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الثانًانظمة معلومات حاسوبٌةكلٌة الهندسة- األحماف إبراهٌم أنور علً باسٌف1

الثالثانظمة معلومات حاسوبٌةكلٌة الهندسة- األحماف  عبدهللا حسٌن عبدهللا باكعلوس2

الثالثانظمة معلومات حاسوبٌةكلٌة الهندسة- األحماف عبدهللا عبده عدو3

الثانًانظمة معلومات حاسوبٌةكلٌة الهندسة- األحماف علوي إبراهٌم علوي الحسن4ً

الرابعمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصادعبدالرحٌم كرامة محفوظ باشعٌوث5

الرابعمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصادعمر عبدهللا مبارن عباد6

الثانًمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصادعوض ٌسلم عوض الخدٌد7

الرابعمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصادمحفوظ فضل سالم الحدري8

الثالثمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصاددمحم صالح دمحم الشٌن9

الرابعمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصادلاسم فرج خمٌس بكٌر10

الثالثمحاسبةاألحماف االدارة وااللتصاددمحم عمر عوض هوٌدي11

الرابعالدراسات االسالمٌةاآلدابسالم مبارن سالم باشامخة12

الرابعالدراسات االسالمٌةاآلدابسمر سلطان دمحم  منصر13

الثانًالدراسات االسالمٌةاآلدابدمحم محفوظ علً بامعلم14

الرابعالدراسات االسالمٌةاآلدابمنال صالح أحمد البمار15

الرابعالدراسات االسالمٌةاآلدابنوف خالد عوض شوٌع16

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةاآلداباروى سالم مبرون باٌعشوت17

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابافنان فهمً عبدهللا بو سبعه18

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلداب انوار عبدهللا عوض عبوالن19

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلداب أمل أحمد عبدهللا هدبول20

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابأنوار أحمد مبارن باحجاج21

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابصفاء امٌن عبدهللا باوزٌر22

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابعبدهللا سالم دمحم باغوٌطة23

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابفتحً فرج سعٌد باخرٌصة24

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةاآلداب لمٌاء محسن كرامة التمٌم25ً

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابناهد علً مبارن بن علً جابر26

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةاآلداب نوف منٌر دمحم كانج27ً

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةاآلدابٌسرى أحمد طالب بارجاش28

الرابعاللغة العربٌةاآلداباٌناس احمد سالم بابٌتر29

الرابعاللغة العربٌةاآلدابخدٌجة عمر علً  باحمادي30

الثالثاللغة العربٌةاآلدابسالم صالح سالم العجٌل31ً

الثانًاللغة العربٌةاآلدابصفاء امٌن ابراهٌم وبٌر32

الرابعاللغة العربٌةاآلداب صفاء علً برن العطاء33

الرابعاللغة العربٌةاآلداب عفاف احمد سالم بابٌتر34

الثالثاللغة العربٌةاآلدابعلً سالم عبدهللا السومح35ً

الثانًاللغة العربٌةاآلدابعمر عبدالرحمن عبدهللا العطاس36

كشف الطالب المستحمٌن للصرف بجامعتً حضرموت واألحماف والمعاهد الصحٌة والتمنٌة وكلٌة المجتمع للفصل 

م2019-2018الدراسً الثانً لألشهر مارس وأبرٌل للعام 
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الثانًاللغة العربٌةاآلدابفردوس سعٌد دمحم المعلم37

الرابعاللغة العربٌةاآلدابمنال علً بركات السومح38ً

األولتارٌخاآلدابأحمد عبد هللا منصور لواٌا39

الثالثتارٌخاآلدابسالمٌن سعٌد سالمٌن باشندوف40

الرابعتارٌخاآلدابدمحم رمضان مبارن مسلم41

الثانًجغرافٌااآلدابعبدهللا أحمد عبدهللا باخٌسل42

الرابعجغرافٌااآلدابعزالدٌن ٌسلم عبٌد سعٌد جحٌش43

الثالثجغرافٌااآلدابدمحم خالد دمحم باسلٌم44

الثالثصحافة و إعالماآلداب خالد حداد ربٌع بن نشوان45

الثالثصحافة و إعالماآلداب سالم عوض مبارن بن سهل46

الثانًصحافة و إعالماآلدابشٌماء دمحم أحمد الراشدي47

الثالثصحافة و إعالماآلدابعلً سالم عمر باتٌس48

الرابعصحافة و إعالماآلداب عٌسى دمحم علً غالب49

الرابعصحافة و إعالماآلدابفارس سعٌد حسان الشرعب50ً

الرابعصحافة و إعالماآلدابكرٌمة دمحم خمٌس بازهٌر51

الرابعصحافة و إعالماآلدابمشتاق أحمد سٌف عبدالعلٌم52

الرابعفلسفة وعلم اجتماعاآلداب حنان فائز حسٌن بن زٌد53

األولفلسفة وعلم إجتماعاآلدابفؤاد صالح ربٌع دحدوح54

الرابعفلسفة وعلم إجتماعاآلدابدمحم سالم عمر بارادم55

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتاعتدال سالم ابوبكر باحف56ً

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتأبرار وزٌر عبده حسٌن57

الثانًاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتسعٌدة عارف سعٌد البحسن58ً

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتشفاء صبري دمحم باجعاله59

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتشٌماء عمر سعٌد باعمر60

الرابعاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتصفاء نبٌل سعٌد مهٌري61

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتنورا فرج أحمد دومان62

الثالثاللغة اإلنجلٌزٌةالبناتهناء صالح عبدالمادر العمودي63

الثالثخدمة إجتماعٌةالبناتالعنود عبدهللا بن عبدالعزٌز الكثٌري64

الثالثخدمة إجتماعٌةالبناتأمٌمة عمر علوي البٌت65ً

الثانًخدمة إجتماعٌةالبناتسمٌة دمحم حسن بالطٌان66

الرابعخدمة إجتماعٌةالبناتسهٌر أحمد حسن سعٌد بالحٌزل67

الثانًخدمة إجتماعٌةالبناتصفاء لطفً فرج بن عثمان68

الرابعخدمة إجتماعٌةالبناتُعال محسن دمحم بونم69ً

الثالثخدمة إجتماعٌةالبنات لٌلى عبدالرشٌد علً بن مخاشن70

الثالثخدمة إجتماعٌةالبنات نورا عبدهللا عمر بن مخاشن71

الثالثدراسات اسالمٌةالبناتفاطمة عوض صالح الدلٌل72
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الرابعدراسات إسالمٌةالبنات أروى أحمد دمحم  البٌت73ً

الرابعدراسات إسالمٌةالبنات أمل علً محسن المشجري74

الرابعدراسات إسالمٌةالبناتفاطمة عبدهللا بارشٌد75

الرابعدراسات إسالمٌةالبناتوفاء سالم عبدهللا باعساس76

الرابعرٌاض األطفالالبناتابتهاج حسنً دمحم علً راشد77

الرابعرٌاض األطفالالبناتزٌنب عبدهللا علً بمرف78

الثانًرٌاض األطفالالبناتسارة عبدهللا علً باوزٌر79

الثانًرٌاض األطفالالبناتسمٌة علً سعٌد باعشن80

الثالثرٌاض األطفالالبناتفاطمة عبدالهادي علً الدمحمي81

الرابعرٌاض األطفالالبناتلٌلى علوي أحمد باعلوي82

الرابعمعلم مجال اجتماعٌاتالتربٌة اروى ابوبكر صالح باضاوي83

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةصفاء أحمد علً الشاطري84

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةفاطمة فؤاد سالم بالحوم85

الثانًمعلم مجال إجتماعٌاتالتربٌةلول أحمد علً الشاطري86

الرابعمعلم مجال رٌاضٌات وحاسوبالتربٌة وسمٌه صالح عمرو الغراب87ً

الرابعمعلم مجال رٌاضٌات وحاسوبالتربٌةمروى امٌن إبراهٌم وبٌر88

الثالثمعلم مجال رٌاضٌات وحاسوبالتربٌة منى علً دمحم بن عامر89

الرابعاالرشاد والتوجٌه النفسً والتربويالتربٌةأمل عوض حاج بن عبٌدالاله90

الرابعاالرشاد والتوجٌه النفسً والتربويالتربٌةاحسان احمد عمرالبٌت91ً

الثالثتمرٌضالتمرٌضأسماء ابوبكر سالم باحشوان92

الرابعتمرٌضالتمرٌضآمنة أحمد سعٌد باحمبص93

الثانًتمرٌضالتمرٌضآمنة عوض جمعان باعنمود94

الثانًتمرٌضالتمرٌضبكري سعٌد عبدهللا باحشوان95

الرابعتمرٌضالتمرٌضخولة عبدهللا دمحم بكرٌت96

الثانًتمرٌضالتمرٌضزٌنب أحمد سعٌد باموسى97

الثانًتمرٌضالتمرٌضزٌنب عوض سعد فلولة98

الثانًتمرٌضالتمرٌضسمٌة سمٌر عبدهللا باجري99

الثانًتمرٌضالتمرٌضسمٌرة أحمد سالم باعوضه100

الثانًتمرٌضالتمرٌضصفاء دمحم عبدهللا سعٌد101

الثانًتمرٌضالتمرٌضعبدالعزٌز دمحم  بن الشٌخ ابوبكر102

الثانًتمرٌضالتمرٌضعبدهللا سعٌد فرج البوري103

الرابعتمرٌضالتمرٌضعلً أحمد عوض باجامزة104

الثانًتمرٌضالتمرٌضفاطمة سعٌد فرج باشنتوف105

الرابعتمرٌضالتمرٌض مرٌم خالد عمر باحشوان106

الرابعتمرٌضالتمرٌضمرٌم صالح جمعان باٌعشوت107

الثالثتمرٌضالتمرٌضاحالم جمعان خمٌس بلحداد108
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الرابعتمرٌضالتمرٌض أحمد حسن دمحم باعباد109

الثالثتمرٌضالتمرٌضآسٌاء دمحم عمر بحول110

الثالثتمرٌضالتمرٌضبسمة علً فرحان الطٌار111

الثالثتمرٌضالتمرٌضسمٌة عبدهللا مدهش علً ناج112ً

الثالثتمرٌضالتمرٌضصفاء كرامة مسلم باغٌث113

الثالثتمرٌضالتمرٌضفاطمة عبدهللا مدهش علً ناج114ً

الرابعتمرٌضالتمرٌضفردوس عمر حاج حمود115

الثالثتمرٌضالتمرٌضمجدي سعٌد عبدالخٌر طاحس116

الثالثتمرٌضالتمرٌضهاجر عبدهللا علً باوزٌر117

الثالثتمرٌضالتمرٌضزٌنة انور ٌسلم باعثمان118

الثالثتمرٌضالتمرٌض امنه دمحم عبدهللا باحشوان119

الثالثتمرٌضالتمرٌض بٌان ٌسلم عبدهللا بابطٌن120

الثالثتمرٌضالتمرٌض خدٌجه صالح سعٌد بن سلٌم121

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتحبٌبة عمر خمٌس عصبان122

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتسارة خالد سالم الحدادي123

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتسعٌد عبدهللا احمد باجبٌر124

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتدمحم صالح حبٌب السعدي125

الثانًتمنٌة معلوماتالحاسبات وتمنٌة المعلوماتهدى زٌن سعٌد زٌن بافضل126

الثالثعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتحنان حسن سلٌمان باصالح127

الثانًعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتزٌنة عادل سعدهللا الٌمان128ً

الثانًعلوم حاسوبالحاسبات وتمنٌة المعلوماتنور حسٌن عبدالرحمن باعمر129

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةاحالم دمحم صغٌر الشرف130ً

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةازهار فكري عوض الحداد131

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةاسماء لاسم عبدهللا رٌشان132

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةاشواق فهد أحمد بن منٌف133

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةاصٌل فؤاد ثابت بن عبدالعزٌز134

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةامٌن عمر خمٌس بن سعٌد135

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةإٌمان سالم عوض مسهور136

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةآمنة علً عبد هللا جواس137

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةآمنه دروٌش عمر كمٌد138

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةآمنه عمر سعٌد حٌدر139

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة بشرى سالم عبدهللا باشعٌب140

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةجالء صالح بن صالح السٌٌل141ً

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةحسام عارف أحمد جمٌل142

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةحسن سعٌد سالم بالعر143

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةحسن عبدهللا حسن باجوه144
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الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةحسن مبارن سعٌد الصغٌر145

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة حلٌمة دمحم عمر باشراحٌل146

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةخالد صالح عٌظه محٌور147

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة خلود دمحم عبدهللا الصبان148

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدالل فائز سعٌد العفاري149

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة زبون غازي حسن المادري150

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة ساره ابراهٌم عبدالمادر باحشوان151

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة سالم سالمٌن سالم بن حٌول152

الثانًصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسالم شولً سالم بن ٌمان153ً

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسالم عبدالرحمن جمل اللٌل154

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة سالم عمر دمحم باهٌثم155

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسالم دمحم سالم بانبٌلة156

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسعاد خالد احمد بانهار157

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسعاد عبدالمادر عوض بامومن158

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة سلمان دمحم احمد باكرمان159

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةسمٌة عبد الرحمن عبد هللا باضاوي160

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةشرٌفة دمحم عبٌد مٌطان161

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةصدٌك نجٌب دمحم ثابت162

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةطارق سعٌد دمحم باعطٌه163

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعاكفة علوي دمحم بونم164ً

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعائشة سالم عبدهللا بخضر165

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعائشة سعٌد محفوظ عٌنٌن166

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدالخالك سالم عبدهللا بامهٌل167

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدالرحمن أحمد علً البحٌري168

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدالرحمن صالح دمحم لسود169

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا سالم أحمد بن فرٌج170

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا عمر مبارن برهٌش171

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا دمحم عبدهللا بازٌد172

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعبدالواحد طالب أحمد بارجاش173

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةعدنان دمحم أحمد بانبٌلة174

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة علً عزان علً بن جعٌل175

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةفاطمة سعٌد دمحم العمودي176

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةفاطمه دمحم علً شماخ177

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدمحم احمد دمحم باحطاب178

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدمحم زٌد هادي أبو زٌد179

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة دمحم سعٌد سلوم الهندوان180
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الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدمحم سعٌد صالح عبد أحمد181

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدمحم صالح فضل مسعود182

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةدمحم علً صالح باحكم183

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةمروة غالب ٌسلم عصب184

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة مروى عوض احمد بن هامل185

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةمرٌم جمال عبدهللا بحول186

الرابعصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةمنال منٌر دمحم بافضل187

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةمنى عوض مبارن سباع188

السادسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة منٌرة دمحم سعٌد مسهور189

الثانًصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةندى حسٌن عوض الحّداد190

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةنهاد عبداللطٌف دمحم باحارث191

الثالثصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةنور خالد دمحم العماري192

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌةنوف شٌخان دمحم باعباد193

الخامسصٌدلةالطب والعلوم الصحٌة هاجر دمحم أحمد المرفدي194

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة احمد علً احمد المرحم195

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةاسماء دمحم  بن شرف196

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةاكرم خمٌس باجبٌر197

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة امٌنه عبدالموي سالم  الحضرم198ً

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة اٌمان خالد مبارن بن ناصر199

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأحمد خالد أحمد بانبٌله200

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأسماء صالح سعٌد وبران201

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأمانً دروٌش عمر كمٌد202

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأمل صالح خمٌس جوبان203

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأمل عبدهللا سالم بوبن204

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأمٌمة سالم عبدهللا باسماعٌل205

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةأنس غازي خمٌس باعامر206

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةآمنة عبد هللا أحمد الشرف207ً

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةبدور عبدالرحمن سعٌد البٌض208

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةبركات عمر السومح209ً

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة حسن ابوبكر ابراهٌم باٌعموب210

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة حسٌن ابوبكر دمحم علوي خرد211

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةحمزة سالم عبٌد سالم212

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةحنان خالد عمر بفلح213

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة خدٌجة أحمد عبدهللا الكاف214

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةخدٌجة عوض سعٌد المثم215ً

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدعاء دمحم سعٌد العولم216ً
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السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدالل عبد الرحمن عبد هللا العمودي217

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌة رٌم عبد الكرٌم عمر بامسعود218

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة زٌنب غازي رحٌم خان219

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةزٌنب فرج سالمٌن باٌعشوت220

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةسارة علوي سالم الممدي221

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةسالم صالح سالم عرفان222

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةسالم عبٌد سالم لحمدي223

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة سالم دمحم عبدهللا الدحٌل224

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةسامً خالد عمر البٌت225ً

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةسلمى عبد هللا سالمٌن باجبٌر226

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةشٌخة حسن محٌمدان الجرٌدي227

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةصالح سعٌد صالح باعٌسى228

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةصالح عبد هللا مبارن باضاوي229

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةصالح كرامة سعٌد حمران230

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةصفاء عبدهللا العماري231

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةصفاء محفوظ دمحم بصعر232

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبد الرحمن عبد هللا رجب بارفٌد233

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبدالرحمن احمد باوزٌر234

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبدالرحمن عمر علً باعف235ً

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا علً سالم مبارن بن طشه236

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبدهللا عوض التمٌم237ً

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعبٌر علً بن علً السوٌدي238

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة عزة ابراهٌم مبارن خنبري239

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعمر فائز عمر مسجدي240

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعواطف خالد عوض بامدحج241

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةعٌسى صالح سالم كند242

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌة فاطمة جمعان حاج بن نسر243

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌة فاطمة خالد سالم الحدادي244

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفاطمة رٌاض عمر برعٌة245

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفاطمة عمر بامٌر246

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفاطمة دمحم احمد بن دحمان247

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفهد دمحم سالم باجاه248

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفؤاد صالح دمحم بازهٌر249

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةفؤاد عبدهللا بربٌد250

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةماجد علً عبٌد الحسٌن251

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةماجدة أحمد عوض بحول252
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الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة مبارن عبدهللا سباع253

الثانًطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمبارن علً مبارن مباركوت254

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌة مبخوت عبدهللا دمحم بامرحول255

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم احمد علً العطاس256

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم خالد أحمد علوي257

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم سالم عوض البرود258

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم عارف مبخوت بن سحاق259

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم عاطف باحارث260

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم عبدالرحمن باشراحٌل261

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةدمحم محفوظ باطاهر262

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمرٌم أحمد محفوظ باكحٌل263

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة معاذ دمحم علً العطاس264

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمنار علً رجب باحمٌدون265

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمنال صالح حسٌن المرفدي266

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمنصور عمر بن طشه267

السادسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمهدي سالم عبٌد برٌشان268

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمً عبدالعزٌز دمحم النجاش269ً

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةمً عبدهللا علً دمحم الحٌدي270

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌة نعمة زكً أحمد بن شبراق271

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةنور سعٌد بن إسحاق272

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةنور عبدهللا بامطرف273

الثالثطب بشريالطب والعلوم الصحٌةنور ٌسلم احمد باحشوان274

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةهانً عمر سالم بالادر275

الرابعطب بشريالطب والعلوم الصحٌةهبة دروٌش بحاح276

الخامسطب بشريالطب والعلوم الصحٌةوجٌه عمر دمحم باعشن277

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةاحمد علً بالماح278

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةاسماء أحمد باخرٌصة279

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةافراح عبدهللا النجار280

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةأمل فواد عبدالهادي بن شبراق281

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةآمنه دمحم سعٌد باحمبص282

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةبلمٌس سالم حسٌن باحسٌن283

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةخدٌجة علً جواس284

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةدعاء ماهر بن علً الحاج285

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةرحاب عبد هللا سعٌد باعباد286

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةسارة عبدالعزٌز كرامة حماد287

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةسالم دمحم أحمد لولح288
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الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌة سعاد مبارن سالم سلمان289

الثانًمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةسمٌة عبدهللا سالمٌن باجبٌر290

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌة صالح حسٌن عبدهللا الحبش291ً

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌة صالح عمر سالمٌن ذٌبان292

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةصالح مبارن علً بن كلٌب293

الثانًمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةصفاء سعٌد أحمد العماري294

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةصفاء سعٌد حاج فرج باسوٌد295

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةصفٌه مراد عبدالمادر العمودي296

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةطٌبة عوض أحمد باعامر297

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةعائشة سعٌد عمر باكوٌري298

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةعفاف سالم دمحم الذٌبان299ً

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةفاطمة علً دمحم باعٌسى300

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةفاطمة محسن سالم الحضرم301ً

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةفاطمه سعٌد احمد بكوره302

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌة فهد دمحم علً ابوبكر باحمٌد303

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةلمر فائز حسٌن بن زٌد304

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌة دمحم انور سالم بن مزاحم305

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةدمحم صالح دمحم باخرٌبة306

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةمنار عبدهللا عبدالغفار باغفار307

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةمنى خالد سالم بن هامل308

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةمهاء خالد  مسعود الحداد309

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةمٌادة سعٌد صالح العامري310

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةنور خالد صالح زحفان311

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةنور عبد الرحمن سالم بازنبور312

الثالثمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةدمحم عبدالناصر عوض بن سنكر313

الرابعمختبرات طبٌةالطب والعلوم الصحٌةنور أمٌن عوض الغزي314

الثالثرٌاضٌاتالعلومازهار عمر احمد باعطٌة315

الثانًرٌاضٌاتالعلومسمٌة زكً عبدالرحمن البعس316ً

الرابعرٌاضٌاتالعلوم سمٌة سعٌد سالم بن غوث317

الرابعرٌاضٌاتالعلومعائشة سالم مبرون  بامحمود318

الثانًرٌاضٌاتالعلومفاطمة دمحم سعٌد مهٌدي319

الرابعرٌاضٌاتالعلوممنى دمحم سالم باجوه320

الثانًعلوم الحٌاةالعلوماصٌلة عبدهللا أحمد العكبري321

الرابععلوم الحٌاةالعلومحامد حسن خمٌس باحارثة322

الثانًعلوم الحٌاةالعلومخولة فؤاد سعٌد باجعالة323

الرابععلوم الحٌاةالعلومسارة أنور علً مبارن بن مزروع324
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الثانًعلوم الحٌاةالعلومسعاد محفوظ سعٌد مردوف325

الثالثعلوم الحٌاةالعلومسعٌد عاشور سعٌد عسكول326

الثانًعلوم الحٌاةالعلومسمٌة عبدهللا عوض برعٌة327

الثانًعلوم الحٌاةالعلومسمٌة دمحم عبدهللا شمران328

الثالثعلوم الحٌاةالعلومسمٌرة صالح عوض باحمٌش329

الرابععلوم الحٌاةالعلوم محسنه محسن صالح بالحمان330

الثالثعلوم الحٌاةالعلوممنال عمر دمحم باحفٌن331

الثانًفٌزٌاءالعلومصالح أحمد دمحم باعباد332

الثانًفٌزٌاءالعلومعائشة سعٌد سعد الجرٌري333

الرابعفٌزٌاءالعلوممرٌم دمحم علً بامطرف334

الثانًفٌزٌاءالعلوممنى صالح عبدالكرٌم بفلح335

الثالثفٌزٌاءالعلوممنى عبدالرحٌم سعٌد عوض باعشن336

الثانًفٌزٌاءالعلومندى علً دمحم العمودي337

الثالثفٌزٌاءالعلومنوف صالح سعٌد باخمٌس338

الثالثكٌمٌاءالعلوماسرار عمر احمد باعطٌة339

الثالثكٌمٌاءالعلومامٌرة عبدهللا عوض دوٌل340

الثانًكٌمٌاءالعلومأحمد صالح مبارن سلٌمان341

الثانًكٌمٌاءالعلومبشائر عمر سعٌد باعمر342

الرابعكٌمٌاءالعلومصفاء عادل عوض مرع343ً

الرابعكٌمٌاءالعلومعائشة صالح عبٌد بامؤمن344

الثالثكٌمٌاءالعلومعبٌر عبدالعزٌز مبارن مخٌر345

الرابعكٌمٌاءالعلومعفاف سعٌد عبود عباد346

الرابعكٌمٌاءالعلومفاطمة خمٌس دمحم  بافطٌم347

الرابعكٌمٌاءالعلوم فاطمة عمر ٌسلم الحوري348

الثانًكٌمٌاءالعلومموسى سالم عوض باحارثة349

الثالثكٌمٌاءالعلومنور سالم سعٌد الشوق350

الثالثرٌاضٌاتالعلومصفاء هانً سعٌد باعباد351

الثالثرٌاضٌاتالعلومهبة عمر سعد العماري352

الرابععلوم الحٌاةالعلوم فاطمه محمود ربٌع  بن سوٌلمٌن353

الثالثفٌزٌاءالعلومساره خالد دمحم سالم باشرٌف354

الرابعكٌمٌاءالعلوم خلود دمحم عمر الخامر355

الثالثكٌمٌاءالعلومفاطمة عوض سعٌد حبلٌل356

الثالثكٌمٌاءالعلوم فاطمه عطاس احمد الحبش357ً

الثالثإدارة اعمالالعلوم اإلدارٌةسهٌلة عبدالرحمن دمحم ابوبكر358

الرابعإدارة اعمالالعلوم اإلدارٌةشٌماء عبدالكرٌم عبدهللا بالحوم359

الرابعإدارة اعمالالعلوم اإلدارٌةمنى سالم عمر المشجري360
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الثانًإدارة اعمالالعلوم اإلدارٌةمها سالم عبٌد غانم361

الثالثتسوٌكالعلوم اإلدارٌة عبدهللا احمد سالم باهادي362

الثالثتسوٌكالعلوم اإلدارٌةعبدهللا خالد عبدهللا باوزٌر363

الثانًعلوم مالٌة ومصرفٌةالعلوم اإلدارٌةأروى بخٌت سعد مزود364

الثالثعلوم مالٌة ومصرفٌةالعلوم اإلدارٌةسمر عادل عبٌد بن هالب365ً

الثالثعلوم مالٌة ومصرفٌةالعلوم اإلدارٌةهبه حسٌن لحطان بن برٌن366

الرابعمحاسبةالعلوم اإلدارٌةإبراهٌم علً سالم الكثٌري367

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةحسن علً أحمد المثم368ً

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌةرندا خالد عمر باحوٌرث369

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌةسمٌة فائز بن مخاشن370

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةعهود منصور ناصر المشجري371

الثانًمحاسبةالعلوم اإلدارٌةمروة جمعان ٌسلم لعرور372

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌةمنى عبدالرحٌم عبدالملن373

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌةٌوسف صالح مبارن بامعبد374

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌة سمٌة عمر محفوظ سبٌت375

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌة صالح سالم صالح عوض المباص376

الثالثمحاسبةالعلوم اإلدارٌةفارس صالح باعمران377

الثالثنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةاسماء عمر بانوب378ً

الثانًنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةرٌم عمر سلٌمان لحٌز379

الرابعنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةسالمه علً سالم بلسود380

الثالثنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةعدنان علً بامعس381

الثالثنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةفادٌة عبدالرحمن ابوبكر382

الثانًنظم معلومات إدارٌةالعلوم اإلدارٌةمرٌم بكري أحمد باحمٌد383

الرابعتكنولوجٌا األغذٌة واألسمانالعلوم البٌئٌة واالحٌاء البحرٌةسمٌة عوض خمٌس كرٌم384

الرابععلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واالحٌاء البحرٌة شٌماء سالم عبدهللا باسوٌد385

الثالثعلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واالحٌاء البحرٌةدمحم كرامة دمحم بن صمودة386

الثانًعلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةخالد علً سالم باضاوي387

الثانًعلوم بٌئٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةفاطمة عبدالرحمن دمحم شٌخ بافضل388

الثانًعلوم وتكنولوجٌا االغذٌةالعلوم البٌئٌة واألحٌاء البحرٌةعبدهللا عمر ٌسلم بن نصر389

الثالثلانونالمانونابراهٌم صالح مبارن الحسٌن390

الرابعلانونالمانونأزهار أحمد صالح مول الدوٌلة391

الثالثلانونالمانونحمزة عبدالعزٌز رجب سنجل392

الثانًلانونالمانونراجً مبرون سعٌد الدلٌل393

الثالثلانونالمانونصفاء خمٌس احمد باٌمٌن394

الثانًلانونالمانونعدنان البرن صالح العجٌل395ً

الرابعلانونالمانونفاطمة نبٌل سالم دمحم الخامر396
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الثانًلانونالمانونمازن سالم خمٌس لصعور397

الرابعهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترول احمد حسن سالم بن ماخش398

الخامسهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولاسماء فائز عبود بن مخاشن399

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولأحمد علً حسن باوادي400

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولحسان دمحم صالح باحاج401

الثانًهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولسالم الهمٌم سالم بادعام402

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولسالم صبري سالم باربود403

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترول سعٌد عاشور سالم العوبثان404ً

الثانًهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولعبدالعزٌز عوض عاشور باضاوي405

الرابعهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترول عبدهللا دمحم عبدالمادر شماخ406

الخامسهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولفاطمة دمحم سالم بافماس407

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولكندش همر علً كندش بن مجشر408

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترول دمحم احمد علً الكاف409

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولدمحم عمر عبدالمادر سمٌط410

الخامسهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولنور أمٌن أحمد عمر بن حمود411

الرابعهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولهند صالح عوض باهادي412

الثالثهندسة الكترونٌة واتصاالتالهندسة والبترولاحمد دمحم الحبش413ً

الثانًهندسة بترولٌةالهندسة والبترولصالح سالم حسن المعٌط414ً

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعبدالحكٌم غازي سالم بامطرف415

الثانًهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعبدالمنعم دمحم لائد عامر416

الثانًهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعلً حسن علً بانبوع417

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعوض عبدالعزٌز ابوبكر لوٌان418

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم عٌظة حسٌن صالح بن حٌدره419

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول حسام الدٌن نجٌب دمحم السماوي420

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولحسٌن خالد حسٌن الظب421ً

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول خدٌجه سعٌد دمحم بكٌر422

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول رامً جمعان العبد ٌسلم بن نجار423

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولربٌع عارف حسن الحكٌم424ً

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولساري صالح أحمد بافٌاض425

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولسعٌد عمر عبٌد باسباع426

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولصدٌك سالم دمحم بن دهري427

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول عبدالحكٌم دمحم خمٌس لصعور428

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعثمان صالح أحمد باضاوي429

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول علً عبدهللا محسن الحامد430

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولعماد سعٌد ابوبكر كنٌد431

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولفاطمة دمحم ربٌع بن حدٌه432
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الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترول لٌس احمد كرامه الرعً بن سوده433

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولمحسن محمود فضل الصوٌلح434ً

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول دمحم سمٌر ابوبكر احمد الزبٌدي435

الرابعهندسة بترولٌةالهندسة والبترولدمحم محسن علً  السباع436ً

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترول مرٌم عمر عبدهللا العمودي437

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولٌوسف امٌن دمحم السماوي438

الثالثهندسة بترولٌةالهندسة والبترولٌونس عبدهللا نعمان بن نعمان احمد439

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولسارة سالم عوض باوزٌر440

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولعائشة فاروق عوض باشطح441

الرابعهندسة حاسوبالهندسة والبتروللمٌاء عمر علً بابراهم442

الثانًهندسة حاسوبالهندسة والبترولمرٌم حاج فرج بن سلوم443

الرابعهندسة حاسوبالهندسة والبترولوفاء أحمد سعٌد إدرٌس444

الرابعهندسة حاسوبالهندسة والبترول ابوبكر خالد ابوبكر دمحم ممطوف445

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولابراهٌم عبدالاله حسٌن دمحم446

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولاحمد سالم محٌمود المرزي447

الرابعهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولأبراهٌم علً عبد هللا بصفر448

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولأحمد سالم أحمد بن مزروع449

الرابعهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولأمٌرة أحمد سعٌد الجابري450

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولحٌاة دمحم علً عفٌف451

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولسراج غازي سالم بامطرف452

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولسعٌد عبدهللا سالم باشنٌن453ً

الرابعهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترول سفٌان عوض محروس بارشٌد454

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولصالح سعٌد صالح الكلدي455

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعدنان ٌسلم سعٌد المشظ456ً

الثانًهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعلوي علً عبدهللا الحامد457

الرابعهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعلً عبدهللا علً باحمٌش458

الخامسهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولماجد خالد احمد سٌف459

الخامسهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولدمحم عبدالحكٌم لائد دمحم460

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولاحمد عمر سالم بن سحاق461

الخامسهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولاٌمن عبود احمد باحجاج462

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترول رشٌد عبده ناجً التهام463ً

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولسالم عابد مبارن بن سعد464

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولسعٌد دمحم سعٌد باعف465ً

الرابعهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولشٌخة فهد سهل وحدٌن466

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولصالح سعٌد أحمد بن عمرو467

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترول ظافر علً سالم الجابري468
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الخامسهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولعمار سالم احمد الزبٌدي469

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولفاطمة عمر دمحم محٌمود470

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولدمحم عبدربه عوض مرٌبش471

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولدمحم ناصر سالم بن نمٌب472

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترول نوال عبدالرحٌم بان473ً

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولوهٌب حسن دمحم لائد474

الثالثهندسة كٌمٌائٌةالهندسة والبترولٌاسٌن عمر أحمد باوزٌر475

الرابعهندسة مدنٌةالهندسة والبترولاحمد ٌحٌى صالح باجندوح476

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولبلعٌد ٌزٌد صلح بن طالب477

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترول سعٌد سالم احمد بوسبول478

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولسعٌد سالمٌن دمحم السعٌدي479

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولسعٌد عوض سعٌد بن غوث480

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولصالح حسن عبدهللا الجابري481

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولصالح عبود صالح باواكد482

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولصبري سعٌد جعفر عبدالعزٌز483

الرابعهندسة مدنٌةالهندسة والبترولصالح عبده أحمد الممهدي484

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولطالل عبده دمحم حمود485

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولعبد هللا فؤاد عبد هللا ممٌدحان486

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولعبدالسالم عبده لاٌد الحبٌش487ً

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترول عبدهللا فٌصل حزام صالح488

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولعلوي صالح ناصر بن الشٌخ ابوبكر489

الرابعهندسة مدنٌةالهندسة والبترولعماد دمحم عبدهللا باٌعموب490

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولفراس علً عبدهللا مرشد491

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولمجاهد عبدهللا لاسم هبل492

الثانًهندسة مدنٌةالهندسة والبترولدمحم أحمد دبوان فرحان493

الخامسهندسة مدنٌةالهندسة والبترولٌحٌى سالم صالح بن ٌحٌى494

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولسعٌد عبدهللا احمد بابلغوم495

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترول عبدالرحمن سالم سعٌد صمدان496

الثالثهندسة مدنٌةالهندسة والبترولكرامه فرٌد كرامه الزبٌدي497

الخامسهندسة معمارٌةالهندسة والبترولحنان هاشم عمر أحمد الخالل498ً

الخامسهندسة معمارٌةالهندسة والبترولخدٌجة فهد سهل وحدٌن499

الثانًهندسة معمارٌةالهندسة والبترولرائد خالد رجب بامزروع500

الثالثهندسة معمارٌةالهندسة والبترولعبدهللا سالم دمحم بن مغٌث501

الرابعهندسة معمارٌةالهندسة والبترولدمحم عبدهللا عبٌد الهوٌمل502

الثالثبرمجة الحاسوبكلٌة المجتمع الشحربشائر ولٌد سالم جروان503

الثالثبرمجة الحاسوبكلٌة المجتمع الشحرشٌماء سالم دمحم بابم504ً
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الثانًدبلوم فنً مختبراتمعهد العلوم الصحٌةصالح سعٌد علً حوٌسان505

الثانًبرمجٌات حاسوبالمعهد التمنً الصناعًلٌنا محسن سالم طرشوم506

الثانًبرمجٌات حاسوبالمعهد التمنً الصناعًمحاسن دروٌش مبارن الجابري507

الثانًالحاسوبالمعهد المهنً الصناعًخالد عمر صالح باكٌل508ً

الثانًالخٌاطة والتطرٌزالمعهد المهنً الصناعًأسماء ابوبكر علً العوبثان509ً


