
 المرشد االكاديمي
 د. محمد سعادة

 محمد احمد محمد صالح 201430008 1
ابراهيم احمد سليمانرند  201430011 2  
 اسراء اسامه محمد علي الخطيب 201430017 3
 علي يوسف محمد مصطفى 201430024 4
 سهير اياد عبد العزيز جيل 201430025 5
0ايمن زهير رجب  201430029 6  
 علي صباح حبيب سلمان 201430038 7
0خزامه ايمن العيد  201430045 8  
الزغولروند زياد محمود  201430050 9  
 حسن غسان نجم عبد هللا 201430053 10
 اوس اياد محمد عبد هللا 201430054 11
 محمد علي يونس سعيد 201430069 12
 حسان محمد عبد هللا حسن 201430070 13
 ليث احمد فايز الرفاعي 201430072 14
 عروبه عبد اللطيف توفيق البشتاوي 201430077 15
 عبد الرزاق راضي عبد الرزاق خمايسه 201430078 16
 محمد خليل ابراهيم سعيد 201430082 17
 زيد عبد المهدي صالح الربيعي 201430094 18
 روان محمود عبد الفتاح الحموري 201430095 19
0باهلة عبد المجيد السرور  201430096 20  
 مصطفى مظفر صديق عبد الرحمن 201430101 21
 حمزه بشار توفيق بطاينه 201430114 22
0موسى محمود الشريف  201430115 23  
 محمد اياد الزيدان 201430117 24
 احمد عبد الباسط محمد السمارنه 201430144 25
 دالل عبد الكريم محمد علي شيتاوي 201430150 26
0بشار محمد طويرش  201430153 27  
 هبه محسن محمد الصاوي 201430172 28
0نيرمين عماد الدين نصري  201430182 29  
 سجى صبحي عبد الحميد الصوري 201430189 30
 رهف محمد تيسير الخاروف 201430201 31
0االء مصطفى عبال  201510004 32  
0مايا ايمن المصري  201510007 33  
0محمد قيس سامي  201510014 34  
 سالم فتح موسى ابو عجله 201510017 35
 ساره خالد غالب العقاد 201510018 36
 انس محمد عبدالعزيز ابو عيشه 201510024 37
 محمد محمود فايز القدرو 201510035 38
0نور الهدى محمود القدرو   201510038 39  
 تسنيم مهند محمد هشام صالحي االصبحي 201510043 40
 اسراء حسين فهمي ابو رقعه 201510048 41
0عثمان ضياء راشد  201510059 42  
 شام صالح جاد هللا القداح 201510067 43
 ليندا عبد القادر محمد العطي 201510086 44
0انعام خالد العقلة  201510092 45  
 معتز حامد محمد الالال 201510095 46
 طارق زياد احمد جابر 201510107 47
 لجين محمد ديب عز الدين 201510109 48
 حفصه اياد عبد اللطيف الكروي 201510113 49
 سرى ياسر طه محمد شيت 201510119 50



 وصال وليد عبد الفتاح محمد ابو عالوي 201510132 51
 حذيفة حمزة عباس عرمان 201510143 52

 


