
 المرشد االكاديمي
 د. سهى طلفاح

 حنين فرحان احمد حسن اغا 201510149 1
0ميسر علي بيدس  201510153 2  
0زاكي معجل ورده  201510154 3  
 نوري صباح نوري جابر 201510163 4
 رهف عماد عبد الهادي طعمة 201510172 5
 افنان عماد عبد الغني الزراق 201510175 6
 رند ابراهيم حسين فتوح 201510177 7
0اسراء تيسير العساوده  201510179 8  
 ايناس يوسف صالح ابو حسين 201510185 9
 عمران صقر عفيف رمضان 201510188 10
 رند محمد يوسف يوسف 201510189 11
 دانه محمود مصطفى الحياني 201510190 12
 محمد خالد العدوي 201510191 13
 منى عمر محمد بني هاني 201510214 14
0مريم بشير الزعبي  201510234 15  
0رناس عبد الرحيم الحايك  201510235 16  
 دعاء احمد مصطفى السيد 201510250 17
 رحاب احمد ثابت منصور 201510252 18
 فيصل امجد عبد المالك ابو جراد الحويطات 201510263 19
0ساره معمر القداح  201510283 20  
 رهف اسحق حسونه نمر 201510291 21
 احمد محمد السعيد عبد الحي 201510315 22
 مصطفى زهير صالح 201510316 23
 احمد ماجد عدنان احمد 201510320 24
 ريم نجم الدين حمو 201510329 25
 احمد مازن طه حامد 201510334 26
0مرح دريد خطيب  201510344 27  
0بنان احمد ابا زيد  201510351 28  
0رهف خالد نجيب  201510380 29  
0سارة سلمان خلف  201510393 30  
 وفاء عادل ابو شباب 201510400 31
 ريم رزق محمد ابازيد 201510410 32
 عبد الحكيم سيف الدين محمود طحاينة 201510417 33
 رحاب محمود حسين 201510418 34
 عمر عادل ابراهيم حسين 201510423 35
 نور زهير محمد علي هادي 201510427 36
0هيثم عدنان ابازيد  201510434 37  
غويشايمن امين محمد اسماعيل  201510441 38  
 اياد جميل ابراهيم عزاوي 201510443 39
 هبة حسن حماد سالم عياش 201510449 40
 اماني عدنان دياب الرفاعي 201510460 41
 سارة عبد الحكيم تركي الحريري 201510462 42
 في عبد الجبار حسن سلمان 201510474 43
 ليالس انور المحاميد 201510481 44
0عبد المنعم محسن ابراهيم  201510487 45  
 لمى زياد على عبد العزيز 201510514 46
 عبير اسماعيل خالد عبده 201510515 47
 حارث هشام محمود حسن 201510523 48
 احمد طارق عبد الكريم عباس 201510531 49
 سجا خالد محمد الشطريط 201510533 50



 شهد محمود حسين العفيف 201510542 51
الرحمن هشام محمد شعبان عبد 201510543 52  

 


