
طالب الجامعة بحسب المرشد األكاديمي
 

حالة الطالب الساعات المنجزة المستوى المرشد اإلختصاص الكلية الرقم الجامعي اسم الطالب #

مسجل 140 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120928 زين العابدين عبد الرحمن حمدان 1

مسجل 75 المستوى الثالث حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120936 مازن عبود علوان 2

مسجل 110 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4090824 الحسن غسان حبيب 3

مسجل 100 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4080610 محمد ياسر رياض الحوراني 4

مسجل 92 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4130984 سنان مروان ادريس البرزنجي 5

مسجل 106 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4130980 عبود يعقوب حنو 6

مسجل 97 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4130982 هيه عبد الحفيظ عالء الدين 7

مسجل 103 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4110894 شأس احمد الجاسم 8

مسجل 100 المستوى الرابع حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120921 بشار اكرم عدره 9

مسجل 56 المستوى الثالث حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120922 بشر رياض سليمان 10

مسجل 138 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120923 بهاء الدين مزيد حالويك 11

مسجل 156 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4090678 محمد براء عبد الكريم الشماع 12

مسجل 68 المستوى الثالث حسان احمد هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4140024 ذكوان اسامه المال حساني 13

مسجل 71 المستوى الثالث حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4140018 براء خالد عبد الرزاق السامرائي 14

مسجل 56 المستوى الثالث حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4140015 فادي مازن يوسف 15

مسجل 10 المستوى االول حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4140033 ادوارد موفق السالمه 16

مسجل 121 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120940 محمد فائق أيمن النحاس 17

مسجل 60 المستوى الثالث حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120942 مصطفى جمال تركيه 18

مسجل 137 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120943 معاذ احمد الحريري 19

مسجل 128 المستوى الخامس حسان احمد هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4120944 نعيم فيليب تبريزي 20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                1 / 1

http://www.tcpdf.org



