
طالب الجامعة بحسب المرشد األكاديمي
 

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

مسجل المستوى االول روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160006 عطاء اهللا محمد نبيل سرور 1

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160060 عبد اهللا طوني معطي 2

مسجل المستوى االول روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160056 علي حمدي قطليش 3

مسجل المستوى االول روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160027 مجد الدين عبد الستار مالك 4

مسجل المستوى االول روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160007 أمير محمد عكله السليم 5

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160034 عبد الكريم محمد سامر عبد العظيم 6

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160018 احمد يونس مرهج 7

مسجل روز محمد هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160029 عمر عدنان زهران 8

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160025 محمد علي مصطفى قدسي 9

مسجل روز محمد هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160010 محمد طالل محمد ايمن شيخ الشباب 10

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160059 عالء وائل اللحام 11

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160033 فادي الياس ابو حطب 12

روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160070 عمار عبد الرزاق شرفه 13

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160045 نور محمد هيثم البقاعي 14

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160022 شبل فضل اهللا الشبل 15

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160042 كمال خالد العبد الرزاق العاني 16

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160048 المقداد باسل محفوض 17

روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160073 عدي مروان مرشد رضوان 18

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160023 جودي محمد طالل حوريه 19

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160012 رؤى عدنان الداود 20

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160016 يزن سعد الدين الجيرودي 21

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160057 محمد عمران محمد خلدون الخالدي 22

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160019 بيان حاتم محمد 23

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160017 محمد حسن الدراوشه 24

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160062 زاهر نور الدين الشعال 25

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160009 تاله هشام الشعار 26

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160008 محمد ياسين ياسر سليمان 27

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160043 روان رضوان عودة 28

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160055 أنس طالل عمران 29

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160053 رنا خلدون بو حمدان 30

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160067 جيمي بسام يازجي 31

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160064 بشار محمد قاسم 32

روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160071 محمد رامي عمار الهندي 33

مسجل روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160047 بتول خلدون منصور 34

مسجل المستوى االول روز محمد كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4160051 هديل جمال الدين دادو 35
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