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 Fall semester 12/13  

استرالية-ىندسة ميكانيكية  : التخصص   
 1 مالك ناصر مجبل ناصر 
 2 الطاف سالم عبدالرضا سفر 
 3 محمد عادل اسماعيل الشهابي 
 4 جاسم خالد جاسم العلي 
صالحعبداللطيف سعد عبدالوىاب ال   5 
 6 مشاري عبداهلل منشد الخالدي 
 7 زيد عبد االمير عبد اهلل بوزيد 
 8 ابتهال محمد ابراىيم المذن 
 9 غزيل حمد عبداهلل المشوط 
 10 ابراىيم صالح مهدي القالف 
 11 عبداهلل عبدالعزيز علي الدوسري 
 12 شوق زايد سالم فهد 
 13 عبداهلل حامد مكي القالف 
دي العجميمهدي عبداهلل  مه   14 
 15 نورة فهد حماد الكفيف 
 16 نور جاسم محمد علي صادق 
 17 وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر 
 18 فاطمة خالد على مبارك 
 19 يوسف عادل محمد التورة 
 20 وضحة فهاد نهار العجمي 
 21 العنود فريهيد فالح العدواني 
 22 داود علي بهزاد بهزاد 
احاريج حامد فضل المسب   23 
 24 أنفال علي عبداهلل الصيرفي 
 25 طالل عماد عبد الحميد الحمود 
 26 فوزان احمد عبداهلل العدواني 
 27 ياسمين ناصر موسى االربش 
 28 عبد الوىاب يوسف سليمان الفوزان 
 29 نبيلو نايف محمد الشمري 
 30 على داود على محمد 



استرالية-ىندسة النفط والغاز  : التخصص   
ناصر مجاور محمد يوسف   1 
 2 غالية عيسى جحيل الرشيدي 
 3 بدريو كريم عبد علي كرم 
 4 لطيفة سالم عبداهلل العبيد 
 5 بندر زيد طلق العتيبي 
 6 محمد ىاشم حبيب سيد حسن 
 7 دانو نايف رجب العنزي 
 8 بشاير احمد صالح القفاص 
 9 زينب أيوب محمد عباس 
 10 فهد حسن راجح العجمي 
در يونس حسنجمانة ب   11 
 12 عبداهلل عادل عبدالقادر الهندي 
 13 نور طالب محمد آل رشيد 
 14 لولوة فهد حربي العنزي 
 15 شوق سفير محمد صعيب 
 16 رغد محمد خليفة البلوشي 
 17 فهد عبدالرحمن مبارك النوبي 
 18 فاطمو مرتضى سيد سليمان أكبر 
 19 شريفة علي ابراىيم البلوشي 
عباس القالففاطمة جمال    20 
 21 ىيا محمد عبدالعزيز عبداهلل 
 22 حسين خضر حسين علي 
 23 محمد مشاري محمد زمان 
 24 عبير احمد علي الكندري 
 25 روان خالد حبيب ابل 
 26 قاسم ضياء سيد يوسف 
 27 جواىر مرزوق حويضر الرشيدي 
 28 أسيل أحمد شهاب القادري 
 29 محمد عبداهلل حسين جعفر 
حمود عبداهلل محمدزينب م   30 
 31 روان بدر عبداهلل المحيميد 



استرالية-ىندسة الكترونية  : التخصص   
 1 عذبي خالد سالم السويلم السليمان 
 2 سلطان سعد شنيف المطيري 
 3 علي محمد شريد المطيري 
 4 ريم راشد مجبل الدوسري 
 5 عبد الوىاب محمود عبدالوىاب العلي 
حسينيعبدالعزيز مطلق عوض ال   6 
 7 عبدالرحمن محمد عبدالمحسن الخبيزي 
 8 احمد عبداهلل حسين الجاسم 
 9 مها ممدوح شخير العنزي 
 10 عذاري عادل عبدالرزاق الزيد 
 11 اسيل عبداللطيف عبدالعزيز اللهو 
 12 عائشة معمر اكليفيخ المطيري 
 13 عبدالعزيز عبداهلل ناصر العجمي 
 14 اسراء ابراىيم اسماعيل علي 
 15 صالح مفلح فالح بحار 
 16 ىاشم ىاني عبدالنبي المطوع 
 17 رشيد طارق رشيد العطار 
 18 محمد ابراىيم عبدالحسين القالف 
 19 حسين رستم علي صنقور 
 20 ميثم شاكر عبدالوىاب العوض 
 21 منيره خالد عبدالمحسن العليان 
 22 امير حسين حسن محمد 
 23 حسين عبداهلل حسين الخزام 
 24 غنيمو محمد ناصر حمد 
 25 جاسم عادل راشد حماد 



استرالية-ىندسة صيانة طائرات  : التخصص   
 1 ىاشم محمد موسى صالح 
 2 يوسف حميد يوسف بوشهري 
 3 محمود عامر عبداهلل خريبط 
 4 بدر سليمان حسن البقصمي 
 5 بسام انور عيدان الخليفة 
 6 فيصل محمد فهد الراشد 
أحمد الهنديانيناصر عبداللطيف    7 
 8 فهد عبدالعزيز إبراىيم يوسف 
 9 ماجد وليد ماجد الحملي 
 10 احمد خالد حسن القالف 
 11 محمد جابر حسين على رضا 
 12 سعد معاذ محمد الكندري 
 13 يوسف صالح عبداهلل العثمان 
 14 منار عبداهلل سند الشطي 
 15 سالم على احمد الكندري 
بعلي حسين عبدالعزيز شها   16 
 17 فارس ىيثم سعدون موسى 
 18 سالم صالح حسين المسري 
 19 شوق اياد مزيد الدوسري 
 20 ملوك محمد غالب محظوظ محمد 
 21 آمنة سعود جفين الدويش 
 22 حنين غانم فيحان صنقور 
 23 مشارى صقر عيد الخضير 
 24 حسين على على سبزالى 
 25 ىناء عبدالرسول عيسى الحداد 



استرالية-ةىندسة مدني  : التخصص   
 1 خلود عبدالوىاب احمد عبداهلل 
 2 شيماء عبداهلل مطر العنتري 
 3 منيرة خالد عبداهلل الخليفي 
 4 ابراىيم محمد ناصر البداح 
 5 نورة خالد ابراىيم العاشور 
 6 وسمية راشد عبداهلل العجمي 
 7 حنين احمد محمد درويش 
 8 عايشو عبداهلل سعود الغرير 
لي شيخسارة ع   9 
 10 كوثر عبدالحميد عباس شهاب 
 11 مريم أحمد عبدالرزاق ناصر 
 12 منيره عبدالرحمن ابراىيم الشطى 
 13 سعاد محمد فهد الغريب 
 14 ساره فيصل عبدالصمد الجميعي 
 15 روان سمير عبدالرزاق السجاري 
 16 صافية فهد مضحي المضحي 
 17 لولوه يوسف احمد صالح 
شرىانفاطمة محمد سيد    18 
 19 فاطمو ىشام صالح حسن 
 20 سعد نمشان سعود النمشان 
 21 حصة صالح عبدالعزيز اسماعيل 
 22 آمار خالد عباس الشطي 
 23 فاطمو محمد علي ميرزا 
 24 عاليو عبداهلل جمعو حسين 
 25 حسن عادل حسن سعدون 



استرالية-تسويق  : التخصص   
 1 فاطمة عصام حسن ابل 
لوعالنناصر بدر محمد ا   2 
 3 خالد منصور خالد الصقعبي 
 4 شهد محمد سعد العازمي 
 5 ريم جمال يحيى اليحيى 
 6 فيصل مصطفى عارف مصطفى 
 7 عقاب حامد صالح العقاب 
 8 جاسم محمد خليل اليعقوب 
 9 فاطمة علي عبدالعزيز القطيفي 
 10 عبدالهادي عبدالناصر شعيب المطيري 
 11 يوسف علي بدر ملك 
بيل عبداهلل الحنبانفواز ن   12 
 13 فاطمة خالد عبداهلل العوضي 
 14 أحمد محمد عبداهلل معتوق 
 15 فهد خالد فهد الباز 
 16 غنيمة عبداللطيف محمد المصيجر 
 17 فاطمة عبدالرحيم حسن كرم ترك 
 18 دالل جمال يوسف القصار 
 19 عبدالعزيز حسين على العدواني 
 20 حسن احمد حاجى القطرى 
اهلل رضا اكبر تقيعبد   21 
 22 عبداهلل بدر احمد البناي 
 23 أحمد عبدالكريم سلمان االستاذ 
 24 حسين سلميان علي حيدر علي 
 25 في خالد محمود الشطي 
 26 حمد فهد حمد العدواني 



استرالية -موارد بشرية   : التخصص   
 1 دانو كاظم عبدالرسول بو عباس 
 2 دالل فيصل احمد الخميس 
علي محمد خريبطنورا    3 
 4 دالل محمد عبدالعزيز عبداهلل 
 5 مريم محمد عبدالملك النوري 
 6 دالل سامي سليمان العلي 
 7 جاسم محمد خليل الشطي 
 8 خلود امين حاجية ماتقي 
 9 حبيب فؤاد حبيب المجادي 
 10 وسمية ناصرفهد السويد 
 11 محمد بدر طاىر بوفتين 
 12 سليمان شمالن عيسى الحربان 
 13 مريم سليمان يعقوب علي اسماعيل 
 14 دالل حسن محمد شريف الكندري 
 15 محمد خليل اسماعيل البالم 
 16 نور عبداهلل محمد المحمد 
 17 روان محمد احمد القبندي 
 18 فهد يوسف قاسم البصري 
 19 أحمد حميد أحمد ابراىيم علي 
 20 على راشد جاسم االستاد 
 21 حسن علي عباس الشماسي 
 22 منى أحمد سيد عبداهلل الرفاعي 
 23 روان أحمد خضير العلي 
 24 ضاري حمد عقاب المطيري 
 25 مريم صالح عبداهلل بدو 



استرالية-ادارة اعمال  : التخصص   
 1 على احمد خلف مطر 
 2 مشاري ناصر بدر حسن 
 3 شعيب أحمد علي العطار 
 4 عبدالعزيز اسامو جاسم سالم السالم 
س عثمان العازميدالل فار    5 
 6 سليمان صالح عبدالرحمن حسين 
 7 سارة احمد عبدالوىاب الصلحات 
 8 دالل عبدالعزيز محمد الثوينى 
 9 البيبي خليفة يوسف الشاىين 
 10 سارة خلف فيصل العنزي 
 11 نور ناصر علي يوسف 
 12 منيره عبدالسالم علي الماص 
 13 نور ولبد عبداهلل العمير 
حسن محمد مال اهللمحمد عبدالم   14 
 15 مشاري احمد حمد الخضر 
 16 أرجيب سامي يعقوب ابو أرجيب 
 17 مرزوق ثامر مرزوق المرزوق 
 18 خليفو محمد خليفو الشطي 
 19 منيره سليمان احمد السبيعي 
 20 محمد وليد عبدالوىاب الزواوي 
 21 جنان  عبدالعزيز عبداهلل اسماعيل 
 22 دانو عصام سالم الرومي 
 23 دانة سالمة جابر سالمة 
 24 ناصر مشعل عادل جزاع 
 25 علي احمد سيد محمد السيد عبدالرسول 
 26 فاطمة سليمان جري الجري 
 27 سارا محمد خالد العدواني 
 28 فهد عبدالحميد ابراىيم طاىر يوسف 
 29 على طالب عبدالرضا القالف 
 30 طيبة على محمد زغيب 
 31 فاطمة علي حسن الحاظر 
 32 احمد سليمان منصور عبدالعزيز 
 33 فاطمة بدر ناصر الشمري 
 34 حسين عادل حسين البحراني 
 35 حنان عبدالحميد باقر زمان 
 36 صيتو مطلق سعد العتيبي 



بوكسهل-تكنولوجيا المعلومات  : التخصص   
 1 روان عبداهلل عبد الكريم محمد 
 2 ىاجر وليد محمد عبد الرحمن الفيلكاوي 



بوكسهل-رة االعمالادا  : التخصص   
 1 شفاء بدر عبداهلل البدر 
 2 عاليو شاكر محمود البستكي 
 3 فاطمو حسين وبدان روضان 
 4 سارة مرزوق نادر سرور 
 5 نوف زيد مبارك العلي 
 6 وعد عكاش سعد العبدلي 
 7 عائشو بدر مطلق العتيبى 
 8 مريم محمد حسين العنزي 
 9 مها سعد محمد الهاجرى 
ره بدر احمد القويعيسا   10 
 11 حنين سند أيوب علي 
 12 دانو كامل عبد الحميد فرس 
 13 وسميو ابراىيم مبارك الغانم 
 14 لطيفو سعد صالح المطيرى 
 15 لطيفو احمد محمد اليحيوح 
 16 ميثة احمد صالح بندر 
 17 ىبو حمود عبداهلل التوحيد 
 18 لولوه فهد احمد المالك 
 19  مهيالن الهاجريىنوف خالد عبد هلل 
 20 ساره خليفو علي عبداهلل الحاج 
 21 فجر محمد عبد الوىاب حسين 
 22 اميره محمد عبد المحسن العتيبى 
 23 نوره سالم عوض السعيد 
 24 ساره سعد رسام الجري 
 25 وضحة شديد ناصر فريج 
 26 نوال يوسف عيسى الرفاعي 
 27 دالل سعود جابر الفضلي 
من حسين مانا الفيلكاويحنان عبد الرح   28 
 29 مريم جاسم محمد الفودري 
 30 وعد عبداهلل محسن كميخ 
 31 شهد سند سالم الدمام 
 32 انغام على حسين الصراف 
 33 دالل سالم صالح السالم 
 34 جواىر راضي عازم العنزي 
 35 وضحو احمد محمد العجمى 
 36 فاطمو على حسين السعيد الشمري 
سلطان فرح محمد مرزوق   37 
 38 ىبو ىادى جابر الفضلى 
 39 ضحى محمد معال العنزى 



 40 دانو علي عبداهلل اليوسف 
 41 نائلو سامي عبداهلل الحبيليص المطيري 
 42 شوق سعود خلف الخلف 
 43 فاطمو عمر ابراىيم المرشود 
 44 شهد اسعد سعود الزايد 
 45 فاطمة حسين صالح القفاص 
شيطيمنيره ناصر عبداهلل الم   46 
 47 دالل فهد عبد المحسن المطوع 
 48 أمنيو أنور عبدالرحمن الصقر 
 49 نوريو ناصر عبد الغفور العوضى 
 50 شيخو عبدالعزيز عبداهلل العبيد 
 51 امينو علي حسين مانا الفيلكاوي 
 52 اصيلو علي مانع المطيري 
 53 فى خالد محمد الفيلكاوي 
 54 ساره محمد موسى العجمي 
احمد جواد العطار ايات   55 
 56 روان يوسف فهيد الحريتى 
 57 مريم محمد عبدالحميد السني 
 58 شهد حمد صالح سلمان 
 59 اسماء حمد محمد احمد 
 60 انوار شفاء الهيلم العنزي 
 61 إيمان بدر عبداهلل المحفوظ 
 62 نوره محمد عبداللطيف السعيد 
 63 دانو وليد عبداهلل المهنا 
اد العجمىىيا سالم فه   64 
 65 ىبو يوسف سعود الوقيان 
 66 نور ساطع عبد المحسن الخشرم 
 67 اوضاح ابراىيم صالح الضفيري 
 68 مريم محمد عبداهلل العازمي 
 69 وضحو ناصر عوض سعيد 
 70 أروى عبداهلل محمد الدوسري 
 71 انفال خالد حمدي الجهني 
 72 نوره خالد عباس الصخى 
لخليفيساره محمد عبداهلل ا   73 
 74 ساره سعد علي المرتجي 
 75 زىره عبداهلل عبدالحميد خلف 
 76 نوره فايز ابراىيم محمد 
 77 منار سعود عوض الهلفى الرشيدي 
 78 ليلى اليافعي 
 79 مريم احمد عبد الرسول القالف 
 80 فرح فوزي محمد المجدلي 



 81 لولوة فارس عبدالعزيز المسعود 
انخولو ساطع سليمان سليم   82 
 83 لولوة فييصل حسن الهندي 
 84 نوف جاسم محمد االنصاري 
 85 مريم محمد فهد العجمي 
 86 ريم سعد جمعو العنزى 
 87 فاطمو وليد محمد العلى 
 88 شوق صالح حمود الهران 
 89 بسمة مرزةق خالد المطوع 
 90 ىبو يوسف محمد ارتي 
 91 رابعو محمد سعد القطامى 



بوكسهل-تسويق  : صصالتخ   
 1 نوره طالل محمد الحيدر 
 2 مريم محمد فهد الفهد 
 3 انوار عقيل محمد سليمان 
 4 غدير فيصل عبد هلل القطان 
 5 نور صالح فهد العسعوسى 
 6 سدن أسعد صالح السعيد 
 7 نورة خالد عبداهلل نهير 
 8 جمانو على بدر محمد 
 9 علياء حسين احمد الحداد 
 10 اسرار يحيي سلطان دىراب 
 11 نوره عبد الرزاق سليمان الشمس 
 12 ريم جمال عبدالناصر محمود احمدي 
 13 اية حسين غلوم عبد اهلل 
 14 جميلو مرجان سعد الحمود 
 15 حنان عبدالعزيز عبداهلل الحوشان 
 16 لولوه فتحى انور العوضى 



بوكسهل-تصميم جرافيكي  : التخصص   
 1 نوره خالد صرداح المطيرى 
لي صادقلطيفو عمر ع   2 
 3 عهد محمد عبدهلل القالف 
 4 شوق جعفر علي حيدر 
 5 لولوة محمود عبداهلل الخليفى 
 6 نوره جمال عبد الهادي الدوسري 
 7 منيره صالح الدين جاسم الشهاب 
 8 دالل عادل محمد العباد 
 9 ساره حمود جعيثن فرحان 
 10 جنان جبران محمد السعدون البدر 
ر قارونىفاطمو السيد مكى ناص   11 
 12 روان ناصر فراج الفراج 
 13 نوره محمد عبد اللطيف الرشيد 
 14 ريم شفاء الهيلم العنزى 
 15 بدريو بدر عبد الحميد حمادى 
 16 ميامي مبارك العمير 
 17 حوراء ىادي سيد محمد الشماع 
 18 جمانو فوزى محمد العنجرى 
 19 جميلة محسن سعود ىندال 
لصرافروان ىيثم عبداهلل ا   20 



بوكسهل-اعمال مصرفية  : التخصص   
 1 لينا فهد عبد الرحمن البناى 
 2 شيخو صبيح عايد نشمى الشرىان الشمرى 
 3 امل محارب ىديب العتيبى 
 4 وجدان شويرب خميس العجمى 
 5 فاطمو طالب صالح الصراف 
 6 بشاير خالد مبارك المشوط 
 7 مضاوى صباح ضايف نجم 
لربيعوفاطمو باسل ربيعو ا   8 
 9 فاطمو فيصل عبد اللطيف المرى 



بوكسهل-ديكور وتصميم الداخلي  : التخصص   
 1 انوار براك صياح العتيبى 
 2 ىناء سمير خضر الضفيرى 
 3 ابتسام حزام نحيطر الشريكو الرشيدي 
 4 سارة زياد عثمان الرباح 
 5 مريم احمد عبد الواحد التميمى 
 6 فرح بدر منصور القالف 
عبداهلل على الزيدمنيو    7 
 8 نوف ىادى فهد العجمى 
 9 زينب خليل حسين عابدين 



ش أ أ-_ نظم الكمبيوتر الشبكية  : التخصص   
 1 عمر محمد حسين الشامي 
 2 شهد محمد عبداللطيف مال اهلل 
 3 إسراء علي غلوم مظفر 
 4 خالد وليد خالد المطيري 
 5 عائشو فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي 
لد زيد الناصرحمد خا   6 
 7 شوق عبداهلل عبداالمير النصار 
 8 دعيج محمد خليفو الجيماز 
 9 دانو عبدالوىاب عبداالمير الحداد 
 10 عبداهلل راشد جاسم سبزالي 
 11 إبراىيم عدنان إبراىيم الشمري 
 12 أحمد ياسر الصبيح 
 13 دالل عامر محمد النسيم 
 14 خالد جهاد عبد اهلل العمران 
على عبداهلل على جمانو   15 
 16 ىاجر محمد اسماعيل الصراف 
 17 عذوب فيصل حسن شهاب 
 18 ابرار خالد عبداهلل العون 



ش أ أ-ادارة اعمال بتشعيباتها   : التخصص   
 1 سعد صالح محمد العنزي 
 2 فاطمة عبداهلل مبارك العازمي 
 3 ساره يوسف عبد اهلل بوزبر 
 4 عبداهلل حيدر صابر صيهود 
مو يوسف عبدالرحمن الصفرانفاط   5 
 6 فاطمة جاسم يوسف كريم 
 7 نجالء عيسى احمد سلطان البطي بو طيبان 
 8 عبدالرحمن بدر السيد ىاشم الرفاعي 
 9 ندى احمد حسين الحديبى 
 10 فهد جابر معزي المطيري 
 11 فضيل عبداهلل احمد العومي 
 12 منال عبداهلل صالح العتيبي 
المحارب سليمان يعقوب يوسف   13 
 14 نوره عماد حكم جمعان 
 15 محمد عادل عبدالرضا مدوه 
 16 نوره مبارك ضبيب الرشيدي 
 17 عمر خالد فهد السبيتي 
 18 عبدالرحمن سالم احمد الناشي 
 19 سليمان عبدالعزيز سليمان الخلف 
 20 حمد يوسف محمد حسن 
 21 عبدالرحمن راشد حسين راشد 
يلكاويعائشو خالد عبداهلل الف   22 
 23 دالل محمد احمد ابراىيم 
 24 محمد سامي أحمد الرشود 
 25 بدر ناصر الدين عبداهلل ابراىيم 
 26 فاطمو منصور محمد الكندري 
 27 فاطمة جهاد صادق الزلزلة 
 28 النا محمد النمر 
 29 دانو احمد على االبراىيم 
 30 عائشو عبدالرحمن أمين العوضي 
ف الغانمعبد العزيز شاىين يوش   31 
 32 أنوار صالح أحمد عاشور 
 33 ناصر خالد محمد المسباح 
 34 لولوه بدر احمد الدعيج 
 35 يوسف احمد محمد حسين 
 36 جبر جاسم جبر الغانم 
 37 اسراء يوسف عثمان المجلهم 
 38 دانو سالم سرور العامر 
 39 شهد حمد فرج الفرج 



 40 فاطمة محمد جواد عبدالمحسن محي 
عبد الرحمن امين عبد اهلل العوضى اسراء   41 
 42 فاطمو فوزي أحمد الحملي 
 43 لطيفو سامي إبراىيم الهاجري 
 44 عبداهلل جابر عبداهلل الكندرى 
 45 سيد محمد حسين سيدعباس سيدعلي 
 46 عبداهلل عادل عبداهلل العنزي 
 47 شروق عدنان امين عباس 
 48 عبد العزيز سعد محمد الكندري 
عود عبد العزيز الخميسخالد س   49 
 50 محمد صالح مبارك الشمري 
 51 عبد العزيز عبداهلل محمد المسباح 
 52 غزالن خالد علي الراشد 
 53 فيصل عبد اللطيف على السداح 
 54 صقر عبد الرحمن عبد العزيز المسلم 
 55 عادل نبيل فاضل الصراف 
 56 زىره ناصر على الحداد 
دحمد عبد الواحد جبار عب   57 
 58 دالل خالد فهد العبدالجادر 
 59 منيرة صالح محمد العنيزي 
 60 شيخة حمود بدر الروضان 
 61 بشاير داود احمد المال 
 62 لجين على محمد الكندرى 
 63 نورة مساعد عبداهلل القديرى 
 64 على جمال ابراىيم الخراز 
 65 عبدالعزيز محمد ىداد الفضلى 
يساحمد منيس عبدالوىاب المن   66 
 67 عبداهلل عادل عثمان مال اهلل 
 68 حسين علي حسين محمد 
 69 عيسى عباس غلوم حسين 
 70 أمل عيسى مرتضى عبد اهلل 
 71 مريم راشد احمد اليعقوب 
 72 فى سعيد عبدالرسول سالمين 
 73 شيماء باسم عبدالقادر بن جمعو 
 74 عبد العزيز محمد عبد العزيز االبراىيم 
ح الحربيساره حسين فال   75 
 76 فواز جاسم محمد العجيل 
 77 أحمد عبد الرحمن أحمد الطوارى 
 78 روان فايز إبراىيم الغرير 
 79 مبارك خالد بندر يوسف 
 80 روان فاروق جاسم عبدالرسول 



 81 خالد وليد علي قحطاني 
 82 صالح مؤيد صالح االيوب 
 83 حوراء باقر حسين رضا 
 84 احمد بدر احمد الناشى 
 85 دالل انور جمعو الفهد 
 86 نوره حسان محمد القناعي 
 87 خالد عبد الرحمن جاسم الرشيد 
 88 شيخة سلطان نايف العجمي 
 89 عبداهلل فهد عبداهلل المفلح 
 90 حمود فهد حمد العوفان 
 91 شيخو عبد الحميد يوسف الونار 
 92 مناير محمد مبارك مبارك 
 93 باسل عادل محمود بارون 
نة عبداألمير صالح العطاردجا   94 
 95 عبد الهادى خالد فهد العجمى 
 96 يعقوب يوسف حسين البلوشي 
 97 باسل عبد الناصر حسن بذال 
 98 ساره سلمان علي السبيعي 
 99 شيخو عادل عبد اهلل العبد الهادى 
 100 يوسف محمد عبدالعزيز اليوسف 
 101 سيف ثنيان مطلق الختالن 
لعتيقيساره محمد خالد ا   102 
 103 دانو جالل عبدالكريم سالم 
 104 ساره بدر عبدالرزاق السالم 
 105 نوره وليد محمد الشعالن 
 106 فهد عبد اللطيف أحمد عبدالملك 
 107 بشرى عبداهلل عبدالرحيم على 
 108 عبداهلل سالم خالد الغانم 
 109 يوسف مصطفى ميرزا الحالق 
 110 آالء حبيب مرتضى عبداهلل 
عاع ابراىيم عبد الكريم الروضانش   111 
 112 شيخو فهد عبدالعزيز الخميس 
 113 أفنان اسماعيل فهد الراشد 
 114 أنفال خالد جاسم الصالح 
 115 على عادل على العمر 
 116 شهد عادل مشارى الشطى 
 117 مشعل صالح ضايف نجم 
 118 عبد اهلل داود عبد الرحيم السويدى 
دانيمهنا سلطان مهنا الس   119 
 120 محمد عبدالرضا محمود فرس 
 121 منيره بدر جاسر محمد النجدى 



 122 قصي خالد محمد الفرج 
 123 فاطمة رائد جبر الفضالة 
 124 ديما جاسم محمد البشير 
 125 ابراىيم طارق ابراىيم الشريده 
 126 رحب يوسف عبد العزيز الروضان 
 127 عبداهلل عارف احمد طاىر 
بدر القالفحسين خالد    128 
 129 عبدالعزيز فوزي توفيق العوضي 
 130 منار محمد فهيد الحريتي 
 131 شمايل شاكر محمود العيد 
 132 حمد يوسف أحمد المؤمن 
 133 شوق خلف محمد المنيخ 
 134 محمد جاسم سليمان الجاسم 
 135 أنفال عبدالرضا عبدالرسول الصفار 
 136 اسماء مسلم سلمان العازمي 
عبدالباسط حسن الراشد حسين   137 
 138 فاطمو عبد الرضا عبداهلل الصيرفى 
 139 حمد فوزى مطلق العروج 
 140 خالد أسامة جاسم البلوشي 
 141 اسراء علي يوسف ابو غيث 
 142 عبدالعزيز فيصل علي المسعود 
 143 عائشو وليد ابراىيم الجويهل 
 144 شيخة علي حسين عباس الحمر 
الغربللىاحمد بسام خالد    145 
 146 محمد نادر محمد البلوشي 
 147 محمد مساعد عبداهلل الدويش 
 148 محمد عبدالوىاب عبدالعزيز بن سيف 
 149 بدر عثمان محمد النجران التويجري 
 150 ساره أحمد حسين رمضان 
 151 انوار مجيد حميد بوصفر 
 152 منيره عادل فهد المشعان 
 153 محمد خميس محمد الخميس 
تول عبدالمطلب محمد االستادب   154 
 155 براك فهد محمد الدريبان 
 156 ساره بدر عبداهلل القحطاني 
 157 عبداهلل جدوع عبداهلل نهير 
 158 دعاء خالد محمد مسلم 
 159 عبداهلل فالح فالح العازمي 
 160 مريم علي عيسى الشطي 
 161 احمد عادل محمد عبد العزيز 
يأمينو على بدر جابر واد   162 



 163 شوق محمد عبدالمجيد الهزاع 
 164 حامد جمعو خميس المقرون 
 165 الشيماء سالم محمد الضيف 
 166 عثمان عبدالرحمن عثمان المجلهم 
 167 براك وحيد فهد الدباسي 
 168 شيخو نسيم حسين الزعابي 
 169 على عبداهلل حاجيو اشكنانى 
 170 إيمان غالب علي المراد 
لح العجميفاطمو حماد فا   171 
 172 شوق سليمان عبد الرضا سليمان 
 173 مريم احمد غفران فضل 
 174 مرزوق راشد محمد الدىام 
 175 بلقيسيا أيوب يوسف كمال 
 176 فاطمو محمد جاسم االيوب 
 177 سعود عبدالعزيز سعود الصالل 
 178 دينا احمد محمد الدعي 
 179 منال صالح فهد السمحان 
طر الشمريعبداهلل زامل م   180 
 181 محمد يوسف رمضان مال على 
 182 علي عبداهلل خضير الحداد 
 183 جمانة فاضل قدوري الالمي 
 184 ساره عبدالرحمن عبدالغفار العوضي 
 185 دانو ناصر حماد الكفيف 
 186 مشاري صالح سليمان النصراهلل 
 187 عبدالرحمن علي مبارك المجمد 
 188 صالح سامي عبداهلل المناعي 
 189 بدر ناصر خلف الخلف 
 190 حصة منصور عبداهلل محمد الشويع 
 191 عبد اهلل عبد العزيز احمد البزاز 
 192 عبد العزيز عبداهلل محمد حسن 
 193 نور عبدالمحسن ىالل العتيبي 
 194 روان عبدالعزيز خليفة المجادي 
 195 أفنان أحمد عيسى الصفي 
 196 زينب جاسم عدنان الموسوي 
 197 فاطمة محمد عبداهلل شعبان 
 198 طالل محمد جاسم العسكر 
 199 ىدي يوسف محمد القوبع 
 200 علي جابر علي التميمي 
 201 لطيفو حسن حمد علي 
 202 أنوار موسى جمعة العابدين 



ش أ أ- -تكنولوجيا المعلومات   : التخصص   
 1 ىيا احمد جاسم المسعد 
 2 ود خالد عبداهلل العتيبي 
د عبدالملك خالد القبنديشه   3 
 4 فجر سعود علي الجبري 
 5 منيره اشرف يوسف محمد 
 6 نوف خالد عبدالمحسن المحسن 
 7 فيصل عبداللطيف شبيب المبايع 
 8 شيخو جمال ابراىيم الطراروه 
 9 منيره وليد سعد الخوالد 
 10 عبداهلل محمد عبد اهلل الخارجى 
 11 يوسف ناصر شباب المويزرى 
عبدالرحمن على النجديعلى    12 
 13 مريم جابر محمد على 
 14 نوره عبداهلل سالم محمد الحشاش 
 15 دانو ناصر خضر الحساوي 
 16 سبيكو فهد عبداهلل لحمده 



: التخصص  ش أ أ–تكنولوجيا الهندسة الكهربائية    
 1 سالمين بدر عبد الرسول سالمين 
 2 يوسف سالم محمد البناي 
االستاذفواز عادل حسين    3 
 4 غاليو محمد عبداهلل الشراح 
 5 على ابراىيم محمد الحسينى 
 6 محمد سامي صالح النسيم 
 7 ساره يوسف ىاشم محمد 
 8 فرح محمد عبد اهلل الشعيب 
 9 عبدالعزيز طارق علي الشطي 
 10 أجوان توفيق شمالن البحر 
 11 أحمد وليد محمد سكين الكندري 
يحواحمد يوسف عبد العزيز الش   12 
 13 أنس عادل حمود المهنا 
 14 نورا شعيب محمد شعيب 
 15 ساره علي حسن الفيلكاوي 
 16 بدر فيصل بدر الرومي 
 17 محمد جاسم محمد الرجيب 
 18 وجدان راشد سند الديحانى 
 19 ايمان احمد عبدالرزاق عبداهلل 
 20 محمد عدنان محمد الهاجرى 
 21 حسن علي قاسم البلوشي 
د محمد الحسينيروان أحم   22 
 23 سبيكو عبد الرحمن فهد المجرن اليعقوب 
 24 عبد العزيز خليل محمد حسين 
 25 بدر شاكر بدر البالم 
 26 ىيا نواف حمد الحسن 
 27 صقر عدنان صقر الصقر 
 28 زينب حمد محمد عبداهلل الكندرى 
 


