
 
 التخصص الدولة المعدل الدولة

 طب بشري استراليا 97.37 فيصل جمال أحمد  المحمد

 علم االحياء الدقيقة استراليا 92.2 احمد محمد عبدالرزاق شريم

 علوم طب حيوي استراليا 84.51 يوسف جابر علي أتش

 طب عالج امراض القدم استراليا 93.61 فاطمه أوس علي أصطى أحمد

 طب بشري استراليا 97.43 فاطمة سعود عبد العزيز أكبر

 طب بشري استراليا 97.16 احمد ناصر خالد ال بن علي

 هندسة كهربائية استراليا 81.62 محمد سامي مضحي البصمان

 هندسة كهربائية استراليا 82.55 صالح ظارى صالح الجويسرى

 عالقات دولية استراليا 87.38 بزه  جاسم حجى الحجى

 صيدلة استراليا 93.94 خالد محسن جميعان الحربى

 طب عالج امراض القدم استراليا 89.74 عبدالوهاب فهد فرحان الحربى

 ادارة االعمال/ادارة استراليا 82.73 عائشه خالد عبد الرحمن الحسينان

 طب بشري استراليا 97.13 الحسينىضارى محمد عايش 

 هندسة انظمة كمبيوتر استراليا 90.2 محمد علي عبد هللا الحوال

 هندسة معمارية استراليا 89.69 محمد عبد العزيز جاسم الحيدر

 طب عالج امراض القدم استراليا 89.31 على احمد على الخوالد

 طب بشري استراليا 99.16 علي خالد محمد الراجحي

 طب بشري استراليا 99.16 عبد الرحمن خالد الرشيد البدر بدر

 صيدلة استراليا 90.2 رغد أحمد دويحان الرشيدي

 أداب / لغة إنجليزية استراليا 83.01 آمال عبد القادر عبد الرسول الرمضان

 هندسة مدنية استراليا 83.99 محمد عبدالقادر عبدالرسول الرمضان

 هندسة كهربائية استراليا 81.47 خالد فهد شباب السبيعى

 طب بشري استراليا 98.06 ضاري مشاري خليل الشطي

 طب بيطري استراليا 85.6 عبدالحميد خلف عبدالحميد الشطي

 العالج الطبيعي استراليا 88.69 محمد فهد معيوف الشمالى العجمى

 صيدلة استراليا 91.95 عبد العزيز جابر عوده الشمرى

 طب بشري استراليا 98.33 عبدالرزاق مشاي الشمريعبدهللا 

 علوم طب حيوي استراليا 94.05 مريم ماجد مرضي الشمري

 صيدلة استراليا 92.67 ساره أنور عبد هللا الصالح

 طب بشري استراليا 97.06 نور عادل عبدالمحسن الصبيح

 طب عالج امراض القدم استراليا 87.2 صبا ناصر عبدهللا الصليهم

 طب عالج امراض القدم استراليا 91.16 محمد أحمد معاشى الظفيرى

 عالقات دولية استراليا 81.17 سلمان عبد الرحمن راشد العتيبي

 صيدلة استراليا 90.88 فهد نايف فهد العتيبي

 صيدلة استراليا 92.57 وجدان عبدهللا حمد العجمى

 طب بشري استراليا 97.2 محمد عبدهللا محمد العجمي

 العالج الطبيعي استراليا 82.39 عذوب عادل سليمان العرينى

 هندسة كهربائية استراليا 90.45 عيسى سعد معاند العنزى

 طب عالج امراض القدم استراليا 87.28 أحمد عبد هللا سمير العنزي

 علوم طب حيوي استراليا 86.6 النوف محمد مطر العنزي

 العالج الطبيعي استراليا 82.28 بدر نواف مالبش العنزي

 هندسة انظمة كمبيوتر استراليا 98.75 شيخه ماجد حمود العياضى

 كيمياء حيوية استراليا 85.58 اريج أحمد يوسف العيسى

 أداب / لغة إنجليزية استراليا 84.28 فجري غالب فجري الفجري

 طب عالج امراض القدم استراليا 88.49 مشارى شايع ياسر الفضلى



 طب بيطري استراليا 90.9 اسماعيل محمد الفقيه مريم

 طب بشري استراليا 98.83 ليث عبدالرؤوف عبداالمير الفيلي

 طب بيطري استراليا 93.97 دالل خالد عبد هللا القطان

 طب بشري استراليا 97.71 هاجر عارف عباس القالف

 علوم طب حيوي استراليا 83.41 عبدهللا هشام محمد الكندرى

 صيدلة استراليا 90.11 طارق خليل الكندري خليل

 صيدلة استراليا 93.21 يعقوب عبد هللا كاظم المزيدي

 صيدلة استراليا 91.76 يوسف عبد هللا كاظم المزيدي

 تصميم داخلي استراليا 89.5 انوار جزاع دغش المطيرى

 هندسة مدنية استراليا 80.58 سعود جابر سعود المطيرى

 هندسة معمارية استراليا 86.4 المطيريفراس الفي عزيز 

 طب بيطري استراليا 92.65 خيريه يوسف محمود النجار

 صيدلة استراليا 92.07 طالل عادل سعود النمشان

 طب بشري استراليا 98.83 سيد محمد هاشم عبدالنبي الهاشمي

 هندسة كهربائية استراليا 81.1 فيصل نورى محمد الهولى

 طب بشري استراليا 97.2 محمد  جمال محمد  اليحيى 

 عالقات دولية استراليا 86.59 عبد الوهاب عبد العزيز عيسى اليعقوب

 طب بشري استراليا 97.5 فاطمه  خالد  ابراهيم  اليوسف 

 طب بشري استراليا 97 عبدالحميد عبدالحليم عبدالحميد بهبهاني

 هندسة بيئية استراليا 83.86 عبدهللا عبدالحميد محمد بهزاد

 طب بشري استراليا 98.33 عبدالوهاب  علي عبدالغفور تيفوني 

 هندسة معمارية استراليا 85.53 عبد هللا علي عبد هللا جناع

 طب بشري استراليا 97.23 فاطمه الزهراء أيوب يعقوب حيدر

 عالقات دولية استراليا 82.21 فاطمه ياسر عادل خريبط

 طب بشري استراليا 96.99 هللا محمد دشتيرقيه عبد 

 أداب / لغة إنجليزية استراليا 83.97 عبد اللطيف عبد هللا سليمان سالم

 صيدلة استراليا 90.14 حصه سامى على سلطان

 العالج الطبيعي استراليا 89.96 نرمين محمد محمد سياه

 صيدلة استراليا 93.2 ياسر حمود عبد االمير طه التميمي

 طب بشري استراليا 97.31 زهراء على غلوم عاشور

 العالج الطبيعي استراليا 90.6 محمد ياسر محمد عباس

 علوم طب حيوي استراليا 82.17 عبد الرحمن وليد مرتضى عبد هللا

 صيدلة استراليا 91.8 أحمد منصور محمد علي

 طب بشري استراليا 98.33 رونق صالح ياسين علي

 هندسة كهربائية استراليا 84.89 عليمحمد نجف محمد 

 هندسة كهربائية استراليا 80.88 محمد حسين على عيسى

 طب بيطري استراليا 95.43 منار يونس احمد فرس

 صيدلة استراليا 90.65 عبد الوهاب طالل على مدوه

 صيدلة استراليا 90.54 هاجر ناصر قاسم مقوار

 طب بشري استراليا 96.89 جواهر صفر علي هللا نزاد كراني

 صيدلة استراليا 90.58 فاطمه على مبارك يوسف

 اللغات االجنبية التطبيقية الجمهورية الفرنسية 87.43 خليفه خالد محمود األنصاري

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 94.14 محمد أحمد محمد الخميس

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 82.21 حمد حسين عبدهللا السعيدى

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 86.45 عيسى سعود جزال الشمرى

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 94.34 لجين عبد هللا قاطع الشمري

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 81.95 مشعل فالح رحيل الشمري

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 81.28 عبد هللا فهد راشد العازمى

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 92.12 محمد عيد راشد العازمي



 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 83.48 طالل بدر نعير الهاجرى

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 94.08 ايالف احمد محمد حسن

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 89.32 إسماعيل دشتيعلي حسن 

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 84.69 حسين أحمد أسد علي

 لغة فرنسية و ادابها الجمهورية الفرنسية 80.32 رتاج بدر عباس علي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.96 سعود عيد سعود  الحربي

 طب اسنان المملكة المتحدة 99 السبيعىفجر  طالل  سعود  

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 99 لجين عبد الرحمن  سليمان   الصالح

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88 عبدالعزيز  الفي مزيد  العازمي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.76 سجى ناصر سبتي الكندري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.6 المطوعلطيفه عبداللطيف عبدهللا 

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.45 دالل النقي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 100 عبدالعزيز العتيبي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 100 سعود العتيبي

 الطبيعيالعالج  المملكة المتحدة 96.57 علي عبدالفتاح محمد

 طب بشري المملكة المتحدة 100 لجين عبدهللا محمد أبل

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.8 كوثر احمد عباس آتش

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.86 ليلى على اسماعيل آتش

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 88.71 حيدر محمد ابراهيم أتش

 طب بشري المملكة المتحدة 100 أحمد سعد عبدهللا أحمد

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.01 أحمد محسن عبدهللا أحمد

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.88 أريج يوسف يعقوب أحمد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.07 هاجر مشعل صادق أحمد

 صيدلة المملكة المتحدة 96.29 هللا أشكناني مالك جعفر عبد هللا جمشير عبد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.83 فريال طارق علي ابراهيم

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.84 نوره حميد خلف ابراهيم

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 87.32 يوسف ابراهيم سلمان ابراهيم

 صيدلة المملكة المتحدة 96.11 ابراهيم الكندريرانيا عثمان محمد 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.02 أحمد محمد احمد ابوحبيل

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.6 خليفه يوسف منصور ابولبقه

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.93 محمد فهد عبد الرحمن احمد

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.72 احمد اشرفأحمد عبد هللا 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.33 عبد هللا بدر هاشم اشكنانى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.5 بتول عادل  حسين اشكناني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.43 فاطمه عباس غلوم اشكناني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 89.65 ابراهيم عبد هللا اكروفساره 

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 85.2 يوسف عدي عبدالمجيد اإلبراهيم

 صيدلة المملكة المتحدة 95.53 عبد الرحمن أحمد محمد األثري

 طب بشري المملكة المتحدة 100 مشاري نواف صالح األثري

 صيدلة المملكة المتحدة 97.32 األربشبتول مضر عبدالحميد 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.33 مبارك صالح مفلح األصفر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.24 عبدهللا حسين محمد األقرع

 صيدلة المملكة المتحدة 95.51 بدريه ماجد محمد األنصارى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84 حمد وائل سامي االبراهيم

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 84.97 ريما أحمد حبيب االبراهيم

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 97.74 عبد المحسن أحمد حبيب االبراهيم

 طب بشري المملكة المتحدة 100 عقيل عادل  حبيب االبراهيم

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.78 علي عدنان فاضل االبراهيم

 طب بشري المملكة المتحدة 99.2 عبدهللا خالد راضي االذينة



 صيدلة المملكة المتحدة 96.64 سلمى علي حسين االربش

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.58 عبد هللا عيسى محمد االستاد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.68 جاسم خالد جاسم االشوك

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82.67 مريم احمد محمد االمير

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.93 داود محمد يوسف االنصارى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.71 عبد هللا ناصر حسين الباذر

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 90.83 محمد عبدهللا محمد الباذر

 علوم التغذية المملكة المتحدة 83.61 دالل محمد حسين البحر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 95.37 فيصل عبداللطيف مزعل البحر

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.2 موج بحر فيصل البحر

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.39 آمنه سامي حسين البحراني

 صيدلة المملكة المتحدة 97.2 مريم عماد علي البحراني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 86.45 يعقوب هشام علي البحراني

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.03 غازى فيصل مطلق البذالى

 الكيمياء المملكة المتحدة 83.9 خالد ممدوح نايف البذالي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.09 صالح محمد صالح مبارك  البذالي

 اقتصاد المملكة المتحدة 96 فهد  احمد عويد البذالي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 89.55 عبدهللا دبوس عواد البرازى

 والتمويلالمحاسبة  المملكة المتحدة 86.05 عواد محمد عواد البرازى

 طب بشري المملكة المتحدة 100 حصه  عبدالرحمن  حمد البراك

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.39 سعود عبد العزيز عبد هللا البراك

 صيدلة المملكة المتحدة 95.9 ضاري ناصر عيد البراك الرشيدي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.82 محمد جاسم محمد البسام

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.56 غدير صالح سالم البشير

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.37 عبد العزيز أحمد فالح البصمان

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.8 ساره عبدهللا محسن البصيري

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.71 آية خالد عبدهللا البصيلى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.54 عبداللطيف البعنون حسن وائل

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 91.35 علي طاهر عبد الرسول البغلي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.92 علي محمود مجيد البقصمي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 عبدالحميد  علي حميد البكر

 علوم سياسية المملكة المتحدة 91.3 سامى محمود البلهانعثمان 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.15 حسين على ابراهيم البلوشى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.03 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز البلوشى

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.2 جنى محمد مصطفى البلوشي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.4 حسين  فاضل  حسين البلوشي 

 اقتصاد المملكة المتحدة 88.87 علي عبد العزيز علي البلوشي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84 علي رياض علي البلوشي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.33 يونس عبد العزيز عيسى البلوشي

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 81.97 البناقىعايد حربى عوده 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.57 الزين فؤاد عبدهللا البناى

 تسويق المملكة المتحدة 93.16 رتاج سلمان طاهر البناي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 93.35 خالد ناجى ادريس البندر

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.47 عبدهللا محمد البيدانعبدهللا يوسف 

 طب بشري المملكة المتحدة 100 أحمد فيصل تركي التركي

 تسويق المملكة المتحدة 92.63 عبدالعزيز  التركيتعبدالعزيز   هيثم  

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.53 جنان فهد هاني التقي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 سمر ماجد محمد التقي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.2 حسن أحمد عبد هللا التميمى



 طب بشري المملكة المتحدة 100 طالل محمد عبدهللا التميمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.44 أحمد محمد عبدالمحسن التويجري

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 85.66 عبد العزيز خالد فهد الثليث

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.6 راشد نواف راشد الثوينى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.92 ثويني أحمد ثويني الثويني

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.98 ريم محمد عبدالعزيز الجار هللا

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.8 محمد عبدالعزيز الجارهللا عبدالعزيز

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.2 خليفه خالد جاسم الجاسم  

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.61 خليفه  بدر خليفه الجاسم القناعي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.86 سارا حامد مفلح الجبر

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.95 عادل خالد حسين الجبر

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.01 استبرق فيصل عبد الهادي الجبعه

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.55 عبد هللا محمد مجبل الجبيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.77 وليد خالد مجبل علي الجبيري

 طب بشري المملكة المتحدة 100 حمود شمالن حمود الجحيدلي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.51 حسن محمد حسن الجدى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.54 حيدر أحمد محمد الجزاف

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 80.52 محمد محارب محمد الجسار

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 82.91 الجطيلىهيفاء جمال احمد 

 علوم التغذية المملكة المتحدة 91.12 منار أحمد طاهر الجعفر

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.5 فهد  عبدهللا ناصر الجليل

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.43 سندس يوسف أحمد الجمعان

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 87.12 أمير على حسين الجمعه

 تسويق المملكة المتحدة 88.46 حسين مكي على حسين الجمعه

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.39 ساره عادل محمد الجمعه

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 97.84 زينب على مضر الجنابى

 اسنانطب  المملكة المتحدة 99.14 صفيه عبد السالم حسن الجناعى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.2 سارا سعد سالم الجندل

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.14 مشهور فالح مشهور فيصل  الجنفاوى

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 86.95 دالل وليد عبد هللا الجهيم

 كمبيوترعلوم  المملكة المتحدة 83.88 راشد مشعل راشد الجويسرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.14 مرزوق خالد مرزوق الجويسرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.72 خليفة سعود خليفة الجويسري

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.69 شيماء محمد حسن الجيران

 المحاسبة والتمويل المتحدةالمملكة  83.13 دارين سالم راشد الجيماز

 صيدلة المملكة المتحدة 95.65 عبد هللا محمد راشد الجيماز

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.46 فهد خالد محمد الحباب

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.95 نايف عبدالعزيز ثابت الحبشى

 العالج الطبيعي المتحدةالمملكة  98.4 محمد  خالد  مبارك الحجرف

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.62 عبداللطيف طالل عبداللطيف الحجى

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 92.04 ايالف عدنان خالد الحجي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.05 فهد راشد خالد الحجيالن

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 84.93 حسين حيدر عبد هللا الحداد

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.55 سيد هاشم سيد عقيل حسين الحداد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.25 علي عبد المحسن حيدر عبدالمحسن  الحداد

 داخليتصميم  المملكة المتحدة 98.16 نور محمد جراغ الحداد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.4 بندر فهد نزال الحربى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.95 بندر مناور مران الحربى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.8 تركى سلطان مهلى الحربى



 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.19 خالد حمود على الحربى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.1 الحربىخالد عقاب جزا 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87 سعود خليف سعود الحربى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.62 عبد الرحمن محمد عبد هللا الحربى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.83 عبد هللا نادر عبد هللا الحربى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.34 عبدالعزيز احمد ماجد الحربى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.76 بدر منيف محمد الحربي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.75 ساره طالل مبارك الحربي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.4 سلمان حمدان عوض الحربي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.91 مظهور الحربيمظهور فهد 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 95.66 ياسر عيد غازي الحربي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.1 جمانه حميد عبد المحسن الحرز

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 97.82 الحرزجنى محمد بدر منصور عبدهللا 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.27 أزهار النادر جمعان الحريتى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.5 عبد هللا فهد احمد الحريتى

 الكيمياء المملكة المتحدة 81.36 حمود احمد حمود    الحريجى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.01 الحسننور وليد محمود 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.88 أحمد سليمان محمد الحسينى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 94.87 ريم علي محمد الحسيني الشريف

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 86.34 خالد جاسم محمد الحشاش

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.25 على الحشاشعبد العزيز خليفه 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.87 هند نبيل حسين الحشاش

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.54 مبارك هاجد مبارك الحصم

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.65 عادل صالح مطلق الحصم الرشيدى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.55 سليمان رائد صالح الحصين

 علوم سياسية المملكة المتحدة 90.4 ساره احمد عبدالوهاب الحلبي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 ضاري طالل  سليم الحليبي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.02 حمد محمد عبدالوهاب الحليل

 صيدلة المملكة المتحدة 97.21 داليا مساعد خلف الحماد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.22 عثمان انور حمد الحمد

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.14 بدر خالد علي الحمدان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.9 روان محمد علي الحمدان

 داخليتصميم  المملكة المتحدة 84.6 سما هاني محمد الحمدان

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.84 عثمان فراس عبدالعزيز عثمان الحمدان

 طب بشري المملكة المتحدة 100 مضاوي راشد جمعه الحمدان

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 85.13 نواف وائل داود الحمدان

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 92.06 الزهراء جابر على الحمر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.07 فاطمه يوسف عبد هللا الحمراني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.89 أحمد عماد عبد هللا الحملي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 ليلى علي محمد الحمود

 طب بشري المملكة المتحدة 99.4 ابراهيم الحميدموضى محمد 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.66 سعود عبد العزيز دخيل الحميدان

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.77 فهد عبد هللا ثامر الحميده

 صيدلة المملكة المتحدة 94.3 عبد العزيز خالد ابراهيم الحميدى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.19 ابراهيم الحميدىفيصل وليد 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.8 على عبد الرحمن حمد الحوطى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.14 نسرين خالد يوسف الحوطى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.54 على فهد محمد الحيان

 المحاسبة والتمويل المتحدةالمملكة  85.25 بدر ناصر مبرك الحيص



 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.41 دالل عبد هللا أحمد الحيي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.6 فاطمة الزهراء علي حسن الخاجه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.14 مشاري صهيب صالح الخارجي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.82 بدر عصام فيصل الخالدى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.54 عبد هللا خالد عبد هللا الخالدى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 81.38 عثمان محمد عوده الخالدى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.81 مريم عبدالعزيز نهار الخالدى

 صيدلة المملكة المتحدة 97.81 الخبازروان عبد الواحد عبد الخضر 

 طب بشري المملكة المتحدة 100 رانيا يعقوب يوسف الخرس

 علوم سياسية المملكة المتحدة 98.13 أفراح علي حمود الخرينج

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 شيخه  سالم عبدهللا الخشتي

 كمبيوتر علوم المملكة المتحدة 82.56 شريفه فهد عبد المحسن الخشرم

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 86.49 عبدالعزيز نادر عبدهللا الخضر

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.02 ناصر ماجد ناصر الخضر

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.8 صادق حيدر عبداللطيف الخطيب

 طب بشري المملكة المتحدة 100 صادق بدر ناصر الخليفه

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.48 الخليفه طالل فراج خليفه

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.26 فهد ناصر احمد الخليفى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 90.53 سلمان يعقوب علي الخميس

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.39 ناصر صالح سليمان الخميس

 صيدلة المملكة المتحدة 95.58 الخياطمحمد وليد عبد الرسول 

 تسويق المملكة المتحدة 80.8 ليانه غانم حمد  الدبوس

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.83 صالح سليمان صالح الدخيل

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.4 ناصر بدر عبدهللا الدخيل

 علوم التغذية المملكة المتحدة 88.66 روان حمد محمد الدريس

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.15 عبد هللا مهند عبد هللا الدريعي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.87 دالل ماجد عيد الدسم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.67 أحمد حسين علي الدشتي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.04 فهد عبد العزيز مناحى الدغيشم

 اقتصاد المملكة المتحدة 80.28 فهد صباح أحمد الدليمي

 صيدلة المملكة المتحدة 97.88 آللىء نواف علي الدهش

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.62 خليل حسين خليل الدوخى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.59 خليفه الدوسرىدالل يوسف 

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 93.4 سلطان محمد فالح الدوسرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.22 محمد حسيان محمد الدوسرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.34 ناصر عمر ناصر الدوسرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.6 خالد  عبدهللا  محمد الدوسري 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.74 طالل سعد عبد العزيز الدوسري

 طب بشري المملكة المتحدة 100 محمد عبدهللا محمد الدوسري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.81 ريان خالد صالح الدويسان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.6 سعد الدويلةحمد يوسف 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.2 أسامه فيصل سعد الدويله

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.1 مبارك خالد محمد الدويله

 علوم التغذية المملكة المتحدة 86.37 ديما سعد محمد الديحانى

 الكيمياء المملكة المتحدة 83.32 ضاري علي نايف الديحاني

 تسويق المملكة المتحدة 82.31 عبد الرحمن ماجد صالح الديحاني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.16 عمر سلمان مطر الديحاني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.86 ماطر سلطان ماطر الديحاني

 طب بشري المملكة المتحدة 100 محمد سلطان ملفي الديحاني



 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.32 محمد مشعل قالط الديحاني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.07 محمد فواز ملفي الديحاني

 والتمويلالمحاسبة  المملكة المتحدة 85.32 محمد مانع صالح هادى مانع الديحاني

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.4 مالك مجول عايد الديحاني

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.86 مناحي خالد مناحي الديحاني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.73 نور بدر محمد الديحاني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.56 أسامه ناصر زيدان الذايدي العنزي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.42 عبد هللا احمد يوسف الذويخ

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 83.14 نورا سعود سعود الراجحي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.85 حمد جمال ابراهيم الراشد

 كيميائيةهندسة  المملكة المتحدة 90.59 مريم عبد هللا محمد الراشد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.1 عباس فهد عبدهللا الرامزي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 89.51 مريم محمد حسن الرامزي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.6 احمد خالد ياسين الرديني

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.24 عبد الرحمن شاهين رشيد الرشدان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.01 وليد خالد رشيد الرشدان

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.62 خالد عبد العزيز فالح الرشيد

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 لولوة رشيد محمد الرشيد

 علوم سياسية المملكة المتحدة 86.72 الرشيدىالفارس عبدهللا هادى 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.4 عبيد صالح عبيد الرشيدى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.88 فهد أحمد سعود الرشيدى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.09 يوسف جزاع ضاوى الرشيدى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.22 الرشيدىيوسف عيسى دخيل 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.13 ديمه غريب عبد هللا الرشيدي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.46 راشد محمد عرهان الرشيدي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.67 سعود مناور مطير الرشيدي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.83 عبد هللا الرشيدي عبد هللا فالح

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.26 عبد الهادي عبد هللا عايش الرشيدي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.39 عبدالمحسن سعود خليف الرشيدي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.62 في حمدان بويتل الرشيدي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.57 محمد صنت عايض الرشيدي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.55 منيره خالد علي الرشيدي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.34 وليد خالد سالم الرشيدي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.33 على محمد حمد الرغيب

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.18 ناصر فهد صالح الرغيب

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.24 عبد الرحمن السيد على عدنان الرفاعى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.61 عدنان السيد على عدنان الرفاعى

 أداب / لغة إنجليزية المتحدةالمملكة  80.68 فواز خالد مسلم الرقاص

 صيدلة المملكة المتحدة 94.59 جنى ثامر بديع الرقم

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 84 جنى  عادل  إبراهيم يوسف ابخيت  الرقم 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.51 على عدنان عبد الوهاب الرمضان

 صيدلة المملكة المتحدة 98.07 حمد فوزي علي الرميح

 علوم التغذية المملكة المتحدة 92.43 فاطمه مزعل عبد الجبار الرندي

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 80.36 أروى خالد عبدهللا الروغانى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.31 حمد عيسى محمد الرويح

 صيدلة المملكة المتحدة 94.85 براك حمد عبد العزيز الريش

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.31 محمد داود الزاملداود 

 طب بشري المملكة المتحدة 100 سعد عبدالمحسن محمد  الزامل

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.73 على عبد الرحمن على الزامل



 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.63 نايف مشعل احمد الزامل

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.31 العازمىعبد العزيز سالم حماد الزايد 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.37 عمر عبد العزيز مضحي الزبن

 الكيمياء المملكة المتحدة 91.15 منيره خالد خليفه الزعابي

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 93.53 فواز فيصل صياح الزعبى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.75 يوسف سلطان خالد الزعبى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.16 أحمد حمود محمد الزعبي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.93 عبد الهادي جديع عبد الهادي الزعبي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.65 عبد العزيز أسامه أحمد الزيد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.55 عائشه عادل محمد الساعي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.4 خالد محمد حمد السالم

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 80.92 خالد ناجي فرج السالم

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.6 نجاة خالد راشد السالم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.77 راشد فهد مطلق السبيت العازمي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.33 سدن عبدهللا سعود السبيتى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.98 عبد هللا محمد عبد هللا السبيعى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.5 داود السردىمريم ماجد 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.21 هيا حمدان حمد السريع

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.7 سعد حمد محمد السعد

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.47 شهد نواف سمير السعيد

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 85.21 عبد العزيز خالد عبد هللا السعيد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.2 فرح  سالم مبارك السعيد

 الكيمياء المملكة المتحدة 80.27 مبارك جابر ليلى السعيدى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.23 نواف سعود نمر السعيدى

 صيدلة المملكة المتحدة 98.35 هيا شرعان حاضر السعيدى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.6 يوسف سعود حمود السعيدى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.96 طالل جابر نومان السعيدي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 87.55 بندر احمد فالح السكران

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.23 حصه عبد الوهاب جاسم السلطان

 علوم سياسية المملكة المتحدة 91.5 بتول علي حسين السلمان

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.1 روان عدنان ابراهيم السلمان

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.4 خالد مشاري احمد السميطي

 ادارة االعمال/ادارة المتحدةالمملكة  84.88 عبد الوهاب عبد هللا علي السميطي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.11 رود سعود حميدي السند

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.61 سلمان مطلق حميدي السند

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86 علي سامي علي السهل

 صيدلة المملكة المتحدة 94.38 عساف بداح محمد السهلى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.32 احمد السهوعمر محمد 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 80.8 علي مطلق علي السيحان

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 83.51 سيد على مجيد سيد محمد السيد إبراهيم

 هندسة مدنية المتحدةالمملكة  90.54 عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا السيد علي

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 95.92 نوره سليمان خالد الشارخ

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.08 عبد العزيز خالد محمد الشامرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 95.54 شيخه طارق خليل الشامى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.4 عبدالرحمن غانم عبدهللا الشاهين

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.25 سهام أحمد صالح الشايجى

 طب اسنان المملكة المتحدة 99 فجر يوسف محمد الشايجي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.29 ممدوح مداح سعدى الشبرم العفيصان

 هندسة مدنية المتحدةالمملكة  94.54 أحمد عادل احمد الشبلي الراشد



 طب بشري المملكة المتحدة 100 رغد مسلم خليفة الشحومي 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 93.49 فهد رياض عبد الوهاب الشرف

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 89.29 عبدالعزيز محمد مطير الشريجه

 صيدلة المملكة المتحدة 95.46 ساره عدنان ابراهيم الشريده

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.45 يوسف انور يوسف الشريده

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.97 حمد على حمد الشطى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 84.68 طالل محمد عبد الرحيم الشطى

 وااللكترونية الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة 90.11 علي حسن جاسم الشطى

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 81.69 أحمد على حسين الشطي

 طب بشري المملكة المتحدة 99.2 رهف طارق احمد الشطي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 شاهه طارق شاكر الشطي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.53 عبد الرحمن فاضل عباس حيدر حسين الشطي

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 89.72 محمود عبد هللا الشطي عبد هللا

 اقتصاد المملكة المتحدة 81.2 عبدهللا حمد علي الشطي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 92.19 علي فواز علي الشطي

 طب بشري المملكة المتحدة 100 لولوه ابراهيم ماجد الشطي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.75 محمد عبد هللا حسين الشطي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.82 بدر عبداللطيف عبدهللا الشعيب

 اقتصاد المملكة المتحدة 99.16 عبدالرحمن محمد منيب الشلبي

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 94.97 راشد خالد راشد الشمالي

 تسويق المملكة المتحدة 81.49 راشد ناصر حجي الشمالي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.29 أبرار حسين جاسم الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.92 أوراد حسن عبدهللا الشمرى

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 86.09 ابراهيم سالم داود الشمرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.93 احمد محمد صالح عبيد الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.68 ثامر على مجبل الشمرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.93 ثامر نايف ثامر الشمرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 94.55 حمد سعد متعب الشمرى

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.98 حمد عبد الهادي عبد المنعم الشمرى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 90.28 حمد بندر شايع الشمرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.67 حمود غازى فجر الشمرى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.19 حميدى فهد حميدى الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.89 خالد راجح سليمان الشمرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.64 روان حسين جاسم الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 97.26 زمزم محمد نعمه الشمرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.9 عارف محمد عارف الشمرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.06 الشمرىعبد الوهاب محمد عبد الرحمن 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.47 عبدالعزيز ثامر جلوى الشمرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 98.26 عبدهللا محمد حسن الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.77 على محمود جاسم الشمرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.41 فارس عبدالكريم زبن الشمرى

 الكيمياء المملكة المتحدة 84.29 فهد تركى عايد الشمرى

 علوم التغذية المملكة المتحدة 80 فيصل حمود عبدهللا الشمرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.69 محمد خالد نايف الشمرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.55 محمد حمدان محمد الشمرى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.03 موضى أحمد عبيد الشمرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.74 نواف نهار محمد الشمرى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.26 يوسف جمال عطيه الشمرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.79 أحمد فالح مهدي الشمري



 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.89 أحمد ماجد فالح الشمري

 صيدلة المملكة المتحدة 96.72 أسامه حامد لفته الشمري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.9 حمد محمد خليف الشمري

 صيدلة المملكة المتحدة 96.08 الشمريدانه سعود بالى 

 الكيمياء المملكة المتحدة 83.59 ذايد مهلهل علي الشمري

 صيدلة المملكة المتحدة 96.23 ريان خالد بطى الشمري

 صيدلة المملكة المتحدة 94.66 ريم سعود بالى الشمري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.26 ضحى فهد عجمي الشمري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.54 محمد عراك الشمري عبد هللا

 صيدلة المملكة المتحدة 95.6 علي  فوزي  قاطع الشمري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96.4 عمر عوض  طليحان الهيلم الشمري

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 95.6 فواز متعب غربي خميس الشمري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.55 فيصل شمالن سعود الشمري

 صيدلة المملكة المتحدة 100 منيرة  حسين  جاسم محمد  الشمري 

 صيدلة المملكة المتحدة 99.8 موضي  حسين  جاسم محمد  الشمري 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.27 دالل خالد يوسف الشميمرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 96.85 عبد الرحمن الشويردفاطمه مبارك 

 علوم سياسية المملكة المتحدة 86.25 نور جمال محمد الشويرد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.28 نوره مبارك عبد الرحمن الشويرد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.1 بدر ناصر عبد هللا الشويع

 صيدلة المملكة المتحدة 95.83 رتاج جاسم فهد الصادر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.65 عبد هللا عبد الوهاب صالح الصالح

 صيدلة المملكة المتحدة 95 محمد خالد محمد الصالح

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.13 أنس صالح حمود الصالحي

 طب اسنان المملكة المتحدة 99 العزيز  حسين علي الصانععبد 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.65 فهد عبد هللا فهد الصانع

 علوم التغذية المملكة المتحدة 90.2 مريم جميل  عبدالرزاق  الصانع

 تسويق المملكة المتحدة 88.4 منيرة زياد فيصل الصانع

 صيدلة المملكة المتحدة 94.71 عائشه محمد سعد الصاهود

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.55 الجود عبد هللا سعود الصباح

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85 الغاليه طالل خالد الصباح

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.59 حور علي فاضل الصباغة

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.38 الحسن أسامه على الصدي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.48 ايمان راشد علي الصدي

 صيدلة المملكة المتحدة 97.93 هند صالح يوسف الصديقى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 80 الزهراء فيصل جاسم الصراف

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 88.27 رغد طالل محمد الصراف

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.28 نرجس طالل طاهر الصراف

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 حسين علي أحمد الصفار

 تسويق المملكة المتحدة 85 رغد  علي عيسى الصفار

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.28 عبد العزيز سعود عبد العزيز الصفار

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 90.71 علي جاسم يوسف الصفار

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.53 ناصر بدر عبد العزيز الصفار

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.8 احمد محمد احمد الصفي

 طب بشري المملكة المتحدة 99.21 دانه خالد شهاب الصفي

 كيميائيةهندسة  المملكة المتحدة 93.96 عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصقر

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.06 عبدالمحسن محمد ناصر الصقر

 علوم التغذية المملكة المتحدة 83.2 عمر حسين علي الصقر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.64 لولوه حمود فالح الصقر



 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.47 يوسف مشعل محمد الصقري العنزي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 85.96 عبد العزيز خالد محمد الصقعبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 98.4 عائشه  مشعل  عبد الرحمن  الصالل

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.1 مطلق سعد جيران الصليلى

 تسويق المملكة المتحدة 86 محمد  عبدهللا محمد الصميط

 علوم سياسية المملكة المتحدة 93.6 مبارك سليمان مبارك الصيفي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.37 عاليه شقير ساكت الضفيرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.94 سلطان احمد نشمي الضفيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 85.62 محمد علي عبداللطيف الضفيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.15 عبد الحكيم فهاد الضفيريمشعل 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.82 نايف طالل سالم الضفيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.89 عبدالعزيز سعود نامي الضليعي الحربي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.99 الضويحىرهف سليمان عبد هللا 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.08 عبد الرحمن محمد توفيق الطحنون

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 97 براك محمد علي الطراروة

 صيدلة المملكة المتحدة 94.34 عبدالعزيز وليد علي الطراروه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.85 مطلق الطواري العازمي جراح عبد هللا

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 95.8 رناد عجيل سلطان الطوق

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.73 عبدالمحسن مشعل براك الطيار

 مدنيةهندسة  المملكة المتحدة 86.58 يوسف عبيد سمير الظفيرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.38 أحمد مشعل سالم الظفيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.26 عبد هللا فهد ثروي الظفيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.73 عمر طالل محمد الظفيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.43 فهد سلطان هدروس الظفيري

 طب بشري المملكة المتحدة 99.21 محمود علي العابدينرقيه 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.2 فيصل متعب  فالح العارضي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.95 أحمد مشعل رشيد العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.17 ابراهيم سالم محمد العازمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.28 حمود شامان حمود العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.23 خالد مشارى نايف العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.51 خالد محمد حرفان العازمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.87 خالد جمال خالد العازمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.57 خالد غنام جلوى العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.1 خالد راشد عطا هللا العازمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.02 راشد فايز راشد العازمى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.7 راشد سعد مبارك العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.15 عيد عجرش العازمى سالم

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.25 ضارى سالم على العازمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.44 عبد الرحمن فهيد مقبل العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.22 عبد الرحمن محمد مفرح العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.03 العزيز خالد خلف العازمىعبد 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.1 عبد العزيز محمد سعيدان العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.72 عبد العزيز مطلق محمد العازمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  89.57 عبدالرحمن خالد رشيد العازمى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.47 عيد عبدهللا عيد العازمى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.58 غدير هميجان مصلح العازمى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.99 فيصل أحمد زهيم العازمى

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 80.17 فيصل فواز عيد العازمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.94 مبارك صالح مبارك العازمى



 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.03 محمد بدر سعد العازمى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 87.39 محمد حسين محمد العازمى

 سياسيةعلوم  المملكة المتحدة 87.58 ناصر ابراهيم شكحان العازمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.16 وليد فهد خميس العازمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89 أحمد خالد حمد العازمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.27 حمد سعد علي العازمي

 كيميائيةهندسة  المملكة المتحدة 93.05 حوشان علي حوشان العازمي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.82 راشد مبارك قبالن العازمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.99 ريمه فهد عمعوم العازمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.22 عبدهللا خالد محمد العازمي

 مدنيةهندسة  المملكة المتحدة 85 فرج ناصر فرج العازمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.55 فيصل قبالن هجاج قبالن  العازمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.88 مبارك بدر مبارك العازمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.28 مساعد أحمد محمد العازمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.8 يوسف فهد متاعب العازمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.73 رنيم حسين على العامرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.94 فهد صقر فهد العباد

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.67 على احمد حمود العباسى

 ادارة االعمال/ادارة المتحدةالمملكة  93 فاطمه عبد الرزاق عبد الرحمن العبد الرزاق

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 87.4 فيصل عبدالحميد عبدالقادر العبدالجادر

 طب بشري المملكة المتحدة 100 جوري شعيب شعيب العبدالسالم

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.9 احمد ناصر حسن العبدهللا

 طب بشري المملكة المتحدة 100 شهد  فهد  علي  العبدالمحسن 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.42 محمد احمد محمد العبيان

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 84.44 غاليه جابر احمد العبيد

 طب بشري المملكة المتحدة 99.6 مساعد عبدالعزيز مساعد العبيدان

 صيدلة المملكة المتحدة 95.2 حمد احمد حمد العبيدلي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.6 عبد الرحمن طارق ابراهيم العبيدلي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 95.93 الجورى سيف محمد العتيبى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.21 بكر عقاب سعد العتيبى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85 العتيبىخالد نادر فالح 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 92.54 ريف حسين على العتيبى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.11 سعود ماجد جابر العتيبى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.08 سعود بدر ناصر العتيبى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.31 عبد هللا غازى نايف العتيبى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.88 عبد هللا بندر جزا العتيبى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.71 عبدهللا منشط فالح  العتيبى

 الكيمياء المملكة المتحدة 81.65 عثمان نافع عبد هللا العتيبى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.62 فالح خالد ناصر العتيبى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.44 فرح مشعل عبدهللا العتيبى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.91 فواز فهد ناصر العتيبى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.49 لورا بدر صالح العتيبى

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.56 نوره سعد صالح العتيبى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.68 أحمد عبدهللا ابليعيس العتيبي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.26 احمد طالل مطلق العتيبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.59 الزين جابر ندى العتيبي

 ادارة االعمال/ادارة المتحدةالمملكة  82.13 بدر فيصل مطلق العتيبي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 84 جنى خالد ساير عبدهللا العتيبي 

 صيدلة المملكة المتحدة 97.94 حسن حضرم حسن العتيبي



 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.99 ساره عبد هللا عوض العتيبي

 تسويق المتحدةالمملكة  80.19 سعد عبدالمحسن سعد العتيبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.55 طالل مشعل حمود العتيبي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.41 طالل بندر غزاي العتيبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.83 عبد هللا محمد عبد هللا العتيبي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.28 عبد هللا بدر عبد هللا العتيبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85 عبدالعزيز علي عبدالعزيز العتيبي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 89.4 علي عبدهللا  دعيس  العتيبي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.86 فارس محمد خالد ثامر العتيبي

 الكيمياء المملكة المتحدة 81.35 فهد سعود مناحى العتيبي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85 العتيبيفيصل خالد شجاع 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.2 مجد محمد صالح العتيبي

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.32 محمد فيحان محمد العتيبي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.58 مشاري جاسم محمد العتيبي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.21 نادر فايز عايض العتيبي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.03 ناصر طلق غزاي العتيبي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.7 هادى عبد الرحمن هادي العتيبي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.34 يوسف غازى محمد العتيبي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 93 ديمة رائد عبدالرحمن  العتيقي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.63 ريم بدر ناصر العثمان

 صيدلة المملكة المتحدة 94.44 أفنان فالح عرهان العجمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.45 آالء فالح عرهان العجمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.98 آمار فالح عرهان العجمى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.46 محمد برجس العجمىأنوار 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.96 ابراهيم سند ناهض العجمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 96.08 جابر عبد هللا جابر العجمى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.7 حسين محمد حسين العجمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.85 راكان خالد فايز العجمى

 علوم التغذية المملكة المتحدة 89.27 شهد حسين على العجمى

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.05 عبد هللا محمد بخيت العجمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.26 عبدالرحمن سالم محمد العجمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.51 محمد عمار العجمى عمار

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.69 عمر سعد فهيد العجمى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.79 فهد دغش مبارك فهيد العجمى

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 92.3 فهد سالم عبد الهادى العجمى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.76 فهد حقان فهد العجمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.72 فهد جابر عبد الهادى العجمى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.65 فهد راشد فهيد العجمى

 صيدلة المملكة المتحدة 95 مريم مسعود سعد العجمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.87 نايف خالد مانع العجمى

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 80.12 جلوي عبدهللا حمد العجمي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.1 خالد عباس سليمان العجمي

 تسويق المملكة المتحدة 86 راشد حفيظ شافي العجمي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.18 فهيد العجميراكان مسفر 

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 80 سعد شبيب سعد العجمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.87 عبد هللا حسين محمد العجمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.5 عبد هللا فالح عبد هللا العجمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93 منصور  فهيد العجمي عبدالعزيز 

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.55 عبدهللا ناصر هادي العجمي



 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.2 عبدهللا سالم هادي العجمي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 81.41 عبدهللا ناصر هندي العجمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.07 جراح سعود العجميفاطمه 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.36 فهد شافي ابداح العجمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86 فوز عبد الهادي حسين العجمي

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 88.42 مبارك عبد هللا فهيد العجمي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.92 محمد خالد محمد العجمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.54 محمد عبدالمحسن محمد العجمي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.13 مسفر محمد مسفر العجمي

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.4 مشاعل  راكان  نايف حزام  العجمي 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.25 منصور محمد فهد العجمي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 88.13 نوره علي خزيم العجمي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.59 هادي نواف عبيد العجمي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 85.36 العنود نايف سعد العدوانى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.76 بدر عادل عيد العدوانى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.12 يوسف ناصر نصار العدوانى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 86.42 ثامر علي ثامر العدواني

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.6 حسين عزيز  عبدهللا  العدواني

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.7 حمد علي ثامر العدواني

 صيدلة المملكة المتحدة 95.2 شهد محمد عبدهللا العدواني

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.31 عبد هللا ناصر علي العدواني

 ادارة االعمال/ادارة المتحدةالمملكة  84.6 عبدالرحمن عياد حماد العدواني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.93 مبارك محمد حماد العدواني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.26 فهد عبدالرحمن يوسف العروج

 صيدلة المملكة المتحدة 96.06 رغد ابراهيم فهد العريج

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 80.15 موسى سهيل موسى العريفى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96.69 عبد الوهاب محمد احمد العريفي

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 97 فجر خالد محمد العصفور

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.3 حمد خالد ناصر العصيمى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.22 العصيميمريم عصام عبد هللا 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 84.17 حبيب أحمد محمد العطار

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.27 عبد هللا وليد حميد العطار

 صيدلة المملكة المتحدة 95.73 علي محمد طاهر العطار

 اقتصاد المملكة المتحدة 100 عبدالعزيز  عيسي العطارفاطمة  

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.1 حمد احمد راشد العقيل

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.34 فواز طالل راشد العقيل

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.08 عبد هللا حامد زكى العقيلى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 89.16 هضيب مطلق العالطيآمنه 

 صيدلة المملكة المتحدة 97.4 أحمد حامد احمد العلبان

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 95.2 سارة  عدنان عبدالرحمن العلي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 80.48 عائشه بشار علي العلي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.58 فاطمه علي احمد العلي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.2 فواطم حسين خضير العلي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.59 ناصر عمار احمد العلي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 93.3 فاطمه احمد فهد العمار

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.98 فراس فايز سيف العمانى

 صيدلة المملكة المتحدة 97.72 عبد هللا محمد حسين العمر

 طب بشري المملكة المتحدة 99.47 عبد الوهاب محمد حسين العمر

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89 سلطان أحمد صالح العمران



 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 95.1 فواز وليد عمران العمران

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.01 عبد هللا حمد مرزوق العميره

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 90.28 دانه عادل راشد العميرى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.4 أسامه بندر ماطر العنزى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.35 أمثال حمد وادى العنزى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.99 العنزىاحمد صالح غنام 

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.2 اسامه على عبيد العنزى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.43 بدر وليد غنام العنزى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 86.27 بدر احمد مشلح العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.55 بشير خليف العنزى حمود

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.88 راشد دخيل راشد العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 82.22 سعود فايز فرج العنزى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.12 طالل خالد محمد العنزى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 95.18 عبد الرحمن عبد هللا مطلق العنزى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.45 عبد العزيز خالد محمد العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 92.92 عبدالرحمن سعد مضحى العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.8 ظافر العنزىعبدالرحمن جابر 

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.37 عبدالعزيز عايد شديد العنزى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 88.4 عبدهللا انور عبدالعزيز العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 86.03 عبدهللا فهد رمضان العنزى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.54 زيدان خليف العنزىعذبي 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.66 على هزاع نواف العنزى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.01 عمر مساعد عوض العنزى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.59 عمر محمد جميل العنزى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.24 فالح ناصر فالح العنزى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.75 فهد عبدالعزيز عايض العنزى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 88.63 فهد نجم محمد العنزى

 والتمويل المحاسبة المملكة المتحدة 81.79 فيصل فالح مليح العنزى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.85 محمد مبارك معاشي العنزى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.66 محمد سلطان محمد سلطان  العنزى

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 82.9 محمد مشعل ماطر العنزى

 إنجليزيةأداب / لغة  المملكة المتحدة 81.27 مريم سعدى محسن العنزى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.47 مطلق ممدوح مطلق العنزى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.6 يوسف محمد حميد العنزى

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 87.63 ايالن عبد هللا نشمي العنزي

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 88.07 بدر غازي عارف العنزي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 80 جفين فايز جمعة العنزي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 93.48 حمود سالم محمد العنزي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 89.6 خالد هزاع محمد العنزي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.4 خالد فيصل خزيم العنزي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.98 طالل مبارك عبد الرزاق العنزي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.13 عبد هللا حمد علي العنزي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.76 عبد المحسن هيثم حسين العنزي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 90.26 عبد الوهاب نواف عبدى العنزي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90 عبدالرحمن فرحان مرجى العنزي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.6 عبدهللا وليد عبدهللا العنزي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 86.1 عبدهللا طالل رمضان العنزي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.4 عبدهللا راشد حامد العنزي

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82.63 عيسى خلف ملوح الصليلي العنزي



 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.86 فيصل بندر مضحي العنزي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.65 مبارك عناد دبوس العنزي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.92 يوسف حمود راشد العنزي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.34 يوسف احمد فياض العنزي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.68 محمد جاسم محمد العواد

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.08 صالح محمد أمين العوضى

 علوم التغذية المملكة المتحدة 88.37 عبدهللا فهد عبدهللا العوضى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.17 عمر بدر عبد هللا العوضى

 تسويق المملكة المتحدة 87.25 عمر طارق عبد العزيز العوضى

 الكيمياء المملكة المتحدة 88.33 داليا  وليد  احمد  العوضي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.2 زينة عبدالمجيد عبدالغفور العوضي

 صيدلة المملكة المتحدة 96.53 عبد الكريم عبد هللا عبد الكريم العوضي

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.33 عبداللطيف عصام محمد العوضي

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 88.28 محمد أحمد علي العوضي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.41 نايف مرزوق حمد مسعر العويهان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 94.32 جوري خالد عبد الكريم العيدان

 علوم التغذية المملكة المتحدة 91.16 دينا محمد عيدان العيدان

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.22 ريم خالد خليفه العيدان

 صيدلة المملكة المتحدة 98.26 عبد الكريم يوسف عبد الكريم العيدان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.06 عمر خالد هاشم العيدان

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 80.8 طالل جاسم عبدالعزيز الغانم

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82 عبدالعزيز مؤيد عبدالعزيز الغانم

 طب بشري المملكة المتحدة 100 خالد ضاري حامد الغربللي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.6 هشام مشعل هشام الغربللي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 80.03 ايمان احمد صالح الغريب

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.82 حمد سعد على الغريب

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.06 سالم فيصل مطلق الغريب

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.38 عبدالرحمن حمد علي الغريب

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.58 فيصل طالل فيصل الغريب

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.1 ناصر فيصل مطلق الغريب

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.96 الغريبنور خالد علي 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.34 هاشم سعود عبد العزيز الغريب

 الكيمياء المملكة المتحدة 90.81 فاطمه مشعل زيد الغصاب

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 92.94 زهراء وجدي سليمان الغضبان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.7 هللا خالد شهاب الغنيعبد 

 طب بشري المملكة المتحدة 100 لولوه  محمد نبيل الغواص

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 85.8 لولوه محمد سليمان الفارس

 رياضيات المملكة المتحدة 90.8 بدر عبدهللا خالد الفايز

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 98.4 خالد  جمال خالد الفجي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.4 محمد  مبارك  محمد الفجي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.6 أوراد نادر خيرهللا الفرج

 تسويق المملكة المتحدة 80.2 أمثال  عبدهللا حمود الفرحان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.75 علي وليد مبارك الفريحان

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88 أسيل مساعد تركي الفصام

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.79 آيات جاسم محمد الفضلى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.71 اسامه ماجد داخل الفضلى

 علوم التغذية المملكة المتحدة 90.06 فاطمه كامل محمد الفضلى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 93.86 مريم سعد شهاب الفضلى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.3 رباب فيصل شهاب الفضلي



 طب بشري المملكة المتحدة 99.16 رهف احمد عواد الفضلي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96.89 على يعقوب عبد الرحمن الفضلي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.67 علي مساعد حمود الفضلي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85 فليج طلب خليفه الفليج

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 89.68 يوسف مشارى عبدالمحسن الفليج

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  98.9 سعود فهد عبد الرزاق الفهد

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 92.62 يوسف خالد عبدالرزاق الفهد

 صيدلة المملكة المتحدة 96 عبداللطيف علي خالد الفهيد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.68 عبد العزيز أحمد حسين الفودرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.12 فهد خالد محمد الفودرى

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 94.99 حوراء جاسم موسى الفودري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.66 سعود جمال حسين الفودري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.79 محمد خالد محمد الفودري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.54 الفيروزصالح سعود عبدالعزيز 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.03 سندس أحمد حسين الفيلكاوى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.09 آالء خلف عبدهللا الفيلكاوي

 طب بشري المملكة المتحدة 99.8 ديما  هشام  عبدهللا الفيلكاوي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.14 عبد العزيز حسن طه الفيلكاوي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.4 نور عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.12 على عبد المجيد على القبندى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 100 عادل  محمود عبدالرحمن القبندي 

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 94.15 أحمد عبدالرحمن أحمد القبندي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 98.2 سالم أحمد سالم القبندي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 94.6 فاطمه فيصل محمد القبندي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 90.6 القبنديمشعل سلمان أحمد 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.79 جنا فهد عبد هللا القحطاني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 97.2 لطيفه  محمد  احمد القحطاني

 صيدلة المملكة المتحدة 94.87 ليلى دخيل حمد القحطاني

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.53 القرضام سعود خليفه سعود

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.43 جراح عبد هللا حمود القريافى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.14 صالح حميد محمد القريني

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.17 أحمد بشار حسين القضيب

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.89 فوزي على القطانأمينه 

 صيدلة المملكة المتحدة 94.4 احمد فراس احمد القطان

 صيدلة المملكة المتحدة 95 حسين علي احمد القطان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.31 حسين باسم عبد الوهاب القطان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.03 العزيز القطان عبد العزيز سعود عبد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.29 عبد العزيز عبد هللا علي القطان

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 94.21 علي محمد أحمد القطان

 والتمويلالمحاسبة  المملكة المتحدة 80.4 علي نبيل عبدالرسول  القطان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.11 لؤلؤة سليمان محمد القطان

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.52 نجود احمد محمد القطان

 طب بشري المملكة المتحدة 99.2 أحمد عبد الوهاب احمد القالف

 إنجليزيةأداب / لغة  المملكة المتحدة 92.57 آيه فؤاد جاسم القالف

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96 حسين  يوسف منصور القالف

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 93.25 خديجه حمود عباس القالف

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 82.61 دعيج يعقوب طاهر القالف

 هندسة مدنية المتحدةالمملكة  92.53 دالل عادل سيد شهاب القالف

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.79 زينب حمود محمد القالف



 طب بشري المملكة المتحدة 100 سيد حمزة عبدالرضا حمزة القالف

 صيدلة المملكة المتحدة 98.94 على محمد جاسم القالف

 صيدلة المملكة المتحدة 96.42 يوسف محمد حسن القالف

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 97.6 سليمان القمالسمريم حسن بندر 

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.96 أسامه رباح مبارك القوبع

 علوم سياسية المملكة المتحدة 90.83 عاليه ابراهيم خليل الكاظمى

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 96.81 حسن علي خليل الكاظمي

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 90.02 سعود عبدالعزيز احمد الكبان

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.97 جنان حسن عبد هللا الكندرى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.99 حنان حسن عبد هللا الكندرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.59 عمر أحمد طالب الكندرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.85 محمد عدنان حسن الكندرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.75 محمود عمر أحمد الكندرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.17 يوسف عبدالناصر احمد الكندرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.73 أنس أحمد عبد الرحمن الكندري

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 94.2 اروى احمد  هاشم الكندري

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 84.76 بدر يعقوب يوسف الكندري

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 80.01 جاسم طارق عبد المحسن  الكندري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.05 حور وليد عبدهللا الكندري

 طب بشري المملكة المتحدة 99.8 ديمه عبدهللا رمضان الكندري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.83 عائشة خالد احمد الكندري

 طب بشري المملكة المتحدة 100 عبدالعزيز مروان عبدالملك الكندري

 علوم سياسية المملكة المتحدة 93.8 عبدالعزيز فيصل محمد الكندري

 صيدلة المملكة المتحدة 96.66 عبدهللا يوسف عبدهللا الكندري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.19 علي عبد هللا مصطفى الكندري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.54 عمر عبد هللا احمد الكندري

 وااللكترونية الهندسة الكهربائية المملكة المتحدة 92 ناصر بدر محمد الكندري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.2 يوسف عبد العزيز عباس حسين الكندري

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 داليا عادل عبدالكريم المؤمن

 صيدلة المملكة المتحدة 94.74 سماء خالد احمد المؤمن

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91 محمد طارق جواد المؤمن

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.37 عتيق الماجدديمه فوزي 

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 81.3 عثمان حمد سليمان الماجدى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.52 محمد فواز محمد الماجدى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.26 صالح عيسى صالح الماص

 صيدلة المملكة المتحدة 95.17 عائشه بدر حمد الماص

 علوم سياسية المملكة المتحدة 91.59 حوراء هانى حسين المتروك

 طب بشري المملكة المتحدة 100 فضه  حسن علي المتروك

 طب اسنان المملكة المتحدة 99 محمد فهد  عبدالمحسن المتروك

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  95.82 محمد جاسم محمد المتروك

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.02 محمد سامي موسى المتروك

 صيدلة المملكة المتحدة 96.2 علي هاني راشد المجرب

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 81.56 زينب جاسم محمد المحفوظ

 سياسيةعلوم  المملكة المتحدة 89.49 سعد جاسم سعد  المحمد

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83 عبد العزيز يوسف محمد بن حسين المحمد

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.88 أبيار على مصطفى المحميد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.07 فاطمة ابراهيم يوسف المحميد

 ادارة االعمال/ادارة المتحدةالمملكة  82.41 سلطان عبدالرحمن عبدهللا المحورفي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.83 عبد الرحمن عادل سعود المحيلبى



 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.64 راجح عبدهللا حمد المخيال

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.29 يوسف محمد عبد العزيز المذكور

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.93 المذنمحمد وليد محمد 

 تسويق المملكة المتحدة 82.13 أسيل أحمد علي المراد

 الكيمياء المملكة المتحدة 92.26 الريما طالب على المرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.83 عبد الرحمن سالم محمد المرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.36 على المرى فيصل طالب

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.34 محمد فيصل عبد المحسن المري

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.79 محمد فيصل علي المري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.13 أحمد يوسف احمد المزروعي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.62 محمد على مؤيد ماجد المزيدى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.44 مهدي هاشم عبداالمير المزيدى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.9 يعقوب يوسف حسن المزيدي

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 89.35 صالح محمد صالح المزيني

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 99.47 المسافرناديه رياض عبد الحميد 

 تسويق المملكة المتحدة 80.2 خالد ناظم محمد المسباح

 طب بشري المملكة المتحدة 99.14 ديمه سامي علي المسباح

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.29 لجين مشعل فايز المسباح

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.24 عمر عباس فاضل المسري

 صيدلة المملكة المتحدة 96.57 محمد قاسم جعفر المسري

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 90.45 ياسمين يعقوب يوسف المسعود

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.93 لولوه محمد خليفه المسكتى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.39 أسماء محمد خليفه المسكتي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.21 عبدهللا  مبارك سالم المسند

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.8 ابراهيم  عبدالعزيز ابراهيم  المسيطير

 صيدلة المملكة المتحدة 94.76 عائشه راشد عثمان المسيليم

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.61 المشارىفواز مشارى احمد 

 صيدلة المملكة المتحدة 94.73 ساره بدر خالد المشعل

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 86.04 نجود صالح الدين ناصر المشعل

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 81.87 حسين منذر حسين المصيليخ

 صيدلة المملكة المتحدة 96.14 العزيز المطرودرتاج سعود عبد 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.17 أحمد على حبيب المطوع

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.2 دالل خالد  يعقوب  المطوع

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.68 سليمان غانم  سليمان المطوع

 طب بشري المملكة المتحدة 99.16 فهد سمير المطوععبد هللا 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.44 علي حسين عباس المطوع

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 80.6 فاطمه الزهراء عبدهللا حسن المطوع

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.84 سالم عبد هللا سالم المطير

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.24 أحمد محمد مطلق المطيرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.36 حمد مناور خاتم المطيرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.66 رباح محمد رباح المطيرى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 86.35 سلمان محمد مرمح المطيرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.85 المطيرىضارى عمر ردن 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.33 عبد هللا احمد مناحى المطيرى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.76 عبد هللا خلف محمد المطيرى

 تصميم داخلي المتحدةالمملكة  80.59 عبد هللا عبد العزيز صنهات المطيرى

 علوم التغذية المملكة المتحدة 96.29 عبد الهادى محمد نهار المطيرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.93 عبدالرحمن عواد صحن المطيرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.23 عبدهللا مفرج عبدالرحمن المطيرى



 اقتصاد المتحدةالمملكة  83.05 عمر فالح مطلق المطيرى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 93.88 فهد فواز فهد المطيرى

 علوم سياسية المملكة المتحدة 91.21 فهد منصور خلف المطيرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.82 فيصل متعب مطلق المطيرى

 كيميائية هندسة المملكة المتحدة 90.05 محمد مناع دخيل المطيرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.79 محمد فالح حمود المطيرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.5 محمد جزاع فالح المطيرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.8 مشاري عبدهللا منور المطيرى

 صيدلة المملكة المتحدة 96.61 مناير خالد محمد المطيرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.71 ناصر فواز غازى المطيرى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 87.39 ناصر بدر شداد المطيرى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 88.16 نواف مسعود دهش المطيرى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.12 يوسف محمد صحن المطيرى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.36 أحمد فيصل عقاب المطيري

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81.94 أسامه الحميدي فالح المطيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.74 أسامه يوسف سهو المطيري

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.82 ابراهيم علي غالب المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.89 احمد مساعد مخلد المطيري

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.25 بتال مرجاح بتال المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.23 بدر ذابح حمود المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.1 بدر كميخ علي المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.66 ثامر عيسى جاسم المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.73 ثامر مشعل راشد المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.78 ثريا خضر محمد المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.07 حمود خالد ذابح المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.87 خالد مشاري محمد المطيري

 الكيمياء المملكة المتحدة 84.92 خالد  بدر عبيد المطيري

 صيدلة المملكة المتحدة 95.51 ريم بدر خالد المطيري

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 87.4 ريناد جابر حمود المطيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.56 سامي جزاع زبن المطيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.1 سعد خالد سعد المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.6 سعود  خالد لفته  المطيري

 الكهربائية وااللكترونية الهندسة المملكة المتحدة 89.98 سعود محمد سلطان المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.71 سعود خالد طنف المطيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.39 سلمان بجاد جازي المطيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.62 سلمان عوض دبيان المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 100 سيف فهيد عواض المطيري

 صيدلة المملكة المتحدة 94.6 صقر  أحمد  صقر سند  المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.85 عبد الرحمن سعد عبد الرحمن المطيري

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 88.12 عبد الرحمن عواض فهد المطيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.03 عبد العزيز سالم فارع المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.06 عبد الوهاب متعب ردن المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.2 عبداللطيف مرزوق مطلق المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96 عبدهللا  فيصل غازي المطيري 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.93 علي بدر علي المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.95 فارس بدر محمد المطيري

 الكيمياء المتحدةالمملكة  81.56 فايز رباح قويزان المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.23 فالح غانم فالح المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.2 فهد وليد عبدهللا المطيري



 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.63 فهد عبد العزيز سعد المطيري

 علوم كمبيوتر المتحدةالمملكة  83.77 فيصل فايز عواض المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90 مجد زيد عقيل المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.63 محمد فايز سعد المطيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.18 محمد خالد محمد المطيري

 أداب / لغة إنجليزية المتحدةالمملكة  82.4 محمد خالد بداح المطيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.51 محمد سعود عبد هللا المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.35 مزيد خلف مزيد المطيري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.38 منصور ناصر فيحان المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.18 ناصر مفرج سعود المطيري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.58 ندا فواز حمود المطيري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 89.52 نواف نايف ناصر المطيري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.19 نواف خالد سعود المطيري

 تسويق المملكة المتحدة 84.9 نورا فهد شريده المطيري

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.71 يوسف خالد حامد المطيري

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 95.86 بزة سامي عبدالعزيز المعجل

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 81.78 أسامه صالح محمد المعيوف

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.49 بدر محمد سعد المغربى

 طب بشري المملكة المتحدة 99.77 منى سليمان عبد هللا المقاطع

 تسويق المملكة المتحدة 80.57 ناصر عبد اللطيف عبد الوهاب المقهوى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.66 أروى عبدالسالم أحمد المال

 صيدلة المملكة المتحدة 94.53 رؤى خالد سلطان طالب المال

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.47 صالح ابراهيم عبدالرحمن المال

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.2 عمر علي يوسف المال

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 91.14 فرح محمد حسن المال

 طب بشري المملكة المتحدة 100 لولوه محمد صبحي المال

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 84.88 عبد هللا المناعيزيد يوسف 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 81 خالد مشاري عبدالرحمن المنصور

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 86.59 زهراء محمد عبود المنصور

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 88.11 عبد الرحمن أنور محمد المنصور

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 96.57 عواطف محمد يوسف المنصور

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 95.27 مريم ابراهيم راشد المنصور

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.65 جاسم محمد جاسم المنصورى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.62 عبد هللا المنصورىعبد هللا عبد الوهاب 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.4 حصه بدر زيد المنير

 طب بشري المملكة المتحدة 99.38 محمد بدر ناصر المنيفى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.24 روان هشام علي المهنا

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 94.01 المهناعمر خالد محمد 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.34 حسين جاسم محمد الموسوى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.47 ابراهيم سيد عبدهللا سيد شبر الموسوي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 88.03 حسن على سيد عباس الموسوي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 86.66 يوسف  مشاري إبراهيم  محمد موسى  الموسى 

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.42 رتاج علي عباس المويل

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.03 على محمد حسين المويل

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 92 يوسف فؤاد  جعفر  المويل

 طب بشري المملكة المتحدة 99.6 محمد جمال سعود المير

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.25 مها اسماعيل عبد الرضا الميل

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 95.61 حمد مبارك سعد الميلس

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.86 الناجممحمد  جاسم  ابراهيم  



 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 94.32 منى فهد عيسى الناجم

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 85.87 زينب احمد فيصل الناصر

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.28 سلمان داود سلمان الناصر

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.8 سالم حسين الناصرعباس 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.78 عبدهللا  عيسى خميس  الناصر

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 84.2 عدنان عمار فيصل الناصر

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 84.34 محمد مجاهد فيصل الناصر

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 يوسف النامي أطياب  عبدالمحسن

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.4 عبدالمحسن نواف عباس النجاده

 طب بشري المملكة المتحدة 100 عمر عبدالعزيز عبدالسالم النجار

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.04 شيخه عادل صالح النجدى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.38 جاسم النجدي فهد أحمد

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 94.04 منيره بدر صقر النجدي

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.83 الرا خالد عامر النزال

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.53 خالد سعد مطلق النصافي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.53 الهادي جابر النعمهأنفال عبد 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 91.4 عبدالرحمن سامي عبدالمنعم النفيسي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.56 بزه أحمد محمد راشد محمد علي النفيص

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 87.58 عبد اللطيف نما عبد اللطيف النما

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 86.38 محمد علي خالد النمشان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.78 عبد هللا فارس عبيد النومس

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.44 أسامه جديد عبد الهادى الهاجرى

 صيدلة المتحدةالمملكة  97.53 آالء سعود محمد الهاجرى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.72 سند محمد مسند الهاجرى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 94.25 عامر فواز عامر الهاجرى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.92 عبد هللا حمد عبد هللا الهاجرى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 80.65 الهاجرى عبد هللا جلعود حنيف

 علوم سياسية المملكة المتحدة 85.74 عبدالرحمن محمد سالم الهاجرى

 طب بشري المملكة المتحدة 100 بدر ناصر ابراهيم الهاجري

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 80.06 بدر صالح مذكر الهاجري

 علوم التغذية المتحدة المملكة 89.68 تقى عماد ابراهيم الهاجري

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.36 جابر  بدر  جابر  الهاجري 

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.9 حمد سعد حمد الهاجري

 علوم سياسية المملكة المتحدة 89.72 سعيد محمد سعيد الهاجري

 صيدلة المملكة المتحدة 95.34 عبدالرحمن محمد عبدهللا الهاجري

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.11 عمر   طارق الهاجري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.45 عنود عبد الناصر عبد هللا الهاجري

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.5 قتيبه مبارك دخيل هللا الهاجري

 علوم التغذية المملكة المتحدة 86.7 الرحيم الهاشميجمانه هاشم علي عبد 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.57 خالد شبيب مخلد الهاملي

 صيدلة المملكة المتحدة 94.78 بشاير بدر محمد الهدهود

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 86.66 ابراهيم خالد عوض الهديه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.53 بدر سالم الهديهعبد الرحمن 

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.88 فرح سالم مروي الهديه

 اقتصاد المملكة المتحدة 84.13 بدر ناصر صالح الهران

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.02 روان حمد مطر الهرشاني

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.04 الهطالنيشبيب عويد عوض 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90 حمد احمد حمد الهالل

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.2 شاهين عبداللطيف فالح الهندال



 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 86.32 فيصل سالم  الشيخ الهندى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 85.23 محمد أحمد الهنديدالل 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.06 عثمان يوسف محمد الهولى

 صيدلة المملكة المتحدة 95.02 عمر بدر سالم الهويدى

 والتمويلالمحاسبة  المملكة المتحدة 84.22 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الهويدي

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 97 سجى محمد سعود الهويشل

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.69 خليفه خالد خليفه الهيفي

 علوم سياسية المملكة المتحدة 89.85 سليمان محمد معتوق الوائل

 صيدلة المتحدةالمملكة  98.68 فاطمه عبد الهادى عبد الرزاق الوزان

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.57 فاطمه علي عبد الهادي الوزان

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.55 محمد احمد فالح الوسمي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 80.8 محمد ثائر  محمد الوهابي 

 طب بشري المملكة المتحدة 99.8 عبد الوهاب عبدالرزاق محمد الوهيب

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.4 أحمد مبارك خلف الوهيبي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.33 سعود نواف سعود الياسين

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.92 ساره عبدالوهاب مال الياقوت

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.43 الياقوتطالل بدر عبدهللا 

 صيدلة المملكة المتحدة 96.39 حمد محمد حسن  اليمانى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.97 على اسامه احمد اليوحه السميط

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.12 أحمد خالد بندر اليوسف

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 88.75 فرح داود سليمان امير

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.93 زهراء عباس مختار باقر

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 96.82 عبد العزيز فاروق علي  باقر

 صيدلة المملكة المتحدة 99.15 عبد اللطيف بسام يوسف باقر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  91.36 علي محمد حسين باقر

 صيدلة المملكة المتحدة 96.2 يوسف احمد  حسين بحروه

 اعالم واتصاالت المملكة المتحدة 88.46 غدير عبد هللا خليل بشير

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.29 زهراء احمد موسى بلوشى

 هندسة مدنية المتحدةالمملكة  89.53 سليمان يوسف حسن بن أسرى

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.53 خالد سالم عبد العزيز بن سيف

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 86.38 حمد حامد حمد بن عيسى

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.8 عبدالرحمن  فهد غازي بن هبلة

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.78 بهبهانيعواطف عبد هللا عدنان 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.66 محمد علي كرم بهبهاني

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.5 هاشم  ياسر عدنان  عبدالعزيز  بهبهاني

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.46 جاسم صالح عبد الوهاب بهزاد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.99 جوان هزاع جاسم بهمن

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.3 ريان هزاع جاسم بهمن

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 81.01 جمانه ناصر عبدالحميد بوالبنات

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.26 محمد أحمد موسى بوالبنات

 صيدلة المملكة المتحدة 97.7 فاطمه حمد حسين بوحمد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.99 مشارى مساعد عبد هللا بوحيمد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.32 مرزوق فهد مرزوق بوخرمه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.91 محمد حمد محمد بودستور

 صيدلة المملكة المتحدة 95.94 ماجد بورسلى عائشه طارق

 الكيمياء المملكة المتحدة 84.77 مريم احمد عبداللطيف بوزبر

 صيدلة المملكة المتحدة 97.61 بدر احمد عبد العزيز بوشهرى

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 90.07 مريم محمد يعقوب بوشهرى

 طب بشري المتحدةالمملكة  100 أحمد مشعل  مصطفى  بوشهري 



 الكيمياء المملكة المتحدة 80.43 حسين علي رضا بوشهري

 صيدلة المملكة المتحدة 95.13 رضا بدر رضا بوشهري

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.66 اسراء نبيل عبدالرحمن بوعركى

 صيدلة المملكة المتحدة 94.68 وسميه جاسم محمد بوغيث

 صيدلة المملكة المتحدة 95.46 بومجدادفاطمة حسين موسى 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.49 حنين انور احمد بوناشي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 82.46 دالل يوسف صالح بويابس

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.44 حسين محمود عبدهللا تراكمه

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 87.77 يوسف فؤاد احمد تقى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.51 أحمد مقداد مراد تقي

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.21 بدر عالء محمد جاسم

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 95.95 يعقوب عبد هللا مراد جاسم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.03 على حسين جاسم حسينحسين 

 صيدلة المملكة المتحدة 94.91 عمر ابراهيم خضير جراح

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.8 بدر فيصل حميد جراغ

 علوم التغذية المملكة المتحدة 81.53 علي باسل عبدهللا  جمال

 صيدلة المملكة المتحدة 95.72 عبد العزيز جمعةعبد المحسن طالل 

 صيدلة المملكة المتحدة 96 رغد أحمد محمد جمعه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.63 محمد عبدهللا محمد جمعه

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 84.04 عبد المحسن عماد كريم جنديل

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90.2 عبدهللا جوهريوسف عبدالوهاب 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.41 عبدهللا محمد ابراهيم حاجية

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.41 حسن محمد عبد هللا حاجيه

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 88.18 مساعد زين العابدين حسن حجى

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.2 محمد احمد ابراهيم حذيفه

 طب بشري المملكة المتحدة 99.33 عبدهللا صادق حبيب حسن

 طب بشري المملكة المتحدة 99.22 عبدالوهاب خالد سعيد حسن

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.69 علي عبد هللا عبد الرضا حسن علي

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 93.62 حسين حامد خليل حسين

 صيدلة المملكة المتحدة 95.49 رتاج محمد جاسم حسين

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.19 ساره احمد حسين حسين

 طب اسنان المملكة المتحدة 98.47 عبد العزيز يعقوب يوسف حسين

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.48 عبدهللا احمد على حسين

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.14 عدنان عباس مصطفى حسين

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 87.89 فاطمه على عبد هللا حسين

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 85.03 محمد عبد هللا علي حسين

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المتحدةالمملكة  94.2 عبدالوهاب  خالد عجيل حشاش

 طب بشري المملكة المتحدة 99.8 عبدالعزيز  سامي احمد حماده

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 93.47 حسين محمد عايد حمود

 طب بشري المملكة المتحدة 99.4 دارين أنور يعقوب حياتي

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 89.82 أالء يعقوب أيوب حيدر

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.85 يوسف بدر عبد الصمد حيدر

 الكيمياء المملكة المتحدة 94.2 مريم ياسر عادل خريبط

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.04 محمد ابراهيم اسماعيل خضير عبد هللا

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.63 سالم خلف عبد الجليل خلف

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 92.95 يوسف يعقوب يوسف خلف

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 89.09 اسراء عبد اللطيف مصطفى خليل

 الكمبيوتر/االمن السيبرانيعلوم  المملكة المتحدة 92.5 فايز نصر فايز خميس

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.31 أحمد محمد يونس دبيس



 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.86 حسين نادر حسين دسمه

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 95.33 بتول عادل عبد هللا دشتى

 هندسة كيميائية المتحدة المملكة 88.01 حسن ابراهيم حسن دشتى

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82.61 روان شهاب أحمد دشتى

 تصميم جرافيك المملكة المتحدة 81.38 غدير فاضل عباس دشتى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.32 محمد على حسين دشتى

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.98 ناصر عبد الرضا قاسم دشتى

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.72 الزهراء محسن حسين دشتي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 87.97 حسين محسن حسين دشتي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.38 حمزة أحمد حسين دشتي

 كمبيوترعلوم  المملكة المتحدة 81.15 مرزوق على صالح دلوه

 صيدلة المملكة المتحدة 94.58 عبد العزيز محمد مختار رجب

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 80.34 حوراء حيدر حيدر رضا

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.09 عبد المحسن محمد معيوف رضا

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 95.12 عبد هللا عقيل عبد هللا رضا غالم

 طب بشري المملكة المتحدة 100 فرح حامد مهدي رضائي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.74 زهراء محمود هاشم رمضان

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 83.4 كوثر صادق محمد زمان

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 90 زيد أحمد زيد نصار زيد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.27 عبدالمحسن يوسف محمد زيد الراشد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 92.59 أسماء محمد عبد الرحمن سالم

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.53 يوسف خالد ظافر سالم العنزي

 وااللكترونيةالهندسة الكهربائية  المملكة المتحدة 87.92 فهد علي شعبان سالمين

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 95.74 دانه خالد جاسم سبزالي

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.6 مى طارق علي محمد سعد

 طب اسنان المملكة المتحدة 100 البتول علي فالح سعدون

 صيدلة المملكة المتحدة 96.22 عيسى ياسين عبد هللا سكين

 صيدلة المملكة المتحدة 95.81 المحسن سلطانمنار محمد عبد 

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.24 عبد الرحمن على بشير سلمان

 طب بشري المملكة المتحدة 99.6 مساعد سعد صالح سلمان

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.11 مي عادل على سليم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.27 حصه محمد ابراهيم سليمان ابراهيم

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 93.66 فاطمه يوسف حاجيه سنا

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.63 سيد هاشم أحمد رمضان سيد رمضان

 صيدلة المملكة المتحدة 95.15 أفنان ميثم جابر سيد هاشم

 صيدلة المملكة المتحدة 95.6 ناصر على شبكوهعائشه 

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 85.22 عبد العزيز بدر يوسف شبكوه

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 81.26 عبد هللا أحمد سعد شحيتاوي العازمي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.78 بتول حسين غالم شريف

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 88.65 عبد هللا شعبانعمر على 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 95.4 نور  احمد حسين شعيب

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.06 دانه يعقوب يوسف شهاب

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.45 عبدالعزيز منصور جمعه شهاب

 الجيولوجيا المملكة المتحدة 83.65 جعفر شهيدهاجر رضا 

 تسويق المملكة المتحدة 81.91 عيسى جالل عباس شيشتر

 اقتصاد المملكة المتحدة 80.76 علي نادر ابل صادق

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 92.56 مريم عبد الكريم عادل صالح

 صيدلة المتحدةالمملكة  96.66 سالم حبيب مهدي حسن صالح بوعباس

 علوم التغذية المملكة المتحدة 87.58 رمله سلمان درويش صالح درويش



 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 89.41 عبد العزيز ناصر عبد العزيز صرخوه

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 83.31 عبد العزيز يوسف حمود صعفاك

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  92.52 عبدالعزيز حبيب عبدهللا صفر

 صيدلة المملكة المتحدة 94.8 مريم على عبد هللا صفر

 صيدلة المملكة المتحدة 95.83 هادي ضياء جواد ضياء الدين

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.06 سلمان فارس جواد ضياءالدين

 صيدلة المملكة المتحدة 95 بدر هاني عاطف ظاهر

 طب بشري المملكة المتحدة 99.6 حسين علي عبدالنبي عارف

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.86 أحمد محمد عبد هللا عباس

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.71 أحمد بدر علي عباس

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.77 حمد هارون حسن عبد الخالق

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.57 مالك ماجد عبد هللا عبد الرحمن

 صيدلة المملكة المتحدة 94.32 جمانه علي محمود عبد الرحيم

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 89.4 حسين علي محمد عبد الرضا 

 صيدلة المملكة المتحدة 95.09 محمد صالح فاضل عبد الرضا

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 93.33 حمد اسماعيل منصور عبد هللا

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.23 رغد عدنان ميرزا عبد هللا

 صيدلة المملكة المتحدة 97.66 عبد العزيز عادل اسماعيل عبد هللا

 صيدلة المملكة المتحدة 97.5 محمد  هيثم محمد  عبدالرحيم

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 86.84 عواطف ياسر بدر عبداللطيف عبدالرحيم النقي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89 علي حمد حسين عبدالرضا

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.04 عبد الرحمن صالح عبد هللا عبدالعزيز

 طب اسنان المملكة المتحدة 99.2 هاني اسماعيل  عبدالكريم  عبدالكريم 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.06 استبرق علي غلوم عبدهللا

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 100 منصور ماهر عبدالرحيم عبدهللا

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 92.8 ردن عبداللطيف احمد عبدالملك

 طب بشري المملكة المتحدة 99.32 علي أحمد عبود عجرش

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 92.4 احمد مشعل  فالح  عراده

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 90.4 خليفه اسامه محمد عقله

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 88.29 مبارك محمد مبارك عقيل

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.16 أبرار فؤاد محمد على

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.76 زهراء صالح رضا على

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 93.03 فاطمه عادل ثامر على

 االعمال/ادارةادارة  المملكة المتحدة 83.21 جمانه عبد الكريم تقى علي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.6 دالل علي رجب علي

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.77 عبد هللا حسن محمد علي

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 82.34 كوثر سامي مراد علي

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 94.84 محمد أحمد حميد علي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 87.83 يوسف انور محمد علي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.3 حسن عبد اللطيف بارون علي بارون

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.65 نور فيصل عيسى علي عيسى

 الكيمياء المملكة المتحدة 87.78 يوسف بدر ناصر عوض

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 97.34 فهد فارس اكنيفذ عوض اكنيفذ

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 87.1 طالل فهد غايب عويد

 صيدلة المملكة المتحدة 97.05 آيه طارق خالد عيسى

 طب بشري المملكة المتحدة 100 نور ياسر مصطفى غضنفر

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 88.47 عبد المحسن حسن درويش غلوم

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.4 خالد احمد بالل فرج

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 91.66 عبد هللا مصطفى عبد العزيز فرج



 صيدلة المملكة المتحدة 94.63 يوسف عادل عبد الخالق فرج

 المحاسبة والتمويل المتحدةالمملكة  87.6 عبدهللا احمد حسين قبازرد

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 84.49 أحمد على عباس قلي

 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82.08 سلسبيل على عباس قلي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.33 آمنه حسن ابراهيم قمبر

 الكهربائية وااللكترونية الهندسة المملكة المتحدة 88.87 خزنه حسين فالح كحيالن العجمي

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.76 أوراد محمد حسين كرم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.15 حسن عبد هللا عبد الرحمن كمال

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.5 غاليه حسين علي حسين كمال

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 89.51 منيره أحمد حسين كندري

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 96.46 فاطمه جاسم محمد عبدالرسول الري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 96.21 جاسم عبد العزيز جاسم ماحسين

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 90.02 دانه عماد حسين مال هللا

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.49 عبدالرحمن بدر صالح مال هللا

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 94.95 عذبي هيثم فيروز مال هللا

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 91.04 عيسى وليد علي مال هللا

 الكهربائية وااللكترونيةالهندسة  المملكة المتحدة 87.54 جاسم محمد جاسم مال هللا علي

 اقتصاد المملكة المتحدة 80.03 مسعود مساعد مسعود سلطان مبارك فرج

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 86.05 مهدي أيوب محمد محسين

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 93.38 آمنه عبدالحميد غلوم محمد

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المتحدةالمملكة  96.3 الزهراء نايف عبدالرسول محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.27 جاسم محمد علي محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 97.81 حسين صادق فاضل محمد 

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.8 حسين على عبد هللا محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.56 ريان محمد عاشور محمد

 علوم سياسية المملكة المتحدة 87.09 على عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.19 على محمود عبدالجليل محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 94.8 علي  عبدهللا حميد محمد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 85.83 علي محمود عبد الرضا محمد

 طب بشري المملكة المتحدة 100 غالية بشار ناصر محمد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 87.62 فاطمه الزهراء احمد فالح محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 96.3 محسن محمد غلوم محمد

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 88.74 نور طالل على محمد

 صيدلة المملكة المتحدة 96 هاشم محمد غلوم محمد

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 90.09 هاشم احمد ابراهيم محمد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 88.8 هاشم فؤاد ناصر  محمد

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 82.19 محمد راشد فهيد محمد المري

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 93.29 زهراء أمير على محمد تقي

 صيدلة المملكة المتحدة 95.28 سليمان محمد محمودعائشه 

 الكيمياء المملكة المتحدة 87.12 سليمان داود عبدهللا مدوه

 العالج الطبيعي المملكة المتحدة 91.54 أميره رائد حسن مراد

 هندسة مدنية المملكة المتحدة 91.01 بدر لؤى حميد مصطفوى

 علوم التغذية المتحدةالمملكة  86.28 الحارث نبيل احمد مطلق

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.98 حسن عبدهللا احمد معرفي

 علوم التغذية المملكة المتحدة 84.04 كوثر بدر ناصر عبدالحسين مقوار

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.75 مشعل جاسم محمد مال على

 صيدلة المملكة المتحدة 95.14 محمد ملحممحمد طالل 

 المحاسبة والتمويل المملكة المتحدة 83.82 شريف صالح الدين ايوب ملك

 علوم التغذية المملكة المتحدة 89.31 عبد العزيز عبد هللا جاسم منصور



 تصميم داخلي المملكة المتحدة 82.32 منار جمال يوسف منصور

 علوم الكمبيوتر/االمن السيبراني المملكة المتحدة 88.98 على صالح معيض مهدى

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 81.63 يوسف عبدالناصر معيض مهدى

 هندسة كيميائية المملكة المتحدة 97.57 فاطمه عبد الستار عناد مهنا

 ادارة االعمال/ادارة المملكة المتحدة 83.91 فواز فاضل مختار ميرزا

 أداب / لغة إنجليزية المملكة المتحدة 88.84 نجمدانه احمد حبيب 

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 89.01 يعقوب محمد ضايف نجم

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 87.63 عبد هللا على عبد هللا نعمه

 الهندسة الكهربائية وااللكترونية المملكة المتحدة 88.25 عبد الكريم عامر منور هالل

 علوم كمبيوتر المملكة المتحدة 84.5 سيد يس ضياء سيد محمد يوسف

 الكيمياء المملكة المتحدة 93.23 مريم مقداد مال هللا يوسف مال هللا

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.79 عبد العزيز حيدر عبد الرزاق   درويش

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 90.8 فيروزرسل حيدر ماضي  

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.6 محمد عبد األمير علي أسيري

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 86.34 كوثر على محمد أشكنانى

 هندسة مدنية االمريكيةالواليات المتحدة  94.71 مهدي حسن محمد غلوم  أشكناني

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 94.19 يعقوب محمد نيروز أشكناني

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.4 حسين السلمان حسن سلمان ابراهيم

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 86.7 لجين يعقوب يوسف ابراهيم

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.53 غنيم ابو عنيجسالم ملفى 

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 85.62 طالل خالد يوسف ابوالجبين

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.01 أسامه مبارك نايف ابوظهير

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 83.33 خالد مطلق نايف ابوظهير

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.71 حسن محمد حبيب اتش

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.63 ليالى فاضل دهراب احمد

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.36 شهاب احمد عبد هللا احمد عبد هللا

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91.78 اسماعيلسلمان فيصل عبد هللا 

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 87.26 محمد ناصر علي اسماعيل

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 82.98 صقر طالل صقر اشتيلى

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 89.09 فواز محمد عبد الهادي اظبيه

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 80.23 بدر احمد محمد على ال الرشيد

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 90.83 عبدهللا طارق علي ال بن علي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.85 شروق عدنان ابراهيم األحمد

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  82.44 بدر احمد عيد األذينه

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 88.4 محمد ناصر محمد األربش

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.96 عبد المجيد موسى عبد الحسين األشوك

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 93.67 أحمد جاسم أحمد األمير

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 88.42 محمد األنصاريالجود جاسم 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 88.31 خالد وليد محمد األنصاري

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 88.2 حمد  عبدالرحمن عبداللطيف  االبراهيم

 محاسبة المتحدة االمريكيةالواليات  90.27 رزان جابر ابراهيم االبراهيم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.59 عبد الكريم حسن عبد الكريم االبراهيم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.35 ابراهيم محمد ابراهيم االحمد

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.31 قاسم جاسم محمد االربش

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80.92 محمد مضر عبدالحميد االربش

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.78 حسين عبد الخالق عباس االستاذ

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 89.29 محمد يعقوب يوسف االسد

 هندسة مدنية االمريكيةالواليات المتحدة  88 رتاج حسين علي االشوك

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.73 فواز ناصر خضير االصفر



 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 86.53 عبد العزيز ابراهيم حسين االنصارى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.54 عبد هللا سعد طه االنصاري

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 90.79 خالد احمد االنصاريعبدالمحسن 

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 86.06 محمد جمال محمد االنصاري

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.8 محمد عبدالرحمن عبدالعزير البابطين

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83 عبدهللا عيسى عبدهللا البالول

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 93.39 بدر خالد وليد البحر

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 100 فاطمة  أنس فهد البحر

 مشاريع صغيرة الواليات المتحدة االمريكية 88 في جمال فؤاد البحر

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.41 البحرانيسارة هاني حسين 

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 84 أحمد  عبدهللا علي البحوه

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 81.8 طارق محمد طارق البراك

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.86 خالد موسى حسن احمد البصرى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.7 ليلى محمد عبد العزيز البطي

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 86.75 يوسف مشعل محمد البطي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.6 يوسف عبدالعزيز عبدالمحسن البكور

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.85 محمد فارس عبد الرضا البلوشي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 87.82 لطيفه مشاري محمد البليس

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.38 صالح موسى جعفر البيرمي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80 كوثر موسى جعفر البيرمي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.8 الرحمن طارق أحمد التركيت عبد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 97.48 راشد خالد عبد الوهاب التمار

 الجيولوجيا الواليات المتحدة االمريكية 87.65 ساره عبد هللا راشد التمار

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 83.53 آيه يعقوب محمد التميمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.6 حسين محمود عبد األمير التميمي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.35 محمد عبدالعزيز محمد التناك

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.6 عبدهللا  صالح  عبدهللا  التنيب 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 94.46 عثمان فهد عبد الرحمن التنيب

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 86.05 ريم رائد أحمد التويم

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 89.6 فهد غسان عيسى الثاقب

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.83 يوسف أحمد عبد اللطيف الجابر

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 85.31 خليل وليد خليل الجاركى

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 89.18 خالد باسل خالد الجارهلل

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 94.75 عبد الرحمن جمال محمد الجاسر

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 89.11 حسين الجبر محمد أنور

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 92.54 فاطمه هاشم جواد الجدى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.4 فهد  عبدالرحمن مصطفى الجديمي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 85.07 عمر راشد جابر الجروان

 تجارة دولية الواليات المتحدة االمريكية 86.62 احمد فوزي احمد الجريسي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 96.26 بدر عبد هللا حبيب الجزاف

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.89 مهدي علي محمد الجزاف

 علوم كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.3 ابراهيم أحمد خالد الجسار

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 92.8 سبيكة عبدالرحمن ابراهيم الجسار

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.66 عبد الرحمن صباح مبارك الجالوي

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 80.27 حمد عبدالحميد راشد الجليبي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 89.73 محمد ياسر عبد الرسول الجمعه

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 93.49 شروق على سعيد الجويسرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.24 خليفة احمد خليفه الجيماز

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 97.17 عبد الوهاب احمد عبدهللا الجيماز



 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.59 عثمان وليد عبد هللا الحاتم

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 90.04 محمد وليد عبد هللا خالد الحاتم

 كيميائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 84.2 محمد سليمان  جواد الحاضر

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 99.6 دالل فهد  سليمان  الحبشي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.71 علي خالد دخيل الحبشي

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 96 جعفر عبد المحسن محمد الحبيب

 مشاريع صغيرة المتحدة االمريكيةالواليات  83.29 صالح  محمد  ابراهيم  الحبيب

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.48 عبد الرحمن مبارك ناصر الحجرف

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.3 فهد عبد الرحمن احمد الحجى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.32 محمد ناصر جمعان الحجيالن

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 86.6 خالد ناجى الحدادحسين 

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 88.55 خالد صالح سالم الحديب

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.06 ابرار أسعد فراج الحربى

 هندسة كهربائية المتحدة االمريكيةالواليات  88.23 خالد مشعل سفاح مطارد خشمان الحربي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 87.62 عبد هللا خالد الفي الحربي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.23 محمد عبد هللا حسن الحرز

 كمبيوترهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 82.14 يوسف عادل جمعان الحريتى

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.43 يوسف محمد صقر الحريجي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 93.06 محمد ضرار محمد الحريص

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.71 طالل حمد عبد العزيز الحساوى

 محاسبة المتحدة االمريكيةالواليات  86.8 الزين بدر عبدالعزيز الحساوي

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 92.63 مريم عبد هللا حسن يعقوب الحسن

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.4 عبدالوهاب مشعل حسين الحسينى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.46 سليمان سامي سعد الحشان

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 86.08 وليد خالد الحمديوسف 

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 94.64 مبارك عبد العزيز  حمد  الحمدان

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 85.54 عمر محمد سالم الحملى

 هندسة كيميائية المتحدة االمريكيةالواليات  86.6 عبدهللا حمد مبارك الحميدي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.2 خالد نايف عبد الهادي الحوري

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.95 يوسف صالح بريجان الحيص

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.14 ناصر مهلهل ناصر الخالد

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 80.86 وليد مهلهل ناصر الخالد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.88 أحمد عبد هللا فالح الخالدى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 95.54 سعود حسين غانم الخالدى

 هندسة بيئية االمريكيةالواليات المتحدة  83.25 تركى محسن غنام الخالدي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80 زيد عماد صالح الخبيزي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.29 على خالد على الختالن

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 91.5 ناصر مرزوق ناصر الخرافي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.98 فهد على مبارك الخشاب

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.96 بدر فهد نعمه الخشتى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.15 جاسم طارق جاسم الخشتي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.92 مبارك طارق معتوق الخشمان

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.28 بدر ناصر عبد الرزاق الخضر

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 93.07 عبد هللا جاسم عبد هللا الخضر

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.25 آالء ناصر منصور الخضري

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 99.4 شيخة طارق  عبدالرحمن الخضري

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 90.74 محمد أنور خلف الخلف

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.6 حسن امين ناصر الخليفة

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.4 راشد ناجي عبداللطيف الخليفه



 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 97.4 مرزوق خليفه الخليفهمحمد  

 علوم كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.93 علي يوسف منصور الخليفي

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.19 رتاج راشد خميس الخميس

 هندسة معمارية المتحدة االمريكيةالواليات  87.28 ليالي عادل علي حسين علي الخميس

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80 طيبة  جمال خالد  الخواري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.38 يوسف رشيد فليفل ناصر الداهوم

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 96.43 عبد هللا وليد سعد الدبوس

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.25 محمد الدحيمنواف محمود 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.31 محمد خالد محمد الدرعاوى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91.58 على محمد عبد هللا الدشتي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 92.18 عمر محمد سعود الدعاس

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 90.49 خالد مشارى عبد هللا الدعى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 95.26 أحمد فارس ناصر الدغباسي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.65 سليمان مفيد خليفه الدغيشم

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 87.25 يوسف علي الدغيمعبدالرحمن 

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.43 دالل عبد هللا رجب الدالمه

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.53 عبد هللا محمد عجاب الدلمانى

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  88.2 عامر جراح على الدلماني

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.2 علي ابراهيم علي الدواي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.14 سالم سعد مقعد الدوسرى

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 99.16 فهد  محمد  فهد الدوسري  

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 93.55 الدوسريحسين خالد حسين 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.14 خلف تركي خلف الدوسري

 طرق تدريس -لغه االنجليزيه  الواليات المتحدة االمريكية 89.3 عبد هللا فايز نشمي الدويلة

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  83.61 أحمد نواف محيا الديحانى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.98 أنفال نواف محيا الديحاني

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.6 محمد فخري حمدان الديحاني

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.05 مفرج عبد هللا سبهان الديحاني

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 92.3 مطر طالل مطر الذايدى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.92 حمد بدر عبد هللا الذربان

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.76 شيخه انس احمد الراشد

 هندسة صناعية االمريكيةالواليات المتحدة  93.8 فهد أسامة فهد الراشد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.17 علي عبد المحسن حسين الرامزي

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 80.8 زين صالح سعد الرخيص

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.44 عبد العزيز محمد سعد الرخيص

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.67 رشود خالد رشود الرشود

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 94.2 عبدالرحمن ماجد يوسف الرشيد

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 89.02 على أحمد سعد الرشيد

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 84.13 أسامه محمد زيد الرشيدى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 84.71 عمر صالح صنيدح الرشيدى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.05 فهد بدر حمد الرشيدى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 95.53 مشاري زيد جمعان الرشيدى

 هندسة كمبيوتر االمريكية الواليات المتحدة 85.55 نواف صالح نايف الرشيدى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.37 يوسف ادغيم دهام الرشيدى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.93 يوسف وليد عزيز الرشيدى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 93.31 حصه عبد العزيز سليمان الرشيدي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.17 عبد الكريم عديهان الرشيديعبد هللا 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.6 عثمان سعود هادي الرشيدي

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.33 مساعد عبد اللطيف معتق سودان  الرشيدي



 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.89 ناصر دليم ناصر الرشيدي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 86.41 خالد نايف راشد الركيبى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 94.23 عبد هللا احمد عبد الرسول الرمضان

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.7 سعود عبد هللا مبارك الرندى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.38 محمد عبد السالم محمد الرندي

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 90.52 روابي خالد ابراهيم الروضان

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.8 صالح محمد علي الرومي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 88.98 أنوار أحمد عبد هللا الرويح

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.01 فيصل عبد هللا محمد الرويس

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 97.47 سيف بدر ناصر الرويشد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.29 عيسى عبد هللا عيسى الزايد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.34 محمد فهد الزعبىأحمد 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.65 محمد مطلق مطر الزعبى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 86.08 خالد عبدالعزيز حمد الزعبي

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  93.44 شبيب سعد عبدالهادي الزعبي

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 84.42 عبد العزيز شبيب حمد الزعبي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 91.02 عبدهللا ناصر خالد الزعبي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.14 حسين علي عبد النبي الزقاح

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 82.97 الكريم الزلزلهعلي ماجد عبد 

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 81.93 نورالغدير على جاسم الزلزله

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 87.4 سعود  محمد غصاب الزمانان

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  88.05 سعود خالد غازى الزنكى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 100 شمالن مشاري حسن الزنكي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.79 عبد العزيز يوسف عبد هللا الزهاميل

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 88.8 فهد سعود خالد الزيد

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 86.74 السالمأحمد مهدي حسين 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.64 محمد نواف سلطان السالم

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 91.55 أحمد علي حسين السبيعي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.65 عبد الرحمن ناصر سعدون السبيعي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.91 عبدهللا عيسى عبدالقادر الستالن

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 92.27 سدانى مشعل محمد السدانى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 87.15 ضرار أحمد محمد السريع

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91 عبدالوهاب  عثمان حمد السعيد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 100 يعقوب حسين احمد السعيد

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 82.06 عبد هللا فيصل جزاع السعيدى

 كمبيوترهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 81.97 عبدهللا خالد مثقال السعيدى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.24 سالم فهد جاسم السلطان

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 83.71 يوسف هانى محمد السليم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.83 راشد جمال راشد السليمان

 طب اسنان المتحدة االمريكيةالواليات  98.8 علي حسن منصور السليمان

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 94.2 سعد عادل سمحان السمحان

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 94.44 حسين صنات سفر السميرى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 92.8 خالد  حمد عبدالعزيز خالد السميط

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 82 انور احمد  السميط  عبدالعزيز

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 82.7 عبد هللا محمد أحمد السند

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 95.21 وليد خالد عبد الحميد السنى

 ادارة االعمال/ادارة االمريكيةالواليات المتحدة  80.4 فراس وليد  صالح السني

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.48 بندر خالد ناصر السهلي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.07 فواز أنور زيد السهيل



 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 95.98 ساره خالد سالم السويلم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.42 السيافيحسين علي حسين 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 94.2 عبدالعزيز  سيد حبيب سيد حسين السيد ابراهيم

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.57 سعود عامر فوزان السيف

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  82 عبدالمحسن خالد  عبدهللا السيف

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 90.86 عمر فيصل عبد الخالق السيف

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 97.91 عبد الرزاق فؤاد عبد الرزاق السيفان

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 96.2 عبد القادر خليفه سلمان الشاهين

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.19 سليمان بدر محمد الشايجى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 80.52 ناصر اسامه محمد الشايجي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.99 محمد احمد عبد هللا الشراح

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.34 الشرجىعبد هللا عايد على 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84 طالل أنور ابراهيم الشرقاوي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.46 حسن ايوب يوسف الشطي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 93.96 رغد بدر صقر الشطي

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.4 عبدالكريم وليد عبدالكريم الشطي

 علوم كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.8 يوسف عبدالسالم يوسف الشعيب

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 95.83 جاسم محمد فاضل الشكري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.46 جمانه عبدالمحسن أحمد الشمالى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.32 عبد العزيز فهد احمد الشمالى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 84.61 أحمد عيسى جاسم الشمالي

 كهربائية هندسة الواليات المتحدة االمريكية 90.4 عبد هللا سعد محمد الشمالى العجمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.32 احمد ناصر جلوى الشمرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 89.86 بدر عبد الناصر مضحى الشمرى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 84.41 جزاع ضيف هللا حمد الشمرى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 83.73 حمد ضيف هللا حمد الشمرى

 طرق تدريس -لغه االنجليزيه  الواليات المتحدة االمريكية 87.34 خالد محمد فراج الشمرى

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 91.45 ساير سالم ساير الشمرى

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 85.5 سبع على سبع الشمرى

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 85.7 صقر محمد عبد هللا الشمرى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.3 عثمان شعالن محمد الشمرى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 88.92 على غانم ثجيل الشمرى

 ادارة االعمال/ادارة المتحدة االمريكيةالواليات  88.73 مريم فارس طراد الشمرى

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 93.65 مها عبد العزيز حمود الشمرى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80.97 وقيان بركات دويح الشمرى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.15 يوسف محمد قمر الشمرى

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 80.37 الشمريأحمد حماد نواف 

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 89.26 حمود ناصر حمود الشمري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.48 عبد العزيز فهد مناور الشمري

 اسنانطب  الواليات المتحدة االمريكية 97.8 عبدالرحمن  عبدهللا سعود الشمري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.8 علي عبد هللا سالم الشمري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91 فهد سالم طعمه الشمري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 86.9 محمد بسام جايد طاهر الشمري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.93 محمد علي عبد المحسن الشمري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.38 ناصر منصور عبد الهادى الشمالن

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80 عبدهللا  مشاري عبداللطيف الشميس

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  82.11 أسامه عبد العزيز صالح الشواف

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.05 صالح طالل صالح الشويع

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 89.8 فاطمه  حامد عبدهللا الشويع



 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.38 أحمد خالد محمد الشيبه

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.84 الشيخعبد هللا محمد عبد هللا 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.6 يوسف محمد صالح  الصابري

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 88.6 خالد جمال عبداللطيف الصالح

 مدنيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 86.51 لورا بشار سامى الصالح

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 96.2 الحسين يعقوب يوسف الصايغ

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 89.15 عبد العزيز ناصر عبد الحميد الصايغ

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.58 عبد هللا عمار عبد هللا الصايغ

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 95.64 الصايغعبدهللا محمد عبدهللا 

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 88.73 يوسف احمد محمد الصايغ

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.2 أحمد عبدهللا بدر الصباح 

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91 خالد صالح دعيج الصباح

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 94.2 حمد الصبيححمد خالد 

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.88 فهد  طالل فهد  الصبيح

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84 محمد عهدي محمد الصبيح

 كهربائية هندسة الواليات المتحدة االمريكية 95.85 صالح على محمد الصدر

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 83.69 فرح شرحبيل محمد الصدر

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 87.86 الحسين أسامه على الصدي

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98 علي عادل مهدي الصفار

 هندسة معمارية االمريكيةالواليات المتحدة  87.4 عثمان حسين علي الصقر

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.23 عثمان صالح حمود الصالل

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.41 عبدالوهاب خليف نحيطر الصليلى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.45 مرزوق خالد غنيم الصويلح

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.66 الصيرفى حسين جعفر عبد هللا

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.43 أحمد محمد احمد الضامر

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 95 ساره الفي مصحب الضفيري

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  84.35 سلمان عبدالعزيز مناحى الضفيري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.52 فهد أحمد زعال الضفيري

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 96.39 سليمان محمد عبد العزيز الضويحي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 90.36 بدر خالد بدر الطاحوس

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91.11 سيد رضا الطبطبائىسيد هاشم محمد احمد 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.8 عبدالمحسن فيصل  عبدالمحسن الطبيخ

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.96 خالد مشعل فهد الطويل

 هندسة بيئية المتحدة االمريكيةالواليات  80.8 حمود عارف راشد الظفيرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.94 محمد منور مسير الظفيرى

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 82.22 بدر خيرى دبيس الظفيري

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.57 أحمد بدر عويض العازمى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.41 العازمىحمد جابر فالح 

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.83 حمد صالح حمد العازمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.07 راشد رشيد سعد العازمى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.53 سعد خالد سعد العازمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.99 سعد فهد سعد العازمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.34 سعود الفى مسيعد العازمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.87 طالل احمد راضى العازمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.7 العازمىعبد الرحمن حمود سابج 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.81 عبد هللا جاسم الفى مبارك العازمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.51 عبد هللا بدر فالح العازمى

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  84.11 عبد هللا فالح صفوق العازمى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.6 محمد مبارك سيف العازمى



 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.23 نادر فالح حمود العازمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.3 وليد سعد سعيد العازمى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.73 صنيدح العازمىيوسف مساعد 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.29 بدر مرضي مريزيج العازمي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.26 شهد فيصل عويض العازمي

 هندسة صناعية االمريكية الواليات المتحدة 84.01 عبد العزيز عادل خالد العازمي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.89 عبد هللا حامد راشد العازمي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 82.77 عبد الوهاب علي فالح العازمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.26 فهد سعد فهد العازمي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 82.83 فالح العازميفواز أحمد 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.18 لمياء احمد  عايد  العازمي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.17 محمد جمال مساعد العازمي

 هندسة صناعية االمريكيةالواليات المتحدة  81.94 محمد جابر سعود العازمي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.62 محمد عماد مرزوق محمد العازمي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80 محمد احمد مبارك العازمي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.37 مرزوق فهد مرزوق العازمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.65 العازميناصر بدر محمد  

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.9 نايف فالح مطلق العازمي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 87.03 أحمد يوسف مبارك العامر

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  89.29 عبد هللا صالح عبد هللا العبد هللا

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 89 سدن داود حمد العبدالجليل

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 93.61 ساره خالد يوسف العبدهللا الصايغ

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.45 مشعل عبدالرحمن سعود العبدلى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 99.4 مشعل مساعد العبكلمحمد 

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 86.25 بدر خالد علي العبيد

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.61 عبد هللا براك عبد هللا العبيد

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  94.2 عبدهللا محمد طارق العبيد

 علوم كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.48 عبد الرحمن عبد هللا محمد العبيدان

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 88.16 فال يوسف مشارى العبيدان

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 87.82 مضاوى موسى مبارك العبيدان

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.61 بندر فيصل حمدان العتيبى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 92.48 خالد صالح سعد العتيبى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 85.61 زايد محمد زايد العتيبى

 هندسة صناعية االمريكيةالواليات المتحدة  82.56 زياد ناصر صالح العتيبى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 86.17 عبد هللا سالم مبارك العتيبى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 89.37 فهد طالل سفر العتيبى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.06 محمد عبد هللا حريمل العتيبى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.98 منصور تركى العتيبىمحمد 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.25 يوسف مشعل نادر العتيبى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.77 بدر عبد هللا عفتان العتيبي

 هندسة كيميائية المتحدة االمريكيةالواليات  82.91 بندر فيصل بندر  العتيبي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.19 خالد حسين كتاب العتيبي

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 86.4 سعود سفر مسفر العتيبي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 94.34 عادل متعب مقعد العتيبي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.51 حزام مطلق العتيبيعبد هللا 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.6 فهد فالح بداح العتيبي 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.3 فواز فوزي خلف العتيبي

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  83.3 عبدالعزيز  بدر عبدهللا العتيق

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 90.6 عبدالوهاب طارق صالح العتيقي



 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 86.08 أحمد مشعل أحمد العثمان

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 85.33 أحمد نشمي نومان العجاجي الفضلي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.23 العجمى حمدان مسفر سعود

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.04 سالم محمد زباران العجمى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 81.6 سلطان على فهد العجمى

 معماريةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 91.72 شيخه مشعل حمد العجمى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.27 صالح راشد راشد العجمى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88.93 عبد الرحمن مبارك فهيد العجمى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.35 عبد الرحمن عبد هللا محمد العجمى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 84.58 ناصر العجمىعبد هللا فهد 

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 81.46 عبد هللا محمد عويضه العجمى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 85.47 عبد المحسن محمد محسن العجمى

 هندسة كمبيوتر االمريكية الواليات المتحدة 81.86 عبدهللا حمد ضيدان العجمى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88 عبدالوهاب عبدهللا مانع العجمى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 90.52 عمر محمد فهيد عروان  العجمى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.68 فهد راشد فهد العجمى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 85.29 فهد العجمىمبارك راشد 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.34 مبارك راسم بخيت العجمى

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 89.14 محمد جديع حسن العجمى

 هندسة معمارية االمريكيةالواليات المتحدة  85.05 محمد حمد محمد العجمى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.52 محمد حمد عويضه العجمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.31 منصور على محمد العجمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.96 ناصر مبارك محمد العجمى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.11 ناصر العجمىناصر حمد 

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 82.97 ناصر نايف ناصر العجمى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.28 بداح غانم بداح العجمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.27 سعود محمد مانع العجمي

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 86.02 سلمان عامر محمد العجمي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 95.6 عبدالعزيز خالد سلطان العجمي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 82.4 عبدهللا راشد فهد العجمي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.68 فالح عبد هللا فالح العجمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 92.35 محمد خالد محمد العجمي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.96 ناصر محمد ناصر العجمي

 المعلوماتادارة نظم  الواليات المتحدة االمريكية 82.57 نوف جابر عبدهللا العجمي

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 95.4 غنيمه يوسف سعد العدساني

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 88.78 أحمد جزاع حماد العدواني

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 96.28 ديما فهد عباد العدواني

 طرق تدريس -لغه االنجليزيه  الواليات المتحدة االمريكية 93.38 لطيفه مزيد خلف العدواني

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.73 محمد سامى محمد  العربيد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.2 يوسف عادل خليفه العربيد

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.34 محمد راجس دغيم العرفاني

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 86.94 عبدالهادي حمود نهار العصفور الهاجري

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 82.6 عبدالوهاب فهد هويدى العصيمى

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 91.42 مصعب محمد ناصر العصيمى

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 80 العصيميدخيل احمد دخيل 

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.4 فهد احمد دخيل العصيمي

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 80 محمد احمد دخيل العصيمي

 بيئيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 84.25 جراح عايد شامان العضيله المطيري

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 81.59 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العطار



 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 83.73 زينب محمد جواد صالح العطار

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.87 سلمان موسى جواد العطار

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.58 العطارمحمد نواف محمد 

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 90.61 مهدي عبدالعزيز  ابراهيم  العطار

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 84.2 محمـد  جابر محمد العطوان 

 طرق تدريس -لغه االنجليزيه  الواليات المتحدة االمريكية 91.08 عبد هللا يوسف حسين العطيه

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.79 عبد هللا فؤاد سعود العقيل

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 96.8 محمد  فهد محمد العلوش

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.65 داود صالح حسن العلى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 89.96 الحميد عبد المحسن العلىعبد المحسن عبد 

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 82 عبدالوهاب رياض علي العلي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 94.2 علي جاسم عبدهللا العلي

 هندسة كيميائية االمريكيةالواليات المتحدة  84.48 معاذ حمد محمد العلي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.09 رائد مبارك محمد العماني

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 86 راشد فهد محمد العمر

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 90.2 يوسف محمد علي العمر

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.5 عبدالعزيز بدر علي العمران

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.65 عبد هللا يحيى عبد هللا العمير

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.97 مصعب فيصل سعد العمير

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 84.37 سعود عبد الرحمن على العميرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83 يوسف داود سلمان العميري

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.8 سلطان عبدهللا رمضان العنزى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.23 سلمان مصلح رحيل العنزى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.85 عبد الرحمن محمد خزعل العنزى

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 83.58 عبدهللا غانم طرقى العنزى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 93.58 عبدالوهاب سعد خالد العنزى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.79 عمر عقيل مجيبل العنزى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.36 عادل محمد العنزى فهد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 92.47 محمد احمد على العنزى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.83 محمد هادى سالم العنزى

 هندسة بيئية االمريكيةالواليات المتحدة  92.81 منصور عايد مخلف العنزى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 94.2 أمالك جزاع عطاهلل العنزي

 تجارة دولية الواليات المتحدة االمريكية 80 احمد عبدالرحمن فرج العنزي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 91.41 بندر محمد صاهود العنزي

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 99.4 العنزيتمارا مبارك شخير 

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 96.6 روان محمد غازي العنزي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.63 عبد الرحمن ابراهيم مناحي العنزي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 97.4 عبدالعزيز  فهد عساف العنزي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.1 عبدالهادي حسن احمد العنزي

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 93.85 عطاهللا محمد عطاهللا العنزي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.31 فهاد محمد فهاد العنزي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.52 مناحي خالد مناحي العنزي

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 82.26 نشمي محمد نشمي العنزي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 92 نور زايد راوي العنزي

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.19 فهد صالح محمد العوضى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 83.97 محمد العوضىمحمد جاسم 

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 96.33 احمد صديق احمد عبدهللا العوضي

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 80 ريم بشار محمد العوضي

 علوم سياسية االمريكيةالواليات المتحدة  96.8 سعاد خالد عبدالوهاب العوضي



 مشاريع صغيرة الواليات المتحدة االمريكية 82.8 طالل بشار  محمد  العوضي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.09 عمر جمال ابراهيم العوضي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 81 غاليه محمد عبدهللا العوضي

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 87.4 لولوه محمد  عبد الجليل  العوضي 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 95.61 محمد فوزي محمد العوضي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.24 أحمد سالم مطلق العويد

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  82.69 برجس فالح برجس محمد العيد

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.47 منى حسن عبدهللا العيدان

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 83 حامد بدر صالح العيسى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.6 خالد عيسى خالد العيسى

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 82.8 بدرية داود حمود الغانم

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.17 حسن جاسم حسن الغانم

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 83.4 عبدالعزيز مرزوق علي الغانم

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 100 لولوة سعود فيصل الغانم

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 81.37 محمد  خليفه حمود  الغانم 

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 94.6 مريم بشار يوسف الغانم

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 89.82 رتاج  فهد   عبدالسالم الغريب

 صناعية هندسة الواليات المتحدة االمريكية 81.08 سعد مرزوق سعد الغريب

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.13 مشارى على ابراهيم الغريب

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 93.47 يوسف دغيمان مرزوق الغضورى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.8 فهد عدنان فهد الغنام

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 94.8 راشد وليد محمد الغنيمان 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 93 طيبة  عصام عبدالرحمن  الفايز

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.23 سليمان احمد محمد الفراج

 مدنيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 88.2 علي عبداألمير  عبدالرضا الفرج

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.24 مهدى احمد عبد هللا الفرحان

 التربية الخاصة / لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة الواليات المتحدة االمريكية 92.49 الحوراء زينب مؤيد خزعل جاسب الفرس

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 92.5 ضاري طارق فهد الفريح

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 85.6 أسامة عبدالحكيم احمد الفزيع

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80.83 عبد الرزاق امير خالوى الفضلى

 الكيمياء الواليات المتحدة االمريكية 80.6 حسين أحمد سلطان الفضلي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.6 عبدهللا منصور خالوي الفضلي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80.75 فاطمه يعقوب امان الفليج

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.63 حمود صباح فهد الفهد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.24 عبدللعزيز محمد فوزان  الفهد

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 84.54 عبد هللا فهد الفهدعلي 

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.8 فهد محمد فهد الفهد

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 81 خالد وليد فيصل الفهيد

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 100 محمد حمد محمد الفوزان

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 87 شروق سعيد احمد الفيلكاوي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 91.37 عبد الرحمن خالد قاسم الفيلكاوي

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 97.6 عبدهللا محمد علي القاضي

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 93.2 عبدالعزيز فهاد فالح القحطاني

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 90 محمد سعيد سعد القحطاني

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.84 محمد سعد عثمان القحطاني

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 89.1 ثامر سعد محمد القحيصان

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95 قطامي مشاري يوسف القطامي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 91.56 حسين عبد العزيز عبد العظيم القطان

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.88 حسين محمد سلمان القطان



 هندسة مدنية االمريكيةالواليات المتحدة  93.55 داود سليمان عبدهللا القطان

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 93.27 على فاضل ابراهيم القطان

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.33 علي محمد منصور القطان

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.01 علي وائل يعقوب القطان

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 83.84 القطانمساعد احمد مساعد 

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 93.89 ناصر بشار حسين القطان

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 82.16 بتول عبد هللا عباس القالف

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 86.92 جاسم على جاسم القالف

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 86.09 شهد عبد الرضا سرور القالف

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.34 صالح احمد صالح القالف

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 93.91 عبد الرحمن طالل كاظم القالف

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 92.46 عبد هللا عادل جاسم القالف

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 92.65 عمار جابر اسماعيل القالف

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.58 غدير سالم عبد هللا القالف

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 93.69 مهدي محمد أحمد القالف

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 95.91 جواد القالفيوسف هاشم 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.9 يوسف سلمان داود القالف

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 87.51 عبداللطيف سليمان بندر القمالس

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  84.61 على عادل زهير الكروف

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.1 عبد هللا راشد محمد الكفيدى

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 89.8 عبدالعزيز علي  عبدالعزيز الكليب

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.78 عبدالعزيز جاسم محمد الكندرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88.9 احمد الكندرىعمر محمد 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 87.75 محمد جاسم محمد الكندرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.74 محمد حسن احمد الكندرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.56 خالد عبد الرحمن عبد الرحيم علي عبدالرحيم الكندري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 100 سارة عادل عبدهللا الكندري

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.49 عبد العزيز يوسف علي عبد هللا الكندري 

 هندسة مدنية االمريكيةالواليات المتحدة  88 عبدالمحسن  عبدالوهاب  أحمد  الكندري

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 85.56 علي أحمد علي الكندري

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 91.2 فهد  عبدالرحمن محمد الكندري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.85 محمد فيصل محمد الكندري

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 83 الكندريمحمد احمد محمد 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.27 محمد جمال محمود الكندري

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.08 ضاري عبد هللا قدوري الالمي

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 88.04 غالية عبدهللا عيسى اللوغاني

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 94.4 محمد احمد عاشور المؤمن

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 99.69 مهند مثنى على المؤمن

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 81.85 سدن محمد عبدهللا الماجد

 طب اسنان المتحدة االمريكيةالواليات  97.42 فهد نايف ماجد الماجد

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 85.95 مطر بدر مطر الماجدى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.78 محمد عبد هللا مرزوق المبارك

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.21 حسين عبد العزيز خليفه المجادى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.73 محمد مساعد المجرنأحمد 

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 83.8 انوار مؤيد عبدالرزاق المجلهم

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 91.2 فاطمة محمد جاسم المحميد

 تصميم داخلي المتحدة االمريكيةالواليات  99.2 سدن يوسف يعقوب المختار

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 80 جود خالد فهد المخلد

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.8 محمد  عبدالرحمن احمد المخيزيم



 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 90.63 فهد حمد فهد المذكور

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 92.55 المذنعثمان جاسم عبد هللا 

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 87.93 براك ابراهيم مصطفى المرزوق

 مشاريع صغيرة الواليات المتحدة االمريكية 90.4 سعود عبدالعزيز سعود المرزوق

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.31 سالم جابر محمد المرى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.52 فيصل راشد فيصل المرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.64 عبدالرحمن محمد محسن المري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.33 محمد راشد عبدالمحسن المري

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 87 فهد خالد عبدالعزيز المريخي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 97.2 محمد  احمد عبدالعزيز المريخي

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 83.4 مريم ابراهيم محمد المزيدي

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 80.88 سالم على مرزوق المساعيد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 90.4 فاضل المسريعبد هللا علي 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.93 دالل فارس عبد العزيز المسعود

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.23 سالم فيصل سالم المسعود

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  82.62 محمد عبد الناصر عبد هللا المسعود

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.71 داليا سعود عبد الحميد المسلم

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.27 صالح احمد صالح المسلم

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88.18 هاشم عدنان هاشم المسلم

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 96.02 يوسف ادريس عيسى المسلم

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80.05 ناصر أحمد عبد هللا المشخص

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.86 ناصر محمد ناصر المشوط

 هندسة بيئية المتحدة االمريكيةالواليات  82.06 طالل عبد الكريم مبارك المشيلح

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 91.28 علي محمد عبد هللا المصيليخ

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.06 مهدي خالد احمد المصيليخ

 تجارة دولية الواليات المتحدة االمريكية 81.23 على خالد احمد المضحى

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 88.6 المطاوعةشمالن صباح سالم 

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 89.91 مجبل ناصر مجبل المطوطح

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 99.4 غزالن  سليمان بدر المطوع 

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 93.8 مروة فهد يعقوب المطوع

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 82.8 براك المطيربراك عبدالمحسن 

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 80.11 أسامه منصور فراج المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.29 بدر مساعد عوض المطيرى

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 84.68 خلف ناصر خلف المطيرى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 85.5 راشد سعيد مزيد المطيرى

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 80.28 رغد جريد دريميح المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.51 سالم بدر رفاع المطيرى

 هندسة بيئية المتحدة االمريكيةالواليات  88.33 سلمان سعد مطلق المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 95.87 عبد الرحمن عادل امنيف المطيرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.38 عبد العزيز صالح خالد المطيرى

 مدنيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 89.14 عبد هللا احمد مناور المطيرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.96 عبد المحسن فهد عبد العزيز المطيرى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.5 عبداالله مرزوق هذال المطيرى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 94.3 عمر احمد ناصر المطيرى

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 89.04 غزيل مشعل نافع المطيرى

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 94.13 فهد جلوى ماجد المطيرى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.41 فيصل بدر خالد المطيرى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 81.86 ماجد صقر دحيم المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 88.05 مبارك فيصل الفى المطيرى



 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.52 مجبل نايف مجبل المطيرى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 90 محمد احمد نجم عبدهللا جابر سهيل المطيرى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.26 محمد عبد هللا سعدى المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.54 محمد بدر محمد المطيرى

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 82.02 مشارى غازى مطلق المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.91 نايف شعاق صحن المطيرى

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 82.3 محمد شليل المطيرى نور

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 83.17 ود فالح ماشع المطيرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 91.38 يوسف فيصل محمد مثال المطيرى

 هندسة بيئية االمريكيةالواليات المتحدة  82.29 يوسف حامد غازي المطيرى

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 80.69 أحمد حسين ادبيان المطيري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.84 اجريس احمد اجريس المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.18 الحميدي محمد الحميدي المطيري

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.4 تركي عبدالعزيز عموش المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.81 جراح مشعل ذيبان المطيري

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.37 حزام خالد حزام المطيري

 هندسة بيئية المتحدة االمريكيةالواليات  80 حمزه عبد هللا الفى المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.28 حمود حامد حمود المطيري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88.15 خالد مطلق خالد المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.3 خالد فهد خلف المطيري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.25 المطيري راشد هزاع مطلق

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 82.35 رحيل مناحي ذياب المطيري

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.74 سعد سعدون فهد برغش المطيري

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  84.84 سعود غازي ناصر المطيري

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 87.34 صبا عبدالرحمن عبدالمحسن المطيري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.62 عبد الرحمن خالد حزام المطيري

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 89 عبدالعزيز  محمد  متعب المطيري

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 85.48 عبدهللا سعد سباح المطيري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.01 فهد عوض فهد المطيري

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 87.39 ماجد تركى ماجد المطيري

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  94.32 محمد موسى عيسى المطيري

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 88.89 محمد فالح محمد المطيري

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.94 محمد فهد محمد المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.57 محمد حمود محمد المطيري

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.07 المطيريمشعل نادر مطر 

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 81.88 ناصر سالم ناصر المطيري

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 85.4 طالل علي  ابراهيم المعيلي

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 87.5 روان هشام عبدالوهاب المفتي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 84.41 سعد خالد سعد المفرح العازمي

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 93.45 مشاري طامي عبد هللا المقاطع

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 90.61 عبد هللا فهد حمد المكراد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 84.95 عبد الرحمن عبد العزيز حسين المكيمى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.2 خالد  أنور علي المال

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 81.02 محمد ياسين عبد هللا المال

 كمبيوترهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 82.76 عبدالرحمن طارق علي المال الجفيري

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 98.59 ضاري أحمد حامد الملحم

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.91 جاسم ماجد جاسم المنصور

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 100 سلمى صالح عبداللطيف المنيس

 رياضيات المتحدة االمريكيةالواليات  100 نوره صالح عبداللطيف المنيس



 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 80.49 فيصل على جواد المهدى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.23 سيد حامد جعفر علي المهري

 اقتصاد الواليات المتحدة االمريكية 91.26 مشعل كريم سليمان المواش

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.39 المورجي العتيبيراكان مساعد محمد 

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.89 حسين احمد عيسى الموسوى

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 92.8 ساره مهدى سيد الموسوى

 هندسة كهربائية المتحدة االمريكيةالواليات  100 سيد حسن مرتضى سيد محمد باقر الموسوي

 مشاريع صغيرة الواليات المتحدة االمريكية 86.4 علي زيد مصطفى الموسوي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 86.8 يعقوب  يوسف ابراهيم  الموسوي 

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.38 فيصل محمد عوض الموعد الشمري

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.96 حمد طالل جمعه الميعان

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.65 حمد فيصل عبد الرضا الميل

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 86.6 خالد  يوسف راضي الناصر

 هندسة مدنية االمريكيةالواليات المتحدة  93.6 عبدالوهاب خالد عبداللطيف الناصر

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.14 يوسف محمد خميس الناصر

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.82 سعود نواف صقر النجدي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.32 أحمد مساعد سعد النسيم

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 84.81 النصارحمد يوسف عبد العزيز 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 91.8 عبدهللا  عبدالرحمن محمد النصار

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.74 فيصل نايف مرزوق النصافى

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  94.06 علي بدر علي النصيب

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 81.47 عبد هللا أحمد شهاب النعمه

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.76 آيه ناصر راشد النعيمي

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.8 عبدالوهاب  خالد  طاهر حسن  النكاس 

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 88.83 المحسن طاهر حسن النكاسمريم عبد 

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 86.82 محمد سعد محمد النمالن

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.61 باسل قصى محمد النورى

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  95.16 محمد جاسم محمد النورى

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.63 حسن محمد عبد هللا النومس

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.94 عبد العزيز ناصر عبيد النومس

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 80.24 عبد الوهاب محمد عبد هللا النومس

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 80.8 مشاري  سعد  عيسى النومس

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 94.99 ساره ناصر جايز الهاجرى

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.74 تركي هادى منصور الهاجري

 معمار المتحدة االمريكيةالواليات  92 زينه مشعل عبدالعزيز الهاجري

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.81 عبد هللا محمد صقر الهاجري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.66 فهد نايف حضرم الهاجري

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 87.79 محمد بدر شافي الهاجري

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 82.4 ناصر بدر ناصر الهاجري

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 95.2 سيد حسن عبدالمطلب محمد الهاشمي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 88.47 عبد هللا سلطان عبد هللا الهاشمي العجمي

 تجارة دولية الواليات المتحدة االمريكية 80.01 عبد العزيز عبد هللا عبد العزيز الهديب

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.11 مبارك عبد هللا مبارك الهديه

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.85 سالم عبد هللا نصار الهران

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 89.39 طالل ناصر مزيد الهرشانى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 93.24 قضيان هادى قضيان الهرشانى

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 93.47 بتول جواد عبد الرضا الهزيم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 86.2 أويس يوسف عبدالرزاق الهندال

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 81.09 محمد مطلق ثامر الهندال



 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.77 يوسف يعقوب مبارك الهندال

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 87.25 يوسف غازى يوسف الهندي

 مدنيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 99.2 غنى طالل إبراهيم الهنيدي

 عالقات دولية الواليات المتحدة االمريكية 90.13 ثنيان جاسم عبد الرحيم الهولى

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 87.77 ديمه حسين يوسف الهولي

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 92.2 محمد  عبدالعزيز ابراهيم الهولي

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.15 الواديعبدالرحمن صالح عبدالوهاب 

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 88.45 أنور بدر سعود الوزان

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 83.45 حمد محمد تركي الوزان

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 95.66 الجوى رائد يوسف الوهيب

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 100 خالد صالح خالد الوهيب

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 91.5 عبد العزيز نجم فيصل الياسين

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 85.71 وليد يوسف عبد هللا الياقوت

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 88.78 اليعقوبعبد هللا على محمد 

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 84.05 ريان احمد يوسف اليوسف

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.4 عبدالوهاب معاذ عبدالواحد امان عبدهللا

 هندسة معمارية االمريكية الواليات المتحدة 88.9 زهراء ايمن محمد باشا محمد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 93.4 علي عمار  عبدهللا باقر

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 90.14 جمانه اسحق غالم باقرى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.82 جاسم محمد عبدالخالق بن رضا

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 85.03 ساره محمد مبارك بن علي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 94.24 شريفه عيسى على بن عيسى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.26 علي فالح شابور بهبهاني

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 94.24 فاطمه ناصر خضير بهزاد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 86 صالح  احمد جعفر بوحمد

 تمويل الواليات المتحدة االمريكية 97.32 وجل مرزوق خالد بودي

 هندسة بترول الواليات المتحدة االمريكية 91.42 جاسم راشد جاسم بوراشد

 كمبيوترعلوم  الواليات المتحدة االمريكية 84.03 شمالن فهد محمد بورحمه

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.78 رغد خالد عبد هللا بوشهرى

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 85.61 محمد عدنان محمد بوطيبان

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 93.1 عبد هللا حسن محمد بوعباس

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 82.87 رنيم فيصل عادل بوعركي

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 84.77 شهاب فهد شهاب بوفتين

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.4 فاطمه حسين صالح بوقريص

 معمار الواليات المتحدة االمريكية 91.2 فضة حمزه عباس تقي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.98 محمد هاني محمد تقي

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 91.74 ديما جاسم محمد ثاني

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.03 سليمان خالد ناصر ثاني

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 89.47 سعود سليمان عبد هللا جابر

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 87.87 حمد احمد حمد جروان

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 90.4 محمد مهدي عبدهللا جمال

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 92.52 حسين ماهر عباس جمعه

 هندسة كيميائية االمريكيةالواليات المتحدة  86.01 يوسف مشارى خليل جمعه

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.42 عبد الوهاب أنس محمد حجى محمد

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 83 حمد أسعد  مالك حسن

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.88 على عبدهللا عاشور حسن

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 96.04 اسماعيل حسنعلي صالح 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 93.28 مشارى يعقوب مصطفى حسن

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 90.2 يعقوب وائل حسين حسن



 محاسبة االمريكيةالواليات المتحدة  84.38 يعقوب عباس طاهر سليم حسن

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.88 عمر احمد عبد الرحمن حسن الحمادي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.33 أحمد بدر أحمد حسين

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 95.73 جنى طارق عبدهللا حسين

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.84 سلمان حبيب ظاهر حسين

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 90.83 عبد الوهاب اسماعيل يحيى حسين

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 100 كوثر حسن عبدهللا حسين

 صناعيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 96.4 محمد علي  ميثم عبدالكريم حسين

 فيزياء الواليات المتحدة االمريكية 82.19 عبد هللا سالم عبد الرحمن حميدى

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 89.7 أحمد حسين علي حياتي

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 84.08 علي محمد صالح حيدر

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  88.84 محمد هادي صالح خاجه

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 100 يوسف فاضل الياس خداده

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 83.12 بيبى فواز عبد المجيد خريبط

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 98.21 حوراء بدر موسى خسروه

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.78 لولوه أحمد عيد خلف

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 85.26 سعود فهد مونس خليف سالم

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 84.76 عبدالرحمن فوزي عبدالوهاب خورشيد

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.34 عبد الوهاب عبد السالم جودى درويش جاسم

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.38 علي محمد حسن محمود دشتى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 86.24 عبد هللا شاكر محمود دشتي

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 95.4 يعقوب يوسف يعقوب  ربيعة

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 87.62 محمد أحمد عبد الملك رجبأحمد 

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 89.54 رشيد سامي علي رجب

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 90.05 روان مصطفى محمد رمضان

 محاسبة االمريكيةالواليات المتحدة  89.51 مريم مرتضى محمد رمضان

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 83.9 محمد نايف محمد زامل بن منازل

 التربية الخاصة / لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة الواليات المتحدة االمريكية 80.18 رتاج سليمان عباس زينل

 معماريةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 95.51 يعقوب مصطفى سالم سالم

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.58 يوسف ماجد عبد الرحمن سبتى

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 85.18 خالد حمود فالح سعود

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 84.41 عبد هللا محمد فيروز سعيد

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.2 عبدالعزيز خالد بشير سلمان

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 80.05 فيصل فهد فيصل سليم

 تسويق الواليات المتحدة االمريكية 86.83 فاتن يوسف سليمان سليمان

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 85.52 عبدالرحمن نبيه عبدهللا شعبان

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 85.62 جاسم محمود شمس الدينعبد هللا 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.68 أحمد علي عيسى شموه

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.2 علي حمزه عباس شهاب

 هندسة بترول االمريكيةالواليات المتحدة  95.52 سارة عبد اللطيف حسين شيشتر

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 100 ماريا عباس محمود شيشتر

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.19 فرح عدنان ابراهيم صادقي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.11 عبد العزيز عبد هللا احمد صالح

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.48 بوعباسجاسم حبيب مهدي حسن صالح 

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 89.17 عبد هللا عيسى أحمد صفر محمد

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 87.72 عبد هللا عبد الرشيد يوسف طالب

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  84.75 محمد نجم عبد هللا طالب

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.84 أحمد خالد عاطف ظاهر

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 87.57 أبرار بسام حبيب محمد عباس



 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 91.24 بتول رضا أحمد عباس

 ادارة نظم المعلومات الواليات المتحدة االمريكية 85.94 محمد عبد السالماسامه احمد 

 تصميم داخلي الواليات المتحدة االمريكية 83.55 عاليه أحمد محمد عبد السالم

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 91.93 اناهيد بسام عبد هللا علي عبد هللا

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 90.17 حسين محمد عبد النبي عبد هللا

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 85.87 حسين محمود مال هللا عبد هللا

 هندسة بيئية الواليات المتحدة االمريكية 88.4 سعد خالد سعد عبد هللا

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.21 فاطمه عباس عبد العزيز عبد هللا

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 90.81 محمد اسامه حسن عبد هللا

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 88.55 محمد سلطان جوهر عبد هللا

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 88.92 مشعل عادل حاجي عبد هللا

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.69 أبل الريان احمد على عبد هللا

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 97.76 عبدالمحسن فاضل علي عبدالرحمن

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 84.2 نوف رعد محمد عبدالرحمن

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 86.22 سالم أنور عبدالحميد عبدهللا

 هندسة معمارية الواليات المتحدة االمريكية 95.65 حوراء عمار عبدالحسين على

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.12 عادل حسين محمد على

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 92.63 عيسى على عبد الرحيم على

 هندسة كهربائية االمريكيةالواليات المتحدة  92.24 حمد طالب فاضل علي

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 88.33 ساره كاثرين عارف عبدالرضا علي

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 91.61 عبد الوهاب علي محمد علي

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.98 عبدالعزيز علي يوسف علي

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.98 عليفاطمه جاسم محمد 

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 83.34 نور محمد حسن علي

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.51 بدر كمال اسماعيل علي كمال

 إعالم الواليات المتحدة االمريكية 81.08 مراد سمير مراد على مراد

 ادارة االعمال/ادارة الواليات المتحدة االمريكية 84.6 عمورسلمان عادل حسن 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 88.15 حسين خلف حسين عنانى

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 87.65 محمد فاضل عباس عيدى

 كهربائيةهندسة  الواليات المتحدة االمريكية 86.64 يوسف عيسى عبد هللا عيسى جابر

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 87.87 عبد هللا طارق حبيب غريب

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 83.97 مبارك سعد محمد غريب

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.53 يوسف عمار يعقوب غلوم

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.33 الحمد عبدالناصر عبدالرحيم فخرو

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.35 فايز محمد ذعار فهاد

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 93.08 مساعد وليد مساعد المجاوب فهران

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 88.68 يوسف جمال عبد هللا فوالد

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.41 المحسن عبد هللا فريد قاسمعبد 

 علوم التغذية الواليات المتحدة االمريكية 85.33 كوثر عماد عبد الكريم قطافه

 محاسبة الواليات المتحدة االمريكية 83.37 حمد محمد احمد قلي

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  80.38 حبيب رياض حبيب قمبر

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.96 صالح أحمد السيد كرم

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.04 ضارى عبد العزيز عيسى كريم

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 82.8 علي  حسن محمود كريم

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 87.95 محمد كمال احمد كمال

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.3 عبدالرحمن عادل عبدالرحمن كندري

 هندسة كيميائية الواليات المتحدة االمريكية 96.34 عبد الوهاب محمد عبد هللا كنكونى

 طرق تدريس -لغه االنجليزيه  الواليات المتحدة االمريكية 94.06 جاسمين على جاسم ماحسين

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 84.36 بدر صقر فيروز مال هللا



 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 85.8 زين يوسف ياسين مال هللا

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 80.9 يوسف عبد هللا عيسى مال هللا

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.85 عبد هللا دينار مباركعبد الرحمن 

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 98.4 مبارك ماجد مبارك مبارك

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 80.19 مشارى وليد عبد الكريم مبارك

 هندسة كمبيوتر االمريكيةالواليات المتحدة  83.97 علي عدنان علي محمد

 هندسة مدنية الواليات المتحدة االمريكية 91.87 فراس أحمد عاشور محمد

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.8 مساعد فيصل يوسف  محمد

 علوم سياسية الواليات المتحدة االمريكية 92.05 يوسف عماد على محمد

 هندسة بيئية المتحدة االمريكيةالواليات  82.52 يوسف رضا حسن محمد

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 85.23 عبد هللا خالد عبد هللا محمد رضا

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.8 داود على حسين مدوه

 هندسة كهربائية الواليات المتحدة االمريكية 86.05 عبدالعزيز محمد عبدالرضا مراد

 االحياء الواليات المتحدة االمريكية 92.62 نايف عبد االمير مرزوق ضي

 أداب / لغة إنجليزية الواليات المتحدة االمريكية 91.96 عبد هللا مصطفى محمد مصطفى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 81.06 عبدهللا فيصل عبدهللا مطر

 هندسة كمبيوتر المتحدة االمريكيةالواليات  80 خالد مشعل حمد مطلق حمد

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 84.37 العنود صالح علي ملك

 طب بشري الواليات المتحدة االمريكية 98.39 ساره صالح على ملك

 هندسة كمبيوتر الواليات المتحدة االمريكية 93.59 سيد مصطفى عباس عبد الرسول موسوي

 طب اسنان الواليات المتحدة االمريكية 96.9 إبراهيم هاديإبراهيم طارق 

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 82.03 حمد سالم حمد هليل العازمى

 هندسة صناعية الواليات المتحدة االمريكية 83.36 على سيف عبد الكريم هندال

 ادارة نظم المعلومات االمريكيةالواليات المتحدة  81.9 خالد سرور خالد وبران السيحان

 طب اسنان جمهورية ايرلندا 98.05 أبرار حسين شعبان أبل

 علم العمارة جمهورية ايرلندا 90 رهف أحمد عارف أبل

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.92 نور فيصل رمضان أبل

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.39 علي حسن يوسف ابل

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 84 حسين علي حسين احمد

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.49 عبد هللا جواد عباس اسماعيل

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.43 فاطمه الزهراء محمد ابراهيم اشكنانى

 الكيمياء جمهورية ايرلندا 85.39 أحمد رائد احمد األحمد

 صيدلة ايرلنداجمهورية  94.69 خالد ابراهيم خالد االبراهيم

 العالج االشعاعي جمهورية ايرلندا 89.94 جوري عبد المنعم حسن االستاذ

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.87 فاطمه ابراهيم محمد االستاذ

 علم العمارة جمهورية ايرلندا 80.88 محمد حسين جواد االمير

 طيرانهندسة  جمهورية ايرلندا 92.62 يوسف ابراهيم عبد هللا االنصارى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.32 حسين على حسين الباذر

 هندسة كهربائية جمهورية ايرلندا 86.72 عبدهللا ناصر حسين الباذر

 علم االحياء المجهري جمهورية ايرلندا 96.73 عبد هللا موسى عبد الرحمن البالول

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.19 خديجه عادل حسين البحرانى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.67 عبدالعزيز دبوس عواد البرازى

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 90.04 زهراء موسى غالب البصيري

 االتصاالت المتنقلة واالمن جمهورية ايرلندا 86.68 عبد العزيز طارق علي البلوشي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.48 نوف سلمان طاهر البناي

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.79 طالل ابراهيم التركىتركى 

 تمويل جمهورية ايرلندا 84.31 رقيه عمار عباس الجزاف

 العالج االشعاعي جمهورية ايرلندا 85.83 مريم محمد يوسف الجليجل

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 92.4 احمد  محمد حمد الجويعد



 صيدلة ايرلنداجمهورية  93.13 محمد مبارك صقر الجيماز

 هندسة كهربائية جمهورية ايرلندا 89.11 يعقوب محمد يعقوب الحاتم

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.25 حسن على حسن الحاظر

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.96 دعاء على حسن الحاظر

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 مبارك فهد مبارك الحجرف

 صيدلة جمهورية ايرلندا 92.97 محمد نايف شطيط الحربى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.22 محمد عادل محمد الحسينى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.19 عبد الرحمن محمد مساعد الحميده

 محاسبة جمهورية ايرلندا 88.59 ساره غانم جاسم الحنجري

 صيدلة جمهورية ايرلندا 96.41 عمر طارق عبد هللا الحوطي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.53 ياسر مبارك الحيدردالل 

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.91 ريماس عبد الحميد حبيب الخالدى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 أسامه يوسف حبيب الخالدي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 عبدالعزيز احمد عبداللطيف الخالدي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.8 محمد بندر عقيل الخالدي

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 93.91 عبداللطيف فهد فارس الخرينج

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.42 فاطمه اسامه محمد صالح الخشتى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.33 عبد المجيد  محمد عبد المجيد الخنفر

 هندسة مدنية ايرلنداجمهورية  84.02 محمد حسين عبد الرسول الخياط

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.32 جمانه عمر سعد الدخيل

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 83.16 محمد أحمد فاضل الدريس

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.16 عبد هللا عبد الرحمن ابراهيم الدعيج

 المجهريعلم االحياء  جمهورية ايرلندا 88.67 فاطمة محمد صفر الدمخى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.71 منار نواف ابراهيم الدوسرى

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 82.6 ناصر حسن محمد الدوسرى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.42 باسل بدر محسن الديحاني

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.35 علي عارف عبدالعزيز الراشد

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.02 سعيد محمد سعيد الرشيدي

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 81.49 عبدهللا فيصل عبيد الرشيدي

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 94.2 ضرار  انور سليم الرفيدي

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 90.01 شيخه عادل ابراهيم الرميح

 طب بشري ايرلنداجمهورية  99.87 نور مساعد محمد الزامل

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 92.8 دخيل  عبيد دخيل الزماي

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.94 عبد هللا حمود دخيل الزماي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 لولوه مساعد فالح السالم

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.29 احمد صالح احمد السعيد

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.36 محمد السعيدمحمد فهد 

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.6 الحسن مرتضى عايش السالمين

 علم االحياء المجهري جمهورية ايرلندا 85.62 عبد العزيز عبد هللا علي السميطي

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.49 شهد صالح فهد الشطى

 طب اسنان ايرلندا جمهورية 98.07 علي زيد طاهر الشمالي

 تمويل جمهورية ايرلندا 80.44 حماد حمد حماد الشمرى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.54 سلمان حمد سليمان الشمرى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.8 فيصل غازى هبر الشمرى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 96.6 منال خالد خلف الشمرى

 طب بشري ايرلندا جمهورية 98.51 يوسف خلف فوار الشمرى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 97.59 حسين عادل حسين الصايغ

 طب عالج امراض القدم جمهورية ايرلندا 95.4 جنى نايف حميد الصبر

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.08 فاطمه محمد أحمد الصراف



 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.9 شوق جعفر عبد هللا محمد الصعيليك

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.31 ابراهيم الضاعننور وليد 

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 حسين غازي عبداللطيف الضفيري

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.93 لينا حمد مرزوق الضفيري

 علم االحياء المجهري جمهورية ايرلندا 85.55 مريم علي عبد الرضا الظبيري

 العالج االشعاعي جمهورية ايرلندا 86.95 خالد عبدالعزيز سعود العازمي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.58 مشاري مشعل حسين العبد الرحمن

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 97.54 رتاج عبد الناصر جاسم العبد هللا

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.9 محمد بدر عبد العزيز العبد المنعم

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 95.77 مساعد مشعل حسين العبدالرحمن

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.2 فيصل  عبدالقادر  محمد  العبدالقادر 

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.8 سعاد أحمد عبدهللا العبدهللا

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 100 علي عبدهللا سليمان العبيدان

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 92.22 حمد عبد هللا احمد العبيدلى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.31 نجالء عبيد ناهض العتيبى

 العالج االشعاعي جمهورية ايرلندا 88.12 عبد الوهاب ناصر سرور العتيبي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.6 فهد  نايف مطلق العجمى

 مدنيةهندسة  جمهورية ايرلندا 84.94 عامر حزام عامر العجمي

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 82.8 فهد مهنا جلوي العجمي

 التمريض جمهورية ايرلندا 90.25 مهدي ناصر هامل العجمي

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 93.89 يوسف محمد عبد هللا العدوانى

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 81.21 محمد بدر ناصر العدواني

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.58 عبد الرحمن العربيدأمينه أحمد 

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 81.96 عبد العزيز خليفه محمد العصفور

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 94.23 أنور بدر عباس العلى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.41 حسين عدنان عبد الرحمن العلى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.17 محمد فهد محمد العلى

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 96.75 عبد العزيز بدر محمد العلي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.8 حمود بدر أحمد العميري

 ادارة طيران جمهورية ايرلندا 87.58 احميد عبد الحميد محمد العنزى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.26 عمر عبدالرحمن خلف العنزى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 آيات  عبدالرحمن  عبدهللا  العنزي 

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 95.1 خليفه محمد غياض العنزي

 صيدلة جمهورية ايرلندا 92.97 شاهة منصور عطشان العنزي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.4 عبدهللا  محمد غريب  العنزي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.2 زيدان العنزيعبدهللا  منصور 

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 86.2 فهد محمد خليف العنزي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99 يعقوب رسالن عجاج العنزي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.6 يوسف ماجد معتق العنزي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.67 بدر محمد على العوض

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.22 سلمان شاكر غلوم العوضى

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 82.11 أجياد محمد ناصر العوضي

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 82.35 ضارى سامى محياء العيبانى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.2 حوراء حسين وليد يعقوب الغريب

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.78 ابراهيم الغضفانعبدالعزيز فيصل 

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.2 عائشه وليد خالد  الفرحان

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 92.88 بدر محسن مسلم القديحى

 عالج التخاطب والنطق جمهورية ايرلندا 95.75 آيه فيصل طاهر القطان

 هندسة كهربائية ايرلندا جمهورية 87.5 طارق بدر حسين القطان



 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.16 عبد هللا محمد عبد هللا القطان

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.32 درر راشد علي القالف

 العالج االشعاعي جمهورية ايرلندا 87.4 عبدالعزيز سالم سلطان القويمانى

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.61 فاطمه يعقوب يوسف الكندرى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.6 احمد بدر احمد الكندري

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.24 صالح جاسم علي الكندري

 علم العمارة جمهورية ايرلندا 86.06 عبد الرحمن فايز حسن عبدالرحمن الكندري

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.8 عبدهللا فارس عبدهللا الماجد

 طب اسنان جمهورية ايرلندا 98.32 عبداللطيف خالد المخيزيمالزين 

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.39 علي عبد الرحمن احمد المذكور

 طب اسنان جمهورية ايرلندا 98.23 جاسم مرزوق جاسم المسلم

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.42 جنان عبد العزيز حمود المضيان

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.66 دالل باسل ابراهيم المطوع

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.21 مريم بدر محمد المطوع

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.11 شاهين احمد فالح المطيرى

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 86.18 عبد هللا فرحان محمد المطيرى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.2 الكادي محمد مسعود المطيري

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.41 راكان مزيد عبدهللا المطيري

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 سعود لزام عواض المطيري

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.2 محمد غنيم محمد المطيري

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.4 ناصر نصار هالل المطيري

 صيدلة ايرلنداجمهورية  93.54 عبد الرحمن محمد علي المعيوف

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.44 فيصل نواف مساعد المال

 تمويل جمهورية ايرلندا 85.78 فواز جمال عبد الوهاب المهينى

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.51 محمد باقر حيدر سيد محمد الموسوي

 التمريض جمهورية ايرلندا 94.7 أحمد عبد هللا على المويل

 تمويل جمهورية ايرلندا 81 اللطيف الناصر فهد طارق عبد

 طب عالج امراض القدم جمهورية ايرلندا 96.66 حسين على جاسم النجاده

 صيدلة جمهورية ايرلندا 95.4 مناير ناصر سليمان النويصر

 هندسة كهربائية جمهورية ايرلندا 91.4 على وليد على الهاجرى

 إدارة الموارد البشريه ايرلندا جمهورية 84.32 سلمان داود رمضان الهندال

 علم العمارة جمهورية ايرلندا 87.5 أحمد وائل أحمد الهنيدي

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 96.13 سعود محمد سعود الوهيب

 طب بشري جمهورية ايرلندا 100 لولوه محمد أحمد الياسين

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99 ورود جاسم صالح بندر

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.4 عبدهللا حسين محمد بهبهاني 

 علم االحياء المجهري جمهورية ايرلندا 93.4 ساره كامل عبدالعزيز علي بهبهاني

 ادارة طيران جمهورية ايرلندا 92.71 زهراء ناصر حسين بوحمد

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.25 فاطمة مهدي عبدهللا بوزيد

 علم العمارة جمهورية ايرلندا 80 عبدهللا عيسى جمعهعيسى  

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.74 حنين سلمان محمد حسن

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.81 كوثر أيوب يعقوب حيدر

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.2 سلوى عمار علي محمد حيدر علي

 طب بشري ايرلنداجمهورية  99.12 عبد هللا علي محمد عباس محمد خاجه

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.83 زهراء عبد هللا عبد الجليل خلف

 هندسة مدنية جمهورية ايرلندا 84.27 فجر ابراهيم محمد خلف

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99.16 آمنة يوسف حيدر دشتي

 صيدلة جمهورية ايرلندا 96.33 مريم فؤاد فاضل دشتي

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 94.57 مريم فهد فاضل ربيع



 طب عالج امراض القدم جمهورية ايرلندا 94.55 حسين عادل حسين رمضان

 هندسة الكترونية جمهورية ايرلندا 82.78 عبد هللا جمال عبيد سعيد

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 94.14 خالد سلطان صالح سلمان

 صيدلة ايرلنداجمهورية  93.57 ليلى صالح نجف شاه

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.38 نور أحمد عبدهللا شموه

 طب بشري جمهورية ايرلندا 99 مريم جاسم محمد شهابي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.14 مريم جعفر موسى صالح

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.29 زينب محمد عبد النبي عبد هللا

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.2 طالل محمد ابراهيم عبدالخالق

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.66 ناصر عبد المحسن عبد هللا عفيفي

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.6 بتول حسن رجب على

 ادارة طيران جمهورية ايرلندا 88.04 عمران عبد هللا حبيب على

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.8 يوسف على حسين على

 هندسة طيران جمهورية ايرلندا 95.62 حيدر عبد السيد علي عبد المحسن

 صيدلة جمهورية ايرلندا 93.64 آيه محمد فاضل فرس

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.87 حسين على يعقوب ماتقى

 هندسة كهربائية جمهورية ايرلندا 87.5 علي عقيل نوري ماجكي

 فيزياء ايرلنداجمهورية  94.16 فاطمة الزهراء هاني عباس ماحسين

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.39 نوف يعقوب اسماعيل محمد

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.15 صبا عبدهللا عيسى خورشيد محمد عوض

 طب بشري جمهورية ايرلندا 98.42 يوسف محمد يوسف مراد

 علم االحياء المجهري جمهورية ايرلندا 86.92 جميله حمد خلف مطر

 صيدلة جمهورية ايرلندا 97.86 مطلق مطر الرشيديخالد مطر 

 صيدلة جمهورية ايرلندا 94.09 محمد جاسم محمد ملك

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 95.8 زينة وليد يحيى  اليحيى

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب المتحدةدولة االمارات العربية  87.07 محمود عبد هللا محمود محمد زمان  محمود محمد زمان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.91 صبا أحمد عبد الحميد مال جمعه أحمد الخطيب

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة صناعية دولة االمارات العربية المتحدة 88.61 مانع عبد هللا مانع آل دريع

 الجامعة االمريكية بالشارقة -احياء دولة االمارات العربية المتحدة 90.2 جاسم محمد مختار علي ابراهيم

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 99.03 زهراء جاسم محمد اشكنانى

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 89.8 جاسم محمد عبدالصمد األربش

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 85.43 االحمدنوره وليد احمد 

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.35 عبد الرحمن جاسم عبد هللا البغلى

 جامعة الشارقة -التصوير التشخيصي الطبي  دولة االمارات العربية المتحدة 92.71 جنان اسماعيل ابراهيم البلوشى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.65 رهف انور ناجى البيشي

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 84.52 ضرار بدر ناصر الجابر

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 96.78 جود محمد طاهر الحبيب

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية دولة االمارات العربية المتحدة 81.5 عبيد صالح الحربىعبدالرحمن 

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 92.57 هيا عادل سالم الحربي

 الشارقةجامعة -صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.33 منيره ناصر بدر الحقان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.41 أمانى اياد جعفر الحمدان

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 98.43 مريم حمدان احمد الحمدان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97 مشعل أنس مشعل الخالدي

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية دولة االمارات العربية المتحدة 81.76 شريفه مشعل عبد الوهاب الخبيزي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.87 منى فهد سالم الخرقاوى

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 90.46 حصه صالح علي الخليفى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.86 آيه طالب أكبر الخميس

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.34 حور داود احمد الدشتي

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 93.51 مساعد سعد سلطان الدهام



 طب اسنان المتحدةدولة االمارات العربية  97.51 أوراد ناصر يعقوب الدهش

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.4 هتون سالم خميس الدوب

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 96.84 شافى عفنان بجاد الدوسرى

 جامعة الشارقة-االلكترونيةالهندسة الكهربائية  دولة االمارات العربية المتحدة 96.57 أحمد طالل سعود الدويسان

 جامعة الشارقة-فنون جميلة دولة االمارات العربية المتحدة 87.3 فوز نواف الفي الديحانى

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 93.36 طيبه وليد خليل الراشد

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية المتحدةدولة االمارات العربية  92.09 عبد الرحمن وليد سعد الربيعان

 جامعة الشارقة -التغذية العالجية والحميات  دولة االمارات العربية المتحدة 93.22 أمل طالل معزى الرشيدى

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 90.13 ساره طلق مريزيق الرشيدى

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.76 فالح الرشيدىفاطمه مبارك 

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 81.37 رهف فندي عوض الرشيدي

 الشارقةجامعة  -العالج الطبيعي دولة االمارات العربية المتحدة 94.78 فالح جابر عبد هللا الرشيدي

 جامعة الشارقة -العالج الطبيعي دولة االمارات العربية المتحدة 95.19 هاجر سعد ذعار الرشيدي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.45 يوسف جنيطي مسلم الرشيدي

 االمريكية بالشارقةالجامعة  -اللغة االنجليزية دولة االمارات العربية المتحدة 97 دانه باسم إبراهيم  الرويح

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.77 محمد مشعل عبد هللا الرويح

 الجامعة االمريكية بالشارقة -اللغة االنجليزية دولة االمارات العربية المتحدة 89.32 مريم مبارك سالم الرويعي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.46 نبيل محمد صادق الزلزله

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 92.19 ضارى احمد عبد الهادى السدحان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.07 نور مشعل محمد عبدالرحمن السرهيد

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.67 دالل خالد سليمان السنين

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 84.52 فيصل عبد الحميد الشاهينساره 

 جامعة الشارقة -التصوير التشخيصي الطبي  دولة االمارات العربية المتحدة 93.33 وضحه جاسم يعقوب الشاهين

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية المتحدةدولة االمارات العربية  97.89 حور عادل أحمد الشطى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.53 أسماء فهد صباح الشمرى

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 98.8 محمد عبد الرحمن سعود الشمرى

 جامعة الشارقة -والحميات التغذية العالجية  دولة االمارات العربية المتحدة 96.71 منار ناصر خلف الشمرى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.5 رتاج عثمان سليمان الشهاب

 الجامعة االمريكية بالشارقة -احياء دولة االمارات العربية المتحدة 84.31 ساره على عبد الرسول الصائغ

 المختبرات الطبيةعلم  دولة االمارات العربية المتحدة 92.07 غدير بسام حسن الصائغ

 علم المختبرات الطبية دولة االمارات العربية المتحدة 91.65 امنه حسن احمد الصديقى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.89 مريم عبد هللا سعدون الصيرفي

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 91.85 نورا طالل فهد الضفيري

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 99.32 لجين محمد عبد هللا الطليحى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.76 الكادي فيصل محمد الطواري

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.61 صالح ابراهيم صالح الظفيرى

 جامعة الشارقة -التصوير التشخيصي الطبي  االمارات العربية المتحدةدولة  92.94 ساره عادل دغيم العازمى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.5 لمياء جمعان مبارك العازمي

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 98.07 هنوف سعد راشد العبهول

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية العربية المتحدةدولة االمارات  95.39 عبدالرحمن ايمن خليفه العبوه

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 83.39 أحمد بدر احمد العبيد

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.69 عبير سعد عبد هللا العتيبى

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية االمارات العربية المتحدةدولة  92.84 محمد احمد نهار العتيبى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.48 ساره ناصر غزاى العتيبي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.11 ساره محمد سعود العتيبي

 طب اسنان العربية المتحدةدولة االمارات  97.81 عريب راشد عبد الرحمن العتيبي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.97 احمد محيسن ظاهر العجمى

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 92.47 عايض محمد عايض العجمى

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية دولة االمارات العربية المتحدة 81.16 فهد سعود فهد العجمى



 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.66 هيا سعود فهد العجمى

 جامعة الشارقة-فنون جميلة دولة االمارات العربية المتحدة 80.85 أريج جمال خالد العجمي

 جامعة الشارقة-فنون جميلة المتحدة دولة االمارات العربية 82.12 أميرة محمد  عايض العجمي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.27 ساره فهيد منصور العجمي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.52 ساره ثقل سعد العجمي

 التمريض دولة االمارات العربية المتحدة 84.81 عاليه محمد نايف العجمي

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 93.36 العدوانىأسيل وليد جدعان 

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 89.09 علي اسامه عبدالحميد العطار

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 94.88 رغد باسل عبدالكريم العلى

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 86.27 روان نايف جاسم العلي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.96 سبأ جابر حسين عبدهللا العلي

 طب اسنان العربية المتحدةدولة االمارات  97.51 عائشه اياد احمد العميري

 الجامعة االمريكية بالشارقة -احياء دولة االمارات العربية المتحدة 92.1 الزين يوسف فرحان العنزى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.06 بندر نايف رحيل العنزى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.34 على سالمه عجاج العنزى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.72 فهده خالد مرضى العنزى

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 90.71 ناديه نايف زامل العنزى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.99 نوره أحمد حمود العنزى

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية دولة االمارات العربية المتحدة 82.64 حمود العنزيحمود عبد العزيز 

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 96.72 دانه نايف عايد العنزي

 جامعة الشارقة -العالج الطبيعي دولة االمارات العربية المتحدة 96.32 دانه فالح مبارك العويهان العنزي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.48 رغد أحمد فرحان العنزي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.55 رهف أحمد مطر العنزي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.05 شيهانه ثامر دخيل العنزي

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية االمارات العربية المتحدةدولة  93.29 عائشه علي نوفل العنزي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.28 على محمد على العوض

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.8 ساره ابراهيم عبد هللا العوضى

 جامعة الشارقة-صيدلة المتحدةدولة االمارات العربية  96.85 زهراء عيد علي العيد

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 91.26 عبد الرحمن أسامه عبد المحسن العيدان

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.33 هاجر ابراهيم عيدان العيدان

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية دولة االمارات العربية المتحدة 82.7 العيسىحذامي عبد هللا عيسى 

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 99.01 رنا احمد خضير الفارس

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 90.6 أماني  أحمد محمد الفهد

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 98.93 الفيلكاوىسعاد محمد عبد هللا 

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.75 فاطمه ابراهيم حسين الفيلكاوي

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.53 دالل علي أحمد القبندي

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية المتحدة دولة االمارات العربية 94.59 ريم بدر فيصل القطان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.66 على عبد الهادى ابراهيم القطان

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 82.52 غاليه عبد هللا صادق القطان

 طب بشري المتحدة دولة االمارات العربية 99.35 زينب فردان محمد القالف

 علم المختبرات الطبية دولة االمارات العربية المتحدة 91.85 عبد هللا احمد محمد الكندرى

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 99.29 جنان جاسم أحمد الكندري

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.42 غال خالد عبد هللا الكندري

 جامعة الشارقة -التصوير التشخيصي الطبي  دولة االمارات العربية المتحدة 92.8 مصطفى الكندريفاطمه احمد 

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 86.29 هنوف محمد  عبدالرحمن المحارب

 جامعة الشارقة -التغذية العالجية والحميات  دولة االمارات العربية المتحدة 93.34 حصه محمد احمد المحبوب

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 99.17 فاطمه مساعد مدلج المدلج

 جامعة الشارقة -التغذية العالجية والحميات  دولة االمارات العربية المتحدة 92.35 مريم بشار هادي المرزوق

 الجامعة االمريكية بالشارقة -اللغة االنجليزية االمارات العربية المتحدةدولة  89.68 دالل عادل عبد هللا المشخص



 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.18 ترتيل خالد ابراهيم المشوطي

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.91 روان باسم يوسف محمد المطر

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 85.03 آالء عماد يعقوب المطوع

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.86 ريما حمود محمد المطوع

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة صناعية دولة االمارات العربية المتحدة 87.09 عبد العزيز أحمد عبد العزيز المطوع

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 93.61 فهد سمير المطوع منيره

 الجامعة االمريكية بالشارقة -اللغة االنجليزية دولة االمارات العربية المتحدة 93.06 طيف بجاد جازى المطيرى

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية المتحدةدولة االمارات العربية  95.72 بدر سلطان لفى المطيري

 جامعة الشارقة -التصوير التشخيصي الطبي  دولة االمارات العربية المتحدة 93.87 ديمه ناصر زايد المطيري

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 97.55 روان مشعل ماجد المطيري

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 83.55 محمد سعود محمد علي المطيري

 جامعة الشارقة-فنون جميلة دولة االمارات العربية المتحدة 86.26 عبدالمحسن سعود عبد العزيز المعتوق

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.54 حنان عبد هللا علي المال

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.72 المالفيصل عبدهللا سفاح 

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.1 هيا خالد راشد المال محمد

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 81.22 عمر انور حزام الميع

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.05 طالل نبيل سليمان النغيمشي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.31 حمد يوسف محمد الهاجري

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 91.44 مريم عبد هللا خالد الهاجري

 طب اسنان المتحدةدولة االمارات العربية  97.37 رزان عبدالعزيز علي الياسين

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 96.03 عبد العزيز يعرب فؤاد اليحيى

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 96.26 نوره محمد أحمد اليوحه السميط

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة صناعية العربية المتحدةدولة االمارات  90.87 غدير خليل عباس باقر

 جامعة الشارقة -العالج الطبيعي دولة االمارات العربية المتحدة 95.72 شهد جمعه عيد بن عبيد

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.23 ايمان هشام احمد بن يوسف

 طب اسنان العربية المتحدةدولة االمارات  97.26 دانه فيصل أحمد بندر

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.75 طيبه مشعل عيسى بندر

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 97.36 غاليه محمود محمد بو دريد

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.32 بدريه قائد بدر بوعركى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.07 آصال جاسم شهاب احمد بوفتين

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 93.65 بتول عبد الرضا حسن جرخى

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.28 فاطمه محمد احمد جمعه

 علم المختبرات الطبية دولة االمارات العربية المتحدة 91.94 اسراء عبد هللا حسين حسن

 الجامعة االمريكية بالشارقة -احياء دولة االمارات العربية المتحدة 85.08 ريم عبدهللا شعبان حسن

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 90.41 علي مهدى على حسن

 جامعة الشارقة -التغذية العالجية والحميات  دولة االمارات العربية المتحدة 95.99 هاني عبدالحميد حسينفاطمه 

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 89.2 أسيل مساعد سهالن حسين سهالن

 الجامعة االمريكية بالشارقة -هندسة كهربائية العربية المتحدةدولة االمارات  83.63 مبارك ناصر محمد حنيف يوسف

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 92.92 فاطمه محمد عبد الرضا حيدر

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.77 حوراء عبدهللا احمد خضير

 جامعة الشارقة -العمارة الداخلية والتصميم دولة االمارات العربية المتحدة 91.34 أريج خالد محمد خلف

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.18 كادي خالد عبد الرزاق خلف

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.9 فاطمه جواد عبد الرضا دشتي

 طب اسنان االمارات العربية المتحدةدولة  97.11 فاطمه حسن أحمد دشتي

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.88 دانه خليفه يعقوب ربيعه

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.79 فاطمه فؤاد ابراهيم رضوان

 جامعة الشارقة-الحاسوبهندسة  دولة االمارات العربية المتحدة 83.19 محمد مسعود عبد هللا ريس الرشيدي

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 91.06 فاطمه حسين عبد الكريم زكريا

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 82.96 سعد مسلم سعد سعيد العازمى



 طب اسنان العربية المتحدةدولة االمارات  98.54 رزان حسن محمود شمس الدين

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.62 فاطمه عبد العزيز مصطفى شولي

 جامعة الشارقة-صيدلة دولة االمارات العربية المتحدة 99.14 زينب عبد العزيز عطيه صغير

 طب بشري دولة االمارات العربية المتحدة 98.89 مريم أمين محمد طميهير

 الجامعة االمريكية بالشارقة -كيمياء دولة االمارات العربية المتحدة 81.39 الرحمن عبد السالم محمود عبد الرحيمعبد 

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 87.51 أحمد براك مجهول عبد هللا

 طب اسنان العربية المتحدةدولة االمارات  97.64 حبيبه وليد يوسف عبد هللا

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.97 سارة يعقوب يوسف عبد هللا

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية دولة االمارات العربية المتحدة 87.15 محمد سليمان عبد النبى عبد هللا

 جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونية العربية المتحدةدولة االمارات  89.19 طيف طالل ضيف هللا عشبان

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 98.29 ليان جابر يعقوب على

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 94.54 جنان محمد جعفر علي

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب العربية المتحدة دولة االمارات 83.01 مريم جاسم احمد عنان احمد

 جامعة الشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 92.19 علي حسين شعبان غلوم

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائية دولة االمارات العربية المتحدة 85.45 هال ناصر محمد فالح

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوب دولة االمارات العربية المتحدة 83.77 ايمان حمزه عباس عبدهللا كرم

 جامعة الشارقة-هندسة مدنية دولة االمارات العربية المتحدة 91.55 مريم خالد جعفر محمد كلمد

 الشارقةجامعة  -العالج الطبيعي دولة االمارات العربية المتحدة 96.37 لطيفه حامد ابراهيم مال هللا

 جامعة الشارقة-هندسة معمارية دولة االمارات العربية المتحدة 90.8 محمد جابر أحمد ماه كريم

 الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة صناعية دولة االمارات العربية المتحدة 90.46 مالك عبد الحميد محمد محسن

 الجامعة االمريكية بالشارقة -اللغة االنجليزية دولة االمارات العربية المتحدة 90.58 مريم عمار مهدى محسين

 جامعة الشارقة-تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة دولة االمارات العربية المتحدة 97.84 زينب عبد الباسط عبد الجليل محمد

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.2 محمد  عثمان  أحمد  محمد 

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 97.02 مرزوقعبدهللا أحمد عبدالخضر 

 علم المختبرات الطبية دولة االمارات العربية المتحدة 92.33 مريم محمد مبارك مطر

 طب اسنان دولة االمارات العربية المتحدة 96.98 حسن ياسر يوسف ماليوسف

 طب بشري كندا 97.22 محمد جاسم محمد أحمد علي

 طب اسنان كندا 96.17 سعود البالول سعود عبدالعزيز

 طب اسنان كندا 96.22 طيبه بدر عبد هللا البديوى السبيعى

 طب اسنان كندا 96.2 عبدالعزيز اوس عبدالرزاق البناي

 طب اسنان كندا 97.03 عدنان حمد عبداألمير التميمي

 طب بشري كندا 97.5 محمد سالم محمد التوره

 هندسة بترول كندا 87.37 فيصل عصام مرشد الجميلى

 طب اسنان كندا 96.63 عبد هللا هليل سند الحربي

 طب اسنان كندا 96.18 يعقوب عبدهللا يوسف الحمادي

 طب اسنان كندا 96.48 عبد هللا حمد عبد هللا الحمد

 طب بشري كندا 97.22 أحمد عبدالغفار أحمد الحّمود

 اسنان طب كندا 96.36 منيره موسى عبد هللا الحوشان

 طب بشري كندا 98.39 ريان وليد سالم الخليفى

 صيدلة كندا 95.86 أحمد عبد اللطيف احمد الخميس

 طب بشري كندا 97.5 سلمان على حسين الدشتى

 طب بشري كندا 97.19 سعود مبارك محمد الديحانى

 طب بشري كندا 97.08 سعيد مفرح سعيد نمر الرشيدي

 طب بشري كندا 97.2 فهد فيصل فهد الرشيدي

 طب بشري كندا 97.84 مطلق سعود مطلق الزعبي

 هندسة بترول كندا 89.08 عبد الرزاق محمد عبد هللا الزمانان

 هندسة بترول كندا 89.55 سعود حسن سعود السلمان بوحسن

 طب اسنان كندا 97.41 مريم طارق أحمد الشطى

 طب بشري كندا 97.81 غازى مشعل شايع الشمرى



 هندسة بترول كندا 92.2 سالم جليل الشمرينواف 

 هندسة كيميائية كندا 91.57 نوره مشارى جاسم الشيباني

 طب اسنان كندا 96.49 علي عبدهللا علي الصفار

 طب اسنان كندا 97.14 أميره عطا هللا بخيت العتيبى

 طب بشري كندا 97.54 مشعل ياسر حمود العتيبي

 طب بشري كندا 97.04 موضي فهد مطر العتيبي

 طب اسنان كندا 96.18 فهد محمد سويرى العجمى

 صيدلة كندا 95.4 عبدهللا  خالد مربط العجمي

 هندسة بترول كندا 86.53 عساف خرصان علي العجمي

 طب بشري كندا 97.22 رهف وليد خالد العدساني

 طب اسنان كندا 98 مريم أوس سداد العزيري

 هندسة مدنية كندا 88.54 جاسم محمد دخيل العنزى

 علوم التغذية كندا 91.16 شفاء راشد ثنى العنزى

 طب بشري كندا 97.34 فجر بدر سعد عبدهللا العنزى

 طب بشري كندا 97.2 عبدالعزيز عبدهللا عبدالكريم العنزي

 طب بشري كندا 97.09 عيسى يوسف مطلق العنزي

 طب بشري كندا 98.44 وله محمد عشوان دواس العنزي

 طب بشري كندا 97.24 عبد الرحمن طارق حمد الغيث

 طب بشري كندا 97.6 زهرا احمد عبدالرسول الفايز

 طب اسنان كندا 96.22 دانه يوسف خليل الفودري

 طب بشري كندا 97.05 عثمان طارق عبد الوهاب الفودري

 هندسة كهربائية كندا 93.07 عبد العزيز بدر محمد الفيلكاوي

 طب بشري كندا 99.2 القحطاني ريان مطلق حمد

 طب اسنان كندا 97 حسين عادل عيسى القطان

 طب بشري كندا 97.86 زهراء يوسف ابراهيم القالف

 صيدلة كندا 95.63 أحمد عيسى عبد هللا الكندري

 طب بشري كندا 97.07 مشعل ناصر جابر المسعود

 طب بشري كندا 98.62 صالح محمد صالح المطيرى

 طب بشري كندا 97.18 رميح المطيرىمريم محمد 

 طب اسنان كندا 96.2 محمد بدر محمد المطيري

 هندسة كهربائية كندا 92.14 عبد هللا صالح عبد هللا الناحل

 طب اسنان كندا 97.04 عبد الملك بدر راشد الهاجرى

 طب بشري كندا 98 رتاج ياسر عبدالنبي الهاشمي

 طب بشري كندا 97.93 عبد الرحمن فاضل عبد هللا الهزاع

 طب بشري كندا 97.4 عبدهللا محمد سليمان الهطالني

 طب بشري كندا 97.32 علي بدر أحمد الوثيقي

 طب بشري كندا 97.72 أحمد طارق محمد بن حسن

 طب اسنان كندا 96.29 رقيه شهاب محمد أمين توفيقى

 هندسة كيميائية كندا 95.98 يحيى محمد على حسين

 طب بشري كندا 97.21 غلوم خاجهحسين مرتضى 

 هندسة كهربائية كندا 91.97 عبد هللا طالل يوسف خريبط

 طب بشري كندا 98.32 حسين على عبد هللا دشتى

 هندسة صناعية كندا 85.07 بدر فيحان مشعان رويشد

 طب اسنان كندا 97.02 عبدالعزيز محمود سيدعلي سيدأحمد الرفاعي

 طب بشري كندا 97.7 طيبه غالب شالش صفوق

 طب اسنان كندا 97 حسن علي محمد عبد الرضا علي

 صيدلة كندا 94.94 ريان عبد هللا صالح عبد هللا

 طب اسنان كندا 96.23 زينب جمال غلوم عبد هللا

 طب بشري كندا 97.6 ماريا  حسين يوسف علي



 طب بشري كندا 98.01 انوار صقر زبن عماش الشمري

 طب اسنان كندا 96.1 فيلكاوى آيه عبد الحميد محمد

 طب بشري كندا 97.6 سميره  فيصل محمد كركرى

 طب بشري كندا 97.06 عبد هللا يوسف خضير نجم

 طب بشري كندا 97.2 داوود  ابراهيم عباس هادي

 طب بشري مملكة البحرين 98.08 خالد محمد ابراهيم ابوطالب

 بشري طب مملكة البحرين 98.6 شيمه سيف ضيدان ابوعدل

 طب بشري مملكة البحرين 97.96 أمينه سعيد عبدالفتاح اسماعيل

 طب بشري مملكة البحرين 98.12 حسين على صالح االستاذ

 طب بشري مملكة البحرين 99 سارة اسامة نوري الثويني

 طب بشري مملكة البحرين 100 رتاج سعود عبدالعزيز الجمعه

 طب بشري البحرين مملكة 98.21 زينب سيد علي حسين الحداد

 طب بشري مملكة البحرين 97.99 طيف منيف عبد الرحمن محسن عايض الحربى

 طب بشري مملكة البحرين 98.4 جود محمد منصور الخليفي

 طب بشري مملكة البحرين 100 نوره سعد منصور الخليفي

 طب بشري مملكة البحرين 100 اسماء احمد جاسم الدبيان

 طب بشري مملكة البحرين 98 الدوسريسلطان  محمد سلطان  

 طب بشري مملكة البحرين 99.49 شيخه جمال خليفه الديين

 طب بشري مملكة البحرين 100 ساره خالد سعد الرشيدي

 طب بشري مملكة البحرين 98.2 يوسف حسين عوض الرشيدي

 طب بشري مملكة البحرين 100 هاشم بدر هاشم الرفاعي

 طب بشري مملكة البحرين 99.8 السعيدمناور عبدالناصر مناور 

 طب بشري مملكة البحرين 98.43 نوره سعد مبارك الشبو

 طب بشري مملكة البحرين 98.85 ساره نواف حمد الشتيلي المطيري

 طب بشري مملكة البحرين 98.75 جنان يوسف عبدالمجيد الشطى

 طب بشري مملكة البحرين 98.94 ريم غازى حمود الشمرى

 طب بشري مملكة البحرين 98.49 خالد عابر الشمرىمنيره 

 طب بشري مملكة البحرين 98 الغال سامي ناصر الصالح

 طب بشري مملكة البحرين 100 أحمد عبدهللا معيوف الظفيري

 طب بشري مملكة البحرين 100 عيسى مزيد معيوف الظفيري

 طب بشري مملكة البحرين 97.93 عبدالعزيز عبدالرحمن فؤاد العبدالجادر

 طب بشري مملكة البحرين 98.03 عبدالعزيز فهد مبارك العبيدان

 طب بشري مملكة البحرين 99.48 لجين مبارك مقعد العتيبى

 طب بشري مملكة البحرين 98.35 سلمى فهد طلق العتيبي

 طب بشري مملكة البحرين 99.4 غال محمد علي العتيبي

 طب بشري البحرينمملكة  97.98 احمد صالح راضى العجمى

 طب بشري مملكة البحرين 97.96 هاجر ناصر عبيد العجمى

 طب بشري مملكة البحرين 99.25 وليد مسفر عوض العجمى

 طب بشري مملكة البحرين 98.2 بدر عبد الوهاب حمد العسعوسى

 طب بشري مملكة البحرين 99.8 رغد فوزي يوسف العلي

 طب بشري البحرينمملكة  98.03 عمر صالح يوسف العمار

 طب بشري مملكة البحرين 98.24 اوراد عراك ادخيل العنترى

 طب بشري مملكة البحرين 98.91 رهف سعد غنام العنزى

 طب بشري مملكة البحرين 98.85 ساره سلطان فيصل العنزى

 طب بشري مملكة البحرين 98.37 هاجر راضى محمد العنزى

 طب بشري البحرين مملكة 98.4 يعقوب يوسف حباس العنزى

 طب بشري مملكة البحرين 98.2 جراح حمود عطية العنزي

 طب بشري مملكة البحرين 99.38 دانه فالح محمد العنزي

 طب بشري مملكة البحرين 98.37 ريناد عبد العزيز ظاهر مركز العنزي



 طب بشري مملكة البحرين 99 سلمان  مفرح  سعود العنزي 

 طب بشري مملكة البحرين 98.6 محمد  فهد خلف العنزي

 طب بشري مملكة البحرين 98.6 فاطمه محمد على العيسي

 طب بشري مملكة البحرين 99.14 نورا مبارك بدر الغريب

 طب بشري مملكة البحرين 98.92 شيخه خليل أحمد الفواز

 طب بشري مملكة البحرين 98.43 عمر عبد العزيز حسين الفيلكاوى

 طب بشري مملكة البحرين 98.2 القنديخالد يوسف علي 

 طب بشري مملكة البحرين 98.36 نورا عبد هللا نهار المتلقم

 طب بشري مملكة البحرين 98.62 عباس علي عباس المطوع

 طب بشري مملكة البحرين 98.05 رهف جاسم راضى المطيرى

 طب بشري مملكة البحرين 98.6 روان عبد هللا حميد المطيرى

 طب بشري مملكة البحرين 100 سلطان حمود المطيرياالء 

 طب بشري مملكة البحرين 98.6 فيصل عبدالعزيز عبدهللا المطيري

 طب بشري مملكة البحرين 100 محمد فيصل محمد المطيري

 طب بشري مملكة البحرين 100 منال فهيد عقوب المطيري

 طب بشري مملكة البحرين 98 فهد ناصر حمد المهندي 

 طب بشري مملكة البحرين 98.3 فاطمه ميثم منصور المويل

 طب بشري مملكة البحرين 98.85 علياء فيصل محمد الهاجرى

 طب بشري مملكة البحرين 98.13 عبد هللا مشاري عبد هللا الهران

 طب بشري مملكة البحرين 98 ريم مشاري عبد هللا الهولي

 طب بشري البحرينمملكة  98.08 زينب محمود حسين باقر

 طب بشري مملكة البحرين 99.2 بيبي عادل محمد بن ناصر

 طب بشري مملكة البحرين 99.08 يوسف وائل سالم بورسلى

 طب بشري مملكة البحرين 100 علي عبدالعزيز عبدهللا تقي

 طب بشري مملكة البحرين 97.91 بلقيس حسن حسين حسن

 طب بشري البحرينمملكة  98.04 فاطمة عدنان عباس حسين

 طب بشري مملكة البحرين 97.95 ساره محمد جاسم سبزالي

 طب بشري مملكة البحرين 97.95 عبد هللا طالل محمد سليم حسن

 طب بشري مملكة البحرين 98.22 راويه عبد الباسط احمد شريف

 طب بشري مملكة البحرين 98.56 غدير فاضل حاجيه صغير

 طب بشري مملكة البحرين 99.28 زينب عادل ميرزا عبد هللا

 طب بشري مملكة البحرين 99.8 غدناء  محمد  ملوح محمد  عبدالهادي 

 طب بشري مملكة البحرين 98.1 حسين حسن على كمال

 طب بشري مملكة البحرين 99 حنين اسامه رمضان محمد

 طب بشري مملكة البحرين 98.21 لطيفه عبد هللا محمد محمود

 طب بشري مملكة البحرين 97.92 مرادمحمد رضا قاسم 

 طب اسنان نيوزيلندا 96.6 فهد العيسى

 طب اسنان نيوزيلندا 98 جعفر علي حسين اشكناني

 طب اسنان نيوزيلندا 96.59 هاشم عادل مهنا الحربى

 طب اسنان نيوزيلندا 97.39 شيماء فيصل عبد الهادى الخباز

 صيدلة نيوزيلندا 96.01 محمد يوسف عبد هللا الدعى

 صيدلة نيوزيلندا 95.88 وهج مبارك فهد الدوسرى

 العالج الطبيعي نيوزيلندا 90.88 محمد فهد عبد هللا الرشيد

 صيدلة نيوزيلندا 94.08 نوره نصار مزعل مسحل السرهيد

 علوم طب حيوي نيوزيلندا 96.08 هند محمد خالد الشرف

 تكنولوجيا االسنان نيوزيلندا 84.75 لولوه محمد ابراهيم العبد هللا

 صيدلة نيوزيلندا 92.19 ناصر نواف مناور العتيبى

 طب اسنان نيوزيلندا 96.66 أحمد سالم محمد العوضي

 هندسة معمارية نيوزيلندا 94.2 سلمان محمد سلطان الفضلي



 طب اسنان نيوزيلندا 96.49 سالم طارق احمد القطان

 طب اسنان نيوزيلندا 96.66 عبدالوهاب اسماعيل محمد الكندري

 طب اسنان نيوزيلندا 96.8 عبد هللا صالح مثال المطيري

 طب اسنان نيوزيلندا 97.92 محمد حسين عيسى جوهر حيات

 تكنولوجيا االسنان نيوزيلندا 81.32 فيصل حمود حامد حمدان سعد

 طب اسنان نيوزيلندا 97.8 عارف احمد حسن حيدر

 طب اسنان نيوزيلندا 96.8 جوانا  مشعل عيسى عيسى

 صيدلة نيوزيلندا 92.6 محمد جواد محمد محسن

 صحة الفم نيوزيلندا 82.31 عبد هللا احمد فارس محمد

 علوم طب حيوي نيوزيلندا 81.17 طيف هاني محمد معرفي

 


