
 المرشد االكاديمي
 د. يزن محمد

 باسل عبد الفتاح مصباح حسن 201810508 1
 خيرو عبد هللا خيرو خطيب 201810509 2
 مالك لؤي شفيق ابو طبر 201810519 3
 محمود فتح هللا محمود سقا 201810522 4
 لين عرفات غالب سعيد 201810525 5
 هديل احمد عوض المناصير 201810528 6
 ليان ماهر عارف موسى 201810535 7
 محمد عبد اللطيف محمد ابو مزروع 201810547 8
0حمزه ناجي الحريري  201810548 9  
 تسنيم قتيبه يوسف الغول 201810549 10
 ميرنا عماد عبد الرحيم مرقه 201810565 11
 مريم رمزي ايشا داود 201810566 12
 رغد عبد الرحيم محمد غالب الكحاله 201810571 13
0راما رامز الحموى  201810575 14  
 ساره نادر سليمان قداره 201810581 15
 ايناس اسامة السيد احمد 201810583 16
 سجى عمر احمد العمري 201810590 17
0عباده ياسر حسن  201810591 18  
 ندى حسن سليمان حسن 201810595 19
 علي شوكت عزمي شوكت محمد 201810600 20
 مصطفى سمير احمد القره غولي 201810610 21
0 0ريما فريتش  201810616 22  
 عمار محمد عدنان كمال 201810624 23
 مايس مازن فكرت حسن 201810626 24
 لين محمد عيد الشاطر 201810634 25
 عالء عواد محمد مطلك 201810646 26
0رسل محمد الفروان  201810650 27  
 يوسف خالد محمد عبد هللا 201810652 28
 سما نزار محمود يحيى 201810653 29
 شهد محمد صالح مهيدي المعيدي 201810657 30
 محمود احمد محمود عليان 201810666 31
 سارا محمد احمد بدر 201810667 32
 تبارك ادهام محمد محمد 201810670 33
 مريم فضل هالل الفضل 201810673 34
 حليمه عيسى محمد العرايضه 201810676 35
 العسل اياد غازي عبد الحميد 201810678 36
 محمد محمود محمد ابو حميدان 201810683 37
 شمس صفاء ناصر حسين 201810695 38
0غزل امير هاجر  201810696 39  
0رهام زهير الشبلي  201810702 40  
0ماهر الضبع عالء  201810706 41  
 دارين عمر راغب يوسف 201810719 42
0عالء الدين سمير الهندي  201810722 43  
 دانه كمال جميل محمد 201810726 44
0اميرة طه صالح  201810730 45  
 ذكرى طه صالح محمد 201810731 46
 جودي محمد اسامة عطية 201810738 47
 زياد يونس محمد ابو محفوظ 201810741 48
 قصي جمال عبد الكريم سلمان 201810742 49
 ديمه ميثم عبد االله ابراهيم 201810747 50



 نور صباح حسين اسماعيل 201810749 51
 طيف حمزه ياسين حمدي 201810751 52

 


