
 المرشد االكاديمي
 د. يوسف ابو سمره

 بالل صالح احمد حمد 201420025 1
 محمد ايوب عبد الكريم الفي 201420026 2
 ريم عزيز طارش الدهمي 201420035 3
 احمد محمد عمر مجيد 201420038 4
 مصطفى ناظم نزهان عليج 201420040 5
 بالل انور حميد مهيدي 201420043 6
 يوسف مهند عبد الستار محمد 201420044 7
 ابراهيم احمد عبيد جاسم 201420049 8
 مصطفى ماجد عبد الحميد عبد الرزاق 201420050 9
 عبيدة عمار صديق محمود 201420051 10
 فاطمة محمود علي حمد 201420052 11
 مصطفى كمال طاهر عزيز 201420059 12
 عبد المجيد ثابت عوده سالم 201420066 13
 رحمه ميثم عبد االله ابراهيم 201420072 14
 عبد اللطيف لهيب عبد اللطيف محمد نوري 201420076 15
 لؤي علي عبد الشهيد عجيمي 201420077 16
0خالد عبد الرزاق  مصطفى 201420080 17  
 ساالر جودت طالب حياه علي 201420087 18
 هيثم احمد كريم كنوش 201420088 19
 حسين عالء غانم عمر 201420090 20
 ديمه مزهر شعبان محمد 201420097 21
 مينا احسان زوراب رستم 201420100 22
0حسن حيدر جمعة  201420102 23  
عبد الرزاقاحمد حمود محمد  201420105 24  
 كرم سعد هاشم محي الدين 201420118 25
 زهراء نظام عبد هللا بشير 201420120 26
 محمد ابو بكر نصر الدين دارا 201420125 27
 بلين صباح مجيد احمد 201420126 28
 دانا صديق عمر رسول 201420127 29
 محمود شاكر علي خليل 201420128 30
احمد محموداحمد فؤاد  201420129 31  
0مصطفى احمد مجيد  201420130 32  
 علي سعيد محمد رمزي اسماعيل 201420131 33
 علي عبد القادر جعفر اكبر 201420134 34
 عبد هللا محمد جودت جميل توفيق 201420135 35
 علي عز الدين احمد صديق 201420137 36
 هيثم احمد سمير ضاحي 201420139 37
كريم احمد ابراهيمرند  201420146 38  
 زياد طارق سعيد احمد 201420157 39
0ابراهيم محمد احمد  201420162 40  
0محمد ابراهيم عبد الخالق  201420164 41  
 طيبة عمر حمد شهاب 201420169 42
 مصطفى جبار احمد عبيد 201420172 43
 رفل عبد الرحمن جدعان سرحان 201420181 44
عامر محمد يحيىسدرة  201420184 45  
0هبة محمود الحجي  201420187 46  
 عمر فاروق فؤاد طه 201420189 47
 محمد ليث شاكر احمد 201420190 48
 محمد خالد خضير عبيد 201420192 49
 عبد الرحمن ثامر مدحي فيصل 201420196 50



 مروه كامل علي حمدان 201420206 51
 سالم عيسى الغفاري 201420210 52

 


