
 المرشد االكاديمي
 د. محمد رسول الشوملي

 تقي ماجد شيال غضيب 201410561 1
 لمى اسامه محمد نصر بدران 201410576 2
0احمد محمد مفلح  201410577 3  
0مروه صالح حجار  201410581 4  
 عبد هللا عبد الرحمن خليفه حمد 201410582 5
 هيثم اكثم محمد مياس 201410588 6
 عمر فهمي عبد اللطيف حمد هللا 201410591 7
 شفيقه محمد خليل المصري 201410593 8
 يارا علي عيسى الحسبان 201410605 9
 وائل نعمت جابر علي 201410617 10
 لميس هاني نواف القضاه 201410636 11
 يزيد انور شوكت معالي 201410645 12
 هديل رزق جمعه ابو الوي 201410666 13
 لبنى احمد محمد علي مصع 201410669 14
 يارا اسامه فواز عبد الحميد عياصره 201410671 15
 ساره ايمن ديب سمحه 201410684 16
 ربى غازى بديع الخطيب 201410685 17
 بشار جميل محمود داود 201410700 18
اللبناسماء احمد سليمان قط  201410707 19  
 عمر عادل محمد جراح 201410708 20
 شهد زيد ابراهيم زيد الكيالني 201410710 21
 عائشه مصطفى محمد خورشيد 201410719 22
0هبه خالد العلي  201410723 23  
 لين عزام عيسى حاجبي 201410724 24
 خالد سلطان مثقال الشريف 201410725 25
الشريفمحمد سلطان مثقال  201410726 26  
 شذى خليل حسن عبد القادر 201410761 27
 نور منذر توفيق سالمه 201410766 28
 راما ياسين عبد الحميد ابو يحيى 201410768 29
 سعود عبد العزيز يونس سالم 201410772 30
 ساره اسامه زياد ابو علي 201410782 31
 مصطفى عيسى حبيب كريم 201410783 32
 امير نبيل نشات عبد هللا 201410785 33
 حسين علي حسون كاظم 201410786 34
0رويده عبد اللطيف العابر  201410794 35  
 شذى خليل محمود العوضات 201410797 36
 ورود احمد بكور طكو 201410798 37
0لجين عادل السليم  201410799 38  
 ضياء حمدو حسن طربين 201410800 39
0يوسف مؤذن خديجة  201410808 40  
 عبد هللا عادل حاتم محمد 201410836 41
 سعد ممدوح عطا هللا فيحان 201410837 42
 ديما مصطفى درويش ظاهر 201410843 43
 عمر محمد فائق عفيفي 201410854 44
 محمد بشير وليد نبهان االخرس 201410862 45
 تقى شوكت يونس البشتاوي 201410875 46
نمير حمدي حسن ميرا 201410894 47  
 اميره علي عبد الكريم فريحات 201410897 48
 دانة عيسى موسى السويدات 201410900 49
 حال عبد الرحيم خلف الحبابسه 201420846 50



 ساره محمد عبده عبدوني 201420852 51
 ابتسام عبد العزيز مجيد طابور 201420858 52

 


