
ي الحقوق-القانون الخاص
 
ماجستير ف

مقيداحالم يارس أحمد عبدهللا عباس السماك1

مقيداري    ج ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم احمد المعود2

ي3
مقيدحصه حمدان هدمول علي حمدان العدوان 

مقيدحصه فؤاد أحمد يوسف الرشيد البدر4

مقيددالل عبدهللا غالب دليم محمد الدورسي5

مقيددنيا وليد عبدهللا شعبان بوشهري6

مقيدرغد ناديه جالل محمد احمد محمد ملحم7

مقيدروان عبدهللا نارص عبدهللا عثمان الشقيحي8

مقيدسامي وليد عبدهللا شعبان بوشهري9

يفه عبدالكريم محمد عبدهللا محمد الزامل10 مقيدرسر

مقيدشمايل خالد أحمد عبدالكريم ابراهيم الجطيلي11

ي12 مقيدعبد الرحمن فواز شخير العي  

مقيدعبدالرحمن سعود عبدالرحمن قنيفذ مرزوق الوعالن13

مقيدعبدالرحمن علي صالح أحمد عبدالوهاب الخضير14

مقيدعبدهللا انور طالب احمد عبدهللا المال15

مقيدعبدهللا صقر محمد صقر صالح الفضاله16

مقيدعلياء سالم درويش غلوم محمد حسن17

ي18 مقيدعمار عبدالرحمن شايج صالح الشايح 

مقيدفاطمه سامي علي سعد صالح الفرحان19

مقيدفاطمه يوسف عبدالوهاب عبدهللا البابطير 20

ي21 مقيدفرح جهيم غزاي مقعيس عيد المطير

مقيدفهد بسام ابراهيم العصفور22

ي23 مقيدفيصل محمد ختالن راوي العي  

ي24 ي رسور خلف المطير مقيدمحمد مبارك محمد صلب 

مقيدمحمد مشاع محمد فهيد فهاد الهاجري25

مقيدمريم جواد عبدالحميد محمد جاسم الصفار26

مقيدمريم سالم عل عبدهللا احمد27

مقيدنور مساعد يعقوب عبدالرحمن ابراهيم البعيجان28

ون راشد الهاجري29 مقيدهيا علي معيض حبير

مقيدهيا محمد عبدالرحمن عبدهللا الراشد30

ي الحقوق-القانون العام
 
ماجستير ف

مقيداحمد حسير  احمد حسير  احمد بوعباس31

مقيدأفنان عل حسير  علي احمد الكندرى32

ى33 مقيدآالء مزعل شفاقة العي  

ي34
مقيدبدر ابراهيم فرج ذياب الخشب 

مقيدحسير  عبدهللا حسير  عباس35

ي36 مقيدحمد يعقوب محمد شالل رحيل العي  

مقيدديمه خالد حمد مبارك سويد الهيم37

مقيدزياد عادل الحويل38

يده مجدلي المجدلي39
مقيدساره فؤاد مبارك رسر

ى40 مقيدساره محمد بطيحان دغيم المطير

ي41 مقيدساره مطلق حمود مطلق حميدان المطير

مقيدسعد طالع سعد طالع سعد القديري42

مقيدسليمان علي احمد عبدالرحمن محمد الخباز43

مقيدشهد ماجد سلطان عبدهللا أحمد العلي44



ان45 مقيدعائشه عادل عثمان عبدهللا سالم الجير

ي46
مقيدعبدالعزيز عبدهللا سعد مبارك سعود الرميض 

ي47 مقيدعبدالعزيز عيسي محمد سلمان عوض المطير

مقيدفاطمه جابر غلوم رضا عوض48

مقيدفاطمه فيصل يعقوب يعقوب المحميد49

مقيدفجر فوزي جاسم ابراهيم مضف المضف50

مقيدفهد خالد عبدهللا عيس خليفه الديير 51

ي52 مقيدفهد خلف سفاح خلف غالب الظفير

ي53
مقيدقماشه سالم عبدالرحيم عبدهللا باقر العوض 

ي54 مقيدمبارك عبدهللا رباح كميخ رباح المطير

مقيدمحمد خليل غلوم حسير  علي احمد الري55

مقيدمشاري عبدالعزيز عبدهللا خلف بالل السالم56

ه فهد محمد حسن ابراهيم الصميط57 مقيدمنير

ي عبدالعزيز أحمد محمد سعد القضاع58
مقيدموض 

مقيدنوره عثمان سليمان يوسف العبدالهادي59

مقيدنوريه نارص علي ابراهيم احمد المناعي60

ي  اآلداب-التاري    خ
 
ماجستير ف

مقيدأشواق بنت مبارك بن فهيد العازمي61

ي62 مقيدأفراح عليان شالح فالح المطير

 العازمي63
مقيدالعنود مجبل محسن فهد القير 

مقيدبسمه عبداالله محمد عبداالله عبدهللا العبداالله  القناع64

مقيدحسير  بدر منصور احمد محمد الرشيد65

مقيدساره خالد محمد ظافر محمد القحطان 66

مقيدعهود ملحان عويضه حمد سهيالن العجمي67

مقيدغنيمه عبدالكريم نارص الحمد النارص السعيد68

مقيدفاطمه حسن فاضل حسن عبدهللا الخياط69

مقيدمحمد نجم عبد هللا مزبان70

ي71 ي المطير مقيدمشاعل هزاع هزاع نقا شاج 

مقيدمب  هابس معيض عشيبان شديد العازم72

مقيدنارص فهد نارص فنيس شداد العجمي73

مقيدنايف عيد مصبح عمار حمد الحريح 74

مقيدوليد خالد هادى هداد خلف الشمرى75

ي  اآلداب-الفلسفة
 
ماجستير ف

مقيداحمد عبدالحكيم علي حسير  نارص عبدهللا النارص76

مقيداسماء نجم عبدهللا مال هللا حسن77

مقيدريم جهاد كامل عمارنه78

مقيدلبيبه بهجت يوسف صالح79

مقيدمحمد عماد حبيب محمد علي موىس الصفار80

ي  العلوم-الكيمياء
 
ماجستير ف

مقيدبشاير سعد عمير سويد عمير محمد العجمي81

مقيدساره سمير احمد ابراهيم بكر ماض 82

مقيدشيماء بنت غدير بن وردان الشمري83

مقيدفاطمه حاج  عل بور84

مقيدمريم محمد اسماعيل ابراهيم85



مقيدوسام نبيل عبدالعزيز86

ياء ي  العلوم-الفير 
 
ماجستير ف

مقيدايه عل شهاب دهش87

مقيدساره عويضه مصلح فالح صغير الدورسي88

مقيدليل فادي حمدان89

مقيدنور رامي منصور90

مقيدوليد يوسف حسير  علي الكندري91

ي  العلوم-الجيولوجيا
 
ماجستير ف

مقيدارسار محمد يارس صاجي92

مقيداالء مشعل محمد غانم محمد جمران93

مقيدامجاد فالح مفرح فالح دغيم الرشيدي94

ي حسير  علي بور95 مقيدزينب حاج 

ي  العلوم-اإلحصاء وبحوث العمليات
 
ماجستير ف

مقيداسيل محمد عايض عوض راشد الشنفا96

ي97 مقيدعاليه نايف قطيم عيد صقر المطير

مقيدفاطمه عيد مبارك عويض مبارك الصابري98

ي بشير99 مقيدماجد فؤاد ماجد سلطان حح 

مقيدمشاعل وحيد محمود احمد100

مقيدمب  رمضان أحمد أحمد حجازي101

مقيدنوره جاسم سعود محمد زيد الحويتان102

ي  العلوم-0521ميكروبولوجيا 
 
ماجستير ف

مقيدرحاب ظافر محمد نارص العلي العجمي103

ي  العلوم-علم وظائف األعضاء
 
ماجستير ف

مقيدسارا جاسم خميس104

مقيدعلي فؤاد حمزة زعالن محمد105

ي  العلوم-هندسة الكمبيوتر
 
ماجستير ف

مقيداحمد حاتم عبدالفتاح شاكر106

مقيدأحمد طارق جمعة عكاشة107

مقيداري    ج احمد السعيد احمد عبدالعال108

مقيدأصايل محمد عباس المطوع109

مقيدآيه خالد غانم الطوج  رزق110

مقيدبدر فوزى بدر الفوزان111

مقيدجاسم محمد جاسم غازى112

زا محمد113 مقيدجنان حسير  مير

مقيددانه سعود عبدالرحمن داود سليمان القمالس114

مقيدروان فجحان المخلد115

مقيدزياد طارق محمد علي116

ي117 ي العتيب 
 
مقيدسوسن خالد الف

مقيدشهد أسامه محمد سلطان النجدي118

مقيدطالل حسيب العلي119

ي120
مقيدعبدالرحمن حمد عثمان سعد عوض القحطان 



مقيدعبير بسام عبدالرزاق مجيد121

ي122
مقيدغدير علي صفر حسن علي الدمح 

مقيدكريم خالد فكرى المغرن 123

مقيدلطيفه داود عبدهللا محمد عبدهللا السلمان124

مقيدلميس وليد صالح الدين عبده125

مقيدمارك توماس مجدى رياض126

ي127
مقيدوالء محمد نذير قبان 

مقيديزن ماهر محمد128

ي    ح ي  العلوم-تشر
 
ماجستير ف

مقيدعبدهللا طارق عاشور الصباغ129

ه ناج  ابراهيم محمد مبارك الضاعن130 مقيدمنير

ي  العلوم-الهندسة الكهربائية
 
ماجستير ف

ي131 مقيدأحمد بن محمد الزريب 

مقيداحمد محمد عبد الرحمن عبدالغفار132

مقيداالء طعمه الرفاعي133

مقيدحسير  احمد بدران134

مقيدحصه محمد فالح نارص فالح فدغوش الهاجري135

مقيدحوراء منصور جمعة جوهر شهاب136

مقيدخالد أسامه عبدالرحيم عمر137

مقيددالل عبدهللا محمد عبدالرحمن القصار138

مقيدروال وائل فتحي حسنية139

مقيدزهراء نارص فريدون عل فريدون رستم140

مقيدساره شاكر عباس الهزيم141

مقيدساره عبدهللا محمد عبدالرحمن القصار142

مقيدسندس محمد فواز ابو ريا143

مقيدشاكر احمد سعد الجارس الغانم144

مقيدشيخه يوسف خالد الجناع145

مقيدطالل محمد عجيل فالح يوسف حشاش146

مقيدعائشه مساعد عبداللطيف سلطان النجدي147

مقيدعبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد راشد ابداح148

مقيدعبدهللا حسير  النارص149

مقيدعبدهللا محمد سليمان محمد علي السعيد150

ي خالد سالم محمد السويلم سليمان السويلم151 مقيدعذن 

مقيدعال حسير  عواد ابو حسن152

مقيدعلي حسير  رجب الرصاف153

مقيدفاطمة سالم خميس سالم احمد الدوب154

مقيدفاطمه علي بوحمد155

مقيدمبارك جاسم عل جاسم محمد المبارك156

مقيدمعتصم هاشم عبدالغب  الفرا157

مقيدمهدى محمد شحيم158

مقيدم عبدالحكيم احمد عمران159

ي العازمي160
مقيدنهله خالد ذياب نقا القوزان 

مقيدنوره خالد محمد النارص161

مقيدنوف نايف صياح الخالدي162

مقيدياسمير  محمد كامل سيد محمد ابراهيم الهاشمي163



مقيديوسف خالد يوسف محمد سعيد المنصور164

ي  العلوم-الهندسة المدنية
 
ماجستير ف

مقيداسامه محمد غسان الجاجه165

مقيدألطاف عبدهللا علي محمد علي محمد زمان166

ي167 مقيدالعنود عايض مسعود براك نجا العتيب 

ى168 مقيدأمل احمد جزاع العي  

مقيدباسل حازم ابراهيم الجدع169

مقيدبدر حماد حمود عبدالهادي العدوان 170

مقيدبشاير بنت عبدهللا بن ابراهيم الطريف171

مقيدحنان عبد العزيز مشعان نهار نارص الخالدى172

مقيدداليا مسلم فالح سعد بن مطلق الهبيده173

مقيددانه علي حسير  عبدهللا محمد174

مقيددالل مروان يعقوب يوسف عبدهللا طالب175

مقيدديمه محمد عبدهللا نارص العالج176

ي177
مقيدرزان احمد سعيد العطيان 

ي178 مقيدروان تريحيب علي ساري محمد المطير

مقيدروان سعيد جعفر عبدهللا ابراهيم المزيدي179

مقيدروان عادل حسير  مال هللا ابراهيم مال هللا180

مقيدروان محمد مبارك سالم عبدهللا السليمان181

مقيدريم صباح حمود سلمان الصباح182

ي183 مقيدريوف بندر شباب راشد عبدهللا المطير

مقيدزهره عبدالرزاق حسير  احمد محمد البغل184

مقيدسارة أنور خليفة خلف اليتام185

مقيدساره حمد عبدهللا خالد حمد الديحان 186

مقيدساره خالد عبداللطيف السيف187

ي188 مقيدساره سعود سالم محمد قمر العي  

ي189 اك المطير مقيدساره سليمان محمد المرجاح الي 

مقيدساره فؤاد حامد حسير  الحامد190

مقيدساره محمود اسحق محمود اسماعيل حسن191

مقيدسعده سليمان مهنا سعد مهنا الغربه192

مقيدشيخه جمال محمد ذياب صالح الذياب193

مقيدشيخه عبدهللا خالد موىس محمد الزويد194

مقيدعائشه فهد صالح فهد الركف195

مقيدعبدهللا حسن محمود حسير  شمس الدين196

مقيدغاليه عبد هللا سعود يوسف المطوع197

مقيدغاليه وليد خالد عبدهللا المسيكان الرشيدي198

مقيدغدير محمد ابراهيم حسير  رضا199

مقيدفارس مصطف  أحمد الهندي200

مقيدفاطمه خالد عبدالخرص  الخباز201

ي202
مقيدفجر بدر نارص الحريب 

مقيدفيصل مشعل مخلف الجنفاوى203

ي204
مقيدمحمد خالد سعد نارص العريف 

مقيدمحمد عادل السعيد محمد االمير205

مقيدمحمد موىس نجيب نارص206

مقيدمحي الدين محمد محمود احمد البالط207

مقيدمريم خالد علي ابراهيم مانع المانع208



مقيدمريم رياض عبدالرحمن يوسف بن حح 209

مقيدمريم سعد فهد سعد عبدهللا السهلي210

مقيدمريم صالح مطلق سيف ختالن الختالن211

ي212 مقيدمزيد سالم خلف العي  

مقيدمصطف  محمد نجيب محمد213

ي214 مقيدمب  محمد ضيف هللا محمد شفا العي  

ي محمد ابو دقر215
مقيدنور هان 

ي216 مقيدنورة محمد تركي هزاع محمد المطير

مقيدنوره كنعان نارص كنعان النارص217

مقيدهاجر حسن بطي محسن بطي العتيب 218

مقيدهاجر حسن طاهر عبدهللا محمد البدر219

مقيدوسن خالد يوسف علي الخميس220

ي  العلوم-الهندسة الميكانيكية
 
ماجستير ف

ي221 مقيدثامر عبد الحميد فيصل العي  

مقيدحسن مهدي صالح أحمد طاهر بوخمسير 222

مقيدحسير  حيدر بن جعفر العبدهللا223

مقيدساره أحمد عبدهللا عل عباس الكندري224

مقيدسالم فيصل غازى العتيب 225

مقيدسلمي فهاد عبدهللا فهاد عبدهللا العجمي226

مقيدعاليه ماجد ظافر فهد ماجد الهاجري227

مقيدعبد هللا اسامه عبد هللا محمد عل228

مقيدعبد هللا ميثم بدر البالم229

ي230 مقيدعبدالعزيز خليفه ابراهيم الضبيب 

مقيدعبدهللا أحمد محمد الشيخ صالح سالم231

مقيدفاطمه عادل عطيه القالف232

ي233
مقيدفواز خالد عبدهللا الروغان 

مقيدمريم علي محمد علي علي  العليمي234

مقيديوسف محمد عبدهللا الرصاف235

ي  العلوم-الهندسة الكيميائية
 
ماجستير ف

مقيداحمد بن فالح بن ساير الرشيدي236

مقيدارساء خلدون زيد عبدالرحمان عبدالعزيز السليطير 237

مقيدأنوار خليل ابراهيم محمد علي الكندري238

مقيدحوراء محمد صالح محمد عبدهللا القالف239

ي240
كمان  مقيدروان عبد هللا حسير  غلوم حسير  الي 

مقيدروان وليد مصطف  محمد الحمد المجرن241

مقيدزهراء فاضل عبد الرسول حسن محمد الرصاف242

مقيدزهراء محمد هادي دويك243

مقيدشهد عبدالرحمن محمد السيد يوسف احمد الهاشمي244

مقيدشهد فؤاد احمد محمود حسير  الحسن245

ي246 مقيدشهد يوسف عبد هللا صالح البالز العي  

ي حمدان الرشيدي247
مقيدعبدالعزيز عبدهللا فرج ملف 

مقيدفاطمه عبد هللا جاسم الصالح العبدهللا248

ى249 مقيدفهد فراج دويب  المطير

ي250 مقيدلم نوار قطيم عفار حيار العتيب 

مقيدمحمد احمد محمد الرياج251



مقيدمنال صالح عبدهللا ابراهيم المبايعي252

مقيدنجد سعد شط راشد شط العجم253

مقيدهيا جمال سليم سالم السليم254

يف وعلومه يعة-الحديث الشر ي الشر
 
ماجستير ف

ى255 مقيدعبير فيصل نارص سعود المطير

ي256 مقيدمريم سلطان عباس العتيب 

مقيدمريم عبدالرحمن حميد التميمي257

ي258
ه بدر محمد نارص حسن الهزان  مقيدمنير

ه محمد احمد عبدالرزاق عبداللطيف العبيد259 مقيدمنير

مقيدنوال محمد عبدالكريم جي  ظوي  هر النومس260

ي261
مقيدنورا محمد حمود عياد فرج الديحان 

يعة-التفسير وعلوم القرآن ي الشر
 
ماجستير ف

ي262 مقيدامان  بنت عامر بن خلف المطير

مقيدأمينه موىس مسلم عسكر263

مقيدإيمان أحمد سعيد الشيخ264

مقيدحمد عل حمد محمد قشعم الهاجري265

مقيدشيخه مناع عبدهللا مناع مشخص266

مقيدصالح فافا توري267

مقيدملكه عبدالرحمن عبدالصمد268

ي269 ه سعد حمد محمد جوير العي   مقيدمنير

ي270 هللا نقيمش عبدالعزيز خالد العي   مقيدنارص خير

مقيدهاجر نارص طعمه صعفق حمود الخالدي271

يعة-فقه وأصول ي الشر
 
ماجستير ف

مقيدابو بكرى  ادريسو272

مقيدبدر حسن سالم حلو273

مقيدبدور محيسن ظاهر حنيان العجمي274

مقيددالل عادل احمد عبدالرزاق عبداللطيف العبيد275

مقيددالل فهد سعد فالح دبيس الرشيدي276

مقيدراشد فالح محمد سمدان العجمي277

مقيدزاهد  اكي 278

مقيدساره فيصل عبدهللا عيس الحوشان279

مقيدسعد عبدهللا العجمي280

ي281
مقيدعبدالوهاب فؤاد ابراهيم محمد ابراهيم العوض 

ي282
يف عبداللطيف العوض  يف محمد رسول محمد رسر مقيدعثمان رسر

مقيدعل فيصل عبدهللا أحمد العل283

مقيدفاطمه عبد المنعم محمد العصار284

مقيدفاطمه فؤاد عبدالعزيز علي عبدالعزيز علي الفليح285

مقيدعثمان. معاذ 286

مقيدمود  جون287

مقيديوسف عادل محمد ابراهيم النارص الزكري288

ي إدارة األعمال-إدارة األعمال
 
ماجستير ف

مقيداحمد ممدوح سيد احمد عل289

مقيدرشا عبدالعزيز مهلهل الياسير 290



مقيدريم خليل حسن حموضه291

مقيدساره عبدهللا حمد عبدالكريم الخميس292

ي293 ج  يده عبدهللا سعد مزيد ابراهيم المعورسر مقيدشهد رسر

مقيدعبدالرحمن فواز عزيزيه294

مقيدعبدالعزيز نبيل عبدهللا بدر يوسف البدر295

مقيدعبداللطيف جمال عبدالوهاب محمد زيد الزيدان296

مقيدعبدالمحسن مشاري عبدالمحسن الفليج297

مقيدفرح احمد عبدهللا أحمد فرحان الفرحان298

مقيدفرح عبدهللا عثمان مزعل السعيد299

مقيدفيصل اسماعيل احمد الكندري300

مقيدمحمد خليل حسن حموضه301

مقيدهديل تيسير مصطف  قرنوس302

ي العلوم الطبية-علم وظائف األعضاء
 
دكتوراة ف

مقيدايمان شعبان احمد جوده303

مقيدزينب عادل محمود سامي304

ي  اآلداب-اللغة العربية وآدابها
 
ماجستير ف

ي305
مقيداحمد بن زياده بن احمد السودان 

ي غلوم حسير 306 مقيداستقالل حاج 

مية307 مقيداسماء بنت ساعد بن سعيد الحرص 

ى308 مقيدالهنوف فراس احمد ابراهيم سعود العي  

مقيدامثال قاسم قاطع علي طاهر309

مقيدبشاير عايض عايد سعيد الرشيدي310

مقيدحبيبه بدر نارص الحمد النارص السعيد311

مقيدحسير  علي منصور عل الرصاف312

مقيدحمد خالد يوسف ربيع عبدهللا الشطي313

مقيدديما عيس علي حمود رشيد الرشيد314

مقيدسليمان طارق محمد طواري عبدهللا الطواري315

مقيدشيماء محمد أديب محمد صالح316

مقيدصالح جاسم صالح جاسم حمد البرصى317

مقيدعائشه فهد ابراهيم مزعل جابر الدورسي318

مقيدعبدهللا عبداللطيف عبدهللا عوض الصقار المطوطح319

مقيدعلي احمد عبدهللا عيس سلمان العطار320

مقيدمحمد عيس حامد عطيه عيس الخالدى321

مقيدمخلص أسعد فونجسون322

مقيدنوره مطلق مسلم عبدهللا رشيد الحجيالن323

ي324 ي عبدهللا المطير
مقيدهاجر خالد سالم مرض 

مقيدوضحه جاسم محمد جاسم محمد الحساوى325

مقيديوسف قاسم حميد قاسم جاسم البالم326

ي ي  العلوم-الميكروبيولوج 
 
ماجستير ف

مقيدفاطمه  مبارك مناور مجبل نارص الصليل327

مقيدفاطمه أحمد محمد عبده حجازى328

مقيدمحمد عدنان راشد حمد راشد المال329

ي330 مقيدهند بسام شلب 



غير مقيد- الجيولوجيا

غير مقيدافنان عبدهللا طه عبدهللا علي331

غير مقيد- اإلحصاء وبحوث العمليات

غير مقيدابراهيم حسير  الكندرى332

غير مقيددالل فوءاد ابراهيم عثمان الفري    ح333

ي334 غير مقيدفواز وائل يوسف العي  

غير مقيدنوره محمد راشد محمد راشد الفقعان335

غير مقيد- الهندسة الكهربائية

غير مقيدامان  عبدهللا عيد ارديب  غانم العازم336

ي337 غير مقيدامل سعود صاهود دوالن عامر المطير

غير مقيددالل محمد عبدالوهاب داود موىس االبراهيم338

غير مقيدعبدهللا عبدالرحمن عبدالرحمن العسعوىسي339

ي340 غير مقيدعل عبدالكريم خلف العي  

غير مقيدمريم مصطف  حسن علي قمي  القالف341

ي342
غير مقيديوسف فيصل سليمان العتيف 

غير مقيد- هندسة الكمبيوتر

غير مقيدارساء جبار حاجيه حسير  حيدر343

غير مقيدانفال يوسف حامد الرشيدى344

غير مقيدحازم محمد محمود اسماعيل345

غير مقيدعائشه جاسم محمد فهيد مطلق الكفيف346

غير مقيدعلي مصطف  يعقوب جراغ347

غير مقيدفجر مشارى عبدالعزيز راشد الدع348

غير مقيدهبه عبدالوهاب محمد سنجر349

غير مقيدهديل عيس عل حسن النارص350

غير مقيد- الهندسة الميكانيكية

غير مقيد حسن مبارك حسن بن مبارك الرشدان351

غير مقيدحمد عبيد فهد الشمري352

غير مقيدعلي عبدالعزيز علي مراد353

غير مقيدعلي محمد جواد عبدهللا عبدهللا العامر354

غير مقيدكريم محمود عبادى بدر محمد355

غير مقيدمحمد مطيع محمد اسعد356

غير مقيد- الهندسة الكيميائية

غير مقيداسماء عبدهللا محمد ابراهيم سالم العبيد357

ي358
غير مقيدريم سعد مطلق عيد خلف الديحان 

غير مقيدعبدالعزيز بن عواد بن مسيعيد الرشيدي359

غير مقيدوصال محمد عبدهللا احمد العمران360

غير مقيدوليد خالد الشمري361

ي  العلوم-الرياضيات
 
ماجستير ف

مقيدجراح عبدهللا حمد ضيدان نجم الشمري362

مقيدعائشه عبدهللا سالم363

مقيدمشعل عبدهللا عبدالرزاق عبدهللا المعيوف ابو قريص364



مقيديوسف مصطف  حسير  عبدالرضا محمد شيشي 365

ول ي  العلوم-هندسة البير
 
ماجستير ف

مقيدبتول علي حسن علي حسير  العلي366

مقيدبشائر عبدهللا مطلق صالح العروج367

مقيددعاء طعمه الرفاعي368

ي369 مقيددالل بنت حمود بن مقبل المطير

مقيدريم صالح عباس حسير  علي حسير  ال عباس370

ي371  فالح عواد عذاب العي  
 
مقيدشاف

ي حسير  أحمد الشطي372 يفه عبدالصمد حاج  مقيدرسر

ي عبد العزيز العبد المحسن373
مقيدشوق هان 

مقيدصالح عبدهللا جاسم عبدهللا الصالح العبدهللا374

ى375 مقيدصحارى عبدهللا ثامر محمد ثويمر المطير

ي ارحمة بوغيث376
مقيدغيداء عبدهللا عيس سبب 

مقيدفاطمه عبدالرحمن جليل ادهام غنيم الزيد377

مقيدفاطمه عل حسن علي حسن العل378

مقيدليل عدنان حسير  علي عبدهللا379

مقيدمحمود محمد حسن علي380

مقيدمشعل نافع محمد رجا سالم الفيله381

ي382 مقيدمها عايد شليوي    ح مبارك الظفير

مقيدنوره أنور صالح سلطان383

غير مقيد- إدارة األعمال

غير مقيدطالل حسان شعبان384

غير مقيد- اللغة العربية وآدابها

زا عل موىس السليم385 غير مقيداحمد زين الدين مير

غير مقيدزمزم سيد جميل خليل ابراهيم سيد محسن القالف386

ي  العلوم-طب/الكيمياء الحيوية 
 
ماجستير ف

ي387 ي بدر العي  
مقيدالبندري مرض 

مقيدامل شحيتان هجاج المحيش الرشيدى388

مقيدزهراء عبد الكريم بيضون389

بية بية-مناهج وطرق التدريس-الير ي الير
 
ماجستير ف

مقيدالشيماء رمضان محمد عل390

مقيدامل محمد نفل سعدون نيف العدوان 391

مقيدانار حمدان سعد الرويعي392

مقيدانوار ادغام سعد العازم393

مقيدانوار خماط ناهي حسير  هزاع394

مقيدحسن محمد كنعان الرصاف395

مقيدخاتون فاضل نارص خطار396

مقيدخديجه فاضل عباس حسير  محمد دشب 397

مقيددالل سالم راجح سعد راجح عصفور الهاجرى398

مقيدزهره رياض عبدالحميد الصائغ399

مقيدزينب غريب غضبان غريب400

مقيدسارة نارص كيهانيان401



مقيدساره ابراهيم يعقوب يوسف عبدالرزاق حسن حالوة402

مقيدساره عبدهللا عايش الجويرسي403

مقيدساره يوسف محمد شمس الدين عبد الرحمن404

مقيدسلم حمد حمود سعود العبهول405

وك406 مقيدشيماء عبدالحليم عبدهللا المي 

مقيدعبير انور جاسم النجاده407

مقيدغدير وليد حسن الحسن408

مقيدفجر عبد العزيز حسن الحسن409

مقيدموزه مبارك فالح الذروه410

مقيدنور حسير  عباس حسير  قاسم411

ى412 مقيدهاجر نايف حمد صنيتان مرزوق المطير

بية بية-الير بية-أصول الير ي الير
 
ماجستير ف

ى413  حزيم مطلق جمعان المطير
مقيدامان 

مقيدأمل منصور جمعان القطان414

ه فاهد عل فهيد االحدب معتقه415 مقيداوبير

مقيدايمان عبدالعزيز عبدالرحمن عل عبدالرحيم416

مقيدبشاير سعد مرزوق سالم غريب العازم417

مقيددالل سالم سند بير  الدمام418

مقيدرشا مهدى هامل مهدى العجم419

ي ملحم العازمي420
مقيدرفعه خزعل خالد ماض 

ى421  معتق المطير
مقيدساميه ملف 

مقيدشيخه ابراهيم صالح صالح عبدالرحمن عبدهللا التويجرى422

مقيدفاطمه عبدالرؤوف محمد احمد الكمالي423

مقيدفاطمه عبدهللا عيس محمد علي البندري القطان424

مقيدفاطمه مطلق غزاى العتيب 425

ه عامر محمد جابر عامر الخشم426 مقيدمنير

مقيدود عبدهللا غصن العجم427

بويةوالتخطيط-تربية بية-اإلدارةالير ي الير
 
ماجستير ف

مقيدافنان فهد محمد سيف خليفان الديحان 428

مقيدايمان سعود محمد فهد سعود الهاجرى429

ي430
مقيدبشاير مبارك مروي المريح 

مقيدجعفر خليل ابراهيم عبداللطيف القالف431

ي432 مقيدحصه مطلق طريف المطير

مقيددالل دهلوس عل دهلوس مناور الكريبان 433

ى434 مقيدروان هادى حابس فاضل مرض  المطير

مقيدسلم فالح مطلق رشيد حبيليص العازم435

ي436
مقيدشماء مسفر زامل القحطان 

ى437 مقيدشيخه رسام عماش عبدالعال زيد المطير

مقيدعائشه سعود مطلق عيد خلف الديحان 438

مقيدعبير رجعان سالم ملحم العازم439

مقيدغاليه حمود مرزوق سعود هداب440

ى441 مقيدمريم محمد مناور حجنف مناور عيدان المطير

مقيدمشعان نمر هدروس مبارك السعيدى442

ى443 مقيدمواهب نارص ثامر ثريان يوسف المطير

مقيدهند احمد عبد هللا ماض  الخميس444



ى445 مقيدهيفاء نارص ثامر ثريان يوسف المطير

مقيدوسميه مشعل عل الختالن446

ي اإلدارة العامة
 
دبلوم دراسات عليا-دبلوم العالي ف

مقيدابراهيم  يلكوي447

مقيدابراهيم شهاب سالم الشهاب448

مقيدباتول موىس عل الخرس449

مقيدحسن نارص حمد450

مقيدحمد فيصل سليمان العتيف 451

مقيدخالد عبدهللا محمد الديهان452

مقيدشهد عيسي زيد محمد عبدهللا الصقعب 453

مقيدشهد محمد احمد عل النارص454

مقيدصالحه رشيد سعود العازمي455

ى456 مقيدعادل مجعد فارع مطر سهل المطير

مقيدعنود نارص الحسينان457

مقيدفجر فيصل نارص غانم محمد الحساوى458

مقيدفجر محمد عبدالعزيز عبدالمحسن المجبل459

مقيدلولوه جمعه خميس جمعه المقرون460

مقيدنادية هايل الموىس461

مقيدورده هايل الموىس462

مقيدوضحه هباس غزاى الرقاص العتيب 463

ماجستير العلوم البيئية-العلوم البيئية

مقيدابرار عل محمد حسير 464

مقيداحمد فتح صابر محمد حموده465

مقيداسماء احمد محمد الكندري466

مقيداسماء سالم مطلق سالم بوهدلك المويزري الرشيدى467

مقيدافراح بدر ضايف فرج عبدهللا نجم468

مقيدآمنه جهاد عباس احمد عل بوحمد469

مي470
مقيدبدر مبارك سعيد الحرص 

مقيدبشاير فهد بير  سويد بير  العجم471

مقيدجاسم محمد غلوم عبد الملك472

مقيدجمانه صالح علي حسير  محمد الخميس473

مقيدروان صالح احمد محمد عبدهللا صالح474

ي475 مقيدساره عل سعيد صنت علي المطير

وق عبدهللا انس عني  المرزوق476 مقيدرسر

ى477 مقيدعائشه فهد فالح عبود لياح العي  

مقيدعبد الرحمن صالح عوض جراد عايد الصابرى478

مقيدعبدهللا طارق غانم الطوج  رزق479

مقيدعلي محمد عايش محمد احمد الحمد480

مقيدعمر احمد محمد رفعت مصطف 481

مقيدفاطمه عبدهللا عايش احمد الشمال482

مقيدفاطمه محمد حسن محمد جاسم دشب 483

مقيدليل عبدالرزاق عمر مالعل484

مقيدمحمد جاسم حسير  اشكنان 485

مقيدمحمد رجب مصطف  عبدهللا486

مقيدمحمد عبدالرزاق سليمان عبدالرزاق الرشيدان487



مقيدندى عادل مصلح الدباىسر488

مقيدنور سالم حمد الصالح الروم489

مقيدنور سيف حنس فلحان نارص العتيب 490

مقيديوسف احمد محمد عل491

دكتوراه الفقه المقارن وأصوله-دكتوراة الفقه المقارن وأصوله

مقيدجاسم سلطان العتيب 492

ل الجهيم493 مقيدخالد يوسف جهيم عوض جهيم مي  

ان494 مقيدصالح عبدهللا صالح سالم عبدهللا الجير

مقيدعبد الرحمن مزيد نارص هجاج لحيان العازم495

ي عبيد هايف الدورسي496
مقيدفهد العيف 

ي497 مقيدنارص ضيف هللا مطلق علي الحرن 

ماجستير البيولوجيا الجزيئية-البيولوجيا الجزيئية

مقيدأروى ايمن عبدالجواد محمد حسير  عفانه498

مقيداالء عباس حسن عبدالعالي حسن الرامزي499

مقيدايالف جمال عبدهللا جاسم محمد التويتان500

يجه الرشيدي501 مقيدايمان متعب مجبل مطير الرسر

مقيددعاء ابراهيم مصطف  احمد المرزوق502

مقيدمشاري بدر محمد الخلف503

جمة جمة-الير ي الير
 
ماجستير ف

مقيدآالء حسير  عبدالرحمن عبدالعاطي رضوان504

مقيدجوى عبدالقادر السيد عبدهللا السيد احمد الرفاعي505

مقيدحسير  عبدهللا غلوم عباس عبدهللا سناء506

مقيدشهد اسامه عبد هللا العسعوىسي507

ي508 ي مطلق زامل العتيب 
مقيدموض 

مقيدنور الهدى محمود يوسف العزاوي509

بية-االرشاد النفسي المدرسي-تربية ي الير
 
ماجستير ف

ي510  الحرن 
مقيدافراح فهد دخيل حماد غي 

مقيدافنان عل محمد عبدهللا مالك الكندرى511

ء بدر عبدهللا سالم محمد الشط512 مقيدالف 

مقيدبشاير مفلح عبدهللا مطلق الطوارى العازمي513

مقيدبرسر يوسف محمد عبدهللا عل514

ي515 مقيدجوى فهد خالد محمد سهيل المطير

مقيدحصه خالد نارص عبدهللا الحامد516

مقيدحنان فيصل عبدهللا عيس الحوشان517

مقيدخالد محمد راشد بن مدلج بن محمد المدلج518

مقيدشيخه أحمد عبدالعزيز علي عبدهللا البديوي519

مقيدعبدهللا حسير  عل محمد غيالن مهنا الفضل520

مقيدفاطمه سعد محمد مرض  ابوعجل521

مقيدفضيله جابر رداد مرزوق الفضل522

مقيدماطر مطلق ماطر مطلق البغيل الرشيدى523

ه محمد مطلق سهو مشعل الخالدى524 مقيدمنير

ي التمويل االسالمي
 
ي التمويل االسالمي-دبلوم عالي ف

 
دبلوم عالي ف



ي ريكان عبدهللا حبيب525
مقيدامان 

مقيدبري  هان محمد هشام هاشم عطيه526

مقيدجاسم محمد عل الضاعن527

مقيدحمد مبارك عبدهللا حمد الهاشم العجم528

مقيدحمزه باقر حمزه السلمان529

مقيدروان بنت حمد بن عبدهللا المسند530

مقيدسعدون عماد سعدون صالح محمد المطوع531

مقيدطيبه عبدالواحد عبدالرضا زيدان532

مقيدعبدالستار احمد عوض533

ي534 مقيدغزالن عجيل مجالد نحيطر عصلب الضفير

مقيدفاطمه عبدالمجيد جعفر عبدهللا عل أبو مجداد535

مقيدفيصل محمود عيس محمد536

مقيدلطيفه خالد عبدالرحمن احمد عبدهللا الدويسان537

ي538
مقيدلطيفه عبدالمحسن جابر نهار متعب سعد العدوان 

مقيدمحمد فهد محمد سليمان االحمد539

مقيدمريم بدر عبد الجبارعبدالجبار الدالل540

مقيدمشاعل بدر خليفه مبارك541

 الجلجولي542
مقيدمهند عبدالحافظ مصطف 

مقيدم فالح محمد سالم محمد العجم543

مقيدنوره سالم منور حمود عايد الرشيدي544

مقيدهند عبدالواحد عبدالرضا عبدالواحد خميس زيدان545

ي اإلقتصاد-اإلقتصاد
 
ماجستير ف

مقيددعيج مبارك دعيج االبراهيم الصباح546

ى547 مقيدروان مدهللا حمدان العي  

مقيدزينب جاسم محمد حسير  صفر548

مقيدساره مبارك محمد شبيب المقبول العجم549

مقيدطيبه نصار ابراهيم نصار النصار550

مقيدفهد عبد هللا حسير  العمر551

 العتيب 552
 
مقيدمشعل مرزوق الف

ي553 مقيدهديل عادل محمد دريميح سعد المطير

ول و الجيولوجيا ي-هندسة البير ول والجيولوج  هندسةالبير ماجستير

ى554 مقيدامل سعد سعدى عبيد خالد المطير

مقيدبشاير كريم منصور محمد555

مقيدعمر طارق عبدالوهاب الفودري556

مقيدفاطمه محمد ابراهيم البناي557

مقيدفهد محمد سليمان العبد الهادى558

ي الجغرافيا-الجغرافيا
 
ماجستير ف

مقيدتحرير عبدالحميد احمد حسن القطان559

مقيدحسن جمعه حسن جعفر العبدهللا560

ي561 مقيدشعاع فالح طامي نارص رداس المطير

مقيدشيخه عبدهللا عبدالرحمن عبدالرحمن الصفران562

مقيدطوعه عبدالعزيز محمد عل عبدالنب  شمساه563

ي564 مقيدمنصور بن ساير بن جابر الظفير

مقيدنارص ابراهيم حسن محمد جاسم الشويكر565



مقيدهدبه جاسم محمد الشيخ عبدهللا الخلف566

مقيدهيا محمد صالح فليح محمد السهلي567

ي العلوم السياسية-العلوم السياسية
 
ماجستير ف

مقيدالجازي عماد محمود سالم أحمد السالم الوهيب568

مقيدتزيو هسيان كيو سن شاو569

مقيدراشد جالل راشد جابر فرحان570

مقيدساره ابراهيم حسير  الحح 571

مقيدشوق بدر رجا عبدهللا الحميدي العدوان 572

مقيدصالح محمود ياسير  سالم الشطي573

مقيدعبدالعزيز اسعد اسعد علي االبراهيم574

ي575 مقيدعذاري سعد سعدون بعيجان وهق الزعبوط المطير

ي576
مقيدفهد محمد حماد العدوان 

مقيدفهد نارص محمد عبدالوهاب ابراهيم الجوعان577

مقيدلولوه راشد سليمان صالح محمد الخطاف578

ي579 مقيدمحمد الحميدى منيف صالح بركه المطير

مقيدمريم عبدهللا حسن عبدهللا علي العباد580

مقيدمريم وائل صالح محمد العبدالعزيز العتيف 581

مقيدمعصومه حامد نايف سلطان محمد الفضل582

مقيدندا محمد جواد سالمي583

ي584
 
مقيدنوره محمد سلطان علي محمد المرزوف

مقيدنوف فهد حجاج محمد شبيب العجمي585

مقيدهاديه احمد مطر الشط586

علوم األرض التطبيقية ونظم المع-علوم األرض التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافية

مقيداسماء عبد الرحمن احمد حسير  التمار587

ي588
 
مقيدآمنه خالد صالح حامد السناف

مقيدعلي محمود خلف589

مقيدمريم سنوىسي عبدالستار علي عبدالرازق590

ي591
مقيدنارص ابراهيم احمد محمد حسير  الحسيب 

ول و الجيولوجيا غير مقيد- هندسة البير

غير مقيدانوار احمد عبدهللا جمعه راشد592

غير مقيدايمان جمال صالح الدعيج593

غير مقيدبدر خلف فانوس فرج خلف الشمري594

غير مقيدحوراء يوسف محمد علي عبدهللا الرصاف595

ي596 غير مقيدساره يوسف عبدهللا حمدان خلف العي  

غير مقيدشهد سالم مبارك الشاعر العجمي597

غير مقيدشهد عل احمد محمد هاشم598

غير مقيدشيخه نبيل خالد عبدالرزاق عبدالجبار599

ي محمد هالل600
 
غير مقيدعبدالعزيز احمد شوف

غير مقيدعبدالعزيز راشد غالي مطلق راشد الفرحان601

غير مقيدعبدهللا نارص منقاش عبدهللا طينان الهاجري602

غير مقيدعبدالمحسن حسن غلوم عسكر حسن603

غير مقيدمعن عبدالرحيم سميح الرفاع604

ي605
غير مقيدنوره احمد عبدالكريم صالح عبدالكريم القلوىسر



ي  العلوم-المحاسبة
 
ماجستير ف

مقيداالء طالل جاسم محمد حسن عواد606

ى607 مقيدخالد محمد عوض سند المطير

 عدنان محمد عبدالعزيز نارص الصقعب 608
 
مقيدف

مقيدمشارى عبدهللا مشارى الحميدى609

ي  العلوم-علم الحاسوب
 
ماجستير ف

مقيدعل عهدى عل راشد الدعيج610

ات الطبية ات الطب-علوم المختي  ي علوم المختي 
 
ماجستير ف

مقيدغنيمه عناد ضيدان سمير سالم الشمري611

ي العمارة-العمارة
 
ماجستير ف

مقيداحمد قبازرد نجف جمال612

مقيددينا محمود خالد أحمد الجسار613

مقيدساره عماد عبدالرزاق احمد العنجري614

مقيدمرح صباح عبدالرحمن حسن عبدهللا الغيص615

يف616 مقيدنور الهدى سالم مالح عويد رسر

مقيدنوره شعالن سالم عبداللطيف الصالح المسلم617

مقيدنوريه ضيف هللا فري    ح راشد الرشيدي618

مقيدهبه محمد يوسف العالي619

ي التغذية وعلم الغذاء-التغذية وعلم الغذاء
 
ماجستير ف

مقيدسلطان محمد عبدالعزيز محمود بوشهرى620

مقيدفاطمة أسامة إبراهيم عبدالوهاب نارص المعيلي621

ي622 مقيدنوره احمد محمد احمد سليمان الخرج 

مقيدهند خالد محمد شمس الدين عبدالرحمن المال623

غير مقيد- اإلقتصاد

غير مقيدعبد الرحمن جاسم عبد االمير النصار624

ار احمد حسير  عل سيف الروم625 غير مقيدمحمد رص 

ي  اآلداب-علم نفس
 
ماجستير ف

ي626 ي العي  
مقيداحالم عبيد خلف نزال دريب علي المحيب 

مقيداحمد ثائر شامل627

مقيدارساء عل اسماعيل محمد صالح الكندري628

مقيدانوار عبدهللا محمد علي الزيد629

مقيدبدر عبدالعزيز بدر محمود جمعه عطيه الميعان630

مقيدتحرير عبود العيس631

ان632 مقيدشيخه احمد صالح سالم عبدهللا الجير

ي محمد الكندري633 مقيدصالح محمد علي حسن حح 

ي634 مقيدعايدة خلف زايد المطير

مقيدعلياء علي اكي  قمي  اسد الري635

مقيدفاطمه سعود عبدهللا احمد فرحان الفرحان636

مقيدفاطمه عبدالرضا درويش علم صادق637

مقيدفوزيه مهزع صالح مهزع ذعار الديحان 638

ي639
مقيدكوثر فاخر علي السيد خليفه حسير  القالف البحران 



مقيدلولوه محمد عبدالعزيز عبدهللا المعتوق640

ي641 مقيدنوره منعم منذر الظفير

مقيدهيا محمد احمد عبدالرزاق عبداللطيف العبيد642

ي النظم والعمليات
 
ي النظم وال-التحكم ف

 
ي التحكم ف

 
ماجستير ف

مقيدبدر مسير الشمري643

ي العلوم الطبية الحيو-العلوم الطبية الحيوية
 
ماجستير ف

مقيدرنا محمد هيثم فحل644

مقيدروان أسامة عبدالوهاب السيد محمد العبد645

يف وعلوم-التفسير والحديث ي الحديث الرسر
 
دكتوراة ف

يم646 مقيداسماء سعيد عمر رسر

مقيدافراح علي نارص احمد647

ك العازمي648 مقيدحسن علي مي 

مقيدنواف عباس حبيب مناور649

--العقيدة وأصول الدعوة

مقيدابتهال بدر راشد نارص سالم العازمي650

مقيدابراهيم طارق محمد الطوارى651

ي محمد صقر الشطي652 مقيداحمد محمود حح 

يفه فتحي محمد عبدالرزاق اللهو653 مقيدرسر

ي654 مقيدلطيفة حمدان مسلم العي  

مقيدوليد عل مصطف  حسن محمد655

ي الصحة العامة-الصحة العامة
 
ماجستير ف

مقيدابرار احمد غلوم حسير 656

مقيدكوثر محمد عبدالعزيز عباس جوهر شهاب657

مقيدمشاعل إبراهيم عبدهللا حسير 658

مقيدهبة هللا محمد رأفت الجوهري659

ي الدراسات األدبية وا-الدراسات األدبية والثقافية المقارنه
 
ماجستير ف

ي احمد جي  الدرايسه660
مقيدامان 

مقيدحصه خالد ابراهيم  العمار661

وط مقرراتحصه محمد شايع عبدهللا شايع المفلح662 مرسر

مقيدزهراء يارس باقر أسد هللا663

مقيدساره حمد خالد  الصباح664

مقيدفاطمة  علي حسير  الوزان665

مقيدفجر خالد حسير  الخليفة666

مقيدمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن667

وط مقرراتمريم خالد حسير  الشطي668 مرسر

ي669 وط مقرراتيوسف عقاب سعود عقاب فرج المطير مرسر

ي العلوم الصيدالنية-العلوم الصيدالنية
 
ماجستير ف

مقيدسالم عامر الجبان670

مقيدمريم عبدهللا عايش أحمد الشمال671

ي علم مواد األسنان-علوم مواد األسنان
 
ماجستير ف



مقيدبتول حمزه احمد الرامزى672

مقيدكوثر عل عباس كرم673

مقيدلم وجيه جميل يوسف674

ي التمويل-التمويل
 
ماجستير ف

مقيدانور فاضل طاهر الزلزله675

مقيدايمان عبدهللا عيس نارص حسير  االربش676

مقيدايوب نارص خضير محمد بهزاد677

مقيدبدرية ضحوى محمد ضحوي خزمه الهامل678

مقيدروان عدنان عبدالعزيز زيد السبيعي679

مقيدساره عبدهللا عمر العمر680

مقيدسالم عادل سالم الشهاب681

مقيدعبداللطيف مساعد عبد العزيز السبيع682

مقيدفيصل احمد راشد الراشد683

مقيدنارص شاكر عباس عبد هللا حسير 684

ي التقنية الحيوية-التقنية الحيوية
 
الماجستير ف

مقيداحمد جواد علوان محمد اكروف685

مقيدارساء محمود صبح محمود686

ي687 مقيدسناء محي الدين محمود الزعب 

مقيدعائشه عبود العيس688

مقيدعليا جطل عليان دبيان689

مقيدفاطمه محمد حمد فهد المضحي690

مقيدمحمد عبدهللا خالد موىس محمد الزويد691

مقيدمناير محمد رجا فرحان عويد المياس692

مقيدمياده عماد عبدالعزيز محمد سكينه693

ي حسن علي خميس694 مقيدنورهان حسن صي 

ي علم اإلجتماع-علم اإلجتماع
 
الماجستير ف

ي695 مقيداالء محمد زعال نهار العي  

ى696 ه عبدهللا بليدان سعيد المطير مقيدامير

مقيددالل محمد مساعد عيد خليفه المجرب697

مقيدساره سامي محمد مجبل محمد الرشدان698

مقيدعبير نوفل بركات699

مقيدفاطمه أحمد حيدر700

مقيدمحمد ابراهيم سلمان عل عبدهللا السلمان701

مقيدنوف محمد العبدهللا الخلف السعيد702

ي الخدمة اإلجتماعية-الخدمة اإلجتماعية
 
الماجستير ف

مقيدبدور ابراهيم غلوم محمد يوسف عبدهللا الكندري703

مقيدجمانه سعود عبدالعزيز عبداللطيف الماص704

مقيدحوراء فايز يعقوب عباس ابوالحسن705

مقيدخلود عبدهللا السيد محمد عبدهللا ابراهيم السيد706

مقيدزينب محمد غلوم أحمد حسن محمد علي707

ي جلوي غنام جالل العازم708
 
مقيدساره الف

ى709 مقيدمريم ونس عنوز مدهم العي  



ي تكنولوجيا المعلومات-1730تكنولوجيا المعلومات 
 
ماجستير ف

مقيدايالف أحمد شاهير  الشمالن710

مقيدبدر صالح علي الهزيم711

هان712 مقيدبدر هاشم اسماعيل ابراهيم اسماعيل الرسر

ي713 مقيدحصة فيصل غازي هزاع رميح العتيب 

مقيدحوراء عارف ابراهيم صالح حسير  المطوع714

ي علي ابراهيم الحسير 715 مقيدحوراء عدنان حاج 

مقيددانه ابراهيم عبدالرحيم ابراهيم عبدهللا716

مقيدزهراء عبدالرضا مجيد بهمن717

مقيدساره اسامه محمد سعد718

مقيدسميه حيدر عبد هللا صادق719

ى720 مقيدسندس  يوسف عبدهللا احمد العنير 

ي721
مقيدشمايل علي سند عويض عيد الديحان 

مقيدشيخه بنت سعود بن رميض الخالدي722

ى723 مقيدعائشة عل محمد العي  

مقيدمساعد وليد مساعد الطبطبانى724

ي ميكروبيولوجيا الفم-ميكروبيولوجيا الفم
 
ماجستير ف

مقيدتوبة عبدالرازق عبدالرحمن725

غير مقيد- دراسات المعلومات

غير مقيدالطاف كزار ثميل ساير726

غير مقيدساره عبدالكريم البلوىسر727

غير مقيدعبد العزيز شبيب عماش الرشيدى728

غير مقيدفاطمه فوزى حبيب المطوع729

ي730
غير مقيدهاجر سالم أحمد  الناىسر

ي دراسات المعلومات-دراسات المعلومات
 
ماجستير ف

مقيداحمد حسن ياسير  عل731

مقيداحمد سامي احمد السهو732

مقيدإرساء نارص نعمة محمد733

مقيدامان  مبارك سالم العلي الرويعي734

مقيدانفال عل عبدالعزيز معراج735

مقيدايمان محمد عبد المحسن حسير 736

مقيدبشير محمد عمر737

مقيدتسنيم عبدالعزيز نايف جليل738

ى739 مقيدحصه جمال مبارك العنير 

مقيدحصه سالم رشدان محمد الرومي740

مقيدحصه سعود مطلق سعود الدغيم741

مقيدخالد احمد خليل حسير 742

مقيدخالد عادل سند المطر743

ي عبده السعدي744 مقيدخلود ناج 

مقيدسارة خزعل خالد العازمي745

مقيدسارة شاكر بدر البالم746

مقيدساره فيصل محمد خالد الباتل المرشاد747

مقيدساره نزار حسن أمير 748

يفه اسامه عبدهللا عبدالرحمن العسعوىسي749 مقيدرسر



مقيدشوق عبدهللا يوسف محمد موىس المونس750

مقيدشيماء بنت فرج بن جمعان الشكيل751

مقيدشيماء عل عبدالكريم المنصورى752

ي753 مقيدطالل مطلق مهيل العي  

مقيدعبدهللا سالم راشد ثومان محمد محمد العبهول754

مقيدعبير سعود عبدهللا عضيب سعد755

مقيدغدير محمد مجبل محمد دخيل العازم756

مقيدفاطمه هشام عل المجرن الروم757

مقيدفهد ابراهيم خنيفر القعيط الرشيدي758

مقيدفواز عبدالرحيم عوض حسير 759

مقيدلولوه خالد علي سعد المعيوف760

مقيدمحمد عبدالرحمن ابورسي    ع احمد عويس761

مقيدمريم علي محمد الضامر762

ي763 مقيدمريم محمد عواض بادي مهرش المطير

مقيدمنال ثامر راشد عبدالكريم راشد ادريس764

مقيدمنال راشد احمد الرشدان765

مقيدمناير سعود الفارىسي766

ان767 ه عادل عثمان الجير مقيدمنير

مقيدنادرة عبدالعزيز رجب بولند768

مقيدهبه حمد علي سليمان محمد الجطيل769

مقيدهيا فهد عبدالرحمن احمد الشويب770

ي جي  محسن جديع771 مقيدوفاء حرن 

مقيديرسا محمود محمد احمد الخشاب772

--الهندسة الصناعية والنظم

مقيد أالء اياد عبدالرزاق صالح عبدالوهاب الصالح773

مقيدأمل خالد يوسف علي عبدالحميد البحر774

مقيدانوار مرزوق عبدهللا مروزق الجويرسي775

مقيددانه عبدالرحيم حسير  السالج776

ي    ج777 مقيددالل عل ثويب  محمد ثويب  امبير

مقيدرنا ايمن فتح محمد علي حسنيه778

مقيدروان خالد حمود السمار779

مقيدعلي حسن محمد حسير  طالب780

مقيدفاطمه هان  حسير  محمد غلوم اكي 781

مقيدمحمد حمود يوسف سلمان الصباح782

مقيدهاله بدر سعود عبدالعزيز حمد الصالح783

غير مقيد- التقنية الحيوية

غير مقيدعبدهللا عبدالعزيز سعود عبدالعزيز محمد العوام784

غير مقيدفاطمه سليمان داود سليمان الخريف785

غير مقيدفاطمه عقيل سليمان احمد حسن الحواج786

غير مقيدفرح فهد عبدالرحمن صالح محمد مال هللا787

غير مقيد- 1730تكنولوجيا المعلومات 

غير مقيدمبارك حمدان مبارك فهد علي العازمي788

ي789 غير مقيدناديه سعد طاحوس غازي العتيب 

غير مقيديوسف عبد الرحمن جاسم الرشيد790



غير مقيديوسف مصطف  حسير  البغلي791

--نظم المعلومات الحاسوبية

مقيدأحالم رجب علي موىس792

مقيدافراح محمد هدروس راشد جويعان البذالي793

مقيدالطاف محمد علي الكندري794

مقيدحصه عبدالعزيز فهد نارص هادي الهاجري795

مقيدخلود ابراهيم عل عبدهللا محمد القطان796

مقيددالل سعد محمد عبدالعزيز الرسي    ع797

ي798
مقيدرباب محمد احمد سيد رضا باقر الطبطبانى

مقيدرقيه مبارك حسن بن مبارك الرشدان799

مقيدزهراء عبدهللا مراد حسير  محمد جاسم800

مقيدعبد هللا عل عبد هللا بن نح 801

مقيدعبداللطيف سمير عبداللطيف النسيم802

مقيدعهود فهد عل سعد عواد المياس803

مقيدغالية فهد غانم سعد محمد المدعج804

مقيدفاطمه طارق غانم الطوج  رزق805

مقيدمريم عل كاظم محمد كاظم الخياط806

ه صالح فهد علي عيد الجرمان العازمي807 مقيدمنير

ه محمد يوسف عبدهللا محمد الشطي808 مقيدمنير

ى809 مقيدمها شديد عيد المطير

مقيدنعيمه خالد عبدالرحمن أحمد المنصور810

مقيدنور نجم عبدهللا عبدالكريم عبدالهادي السعيد811

مقيدنوره عبد الكريم جعفر محمد حسير  الفيلي812

ي محمد الصانع813
مقيدنوره عبدالوهاب محمد راض 

مقيدهيفاء عبدهللا محسن حسن حثلير  العجمي814

ي علم الحاسوب-1711علم الحاسوب 
 
ماجستير ف

مقيداحمد بدر ايدام حمود815

ي الفضلي816
 
مقيداحمد حنون عيد الف

مقيدأحمد عبدهللا حسير  القالف817

مقيداحمد محمد المهدي الكردى818

مقيدحسير  اديب حسير  الشواف819

ي820
مقيدخالد أحمد محمد الخليف 

مقيدزيد حسير  علي بنيان821

ي822 مقيدعبداللطيف احمد البصير

ي823 مقيدعثمان محمد يعقوب عبدالنب 

مقيدعلي ابراهيم خليل القائد824

وز825 مقيدفهد عبدهللا عباس فير

مقيدمحمد وليد محمد سليم شعراوي826

غير مقيد- 1711علم الحاسوب 

غير مقيداحمد عبدهللا محمد علي القناعي827

غير مقيدامينه خليل ابراهيم العبيدل828

غير مقيدمحمد ناج  محمد بوهادى829

ي التاري    خ-التاري    خ
 
دكتوراه ف



مقيدبشاير عبدالخرص  نارصاحمد مبارك النجدى830

مقيدعبير محمد ماجد سلطان صالح الحملي831

ي الصحة البيئية والمهنية
 
--الصحة العامة ف

مقيدانوار فؤاد محمد علي832

ار علي حسير  عبدالرحمن العسعوىسي833 مقيدايمان رص 

مقيدبدر فايز حسن الكندري834

مقيددالل فهد حرمل نارص العجم835

مقيدزينب عبدالمجيد محمد الموسوي836

ي837
زا دشب  مقيدزينب محمد عبدالرحمن محمد مير

مقيدمريم خالد اسماعيل بوقماز838

مقيدمشارى عبدهللا عيس القالف839

مقيدمها وليد ابراهيم محمد مبارك التوره840

ي السياسات واإلدارة الصحية
 
--الصحة العامة ف

مقيداحمد عبيد فهد الشمري841

مقيداية نعيم احمد عودة842

وك843 مقيدجنان جاسم محمد حمد محمد المي 

ي844 مقيدجواهر فجر فازع العتيب 

مقيدحنان عبدالوهاب حمد بودى845

مقيدخالد عدنان محمد عبدالغفور846

مقيدضاري عادل عبدالرحمن الحويل847

مقيدعبدالرحمن عل صالح يوسف848

مقيدغادة حسير  قاووق849

ي850 مقيدمشاعل محمد عباس خليف نارص عواد العي  

ي السياسات واإلدارة الصحية
 
غير مقيد- الصحة العامة ف

غير مقيدعذارى حسير  علي محمود جعفر851

ي الصحة البيئية والمهنية
 
غير مقيد- الصحة العامة ف

غير مقيدشاهير  محمد شاهير  الدشب 852

غير مقيدفاطمه علي عبدالمجيد حسير  شعبان علي شعبان853


