
 المرشد االكاديمي
 د. قتيبة احمد ابراهيم

 ناديه انور توفيق منصور 201710587 1
 احمد وسام محمود علوان 201710588 2
 حمزه محمد عبد الحميد الشردوب 201710589 3
 حنين محمود بهجت هادي 201710602 4
0تميم محمود بيطار  201710603 5  
 عمر خليل ابراهيم صالح 201710608 6
0رغد محمد خشفه  201710611 7  
0مرح يوسف المحاميد  201710627 8  
 جود محمد سامر عمر سيد عيسى 201710637 9
 الرا عبد هللا برهان عبدان 201710638 10
اسامه عبد هللا خالد ود 201710656 11  
0ساره نبيل شعبان  201710665 12  
 رزان ياسين ابراهيم حمو 201710668 13
 وضاح وليد يحيى السليم 201710673 14
 سالفه عادل سليمان طعمه 201710680 15
 نعمه بسام جميل سعيد 201710688 16
 شروق عبد هللا مصطفى سليمان 201710689 17
 لوليا محمد بسام النجار 201710693 18
 هنده رضا ابراهيم علي 201710698 19
 عبد الرحمن حسين كليبان علي 201710700 20
 الحسين سعد سعدي حميد 201710714 21
0مايا محمد الزامل  201710731 22  
 عبد هللا حسين احمد عبد الحميد 201710732 23
 رهف عتيق يوسف محمد عبد هللا 201710745 24
 حنان احمد مصطفى شهاب 201710756 25
 عائشة طالل عبد القادر اسماعيل 201710767 26
 لمى نديم عطيه شهاب 201710779 27
 ايناس رياض قرة محمد 201710785 28
 محمد االمين شيروان محمد عبد الواحد 201710792 29
 تارا علي حبيب علي 201710801 30
0 عبد هللا احمد عيسى 201710814 31  
 ازيزان سامان علي رشيد 201710817 32
 عائشة عبد هللا محمد عبد هللا 201710822 33
 عبد القادر رافد اسماعيل محمد 201720001 34
 علي رعد محمود جاسم 201720002 35
 احمد خليل حسن عبد القادر 201720008 36
 عبد العزيز علي عبد العزيز اسماعيل 201720011 37
 ايه باسم محمد عادي 201720014 38
 االء عبد علي سرحان 201720015 39
 هدى خليل ابراهيم النيساني 201720021 40
 هشام ايمن قاسم الحريري 201720022 41
 عبد هللا عمار جميل شيت 201720027 42
0سنا عماد الحناوي  201720031 43  
 محمد فهمي احمد جعفر فلهوم 201720033 44
 مصطفى محمد وصفي بشير صديق 201720035 45
 ريام عبد هللا حيدر محمد 201720039 46
 محمد هشام احمد كنعان 201720041 47
 هبه محمد اسد 201720043 48
 محمود معن عطا هللا محمود 201720044 49
 علي صبحي حسين الخراز 201720048 50



 اروى اياد غربى الزيدان 201720049 51
 اديان سعود عبد الحميد المعايطة 201720053 52

 


