
 المرشد االكاديمي
 م. رويدة عبده

0شيماء محمود كاخيا  201511063 1  
 اسراء اكرم خليل الخطبا 201511069 2
 رهف محمد محمد قاسم 201511074 3
 مصطفى اسامه سعيد 201511119 4
0االء محمود الرهوان  201511128 5  
 شهد عدنان خلف عباس 201520006 6
 لبنى عبد العزيز المسالمه 201520008 7
 مصطفى احمد محمد امين حسن 201520009 8
 عبد هللا ابراهيم مراد محمد 201520011 9
0ابو صالح ظاهر محمود  201520015 10  
 عمر وهبي عبد القادر عبد الرزاق 201520017 11
 مهند محمد علي عباس 201520021 12
الرحمن علياحمد ليث عبد  201520026 13  
 ساره غسان عبد العزيز محمد 201520027 14
 االء عز الدين حسين مصطفى 201520028 15
 رونق احمد محي عباس 201520031 16
 احمد فواز حماد محمد 201520032 17
 براء سمير سردار خان جمعه 201520039 18
 زهراء خالد سعيد علي 201520041 19
احمد المحاميدشيراز زياد  201520043 20  
 عبد القادر حيدر عبد القادر اسعد 201520045 21
 احمد ثامر عبد هللا جاسم 201520053 22
 امنه مهدي احمد ابراهيم 201520054 23
 ساره عامر علي داود 201520055 24
 عبد هللا اياد جاسم ابراهيم 201520061 25
 مصطفى خالد عبد اللطيف محمد 201520064 26
0هيا بسام الشبلي  201520065 27  
 عبد هللا صفاء صالح محمد 201520066 28
 وهج مرشد عبد اللطيف محمود 201520070 29
 عبد هللا فراس عبد العزيز صالح 201520072 30
0سماح عصام العمور  201520073 31  
 محمود هشام محمود عبد الكريم 201520078 32
محمودحسن نبيل بكر  201520080 33  
 علي عبد الحق عامر سعد هللا 201520081 34
 عبد الحكم نشوان عبد العزيز صالح 201520088 35
 عبد الغني ايمن محمد عبد العزيز 201520089 36
 رؤى حسن راضي ياسين 201520099 37
 لؤي سعد محمد فتاح 201520124 38
 اسيا موفق جميل علي 201520128 39
هللا حسين علي حمدعبد  201520134 40  
 شريف طه علي طه 201520139 41
 روان عبد الحميد شعبان فيروز 201520141 42
 معاذ وليد خليل حسن 201520147 43
 محمد هشام جليل اسماعيل 201520148 44
 حوراء غسان عبد الجبار ماجود 201520150 45
 دانيه ازاد عبد الرحمن رضا 201520151 46
 مودة صديق اسماعيل حامد 201520152 47
 زينب صالح صفو احمد 201520153 48
 مهند خالد عبيد احمد 201520169 49
 دانه ابراهيم خليل سالم 201520177 50



 احمد عماد حسين حسن 201520180 51
 محمد قاسم محمد علي 201520184 52

 


