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التخصصالدولالمعدلنوعاالسمت

100علميديما عادل شمالن البحر1
الواليات المتحدة 

طب بشرياالمريكية

2
أروى ياسر  ابراهيم 

طب اسنانجمهورية ايرلندا100علمييوسف المزروعي

3
نوره مبارك محمد 

طب بشريالمملكة المتحدة100علميالرشيدي
4

    
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميالكندري

100علميفاطمه طالل سعد االسطا5
دولة االمارات 
العربية المتحدة

العمارة-- الجامعة 
االمريكية بالشارقة

6
عبدهللا جاسم عبدهللا 

100علميالخميس
الواليات المتحدة 

هندسة كيميائيةاالمريكية
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة100علميلينا اسامة حبيب شماس7

8
روان عبدالمحسن غلوم 

طب اسنانالمملكة المتحدة100علميخاجه
طب بشريمملكة البحرين100علميدالل احمد ابراهيم الخليفه9
طب اسنانكندا100علميمهدي خالد هاشم الصفار10

11
عبدهللا عمر عبدهللا 

طب بشريجمهورية ايرلندا100علميالحصينان
12

   
طب اسنانالمملكة المتحدة100علميالسند

13
   

طب بشريالمملكة المتحدة100علمياالبراهيم
محاسبةالواليات المتحدة 100علميعزام  عبدهللا حمد 14
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميريهام  علوي حسين تقي15
طب بشريالمملكة المتحدة100علميمحمد مشاري جاسم 16
طب بشريالمملكة المتحدة100علميافنان  ناصر  محمد  17
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 100علميالغاليه  صبيح حاجي 18
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميعبدهللا  عبدالرحمن  19
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميامل عبدالرحمن حسن  20
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة100علميفواز عبدالهادي فهد 21
معمارالواليات المتحدة 100علميداليا عماد جواد 22
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميمحمد عماد   محمد  23
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 100علميلولوه وليد خالد الجري24
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميلورا سالم عبدهللا العبيد25
طب بشريالواليات المتحدة 100علميمريم   ناصر 26
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميمحمد عبدالخالق ابراهيم 27
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة100علميفيصل غازي  عوض 28

أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجيه للعام الجامعي 2018 / 2019



Page 2 of 51

التخصصالدولالمعدلنوعاالسمت
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة100علميدالل حمد عبدالرحمن 29
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 100علميعبدالوهاب  خالد عيسي 30
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة100علميبدر يوسف محمد باقر31
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميضاري احمد ماجد 32
طب بشريالمملكة المتحدة100علميعبدالعزيز  هشام محمد 33
طب بشريالمملكة المتحدة100علميأنس  عادل محمد السالم34
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميمريم يوسف عبدالكريم 35
هندسة معماريةالواليات المتحدة 100علميمشاري بدر فاروق 36
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميديمه فهد فارس الخرينج37
طب بشريالمملكة المتحدة100علميمحمد يوسف عبدالوهاب 38
طب اسنانالواليات المتحدة 100علميرومانس  عبدالكريم 39
طب بشريمملكة البحرين100علميضي عبدالناصر مناور 40
طب بشريمملكة البحرين100علميساره محمد عبدهللا 41
طب بشريالمملكة المتحدة100علميزينة خالد عبدالمحسن 42
طب بشريالمملكة المتحدة100علميفضيلة عيسى زيد 43
طب بشريالواليات المتحدة 100علميفي وحيد حسين درويش44
طب اسنانالمملكة المتحدة100علميلمى علي حسين العوضي45
طب اسنانالمملكة المتحدة100علميأحمد محمد غازي 46
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة100علميمحمد راشد جمعة 47
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميزينب ابراهيم خليل 48
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميسلمان محمد عبدالغفار 49
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة100علميالزين صالح سليمان 50
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 100علميخالد فوزي عبداللطيف 51
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 100علميمحمد خالد محمد 52
هندسة كيميائية-دولة االمارات 100علميراشد حميد عبد النبي 53
طب بشريالواليات المتحدة 100علميسلمان  ناصر حاجي 54
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة100علميعلي احمد جوده الشمري55
علوم كمبيوترالواليات المتحدة 100علميخالد فهد خالد الغنيم56
طب اسنانالمملكة المتحدة100علميبدريه اسعد عبدالعزيز 57
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة100علميشيخه صالح فرحان 58
طب بشريجمهورية ايرلندا100علمييوسف احمد مجيد بهمن59
طب بشريالمملكة المتحدة100علميروان  سعيد احمد العبيد60
طب بشريالواليات المتحدة 100علميطيبه عادل شمالن البحر61
معمارالواليات المتحدة 100علميساره حازم محمد 62
طب اسنانجمهورية ايرلندا100علمينور غنيم محمد المطيري63
طب بشريجمهورية ايرلندا100علميمحمد ناصر محمد 64
طب اسنانالمملكة المتحدة100علمييوسف وليد عبدالعزيز 65
طب بشريمملكة البحرين100علمياصايل مبارك محمد 66
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 100علميعبدهللا عيسى علي بن 67
طب بشريمملكة البحرين100علميآمال أحمد كامل السبيعي68
طب بشريجمهورية ايرلندا99علمياحمد عبد هللا على المال69
طب اسنانالمملكة المتحدة99علميعاليه  محمد حسن المال70
طب بشريمملكة البحرين99علميسارة بدر احمد الحسن71
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طب بشريالمملكة المتحدة99علميليال محمد عبدالرضا 72
طب بشريالمملكة المتحدة99علميمحمد علي عبدالرحيم 73
علم النفسالواليات المتحدة 99علميأمل هاشم عبدهللا الرفاعي74
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميمنصور خالد سمير سريع75
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميجمانه عبد الوهاب محمد 76
طب بشريمملكة البحرين99علميمحمد بدر حمد الصقعبي77
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميعمر عثمان يوسف 78
طب اسنانالمملكة المتحدة99علميدالل  طارق خليل 79
طب بشريمملكة البحرين99علميناصر  عمران ناصر 80
طب بشريالمملكة المتحدة99علميعبدهللا علي صالح 81
طب بشريالمملكة المتحدة99علميعبدالرحمن عبدالهاي 82
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 99علميمحمد طارق نوري 83
طب اسنانالمملكة المتحدة99علميدانه مشعل خالد الخزام84
صيدلةالمملكة المتحدة99علميساره وليد علي العوضي85
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميمحمد جاسم محمد 86
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميريان عبد هللا غازي 87
طب بشريالمملكة المتحدة99علميعبدالوهاب محمد حسن 88
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 99علميعمر خالد عبدالرحمن 89
طب بشريالمملكة المتحدة99علميمجدولين حمد 90
طب بشريالمملكة المتحدة99علميريم وليد خلف بن سالمه91
طب بشريالمملكة المتحدة99علميوليد خالد سعد العبيد92
طب بشريمملكة البحرين99علميسعود فهيد سعود العجمى93
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 99علميسعاد  هشام  خالد 94
طب اسنانالواليات المتحدة 99علميأبوالقاسم عبدهللا خضير 95
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميلطيفه خالد جهز العتيبي96
طب بشريالمملكة المتحدة99علميمحمد عادل محمد حسن 97
طب بشريالمملكة المتحدة99علميريم ناصر غلوم كرمانى98
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميدانه ناصر ياسين عمار99

صيدلةالمملكة المتحدة99علميكوثر يونس عبدالواحد 100
طب اسنانالمملكة المتحدة99علميمنار  عبداللطيف  101
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 99علميغاليا  حسين  زايد  102
طب بشريمملكة البحرين99علميمريم خالد عبدهللا الريش103
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميعبدالعزيز عبدالوهاب 104
طب بشريالمملكة المتحدة99علميرؤى يعقوب يوسف 105
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 99علميمحمد على حبيب 106
طب بشريالمملكة المتحدة99علميمريم وليد عبدالرحمن 107
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميعلى محمد مجيد القطان108
طب بشريمملكة البحرين99علميعبد العزيز انور احمد 109
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 99علميمبارك حجرف فالح 110
طب اسنانالمملكة المتحدة99علميفاطمه حسين على كمال111
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميشيخه وليد علي الهاجري112
طب بشريالمملكة المتحدة99علميفرح جمال ناصر 113
طب بشريالمملكة المتحدة99علميأنس يوسف يعقوب 114
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هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 99علميراكان سعدون مطر 115
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميعبدهللا محمد عبدهللا 116
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميطارق محمد علي العبيد117
طب بشريالمملكة المتحدة99علميهبة سليمان حمود 118
تجارة دوليةالواليات المتحدة 99علميرنا نايف فالح الحجرف119
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة99علمييوسف محمد احمد 120
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميمريم مسعود جراق 121
طب بشريمملكة البحرين99علميفرح خالد أحمد البحريني122
طب بشريالمملكة المتحدة99علميفرح اسماعيل صالح 123
طب بشريجمهورية ايرلندا99علميسعود فيصل قطنان 124
طب بشريمملكة البحرين98علميليلى أيمن على الكندرى125
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعبدالوهاب محمود 126
طب بشريالمملكة المتحدة98علميمريم جمال معتوق الوائل127
طب بشريالمملكة المتحدة98علميشوق حسين داود الشطي128
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة98علميمحمد عبدالرزاق محمد 129
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 98علمييوسف انور محمد البدر130
طب بشريمملكة البحرين98علميمريم احمد سالم 131
طب بشريالمملكة المتحدة98علميهديل غانم سليمان 132
طب بشريمملكة البحرين98علميترف سليمان عبد هللا 133
طب بشريمملكة البحرين98علميساره على ابراهيم 134
طب بشريالمملكة المتحدة98علميعمر عبدهللا حسن الغيث135
طب بشريالمملكة المتحدة98علميكوثر يعقوب حبيب 136
طب اسنانالواليات المتحدة 98علميعبدهللا  طالب احمد 137
طب بشريمملكة البحرين98علميزينب  خالد رضا 138
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميياسمين محمد عبد هللا 139
طب بشرياستراليا98علميقيس عبدالرؤوف 140
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميروان خالد محمد الوقيان141
طب بشريمملكة البحرين98علميفاطمه عبد هللا عبد 142
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 98علميخالد عبد العزيز محمد 143
طب بشريمملكة البحرين98علميمنار  خليفه طالل 144
طب بشريالمملكة المتحدة98علميديمه علي فهيد  الزعبي145
طب بشريمملكة البحرين98علميسعاد خالد سعد العساف146
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعدنان عادل مهدي  147
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعبداللطيف  مشعل 148
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة98علميشاهين عادل نايف العامر149
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميحمد نواف أحمد الهزاع150
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميبدر يوسف عاشور 151
طب بشريالمملكة المتحدة98علميشريفه غانم يوسف 152
طب بشريالمملكة المتحدة98علمييوسف سمير أحمد الفليج153
طب بشريمملكة البحرين98علميزينب خالد عبدالصمد 154
طب بشريمملكة البحرين98علميعبد العزيز محمد 155
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميالرتاج علي صادق 156
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميعلي عبد األمير علي 157
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هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 98علميأحمد عبد العزيز سعود 158
طب بشريجمهورية ايرلندا98علمينور جمال عيسى القطان159
طب بشريجمهورية ايرلندا98علمييوسف بدر شفاقه العنزي160
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعمر عالى هزاع 161
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميعبد العزيز نواف موسى 162
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة98علميمر يم  يوسف  مبارك  163
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 98علميراشد حمد محمد األيوبي164
طب بشريالمملكة المتحدة98علميجنا فيصل يعقوب 165
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعبدالرحمن  احمد ثويني 166
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميرسل عبد اللطيف 167
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميفواز متعب فهد المطيرى168
طب بشريمملكة البحرين98علميأنفال ناصر عبد هللا 169
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 98علميلطيفه رائد صالح الصفي170
طب بشريالواليات المتحدة 98علميعبد الرحمن سالم سعد 171
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميفرح صالح محمد 172
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعلي حسين يونس حاجي 173
طب بشريمملكة البحرين98علميحسن قاسم حسين 174
طب بشريمملكة البحرين98علميناديه نواف منور 175
طب بشريمملكة البحرين98علميزينب كامل حسين 176
طب بشريكندا98علميتركى عبد الصمد حاجى 177
طب بشريالمملكة المتحدة98علميعبد الرحمن منصور 178
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعلياء حسين خليل 179
طب بشريجمهورية ايرلندا98علمياحمد يوسف احمد 180
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميرجاء داود سلمان 181
طب بشريالمملكة المتحدة98علميعبدهللا علي عباس 182
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 98علميعمر عبدالحميد محمد 183
طب بشريالمملكة المتحدة98علميفاطمة علي عثمان الغنام184
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميشهد عساف عوض 185
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميعمر احمد الفي المطيري186
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طب بشريمملكة البحرين98علميريما محمد مضحي 193
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هندسة صناعيةالواليات المتحدة 98علميخالد  وليد  عبدالكريم 205
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميطيبه مشاري عبدالعزيز 206
طب بشريالمملكة المتحدة98علميمبارك عبدهللا محمد 207
طب بشريمملكة البحرين98علميموضى على اسماعيل 208
هندسة معمارية-دولة االمارات 98علميجمانه محسن مسلم 209
طب اسنانالواليات المتحدة 98علميبدر وليد احمد الديولى210
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميمحمد عبدهللا عايش 211
طب بشريجمهورية ايرلندا98علميأحمد توفيق صالح 212
هندسة معماريةالواليات المتحدة 98علميناصر اسامه سليمان 213
طب بشريمملكة البحرين98علميديما مسعي عوض 214
طب بشريمملكة البحرين98علميفرح سامى عبدهللا 215
طب اسنانالمملكة المتحدة98علميمنار ناصر جابر 216
طب بشريالمملكة المتحدة98علميمحمد عسكر فالح 217
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة98علميحنان جاسم محمد الدبوس218
طب بشريالمملكة المتحدة98علميفيصل منصور محمد 219
طب بشريمملكة البحرين98علميزينب  محمد  حبيب  220
طب بشرياستراليا98علميعبدهللا ناصر سليمان 221
طب اسنانالواليات المتحدة 97علميدانه عبد هللا سالم اليوسف222
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميفواز يوسف علي 223
طب بشريالمملكة المتحدة97علميمحمد على خزيم العجمى224
طب بشريمملكة البحرين97علميرباب نواف ناصر 225
طب بشريمملكة البحرين97علميأصايل محمد عبد 226
طب بشريالمملكة المتحدة97علميطيبه خميس يحيى العتال227
طب بشريالمملكة المتحدة97علميمنى جمال ناصر المطوع228
طب بشريجمهورية ايرلندا97علميفاطمة صالح مرهون 229
طب بشريجمهورية ايرلندا97علميهادي مشعل هادي فهيد 230
طب بشريمملكة البحرين97علميأروي خالد عبد هللا 231
طب بشريالمملكة المتحدة97علميحنان محمد احمد خليل232
طب بشريجمهورية ايرلندا97علميعبدهللا فهد عبدهللا 233
طب بشريجمهورية ايرلندا97علميدالل احمد يوسف روح 234
طب بشريالمملكة المتحدة97علميفاطمه حسين جعفر 235
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميعائشه عادل حمود 236
طب بشريمملكة البحرين97علميدانة بدر علي الطريري237
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 97علميناصر محمد محمود 238
طب بشريمملكة البحرين97علميديمة احمد ابراهيم 239
صيدلةالمملكة المتحدة97علميرناد حيدر ماضي فيروز240
طب بشريجمهورية ايرلندا97علميمحمد هاشم سالم الجوهر241
طب بشريالمملكة المتحدة97علميأبرار ناصر عبدالمحسن 242
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميبشاير  علي احمد  التجلي243
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على احمد يوسف الخشان244
شهد طارق محمد أحمد245
حسين مصطفى محمد 246
يوسف محمد عاصى 247
شهاب يوسف شهاب 248
نوره عبد العزيز سعود 249
فاطمه عبد هللا عبد 250
حسين خالد عبدالرحمن 251
جاسم محمد جاسم القطان252
كادي راشد عيد الوعالن253
مشاري موسى حسن 254
صبا ناصر عبد هللا 255
فراس جراح على 256
آيات محمد على بوصلح257
آيات يعقوب رمضان 258
نجاة يوسف يعقوب 259
مريم وائل عبدالمحسن 260
عبدهللا  علي  عبدهللا  261
محمد حمد هذال المزيد262
يوسف نايف فاضل 263
عبدالمحسن عماد 264
مريم جاسم محمد 265
شيخه وليد نجف الفرج266
نور كمال ابراهيم يلي 267
سعد صالح سعد البناق268
عبد العزيز عبد الخالق 269
عاليه فرج سعد العازمى270
فاطمه أحمد أحمد الخباز271
جمانه عبدالرحمن محمد 272
جواد أحمد جواد الفيلى273
سجى ناصر محمد 274
فيصل رياض عبكل 275
آمنه هانى عبد الرسول 276
نرجس محمود عبد 277
جاسم أحمد جاسم الخنفر278
محمد عبدهللا مرضى 279
شيخه محمد كاظم 280
عبدهللا محمد رمضان 281
رتاج حامد علي الهزيم282
يعقوب  عادل يعقوب 283
فاطمة راضي فياض 284
حمد ناصر عبدهللا 285
محمد عبد الهادى عبد 286
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طب بشريمملكة البحرين97علميأالء ماهر حسن الصراف287
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة97علميمنى عصام مساعد الميلم288
طب بشريالواليات المتحدة 97علميغنى نواف خلف الخلف289
علوم سياسيةالمملكة المتحدة97علميديما  ناصر محمد الدلوم290
عالقات دوليةالواليات المتحدة 97علميعلي محمد أمين 291
طب اسنانالواليات المتحدة 97علميحمد عبدالمحسن عباس 292
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة97علميفجر سالم عكيدان 293
طب بشريمملكة البحرين97علميريم سعد عبد هللا الكندرى294
طب بشريكندا97علميرقية محمود يعقوب حيدر295
طب بشريالمملكة المتحدة97علميناصر احمد عبد العزيز 296
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 97علميايالف محمد جواد 297
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 97علميعبد هللا محمد اسماعيل 298
طب بشريالمملكة المتحدة97علميأحمد حسن جواد ضياء 299
طب بشريالمملكة المتحدة97علميعثمان غانم ذياب العنزى300
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميهال احمد حمد الحمدان301
طب بشريمملكة البحرين97علميفاطمه بندر جزا العتيبى302
طب بشريالمملكة المتحدة97علميطالل حسين ثقل العتيبى303
طب بشريمملكة البحرين97علميناديه فارس اكنيفذ 304
طب بشريالمملكة المتحدة97علميساره يوسف سعد الدويله305
طب بشريمملكة البحرين97علميشهد حمد عايض 306
طب بشريمملكة البحرين97علميدالل عصام جاسم العبيد307
طب بشريالمملكة المتحدة97علميمصعب ناصر محيل 308
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميمحمد حبيب محمد خلفان309
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة97ادبيعبدالعزيز  حيدر سيد 310
طب بشريالمملكة المتحدة97علميجنى فوزي عثمان 311
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة97علميدالل عبدهللا محسن 312
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة97علميمالك زيد  عقيل 313
طب بشريالمملكة المتحدة97علميمحمد اسامة سحيم 314
طب بشريالمملكة المتحدة97علميوليد خالد خليل التوم315
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميزينب عيسى احمد حسن316
طب بشريالمملكة المتحدة97علميزهراء حسين محمد 317
طب بشريمملكة البحرين97علميفاطمه سليمان على 318
طب بشريمالطا97علميطيبه ناصر عبد هللا 319
طب بشريمملكة البحرين97علميدانه دحيم مبارك سعيد 320
طب بشريالمملكة المتحدة97علمينفين سعد شافى الهاجرى321
طب بشريكندا97علميسعود رياض أحمد خلف 322
طب بشريمملكة البحرين97علميفاطمه محمد فرحان 323
طب بشريكندا97علميأحمدالسيد محمد 324
طب بشريمملكة البحرين97علميايوب صالح الدين ايوب 325
طب بشريمملكة البحرين97علميخالد مبارك دخين 326
طب بشريكندا97علميمحمد مشعل راشد الخيال327
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 97علميراشد جاسم راشد الناجم328
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة97علميحمد صالح فهد الوهيب329
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طب اسنانالمملكة المتحدة97علميعمر صالح جاسم 330
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة97علميثامر ناصر  محمد زيد 331
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 97علميعبدالرحمن أحمد دعيج 332
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميزامل سليمان زامل 333
هندسة معمارية-دولة االمارات 97علميبشاير خالد عطيه الحربي334
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 97علميأنفال حمود سعد الزعبي335
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 97علميحوراء عبدهللا عيسى 336
طب اسنانالمملكة المتحدة97علميعبد المحسن عدنان 337
طب بشريكندا97علميآالء بدر عبد الرسول 338
طب اسنانالمملكة المتحدة96علميدانه عادل سليمان 339
طب بشريكندا96علميمشاري محمد ابراهيم 340
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 96علميطيبه عبد هللا على 341
طب اسنانالواليات المتحدة 96علميمنيره ماهر عبد هللا 342
علم النفسالواليات المتحدة 96علميمريم نزار محمد 343
صيدلةالمملكة المتحدة96علميمريم خالد عبدالجبار 344
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة96علميروان بدر على مبارك 345
طب بشريمالطا96علميسليمان عدنان سليمان 346
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة96علميعبد هللا طارق فاضل 347
طب اسنانكندا96علميحميد جعفر حميد 348
طب بشريمالطا96علميعيسى حمد راشد الهران349
طب بشريكندا96علميحسين احمد عيسى 350
تصميم داخليالمملكة المتحدة96ادبيكوثر محسن عبد هللا 351
طب بشريكندا96علمييعقوب انور حسن 352
طب بشريمالطا96علميسكينه عبدهللا محمود 353
طب بشريمالطا96علميبدر وليد عبدهللا الحجي354
اقتصادالمملكة المتحدة96علميخالد حمد سالم الصباح355
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 96علمينوف  فهد عبدالرحمن  356
علوم سياسيةالمملكة المتحدة96علمييحيى عصام يحيى 357
صيدلةالمملكة المتحدة96علميساره محمود حميد 358
طب بشريكندا96علميمي ابراهيم ابشيت 359
طب بشريمالطا96علمييوسف احمد عبد هللا 360
صيدلةالمملكة المتحدة96علميمحمد أحمد عبد هللا 361
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة96علميعلي عبد المجيد عبد 362
طب اسنانالواليات المتحدة 96علميعبد هللا علي حسين 363
علم الوراثة جمهورية ايرلندا96علميمريم عيسى حسن دشتي364
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 96علميسالم طالل عبد الستار 365
طب بشريكندا96علميحسين عبد الهادى عبد 366
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 96علميزينب جاسم طاهر الدالل367
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة96علميديمه ناصر منصور 368
علم الوراثة جمهورية ايرلندا96علميآالء غانم مبارك العدواني369
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 96علميعبدالعزيز فهد 370
صيدلةالمملكة المتحدة96علميعلي حسن احمد حسن371
تصميم داخليالمملكة المتحدة96علميدينا فيصل محمد الوقيان372
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طب بشريكندا96علميفاطمه عبدالرحمن 373
طب بشريمالطا96علميعبدالوهاب عبدهللا أسد 374
طب بشريمالطا96علميدانه حسين عبد النبى 375
صيدلةالمملكة المتحدة96علميفيصل بدر مطر الرشيدي376
طب بشريمالطا96علميدالل حيدر عبد الرزاق 377
طب بشريمالطا96علميالمهدي محمد فاضل عبد 378
طب بشريكندا96علميعمر عبدهللا راجح 379
طب بشرياستراليا96علميعايشه سامى مهدى 380
طب بشريمالطا96علميمحمد ذعذاع عماش 381
طب بشريمالطا96علميعبدهللا ناصر حمود 382
طب بشرياستراليا96علمينايف حمدان محمد 383
طب اسنانالواليات المتحدة 96علميعبدهللا سالم علي الشريفي384
صيدلةالمملكة المتحدة96علميروان عبداللطيف على 385
طب بشريكندا96علميعبد العزيز علي حسين 386
طب اسنانكندا96علميأحمد عبدالكريم جاسم 387
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 96علميخالد جاسم حمد السعيد388
صيدلةالمملكة المتحدة96علميحسين أحمد حسين 389
طب بشريكندا96علميعبدهللا  محمد فوزان  390
العمارة-- الجامعة دولة االمارات 96علميدالل علي يوسف العيدي391
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 96علميعبدهللا عوض فهد البسام392
طب بشريكندا96علميفواز هشام عباس 393
طب اسنانكندا96علميعلي خالد علي السويلم394
صيدلةالمملكة المتحدة96علميطالل خالد مصطفى 395
طب بشرياستراليا96علميعبداللطيف يوسف 396
طب بشريمالطا96علميوليد خالد فهد الهويشل397
رياضياتالواليات المتحدة 96علميعمر عماد سعدون 398
طب اسنانالواليات المتحدة 96علميشاهه أسامه علي الصدي399
طب اسنانكندا96علميساره جابر عبد هللا الفهد400
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة96علميسالم مبارك حمد الشبال401
هندسة معمارية-دولة االمارات 96علميشيخه صالح حسين 402
طب بشريكندا96علمينور ناصر أحمد الخطيب403
طب بشرياستراليا96علميأنس خالد مساعد الوهيب404
طب اسنانالواليات المتحدة 96علميرهف  محمد فاروق 405
طب بشريكندا96علميعذبي عمر حاي الحاي406
علم النفسالمملكة المتحدة96علميشادن اسامه مهوس 407
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 96علميمحمد أنور محمد النعار408
طب بشريكندا96علميالعنود عجمي شافي 409
صيدلةالمملكة المتحدة96علميمنيره فالح مطلق 410
طب اسنانكندا96علميعبد العزيز وليد محمد 411
هندسة بترولالواليات المتحدة 96علميياسمين يوسف يعقوب 412
طب بشرياستراليا96علميحسن يونس هادى 413
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 96علميعبدالعزيز زكريا محمد 414
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 95علميعبد العزيز عبد الرضا 415
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طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعلى مهدى خليل القالف416
طب بشرياستراليا95علميحنين نايف عبد هللا 417
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعمار محمد مختار صفر418
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميبدر احمد حسين محمد419
تجارة دوليةالواليات المتحدة 95علميشاهين نبيل محمود 420
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميماجد خالد ماجد بورسلي421
علم الوراثة جمهورية ايرلندا95علميالدالل محمد سلمان 422
علوم سياسيةالمملكة المتحدة95ادبيصالح عبدالهادي عبدهللا 423
طب بشرياستراليا95علميساره حامد محمود 424
طب بشرياستراليا95علميمحمد ناصر نايف 425
طب اسناننيوزيلندا95علميمحمد على حسين علي 426
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميعبد العزيز محمد جراغ 427
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميياسر حسن محمد آتش428
العالج الطبيعي- دولة االمارات 95علميشيخه عبد الكريم عبد 429
طب اسناننيوزيلندا95علميمهند محمد عبد الرزاق 430
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 95علميلولوه مرزوق سالم 431
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علمييوسف عادل عباس محمد432
هندسة بترولالواليات المتحدة 95علميجراح خالد محمد راشد433
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعبدهللا مصطفى سالم 434
تسويقالمملكة المتحدة95علميبيبي عذبي فهد األحمد 435
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 95علميخالد مطلق حزام 436
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميخالد محمد خليفة 437
صيدلة-جامعة الشارقةدولة االمارات 95علميلولوة فهد سماوي 438
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علميسعد فهد صالح الغيص439
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميمحمد يوسف حميد 440
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 95ادبيمحمود صادق جعفر 441
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميحوراء طاهر خليفه العلي442
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميفضة منصور علي 443
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 95علميناصر ماجد ناصر 444
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 95علميمنيره عادل عبدهللا 445
طب اسناننيوزيلندا95علميمحمد حسن محمد زمان446
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علميعلي حمد محمد المهنا447
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميمهدي  يعقوب يوسف 448
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة95علميعلي محمد أحمد 449
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة95علميديمة مبارك عبدهللا الميلم450
تصميم داخليالمملكة المتحدة95علميرتاج عدنان طاهر ابل451
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 95علميخالد بدر فهد العتيق452
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة95علميخالد عبدالعزيز فواز 453
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 95علميحمد طالل عبدهللا المنيع454
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 95علميسلمان علي حسين 455
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميثنيان طالل سالم الصانع456
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميمحمد عبد هللا علي ملك457
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علميخليفه وليد خليفه المطر458



Page 12 of 51

التخصصالدولالمعدلنوعاالسمت
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميخالد صالح عقله العازمى459
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميمها محمد فاخر الشماع460
صيدلةالمملكة المتحدة95علميوضحه فرحان محمد 461
صيدلةجمهورية ايرلندا95علميروان عصام حسن 462
علوم سياسيةالواليات المتحدة 95علميحمود حسام داود المطوع463
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 95علميأريج أحمد ابراهيم 464
صيدلةالمملكة المتحدة95علميهيا ناصر محمد 465
صيدلةالمملكة المتحدة95علميلجين خالد محمد النصف466
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علمييونس علي احمد محمد467
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميتركى محمد شرهان 468
هندسة معماريةالواليات المتحدة 95علميمحمد طارق حميد الخياط469
صيدلةالمملكة المتحدة95علميعبد العزيز مشعل قالط 470
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميناديه فهد سليمان الذويخ471
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميحمدان عايض محمد 472
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علميعبدالرحمن محمد عباس 473
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميطالل عدنان عثمان 474
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 95علميعبدهللا باسم مبارك 475
علم الوراثهالواليات المتحدة 95علميصالح احمد  صالح 476
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علميشوق فؤاد عبدهللا 477
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميريم  جاسم  صالح بندر478
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 95علميعلي عادل علي اسماعيل479
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعلي عبد هللا محمد 480
صيدلةالمملكة المتحدة95علميفاطمه وليد علي الصالح481
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميفهد وليد عبدهللا الحمادي482
هندسة كهربائية- دولة االمارات 95علميريان صالح حمد الحقان483
صيدلةالمملكة المتحدة95علميفاطمه محمد يوسف 484
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعبد هللا نجم عبد هللا 485
صيدلةالمملكة المتحدة95علميحسن عباس محمد الباذر486
هندسة معمارية-دولة االمارات 95علميزينب قصي موسى 487
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميعلي أحمد حبيب شكر هللا488
هندسة معمارية-دولة االمارات 95علمينوره حسن لهمان 489
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 95علميفرح عبدالوهاب غريب 490
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميحمد فؤاد جاسم الماجد491
طب اسناننيوزيلندا95علميزينب  طارق احمد 492
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 95علميدانية جهاد خالد الحساوي493
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة95ادبيأنمار مهدى محمد جمالى494
صيدلةجمهورية ايرلندا95علميأنفال سعد عثمان 495
صيدلةجمهورية ايرلندا95علميفرح خليل ابراهيم 496
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميخالده عواد غنام العازمى497
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة95علمييعقوب يوسف عبد 498
طب اسنانالواليات المتحدة 95علميعائشه محمد صالح 499
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 95علميناصر صالح احمد 500
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة95علميفجر أحمد علي دشتي501
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صيدلةنيوزيلندا94علميسيد محمد سيد اسماعيل 502
طب اسنانالواليات المتحدة 94علميالبتول امين ابراهيم 503
علم الوراثة جمهورية ايرلندا94علمياستبرق وليد عبد 504
طب اسنانالواليات المتحدة 94علميعبد الرحمن عبد العزيز 505
صيدلةالمملكة المتحدة94علميفاطمة الزهراء جاسم 506
صيدلةالمملكة المتحدة94علميشوق سالم مروى الهديه507
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 94ادبيناصر بدر عويض 508
طب اسنانالواليات المتحدة 94علميحليمة مشعل  علي الماجد509
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 94علميحميد نزار سليمان 510
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبدالعزيز سعود 511
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علمياحمد  سعد ناجع العجمى512
تمويلالواليات المتحدة 94ادبيمريم يوسف جاسم العبيد513
صيدلةالمملكة المتحدة94علميشهد أحمد خالد الرويشد514
صيدلةالمملكة المتحدة94علميانفال وليد على البطاح515
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 94علميأحمد عبدالرحمن جاسم 516
صيدلةالمملكة المتحدة94علميآمنه ميثم حسن المهنا517
هندسة معماريةالواليات المتحدة 94علميافنان عبد الوهاب عبد 518
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علميمحمد مختار باقر جوهر519
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبدهللا  جاسم غلوم 520
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميعبدالرحمن خالد 521
صيدلةجمهورية ايرلندا94علميأحمد فهد شريده الشريده522
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميايمان علي خليف 523
علم الوراثهالواليات المتحدة 94علميفاطمة جمال حسن مراد524
صيدلةالمملكة المتحدة94علميمروج عبد الرحيم جمال 525
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 94علميعبد الرحمن محمد احمد 526
العالج الطبيعي- دولة االمارات 94علميعائشه أحمد عبد 527
صيدلةالمملكة المتحدة94علميشيخه داود سليمان 528
صيدلةجمهورية ايرلندا94علمييوسف على سالم ارحمه529
صيدلةجمهورية ايرلندا94علمينورا حرفان محمد 530
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميوليد مشعل محمد جرمن531
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علميفاطمه احمد جاسم 532
علم النفسالمملكة المتحدة94علميروى خالد مصطفى كرم533
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 94علميعمر نايف حميد الصبر534
هندسة بترولكندا94علميسلمى سمير فهد شهاب535
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 94علميمحمد مرزوق عناد مهنا536
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميشهد خلف فهد الرشيدى537
صيدلةالمملكة المتحدة94علميأحمد نضال أحمد 538
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 94علميعبد هللا عبد اللطيف 539
صيدلةالمملكة المتحدة94علميفي فواز علي الشطي540
صيدلةالمملكة المتحدة94علميمحمد ريكان مشوط 541
العالج الطبيعي- دولة االمارات 94علميعبد العزيز اسامه عبد 542
صيدلةالمملكة المتحدة94علميتركى محمد مطلق 543
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 94علميجواد رضا جواد بوحمد544
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التغذية العالجية دولة االمارات 94علمينوف جميل ماجد 545
هندسة كهربائيةجمهورية ايرلندا94علميخالد عبد هللا محمد 546
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميمحمد حبيب عبد هللا 547
صيدلةكندا94علميزينب بدر محمد النكاس548
صيدلةاستراليا94علميساره سمير نافع العبيد549
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 94علميسيد علي عامر عبدالنبي 550
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميجنان خليل عبدهللا 551
صيدلةالمملكة المتحدة94علميانس خالد حمود العدواني552
االحياءالواليات المتحدة 94علميمالك عبدالهادي 553
معمارجمهورية ايرلندا94علميمحمد عمار  عباس 554
علوم كمبيوترالمملكة المتحدة94علميابراهيم عادل ابراهيم  555
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبد هللا أيمن ابراهيم 556
صيدلةالمملكة المتحدة94علمينور علي عيسى شموه557
صيدلةالمملكة المتحدة94علميداود يوسف مطلق 558
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 94علمييارا حبيب منصور 559
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميفاطمه بدر على عباس560
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميخالد راشد داود الخالدى561
صيدلةالمملكة المتحدة94علميشهد عبدالرحمن سعود 562
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علميجمانه حسن حبيب عبد 563
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميعبد هللا محمد عبد 564
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 94علميمساعد خالد سعد 565
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 94علميمبارك ناصر مبارك 566
صيدلةالمملكة المتحدة94علمينوره عبد الرحمن 567
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علميسلمان ابراهيم عيسى 568
صيدلةالمملكة المتحدة94علميفرح عبدالحميد محمد 569
صيدلةالمملكة المتحدة94علميصقر نواف ثامر 570
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 94علميعبدالعزيز سلطان محيا 571
اقتصادالواليات المتحدة 94علميعبدالرزاق  فؤاد 572
صيدلةالمملكة المتحدة94علميفرح  خالد  علي  573
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميبدر جمال محمد راشد 574
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 94علمييوسف احمد عيسى 575
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علميعدنان أحمد صالح طاهر576
صيدلةالمملكة المتحدة94علميرواء محمد على حياتى577
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبدالعزيز سعود حمود 578
صيدلةالمملكة المتحدة94علميساره احمد هليل الظفيري579
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة94علمينواف احمد حماد 580
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 94علميدانية عادل حسين عباس581
هندسة بترولالواليات المتحدة 94علميفهد طارق حمد المكيمى582
صيدلةالمملكة المتحدة94علميفاطمه طالب حميد الخياط583
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 94علميمريم محمد احمد جمعه584
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبد العزيز تركى فاضل 585
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 94علميعبد الملك فهد محمد 586
هندسة بترولالواليات المتحدة 94علميفاطمه أحمد عبدهللا 587
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صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبد الرحمن فهد محمد 588
معمارجمهورية ايرلندا94علميعبد العالى حمود عبد 589
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميموضى أحمد فهد الجسار590
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميبدريه سليمان احمد 591
صيدلةالمملكة المتحدة94علميمي  خالد عبدهللا التوحيد592
هندسة معماريةالواليات المتحدة 94علميعائشه عادل حسين 593
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة94علميهاشم هاني احمد 594
صيدلةكندا94علميعبد اللطيف سعد سالم 595
علم النفسالواليات المتحدة 94علميهالة جريس شريف ابو 596
صيدلةجمهورية ايرلندا94علميعذراء عباس علي خاجه597
طب عالج امراض جمهورية ايرلندا94علميدالل  سلمان  أحمد 598
صيدلةكندا94علميايمان سعد عبد هللا 599
صيدلةالمملكة المتحدة94علميعبد الرحمن محمد 600
صيدلةالمملكة المتحدة94علميحسن منصور جاسم 601
هندسة مدنية-جامعة دولة االمارات 94علميروان ضرار محمد 602
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 94ادبيأحمد ابراهيم خليل 603
هندسة معماريةالواليات المتحدة 94علميجمانه سعيد محمد نور 604
هندسة معماريةاستراليا94علميقاسم احمد سليمان 605
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة94علميعبد العزيز رسام غنيم 606
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 94علميعلي حامد عدنان العقيل607
صيدلةنيوزيلندا93علميمريم عبد الرضا تقي 608
صيدلةالمملكة المتحدة93علميعبد هللا أسامه عبد هللا 609
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 93علميمحمد حبيب محمد االمير610
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 93علميمي محمد حمد الرجيب611
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة93علميعلي محمد جعفر الصايغ612
علوم سياسيةالواليات المتحدة 93علميياسمين  أيمن عبدالعزيز 613
هندسة معماريةالواليات المتحدة 93علميعبد العزيز خالد عبد 614
هندسة معماريةالواليات المتحدة 93علميأوراد صالح أحمد 615
صيدلةجمهورية ايرلندا93علميحوراء مهند عبدالرسول 616
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة93ادبيساره سلمان مبارك 617
العالج الطبيعياستراليا93علميحسن هانى على القالف618
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 93علميعلى ابراهيم عبد هللا 619
صيدلةالمملكة المتحدة93علميجمانه فؤاد جعفر المويل620
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة93ادبيفجر فوزى على الرميح621
علم الوراثة جمهورية ايرلندا93علمينور زيد حسن صادق622
صيدلةالمملكة المتحدة93علميمنيره فهد محمد الزعبى623
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة93علميمحمد على حبيب عرب624
صيدلةالمملكة المتحدة93علميعوض مشعل عوض 625
صيدلةجمهورية ايرلندا93علميمريم محمد حسن 626
صيدلةالمملكة المتحدة93علميغرام ماجد ندا العنزي627
صيدلةجمهورية ايرلندا93علميروان محمد عفاس 628
صيدلةالمملكة المتحدة93علميفاطمه مبارك طاهر 629
هندسة كهربائيةكندا93علميحنان حسن على الشطى630
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محاسبةالواليات المتحدة 93علميعبدالوهاب بدر اسماعيل 631
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 93علميأحمد جواد محمد القالف632
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 93علميعبدالعزيز صالح محمد 633
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة93علميصالح سيف شمالن 634
صيدلةالمملكة المتحدة93علميحنان حمود محمد 635
صيدلةالمملكة المتحدة93علميليان وليد محمد العميرى636
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 93علميغنيمه خالد عبد هللا 637
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 93علميعلى خالد على الحبيب638
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة93علميطالل محمد على جعفر 639
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صيدلةالمملكة المتحدة91علميايالف خليل ناصر 836
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميمحمد عايض عيد 837
علوم كمبيوترالواليات المتحدة 91علميسالم كمال ابراهيم 838
هندسة بترولالواليات المتحدة 91علميبندر ناصر فدغوش 839
صيدلةالمملكة المتحدة91علميمحمد عبدالهادى عامر 840
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميردينه جمال ابراهيم 841
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 91علميساره شاكر محمود 842
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميسعد ثومان فهد العبهول843
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علمييعقوب عيسى ابراهيم 844
صيدلةالمملكة المتحدة91علميزينب خالد ابراهيم 845
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هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميأفراح محمد حمزه أبل846
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميجاسم جمال محمد شمس 847
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميمحمد أحمد خليفه الجيماز848
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علمينسيمه عادل مشاري 849
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علمييوسف سالم داود 850
صيدلةالمملكة المتحدة91علميياسمين بدر محمد 851
هندسة بترولالواليات المتحدة 91علميبدر ماطر صالح الخالدى852
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميلطيفه ابراهيم عبد 853
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميدينا منير عبدالمحسن 854
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 91علميخالد فيصل نهير العنزي855
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميفايز نواف متعب عبيد 856
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميانس سعد احمد العمر857
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 91علميفاطمة صباح سالم 858
االحياءالواليات المتحدة 91علمييوسف  نايف  زيد  859
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميمشعل شاهين عادل 860
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميمحمد منصور 861
علم الوراثهالواليات المتحدة 91علميخليفه يوسف علي 862
التصوير التشخيصي دولة االمارات 91علميكوثر فاضل اسماعيل 863
هندسة بترولالواليات المتحدة 91علميفهد فيصل مؤيد القريني864
هندسة معماريةالواليات المتحدة 91علميابراهيم حسين عيسى 865
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميمحمد معدي مهدي 866
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميعبد الرحمن عبد هللا 867
هندسة مدنية-جامعة دولة االمارات 91علمياوان سيد محمد محمود 868
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 91علمييوسف طارق جاسم 869
صيدلةجمهورية ايرلندا91علميخديجه عامر محمد 870
العالج الطبيعياستراليا91علميمريم عبد هللا مبارك 871
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميعلى احمد حسين حسن872
صيدلةالمملكة المتحدة91علميعلى عادل محمد العطار873
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميعلى عبدالرحمن على 874
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علمياحمد ماجد حميد سليمان875
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميشروق ماجد حسين 876
صيدلةالمملكة المتحدة91علميعامر مبارك عامر 877
التصوير التشخيصي دولة االمارات 91علميآيه طارق يوسف أبل878
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميزهراء علي شعبان حسن879
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميفيصل محمد مسعد 880
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميزينب علي عبد الرضا 881
صيدلةالمملكة المتحدة91علميفاطمه محمد علي امير882
تجارة دوليةالواليات المتحدة 91علميألكساندرا فاطمة عادل 883
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميمحمد  ناجع فهد العجمي884
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميفاطمه حسين محمد غلوم885
صيدلةالمملكة المتحدة91علميحمزه صالح حبيب 886
محاسبةالواليات المتحدة 91علميفواز ناصر سليمان 887
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة91علميفاطمة عبدالرضا 888
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احياء- الجامعة دولة االمارات 91علميحصه ابراهيم ناصر 889
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميحمد محمد احمد روح 890
صيدلةالمملكة المتحدة91علميباسل خالد حنيف العتيبى891
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميحسن سالم سعيد العجمى892
علم الوراثة جمهورية ايرلندا91علميكوثر حسن شعبان زمان893
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 91ادبيمالك غازى عارف 894
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميحمد حامد سيف بن 895
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميعبدالرحمن ساير فهد 896
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 91علميعبد الوهاب محمد فهد 897
هندسة معماريةالواليات المتحدة 91علميعلي حسين جاسم عرب898
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميبدر عبد اللطيف مبارك 899
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 91علميخالد فالح مطلق المطيرى900
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميخالد رائد حربى العتيبى901
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علمييوسف يعقوب عبد 902
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميعلى عادل محمد القطان903
صيدلةالمملكة المتحدة91علميمحمد طارق اسماعيل 904
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميناصر فواز فاضل 905
صيدلةالمملكة المتحدة91علميحسين محمد عبدالرحمن 906
صيدلةالمملكة المتحدة91علميساره أحمد يعقوب محمد907
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميمحمد أحمد مساعد فهران908
صيدلةالمملكة المتحدة91علميرضا محمد حسين 909
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميمريم يوسف مطلق العويد910
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميعمر علي نزال الحربي911
تصميم داخليالواليات المتحدة 91علميداليا شريف عبدالرسول 912
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميعبدالعزيز فراس 913
علوم التغذيةالواليات المتحدة 91علميخالد قاسم محمد بوشهري914
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميمحمد حسن علي دشتي915
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميمريم سلطان محمد الخالد916
علم الوراثهالواليات المتحدة 91علميضاري رائد الفي 917
صيدلةالمملكة المتحدة91علميندى خليفة سالم خلف  918
صيدلةجمهورية ايرلندا91علميأحمد خليل عبدالمحسن 919
صيدلةالمملكة المتحدة91علميأالء عبدالرحمن عبدهللا 920
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميحور حمود عبد الحميد 921
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميعبد الرحمن أحمد عبد 922
العمارة الداخلية دولة االمارات 91علميغزالن بدر كامل 923
صيدلةجمهورية ايرلندا91علميفاطمه ناصر غلوم محمد924
علوم كمبيوترالمملكة المتحدة91علميحسن عبد هللا حسن 925
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميضرار عثمان شمالن 926
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميخالد منصور مشعل 927
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميمحمد عبد هللا سيد عباس 928
طب عالج امراض جمهورية ايرلندا91علميساره راضي مرضي 929
طب بيطرياستراليا91علميدعاء مطلق مزيد الهاملي930
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة91ادبيميار يعقوب احمد الحاتم931
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صيدلةاستراليا91علمينبأ عبد الكريم سامى 932
هندسة بترولالواليات المتحدة 91علميمحمد حمد محمد الدريس933
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميسعود عبد العزيز 934
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة91ادبيفاطمة بدر عبد الحميد 935
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميشيخه انور سليمان العبد 936
علم الوراثهالواليات المتحدة 91علميراشد أحمد عبد العزيز 937
صيدلةجمهورية ايرلندا91علميحوراء جاسم محمد 938
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 91علمييوسف عادل حسين خاجه939
تصميم داخلي- دولة االمارات 91علميمريم  احمد عبدهللا 940
تصميم داخليالمملكة المتحدة91ادبيمنيرة عبدهللا أحمد 941
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميخالد  نواف عايض 942
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميسعود عبدالعزيز جوده 943
تصميم داخليالمملكة المتحدة91علميرغد وائل عبدالرسول 944
طب عالج امراض جمهورية ايرلندا91علمياروى فايز منشر 945
صيدلةالمملكة المتحدة91علميسلمان محمد سعد الحربي946
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميعبد العزيز داود علي 947
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علمياسماء فالح عيد العنزى948
صيدلةجمهورية ايرلندا91علميفاطمه فهد عبد هللا محمد949
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 91علميأحمد حسين محمد حياة950
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة91علميمحمد فالح محمد 951
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 91علميسعود خالد سعود 952
صيدلةالمملكة المتحدة91علميشذى محمد ناصر 953
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 91ادبيعلى خالد على الرضوان954
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة91علميمحمد عبد هللا على المرى955
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة91علميعبدالرحمن وليد ابراهيم 956
صيدلةالمملكة المتحدة91علميمها بدر محمد المطيري957
هندسة بترولالواليات المتحدة 91علميناصر ثامر شليويح 958
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعمر بدر ناصر الخالدي959
هندسة بترولالواليات المتحدة 90علميحسين وليد محمد العطار960
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميمحمد خالد محمد الدويله961
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميمشعل صقر نافع 962
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميفهد براك سعد الربابه963
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميمحمد جابر محمد 964
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميعبد العزيز وليد محمد 965
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميباسمه خالد سليمان 966
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميخالد فالح محمد العنزي967
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعلي فهد خليفه البلوشي968
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعبدهللا  عماد حسين 969
معمارالواليات المتحدة 90علميمحمد أيمن علي 970
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميعلي معيوف عبدالرزاق 971
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 90علمياحمد محمد احمد الخباز972
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميلولوه مشعل جراح 973
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميعلى صالح ابراهيم 974
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صيدلةجمهورية ايرلندا90علميناصر خلف فوار 975
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميتركي سعيد غانم الميع976
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميلطيفه فهد محمد العلي977
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميبتول رياض حميد التحو978
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميتركى نشمى سماوى 979
محاسبةالواليات المتحدة 90ادبيسليمان احمد محمد 980
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميعبد هللا محمد شباب 981
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميحسين عبدهللا حمزه 982
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميعايض صالح محمد 983
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علمييوسف ابراهيم مدلول 984
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميانس فيصل عبدهللا التمار985
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 90علميعبدالعزيز انور 986
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميزهراء حسن حسين أتش987
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميعلي عزيز حبيب 988
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميعبدهللا عادل سفاح 989
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميجراح عبدهللا أكياد 990
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 90علميفاطمة بدر غلوم قمبر 991
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميفاطمه عبد هللا حسن تقي992
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميمي احمد داود االنصاري993
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميمبارك موسى مبارك 994
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميحسن حامد حسن الفضلي995
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميمحمد سالم محمد العنزى996
هندسة مدنيةكندا90علميعلى منصور عناد مهنا997
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 90علميعبد هللا فيصل عبد هللا 998
صيدلةجمهورية ايرلندا90علميحسن سعد مشاى 999

علوم كمبيوترالمملكة المتحدة90علميديمة وليد عبدالرحمن 1000
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 90علميحسين محمد ابراهيم 1001
هندسة بترولالواليات المتحدة 90علميعبدهللا فواز سلطان 1002
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 90علميعزام فؤاد احمد العبيد1003
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميحمد عبدالوهاب غريب 1004
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميحسين محمد حسين 1005
تصميم داخليالمملكة المتحدة90ادبيفاطمة  لبيد محمد عبدال1006
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميايالف عيسى عبد هللا 1007
هندسة معماريةالواليات المتحدة 90علميالوليد محمد جمال 1008
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميسيد محمد أحمد سيد 1009
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميمحمد فالح سعيد 1010
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميسلطان محمد ناصر 1011
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميفاطمه عمران حسن 1012
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعبد الرحمن صنات سفر 1013
هندسة معماريةالواليات المتحدة 90علميعباس ناصر حسين 1014
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميعلي فهد علي العجمي1015
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميقتيبه أحمد خليف الذايدي 1016
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علمييحيى محارب سلطان 1017
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العمارة الداخلية دولة االمارات 90علميمريم فاضل محمد 1018
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميأحمد بدر راشد العازمى1019
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 90علميطالل عادل عثمان القعود1020
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميمحمد جابر أحمد خضير1021
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميبتول جاسم محمد القالف1022
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميمحمد احمد حمد العريفان1023
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعبد هللا منصور حسين 1024
التربية الخاصة / الواليات المتحدة 90علميجنى محمد مشاري 1025
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 90علميمشعل خليفه حشاش 1026
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 90علميعبد العزيز عمار عبد 1027
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 90علميدعاء محمد عبد الرزاق 1028
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميابراهيم قصي ابراهيم 1029
علوم كمبيوترالمملكة المتحدة90علميحسين زياد عبد هللا 1030
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميعقاب سعود عقاب 1031
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 90علميكوثر خالد بدر القالف1032
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 90علميفاطمه اسامه جاسم 1033
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميدانه محمد عبدالعزيز 1034
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 90علمييوسف عبد العزيز ذياب 1035
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميمحمد رشيد محمد 1036
علوم سياسيةالمملكة المتحدة90ادبيضي نايف فالح الفضلي1037
هندسة بترولالواليات المتحدة 90علميمحمد حمود يوسف 1038
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميريم مشارى خليل البناى1039
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 90علميعلى عدنان محمد 1040
هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندا90علميرفد هادى صالح الحربى1041
علم النفسالواليات المتحدة 90ادبيعبد الحميد مثنى عبد 1042
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة90ادبيعبد الرحمن سعود غانم 1043
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميعبد هللا محمود غريب 1044
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 90علميعبدهللا سعود عبدالعزيز 1045
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميطالل محمد متعب 1046
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميراشد بدر شباب الشمالي1047
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميعبدالعزيز انور 1048
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 90علميمحمد  يوسف جاسم  1049
هندسة كهربائيةاستراليا90علميحياة فهد سالم الشمرى1050
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميمحمد أحمد حبيب 1051
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميحمد سالم عوده المطيري1052
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة90ادبيعمر مشعل باين الحربى1053
علم النفسالواليات المتحدة 90علميفاطمه ثامر ابراهيم 1054
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميشوق حسين على ابراهيم1055
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة90علميحامد مطلق شليويح 1056
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميعبدهللا محمد عبدهللا 1057
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميبدر عبد المحسن عبد 1058
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 90علميراشد أيمن محمد 1059
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميهدى علي االدعس 1060
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الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة90علميسيد محمد جعفر حسن 1061
علوم كمبيوترالواليات المتحدة 90علميعبدالعزيز منصور مسلم 1062
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة90علميفواز خالد غازى محمد1063
هندسة بترولالواليات المتحدة 90علميسليمان عبد الرحمن 1064
هندسة كهربائيةكندا90علميدالل محسن سعد عبدهللا1065
معمارالواليات المتحدة 89علميخديجه أحمد جعفر جعفر1066
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علميبدور صالح حمود 1067
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميعبد هللا وليد عبد هللا 1068
لغه االنجليزيه - الواليات المتحدة 89ادبيمنار عبد الرزاق سالم 1069
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميعلى خالد نايف الشمرى1070
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 89علميخالد عبدهللا حمد الصامل1071
علم الوراثة جمهورية ايرلندا89علميرهف حمد علي 1072
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميعلي خالد عيسى بهبهاني1073
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميمحمد عبد الرحمن علي 1074
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميفهد خالد جازع المطيرى1075
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميبان صادق حسن إبراهيم1076
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميمحمد  عبدالرحمن سعد 1077
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 89علميخالد وليد احمد  العوضي1078
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميضحي عادل علي عبد 1079
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة89ادبيمريم داود محمد الكندري1080
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميفاطمة ربيع عبد الواحد 1081
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميالغاليه احمد جواد حسن1082
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميأحمد تركي معيض 1083
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميوجد علي محسن العتيبى1084
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميرقيه محمد عبد الصمد 1085
هندسة مدنيةاستراليا89علميعباس علي حسين 1086
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميسعود محمد سعود الجبلي1087
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علميمها مزهر جاسر 1088
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميعبد هللا بدر عبد هللا 1089
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة89علميزهراء فاضل جاسم بن 1090
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميمالك عبداللطيف محمد 1091
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميحسن احمد سيد حسين 1092
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميفيصل على احمد الصالح1093
الكيمياءالمملكة المتحدة89علمينور جمال محمد البديح1094
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة89علميهاشم بسام هاشم الرفاعي1095
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 89علميلطيفة  صالح خالد 1096
محاسبةالواليات المتحدة 89ادبيجيد سعود عبدالعزيز 1097
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميامنة علي حسن رضا1098
هندسة معماريةالواليات المتحدة 89علميفاطمه سالم حمزه 1099
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميمحمد جواد اسماعيل 1100
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميعبد اللطيف جمال محمد 1101
علوم سياسيةالمملكة المتحدة89ادبيعبد العزيز عادل عبد 1102
محاسبةالواليات المتحدة 89ادبيجمانة خالد جواد المهدي1103
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الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علمينايف محمد نايف الفراج1104
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 89علميعمر عارف عبدهللا 1105
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميعبدالرحمن توفيق 1106
معمارالواليات المتحدة 89علميمريم  انور على 1107
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 89علميبدر أحمد محمد العدساني1108
هندسة صناعية-دولة االمارات 89علميهيا ايمن عبدالمحسن 1109
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميناصر  عبدهللا حمود 1110
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علميعبدهللا خالد علي الكندري1111
إعالمالواليات المتحدة 89علميسليمان مسعود غلوم 1112
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميعبد الرحمن محمد عبد 1113
تصميم داخليالمملكة المتحدة89علميروان عبدالصمد حسين 1114
تمويلالواليات المتحدة 89ادبيبدر عصام جمعه على 1115
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة89علمياألمينه نبيل عباس حيدر1116
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علمييوسف على غالب 1117
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميفرح رائد صالح الفودري1118
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميعبيد صالح فالح العنزي1119
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علميأنفال وليد خالد األمير1120
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علميفهد عصام محمود طاهر 1121
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميساره فيصل خالد 1122
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميفهد أحمد حسين صندل1123
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة89ادبيعمار صالح علي 1124
العمارة-- الجامعة دولة االمارات 89علميغاليه عبد اللطيف عبد 1125
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميعلى عادل علي الدابي1126
علوم التغذيةالواليات المتحدة 89علميفاطمه مصطفى أحمد 1127
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة89ادبيعبدالمحسن أنور خليل 1128
الجيولوجياالمملكة المتحدة89علميشموس سامى موسى 1129
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 89علميمحمد عادل احمد الخراز1130
تمويلالواليات المتحدة 89علميعبدالرحمن أحمد 1131
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميعبدالرحمن سبتي عبدهللا 1132
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميمهدى  مبارك مهدى 1133
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 89علميمهدي عادل عبدالرسول 1134
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميدينه محمد حسين حسين1135
هندسة كيميائيةكندا89علميحنين أحمد غلوم عبدهللا1136
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علمياسامه راكان ذعار 1137
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علمييوسف شهاب حمد 1138
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميعمر سعد أحمد القويعى1139
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميمريم حسين على القالف1140
المحاسبة-جامعة زايددولة االمارات 89ادبيضاعن محمد ضاعن 1141
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميخالد فيصل عبد الرحمن 1142
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 89ادبيليان سعد محمد العتيبى1143
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة89علمينوف مبارك سلمان 1144
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميسيد محمد وليد عبد هللا 1145
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة89علميخالد غازي محسن 1146
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التغذية البشريةجمهورية ايرلندا89علميبدر حمد صالح العليان1147
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علمياحمد علي جواد العطار1148
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 89علميعمر عادل سيد رجب 1149
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 89علميبدر محمد عبدهللا الهدلق1150
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علمييوسف عبدالعزيز عبيد 1151
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 89علميمنيره صياح شايع 1152
عالقات دوليةالواليات المتحدة 89علميمحمد منذر أحمد الميلم1153
أداب / لغة إنجليزيةالواليات المتحدة 89ادبيخليفه نواف عبد هللا 1154
هندسة بترولالواليات المتحدة 89علميحمد محمد حسين 1155
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة89علميمريم عبد الكريم ابراهيم 1156
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 89علميخالد وليد عبد هللا 1157
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميأحمد محمد احمد عبدهللا 1158
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبد العزيز سعد مطلق 1159
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميمحمد جمال علي 1160
التغذية البشريةجمهورية ايرلندا88علميأنفال خالد محمد العتيبي1161
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميعيسى عماد مرزوق 1162
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبدهللا  شعف عبدهللا  1163
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 88علميجنى خالد فالح العلي1164
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة88ادبيريم علي حسن الكندري1165
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبدهللا فهاد فهد العجمي1166
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميمحمد ناصر فالح 1167
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميمحمد عبد اللطيف عبد 1168
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة88ادبيبدريه خالد محمد القديري1169
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميمحمد عبدالرحمن محمد 1170
علوم طب حيوينيوزيلندا88علميعاليه يوسف برجس 1171
معمارالواليات المتحدة 88علمينوره عبد هللا راشد التمار1172
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبد هللا سعود شريد 1173
معمارالواليات المتحدة 88علميعبد الوهاب وليد نورى 1174
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميمحمد الجواد معاذ 1175
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة88ادبينور حسين ناصر راشد1176
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميعمر سليمان أحمد 1177
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميناصر بداح ناصر البداح1178
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميفواز غالب مجهول 1179
تمويلالواليات المتحدة 88علميفيصل مبارك صباح 1180
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبدالعزيز عدنان 1181
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميمشعل ماجد فهاد 1182
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبد الهادى زايد محمد 1183
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 88علميطيبه صالح عبد 1184
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميأنوار عادل سيد شهاب 1185
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 88علميفيصل ندا ناشر الحربي1186
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميصقر قبالن محمد العبيان1187
التغذية البشريةجمهورية ايرلندا88علمييوسف فرج خميس فرج 1188
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميعبد العزيز على 1189
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كيمياء حيويةالواليات المتحدة 88علميانفال عبد هللا أحمد 1190
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعبد العزيز احمد عبيد 1191
هندسة بترولالواليات المتحدة 88علميمحمد جواد خليفه مراد1192
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعبد الرحمن محمد 1193
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميحسن عبد هللا أحمد علي1194
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعايد صالح شريد 1195
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميسلمان بدر ضيف هللا 1196
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 88علميمحمد مطلق محمد 1197
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علمياسامه محمد فؤاد البدر1198
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميخالد  ناصر خالد 1199
هندسة بترولالواليات المتحدة 88علميمحمد  صالح عبدهللا 1200
تمويلالواليات المتحدة 88ادبيعبدالرحمن جميل 1201
هندسة معماريةاستراليا88علميآالء محمد عمران القالف1202
هندسة كهربائيةجمهورية ايرلندا88علميآالء عدنان عيسى 1203
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا88علميالجوهرة بدر فالح 1204
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميوليد خالد محمد النويف1205
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميعائشه سامي أحمد 1206
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة88ادبيفاطمه جليل محمد تقى 1207
علوم سياسيةالواليات المتحدة 88ادبيريانه محمد خليفه مبارك1208
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميمرزوق محمد مرزوق 1209
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميثامر منصور داخل 1210
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 88ادبيشيخه عبد الهادى جابر 1211
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميفيصل بدر أحمد الكندري1212
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميمنيره محمد على 1213
هندسة معماريةالواليات المتحدة 88علميراشد علي محمد ارطام 1214
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 88علميعبد الحميد محمد عبد 1215
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علمينور الزهراء فؤاد عباس 1216
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميمنيره فهد حسن العبدهللا1217
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علمياحمد عادل احمد السماك1218
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميساره عبدالرحيم رزق 1219
التغذية البشريةجمهورية ايرلندا88علميلجين عبدهللا اسماعيل 1220
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علمييوسف عيسى ذياب 1221
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميوليد جابر فالح العازمى1222
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميفيصل حمود مجيدل 1223
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علمينرجس قاسم محمد 1224
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميساره درع محمد 1225
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميفهد بدر عبد العزيز 1226
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علمييوسف غانم بنيا 1227
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعبد الرحمن محمد 1228
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميزيد بدر خلف الشمرى1229
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة88علميعبد هللا محمد زهيم 1230
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميجاسم هاشم غانم آل على1231
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعلى أحمد زاهد موسوى1232
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هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميأسامه ناصر فالح 1233
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 88علميعبيد انور عبيد العنزى1234
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميناصر محمد خالد محمد 1235
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميبدر ناصر علي الكندري1236
هندسة بترولالواليات المتحدة 88علمينوال حمد عبد هللا الحاي1237
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 88علميليلى عبدالكريم عبدهللا 1238
معمارالواليات المتحدة 88علميفجر فيصل يوسف ذكر 1239
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 88علميدانه احمد هشام المغربى1240
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميفاضل عباس ابراهيم 1241
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميعبد العزيز حسين على 1242
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميمرزوق سعد مرزوق 1243
تصميم داخليالواليات المتحدة 88ادبيطيبة وليد  خالد النصار1244
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علمينايف عصام نايف 1245
تمويلالواليات المتحدة 88علميعمر سليمان عبد هللا 1246
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعبدالعزيز عمر عبدهللا 1247
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعلي حسن جواد القديحي1248
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة88علميفاطمه عبدهللا راشد 1249
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميزيد صالح حبيب القطان1250
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 88علميعمر اسماعيل خليل التوم1251
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 88علميمهند عبد اللطيف محمد 1252
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة88علميفهد مجبل فهد الدوسري1253
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 88علميعباس شهاب احمد 1254
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 87علمينوره منصور مرود 1255
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 87علميعبد هللا ابراهيم  عبد 1256
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميزينب ضاحى طاهر 1257
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 87علميعبدهللا فاضل عبدالكريم 1258
تجارة دوليةالواليات المتحدة 87علميحمود احمد حمد النامى1259
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعبدهللا عمر مطلق 1260
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميفوزان داود سليمان الفهد1261
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميخالد ثامر دخيل العنزى1262
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميعلى ابراهيم محمد   1263
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 87علميهادي ناصر هادي 1264
علوم سياسيةالواليات المتحدة 87علميحسن عبدهللا حسن 1265
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علمياسيل عادل يوسف 1266
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميعبدالعزيز جاسم هزاع 1267
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 87علميحفصه مشاري محمد 1268
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 87علميمبارك صباح أحمد 1269
احياء- الجامعة دولة االمارات 87علميطيبه داود سلمان العود1270
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميسالم عادل سالم العبدلى1271
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علمينوره احمد حسين كندرى1272
تمويلاستراليا87ادبيعبد العزيز كريدى فهد 1273
معمارالواليات المتحدة 87علميعلي صالح عبدالكريم 1274
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة87علميمهدى موسى عبدالحسين 1275
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هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميعثمان مفلح سعد العتيبى1276
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميبدر ضيف هللا محمد 1277
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميناصر صالح الدين 1278
هندسة معماريةالواليات المتحدة 87علميمريم محمد جاسم مظفر1279
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميمريم وائل حسين حسن1280
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميسجى كمال مصطفى 1281
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 87ادبيبدور جمال حمد المكيمي1282
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميعلي عبد هللا عبد المجيد 1283
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة87ادبيفهد عدنان سليمان السعيد1284
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميسبيكه خالد عبدهللا القليش1285
الجيولوجياالمملكة المتحدة87علميأحمد محمود جاسم 1286
محاسبةالواليات المتحدة 87ادبيأسراء خالد عبدهللا شعيب1287
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميصالح طالل عباس باقر1288
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علمياحمد هاشم عطيه داود 1289
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة87ادبيعبد العزيز سعود عبد 1290
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعلي حسن عباس دهراب1291
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 87علميراكان منيف سليمان 1292
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعبدهللا جاسم محمد البناي1293
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميمحمد فؤاد محمد عبدعلي1294
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميمبارك علي مبارك 1295
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 87علمياحمد عبداللطيف احمد 1296
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 87علميأحمد عادل عبدهللا دشتي1297
تصميم جرافيكالواليات المتحدة 87ادبييوسف علي حميد البكر1298
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعلي حسين قاسم حسين1299
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميبدر سالم ناصر العبيد1300
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميسلطان فهد محمد العجمى1301
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميغنيمه خالد يوسف 1302
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا87علميبلقيس يوسف محمد 1303
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة87ادبينواف خالد عايد العنزي1304
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علمييوسف سامي سعد 1305
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميسيد عبد هللا محسن 1306
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميجاسم بدر عيسى 1307
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميعبدالمحسن طالل منيزل 1308
علوم كمبيوترالمملكة المتحدة87علميجنه فهد محمد المنيس1309
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميمريم طارق عبدالعزيز 1310
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميمحمد  مبارك محمد 1311
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 87علميخالد فهد فالح الضبيب1312
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميندى بدر ابراهيم الشيبانى1313
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميبدريه عبد هللا عبد 1314
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 87علميعقله سليمان عقله العنزي1315
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميخالد فيصل اسماعيل 1316
هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندا87علميفاطمه هادي صالح 1317
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميمشاري عبدالرحمن 1318
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هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميسلمان سعد راشد 1319
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميمحمد أيمن أحمد الصالح1320
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميأبوبكر زياد خالد عبدهللا1321
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميمحمد عبدالوهاب سعود 1322
علم الوراثة جمهورية ايرلندا87علميجنان وليد أبل العوضى1323
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة87علميسعود رائد دخيل 1324
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميعبد هللا حسين وليد 1325
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميمنيره ناصر محمد العبيد1326
علم النفسالمملكة المتحدة87ادبيدانه صالح محمد التركى1327
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميرقيه عبد الهادى عبد 1328
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعلى محمود راشد القالف1329
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميدانه علي صالح العلي1330
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 87علمياسراء فاضل محمد زمان1331
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعبدالرحمن حزام مطلق 1332
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميعبد العزيز عبد هللا 1333
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميعبدهللا براك محمد 1334
االحياءالواليات المتحدة 87علميدانه احمد حمدان السيف1335
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علمييوسف وليد  فاضل 1336
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميصالح  راشد جاسم 1337
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 87علميحسن طالل جاسم عواد1338
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة87ادبيباسل خالد ابراهيم 1339
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميصقر رشيد سويد 1340
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميعبد الرحمن بدر جمعه 1341
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميحسين مشعل عباس 1342
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 87علميحسين مجيد عبدهللا على1343
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميموسى عبد الرحيم حبيب 1344
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميبندر عبد هللا جالل 1345
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميناصر جمال مخلد 1346
علوم طب حيوينيوزيلندا87علميخالد حمد أحمد المراغي1347
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميمحمد حسن أحمد القالف1348
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميحمد محمد جاسم العلي1349
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميمحمد عادل ثامر على1350
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميدانه عماد احمد الهزيم1351
محاسبةالواليات المتحدة 87ادبيعلى جابر عدنان الشوا1352
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميحسين ابراهيم 1353
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميساره عدنان احمد 1354
هندسة معماريةالواليات المتحدة 87علميزينب أحمد صالح مسرى1355
علوم سياسيةالمملكة المتحدة87علميفاطمه فهاد عبدهللا 1356
علم النفسالواليات المتحدة 87ادبيفيصل  نايف 1357
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميأحمد ابراهيم راشد 1358
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميعمر عيسى أحمد 1359
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة87علميشهد زياد طارق الفداغ1360
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميمحمد  خليل محمد 1361
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علم الوراثة جمهورية ايرلندا87علميطيبه عبدالرحمن راشد 1362
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة87علميعبد هللا خالد غازي 1363
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميعبدالرحمن محمد سعد 1364
هندسة بترولالواليات المتحدة 87علميخالد اسامه محمد الخليفى1365
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميفواز ميزر نايف الشمرى1366
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميمحمد حيدر إسماعيل 1367
اللغة االنجليزية- دولة االمارات 87ادبيناصر عبدهللا عذبى 1368
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميفاطمه حسين غلوم 1369
هندسة معماريةالواليات المتحدة 87علمياسراء احمد عبد الحميد 1370
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 87علميعبد الرحمن خالد امين 1371
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 87ادبيعبد المحسن خالد أحمد 1372
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة87علميسليمان خالد محمد 1373
هندسة بترولكندا87علميناصر بدر سالم ارحمه1374
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميأحالم اسامه زيد العجيل1375
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميسعود فريج بداح 1376
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علمياروى هادى مفظى 1377
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميهيا فيصل غازى العتيبى1378
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميعبد هللا خالد فهد حسين1379
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميأفنان جاسم محمد الغايب1380
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميريحانه حسن حسين 1381
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميزهراء حمد عبد الرضا 1382
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميمسعود سبت مسعود 1383
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميسعود اسعد محسن عمر1384
هندسة مدنيةاستراليا86علميلولوه عبد الرزاق سعود 1385
علوم سياسيةالواليات المتحدة 86ادبيالشيخ نواف  سلمان  1386
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميمحمد فرحان محمد 1387
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علمييوسف هاشم عبدالرزاق 1388
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميحامد  عبداالمير جاسم 1389
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميملفي زيد مبارك 1390
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميمحمد ناصر محمد 1391
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميسيد على السيد محمد 1392
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميمحمد عبدهللا أحمد 1393
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميحسين رائد حسن بوحمد1394
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميعلى ابراهيم عيدان 1395
تمويلالواليات المتحدة 86ادبيعبد الرحمن طارق 1396
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علمينور عبدهللا احمد المال1397
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 86ادبيسعد الفي مطرف 1398
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميمهدى محمد نزار جاسم 1399
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميفهد سامى على الفرحان1400
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة86علميضحى سلمان عبد 1401
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعبد الرحمن احمد عبد 1402
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميبرجس ضارى برجس 1403
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعبد الوهاب عيسى سيد 1404
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الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميفارس سعد سعود النومس1405
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبدهللا مساعد عبدهللا 1406
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعلي محمد فيصل 1407
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميعبد هللا فالح شنوف 1408
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علمياحمد عبد الحميد فاضل 1409
علوم سياسيةالمملكة المتحدة86ادبيمريم رقية عباس 1410
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميمحمد خالد محمد السماك1411
معمارالواليات المتحدة 86علميحسين فتحى جعفر 1412
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 86علميمريم رائد عباس صفر1413
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميأحمد على حسن دشتي1414
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميعبد هللا سالم عبد هللا 1415
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علمينايف يوسف ثامر 1416
علوم سياسيةالمملكة المتحدة86ادبيمي صقر فيروز مال هللا1417
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميفواز أحمد علي العوضى1418
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميمبارك فهد مبارك 1419
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميبدر محمد عبد العزيز 1420
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميحمد عبد العزيز يوسف 1421
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميجمانه محمد أحمد عبد 1422
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميغانم عبد هللا عبد 1423
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميمحمد عدنان عبد هللا 1424
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علمينواف سعد محمد العتيبى1425
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميعبد العزيز نهار محمد 1426
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميصقر شاهين حمد الغانم1427
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبد العزيز عبد هللا 1428
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة86ادبيفيصل سعود سعد 1429
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميناصر عبد هللا جاسم 1430
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة86ادبيبسام طالب حسين الحمد1431
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميعبد المحسن خالد أحمد 1432
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علمياحمد جابر احمد السعد1433
هندسة كهربائيةجمهورية ايرلندا86علميعبد هللا بدر سالم 1434
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 86علميشمالن خالد يوسف 1435
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميعبد هللا رياض شاكر 1436
علوم التغذيةالواليات المتحدة 86علمياستبرق صادق أحمد باقر1437
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميفالح غانم شالش  عيد 1438
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميباسل  عبدالسالم  محمد 1439
معمارالواليات المتحدة 86علميحمود منصور مختار 1440
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميمحمد حمد مرزوق 1441
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعبد الرحمن طارق 1442
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علمييوسف هادي جزاع 1443
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 86علميخالد جمال أحمد 1444
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميفهد فالح عبدالهادى 1445
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميياسر مهدى غلوم 1446
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميمشاري مبارك هذال 1447
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علم الوراثة جمهورية ايرلندا86علميرغد مهنا رابح الرشيدي1448
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميبدر عطا هللا اسماعيل 1449
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعبد هللا يوسف عبد هللا 1450
هندسة معماريةاستراليا86علميفضه اياد طارق اليوسف1451
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 86علميخالد أحمد غانم المطر1452
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميعبدهللا سعود الحميدى 1453
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميعمر عيد سرهيد 1454
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميعبدالهادى محمد راشد 1455
علوم سياسيةالمملكة المتحدة86علميزهراء عبد العزيز عبد 1456
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميعلى خالد مجيد البقصمى1457
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميعلى محمد هزاع الخالدى1458
العمارة الداخلية دولة االمارات 86ادبياطياب عبدالوهاب 1459
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميدينا محمد حميد االستاذ1460
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبدالرحمن  ناصر 1461
هندسة معماريةالواليات المتحدة 86علميأشجان طارق شاكر 1462
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميصالح احمد يوسف 1463
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 86علميشوق سعد مسعد 1464
رياضياتالواليات المتحدة 86علميطالب عادل حمود 1465
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميعلى عبد الحميد أحمد 1466
هندسة معماريةالواليات المتحدة 86علميعبد العزيز نبيل قاسم 1467
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 86ادبيريم عبد هللا سالم القطان1468
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 86علميعيسى علي عيسى 1469
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميمحمد فهد محمد العجمى1470
هندسة معماريةالواليات المتحدة 86علميحسن على حسن الخاجه1471
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبدالعزيز فهد صفوق 1472
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة86علميأحمد فهد أحمد الفيحان1473
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميمحمد ناصر زيد المنير1474
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميجراح جاسم محمد سكين 1475
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميحسين فؤاد عبد هللا 1476
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبد المحسن انور عبد 1477
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعقيل اسماعيل جاسم 1478
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 86علميحماد عبد هللا جديع 1479
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميناصر وليد جاسم المفتاح1480
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 86علميعبد الرحمن نواف خلف 1481
هندسة معماريةالواليات المتحدة 86علميعبدهللا احمد مرمى 1482
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميغزوه مساعد غازي 1483
تصميم الجرافيك دولة االمارات 86علميساره هيثم محمد النصر 1484
تصميم داخليالواليات المتحدة 86علميساره مشعل محمد 1485
تسويقالواليات المتحدة 86ادبينور فهد عبدالعزيز 1486
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 86علميعلى حسين  على  1487
هندسة بترولالواليات المتحدة 86علميعبدالوهاب مشعان 1488
لغوياتالواليات المتحدة 86علميعايده ناهس عشوى 1489
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علميلولوه عادل مشاري 1490
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هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علميعبد الحميد خالد عبد 1491
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 86علميحسين على حسين 1492
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة86علمياسراء محمود على 1493
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 86علميعيسى محمد رضا علي1494
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا86علميمحمد بدر حسن الحربى1495
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 86علميحسين محمود 1496
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة86علميشايج بدر شايج الشايجي1497
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 86علمينواف هشام علي المال 1498
الهندسة الكهربائية دولة االمارات 85علميعبد هللا وليد أحمد األحمد1499
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا85علميفي هيثم عبد العزيز 1500
هندسة معماريةالواليات المتحدة 85علميمحمد بدر ملفي المطيري1501
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميأزهار محمد رضا قاسم1502
ادب ولغة انجليزيةالمملكة المتحدة85ادبيبدريه سعد محمد أبو 1503
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميعبدالعزيز فهد سعد 1504
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علمييوسف عادل يوسف 1505
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة85ادبيهيا عبد الرزاق عبد 1506
العمارة الداخلية دولة االمارات 85علميانفال محمد اسحق حسن1507
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 85علميبيبي فهد عبدالرحمن 1508
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 85علميعلي محمد أحمد القالف1509
تمويلالواليات المتحدة 85علميخالد طالل محمد المطوع1510
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 85علميفواز عبدالوهاب صالح 1511
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميخالد سالم شافي العجمي1512
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميجراح عبدالخالق صالح 1513
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميبراك ماجد مانع المانع1514
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميفيصل غازي دهام 1515
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميابراهيم نايف عبدهللا 1516
علوم سياسيةالمملكة المتحدة85ادبيساره محمد مجبل العالج1517
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميحسين محمد عباس 1518
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميسعود سالم بدر العدوانى1519
هندسة بترولالواليات المتحدة 85علميعثمان صبر علي العنزى1520
محاسبةالواليات المتحدة 85ادبيمحمد على عبد هللا 1521
علوم سياسيةالواليات المتحدة 85علميعبدالعزيز ناصر مناور 1522
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 85علميمحمد سليمان عقله 1523
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 85علميابراهيم سليمان عقله 1524
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميمحمد صالح ناصر 1525
هندسة معماريةالواليات المتحدة 85علميخالد وليد خالد بوغيث1526
معمارالواليات المتحدة 85علميجاسم لؤي عبد الوهاب 1527
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميمحمد عادل يوسف 1528
علم النفسالواليات المتحدة 85علميساره احمد بدر العيسى1529
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علمييوسف مبارك محمد 1530
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميعبد الرحمن عبدهللا 1531
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميفهد ماجد بجاد المطيري1532
علم النفسالمملكة المتحدة85علميسعيد محمد فهد الدوسري1533
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هندسة صناعيةالواليات المتحدة 85علميخالد مشعل حمد الحمد1534
محاسبةالواليات المتحدة 85علمياحمد عادل احمد البنوان1535
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميمرام ناصر عبد هللا 1536
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 85علميساره عبدالعزيز حسين 1537
تسويقالمملكة المتحدة85علميعمار ياسر راشد 1538
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميخالد فهد محمد العجمى1539
علوم سياسيةالمملكة المتحدة85ادبيحمد فهد عبد الرحمن 1540
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميمحمد مفيد صالح الشواف1541
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميلجين يعقوب صباح 1542
معمارالواليات المتحدة 85علميدره حسين محمد أشكناني1543
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميضاري أحمد جاسم 1544
هندسة بترولالواليات المتحدة 85علميفهد نواف فهد الثويني1545
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة85ادبيعمر مطلق مرزوق 1546
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميبدر زياد بدر العنجرى1547
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعبد الرحمن مشارى 1548
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميطالل أحمد عزاره 1549
تمويلالواليات المتحدة 85علميفهد مشهور حثالن 1550
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميمانع مخلد حامد الشمري1551
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 85علمينجيبة محمد أحمد السقاف1552
تجارة دوليةالواليات المتحدة 85ادبيسيث شاكر محمود 1553
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علمياحمد  مبارك عيد 1554
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 85علميعبدهللا  ناصر عبدهللا 1555
هندسة مدنيةالواليات المتحدة 85علميفواز احمد ظاهر 1556
االحياءالواليات المتحدة 85علميفوز جمال محمد المحسن1557
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميدالل احمد سيد عبد هللا 1558
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميعبد العزيز جاسم  1559
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميمشارى فهد سويان 1560
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميمحمد عماد باقر جعفر1561
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميعبد هللا سيف نايف 1562
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعبد هللا عبدالرزاق 1563
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميسلمان حمد عبد هللا 1564
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميناصر منصور عبد 1565
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميساره محمد فهد المنيع1566
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميعبد هللا أحمد عبد الكريم 1567
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميعمر عباس رابح 1568
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميريم نواف عبد هللا 1569
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميفاطمه فوزى على القطان1570
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعبد هللا جاسم محمد 1571
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميمشاري منور فرحان 1572
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 85علمييوسف جمال عبدهللا 1573
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميسعد مبارك فهد المشوط1574
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميناصر عبد هللا صالح 1575
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميأحمد حسن علي محمد 1576
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هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميحمد شرهان نعمه 1577
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميأوضاح حسن عباس 1578
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميجاسم عمار جاسم 1579
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميعبد هللا طالل عبد هللا 1580
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة85ادبيشمالن صباح شمالن 1581
تصميم جرافيكالواليات المتحدة 85ادبيالزين جاسم يعقوب الغانم1582
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميهوازن محمد علي العالج1583
علوم التغذيةالواليات المتحدة 85علميدعيج صباح سالم 1584
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميمشاري حمد عبدهللا 1585
محاسبةالواليات المتحدة 85علميجاسم عمر حمد العيسى 1586
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعبدهللا رائد عبدهللا علي1587
محاسبةالواليات المتحدة 85ادبيسيد حسين احمد صادق 1588
علم النفسالمملكة المتحدة85ادبيمريم نجم عبد هللا الزقاح1589
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علمياحمد جابر يوسف مراد1590
محاسبةالواليات المتحدة 85ادبيفجر مالك جواد الحسين1591
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة85علميمشاري خالد أحمد 1592
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميطارق محمد كدموس 1593
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 85علميمحمد باسل محمد 1594
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميمحمد جاسم محمد 1595
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة85علميمريم يوسف يعقوب 1596
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميروان راشد محمد 1597
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميحسن عبدهللا علي 1598
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميشوق محمد شليل 1599
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميعبد هللا منصور صالح 1600
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميمنصور فرحان حمد 1601
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعبدهللا جواد جاسم علي1602
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميعلى عبدالعزيز عبدهللا 1603
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علميخالد هشام عبدالعزيز 1604
علوم سياسيةالواليات المتحدة 85ادبيبراك هاني علي المبارك1605
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 85علميضاري مشعل راوي 1606
هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندا85علميمجتبى حسن جواد 1607
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علمييوسف خالد محمد 1608
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميمهدى ميثم حسن كمال1609
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 85علمييوسف جاسم محمد الباتل1610
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميعبدالرحمن فالح طليحان 1611
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة85علميعيد فهد عيد الغصاب1612
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 85علميناصر عباس فتح هللا أسد1613
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 85علميمريم اسامه جابر عبد 1614
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة85علميسلمان جواد جليل 1615
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميعبد العزيز بدر رجا 1616
عالقات دوليةجمهورية ايرلندا84ادبيالشيخه الزين عبد هللا 1617
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميعلي عبدالرزاق حسين 1618
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 84علمياحمد اسماعيل احمد 1619
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إعالمالواليات المتحدة 84ادبيحسن محمد حسن على1620
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميسلمان أيمن يعقوب 1621
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميروان عمر محمد العساف1622
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميعبد هللا مؤيد عبد الحميد 1623
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميمحمد راشد عيسى 1624
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميخالد توفيق فيصل 1625
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعبد الرحمن مطر 1626
تكنولوجيا االسناننيوزيلندا84علميعلي بدر خضير 1627
علوم سياسيةالواليات المتحدة 84ادبيبدريه يعقوب يوسف 1628
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميفهد بدر ناصر الجابر1629
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميفهد محسن محمد العجمي1630
علم األشعةجمهورية ايرلندا84علميناصر علي محمد الوهيب1631
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 84علميهاشم  سيد صالح  سيد 1632
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علمييوسف حسين يوسف 1633
محاسبةالواليات المتحدة 84علميعبدهللا حمد فاضل 1634
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علمييوسف على يوسف العلى1635
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميعمر ثنيان براك الشالش1636
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميحسن عبد هللا عيسى 1637
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميطالل بدر ناصر كمال1638
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميراشد حسين راشد 1639
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميفهد نواف عبيد الشمرى1640
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبدهللا حباب عبدهللا 1641
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميسلمان مصلح محمد 1642
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 84علميكنده انور حسين العنزي1643
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميعبد هللا عادل راشد 1644
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميمحمد عبد العزيز محمد 1645
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميعلى حسين عبد الرضا 1646
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميمحمد جالل عبدالمحسن 1647
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميمحمد هانى محمد العلى1648
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميشاهين محمد حسن 1649
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علمييوسف عادل يوسف 1650
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميراشد محمد سالم 1651
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علمييوسف خليفه يوسف 1652
تسويقالمملكة المتحدة84ادبييارا مروان مرزوق 1653
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميبدر عبدالعزيز يوسف 1654
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة84ادبيزينب عبد الرضا حسن 1655
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميعلى ناصر على الجبرى1656
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميأحمد حمد محمد سعود 1657
هندسة كهربائيةالواليات المتحدة 84علميعبد العزيز عبد هللا 1658
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميحسين عبدالرحمن 1659
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميراشد حمد عوض 1660
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميفواز غازى نايف العتيبى1661
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميمحمد نوار صالح جمال1662
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هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعباس عبد العزيز صالح 1663
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميمحمد سعود محمد 1664
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميخالد وليد عبدالكريم 1665
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميبشار هادي سالم العنزي1666
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميموسى عمار محمد 1667
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميحمود  وليد خالد 1668
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبدالكريم أحمد 1669
فيزياءالواليات المتحدة 84علميالفاتن غازي عبدهللا 1670
تسويقالمملكة المتحدة84علميفجحان بدر مشاري 1671
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميمحمد عبدالمحسن محمد 1672
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميإياد  عبدالسالم  محمد 1673
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميسلمان عادل عوض 1674
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبدالمحسن محمد ذيب 1675
علوم التغذيةالواليات المتحدة 84علميسليمان سامي حسين 1676
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميابراهيم اسماعيل ابراهيم 1677
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميراشد محمد عجيل 1678
تصميم داخليالمملكة المتحدة84ادبيساره محمد جاسم يوسف1679
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميحسن محمد مختار جراغ1680
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميمرزوق فهد مرزوق 1681
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعبدهللا ناصر عبدهللا 1682
فيزياءالواليات المتحدة 84علميعلى طالب عبد الرحيم 1683
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميهيا خلف حمد الشمرى1684
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميسعود حامد سعود 1685
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبدالوهاب خالد 1686
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعبد الرحمن خالد 1687
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 84ادبيمرتضى  محسن سيد 1688
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميطالل مانع  عبدهللا  1689
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 84علميسارا وائل عبدالرحمان 1690
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميفيصل  ناصر فالح عزام1691
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميعبدالوهاب خالد اسحاق 1692
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميعبدالرحمن  طالل علي 1693
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميدخيل نواف دخيل 1694
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميعلى عبدالرحمن مطر 1695
هندسة مدنيةاستراليا84علميعبدهللا احمد مجبل 1696
تكنولوجيا االسناننيوزيلندا84علميشيخه على ابراهيم 1697
هندسة بترولكندا84علميحمد ناجى خالد بن بادي 1698
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميعادل حمد متعب 1699
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميأحمد عبدالرحمن 1700
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميمحمد مشعل محمد 1701
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميمحمد هشام محمد 1702
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعبد الرحمن مصطفى 1703
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبدهللا ياسين عبدهللا المال1704
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميمنصور  عبدهللا منصور 1705
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هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميمحمد عبد الهادى سالم 1706
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميسلمان خالد جدوع 1707
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 84علمينوف عادل مساعد 1708
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميبدر جبري بدر الجبري1709
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 84علميعبد العزيز أحمد عبد 1710
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميمطلق سعود دهيليس 1711
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 84علميمحمد عبد هللا شاكر 1712
تمويلالواليات المتحدة 84علميخالد وائل يوسف 1713
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة84علميعلي عبد هللا كمال حيات1714
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميجمانه جاسم محمد 1715
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميسعد مشعل سعد الدويله1716
علم الوراثة جمهورية ايرلندا84علمييوسف عبدهللا محمد 1717
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة84علميناصر حسن راشد 1718
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علمينورا صالح ابراهيم 1719
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميسلمان ثامر مطلق الشبو1720
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميفهد مشعل اردينى 1721
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة84علميسالم محمد سالم العجمى1722
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 84علميعلي عبدهللا علي القالف1723
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميهديل وليد عبد هللا خليل 1724
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة84علميعبدهللا فارس محمد 1725
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 84علميعبد هللا احمد عبد هللا 1726
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميبدر ناهس عشوي 1727
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 83علميراكان عوض محمد 1728
محاسبةالواليات المتحدة 83علميداود محمد يوسف العبد 1729
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميشعالن علي فيصل 1730
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعبدالعزيز حمود هويدى 1731
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميتراب سعد عبد العزيز 1732
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميابيار على جاسم الزلزله1733
اللغة االنجليزية- دولة االمارات 83ادبيفهد عيسى محمد حماده1734
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميفهد عادل فهد الهاجري1735
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميزيد محمود علي 1736
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميمبارك صالح محمد 1737
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميناصر انور عبدالرحمن 1738
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعذبي علي عبدهللا 1739
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة83ادبينور يوسف يعقوب 1740
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميفيصل طارق بدر الميلم1741
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعبدالرزاق خالد اسحاق 1742
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميبدر سعد مدرهم العتيبي1743
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعبد هللا فهد محمد الحيان1744
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميفهاد مبارك فهاد بن فهاد 1745
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علمينور عبد العزيز طاهر 1746
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميعبدهللا احمد عبدهللا 1747
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة83ادبيعبد هللا فيصل جمعه 1748
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هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميعبدهللا خلف فراج 1749
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميعبد المحسن فيصل عبد 1750
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميحمزه محمد حسن محمد1751
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة83علميآدم رمزي محمد الشمالي1752
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة83علميعبدهللا حمد محسن 1753
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علميفهد سعد فهد النومس1754
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميضاري ناصر محمد 1755
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعذبي فهد حجاج العجمى1756
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميمحمد نايف محمد 1757
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعلى رفيع حمد العتيبى1758
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعبدهللا حامد سالم ادريس1759
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة83ادبيعبد هللا عبدالعزيز محمد 1760
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميسالمه دخيل سالمه 1761
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميعبد هللا جمال محمد بن 1762
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علمييوسف خالد أحمد 1763
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميسليمان سامي أحمد 1764
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميأحمد عدنان محمد 1765
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميعلي اسامة علي 1766
محاسبةالواليات المتحدة 83علميعبدالعزيز خالد 1767
محاسبةالواليات المتحدة 83ادبيمنى  وليد  فهد  الفجي1768
علوم سياسيةالواليات المتحدة 83علميساره موفق عبدالعزيز  1769
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميسعود خالد جفين الدويش1770
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميخالد منيف راشد 1771
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علمييوسف فهد علي البريكي1772
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة83ادبيشيخه حمد سعود الخالد1773
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميبراك بسام محمد مندنى1774
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علمينايف ناصر هايف 1775
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميأحمد فهد احمد نصار 1776
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علميريم صالح صادق 1777
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميالجازي مشعل احمد 1778
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميعلى عمر على المال1779
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميكوثر ايوب محمد محسين1780
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علمياحمد برجس عشوي 1781
محاسبةالواليات المتحدة 83علميسعد أحمد يعقوب 1782
علم النفسالواليات المتحدة 83ادبيمحمد صبيح خالد العيسى1783
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 83علمينورا عبدالملك حسن 1784
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميياسمين ابراهيم احمد 1785
هندسة مدنيةالمملكة المتحدة83علميعبد الوهاب مصطفى 1786
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميمريم فيصل محمد 1787
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميراشد سند محمد السميط1788
تمويلالواليات المتحدة 83ادبيعبدهللا عبدالمحسن حمد 1789
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علمياحمد  حسين  عيسى 1790
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة83ادبيعايض فارس سعود 1791
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هندسة مدنيةاستراليا83علميربيعه عيد محمد العتيبي1792
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميخالد وليد يوسف الربيع1793
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة83ادبيفهد عبدالعزيز عشوى 1794
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعلي وائل محمد المساعد1795
تصميم داخليالواليات المتحدة 83علميجمانه حيدر حبيب 1796
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علمييوسف اسحق عبد الملك 1797
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 83ادبيسند راشد سعود الريش1798
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميعلي مجبل عجيل عراده1799
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 83ادبيسلمان خالد صالح الفريج1800
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعمر يعقوب يوسف 1801
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميطيبه فهد احمد البندر1802
ادب ولغة انجليزيةاستراليا83ادبينفود سعود عبد العزيز 1803
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميمحمد جاسم راشد 1804
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعبدالعزيز عبدالقادر 1805
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميمساعد أسامة مساعد 1806
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة83ادبيسليمان عبد الرحمن 1807
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 83ادبيطيف موسى فرحان 1808
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعوض عبد هللا عوض 1809
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميرغد عبد هللا عبد العزيز 1810
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علمييوسف عبد هللا سالم 1811
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميصالح أحمد محمد 1812
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميسعود فيصل سعود 1813
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علميدينا باسل محمد البعيجان1814
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميحيدر على محمد اشكنانى1815
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميباسل علي عقله العنزي1816
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علمياالء مشعل عقاب 1817
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 83علميعبد المحسن أحمد 1818
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعبدهللا طالل خليل القاسم1819
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة83ادبيعمر محمد فهد العجمي1820
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميتركى فهد غزاى الحربى1821
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 83علميسلوى وليد خالد الفريح1822
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علميعبدهللا سليمان 1823
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة83ادبيحمد فيصل علي الكندري1824
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميمحمد منصور غريب 1825
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 83علميطيبه فارس عايد العنزى1826
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعبدالرحمن خالد مطلق 1827
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة83علميمضاوى فيصل محمد 1828
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 83علميعبدهللا مبارك على 1829
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميأبرار حمد عبدهللا  1830
علم النفسالمملكة المتحدة83علميمحمد هاني محمد معرفي1831
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميسعود عبدالعزيز سليمان 1832
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميصادق جعفر عبدالرحيم  1833
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا83علميشوق جبر سعود الفهد1834
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علوم سياسيةالواليات المتحدة 83ادبيعبدالعزيز احمد سليمان 1835
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة83ادبيناصر ثامر ناصر امير1836
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علمياحمد عبد هللا موسى 1837
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميعبد الرحمن حسين علي 1838
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميسيد عبد المحسن عبد 1839
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 83علميعلى عدنان محمد بوحمد1840
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 83علميعذبه نواف كاظم حسن 1841
علوم سياسيةالواليات المتحدة 83ادبيعلي منصور عبد 1842
هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندا83علميحسين أنور باقر الجدي1843
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميخالد عبد هللا محمد 1844
تصميم داخليالمملكة المتحدة83علميرتاج سامي مراد علي1845
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة83علميانوار عادل عذافه 1846
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 82علميعلي محمد حسين الدشتى1847
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميتركى خالد شخير 1848
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميسلطان عبد الرحمن 1849
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علمييوسف سيف مفلح 1850
علم الوراثة جمهورية ايرلندا82علميفاطمه سمير خضر 1851
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميسلطان عيد سعد العراده1852
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 82علميناصر شريف عيد 1853
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميسليمان يوسف حسن 1854
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميمشاري محمد فارس 1855
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميحسين علي عبد المحسن 1856
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة82ادبيعبدالعزيز احمد سلمان 1857
تصميم جرافيكالواليات المتحدة 82علميمريم ضياء سيد هاشم 1858
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميساره جاسم محمد 1859
علوم سياسيةالواليات المتحدة 82ادبيعبدهللا على عبيد الشمري1860
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد الحميد فوزان عبد 1861
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علمينواف محمد عبد هللا 1862
هندسة بترولكندا82علميسليمان حسن سليمان 1863
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علمياحمد سلطان مقعد العتيبى1864
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميفيصل سلطان ماجد 1865
علوم التغذيةالواليات المتحدة 82علميمنار براك سعد الربابه1866
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 82ادبيضارى عبداللطيف 1867
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميعبد اللطيف محمد عبد 1868
تسويقالواليات المتحدة 82علميضاري سويلم على 1869
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعمر سليمان محمد 1870
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميمحمد صالح عبد 1871
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميعبدالرحمن محمد 1872
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد هللا جمال ناصر 1873
محاسبةالواليات المتحدة 82ادبيخالد محمد خالد الفضلي1874
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميفاطمه عبد المحسن عبد 1875
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميمريم عماد سالم عبد 1876
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميعمر حامد مبارك محمد 1877
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هندسة بيئيةالواليات المتحدة 82علميعبدالعزيز محمد  ادم 1878
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميناصر هيف عيد المنيف1879
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميمساعد سلطان مساعد 1880
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميابراهيم خليل ابراهيم 1881
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميمشاري عمر شمالن 1882
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميفراس سعدون مشجر 1883
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميسالم عبد الكريم صنت 1884
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة82ادبيعلى زيد حسن الصايغ1885
تسويقالواليات المتحدة 82ادبيعبدالعزيز قاسم 1886
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميمشاري حمود عبدالخالق 1887
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة82ادبيمشاري فارس هاجد 1888
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميرهف هادي راشد 1889
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميوليد خالد مخلد الديحانى1890
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد هللا مزيد صالح 1891
ادب ولغة انجليزيةاستراليا82ادبيهاشم خالد عبد المحسن 1892
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد الرحمن على سليم 1893
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعمر محمد حمد العثمان1894
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعايد فالح عايد الهاجري1895
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 82ادبيسيد عباس محسن محمد 1896
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميعمر عبد العزيز عمر 1897
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميخالد وليد خلف العنزى1898
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميمحمد فهد محمد العتيبى1899
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميخالد منير قصاب 1900
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعلي حامد علي حيدر1901
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة82ادبيعلى سمير محمد 1902
عالقات دوليةاستراليا82ادبيفواز محمد مطر العنزي1903
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميعبد الرحمن أحمد محمد 1904
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميشيخة مناحي ناصر 1905
كيمياء حيويةالواليات المتحدة 82علمياحمد عباس عبد اللطيف 1906
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميبدر مرزوق هذال 1907
تمويلالواليات المتحدة 82ادبييوسف سالم مبارك  1908
عالقات دوليةالواليات المتحدة 82ادبينورالعين فؤاد حسن زينل1909
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميمحمد نادر خليفة أبل1910
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميسعد نايف سعد العنزي1911
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 82علميعبد العزيز عبد الرحمن 1912
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميجاسم غانم جاسم غانم 1913
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميبدر فواز طالب القناعى1914
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميمشارى أحمد جمعه هاشم1915
وسائل اإلعالم جمهورية ايرلندا82علميابراهيم سالم خميس 1916
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميليال يوسف سليمان 1917
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علمياسامه يعقوب يوسف 1918
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميزينب أحمد عباس اتش1919
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميضارى عبدهللا ازعيلى 1920
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هندسة كهربائيةجمهورية ايرلندا82علميفهيد نصار عزاره 1921
إعالمالواليات المتحدة 82ادبيمساعد ربيع محسن 1922
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد العزيز محمد خلف 1923
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 82ادبياحمد صقر تركى العنزى1924
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميوايل عبد المحسن 1925
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 82علميحمد محمد جواد رضا1926
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 82ادبيأحمد فهد عبد الرحيم 1927
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 82علميمنار مساعد مبارك 1928
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميصالح زويد مبارك 1929
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علمييعقوب محمد عبد هللا 1930
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميحسين أحمد عباس 1931
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميديمه وليد على الفودرى1932
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا82علميدالل عبد الوهاب عبد 1933
فيزياءالواليات المتحدة 82علميعبدالرحمن محمد 1934
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة82علميطالل بسام  عبدالنبي 1935
هندسة بترولكندا82علميحمود عبد الرحمن  عبد 1936
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميعثمان محمود محمد 1937
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميمحمد ايوب باقر باقر1938
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميبدر ضاحى غريب 1939
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميطالل علي عبدالرزاق 1940
تكنولوجيا االسناننيوزيلندا82علميحسين خالد على احمد1941
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميعبد الكريم حسن عبد 1942
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة82ادبيحمود سالم مهنا الحياني1943
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميحصه حسام على عوض1944
محاسبةالواليات المتحدة 82علميفهد طارق فهد بورسلى1945
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميعبدهللا جاسم خليل 1946
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 82ادبيعمار نجم عبد هللا حسن1947
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميادم دنين حمد حسين1948
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة82ادبيعبدالعزيز خالد صالح 1949
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميمشعل نواف حجاب 1950
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميعلى شاكر حسين االستاد1951
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميتركي خالد الفي الحربي1952
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميحمد خالد جابر المطيري1953
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميسالم محمد سالم التركي1954
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميمحمد جابر محمد حسن1955
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميوالء ثامر منصور 1956
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميهبه على يوسف فرس1957
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميضاري  الفي محمد 1958
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميفالح سالم فالح الحجرف1959
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميفاطمه الزهراء منصور 1960
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد العزيز طالل سعد 1961
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبد الوهاب عصام عبد 1962
علم النفسالواليات المتحدة 82علمينوريه علي حسن 1963
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هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميسلمان فالح غازى 1964
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميأحمد خالد مجبل الهيلع1965
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علميحزام فهيد منيخر االصقه1966
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 82علميفهد بدر فهد المطيري1967
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميسما عبد هللا علي المحميد1968
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة82علميعبدهللا فايز محمد مسرى1969
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 82ادبيرغد محمد عبدهللا نعمة 1970
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميمالك بدر محمد القطان1971
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميمحمد سرحان عماش 1972
تسويقالمملكة المتحدة82ادبيمريم صالح مطر العنزي1973
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة82علميعبدهللا عبدالرزاق مهدى 1974
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 82علميناصر زيد عصويد 1975
تقتية المعلومات وامن دولة االمارات 82علميعبد العزيز أحمد صالح 1976
علوم سياسيةالواليات المتحدة 82ادبيبسام عيسى عبد الرحمن 1977
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 82علمييوسف بدر عوض 1978
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 82علميمحمد عادل عباس المويل1979
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميعبد الوهاب بدر قضيان 1980
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعمر عبدهللا مجبل 1981
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميفاطمه محمد فؤاد حسن1982
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة81علميعبد الرحمن يوسف 1983
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة81علميعبد هللا علي ناشي 1984
الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة81علميفيصل فهد الفي المطيرى1985
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علمياسماعيل حيدر اسماعيل 1986
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميطالل عوض عبد هللا 1987
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبدالوهاب شايم معتق 1988
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81علميخالد  وليد  خالد  البناي1989
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 81علميسعد سعود محمد 1990
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 81علمييوسف جمال عيسى 1991
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميفهد مرزوق  مطلق 1992
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة81ادبيعبد الرسول محمد عبد 1993
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميخليفه احمد محمد 1994
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميمبارك مساعد عبد هللا 1995
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميحسين ناصر محمد قمبر1996
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميسعد محمد سعد العازمى1997
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعمار عباس علي ندوم1998
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميعبد الرحمن عادل 1999
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميوالء فهد عبد هللا الحربي2000
العمارة الداخلية دولة االمارات 81علميايمان مهدي صالح 2001
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة81ادبيرهف يوسف أحمد 2002
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميعلي جاسم محمد الجدي2003
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميسيد حسين عبد هللا حسن 2004
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81ادبيسعود عبد العزيز سعد 2005
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبدهللا محمد حمد 2006
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هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميتهانى براك سعد الربابه2007
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميفرح احمد غازى العتيبي2008
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميعبد الرحمن مساعد عبد 2009
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علمينوره خالد عبد المحسن 2010
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميجراح مضحى شويمى 2011
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميرهف نجيب ابراهيم 2012
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علمييوسف بدر حسيان 2013
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميعبد الرحمن حمد محمد 2014
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعلى محمد جعفر 2015
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميمحمد حسن شعبان 2016
اقتصادالواليات المتحدة 81ادبيضارى سالم محمد 2017
علوم سياسيةالواليات المتحدة 81ادبيمنيره خالد على القطان2018
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 81علميرتاج قاسم محمد دشتى2019
هندسة مدنيةاستراليا81علميليلى عبد هللا محمد 2020
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبدالعزيز زبن خالد 2021
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميمحمد على دغيم الشمرى2022
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميالجوري ناصر سليمان 2023
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميعبد العزيز محمد خليفه 2024
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميمحمد حمود عواض 2025
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81ادبيخلف منصور خلف 2026
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميأسامه ضارى محمد 2027
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميعمر ناجح محمد ناجح 2028
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميعدنان جابر عدنان الشوا2029
محاسبةالواليات المتحدة 81ادبيحمد مساعد حميد العقاب2030
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميمحمد علي فالح سعدون2031
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 81علميفيصل  ثويني  2032
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميحمد أحمد حمد الشتيلي2033
علم الوراثة جمهورية ايرلندا81علميطيبه نبيل عيسى عبد هللا2034
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميسعود مشعل سعود 2035
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميمبارك علي مبارك 2036
تسويقالمملكة المتحدة81ادبيعلى حسن على البلوشى2037
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميموسى عصام موسى 2038
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميناصر بدر شوحط 2039
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81ادبيخالد سعد عزيز السعيدى2040
علم النفسالمملكة المتحدة81ادبيعبد اللطيف عماد عبد 2041
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميسامي محمد عبدالقادر 2042
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميمحمد عبد هللا زايد الفهد2043
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبد العزيز خالد هجاج 2044
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميحسن هاشم محمد امين2045
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميعبد هللا خالد عبد هللا 2046
تسويقالمملكة المتحدة81ادبيمنيره راشد سليمان 2047
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة81ادبيدانه ناصر راشد 2048
تمويل- جامعة زايددولة االمارات 81ادبيريم يوسف عيسى سويد2049
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المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة81ادبيمحمد سعود حمود 2050
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 81علميأنوار أنور علي المال 2051
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميبندر نواف مجبل 2052
تصميم داخليالواليات المتحدة 81علميشاهه اسامه عبدالمحسن 2053
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81ادبيجمانه عادل عبد 2054
إعالمالواليات المتحدة 81ادبيراشد جمال عبد هللا 2055
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبد هللا حمود عبد هللا 2056
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميمتعب عيد متعب الخرينج2057
تسويقالمملكة المتحدة81ادبيعلياء فيصل محمد 2058
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميعبد هللا عادل عبد هللا 2059
محاسبةالواليات المتحدة 81علميعبد العزيز امين ياقوت 2060
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميمنصور بذال صالح 2061
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميعبد هللا وليد عبد هللا 2062
علوم كمبيوترالواليات المتحدة 81علميمحمد جاسم علي بوزبر2063
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميحمد محمد عباس الهولي2064
علوم كمبيوترالمملكة المتحدة81علميامينه ابراهيم عبد الغفور 2065
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميمحمد حسين احمد شيشتر2066
تسويقالمملكة المتحدة81ادبينور خالد عبد اللطيف 2067
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميمحمد احمد محمد 2068
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميحصه محمد عبد هللا 2069
اعالم واتصاالتالمملكة المتحدة81ادبيهانى جاسم محمد 2070
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميعبدهللا  يوسف  إبراهيم  2071
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 81علميعبدالعزيز مشعل 2072
المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدة81ادبيعبد هللا غازي تركي 2073
هندسة كيميائيةكندا81علميفهد محمد فهد الضفيري2074
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميحسن خالد عبد هللا محمد2075
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة81ادبيصقر خالد صقر بشاره2076
علم النفسالمملكة المتحدة81ادبيجاسم حسين محمد 2077
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 81علميمنار وليد عبدهللا الشايجي2078
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 81علميمحمد نواف فراج 2079
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علمييوسف عباس طاهر سليم2080
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 81علميعثمان فيصل اسماعيل 2081
ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة 81ادبيعلي احمد على الفيلي2082
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة81علميفاطمه عبد هللا سعدون 2083
هندسة الحاسوب-دولة االمارات 81علميعبد هللا محمود عبد 2084
عالقات دوليةالواليات المتحدة 80ادبيناصر صالح نصار 2085
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميهاجر جبر فيصل 2086
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميجابر محمد سالم الحشار2087
االحياءالواليات المتحدة 80علميزينب حسين صفر جمال2088
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميخالد جمال محمد 2089
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 80علميأنس محمد باني المطيري2090
محاسبةالواليات المتحدة 80ادبيحسين صالح  حسين 2091
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميمحمد عبد الوهاب محمد 2092
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ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة80علميجوان  مهدري  جاسم  2093
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميأحمد نادر خليل محمد2094
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علميجنان ماجد مجيد محمد2095
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميفاطمة عيسى زيد 2096
تصميم داخليالواليات المتحدة 80ادبيياسمين بسام عبدالرحمن 2097
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميحسين سالم عبد علي 2098
تسويقالواليات المتحدة 80ادبينايف محمد جاسم العسكر2099
ادارة االعمال/ادارةالواليات المتحدة 80ادبيحمد خالد يوسف المبارك2100
علوم سياسيةالواليات المتحدة 80علمينايف محمد نايف العتيبى2101
لغة فرنسية و ادابهاالجمهورية 80ادبيحمود براك خلف الحيص2102
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علميالزهراء عبدالعزيز على 2103
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علمييوسف محمد أكبر حسين2104
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة80علميريم انور سالم العليمى2105
الجيولوجياالمملكة المتحدة80علميدالل عبدالوهاب ابراهيم 2106
هندسة مدنيةاستراليا80علميكوثر عيسى حبيب غلوم2107
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميمحمد عيسى محمد 2108
تسويقالواليات المتحدة 80ادبييوسف فهد سليمان 2109
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميمشارى ماجد عبد 2110
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميأحمد جابر مشعل العنزى2111
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 80علميعبد هللا محمد علي 2112
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علميعيسى أحمد عيسى 2113
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 80علميمحمد جاسم محمد بن 2114
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميأسيل مبارك مجبل 2115
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميمريم عبد الرزاق ناصر 2116
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميفهيد على فهيد العجمى2117
إعالمالواليات المتحدة 80ادبيأمينه صالح عبد المحسن 2118
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 80علميراشد علي راشد آل بن 2119
ادارة االعمال/ادارةالمملكة المتحدة80علميمحمود حامد محمود 2120
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 80علميعبدالعزيز نبيل يوسف 2121
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علميعبدالرحمن وليد 2122
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميمحمد حسن محمد الفجام2123
هندسة بيئيةالواليات المتحدة 80علميفهد سالم راشد العازمي2124
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميجاسم وائل جاسم النجدي2125
علم الوراثة جمهورية ايرلندا80علميرتاج على حسين 2126
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علمينايف خالد حجي الهيفي2127
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميمشعل فايز سعد المطيري2128
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 80علميعبد هللا عبد العزيز 2129
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علميخليفه صالح فالح 2130
هندسة كيميائيةالواليات المتحدة 80علميمقداد علي حسين القالف2131
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميأحمد مسلط ندى 2132
هندسة مدنيةجمهورية ايرلندا80علميعاليه يوسف محمود 2133
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علمينوره عادل ابراهيم 2134
علم النفسالمملكة المتحدة80علميسعد عبد هللا صليبى 2135
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علوم سياسيةالواليات المتحدة 80علميأنس عبد اللطيف محمد 2136
هندسة كيميائيةالمملكة المتحدة80علميفهد محمد مهدى ابورميه2137
هندسة كمبيوترالواليات المتحدة 80علمييوسف سامى يوسف 2138
تصميم الجرافيك دولة االمارات 80ادبيمريم علي علي الهويدي2139
هندسة صناعيةالواليات المتحدة 80علميفهد أحمد عبد العزيز 2140
التربية الخاصة / الواليات المتحدة 80علميعلي خليل عبد الوهاب 2141
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