
  
ي 
 
: وفاء محمد خير الحوران  المرشد االكاديمي

 اسم الطالب الرقم الجامعي التسلسل

 جواهر محمد الحماد المخلف 201310397 1

 مريم ماهر مهدي الراوي 201320003 2

 حمزه عمر عبد الرزاق زهران 201320391 3

 عبد هللا عبد الرحمن خليفه حمد 201410582 4

 محمد سعيد الطويلرزان احسان  201410686 5

 عمر عادل محمد جراح 201410708 6

 محمد مصطفى محمد مخيمر 201411162 7

 مضر منير حميد مهيدي 201420042 8

 ساالر جودت طالب حياه علي 201420087 9

 ايمن محمد ابراهيم زعيان 201420372 10

 هبه عبد الحكيم العقله 201420563 11

 فايز القدرومحمد محمود  201510035 12

 0رناس عبد الرحيم الحايك  201510235 13

 احمد عدنان جاسم الجراد 201510364 14

 0رهف خالد نجيب  201510380 15

 0سارة سلمان خلف  201510393 16

 0هيثم عدنان ابازيد  201510434 17

 0ابراهيم عبد المنعم محسن  201510487 18

 الكريم عباساحمد طارق عبد  201510531 19

 احمد اسامه احمد السيد 201510576 20

 مالك فؤاد طالب ناموس 201510640 21

 هبه حسين محمد النجار 201510646 22

 عال ابراهيم مصطفى شيخاني 201510750 23

 سفانه حسين محمد شعبان 201510825 24

 عمر وهبي عبد القادر الحسو 201520017 25

 خالد عبد اللطيف محمدمصطفى  201520064 26

 شهد ايمن البني 201520298 27

 سندس غسان عبد هللا الخليلي 201520315 28

 فاطمه مصطفى صالح يحيى 201520342 29

 ريم محمد ياسر القهوه  جي 201520436 30

 زيد خالد نجيب محمود 201520493 31

 احمد محمد النعمان شيخ عثمان 201520511 32

 0رغد كلش كلش  201520622 33

 محمد سليمان محمد الزعبي 201530054 34

 انسام نزار عبد هللا الصوفي 201530070 35

 سمير زياد صبري جوابره 201610005 36

 عبد العزيز يونس عبد الحميد العبود 201610050 37

 اسماء قيس حامد البكيرات 201610097 38

 هند سمير لطفي موسى 201610131 39

 محمد نضال سمير صبيح 201610156 40

 باسكال فادي فريد الجنيدي 201610165 41

 الرا انور محمد حمد الطيطي 201610166 42

 ديانا ابراهيم يوسف فليح 201610174 43

 حازم منذر محمد هايل الزعبي 201610175 44

 دعاء علي حسين عبد 201610178 45

 محمد انس موفق ملقي 201610200 46

 محمود احمد محمود محمود 201610319 47



 : ا شنودهالمرشد االكاديمي  د. عبير جير

 0ريمة احمد عبد الوهاب  201610212 1

 بيان سامر ابراهيم مزق 201610214 2

 يحيى يارس صالح صالح 201610228 3

 0يارا محمد محمود  201610234 4

 بيداء سليمان محمود عبد هللا 201610265 5

 محمد محمد راتب محمد شموط 201610278 6

 االء عزام احمد عرفه 201610280 7

 لما ايمن سعدى عبيد 201610285 8

 فادي ضيف هللا محمد العمارين 201610301 9

 ابرار محمد فاضل الجبوري 201610354 10

 امنه محمد الحاج احمد 201610376 11

12 201610408   
 تبارك سعد مجيد الكرطان 

 بانا دعاس ابراهيم قطريب 201610411 13

 دياال سامر دهيمش 201610427 14

 رؤى نارص عل  عليان 201610435 15

 0خالد جمال قري    ع  201610441 16

 شهد مرتض  صاحب حسن 201610444 17

 رهف مازن مصطف  ابو صالحيه 201610452 18

ف 201610458 19  يوسف زياد محمد المشر

فعبد  201610459 20  هللا زياد محمد المشر

 شادي هايل صالح 201610464 21

 ايه مامون محمد الصليي    201610482 22

 فراس زهيى سلوم 201610483 23

 دردانا احمد صالح الحيارى 201610486 24

 رهف منهل احمد حاج اسعد 201610506 25

 وسن مرتض  جاسب الفرحان 201610522 26

 احمد رباحراشد محمد  201610552 27

 عاصم صالح عبد الكريم ابو سل 201610561 28

29 201610569   
 تيماء عبد هللا محمد المومي 

 ليث احمد محمد الربابعه 201610581 30

 هاجر باسل عبد العزيز عبد الرزاق 201610584 31

 ساره احمد هاشم محمد 201610616 32

 لجيى  محمد اميى  محروس ابو زعرور 201610618 33

 رزان بسام ابراهيم المقوس   201610626 34

 مصطف  حيدر عبدالرضا حميد 201610638 35

 محمود رعد عطا مك   201610639 36

 لجيى  فراس صالح الخمور 201610667 37

 يوسف حسام طارق ياسيى   201610699 38

 سهند يوسف طيب صالح 201610704 39

 التميم  محمد عبد هللا مروان شحده  201610712 40

 مصطف  ظافر جعفر الحداد 201610714 41

 امنه مصعب ممتاز عبد اللطيف 201610741 42

 صفا رفعت محمد مصطف   201610750 43

 رحمه عدنان محمد عالوي 201610768 44

45 201610779   
 0جنان حسيى  الغوثان 

 زينب محسن شياع محسن 201610789 46

 0خيى هللا براء عبد القادر  201610834 47

 محمد محمد الزعي    201930029 48
 حسيى 



ي سعيد النمر : المرشد االكاديمي 
 
 د. نبيل عون

 0ارساء عبد القادر خيى هللا  201610835 1

 راندي سام  حنا داود 201610864 2

 0سميه يوسف الزعي    201610878 3

ي 201610884 4  محمد طارق حسن مشيى

 0الخطبا مروى اكرم  201610893 5

 0محمد نرص الديري  201610916 6

 0نائله صفوح السطور  201610938 7

  احمد 201610940 8
 
 دينا احمد باق

 ابراهيم نبيل محمد يحيى  201610941 9

 محمد نعمان عل  سعيد 201620005 10

 القيرص فاضل عبد هللا عودة 201620009 11

 محمدديالن هاوري عبد الكريم  201620016 12

 ابراهيم محمد مجيد علوان 201620019 13

 ايالف عبد االميى عبد الوهاب احمد 201620031 14

 0اسامة زيد صفاء الدين  201620045 15

 محمد عارف عبد هللا حمزه 201620048 16

 سما عارف عبد هللا حمزه 201620049 17

 دعاء رشيد مطلك مخيلف 201620060 18

 عبد الرحمن حامد فرحانايه  201620067 19

 محمد رجب صبح  رجب الطباخ 201620075 20

 سحر مولود عل  مبارك 201620114 21

 عبد هللا عبد الرزاق خلف عبد الرحمن 201620126 22

 حامد نصار احمد جرجيس 201620131 23

 معاذ محمد محمود مصطف   201620165 24

 احمد فؤاد احمد الشعبان 201620173 25

 زيد خالد ترك  العل   201620174 26

 مجد سميى عبد الرازق حجازى 201620181 27

28 201620187   
 
 حنيى  عبد الرحمن محمد الق

 سالم فرحان عقيل المحمد 201620189 29

 ميس خالد عبد السالم االعرج 201620196 30

 0عمر انمار نزار  201620200 31

  محمد نور الدين ضياء  201620221 32
 الدين النشيوان 

 مالك يارس عسكر 201620236 33

 محمد المهدي يارس عسكر 201620237 34

 رهام هزاع خلف 201620270 35

 اية طارق يوسف عبد الرحمن 201620276 36

37 201620279   
 رؤى مازن محمد النشوقان 

 احمد مروان عبد المنعم ابو كويك 201620373 38

 انيس عمرفرح عدنان  201620420 39

 مريم خليل اسماعيل الياس 201620464 40

 ايهاب محمد هاشم المرصي 201620488 41

 عبد هللا تحسيى  دحام ظاهر 201630006 42

 ميس حميد احمد عبدو 201630008 43

 عمر سميى رسدارخان جمعة 201630012 44

 0شذى عبد الحميد المسالمة  201630015 45

 غازي محمد جعفر اثيى  201630017 46

 اميى  عبد العظيم احمد خيى هللا 201630036 47

 0ان   محمد حميد  201630040 48



 :  د. محمد موىس علي الدهون المرشد االكاديمي

 محمد يوسف احمد محمود 201630063 1

 مريم زياد مصباح عبد الرحمن 201630069 2

 ساره يارس مصطف  عايد 201710001 3

( نعيم البديرييمي   201710004 4  )محمد اميى 

 دانية فتح  محمد عل  ابو نارص 201710007 5

 لينه يحيى مصطف  الحسن 201710014 6

 ديمه عماد يوسف مهدي 201710017 7

 ايالف موس كنعان داود  201710019 8

 رهف امجد محمد ابو حق 201710029 9

 راما عبد الفتاح جمال االسمر 201710038 10

 دانا سام  ابو بكر سيد احمد 201710046 11

 تبارك اسماعيل رمضان احمد 201710050 12

 روان وليد عويجان 201710053 13

 رنيم محمد بسام الحلي    201710064 14

 مروان احمد محمد طبيه 201710067 15

 االء زهيى نافذ عليان 201710071 16

 محمد رجا خلدون دبابو 201710122 17

 عبد السالم فيصل عمر محيسن 201710138 18

 عمر محمود خالد الحامد 201710144 19

  سنان 201710147 20
 اسامة معيى  راض 

 يمام رعد نور الدين الرفاع   201710176 21

 0كنانة زكريا عاشور  201710177 22

 0سميه يونس العبود  201710183 23

 يمي  ياسيى  محمد الطويل 201710228 24

 0ورود اميى هاجر  201710231 25

 الزعي    201710236 26
 0اري    ج معي  

 االء نرص ابو نبوت 201710241 27

 تف  عبد اللطيف محمد ابو مزروع 201710242 28

 مهدي حيدر عبد المهدي عباس 201710251 29

يف 201710253 30  ضح ايمن محمد الشر

 معاذ عبد الرحيم موس غنيم 201710263 31

 قض  سائد يوسف الخرص   201710279 32

 عبد الرحمن سامر محمد صالح عبد الرحمن 201710304 33

 داليا عمر راغب يوسف 201710307 34

 عبد الحليم محمد عبد الحليم الدقس 201710343 35

 0هديل انس ابازيد  201710348 36

 ميادة عمر فارس يوسف 201710358 37

 عبد اللطيف الحليقاوي رهف عبد الباسط 201710372 38

 رنا جهاد عبد اللطيف حمدان 201710374 39

 دانيه محمد عمر سليم 201710377 40

 رهف هيثم جميل عويس مصطف   201710380 41

 بتول نارص عاطف شاهيى   201710383 42

  صالح 201710387 43
 فرح ناجح حسي 

 سجود كامل سعيد كمال 201710389 44

  ميش  201710392 45
 محمود سلمان الهيمون 

 محمد نعيم خالد حمدان 201710404 46

 اسيل خليل عران 201710406 47

48 201710407   
 ضح )محمد سعيد( محمد العنان 

 مجد قاسم محمود منصور 201920150 49



 :  د. منصور اميل جورج حداد المرشد االكاديمي

 هديل محمد رضوان حسيى   201710412 1

 سعيد محمود الشهاباتنور  201710416 2

 ايمان عبد النارص حسن حشمه 201710423 3

 ماهر فراس فايز ظاهر 201710429 4

 مجيد عل   201710457 5
 0حسي 

ف محمد الدبابسه 201710464 6  مجد الدين ارسر

 محمود عادل محمد عوده 201710466 7

 سال  محمد خليل الياصجيى   201710468 8

 ابراهيم صويلحهيا فتح   201710471 9

 عبد الملك عبد اللطيف محمد النارص 201710485 10

 زيد موفق محمد الصالح   201710491 11

 ندى اسعد اميى  رسداح 201710507 12

 عالء اميى  خالد عبد الرحيم 201710534 13

 احمد اسحق عل  ابو حلوه 201710535 14

15 201710547   
 مصباح خالد مصباح العنان 

 امجد احمد طلب فرحان 201710550 16

 0مروه عادل السليم  201710553 17

 اثون احمد محمد البالونه 201710557 18

 ليى  ماهر سعدو ابو خاص 201710564 19

 سما عدنان محمد عالوي 201710574 20

 هنادي محمود محمد نجيب 201710584 21

 ناديه انور توفيق منصور 201710587 22

 احمد وسام محمود علوان 201710588 23

دوب 201710589 24  حمزه محمد عبد الحميد الشر

 0ياسميى  عامر محمود  201710599 25

 عمر خليل ابراهيم صالح 201710608 26

 0رغد محمد خشفه  201710611 27

 مرح يوسف المحاميد 201710627 28

 جود محمد سامر عمر سيد عيىس 201710637 29

 الرا عبد هللا برهان عبدان 201710638 30

 ود اسامه عبد هللا خالد 201710656 31

 0ساره نبيل شعبان  201710665 32

 سالفه عادل سليمان طعمه 201710680 33

 كليبان عل   201710700 34
 عبد الرحمن حسيى 

 الحسيى  سعد سعدي حميد 201710714 35

 0مايا محمد الزامل  201710731 36

 عبد هللا حسيى  احمد عبد الحميد 201710732 37

 رهف عتيق يوسف محمد عبد هللا 201710745 38

 عائشة طالل عبد القادر اسماعيل 201710767 39

وان محمد عبد الواحد 201710792 40  محمد االميى  شيى

 تارا عل  حبيب عل   201710801 41

 ازيزان سامان عل  رشيد 201710817 42

 عائشة عبد هللا محمد عبد هللا 201710822 43

 عبد القادر رافد اسماعيل محمد 201720001 44

 عل  رعد محمود جاسم 201720002 45

 عبد العزيز عل  عبد العزيز اسماعيل 201720011 46

 االء عبد عل  رسحان 201720015 47

 هشام ايمن قاسم الحريري 201720022 48

 سندس نارص محمد سعد 201910858 49



 :  د. محمد رسول الشوملي  المرشد االكاديمي

 عبد هللا عمار جميل شيت 201720027 1

 0سنا عماد الحناوي  201720031 2

 محمد فهم  احمد جعفر فلهوم 201720033 3

  بشيى صديق 201720035 4
 مصطف  محمد وصف 

 ريام عبد هللا حيدر محمد 201720039 5

 هبه محمد اسد 201720043 6

 محمود معن عطا هللا محمود 201720044 7

 اروى اياد غرن  الزيدان 201720049 8

 اديان سعود عبد الحميد المعايطة 201720053 9

 يارا منذر عل  الخطيب 201720067 10

 حسن خالد لقمان ابراهيم 201720075 11

 طه خالد طه محمد 201720076 12

 محمد اسامه العجنح    201720108 13

 رانيا احمد محمد عتوم 201720123 14

 مريم محمد محمود عالونه 201720144 15

 محمد احمد عمر الشعبان 201720149 16

 مروه محمود باكيى الوتار 201720162 17

 سنا صائب كامل الالال 201720163 18

 ايبك هيثم فرحان الشطناوي 201720172 19

 داليا احمد شاكر المثنو 201720176 20

 راما معن مصطف  اللهاليه 201720183 21

 عبد الملك مروان محمد سليمان 201720205 22

 محمد كمال صالح شلي    201720209 23

 0زينب محمد سليم  201720228 24

 ادريس محمد سليم ابو صالح 201720257 25

 كول  ناه   201720258 26
 عل  حسيى 

 روال نبيل موس صالح 201720267 27

 0محمود مازن باره  201720289 28

بح    201720303 29  عائشة محمد عبدو رسر

 عل  شاكر احمد محمد 201720313 30

 رضوى مصطف  عبد هللا ابراهيم شعيب 201720335 31

 غسان صالح عيىس جاسم 201720397 32

 يزن ايهاب الناسر  201720452 33

يف 201720459 34  نور الهدى هيسم محمد الشر

 انس احمد دابله 201720465 35

 حنيى  محمد فايز ابو ساره 201720487 36

 مئاب اديب انور حمد 201720510 37

 ياسميى  سالمه خليل ابو اكريفه 201720522 38

 عنان سميى محمد تيم 201720545 39

 رغد عبد الرازق محمد الكردي 201730022 40

 عدي عدنان اسماعيل الجباوي 201730028 41

 ساره ابراهيم عل  عتوم 201730030 42

 رانيا فريد محمود ابو عيىس 201730035 43

 عبد السالم زاهر عبد السالم حمد 201730048 44

 زهراء حسنيى  عباس عبد الكريم 201730062 45

ه 201730068 46  محمد وائل احمد ابو عي  

 ابراهيم محمد الكلش 201810001 47

 الجبار عل  عل  مصطف  عبد  201810005 48



 :  د. نجالء سعدي إسماعيل  المرشد االكاديمي

 مريم معتصم محمد احمد سالم 201810012 1

 سح  يزن ايوب موس 201810018 2

 دعاء يزن ايوب موس 201810019 3

 نور ناظم عبد الفتاح الزواوى 201810023 4

 محمد محمد عمار يوسف الحراك   201810026 5

 محمد فادي رنه حال  201810036 6

 ياسميى  اياد احمد الموس 201810057 7

 بهاء محمد حسن الكوز 201810058 8

9 201810064   
 ايمان زياد خليل العان 

 محمد عمار نضال حسيى  بصيص 201810082 10

 رنيم خالد العدوي 201810088 11

 زينب صباح نوري سعيد 201810091 12

 0سهام هزاع خلف  201810092 13

 لؤي صدام كزار صالل 201810099 14

15 201810101   
 الرا اسامه سلط  الربض 

 ليى  محمود ابراهيم عوض 201810109 16

 هند محمد صالح القيام 201810115 17

 ياسيى  فالح ياسيى  ياسيى   201810128 18

 نور ابراهيم يوسف عرايضة 201810133 19

 هال حسيى  حمد هللا الحديدي 201810160 20

 0ساره احمد هندي  201810165 21

22 201810170   
 نادين منذر منذر البيان 

 وسيم وليد ابراهيم محمد عبد هللا 201810176 23

 0صفا يارس الريان    201810196 24

زى 201810201 25  احمد محمد محمد خيى الي 

 0الريم عبد الملك عز  201810215 26

 اسماعيلشذى سام  احمد  201810224 27

يدي  201810229 28  0دعاء محمد الي 

 بتول احمد عقيالن الباز 201810236 29

ه 201810238 30  محمد نادر محمد عميى

 بتول بكر احمد عرب 201810257 31

 احمد جمال احمد ابو احمد 201810279 32

 ايات محمود ابراهيم الموس 201810281 33

 الشيخ صالحيوسف غسان محمود  201810291 34

 0ايمان سليمان سليمان  201810295 35

 0سارة محمد السلوم  201810298 36

 تسنيم حسام طه القداح 201810304 37

 0رنيم محمد كامل  201810321 38

ات  201810327 39  0ندى فراس الخيى

 محمد زياد بدوى الحالق 201810328 40

 مجد محمد احمد الزغول 201810331 41

 محمد صفوان محمد محافظه 201810332 42

 اسماء محمد احمد الوحيدي 201810343 43

ق 201810351 44  مصطف  محمد حامد ابو رسر

 محمد محمود ابراهيم الغوانمه 201810352 45

 رهف زيد جميل سهاونه 201810353 46

 فايز حسن فايز ابو حجر 201810356 47

 عثمانمحمد ابراهيم حسن  201810357 48

 غاده جمال محمود احمد خشان 201810359 49



 :  د. أحمد عبد هللا النجار المرشد االكاديمي

 ليث محمد عبد الرحيم السده 201810360 1

 احمد جهاد عدوان عبد الرحمن 201810363 2

 احمد عل احمد نارص 201810366 3

 حنيى  جمال عبد اللطيف سكر 201810369 4

 ابراهيم محمد ابراهيم ياسيى   201810370 5

 مجد محمد محمود العزه 201810372 6

 ميس محمد عبد القادر حمدان 201810374 7

 رؤى يحيى احمد ابراهيم 201810375 8

 يوسف منيى خليل الدراس 201810378 9

 0عمر سالم رسيه  201810384 10

 لم موس محمود الحافظ 201810390 11

 اميى  خرص  ابو ادهيمرهف  201810395 12

 سلم مروح سعيد نهيه 201810396 13

 سوزان مسعود محمود البخاري 201810404 14

 مالك محمد عل  قشطه 201810414 15

 ليان نضال عبد الحفيظ غيث 201810425 16

 تاال محمد محمود عوض 201810435 17

18 201810437   
 فارس محمد باسل الحلف 

 تيسيى حسيى  االطرشالنا  201810441 19

 رند عيىس محمد قباجه 201810444 20

 رنا فؤاد حسيى  بيان 201810445 21

 رغد نادر توفيق ابو طالب 201810448 22

 تسنيم عبد الحكيم حمدي كيوان 201810452 23

 رغد عقاب احمد القادري 201810464 24

 منار محمد ذيب المبارك 201810469 25

 محمد سليمان النجارسندس  201810470 26

 طارق مفيد عبد الرحيم الياسيى   201810471 27

 سعد عدنان انور بصول 201810474 28

 عبد الرحمن توفيق محمد ابراهيم 201810478 29

 عبد الرحمن خالد فهيم مناع 201810490 30

 0رغد طحان الحريري  201810496 31

ي 201810497 32  ديمة خالد عبد الرحيم الجعي 

 احالم اسماعيل محمود سليمان ابو غياض 201810501 33

34 201810503   
 راما زهيى صالح خوالن 

 باسل عبد الفتاح مصباح حسن 201810508 35

و خطيب 201810509 36 و عبد هللا خيى  خيى

 ساره انيس سليمان قشطاوي 201810521 37

 محمود فتح هللا محمود سقا 201810522 38

 ليى  عرفات غالب سعيد 201810525 39

 هديل احمد عوض المناصيى  201810528 40

 ليان ماهر عارف موس 201810535 41

 محمد عبد اللطيف محمد ابو مزروع 201810547 42

 تسنيم قتيبه يوسف الغول 201810549 43

نا عماد عبد الرحيم مرقه 201810565 44  ميى

 مريم رمزي ايشا داود 201810566 45

 رغد عبد الرحيم محمد غالب الكحاله 201810571 46

 0راما رامز الحموى  201810575 47

 ساره نادر سليمان قداره 201810581 48

 ايناس اسامة السيد احمد 201810583 49

يف( االصفر 201820067 50  فيصل )محمد رسر

 

 



 د. منال محمد الحسبان: المرشد االكاديمي 

 العمريسح  عمر احمد  201810590 1

 محمد عبد الرحيم موس غنيم 201810598 2

 عل  شوكت عزم  شوكت محمد 201810600 3

 عمار محمد عدنان كمال 201810624 4

 مايس مازن فكرت حسن 201810626 5

 ليى  محمد عيد الشاطر 201810634 6

 عالء عواد محمد مطلك 201810646 7

 0رسل محمد الفروان  201810650 8

 سما نزار محمود يحيى  201810653 9

 شهد محمد صالح مهيدي المعيدي 201810657 10

 سارا محمد احمد بدر 201810667 11

 تبارك ادهام محمد محمد 201810670 12

 مريم فضل هالل الفضل 201810673 13

 0غزل اميى هاجر  201810696 14

 دارين عمر راغب يوسف 201810719 15

 دانه كمال جميل محمد 201810726 16

ة طه صالح  201810730 17  0اميى

 ذكرى طه صالح محمد 201810731 18

 جودي محمد اسامة عطية 201810738 19

 زياد يونس محمد ابو محفوظ 201810741 20

 قض  جمال عبد الكريم سلمان 201810742 21

 ديمه ميثم عبد االله ابراهيم 201810747 22

 صباح حسيى  اسماعيلنور  201810749 23

 محمد رياض حسن المصطف   201810760 24

  التميم   201820004 25
 احمد سعيد راض 

 رشا عامر عبد الرزاق عبد الوهاب 201820008 26

 0شعاع فاروق فؤاد  201820013 27

 ايثار رمضان عل  الطويل 201820017 28

 ميشة فرات عبد الرزاق حميد 201820018 29

 ايه رياض حازم محمود 201820022 30

 زهراء شفيق عباس الفتال 201820025 31

32 201820031   
 وقار بالل محمد العنان 

 لبي  محمد ابراهيم كراجه 201820037 33

 زياد رفيق توفيق شتيوي 201820039 34

 سح  حسن عبد الكريم عتوم 201820049 35

 رهف حسام حسيى  حبوش 201820052 36

 كرنك نرص الدين عمر درويش 201820084 37

 ميالد مجبل جدوع حسن 201820085 38

 محمد تحسيى  انور الجنيدي 201820111 39

 عبد هللا احمد عبد هللا الغرباوي 201820122 40

 0رسميه زكريا عل   201820127 41

 هال واثق ابراهيم ابراهيم 201820129 42

 بديرمالك معتصم احمد  201820144 43

 لينه جمال يوسف عل  الحاج 201820157 44

 0سوزان خالد العقلة  201820168 45

 براءه بالل محمود العل   201820169 46

 محمد جالل احمد محمد المبيضيى   201820181 47

 تمارا خالد يوسف العيساوي 201820184 48



 د. سىه طاهر طلفاح : المرشد االكاديمي 

 حسيى  ابو حميدانرهف رائد  201820196 1

  نعمة هللا  201820207 2
 0رعد لطف 

 ليال  صالح فياض حنشول 201820212 3

 عاتكه زياد محمد الحصان 201820262 4

 دانيه قاسم محمد القداح 201820283 5

 وليده يارس احمد السيد 201820288 6

7 201820294   
 ايه عل  حسان الحلف 

  زين فوزي محمود  201820296 8
 الوقف 

 عبد الرحمن سهيل درويش حوسه 201820298 9

 محمد خالد احمد البشيى  201820312 10

  اسماعيل سالمه 201820322 11
 اسماعيل هان 

 ايمان خالد محمد عواد 201820341 12

 بيان محمد صالح المعيدي 201830002 13

 عبد الرحمن عبد هللا نحيل   201830009 14

 صالح حسن حسنمصطف   201830010 15

 عبد هللا موس عطوان شحيت 201830011 16

 عباده محمد عبد الملك ابو ليل 201830017 17

 شهد رائد محمد الزريقات 201830033 18

 0براءه مهدي رفاع   201830040 19

 حسنيى  يارس عباس العتي    201830044 20

 هناء اميى صبح  ابو صالح 201830047 21

 ايهم اميى  محمد داود 201830048 22

 ناديه شعبان سليمان برهم 201830060 23

 0ريما ايمن العص  201910013 24

 بسمله محمد وضاح حمام   201910014 25

 امان صائب كامل الالال 201910017 26

27 201910018   
 فرح عبد هللا ابراهيم العجلون 

 0ابراهيم خالد بطحيش  201910020 28

 عالء صالح خالد ابو الكشك 201910022 29

 هدى ماهر رمضان ابو سالم 201910023 30

 احمد سالمة عبد المنصف الماظ 201910030 31

 ايهاب مجدي سعد ابو النجا 201910032 32

 0اسالم نايف عياش  201910037 33

 ايه مفلح احمد الحجاحجه 201910038 34

 سلسبيل صالح محمد صالح 201910040 35

 سفانه احمد اقبال عبد الرحيم دين 201910042 36

 عبد هللا نضال عل  االخرس 201910043 37

 محمد جهاد محمد مصلح 201910044 38

 عبد الرحمن امجد سعدات النجار 201910045 39

 نور اسامه عادل االحمد 201910051 40

 صبا هديرس حسن الدواهيك 201910052 41

 فيصل الخطيبعدنان لواء  201910058 42

 عبد هللا رياض جمعه بكر 201910062 43

 روال جالل حمد القيىس   201910066 44

45 201910079   
 
 عبد هللا حسن عل  الق

 احمد هيثم فهيم موس 201910082 46

 اسالم زياد عل العمري 201910086 47

 عبد العزيز عمر محمد مسلم 201910087 48

 محمود اليعقوبحسيى  مرص   201910090 49



 . نور راتب بطارسةم : المرشد االكاديمي 

 ريناد ابراهيم احمد قنيص 201910092 1

 راما محمد حمد هللا الهبارنه 201910100 2

 حسيى  عصام حسيى  محمد 201910102 3

 مرام )محمد خالد( محمود بدر 201910106 4

 عمر فادي عصام ابراهيم 201910114 5

 طارق ماهر الحبالماهر  201910123 6

 عمر يوسف جاسم الفايز 201910125 7

 مهند انور يوسف عبد القادر 201910131 8

 ليى  اياد سلمان ابو ناموس 201910133 9

 هال مرزوق حامد الزعي    201910136 10

 0امل وليد القاسم  201910138 11

 0اسالم وليد القاسم  201910139 12

ي    خسيليى  رائد  201910141 13  باسم ابو رسر

 0مريم يوسف جراد  201910144 14

 محمود ياسيى  طه الحراحشه 201910151 15

 عبد الرحمن خالد كامل جمعه 201910152 16

 ريداء محمد عبد الملك السعدي 201910156 17

 رحمه عمر محمد الوريكات 201910159 18

 سميه محمد نبيل وهيب عبابنه 201910167 19

 بتول ايمن ابراهيم الزيتاوي 201910171 20

 فرح يوسف جمال القصاروه 201910172 21

 دانه يوسف توفيق قاسم 201910173 22

 هديل عادل ابراهيم عوده 201910177 23

 0ريم عامر محمود  201910183 24

 مهند فراس روح  داود 201910186 25

  توتونح    201910187 26
 بيان كمال عبد الغي 

 سوار سامر اسماعيل العزه 201910189 27

 معاويه طالل سعيد نجار 201910192 28

 عمر جهاد عدوان عبد الرحمن 201910193 29

  حسان 201910196 30
 اسامه محمد عبد الغي 

 0مرح عايش غازي  201910201 31

 عوده اسعد عوده الناطور 201910207 32

  موس حماد 201910216 33
 خالد هان 

 رزان سميى عبد هللا الحسنات 201910222 34

 بتول حسن احمد الخطيب 201910223 35

 آرام محمد سليمان القرعان 201910229 36

 راما سليمان محمد الحسبان 201910230 37

 االء عل  حسن غنيم 201910233 38

 قاسم صالح الدين قاسم خزاعلة 201910236 39

 0 هبة هللا طارق دحدل 201910239 40

 يوسف خالد محمد عبد هللا 201910240 41

 ري  هام عماد محمد عبد الكريم 201910244 42

 مامون حجاب توفيق الزيود 201910267 43

 عائشه يوسف عدنان القطاونه 201910269 44

 0ظالل عبد هللا خطيب  201910271 45

 0اسالم محمد احمد  201910274 46

 اللطيف حارونيارا زهيى عبد  201910283 47

 صهيب نرص عبد الكريم حسيى   201910287 48

 معمر عماد ادريس طراقح    201910289 49

 بشار محمد ذيب ابو عبيد 201410270 50

 

 



: م. آالء عدنان محمود  المرشد االكاديمي

 0نور عل  حسن  201910294 1

 ساره احمد محمد عدنان بدير 201910298 2

 0االحمد اسالم محمد  201910299 3

 ايه يوسف فالح خوالده 201910302 4

ميى  محمود محمد خوالده 201910303 5  نيى

يف  201910305 6  0محمد مامون الشر

 عبيى محمد احمد عبد الهادي 201910310 7

 بتول عل  احمد العنباوي 201910316 8

 عهد محمود حسيى  العفيف 201910321 9

 نادر محمد نادر عيد 201910332 10

 حمزه شعبان محمد عوده 201910333 11

 محمد مازن محمود ابو سعده 201910335 12

 محمد اوس "محمد سعيد" جعيدي 201910337 13

 جواد اكرم جواد نزال 201910338 14

 مصعب عبد الرحمن محمد طايع 201910340 15

 0عالء الدين سميى الهندي  201910342 16

 موس الحسيى  معي   يوسف  201910351 17

 رنده محمد احمد شاهيى   201910352 18

 نور وليد محمد ابو عل   201910354 19

 عبد الرحيم ابراهيم محمد الحمد 201910360 20

 مصطف  نيازي محمد جميل محمد جميل 201910368 21

 حنان خالد نرص هللا ابو زهري 201910374 22

 احمد نبيل شحاده ابو زيد 201910375 23

 اوسيد احمد خميس القمص 201910377 24

 براءه محمد بهاء سالم 201910378 25

 ريم اسعد فالح الصباح 201910380 26

 قاسم سعد قاسم طه 201910382 27

 سلسبيل مصطف  محمد عوده 201910392 28

ف عبد القادر عبد القادر 201910409 29  محمد ارسر

 0احمد اكرم الخطبا  201910418 30

 0يوسف ياسيى  ابو جيش  201910419 31

 عماد محمد عبد الحافظ الطراونه 201910420 32

 قض  موفق طه الحسيى   201910422 33

 الرا احمد محمد ابو شقره 201910430 34

 حسن ايمن حسن الشغنون    201910432 35

 فرح خالد عبد الرزاق رحاحله 201910437 36

 العمريسلم وليد موس  201910438 37

ازي 201910439 38  راما مهيد احمد الي 

 رانيا غسان محمد فؤاد ابو سنينه 201910440 39

 ابراهيم عزم  ابراهيم العبدالالت 201910445 40

 رزان انور احمد قعدان 201910447 41

 امل محمد وحيد التنه 201910451 42

 شذى ابراهيم زاهر الخرابشه 201910459 43

 0مطيعه احمد عثمان  201910460 44

 سندس مشهور احمد ارطيش 201910461 45

 رند عبد الرحمن سليم الزغول 201910463 46

وز محمد حسن ترك   201910465 47  نيى

 افنان ابراهيم عبد المهدي الخواجا 201910472 48

 راما حسيى  اسماعيل علقم 201910477 49



ع أسماء أحمد : م. المرشد االكاديمي   الشر

 ثائر محمد مصباح الخطيب 201910478 1

 رغد محمد عل  قوقزه 201910492 2

3 201910494   
 ايه جي  عبد الجابر الكسوان 

 جنان وائل محمود سلمان 201910495 4

 رند بشار محمد جرادات 201910500 5

 فرح كامل عبد هللا العجارمه 201910504 6

 دعابسيارا شحاده حسن ابو  201910507 7

 آمال نضال احمد الخاليله 201910511 8

 قمر غسان طالب القيىس   201910522 9

بح    201910525 10  عبد المنعم توفيق محمد صالح الدين الشر

  فوزى صدقه 201910526 11
 دنيا لطف 

 اسامة محمود فهيم الحاج اسعد 201910534 12

 حنيى  هشام موس حمديه 201910538 13

 راما صالح محمد الحاج 201910540 14

 بهاء نارص عبد عبد الدين 201910542 15

 تبارك عبد هللا طه غريري 201910560 16

 دهاق ابراهيم داود خلف 201910565 17

18 201910568   
 ميار محمد طارق العان 

از عصمان محمد سعيد 201910573 19  شيى

 يحيى عمر سميح الجوابره 201910574 20

 زهراء قاسم عبيد البجري 201910580 21

 ابراهيم مح  الدين سوغان 201910581 22

 دانا عفيف حسن العلوي 201910591 23

 فرح سليمان عل  ابو شاشيه 201910592 24

 هديل اسحق حسونه نمر 201910594 25

 موالن احمد كاني   كاني    201910602 26

 سميه محمد يوسف ياسيى   201910604 27

28 201910605   
 محمد فيصل محمود عدوان 

 دياال عبد االله محمد الشبول 201910607 29

 احمد رسول خلف خلف 201910609 30

 عبد الرحمن شبانه محمد سيد احمد 201910616 31

بح    201910618 32  0بيان محمد رسر

 ابراهيم عبد الفتاح مصطف  بنات 201910630 33

 الحراحشةخنساء محمود احمد  201910633 34

 حسام الدين نارص عبد الرحيم حبيشه 201910634 35

 محمد توفيق ثجيل االسدي 201910640 36

 زيد زيدان عادل ابو توهه 201910641 37

ى محمود زيدان  201910643 38  0بشر

 0نور محمود زيدان  201910644 39

 سندس جارس محمد عرفات 201910645 40

 محمد حسنفادي فؤاد  201910651 41

اد سعيدي 201910658 42  فواز عفريت رسر

 0عبد هللا عصام الزايد  201910660 43

 ابراهيم ثائر فيصل الياس 201910677 44

 رهف محمد موس عالن 201910686 45

 االء محمد راشد بابول   201910688 46

47 201910690   
 روان شوان عل  القريىسر

 الربيع  نور احمد مزاحم  201910691 48

 االء محمود الرهوان 201511128 49



ي احمد أبو قديس: مالمرشد االكاديمي 
 
 . ايناس هان

 اسيد احمد عارف الزريقات 201910699 1

 وئام احمد حح   خلف 201910702 2

ى عدنان عبد القادر زايد 201910709 3  بشر

 عمر عبد الرزاق راشد بابول   201910721 4

يمشه  201910729 5  موس عطوان الزهيى

 حليمه عيىس محمد العرايضه 201910732 6

 حسيى  ال مهدي 201910735 7
 محمد مصطف 

 روعه حيدر عل  الرواشده 201910743 8

 وليد خالد وليد اليمن 201910744 9

ف محمد فايز سمودي 201910745 10  ارسر

ف الدين النقيب 201910746 11  ميار بديع رسر

  معال 201910758 12
 ميس عبد الخالق حسي 

 ميس فاضل يوسف ابو صلوع 201910764 13

 0اية يارس العايش  201910765 14

 ساره كمال خطيب 201910767 15

 فرح ماجد عبد الرحمن العتيل   201910776 16

 بهيه ماجد عبد الرحمن العتيل   201910777 17

 0معاذ يحيى الحريري  201910778 18

 0قض  حسن القادري  201910784 19

 عروب مامون محمد الصمادي 201910788 20

 ايه عمار موفق محمود 201910801 21

 اية عبد الرحيم حميدي الشلي    201910824 22

 هشام عدنان خليل خليل 201910829 23

 هديل ابراهيم محمود توفيق 201910834 24

 عدن راجح محمد المرع   201910862 25

 تبارك محمد ساري الساعدي 201920002 26

 محمد منصور محمد ابو شباب 201920006 27

 يوسف عبد الكريم ذياب ذياب 201920009 28

 نشأت صالح الدين قاسم خزاعلة 201920010 29

 طارق محمود محمد ابو حليمه 201920011 30

 عل  انور محمد الزريقات 201920023 31

 0كوثر عدنان المحمد  201920027 32

 تاال محمود عبد الرحيم زبن 201920029 33

 سميى قحطان الخفاح    201920031 34
 مصطف 

 دينا هشام احمد الدوري 201920032 35

 هبه عبد االله محمد الصمادي 201920033 36

 احمد باسم قحطان قحطان 201920035 37

 عل  محمد جبار النويرصي 201920036 38

  حسن فالح حسن  201920047 39
 الخيالن 

 تاره رياض وناس وناس 201920055 40

 انس عبد الحميد احمد محمد 201920061 41

 لبيبه محمد احمد الشورى 201920062 42

 امنة نشوان سالم سالم 201920067 43

44 201920072   
 عل  الطان 

 جلنار حسيى 

 سح  احمد اميى  ابو الديوك 201920077 45

 الجليل ابو عوض لبي  نارص عبد  201920082 46

 دعاء ماجد سليم حافظ 201920086 47

 محمد محمود مصطف  السعدي 201920092 48



 د. قتيبة احمد ابراهيم الخامس أغا: المرشد االكاديمي 

  محمد الجرف 201920095 1
 عمر هان 

 مجدوليى  مؤيد فيصل الحاج حسيى   201920099 2

 امنه محمد هاشم الدباغ 201920100 3

 0نغم محمد االبراهيم  201920103 4

 منار محمود سالم الخرابشه 201920105 5

 0بنان مامون الرهوان  201920144 6

 حمزه عطيه حسن حمايده 201920145 7

 محمد فتح  محمود منىس   201920184 8

 محمد عمر ابراهيم الزبيدي 201920195 9

 فرح محمد برهان جدعان 201930016 10

 براء يارس مصطف  المصطف   201930030 11

 يزن نور الدين فتح  خنفر 202010001 12

 المعي   باهلل محمد فايز ابو خرمه 202010004 13

 وداد نايف محمود يوسف 202010005 14

 احمد حميدان عل  الزيود 202010006 15

 نائلة جهاد منصور الزعي    202010008 16

 بطاينههبه فالح عل   202010009 17

 لجيى  مصطف  عبد الجواد ابو شاويش 202010010 18

 االء مهدي عبد العزيز العقرباوي 202010012 19

 تارا فارس بشاره رزق هللا 202010013 20

21 202010014   
 نغم نعيم ايوب الربض 

 راما بسام احمد حجازي 202010015 22

 مها محمد فضل العودات 202010016 23

 ساره رافت يوسف القيسيه 202010021 24

 مايا منيى عثمان قنيص 202010022 25

 سح  بالل عل  الشمايله 202010023 26

 محمد منيب عبد هللا القضاه 202010026 27

 سحر نضال اسحق ابوزر 202010027 28

يف 202010028 29 ي الشر   محمد صالح صي 
 تهان 

 ديانا اكرم ابراهيم كشكش 202010029 30

 رزان فيصل محمد ابو حويله 202010030 31

 يونس نارص يونس الواوي 202010032 32

 دانه خلدون عل  الجعيدي 202010033 33

 ايناس بكري صالح عبد الحميد جدام 202010034 34

 ليث حسن محمد ابو قياص 202010035 35

 راما اياد محمد حمدان 202010037 36

 ابو زيدساره نبيل يوسف  202010043 37

 ايه فيصل رضوان الجراح 202010044 38

 0عبد هللا عبد القادر مرصي  202010046 39

ق لي    202010048 40  يشى عبد الرزاق احمد ارسر

 سمر يحيى عبد الرؤوف مصطف   202010051 41

 ساره مازن عطيه عليان 202010052 42

 حازم محمد فهيم السالل 202010055 43

 رغد هشام احمد الجمال 202010056 44

 نور وائل عبد الرحمن التل 202010058 45

 ليان نارص هاشم سليمان 202010065 46

 صبا ماهر عبد الحميد القدس   201910692 47

 



 

 

: د. محمد بيان  المرشد االكاديمي

 اسيل ركان عبد هللا الزعي    202010068 1

ف صالح الغزاوي 202010071 2  مي  ارسر

 ايه محمد فوزي محمد حرن   الرازم 202010074 3

 راما منترص احمد ابو عل   202010076 4

 محمد عادل محمد عل  ابو قاعود 202010077 5

 عبد هللا عبد الرحيم حسيى  العالوين 202010078 6

 بهيه عامر ابراهيم الحجاوي 202010080 7

 0محمد غسان السالمات  202010082 8

 0ابراهيم احمد هالل  202010084 9

 ساره صالح خليفه الصيفه 202010085 10

 اسماء محمد زين العابدين ابا زيد 202010086 11

 االء عدنان عبد المجيد الحبيه 202010090 12

 االء حمدان محمد حسن 202010093 13

 ايه يوسف غازي ابو الحاج 202010094 14

 0 0االء غول  202010100 15

 ديانا رائد داوود سعاده 202010101 16

 0امنه احمد الحريري  202010108 17

 ابراهيم يحيى ابراهيم خاطر 202010118 18

 اسامة كفاح عبد هللا فحماوي 202010120 19

 عمرو يوسف محمد البيشاوي 202010121 20

 سالم محمد مصطف  ابو راشد 202010123 21

 عبد الني   رماس سامر مصطف   202010124 22

 تاال عبد النارص عصام ابو صبح 202010129 23

 0تميم حسن حريري  202010132 24

 فارس اسحق احمد ابو حسيى   202010133 25

 0روان اسيد اسماعيل  202010134 26

 هبه مصطف  راشد محسن 202010137 27

 روال مصطف  راشد محسن 202010138 28

 سميى جميل  202010139 29
 سعدونمصطف 

 نرميى  مازن عبد القادر ثابت 202010148 30

31 202010150   
 صهيب عيىس مصطف  استيي 

 سناء عالء الدين اسماعيل العزه 202010152 32

 اسماء محمد عبد الرحمن قواقزة 202010156 33

 موس رائف موس العر 202010158 34

 امجد محمد احمد تني    202010161 35

 حسام رياض عيىس زيغان 202010168 36

 مهدي عامر مصطف  حمد 202010169 37

 مجد عل  حسيى  الجمعات 202010170 38

 اناس امجد سام  ذباح الجمل 202010171 39

 0بشار مصطف  محمد  202010195 40

 مصعب عبد هللا طه غريري 202010199 41

 بيان ابراهيم عبد هللا عويضه 202010221 42

 هبه محمد ذياب ابو سالم 202010228 43

 محمد ادم محمد حسن 202010236 44

 محمد فريد ايون    202010250 45
 النا هوشيى 

 0شهد عامر عبيد  202010255 46

 مالك محمد سليمان قازان 202010257 47

 ليى  جمال ابراهيم ابو عواد 202010265 48

 فرح غالب حمدي الحديدي 202010267 49



ي : المرشد االكاديمي   د. سعيد مرجر

 احمد اسامه عل  بنات 202010270 1

 الهام احمد محمود الشوبك   202010271 2

يف  202010274 3  0نور مامون الشر

 روان كامل سعيد كمال 202010275 4

 محمد منور صالح نعمان النجار 202010276 5

 نبال حسام محمد تميم النتشه 202010277 6

 يوسف عبادشهد احمد  202010279 7

 ريم خليل عل  الشديفات 202010280 8

 يارا رائد فرحان الزبيدي 202010281 9

 ايهاب نواف صالح الحسنات 202010288 10

 هبه وليد محمود عطاطره 202010290 11

 رهف عدنان يوسف عتوم 202010291 12

 نوار حازم حماد قصقص 202010292 13

 العملهرن  محمد احمد  202010294 14

 رام  زياد محمود قزاز 202010298 15

 عبد هللا محمود محمد محسن 202010304 16

 ايات بالل محمد االقرع 202010307 17

 اسيل زياد رجا الفقهاء 202010309 18

 بتول عارف محمد ابو فاره 202010313 19

 تسنيم مفيد عبد اللطيف القطام   202010316 20

 محمود محمد هيكلمحمد  202010318 21

 فرح عرفات هاشم حسن 202010319 22

 دانيه رسي محمد عوده 202010321 23

24 202010323   
 
 فرح انور اسماعيل الصوق

 0وئام احمد ابازيد  202010324 25

 اغيد خليل ابراهيم الرفاع   202010325 26

 يزن محمود عبد الحفيظ محمد 202010327 27

 مصطف  الصمادينور عمر  202010330 28

 رؤى احمد رسحان عبد الوهاب 202010333 29

 فاطمه عماد عمر ابو اصبع 202010338 30

 شيماء خليل حسيى  حسيى   202010339 31

 محمد عمر حسن محمود الصمادي 202010345 32

 رن  محمد عبد الرزاق عبد الرزاق 202010347 33

 فرح باسم زك  غيث 202010352 34

 رنا عمر يونس عرار 202010356 35

 رايه محمد عل  محمود 202010363 36

 نور عاصف عل  ابو نجم 202010365 37

 ليى  وليد خرص  المرصي 202010370 38

 فرح حسن محمد الزغول 202010375 39

اوي 202010385 40  ايمان نايل حمد الجيى

  محمد خالد الحسن 202010390 41
 امان 

 طارق صالح محمد عل   202010392 42

 سامح محمد ابو هاشم السيد محمد 202010398 43

 احمد محمد ابو هاشم السيد 202010399 44

45 202010400   
بيي   احمد سعد عل  الشر

 مريم محمد احمد غناجه 202010401 46

 م  محمد احمد الشوبك   202010402 47

 هدى عمر عبد ربه الحيله 202010413 48

 فرح محمود احمد عمايره 202010414 49



: د. يزن محمد مشهور الظاهر  المرشد االكاديمي

 0هدى فاروق علوش  202010415 1

 سلم عماد خليل االخرس 202010417 2

 رهف عادل مفلح وديان 202010420 3

اوي 202010429 4  نداء محمود عبد الرحيم الخرص 

ى جمال الدين العمور 202010433 5  بشر

 محمد بشار موس مسالمه 202010434 6

 سماح عل  حسن حسينات 202010435 7

 رؤى جهاد العبد عوجان 202010436 8

 سفانه رضوان عقله الحح    202010437 9

 غيداء نعيم شاهر زريقات 202010439 10

 نور فؤاد مراد عبهري 202010445 11

12 202010448   
  هان 

 يعرب سائد محمد عل  بي 

 رزان مامون سليمان فرغل 202010449 13

 غنوة محمد قرة دل   202010450 14

 ساره ماجد عاشور الحايك 202010452 15

 ليان محمد عزت شهاب 202010453 16

 عمار فهم  احمد جعفر فلهوم 202010456 17

  محمد فلهوم 202010457 18
 عبد هللا هان 

 حمزه جمال حسن عبد الدايم 202010458 19

 مجد محمد عبد العزيز شتيه 202010459 20

اغثه  202010462 21  0خالد عبد الكريم الي 

 اسامه خليل محمود العوضات 202010463 22

 0عبد هللا محمد السالمات  202010465 23

يف منصور 202010466 24  انس محمد رسر

 تف  رسم  جميل الحمود 202010469 25

 هللا الجميل   عبد هللا اسامه عبد  202010477 26

 فيصل ايمن عطوه ابو شباب 202010479 27

 سندس عبد المنعم محمود العويد 202010481 28

 ليى  عدنان حامد المسالمه 202010484 29

 ضح مرزوق مصطف  قواقزه 202010486 30

31 202010497   
 غاده صبح  محمود الراميي 

 محمد احمد عل  ابو عبيد 202010500 32

 لؤي يوسف موس الحسيى   202010504 33

 دانه نزار اسماعيل عبد الهادي 202010505 34

 عمر محمود خليل احمد 202010511 35

 يوسف محمود خليل احمد 202010512 36

 ايه حسان عبد السالم عواد 202010513 37

 رانيا باسم عل  القرعان 202010519 38

 الفتاح العوضاتعبد الفتاح هيثم عبد  202010520 39

 0ريان فهد الخليل  202010523 40

ات 202010524 41  عائشه محمد حمدي الشقيى

 محمود بشيى محمود الرفايعه 202010529 42

 عبد الوهاب رمزي خليل يوسف 202010532 43

44 202010540   
 النا اسامه سلط  الربض 

 عال خالد حسيى  العفيف 202010542 45

 عبد الرحيم ماهر الشيخ ليان 202010544 46

  كحيل  202010546 47
 0عائشة هان 

 يزن محمد بدر حسن اغا 202010550 48

 0امل عبد السالم بيطار  202010551 49

 اسامه ليث اسماعيل اسماعيل 201920208 50

 

 



: د. سماء نبيل عبد الرحمان  المرشد االكاديمي

 طاهاتايهاب عبد النارص عبد الكريم  202010554 1

 0نور الهدى محمد حوا  202010561 2

 لبي  عماد عبد الرحمن عالن 202010563 3

4 202010564   
 رانيا اسكندر غوص بخش بلوسر

 ماريا وفيق احمد نداف 202010566 5

 راما حسن مصطف  دار الحاج 202010567 6

  عبد السميع عل   202010570 7
 عالء حسيي 

 السيد محمد ابراهيم عقلهال محمد  202010571 8

 السيد احمد احمد عبده 202010574 9

 0ضح عبد الرحيم قطيفان  202010577 10

 وفاء عبد الكريم عبد الرزاق قره محمد 202010581 11

 سح  عل  ابراهيم العدوان 202010585 12

 عال نجم خليل الجبوري 202010587 13

 ذيابابراهيم عبد الكريم ذياب  202010588 14

 حسن حسام الدين عبد الحليم القطان 202010594 15

 عل  عبد الحافظ 202010598 16
 ايه ياسيى 

 مزن عمار محمد العكش 202010600 17

عه 202010601 18  ديما عبد الكريم فرحان الشر

 0عبد هللا غزوان جعمور  202010604 19

 تاال رزق محمد سماره 202010610 20

 احمد رائد محمد شفيق سدر 202010615 21

 سناء حمزه خرص  خرص   202010618 22

 محمود عبد هللا احمد منصور 202010628 23

 خالد محمد احمد محمد 202010639 24

 عون ركان محمد سعيد شهابات 202010641 25

 لؤي سعد عيىس ابو العشب 202010645 26

 رامه ماجد محمد دغش 202010658 27

ه ماجد محمد دغش 202010659 28  ميى

 سلم هيثم عاطف الفار 202010661 29

 لجيى  وليد خالد النارص 202010670 30

 0 0مروه خاسكيه  202010671 31

 0 0اميى نارص  202010672 32

 0 0يارا رصصور  202010673 33

 محمد عون حسن عل  ابو غزلة 202010682 34

 سيف غسان غازي كنعان 202010683 35

 0سنا اسامه الوينو  202010684 36

ة النور اسامه الوينو  202010685 37  0اميى

 رؤى محمد عمر ابو قديري 202010687 38

 مصطف  درويش مصطف  السيد كردش 202010689 39

40 202010700   
 طه احمد مح  الدين البيان 

  احمد فلهوم 202010705 41
 احمد لطف 

ا اكرم نواف  202010706 42  نايفهميى

 اوس خليل ابراهيم سالمه 202010718 43

  احمد سكران 202010719 44
 مروة عبد الغي 

 لبي  ماجد مصطف  الزغول 202010720 45

 محمد عبد العاط  عايش القدرة 202010721 46

ف عبد العال مرس 202010722 47  احمد ارسر

 حنيى  احمد يوسف بنات 202010727 48



 


