
طالب الجامعة بحسب المرشد األكاديمي
 

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

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150027 حنين صادق رضا كرمنشاهي 1

مسجل 26 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150028 جعفر احمد عبيدو 2

مسجل 20 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150029 مصطفى احمد شمس الدين حفار جنيدي 3

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150004 محمد عمار  عمران الرز 4

مسجل 14 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150025 حذيفه عبود االحمد البشير 5

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150026 روان محمد مروان التخين 6

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150019 غفران احمد دعيبس 7

مسجل 29 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150003 احمد مصطفى االبراهيم 8

مسجل 42 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150023 زين العابدين أحمد نشأت قواص 9

مسجل 42 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150021 راما أسامه زكريا 10

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150007 عالء عماد النابلسي 11

مسجل 30 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150008 يزن عصام دبا 12

مسجل 7 المستوى االول غياث النحاس كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150031 ربا يوسف فتيح 13

مسجل 40 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150010 شريف مثنى صالح 14

مسجل 35 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150005 علي متعب العلي 15

مسجل 29 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150020 ايشو ميشيل يوخنا 16

مسجل 25 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150014 محمد محمد غسان الجبان 17

مسجل 41 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150018 مهند احمد عفوني 18

مسجل 26 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150012 ذياب محمد صالح العالو 19

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150013 نقوال مروان حنا 20

مسجل 44 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150022 محمد عمار محمد ياسر ابو كالم 21

مسجل 23 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150006 بشار حمزه مبارك 22

مسجل 31 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة االتصاالت و الشبكات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150016 عمرو سعيد القاسم 23

مسجل 35 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150017 طارق محمد العبيد 24

مسجل 35 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150001 عال يحيى السيد علي 25

مسجل 40 المستوى الثاني غياث النحاس هندسة البرمجيات ونظم المعلومات كلية هندسة الحاسوب و المعلوماتية 4150002 محمد عبد الرحيم اللحام 26
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