انمار نزار محمود 201510858 33
 حنان ممدوح جميل السالمي 201510877 34
 حنين عبد هللا محمد الخطيب 201510882 35
 فرح كاظم سعيد فقيه 201510885 36
 محمد عبد السالم غالب الجباوي 201510890 37
 حال ثائر عبد اللطيف طلفاح الناصري 201510894 38
 حيدر عباس نصر هللا محان 201510896 39
 علي عباس نصر هللا محان 201510897 40
 لبنى يوسف غازى ابو الحاج 201510902 41
 عبد الرحمن احمد محمد امين ابو كالم 201510906 42
0اريج ياسين الحريري  201510907 43  
 تيماء محمد محمود العمايره 201510910 44
 احمد غياث عبد الحميد عبد الملك 201510931 45
 ئاال برهان فخر الدين جمعة 201510951 46
 لمى ناصر محمد جمعه 201510966 47
 عمار ياسر داود طه 201511000 48
0ايناس هيثم الغزاوي  201511013 49  
0باسل بشار فهمي  201511045 50  



 اسماء قيس حامد البكيرات 201610097 51
 حارث طه محمود احمد 201610114 52

 


