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الكليةاالسمم 

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسلطان سيف خميس مطر الكعبي1

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحمد اسماعيل هيكل احمد البلوشي2

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةخالد عبدهللا غدير عبدهللا الكعبي3

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةبالل حماد محمود ابو كباش4

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحسين حسن رمضان حرز هللا5

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةروح هللا مهدى نبيوني6

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسعد بن سالم بن عبدهللا الخنبشي7

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد جابر افروز8

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعبدالماجد محمد عبدالعزيز محمد9

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمحمد سلطان احمد علي عثمان10

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسالم محمد سالم عبدون11

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاسحاق جمعه رحمه الحمادي12

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد سميح عيسى الكرنز13

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحمدان بن ناصر بن علي بن مالك الحارثي14

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعبدالكريم علي سالم عوض15

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد ادم احمد علي المناعي16

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد راشد خميس راشد العبدولي17
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العلوم اإلنسانية واالجتماعيةذياب محمد راشد بن عليوه اليماحي18

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعمر مطر جمعه خلفان النيادى19

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعبدهللا سالم سالم عويد الفالسي20

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمحمد عبدهللا محمد االعضب الظهوري21

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةوليد معاويه سعد عبدالرحمن22

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةراشد محمد منصور راشد الشحي23

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحميد سعيد مسري راشد الظاهري24

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةيوسف عبدالكريم يوسف محمد الحمادي25

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد نواف عقاب العزام26

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمحمد عبدهللا علي محمد المرزوقي27

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد عبدهللا هارون عبدهللا اشرفي28

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمحمد حسين كرم حسين29

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد حسين مراد عبدهللا البلوشي30

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعبيد احمد سالم المجنون الظنحاني31

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعلي ابراهيم علي عبدهللا الياسي32

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعلي هندي يوسف حميد الشامسي33

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةحمدان خالد ابراهيم الديسي34

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم35

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمحمد حسام علي حجازي36

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحمد فواز خالد على37
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العلوم اإلنسانية واالجتماعيةنايف محمد سالم العبد الكعبي38

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعمر حميد سعيد ماجد بن كدفور المهيري39

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةعامر بن احمد بن محمد البلوشي40

العلوممحمود علي قاسم الربيعني41

العلوماحمد خلفان علي خلفان الشامسي42

العلومعلي ناصر محمد المالحي43

العلوممحمد منير أحمد ابوعمر44

العلومعبدهللا بن عبدالرحيم بن عبدهللا الشيزاوي45

العلومحسام الدين يوسف احمد ابوشارب46

العلوممسلم عبدالعظيم جعفر محمد47

العلوممحمد سيف ابراهيم ربيعه الشامسي48

العلومميسره عبد الهادي ساتي محمد49

العلوممكي عبدهللا العبيد االزرق50

العلومسعود فيصل محمد بادعام51

العلوممحمد يوسف شخاشيرو52

العلومعبدالكريم احمد عوين علي العلي53

العلومعمار راشد نمر حمدهللا54

العلوماحمد محمد حسان الحلبي55

العلوممحمد مصطفى كامل محمد احمد علي الهو56

العلوماحمد انور عبدهللا المدهون57
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العلوممحمد السيد سالم جابر58

العلومأحمد زكري عبدالمجيد ابو عبيد59

العلومعبدهللا محمد راشد بن حريز  الظهوري60

العلومنادر علي حسين حيدر61

العلوممحمد حمد النيل ابراهيم الطريفى62

العلومعبدالعزيز قاسم بن قاسم عوض63

العلوموليد كمال ملص64

العلوماحمد فاروق احمد فرحات65

العلوماسامه محمد محمد رجب الجروى66

العلوممحمد حامد مصطفى الصباغ67

العلوممحمد صالح محمد حسين68

العلومعبدالرحمن عامر انور عدلوني69

اإلدارة واالقتصاداحمد محمد طارش عبدهللا الكعبي70

اإلدارة واالقتصادسيف سالم محمد حسن كاسب الحمودي71

اإلدارة واالقتصادعمر بن محمد بن سعيد بن مال هللا الشحي72

اإلدارة واالقتصادياسر عماد محمد علي حرز هللا73

اإلدارة واالقتصادأحمد عمر محمد الطبجي74

اإلدارة واالقتصادخالد فوزي قاسم الشاني75

اإلدارة واالقتصادعلي بن جمعه بن علي اليحيائي76

اإلدارة واالقتصادعمر الفاتح دفع هللا محمد77
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اإلدارة واالقتصادمحمد ثاني راشد خليفه المرر78

اإلدارة واالقتصاداحمد عبيد سالم جمعه الكعبي79

اإلدارة واالقتصادعيسى عبدالرحمن علي عبدالرحمن الريس80

اإلدارة واالقتصادمحمد هيثم مللي81

اإلدارة واالقتصاداسالم محمد عبدالجواد مصطفى82

اإلدارة واالقتصاداحمد محمد احمد ثاني المهيري83

اإلدارة واالقتصادعبدهللا خالد العبدهللا84

اإلدارة واالقتصادعبدهللا احمد عبدهللا ناصر85

اإلدارة واالقتصادمحمد احمد مانع سعيد العتيبة86

اإلدارة واالقتصادشهاب الدين عبدالروف87

اإلدارة واالقتصادمحمد عبدهللا علي بابا اسماعيل88

اإلدارة واالقتصادفارس مطر محمد سعيد الكتبي89

اإلدارة واالقتصادمنصور خلفان سعيد حضيرم الكتبي90

اإلدارة واالقتصادعنايت هللا عبدالغفور91

اإلدارة واالقتصادعلي نادر خطيبى92

اإلدارة واالقتصادمحمد خليفه سيف سعيد النعيمي93

اإلدارة واالقتصادمحمد عدنان ابراهيم النابلسيه94

اإلدارة واالقتصاداحمد وائل صافي95

اإلدارة واالقتصادمحمد محسن علي96

اإلدارة واالقتصادسعيد خلف صغير خديه القبيسي97
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اإلدارة واالقتصادسعيد عبيد راشد حتى الظنحاني98

اإلدارة واالقتصادخالد ابراهيم محمد ابو تايه99

اإلدارة واالقتصادسالم محمد ناصر حمد الظاهري100

اإلدارة واالقتصادسعد بن سعيد بن محمد العامري101

اإلدارة واالقتصادعبدهللا علي عيد اليحيائي102

اإلدارة واالقتصادمنصور علي محمد مصبح الشامسي103

اإلدارة واالقتصادعمار احمد سعيد عبدهللا الكعبي104

اإلدارة واالقتصادمحمد الفاتح محمد حسن105

اإلدارة واالقتصادحذيفه عبدهللا علي مزار الزدجالي106

اإلدارة واالقتصادسالم سعيد علي هليل المقبالي107

اإلدارة واالقتصادمحمد بن خالد بن محمد الحربي108

اإلدارة واالقتصاداحمد محمد حسن حسني الصفدي109

اإلدارة واالقتصادمالك احمد عبدهللا الشمري110

اإلدارة واالقتصاداحمد بشرى محمد الحسن ابراهيم111

اإلدارة واالقتصادمحمد مرتضى حامد محمد112

اإلدارة واالقتصادعبدالفتاح أحمد محمد درويش113

اإلدارة واالقتصادمحمد خيري عبدالعظيم محمد الظ114

اإلدارة واالقتصادعمران عباس  يوسف115

اإلدارة واالقتصادفادي صالح مصطفى عمرو116

اإلدارة واالقتصادأحمد محمد ايوب خان117
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اإلدارة واالقتصادمرعى صالح هادي صالح االحبابي118

اإلدارة واالقتصادمحمد علي حميد علي الشامسي119

اإلدارة واالقتصادفهد عبدهللا حميد عبيد النعيمي120

اإلدارة واالقتصادمحمد عبود يسر المهري121

اإلدارة واالقتصادحمد علي سالم العوس الشحي122

اإلدارة واالقتصادصبحي علي ذياب123

اإلدارة واالقتصادحميد عتيق راشد بن ديول الدرمكي124

اإلدارة واالقتصادعبدهللا سعيد عبيد سيف الظاهري125

اإلدارة واالقتصادحمد عبدالعزيز محمد علي الحمادي126

اإلدارة واالقتصادمحمد نخيره عبيد مطر الظاهري127

اإلدارة واالقتصادخالد عبدهللا محمد حميد المهيري128

اإلدارة واالقتصادعبدهللا حسين زغموت129

اإلدارة واالقتصاداسامه خضر محمد العقاد130

اإلدارة واالقتصادمحمد تيسير توفيق حسن131

اإلدارة واالقتصادمحمود سعيد نجيب عامر132

اإلدارة واالقتصادمحمد ناصر جمال133

اإلدارة واالقتصادعامر عبدالهادي عامر صوفان األحبابي134

اإلدارة واالقتصادعبدهللا مبارك عبدهللا الدويس الشامسى135

اإلدارة واالقتصادسهيل احمد مصطفى عفيفي136

اإلدارة واالقتصادحسين محمد حسين حمارشه137
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اإلدارة واالقتصادمحمد قدا138

اإلدارة واالقتصادعدنان فضل محمد شعشاعه139

اإلدارة واالقتصادحامد محمدي140

اإلدارة واالقتصادياسر على عبدالكريم على العبيدلي141

اإلدارة واالقتصادسعيد بن عبدهللا بن حمد العزاني142

اإلدارة واالقتصادحسين محمد علي حسين الهاشمي143

اإلدارة واالقتصادسعيد راشد سعيد سليمان الشبلي144

اإلدارة واالقتصادمحمد سعيد حمد رحمه الشامسى145

اإلدارة واالقتصادخالد محمد علي مطر الجابري146

اإلدارة واالقتصادعبدهللا مطر سالم بدر الظاهري147

اإلدارة واالقتصادعالف الهام اكبر148

اإلدارة واالقتصادخالد معتز قارصلي149

اإلدارة واالقتصادخالد خلفان صالح سعيد الدهماني150

اإلدارة واالقتصادسالم ناصر سالم ناصر الحضرمي151

اإلدارة واالقتصادسعود سليمان راشد عبدهللا النعيمي152

اإلدارة واالقتصادمحمد حسن عبدالمجيد الحوراني153

اإلدارة واالقتصادعبدالهادي عبدالجبار154

اإلدارة واالقتصادجابر عامر مبارك جابر األحبابي155

اإلدارة واالقتصادمحمد محمود محمد المأمون محمد محمود156

اإلدارة واالقتصادمنصور عوض ناصر احمد الكعبي157
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اإلدارة واالقتصادآدم أبوبكر إيدو158

اإلدارة واالقتصادفرحان ظافر فرحان محمد االحبابي159

اإلدارة واالقتصادمحمد صالح عبدهللا الهويدي160

اإلدارة واالقتصادعبدهللا سليمان ظاهري161

اإلدارة واالقتصادمحمود محمد عماد الدين162

اإلدارة واالقتصادنايف راجح عمر العسكري163

اإلدارة واالقتصادملهم حسن سيد حسين164

اإلدارة واالقتصادحمد علي حمد مطوع الكتبي165

اإلدارة واالقتصادخليفة عبدالسالم عبدهللا محمد الخزرجي166

اإلدارة واالقتصادفرحان سالم فرحان محمد االحبابي167

اإلدارة واالقتصادمضر محمد بدر  الحطاب168

اإلدارة واالقتصادايهاب فريد ذبيان169

اإلدارة واالقتصادسعيد نايل راشد سيف الشامسي170

اإلدارة واالقتصادمانع محمد موسى علي171

اإلدارة واالقتصادعبدهللا بن خليفة بن محمد بن خميس النعيمي172

اإلدارة واالقتصادنايل عبد الرحيم محمود درويش173

اإلدارة واالقتصادبهاء الدين محمد احمد عساف174

اإلدارة واالقتصادمحمود علي  ذياب175

القانوننادر بن سليمان بن عبدهللا قصير الشحي176

القانوناحمد زاهر خميس سالم العلوي177
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القانونمحمد  ناصر  محمد المعمري178

القانوناحمد عبدهللا محمد راشد الخزيمي179

القانونسالم يسلم عوض سالم180

القانونخليفه علي محمد عبدهللا  التميمي181

القانونعبدهللا سعيد عوض برح العجيلي182

القانونأحمد علي عيسى محمد  الحمداني183

القانونمحمد خالد سعيد سالم  الشامسي184

القانونعبدهللا ابراهيم مراد حسن  الريسي185

القانونمتعب حمد علي ناصر الدرعي186

القانونعبدهللا سالم شنون سالم الحارثي187

القانونمحمد سالم عمر الحريضي العامري188

القانونجاسم محمد حبيب غالم الجسمي189

القانونخالد بن علوي بن طاهر برهام باعمر190

القانونراشد سالم مبارك سعيد  العواني191

القانونعبدالرحمن ناصر عبدهللا حمدان الزعابي192

القانونمعاذ سعيد ناصر سعيد الطنيجي193

القانونابراهيم عبد السالم محمد حسين المصعبي194

القانونجابر عبدهللا محمود علي ساجواني195

القانونعبدهللا بطي حمد بطي البلوشي196

القانونأحمد محمد عبدهللا باسويد197
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القانونمحمد احمد حسن الصغيري الحمودي198

القانونحامد احمد السودى سليمان الدرعي199

القانونسعيد ابراهيم سعيد مسعود القحطاني200

القانونحمدان حمد محمد جذلة االحبابي201

القانونسالم علي مصبح سالم الكعبي202

القانونعيسى عبدهللا محمد حسن  المرزوقي203

القانونأحمد جمال ابراهيم رجوب204

القانونعبدهللا سعيد عبدهللا محمد الركن205

القانوناحمد حسن احمد حسن الزعابى206

القانونسعيد سليمان محمد طاهر البلوشي207

القانونعلي احمد ابراهيم احمد208

القانونمحمد عبدهللا احمد محمد  المرزوقي209

القانونعيسى فريد محمد داود القطان210

القانونعارف سعيد مسرى راشد عبدهللا الظاهرى211

القانونطارق محمد سعيد راشد212

القانونجيان جون جوه213

القانونادريس محمد عبدهللا عبدالرحمن الشريف214

القانونثانى محمد احمد راشد العبدولى215

االغذية والزراعةسالم عبيد سعيد عبيد  الشامسي216

االغذية والزراعةعمر وصفي يوسف عوده217
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االغذية والزراعةحمد مبارك سفر سليم الهاجري218

االغذية والزراعةوائل السر حاج سعد ادريس219

االغذية والزراعةمحمد أحمد عثمان العيدروس220

االغذية والزراعةحمد عبدهللا سعيد راشد الرشيدي221

االغذية والزراعةاسماعيل عبدالرحمن عباس مكى222

االغذية والزراعةعبدهللا إبراهيم حسين عبدهللا البلوشي223

االغذية والزراعةسيف علي مطر عبدهللا  البلوشي224

االغذية والزراعةاسماعيل مصطفى اسماعيل عويس225

االغذية والزراعةابراهيم محمد برهم ابو دقه226

االغذية والزراعةمحسن محمد منذر شقفه227

االغذية والزراعةعمار عمر سر الختم محجوب228

االغذية والزراعةحسن علي داهم محمد االحبابي229

االغذية والزراعةاحمد محمد خميس العريمي الجنيبي230

االغذية والزراعةحسين احمد حسين ابو مغيصب231

االغذية والزراعةمحمد عبدهللا احمد محمد  خوري232

الهندسةعبدهللا البريك عبدهللا قاسم العامري233

الهندسةبدر محمد سعيد عبدالرحمن علي البيك234

الهندسةقتيبه محمد ذيب عالونه235

الهندسةعبدهللا عبدالوحيد236

الهندسةسيف فاضل سيف سلطان الكعبي237
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الهندسةرامي محمد سعيد عبدالغني ابو امونه238

الهندسةمايكل مجدي عزيز جندي239

الهندسةاسامة امين احمد نعمان240

الهندسةاحمد يوسف سليمان حسن241

الهندسةمحمد حسين عوض باغويطه242

الهندسةعبدالعزيز يوسف خاروف243

الهندسةمنقذ محمد مبسلط (محمد ايهاب)244

الهندسةعلي زيدان سيالن245

الهندسةصالح سعيد احمد ربيع النعيمي246

الهندسةمصطفى نبيل احمد محمد247

الهندسةابراهيم سالم بخيت مبخوت العامري248

الهندسةسيد محمد سيد احمد نورائي249

الهندسةيوسف محمد عبدي250

الهندسةمحمد أحمد محمد الحمادي251

الهندسةمحمد حسين احمد ناصر252

الهندسةحسام أحمد رشدي الخضري253

الهندسةمحمد أحمد عبد ربه ابو جياب254

الهندسةمحمد رياض خضر قاسم255

الهندسةالحمدي سعيد محمد256

الهندسةعبدهللا سبيل الماس خميس سالمين257
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الهندسةعبدهللا منصور محمد عقيل عبدهللا العور258

الهندسةابراهيم صالح حسن الشلبي259

الهندسةهزاع راشد حمد خدومه النعيمى260

الهندسةاحمد عبدالكريم مراد محمد261

الهندسةاحمد حمدان محمد الدحي الشميلي262

الهندسةعبدهللا حسن عمر عبدالرحيم البريكي263

الهندسةسلطان سيف محمد سيف الكعبي264

الهندسةناصر عبدهللا علي عبدهللا الكعبى265

الهندسةمحمد شاهين عيد فرج النعيمي266

الهندسةمحمد على محمد احمد اخزيمي267

الهندسةحمد محمد علي راشد السعدى268

الهندسةاحمد سالم عبيد نهيل الكتبي269

الهندسةعبدالعزيز يوسف عبدالوهاب احمد الفيلي270

الهندسةحسن عبداللطيف حسن عبدهللا حسن بالغزوز271

الهندسةعالءالدين سيد علي محمد272

الهندسةبراء عبدالسالم عز273

الهندسةنجم احمد بدرالدين قرقناوي274

الهندسةمحمد أحمد رزق عاشور275

الهندسةاحمد بسام عبدالرزاق مسامح276

الهندسةسعيد محمد سعيد محمد الشحي277
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الهندسةاصيل كسيكسي278

الهندسةعمار سعود مبارك بن عجاج279

الهندسةأحمد تاج السر موسى محمد علي280

الهندسةاسماعيل عبدالفتاح محمد فرح281

الهندسةراشد محمد علي عبدهللا الفالسي282

الهندسةيوسف احمد محمد الموسى النعيمي283

الهندسةحمد مسفر حمد سالم الكربي284

الهندسةراشد عبدهللا سلطان عبدهللا ال علي285

الهندسةخالد عبيد عبد الرحمن مجالد الفالحي286

الهندسةمصعب عبدالقادر محمد ناصر المصعبى287

الهندسةخالد احمد سليمان احمد الحوقاني288

الهندسةسالم صالح محمد احمد الكربي289

الهندسةمحمد سالم احمد طبير الدرمكي290

الهندسةعبدالعزيز علي عبدهللا محمد البلوشي291

الهندسةابراهيم محمد احمد ابراهيم العلي292

الهندسةمحمد حسن احمد سالم293

الهندسةابراهيم محمد بشار شقفه294

الهندسةياسر احمد غالب بن الشيخ علي295

الهندسةخضر هللو (محمد زياد)محمد 296

الهندسةعبدالرحمن وليد الشوربجي297
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الهندسةمعن نايف محمد الزعارير298

الهندسةمحمد عبدهللا مراد حسن الريسي299

الهندسةخالد علي سيف محمد النعيمي300

الهندسةعمر محمد حسن جاسم الحمادي301

الهندسةعمر محمد سيد يسن المشنب302

الهندسةاسالم سارية الدبلى الصعيدى303

الهندسةفارس عبدالحكيم سعيد أبو شعبان304

الهندسةحسين عبدهللا محمد ميرزا الشمسي305

الهندسةاحمد الفاتح احمد محمد306

الهندسةاسالم صالح فايز الحسن307

الهندسةخالد علي محمد عبيد308

الهندسةعبداالله بن سعد بن ابراهيم بن شامان309

الهندسةمحمد ابراهيم عمر محمد310

الهندسةمحمد احمد الصديق احمد311

الهندسةعبدهللا سعيد محمد ابو خضر312

الهندسةسعود يوسف عبدالعزيز بن صقر بن حموده313

الهندسةسعيد خليل ابراهيم محمد الحمادي314

الهندسةسعدي محى الدين سعدي سعيد جعرور315

الهندسةليث عامر فخري بلص316

الهندسةجعفر عبدهللا جعفر بن طالب317
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الهندسةحميد احمد محمود محمد الحمادي318

الهندسةمحمد يوسف محمد سليمان العبري319

الهندسةخالد يوسف سعيد يعقوب البلوشي320

الهندسةاحمد خلفان سلطان خلفان النعيمي321

الهندسةخالد علي طالب محمد الكثيري322

الهندسةمحمد حبيب حسين حبيب طاهر حبيب حسين323

الهندسةمحمد خميس شامبي عبدالرسول البلوشى324

الهندسةمحمد بخيت خميس عبدهللا ثابت325

الهندسةاحمد ياسر محمود احمد محمود326

الهندسةبالل سعيد ديباجه327

الهندسةاحمد محمد محمود ابراهيم ابو العنين328

الهندسةالسيد علي حسن ابوالفضل احمد الموسوي329

تقنية المعلوماتعبدهللا احمد اسماعيل ابراهيم الحوسني330

تقنية المعلوماتصالح الدين بسام كامل شموط331

تقنية المعلوماتعمر بسام كامل شموط332

تقنية المعلوماتراشد برك علي حسين الجابري333

تقنية المعلوماتمحمد مبارك سرحان سالم التميمي334

تقنية المعلوماتناصر سعيد صالح العشار المزروعي335

تقنية المعلوماتعمر محمد راشد عبدهللا الكتبي336

تقنية المعلوماتاحمد راشد علي الحريثي النقبي337
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تقنية المعلوماتاحمد حسن علوي احمد الهاشمي338

تقنية المعلوماتاسماعيل مراد داد محمد احمد339

تقنية المعلوماتناصر حسين ناصر صالح ال رحمه340

الطب والعلوم الصحيةمنصور سرحان محمد محمود  المنصوري341

الطب والعلوم الصحيةاحمد سعيد احمد سعيد  السويدي342

الطب والعلوم الصحيةعبدالرحمن داوداحمد عبدالستار األنصاري343

الطب والعلوم الصحيةعبدالسالم احمد عبدهللا احمد المرزوقي344

الطب والعلوم الصحيةحميد راشد عبدهللا حميد  الخاطري345

الطب والعلوم الصحيةبطي علي بطي محمد  القايدي346

الطب والعلوم الصحيةعلي سعيد سيف محمد  العلوي347

الطب والعلوم الصحيةاحمد عبدهللا ربيع احمد العبدولي348

الطب والعلوم الصحيةجعفر احمد عبدهللا احمد  العيدروس349

الطب والعلوم الصحيةمحمد عبدربه عبدهللا سعيد جبر350

الطب والعلوم الصحيةابراهيم جاسم محمد ابراهيم الزعابي351

الطب والعلوم الصحيةمنصور محمد احمد يوسف  الهاشمي352

الطب والعلوم الصحيةمحمد ناصر محمد السويجي  الزعابي353

الطب والعلوم الصحيةأحمد صالح صالح مثنى الحميري354

الطب والعلوم الصحيةعمر طالب خيرهللا355

الطب والعلوم الصحيةمحمد راشد احمد علي الحنطوبي356

الطب والعلوم الصحيةفهد ناصر سعيد ناصر الحبسي357
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الطب والعلوم الصحيةعبدالعزيز جمال ناصر مبارك باحميش358

الطب والعلوم الصحيةاحمد حسين اسماعيل ابراهيم الحوسني359

الطب والعلوم الصحيةعبدهللا سليم محمد مطر  البلوشي360

الطب والعلوم الصحيةاحمد منصور سالمين منصور الجابري361

الطب والعلوم الصحيةعدنان محمد احمد حسين ال علي362

الطب والعلوم الصحيةعبدهللا احمد عبدهللا ابوبكر  العمودي363

الطب والعلوم الصحيةناصر درويش خليل ابراهيم الحمادي364

ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافيةكمال محمد يوسف محمد احمد النور1

ماجستير في الخدمة االجتماعيةسالم على عبدهللا سالم الحوسنى2

ماجستير في الحوكمة والسياسة العامةراشد ابراهيم عبدهللا المطوع النعيمي3

ماجستير العلوم في علوم البيئةخليل ابراهيم عبدهللا احمد الناصرى4

(محمد خير)5 ماجستير العلوم في الرياضياتيوسف ابراهيم السريحين 

ماجستير العلوم في الرياضياتوهدان محمد يوسف ابو زياده6

ماجستير في التربية مسار المناهج وطرق التدريسمحمد فادي نبيل عوده7

ماجستير في التربية مسار القيادة التربويةيونس حسن علي ابراهيم الحوسنى8

ماجستير في التربية مسار القيادة التربويةسعد عبدالرسول حسين غلوم دشتي9

ماجستير في التربية مسار القيادة التربويةقحطان عبدهللا سالم سعيد الزيدى10

ماجستير في إدارة األعمالمحمد ناصر عبدهللا صالح الكثيرى11

ماجستير في إدارة األعمالخالد محمد سالم عبيد المزروعى12

ماجستير في إدارة األعمالمحمد على سالم الغواص الزعابى13
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ماجستير في إدارة األعمالعلي راشد قناص راشد  الكتبي14

ماجستير في إدارة األعمالحمد حمود حمد حمود العامري15

ماجستير في إدارة األعمالعمر عبدهللا محمد سعيد العمودي16

ماجستير في إدارة األعمالفيصل احمد علي جمال آل علي17

ماجستير في إدارة األعمالالوجبيك زوماشيف18

ماجستير في المحاسبة المهنيةمحمد جواد محمد الزبيدي19

ماجستير في المحاسبة المهنيةمحمد احمد محمد حسين بودبس20

ماجستير في المحاسبة المهنيةعبدهللا بخيت راشد بطى الظاهرى21

ماجستير في المحاسبة المهنيةخلفان حاضر مبارك حاضر المهيري22

ماجستير في المحاسبة المهنيةحمد محمد مقبل محمد احمد23

ماجستير في المحاسبة المهنيةيعقوب علي سالم علي الحمادي24

ماجستير في المحاسبة المهنيةخالد سعيد عبدهللا سعيد الشامسي25

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعمر جمعه زعل الرواشده26

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعامر علي حسن عياد27

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةهاني محمد مايز عكاري28

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعاصم معن االشقر29

ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائيةعلي حكم عبدالمهيمن الحضري30

ماجستير العلوم في الهندسة المعماريةعبدهللا نصر محمود علي31

ماجستير العلوم في  الهندسة الكيميائيةكرم باسل السيد أحمد32

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةطالل محمد على صالح الشحي33
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ماجستير في  اإلدارة الهندسيةاحمد محمد عبدهللا خزام العامري34

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةراشد نخيره عبيد مطر الظاهري35

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةرامي عليان شحده الرقب36

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةوسام خليل أحمد ابو صالح37

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةمحمد علي  خشان38

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةعبدهللا محمد مصطفى ابو صالح39

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةاسماعيل محمد اسماعيل االستاد الحمادي40

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةسعيد علي عبدهللا خميس اليليلي41

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةفايز عزيز احمد خطيب42

ماجستير العلوم في موارد المياهرامي اديب عزام43

ماجستير العلوم في موارد المياهمحمد حسنى ابراهيم عبدالرحمن جاد هللا44

ماجستير في العلوم الطبية مسار علم األدوية والسمومأحمد صالح الدين مصطفى علي سلطان45

ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافيةعبدهللا ابراهيم حسين علي الحوسني46

ماجستير العلوم في االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافيةرامي وائل عادل سعيد47

ماجستير في الحوكمة والسياسة العامةياسر احمد محمد النسور48

ماجستير العلوم في الكيمياءسعيد بن عبدهللا بن سليمان بن محمد المعمري49

ماجستير العلوم في الرياضياتاحمد سالمه حسين ابو عمر50

ماجستير في التربية مسار المناهج وطرق التدريسعماد قطب فرج هنداوي51

ماجستير في التربية مسار المناهج وطرق التدريسخالد محمد عبدالباقي محمد دياب52

ماجستير في التربية مسار التربية الخاصةالعزب محمد العزب الشاذلى53
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ماجستير في إدارة األعمالعبدالحميد سعيد غانم محمد الحضرمي54

ماجستير في إدارة األعمالناصر هالل احمد سيف الكيومي55

ماجستير في إدارة األعماللؤى تاج الدين احمد ناصر56

ماجستير في إدارة األعمالاحمد ابراهيم مبارك الغبر البدواوي57

ماجستير في إدارة األعمالعبدالعزيز عتيق محمد خليفه المري58

ماجستير في إدارة األعمالصالح عبدهللا جمعه الصادقي البلوشي59

ماجستير في إدارة األعمالمحمد عبدالنور محمد طاهر الزرعوني60

ماجستير في إدارة األعمالماجد محمد عيد المظلوم السويدي61

ماجستير في إدارة األعمالسعيد خميس عبدهللا حمد العرفاتى62

ماجستير في إدارة األعمالسالم علي حميد علي الشامسي63

ماجستير في إدارة األعمالمحمد سيف محمد راشد المنصورى64

ماجستير في إدارة األعمال عبدهللا سعد محروس عبدهللا الخنبشي65

ماجستير في إدارة األعمالاسماعيل ابراهيم يوسف ابراهيم الخوري66

ماجستير في إدارة األعمالاحمد سعيد سيف خليفه الغفلي67

ماجستير في إدارة األعمالسلطان خليفه محمد الكندي المرر68

ماجستير في إدارة األعمالمشعل سالم سعيدان علي الراشدي69

ماجستير في إدارة األعمالسهيل سيف علي عابد العرياني70

ماجستير في إدارة األعمالمحمد علي محمد علي الدوخي71

ماجستير في إدارة األعمالعويضه مرشد على مرشد المرر72

ماجستير في إدارة األعمالحمد محمد عبدهللا مبارك الجنيبي73
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ماجستير في المحاسبة المهنيةمحمد حامد مطر عطاءهللا البلوشي74

ماجستير العلوم في البساتينسعيد هللا عبدالولي75

ماجستير العلوم في البساتينسالم بن محمد بن خاطر المخمري76

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةمحمد مفرح علي مفرح االحبابي77

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعمر علي خلفان بن خلف النقبي78

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعتيق علي عبدهللا مبارك79

ماجستير العلوم في الهندسة المدنيةعبدالعزيز عبدالوهاب الذقاني80

ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكيةطارق محمد احمد هنيه81

ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكيةهاشم محمد هشام االرغا82

ماجستير العلوم في  الهندسة المعماريةمحمود سعيد محمود المنسي83

ماجستير العلوم في  الهندسة الكيميائيةمحمد جامع علي محمد84

ماجستير العلوم في  الهندسة الكيميائيةصهيب محمد حميدي85

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةفيصل محمد حسن محمد العبيدلي86

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةسعود محمد مطر علي السناني87

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةخالد رضا ابومسلم السيد88

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةمصعب معن نصوحي الريس89

ماجستير في  اإلدارة الهندسيةمنصور بن عبدهللا بن محمد الجابري90

ماجستير العلوم في هندسة البترولجاسم ابوبكر  بونام باثييل91

ماجستير العلوم في موارد المياهسهيل عمر سبيت حارب النعيمي92

ماجستير في الصحة العامة(حسن مرعي)محمد حسن محمد 93
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ماجستير في الصحة العامةراجح رفيق راجح الفحل94

ماجستير في العلوم الطبية مسار علم األدوية والسمومعلي قاسم  سعد95

ماجستير العلوم في أمن المعلوماتحسام يوسف حطيني96

ماجستير العلوم في أمن المعلوماتمحمد علي عبدالرب صالح المالكي97

ماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلوماتعالء الدين هاشم احمد مدنى98

ماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلوماتمحمد جميل مرجان99

ماجستير في التربية مسار المناهج وطرق التدريساحمد سالمه عيسى بنى طه100

ماجستير في التربية مسار القيادة التربويةرامي حسين محمد عبدهللا101

دكتور في الصيدلةيوسف عبدالكريم يوسف عبدهللا1

دكتور في الصيدلةشهد عبدالرحمن جاسم البغام النعيمي12

دكتور في الصيدلةاالء محمد عبدالغزيز محمود عبدالعزيز13

دكتوراه  في إدارة االعمالاحمد عبدالفتاح محمد عوده1

 دكتوراه في إدارة األعمالمحمد سالم عبيد سالم الظاهري2

 دكتوراه في إدارة األعمالطارق زياد عوض محمد العامري3

دكتوراه في إدارة االعمالبخيت سعيد بخيت سالم الكثيري4

دكتوراه في إدارة االعمالصفاء معتوق احمد المهناء5

دكتوراه في إدارة االعمالنادية شفيق عبدالرحمن حسن المناعي6

 دكتوراه الفلسفةريتشارد بنسون هوفمان1

 دكتوراه الفلسفةانيس رحمن شيراتا2

 دكتوراه الفلسفةاحمد غالم مصطفى صابر كرم3

دكتوراه الفلسفةهند عبيد حمد سعيد الفالسي1

دكتوراه الفلسفةايلين ماري سليم حنا2
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دكتوراه الفلسفةميثا محمد حميد دلموك النعيمي3

دكتوراه الفلسفةنهيمة عبدالرحيم4

دكتوراه الفلسفةشيخه سيف سعيد خميس النيادي7

دكتوراه الفلسفةريم عزالدين الصادق سالم8

دكتوراه الفلسفةنوره اسماعيل عبدالرحيم اسماعيل الزرعوني9

دكتوراه الفلسفةساره شعبان شرقاوي سيد10

دكتوراه الفلسفةايمان أحمد غانم أبوخوصه11


