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التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة البرمجياتأميركاعبداهلل سليم عبداهلل السليم

تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركامحمد سامي سعد املنيس
محاسبةأميركايوسف موسى حمد اللوغاني
هندسة املعادنأميركاعبداهلل جاسم عبداهلل املذن
هندسة ميكانيكيةأملانياعبداهلل عارف صالح ملك

محاسبةأميركاسعود عبدالعزيز احمد عبدالكرمي الديولي
إدارة أعمال ـ اقتصادأميركاروان جابر يوسف مقدس

ادارة أعمال ـ التمويلأميركامحمد احمد عبدالعظيم احلمد
هندسة مدنيةنيوزيلنداعبداملجيد ماجد حلو العنزي

هندسة كيميائيةأملانيانور عماد ياسني احلربي
هندسة البرمجياتأميركابشار عبدالكرمي فرج اخلشتي
محاسبةأميركاجاسم جواد عبدالنبي صفر
هندسة بيئيةأميركاحمد نشمي سعيد العنزي
هندسة املعادنأميركاأحمد هاشم غلوم عبداهلل
تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركااحمد عالء سعيد احلسن

هندسة بيئيةأميركامحمد عبداهلل علي البلوشي
إدارة أعمال ـ التسويقأميركاعمر خالد نهابة حمادة

هندسة بيئيةأميركامحمد عبدالرزاق أحمد القبندي
هندسة كيميائيةنيوزيلنداحترير تركي محمود الغضوري

هندسة بيئيةأميركاعبدالرحمن حسني محمد العجمي
إدارة أعمال ـ اقتصادأميركاجابر محمود عبدالعزيز األربش
هندسة املعادنأميركاعبدالهادي راشد فالح الهاجري

هندسة مدنيةنيوزيلنداكامل خالد كامل القطان
محاسبةأميركاناصر بدر ناصر الشميمري
هندسة كهربائيةأسترالياعبداهلل عادل محمد جنم

إدارة األعمال ـ التمويلأميركااحمد سعد يونس الكندري
إدارة األعمال ـ التسويقأميركانورة عبدالسالم محمد البحر
محاسبةأميركامشعل بندر بعيجان احلربي

تعليم ذوي االحتياجات اخلاصةأميركاشهد طالل محمد حجي
محاسبةأميركاعمر يعقوب يوسف املجحولي

العالج الطبيعيأسترالياهناء محمد الهيلم العازمي
علم الوراثة واملعلومات احليويةجمهورية ايرلندامحمد عبداهلل عبدالصمد الصفار

هندسة بيئيةأميركامشعل علي محمد املساعد
هندسة طب حيويأسترالياعبدالرحمن عايد عتقة العنزي

هندسة بيئيةأميركاعبدالعزيز تركي محمد الرشيدي
هندسة بيئيةأميركاعمر سويد سعود العجمي
هندسة بيئيةأميركاصالح عمر عبداهلل احمد
تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركاحمد راشد حمد العجمي

هندسة نقلأميركامحمد دغش قلفيص العجمي
فيزياءأميركاعلي عصام محمد اإلبراهيم

محاسبةأميركابدر جاسم احمد الرشيد
هندسة املعادنأميركاعبداهلل يعقوب عبداهلل دشتي
هندسة كيميائيةأستراليابريكان محمد بريكان العجمي
هندسة البرمجياتأميركاماجد مبارك سلطان العدواني

هندسة كيميائيةنيوزيلندامحمد وائل جاسم ريس
إدارة أعمال ـ التمويلأميركايوسف بدر ناصر ملك محمد
صيدلةنيوزيلنداحمد حسني محمد اشكناني

هندسة بحريةاململكة املتحدةناصر بدر محمد احلالق
هندسة املعادنأميركاحسني عبداهلل اكبر حسن
هندسة بيئيةأميركاضاري احمد جنم ظاهر
هندسة بحريةاململكة املتحدةراشد محمد راشد الراشد

هندسة املعادنأميركاحسام نبيل حسني الشطي
هندسة كمبيوترأميركايعقوب يوسف منصور ذياب

هندسة كمبيوترأميركاقاسم حسني حامد احلامد
هندسة نقلأميركاطالل عدنان عبدالعزيز العويش
محاسبةأميركاعبداهلل يوسف عبداهلل املاجد
هندسة بيئيةأميركامشعل خالد صاهود العتيبي

صيدلةنيوزيلندامحمد عوض ذياب حجي
هندسة كمبيوترأميركاعثمان محمد فهد الهاجري

هندسة كمبيوترأميركاعبدالعزيز طارق عبداحلميد النجار
تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركاعذبي عبدالعزيز سعود العازمي

هندسة اتصاالتأسترالياطالل مرشد رباح الرشيدي
هندسة صناعيةأستراليافهد حمود ذيب الهاجري
العالج الطبيعيأستراليازهراء علي حسني الفيلي

هندسة بحريةاململكة املتحدةعبداهلل فهد عبداهلل العجمي
هندسة نقلأميركااحمد يعقوب ابراهيم الربيعان

هندسة كمبيوترأميركاعبدالرحمن حسني محمد اخلويتيم
هندسة كمبيوترأميركاخالد طارق فاضل الدوسري

هندسة كمبيوترأميركاراشد سعد عبيد اهلل الديحاني
هندسة كمبيوترأميركااحمد رائد عبداخلضر اخلباز

هندسة كمبيوترأميركااحمد جاسم غلوم علي
هندسة بحريةاململكة املتحدةيوسف فهد خلف املطيري

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالعزيز طارق عبدالعزيز احلسون
طب بشريمالطافاطمة طالب غلوم اجلمعة
ادارة االعمال ـ التمويلأميركامحمد جاسم محمد العيسى
طب اسنانأميركاراشد صالح راشد الفجي

هندسة بيئيةأميركامهدي عبدالرضا حاجي محمد
طب اسناناململكة املتحدةروان طالب عباس اللنقاوي
طب بشريمالطامحمد عثمان علي بوحمد

طب بشرياململكة املتحدةيوسف محمد خلف العازمي
طب بشرياململكة املتحدةفاطمة جراح سالم جحيل
طب اسنانجمهورية ايرلنداسارة محمد سالم اجلويهل

طب اسنانأميركاعبداهلل خالد عبداهلل معرفي
هندسة كيميائيةأميركاوليد عالء صالح بعركي

طب بشرياململكة املتحدةالدانة مطلق محمد املطيري
هندسة صناعيةأميركاطالل عبدالرحمن احمد الكندري

طب بشرياململكة املتحدةشعيب ناصر منصور الدالل
طب اسنانجمهورية ايرلندااحمد محمد جاسم البعنون
طب بشريكنداحيدر داود عبداهلل محمد
معمارأميركاثنيان علي ثنيان الثنيان

طب اسناناململكة املتحدةفاطمة مرزوق بريك العتيبي
هندسة معماريةأميركايوسف فوزي علي القطان
هندسة كيميائيةأميركااحمد طالب احمد الهزمي
طب بشريمملكة البحرينفاطمة علي حسني دشتي

هندسة الطاقة النوويةأميركايوسف اسماعيل جمعة العابدين
صيدلةاململكة املتحدةاسيل عبداللطيف محمد دشتي

طب اسنانأميركاهاشم محمد احمد دشتي
طب اسنانأميركافجر عبدالعزيز علي احلداد

طب بشرياململكة املتحدةيوسف احمد موسى بوالبنات
طب بشريجمهورية ايرلنداعبداهلل حسني عبداهلل الصفار

طب بشريجمهورية ايرلندااحمد عيسى خليل القطان
هندسة معماريةأميركافاطمة جاسم حسني املهنا

طب بشرياململكة املتحدةروان وليد عبداحملسن احملمد
طب بشريجمهورية ايرلنداسند بدر محمد احملطب
طب اسنانجمهورية ايرلنداانفال علي ماجد الشماع

طب بشرياململكة املتحدةميثم اسماعيل عبد علي الشطي
طب بشريمملكة البحرينمروة فؤاد محمد العسعوسي

طب بشريجمهورية ايرلنداعبدالعزيز محمد حمود العدواني
طب بشريمملكة البحرينياسمني وليد عبداهلل مندني
طب بشريمملكة البحريندعاء حسن محمد شريف

طب اسنانأميركاعلي اسماعيل ابل اشكناني
طب بشريجمهورية ايرلندامحمد سليمان اسماعيل اسماعيل

طب اسناناململكة املتحدةسارة علي عبداهلل بالل
طب اسنانأميركامحمد عصام عبدالعزيز الشايع

طب اسنانأميركاحوراء محمد طاهر العطار
هندسة مدنيةاململكة املتحدةمحمد سعود ضيف اهلل املطيري

طب بشريمملكة البحرينعمار احمد غلوم محمد
طب اسناناالردنفاطمة احمد صالح بوغيس
معمارأميركانهار بندر سماح الشمري

اعتمد وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد الس��عد أسماء 
الطلبة والطالبات املقبولني في خطة البعثات اخلارجية للعام 
2011/2010 م��ن خريج��ي الثانوية العامة بقس��ميها العلمي 
واألدبي.ويأت��ي ذلك ف��ي اطار خطة ال��وزارة البتعاث أكبر 
عدد ممك��ن من الطلبة لتحصيل العلم في اجلامعات املميزة 
واملعترف بها عامليا ليعود ذلك بالفائدة الكبرى عليهم وعلى 
بلدهم في املستقبل القريب، كما يصب ذلك في جهة تخفيف 
الضغط عل��ى جامعة الكويت والكلي��ات احمللية، خاصة في 
ظل ارتفاع نس��ب خريجي الثانوية العام��ة مبقابل األماكن 
احمل��دودة في اجلامع��ة. وفيما يلي أس��ماء املقبولني بخطة 
البعثات وأس��ماء الدول املبتعثني اليه��ا والتخصص احملدد 
لهم، وس��يكون مطلوبا من املقبولني مراجعة الوزارة إلمتام 

عملية تسجيلهم استعدادا إلكمال اجراءات السفر.

على الطلبة المقبولين مراجعة »التعليم العالي« إلكمال إجراءات التسجيل

»األنباء« تنشر أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية للجامعة للعام 2011/2010

د.خالد السعد

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة صناعيةأميركاحسني عادل يوسف القالف
هندسة كهربائيةأميركاصالح بكر سليم الديحاني

هندسة كهربائيةأميركامحمد خالد عبدالوهاب الشرف
العالج املهنياسترالياسلمان حبيب عبدالرزاق العبدالرزاق

هندسة صناعيةأميركاعبداهلل عادل احمد القطان
هندسة كهربائيةأميركاعبدالرحمن وليد ابراهيم املعتوق

محاسبةأميركاسليمان عبداحملسن عبداخلضر الصراف
ادارة األعمال – التمويلأميركاحوراء عبداالمير عبداهلل احلرز

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةأميركافهد حامد محمد مندني
هندسة نقلأميركابندر خالد مطلق الظفيري
هندسة كهربائيةأميركااحمد خالد غلوم حسني

هندسة صناعيةأميركاطالل عبداهلل عواد اخلالدي
هندسة كمبيوترأميركايوسف هاني راشد مبارك

هندسة كمبيوترأميركاعبداإلله مانع حسني العجمي
هندسة بحريةاململكة املتحدةناصر عبداهلل محمد العبداحلافظ

هندسة كهربائيةأميركامحمد يعقوب يوسف احملميد
هندسة صناعيةأميركامحمد سعيد محمد الدويسان
هندسة كمبيوترأميركافواز ناصر عبداهلل الشيحه

هندسة كمبيوترأميركااحمد عبدالهادي عبداهلل الوزان
هندسة كهربائيةأميركامشاري هاشم سيد ماجد هاشم

هندسة اتصاالتنيوزيلندامشوط سعد فهد املشوط
هندسة كهربائيةأميركاحمد فهد عبدالرحمن الناصر

هندسة صناعيةأميركاغدير حسني علي عبداهلل دشتي
هندسة صناعيةأميركاعبداهلل فؤاد عبدالرحمن اخلراز

هندسة كهربائيةأميركاسند سعود سند املطيري
علم الوراثة واملعلومات احليويةجمهورية ايرلنداعيسى حميد عباس فرمن

هندسة بحريةاململكة املتحدةعبداللطيف علي فليح املطيري
هندسة مدنيةاسترالياعبدالعزيز عدنان عبدالعزيز احمد

هندسة صناعيةأميركانايف حماد مطلق العجمي
هندسة كهربائيةأميركامجيد ثالب ماجد احلربي

هندسة كهربائيةأميركاعبداهلل محمد عبداهلل اخلياط
هندسة كهربائيةأميركاعبدالعزيز عيسى سيد علي احلسيني

هندسة كهربائيةأميركافاطمة ناصر حسن اليماني
هندسة كهربائيةأميركاسالم يوسف محمد دشتي

هندسة كهربائيةأميركامحمد سيد عدنان سيد سليمان أكبر
هندسة بيئيةأميركافهد عامر فهاد العجمي

هندسة بيئيةأميركاحسني عبدالرضا حميد العطار
هندسة اإللكترونيات الطبيةاململكة املتحدةوليد عبداهلل فيصل العنزي

هندسة صناعيةأميركابدر ناصر عبدالعزيز السمحان
هندسة كهربائيةأميركاخالد سلطان مصطفى مصطفى

تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركامحمد جاسم محمد املهنا
صيدلةاستراليامحمد حميد زيدان العنزي

هندسة صناعيةأميركاعبدالوهاب صالح عبداهلل احلبشي
الهندسة الكهربائية واإللكترونيةجمهورية ايرلندامرمي عدنان عبداهلل الكندري

هندسة صناعيةأميركاعبدالعزيز احمد عبداهلل حمادي
هندسة كهربائيةأميركاعبداهلل محمد حاجي خاجه
هندسة صناعيةأميركاحمد محمد يوسف القبندي
تدريس ـ الكيمياءجمهورية مصر العربيةفاطمة جمال عباس الشطي

علم األحياء ـ علم األمراضاململكة املتحدةفرح احمد جعفر جمعة
هندسة مدنيةاستراليازهراء عقيل عبداهلل املزدي

هندسة مدنيةأميركاسليمان شاكر سليمان مبارك
هندسة مدنيةأميركاشيخة حسن غلوم علي

هندسة مدنيةأميركايوسف حسني علي اخلميس
محاسبةأميركارومي سالم حمد الرومي

هندسة مدنيةأميركاعلي حسن جواد ضياء الدين
هندسة صناعيةأميركافجر عبداهلل سليمان العيبان
هندسة مدنيةأميركاضاري فرحان عماش العنزي

علوم التغذيةأميركافهد فالح خليف العنزي
هندسة بيئيةأميركانورا محمد عبدالرحمن الصرعاوي

هندسة صناعيةأميركاعبدالعزيز فوزي ثنيان الثنيان
هندسة مدنيةأميركاطالل سليمان عويد الضفيري
هندسة اإللكترونيات الطبيةاململكة املتحدةعبدالعزيز محمد رجب علي
هندسة مدنيةأميركاأحمد عاطف محمد السالم
هندسة مدنيةأميركاشهد محمد خليل القطان
هندسة طب حيوياسترالياهناء راشد احمد العبيد

هندسة بحريةاململكة املتحدةفاطمة علي عبدالرحمن جاسم
هندسة كهربائيةأميركاصالح عادل محمد العليمي
محاسبةأميركايوسف غامن احمد حمادة

هندسة مدنيةأميركااحمد مطلق عشوي العنزي
هندسة مدنيةأميركاماجد عوض فالح املطيري

هندسة مدنيةأميركاعثمان سعد سلطان العجيل
هندسة كمبيوترأميركابدر محمد عوض العنزي

صيدلةاسترالياعبداهلل حيدر إبراهيم علي
هندسة مدنيةأميركامشعل فهد مشعل العتيبي

هندسة بيئيةأميركاأحمد عبدالقادر جاسم القالف
هندسة كمبيوترأميركامحمد قاسم عبداهلل الغضبان

هندسة كمبيوترأميركاعبدالرحمن فاضل حبيب اخلالدي
هندسة مدنيةأميركامنصور عبدالعزيز منصور املنصور

صيدلةاستراليابدر محمد احمد الرفاعي
هندسة مدنيةأميركاحسني يوسف عبدالرضا قبازرد

هندسة صناعيةأميركاعبداحملسن يوسف عبداحملسن الشايجي
هندسة كمبيوترأميركاناصر خالد فارس الشامي

الهندسة الكهربائية واإللكترونيةجمهورية ايرلنداحوراء صالح جاسم اللنقاوي
الهندسة الكهربائية واإللكترونيةجمهورية ايرلنداعمار ياسر محمد صالح
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةعلي حسني علي التميمي
علم األحياء ـ علم األمراضاململكة املتحدةبدرية فيصل محمد مندني
تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركانور منصور أحمد الهيني

هندسة كهربائيةأميركاعبدالرحمن عبداهلل اسماعيل درويش
هندسة كهربائيةأميركاتركي علي عبداهلل املطيري

هندسة كهربائيةأميركاعبدالعزيز جمال خلف املسعود
إدارة األعمال ـ التمويلأميركامحمد توفيق سعود الزايد
إدارة األعمال ـ التمويلأميركامحمد خالد حسن أبل حسن

هندسة كهربائيةأميركاسالم عبداهلل ناصر البحيري العازمي
هندسة مدنيةأميركاعبدالعزيز علي عايد الرشيدي

هندسة ميدانيةأميركاعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الفيروز
هندسة بيئيةأميركاعبدالعزيز وائل محمد املساعد
هندسة ميكانيكيةأميركاخالد خليل ابراهيم الظفيري

هندسة مدنيةأميركايوسف عبدالرحمن عويض املطيري
هندسة معماريةأستراليانورة ابراهيم يوسف احمد بالل
هندسة كمبيوترأميركامحمد يعقوب حاجيه شمساه

علم األحياء ـ علم أحياء السرطاناململكة املتحدةهاشم عماد عيسى احلمر
هندسة كيميائيةأميركاحمزة عبدالهادي عباس القالف
هندسة مدنيةأميركامحمد حسني علي سليمان محمد

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةعبدالعزيز يوسف ابراهيم احلمادي
هندسة صناعيةأميركاعبدالرحمن سالم جمعان الدوسري

هندسة كيميائيةاململكة املتحدةمرمي علي سعد احلوطي
هندسة كهربائيةأميركانورة احمد عبداهلل احلمود

هندسة مدنيةاململكة املتحدةحسني عبداألمير عبدالرحيم محمد
هندسة مدنيةأميركاأحمد فؤاد حمد السالم

هندسة ميكانيكيةأميركاأنس أحمد عبداهلل الكندري
هندسة كيميائيةأميركاعبدالعزيز رياض يوسف الهولي

هندسة كهربائيةأميركاحسن علي زيد فالح
هندسة كيميائيةأميركامضف احمد علي اظبيه

هندسة كهربائيةأميركاعقيل علي عباس عبداهلل
هندسة بترولأستراليامحمد جاسم محمد البناي

هندسة كيميائيةأميركاخالد علي عبداملجيد العسكري
هندسة كيميائيةنيوزيلندابدور يعقوب رمضان مال علي
هندسة صناعيةأميركاعبداهلل نايف حسني العجمي
تكنولوجيا األشعةاململكة املتحدةليلى سمير حسني البلوشي
هندسة مدنيةأميركاروان أنور عبدالعزيز الوزان

تكنولوجيا الطب النوويأميركاميساء فريد أحمد خاجه
هندسة كيميائيةأميركامحمد كاظم علي الراشد

التغذية البشريةجمهورية ايرلنداسارة جاسم عبداحملسن املوسى
هندسة طيرانأسترالياأحمد عبداهلل أحمد امللحم

هندسة مدنيةاململكة املتحدةيعقوب يوسف حاجي عبدالهادي
هندسة االلكترونيات الطبيةاململكة املتحدةمرمي عبدالرزاق علي شمس الدين

طب أسناناململكة األردنية الهاشميةأنفال حسن محمد آتش
هندسة معماريةأميركافواز حسني داود الشطي
هندسة معماريةأميركاعبداهلل عايد نهار الذايدي
هندسة ميكاترونيكيةأسترالياعلي توفيق احمد صالح
هندسة صناعيةأميركامحمد هادي محمد الهادي

محاسبةأميركاعبدالرحمن سليمان داود البصيري
طب أسناناململكة األردنية الهاشميةبراك عبداحملسن صادق محمد
هندسة كمبيوترأميركاأحمد يوسف حجي اجلزاف

طب بشرياململكة األردنية الهاشميةآالء علي عوض بن رزق
هندسة كهربائيةأميركاطالل ملفي صقر املطيري
طب بشرياململكة األردنية الهاشميةابراهيم محمد علي القطان

علم الوراثة واملعلومات احليويةجمهورية ايرلنداابراهيم علي ابراهيم حاجيه
صيدلةمالطاحسني حمزة حبيب اإلبراهيم

هندسة معماريةأميركازهراء عباس ابراهيم علي
هندسة كهربائيةأميركامحمد غنام الفي املطيري

هندسة صناعيةأميركاأحمد محمد جواد جمعة سلمان
هندسة صناعيةأميركامحمد طالل يعقوب يوسف اليوسفي

التخصصالدولةاسم الطالب
ادارة االعمال ـ التمويلأميركامفيدة محمد جاسم احلساوي
هندسة مدنيةأميركامشاري هادي مبارك السدحان

طب بشرياململكة املتحدةمرمي خالد احمد الدرويش
معمارأميركامحمد عبداحلليم حسن ماتقي

طب بشريجمهورية ايرلنداابراهيم عبداحلميد الياس خدادة
طب بشرياململكة املتحدةفاطمة محمد عبداللطيف مال اهلل

طب بشريجمهورية ايرلنداعبداللطيف محمد عبدالرحمن شمس الدين
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةجمانة عبدالناصر جاسم العبداهلل
هندسة ميكانيكيةأميركاابراهيم محمد عبداهلل العوضي

طب اسنانأميركاسارة سعد عبداللطيف الدوسري
طب بشريجمهورية ايرلندااحمد منصور عبداهلل احملمد

طب بشريجمهورية ايرلندافاطمة امير محمد بوحمد
الهندسة الكهربائية وااللكترونيةجمهورية ايرلندادانة فيصل احمد نعمة اهلل عبدالرحمن

طب بشريمملكة البحرينوفاء بندر مبارك الشمري
طب اسنانأميركاعلي صالح مسلم القديحي

طب بشريمملكة البحرينفهد علي فهد الدبوس
هندسة الطاقة النوويةأميركاعبدالعزيز صالح سليمان احلصان

طب بشريجمهورية ايرلندافهد عبدالرحمن سعد اجلريوي
هندسة الطاقة النوويةأميركاعيسى عبدالرحمن محمد النصراهلل
طب بشريجمهورية ايرلنداعبداهلل فهد عبدالرحمن نوري عطية
طب بشرياململكة املتحدةصالح عبداللطيف عيسى بن نخي

طب بشريجمهورية ايرلنداحمود عيسى حامد بوقمبر
هندسة مدنيةأميركاخالد مسهر جدعان الشمري
طب بشريكنداسالم شخير راشد املطيري

طب بشريمملكة البحريننورة منصور محمد العجمي
طب بشريجمهورية ايرلندااحمد خالد احمد البصيري

هندسة مدنيةأميركااميان عبداحلسني محمد سعيد
هندسة صناعيةأميركاايوب اسحاق علي علي

طب بشريجمهورية ايرلندافهد عبداحملسن احمد اخلليفة
طب بشريجمهورية ايرلنداعبدالرحمن طارق عبدالرحمن البدر

هندسة بترولأسترالياعبدالهادي ناصر راشد املري
إدارة األعمال ـ التسويقأميركاخالد وليد سالم البرجس

طب أسنانأميركاعلي عادل علي مظفر
طب بشرياململكة املتحدةناصر احمد علي قاسم

هندسة مدنيةاململكة املتحدةعبدالرحمن علي مطلق العنزي
طب بشريجمهورية ايرلنداخالد سعد ماطر الشمري
طب بشريجمهورية ايرلندامحمد خالد فرج السعيد

طب بشريجمهورية ايرلندامشاعل حسني علي الكندري
طب بشريكنداعباس ناصر عبداهلل اكبر
هندسة التصميم والتصنيعجمهورية ايرلندادانة خالد راشد بورسلي
طب أسناناململكة املتحدةفرح وليد احمد املناعي

طب بشريجمهورية ايرلنداخالد حجرف فالح احلجرف
طب بشريجمهورية ايرلنداعبدالعزيز عالء عبدالعزيز بوقريص

طب بشرياململكة املتحدةيوسف احمد جاسم سبزالي
طب بشريجمهورية ايرلندارضا احمد عبدالعزيز بوشهري

طب بشريجمهورية ايرلنداغسان داود سليمان القناعي
طب بشريجمهورية ايرلنداأحلان جمال بدر القناعي

طب بشريجمهورية ايرلندابدر عامر فواز الفواز
طب بشريجمهورية ايرلنداعبدالهادي خرصان علي العجمي

هندسة بترولأستراليابدر هديب قطيم الهرشاني
هندسة بترولأسترالياأمير هديب قطيم الهرشاني
طب بشريجمهورية ايرلندامحمد راشد محمد املخيال
طب بشرياململكة األردنية الهاشميةمي مبارك سعدون املطوع

هندسة الطاقة النوويةأميركافهد عبداهلل علي زمان
طب بشريجمهورية ايرلنداميثم محمد يوسف حسني

طب أسنانجمهورية ايرلندامها يوسف محمد باقر
طب بشريجمهورية ايرلندانهلة فهد جاسم املسباح

طب أسنانأميركاسعود عبداحلميد عبدالغفور العوضي
إدارة األعمال ـ اقتصادأميركاعدنان زكريا عبداهلل جنم الوزان

هندسة كهربائيةأستراليافهاد محمد فهاد العجمي
هندسة نقلأميركاعذبي بسام حجي العصفور

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةجمهورية ايرلندامهدي علي عبدالعزيز الصفار
عالج النطقأميركاليانة محمد خالد العسكر

هندسة مدنيةأسترالياعبداهلل محمد عبداهلل اسماعيل
إدارة األعمال ـ التمويلأميركاعبداهلل وليد خالد بن عيسى

هندسة بيئيةأميركامحمد تقي محمد احلربي
إدارة األعمال ـ املشاريع الصغيرةأميركامؤيد طارق محمد السويدان

هندسة كمبيوترأميركاعبداهلل اسماعيل عباس الصراف
هندسة كمبيوترأميركايوسف طالب حسني الصراف
هندسة مدنيةأسترالياعبداهلل هباس محمد الظفيري
هندسة كمبيوترأميركامنصور محمد منصور الصفار
هندسة كمبيوترأميركاخالد عوض فالح راعي الفحماء
هندسة نقلأميركايوسف يعقوب ابراهيم صادقي
هندسة كمبيوترأميركايوسف محمد جاسم الباطني
هندسة املعادنأميركاحسن عبداألمير عيسى املهنا
صيدلةنيوزيلنداضيدان الفي ضيدان املطيري

هندسة كمبيوترأميركاناصر عناد هالل شريف
هندسة كمبيوترأميركاخالد محمد ابراهيم الهالل

إدارة األعمال ـ التسويقأميركامهدي عبدالصمد مختار بهمن
محاسبةأميركاعلي خالد عبدالرحمن الكندري
إدارة األعمال ـ اقتصادأميركاعبدالعزيز عمران حسني كرميي

هندسة بحريةاململكة املتحدةبشاير عايد حمود العازمي
هندسة الشبكاتأسترالياعبداهلل طارق عبداهلل الراشد

هندسة كمبيوترأميركاسالم محمد حماد مرسل
هندسة كمبيوترأميركاعلي محسن محمد بوشهري

هندسة كيميائيةأستراليافهد عبدالهادي عبداللطيف الضفيري
هندسة البرمجياتأميركاحسني علي محمد الوزان

هندسة كمبيوترأميركامحمد صالح ابراهيم الفريج
هندسة بيئيةأميركاعبدالعزيز علي حاجي ابراهيم

هندسة كمبيوترأميركاخالد صالح موسى شموه
هندسة كمبيوترأميركاعبدالعزيز طارق ابراهيم الراشد

هندسة كمبيوترأميركابندر حمد نعمة الشمري
هندسة صناعيةأسترالياأحمد محمد احمد الشيباني

هندسة نقلأميركاسليمان بيان يعقوب اخللفان
محاسبةأميركاأنفال توفيق عبدالرحمن الكندري

هندسة كهربائيةاستراليامحمد اسحق طاهر الصراف
هندسة كمبيوترأميركامحمد صقر حمد النجدي
ادارة األعمال – التسويقأميركاسعود عادل صقر الصقر

هندسة املعادنأميركاصالح نايف صالح العدواني
هندسة كيميائيةنيوزيلندامحمد عبداحلكيم ناصر القطان

هندسة كمبيوترأميركااحمد مخلد راشد العازمي
العالج الطبيعيجمهورية ايرلنداشهد سليمان ياسني الراشد
هندسة كمبيوترأميركاهاشم راشد عبداهلل الشطي

هندسة أنظمة كمبيوتراستراليامحمد مساعد عبدالسالم العبدالسالم
هندسة كمبيوترأميركامحمد فرج شعوي املطيري
هندسة كمبيوترأميركاشوق خالد عبداهلل النجدي

هندسة كمبيوترأميركاحمد مهنا حسن املهنا
هندسة كهربائيةأميركايوسف اياد ناصر االبراهيم
هندسة كهربائيةأميركامحمد فهاد محمد اجلعيب
هندسة بيئيةأميركاعبداهلل محمد حسن زكريا

هندسة كهربائيةأميركاسراج خرصان مناحي العجمي
هندسة مدنيةاسترالياافراح يوسف يعقوب الشطي
هندسة بيئيةأميركامحمد عبدالنبي غلوم محمد
هندسة كمبيوترأميركاسعد عبداهلل صالح الثويني

هندسة بيئيةأميركاحمد وليد حمد العجمي
هندسة بحريةاململكة املتحدةجابر محمد جابر املري

هندسة صناعيةأميركاسليمان فوزي احمد الشبيكي
هندسة كهربائيةأميركامعاذ صالح ابراهيم الربيعة
هندسة املعادنأميركاحمد دخيل ضحوي الظفيري

ادارة األعمال – التمويلأميركاحمد فريد سعود الفوزان
هندسة بيئيةأميركاسليمان جمال سليمان العبداهلل

صيدلةنيوزيلنداخليفة جاسم حمد العون
علم األحياء – أمراض الدم ونقل الدماسترالياجنم يوسف جنم املراقي

هندسة صناعيةأميركاعبدالعزيز محمد علي احلداد
صيدلةنيوزيلنداحمد بدر ناصر بورسلي

هندسة صناعيةأميركامحمد ناصر محمد الزعبي
صيدلةنيوزيلنداعلي عبداهلل عباس حيدر
هندسة كهربائيةأميركاعمر يونس محمد شريف

هندسة كهربائيةأميركامحمد فهد مساعد الدوسري
هندسة كهربائيةأميركاخليفة دعيج احمد القبندي

هندسة بيئيةأميركاعبدالرحمن عبداهلل محمد العتيبي
علوم زراعيةاململكة املتحدةهيا بدر شعيب البكر

هندسة ميكاترونيكيةاستراليامساعد مبارك شريده املجدلي
هندسة كمبيوترأميركامحمد املصطفى عبدالواحد قاسم املطرود
ادارة االعمال – التمويلأميركاعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن السند

هندسة كمبيوترأميركامحمد عيسى مجيد محمد
محاسبةأميركاحسني جواد علوان اكروف

هندسة كهربائيةأميركاعبدالرزاق ضويحي عبدالرزاق الضويحي
هندسة مدنيةاسترالياعبدالعزيز مشعل خالد املطيري

هندسة صناعيةاسترالياامينة فتحي جنم املنصوري
هندسة كهربائيةأميركاخلف احمد خلف العنزي

هندسة كهربائيةأميركاعبدالرحمن هاشم عبداهلل محمود
تعليم ذوي االحتياجات اخلاصةأميركاشيخه ماجد احمد املسباح

اسماء الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية ) ثانوية عامة علمي(



السبت 17 يوليو 2010   5محليات
»األنباء« تنشر أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية للجامعة للعام 2011/2010

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة كهربائيةأميركايوسف محمد يوسف الشطي

هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلندامحمد عبدالرحمن حسن الكندري
هندسة معماريةأميركاأحمد شفاقه مطخان العنزي
صيدلةأسترالياعلي عبداحملسن وايل املهنا

هندسة كيميائيةأميركاحسني يوسف حسني علي بابا
هندسة معماريةأميركاحمد عبداللطيف حمد العبداجلليل

طب بشرياململكة األردنية الهاشميةمنيرة محمد صقر اخلرينج
هندسة معماريةأميركايوسف حسني عبدالرضا عباس

هندسة كهربائيةأميركازيد راضي زيد الزعبي
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد حسن أحمد غلوم أشكناني
طب بشرياململكة األردنية الهاشميةصقر صباح عبدالرحمن الغيص
صيدلةجمهورية ايرلنداعبدالوهاب يعقوب علي يوسف

هندسة كمبيوترأميركاشهد ناجي سعود الطخيم
علوم التغذيةأميركاأنوار عدنان يعقوب الرفاعي
هندسة مدنيةأميركايوسف أسعد يوسف الوزان
هندسة معماريةأميركالطيفة وليد خالد املويزري

هندسة كمبيوترأميركاأحمد خالد ابراهيم الفيلكاوي
هندسة كمبيوترأميركامحمد عادل عبود املنصور
صيدلةجمهورية ايرلندادالل خالد اسوادي شهاب

األحياءأميركاأنفال عبداحلافظ محمد رفيع حسني معرفي
هندسة بترولأسترالياسالم فايز سالم العازمي
هندسة ميكانيكيةأميركاجاسم محمد خميس علي

هندسة معماريةأميركاعبدالرحمن فهد علي الكندري
طب بشريمالطاسالم محمد عبدالرحمن الدعي
طب بشريمالطاعبداهلل غريب فهد املطيري
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد عابدين قمبر محمد

ادارة االعمال ـ التمويلأميركامشاري طالل ثنيان الياقوت
طب بشرياالردنمرمي عادل صالح الياسني
طب اسناناالردنفجر حسن احمد العيد

هندسة مدنيةأميركافهد عبدالسالم عبدالرحمن السيد عمر
هندسة ميكانيكيةأميركاعبداحملسن علي حسني حسني

طب بشريمالطاروان جمال عبداهلل علي احلبيل
صيدلةجمهورية ايرلنداراشد طالل راشد املطر

طب بشريمالطاجمال خالد جاسم البلوشي
علم االحياء ـ علم االمراضاململكة املتحدةهناء محمد احمد الشمالي

طب بشرياالردنمشعل سامي ابراهيم طاهر
طب اسناناالردناحمد عبدالعزيز خلف كرم
طب بشريمالطابدر شاهر حبيب الفضلي
طب اسناناالردنمرمي نبيل صالح املنصور

هندسة معماريةأميركااحمد ابراهيم عبدالوهاب الرمضان
طب بشرياالردنعبدالعزيز خالد دريول الشمري

هندسة كيميائيةأميركافيصل متام محمد جنم
هندسة صناعيةأميركامحمد احمد محمد البقصمي

هندسة كيميائيةاستراليامحسن فهد ناصر علي
هندسة التصميم والتصنيعجمهورية ايرلنداحسني علي محمد التدو
طب بشريمالطااحمد فالح ملفي املطيري

طب بشريمالطامحمد نبيل عبدالرحمن الشيحة
هندسة مدنيةأميركانايف فهد عامر املطيري

صيدلةاململكة املتحدةخالد عبداللطيف احمد احلشاش
هندسة كيميائيةأميركاعبداهلل تركي هباس العتيبي

العالج الطبيعيجمهورية ايرلندارقية عمر علي بوحمد
تكنولوجيا االسناناململكة املتحدةسارة سعود عبدالعزيز غلوم

هندسة ميكانيكيةأميركاعبداهلل عبدالرحمن عبدالكرمي ابوطالب
هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالرحمن محمد عبدالعزيز الذياب

هندسة صناعيةأميركاافنان فريد سعود العنزي
محاسبةأميركافواز محمد يوسف العمر
طب بشريمالطامحمد عبداهلل حماد فهيد

هندسة مدنيةأميركامبارك فؤاد مبارك املشاري
هندسة مدنيةأميركاعبداهلل حميد محمد الصراف

هندسة ميكانيكيةأميركادعيج عبدالسالم احمد الكندري
طب بشريمالطاعبداملجيد علي عسكر البلوشي
هندسة كيميائيةأميركاعبداهلل مناحي عواد هضيبان
تكنولوجيا االسناناململكة املتحدةضحى فهد عبدالرزاق الفهد

هندسة كيميائيةأميركامشعل عاصي اعجمي الهاجري
علم االحياء ـ علم االمراضاململكة املتحدةعروب عبداهلل حسني السميط

هندسة كمبيوترأميركاعبدالرحمن فهد عبدالرحمن التنيب
هندسة مدنيةأميركاعبداهلل وليد نوري حسن

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةحسني سمير عبداحملسن حسني
طب بشريمالطافاطمة عادل جاسم امير

هندسة ميكانيكيةأميركاحمد سلطان مهنا سلطان
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد عبداهلل محمد الرويس
طب بشريمالطاخديجة عدنان مصطفى محمد

هندسة ميكانيكيةأميركاخالد سيف خالد الديحاني
هندسة مدنيةاململكة املتحدةعثمان محمد ارشيد العازمي
هندسة ميكانيكيةأميركافارس ابراهيم محمد حسن
طب بشرياالردنخالد وليد نادي العنزي

طب بشريمالطاشوق احمد ثويني ثويني
هندسة الطاقة النوويةأميركاناصر طارق محمد بورحمة
صيدلةاململكة املتحدةاسماء ابراهيم علي فريدون
هندسة كيميائيةأميركاعبداهلل حسن اسد حيدر

هندسة ميكانيكيةأميركامحمد وليد مساعد الطبطبائي
طب بشريمالطاسلمان سعد سلمان العازمي

طب بشريمالطانور عبداهلل ابراهيم الفيلكاوي
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد خليل ابراهيم حسني

هندسة كمبيوترأميركاعمر عبدالعزيز عبداهلل الرشيد
هندسة معماريةأميركاسارة مرتضى حسن حسني علي
هندسة الطاقة النوويةأميركاسلمان عبداحلميد حيدر التميمي

طب اسناناالردناسراء خالد حسن حالوة
هندسة كيميائيةأميركايوسف مجبل مسعود العتيبي
هندسة البرمجياتأميركامحمد علي عبداهلل غلوم عباس

هندسة كهربائيةأميركاعبدالرحمن عبدالكرمي عبداهلل عوضي
صيدلةاململكة املتحدةعبدالعزيز صالح الدين حسني املذن

هندسة مدنيةأميركاحسني مهدي عبداحملسن تني
هندسة مدنيةاململكة املتحدةعبداهلل محمد عبداهلل بن حسن
طب بشريمالطاحسني هاني اسماعيل عبداهلل
صيدلةاململكة املتحدةفاطمة احمد حسني الرامزي
هندسة كيميائيةأميركااحمد شامي معتق الرشيدي

طب أسناناالردنآمنة يعقوب يوسف اجلاراهلل
طب بشريمالطاسارة مصطفى يونس علي

صيدلةاململكة املتحدةعبدالعزيز طلق دليميك العازمي
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةيوسف احمد جاسم الصفار
إدارة االعمال ـ املشاريع الصغيرةأميركا سارة بدر سلطان دهراب 
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةزينب محمد علي حسني

هندسة مدنيةأميركااسماعيل عبدالرحمن اسماعيل الصغير
صيدلةاململكة املتحدةمنى عبداألمير عبداحلميد ماتقي 
طب بشريمالطاحوراء جواد عبدالوهاب العوض
هندسة كيميائيةأميركايوسف هاني حسني البحراني
هندسة ميكانيكيةأميركارميح ذياب عبداهلل الهاجري
هندسة مدنيةاململكة املتحدةمحمد عادل محمد الزعابي 

هندسة صناعيةأميركاعبدالعزيز اديب امني العوضي
معمارأميركانورة بدر ناصر احلوطي

االحياءأميركاحسن ابراهيم عبدالنبي الغتم
هندسة مدنيةأميركامحمد منصور مخلف العنزي

هندسة كيميائيةأميركافيصل خالد بندر املطيري
هندسة معماريةأميركاعبدالوهاب فهد علي الكندري

طب بشريمملكة البحرينمشعل بدر عبيد العنزي
طب اسناناالردن فهد عادل علي االسود 

طب بشريمملكة البحرينجاسم وجيه حمود القالف
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد عبداهلل محمد العبيان

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالرحمن عبداهلل خليف العنزي
طب بشريمالطابخيتة حمد علي املري

طب اسناناالردنعمر عبدالعزيز محمد شمس الدين
صيدلةاململكة املتحدةزهرة اسامة محمد اسد

هندسة صناعيةأميركاعبدالرحمن احمد ابراهيم الفيلكاوي
طب بشريمملكة البحرينمهدي خالد صالح القالف
طب بشريمملكة البحرينمرمي فؤاد يوسف املطر
هندسة كيميائيةأميركاعلي محمد حسن دشتي

طب بشريمالطافالح مبارك احليس العازمي
هندسة كيميائيةأميركايعقوب صالح يعقوب الصانع

صيدلةجمهورية ايرلنداعلي عدنان طاهر ابل
صيدلةجمهورية ايرلنداأنوار قاسم قاطع علي

هندسة ميكانيكيةأميركامحمد عادل عبدالرحيم احلمداني
طب بشريمملكة البحرينعبدالعزيز عدنان عبدالوهاب التمار

علوم الطاقة النووية وتكنولوجياتهااستراليامحمد مسعود احمد سالم
علوم التغذيةاستراليابتول مصطفى عبداحلميد الشطي
تكنولوجيا املعلوماتاسترالياعبدالهادي حمد منصور العجمي

علم االرصاد اجلويةأميركافهد خالد صالح العتيبي
التمريضجمهورية مصر العربيةنورا عبداهلل محمد العصفور

علم االشعة الطبية ـ طب نووياسترالياحمد سالم حسني الشطي
هندسة املعادننيوزيلندامعاذ عبدالرحمن عبداهلل احلجيلي

التمريضجمهورية مصر العربيةجراح ملفي عبداهلل احلربي
هندسة الشبكاتنيوزيلنداعبداهلل سالم مثيب االذينة

علوم التغذيةاسترالياصالح مهدي علي حسن
علوم الطاقة النووية وتكنولوجياتهااسترالياصالح محمد صالح العبيدي
علم االشعة الطبية ـ العالج باالشعاعنيوزيلنداناصر ميزر نايف الشمري
علم االرصاد اجلويةاململكة املتحدةفاطمة فواز عبداهلل العنزي

علوم الكمبيوترنيوزيلنداخالد انور علي القدفان
علم االحياء ـ علم الوراثةاسترالياثابت مبارك حمد ثابت احلبشي

علوم كمبيوتراسترالياعبداهلل فهد جاعد العتيبي
الطاقة النوويةاجلمهورية الفرنسيةعبدالرزاق ضحوي خلف العنزي

علم األشعة الطبية ـ تصويراسترالياعلي ناصر سالم العجمي
هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياعثمان عبدالكرمي جمال جمال
إدارة مصائد االسماك والزراعة استراليايوسف حميد محمد املقصيد

علم االحياء ـ علم الوراثةاسترالياكويت عالية جاسم محمد املنيع
هندسة االتصاالت الالسلكيةاستراليافيصل مناور مجبل اخليوطي
عالج النطقاسترالياحسن يوسف سلمان املتروك

نظم املعلومات اجلغرافيةأميركاخالد فالح راشد العازمي
هندسة املعادناستراليافهد علي فهد عمارة 

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة كهربائيةنيوزيلنداخالد جمال غيث اليوسف
علوم كمبيوتراستراليااحمد طاهر علي الشمالي
تربية ـ رياضياتنيوزيلنداغامن غامن ذياب العالطي

هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياسعود عبدالعزيز محمد العريفان
علم االرصاد اجلويةأميركامحمد عبداحلميد محمد املهنا
هندسة اتصاالتنيوزيلنداحسني محمد مراد البلوشي 

هندسة املعادناسترالياعلي احمد نعمة العنزي
هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلنداخالد عبدالرحمن خالد الراشد

هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلندامهند مهلي عماش احلربي
هندسة اتصاالتنيوزيلنداعبدالرحمن سامي عبدالوهاب الشرف

هندسة اتصاالتنيوزيلنداخالد عبيد عبدالرحمن احلسيني
هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياحسني علي ناصر املشموم
هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلنداطالل خالد محمد العنزي

علم األحياء ـ علم الوراثةاستراليامحمود جاسم محمد اشكناني
نظم املعلومات اجلغرافيةأميركاعلي نبيل محمد علي الصراف 
التدريب الرياضيأميركاعباس محمد حسن عباس قلي
الطاقة النوويةاجلمهورية الفرنسيةمحمد سعود منيف بن جدعان
صحة البيئةاسترالياعبداهلل فارس مدعث العجمي

هندسة طب حيوينيوزيلنداعبداهلل حسن هجرس بن غيام
تكنولوجيا املعلوماتاستراليامحمد ناصر احمد بشير

العالج الطبيعياسترالياعبدالرحمن عبداهلل خلف احلربي
هندسة املعادناستراليابدر ناصر يوسف الصايغ

علم االشعة الطبية – طب نووياسترالياعبداهلل صالح احمد القبندي
علم اجلزيئات احلسابيةأميركاسعد عايض سعد الدوسري
هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلندايوسف طارق عبيد املسعود

الطاقة النوويةاجلمهورية الفرنسيةمحمد طه محمد حاجم
هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياعبداهلل حمد خامت العجمي

هندسة املعادناستراليامحمد فهد عبدالرحمن اليوسف
هندسة انظمة كمبيوترنيوزيلندامحمد متعب محمد البطي
هندسة انظمة كمبيوترنيوزيلنداوليد خالد شالش الشمري

هندسة العمليات احليويةاسترالياعبدالعزيز سلطان غالي العنزي
هندسة كهربائيةنيوزيلنداجابر معيض فنيخر العنزي

علم االرصاد اجلويةأميركاخالد نزال فارس العنزي
علوم زراعيةاململكة املتحدةلولوه جنم عبدالهادي احلمدان
هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلندااحلسن عبداهلل علي مال حسني

العالج الطبيعياستراليااحمد سالم حسني رمضان
هندسة العمليات احليويةاستراليافراس زهير عبداحلميد النصار
هندسة ميكانيكا السياراتاسترالياعبداهلل عادل منصور الرمضان
هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياخالد حمد عبداللطيف السعيد

علم االشعة الطبية – طب نووياستراليااحمد عبدالعزيز اسماعيل اجلاسم
هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياجراح قيس بطي العتيبي

هندسة العمليات احليويةاسترالياعبدالعزيز محمد عبداحملسن سلطان
علم االشعة الطبية – طب نووياسترالياعلي احمد عبداهلل العبد اهلل

هندسة املعادناسترالياحسن علي حسني الفيلي
هندسة ميكانيكا السياراتاسترالياحمد عبداهلل الزم اجلهيري
هندسة انظمة كمبيوترنيوزيلندامحمد حسني محمد العجمي
علم اجلزيئات احلسابيةأميركااحمد انور صالح احلمادي

هندسة كهربائيةنيوزيلنداعبدالعزيز فيصل سعود السعيد
علوم كمبيوترنيوزلنداعهود بدر مطرف املطيري

علوم كمبيوتراسترالياعبدالعزيز فهد عبداهلل الربيعة
علم االرصاد اجلويةاململكة املتحدةحمد عماد حسني القطان
هندسة بيئيةاسترالياخالد مطر عبداهلل علوش

تكنولوجيا املعلوماتاسترالياطالل عواض بعيجان املطيري
هندسة ميكانيكا السياراتاسترالياحيدر فايق يعقوب ابو احلسن

هندسة االتصاالت الالسلكيةاسترالياحمد حسن حسني اجلبلي
هندسة انظمة كمبيوترنيوزيلنداعبدالرحمن عبيد حمود العنزي
هندسة اتصاالتاسترالياشوق ماجد عبدالكرمي العنزي

هندسة اتصاالتاستراليايوسف طارق يوسف علي العميري
علم االرصاد اجلويةأميركايوسف احمد جمعة هاشم
هندسة اتصاالتاستراليابدر شبيب ناصر العجمي
هندسة كهربائيةنيوزيلنداعمر خليل ابراهيم الغيث
تكنولوجيا املعلوماتاستراليامزيد فالح مزيد املطيري

علوم الطاقة النووية وتكنولوجياتهااسترالياغازي حمود غازي احلربي
هندسة مدنيةنيوزيلنداخالد مانع ناصر العجمي

هندسة اتصاالتاسترالياعبدالعزيز مخلد ملعب الظفيري
هندسة اتصاالتاستراليامحمد جمعان عميم العازمي

هندسة انظمة كمبيوترنيوزيلنداعلي عدنان بدر املتروك
علم االشعة الطبية – طب نووياسترالياحسني علي محسن زياد
هندسة اتصاالتاستراليابدر محمد حمود احلمود

هندسة اتصاالتاسترالياعبداهلل جاسم عبدالكرمي املنصوري
هندسة بيئيةاستراليافاطمة فيصل محمد اجلعفر
علم األشعة الطبية ـ تشخيصاسترالياأحمد حسن عبداهلل عبداهلل

هندسة اتصاالتاسترالياحمد عادل عباس حسني
هندسة كيميائيةنيوزيلنداحسن عبدالعزيز علي الصفار

هندسة بيئيةاسترالياحسني سالم حسني احلداد
هندسة كهربائيةنيوزيلندابدر فهد بدر املطيري

هندسة اتصاالتاسترالياميثم بدر يونس املجادي
نظم املعلومات اجلغرافيةأميركامحمد عبدالعزيز علي خليفة الغامن

علوم زراعيةاململكة املتحدةحسني عادل جعفر اخلريبط
هندسة بيئيةاستراليايوسف حبيب حسني الدشتي
هندسة اتصاالتاستراليايوسف عبداحلميد علي حيدر

هندسة بيئيةاسترالياسليمان عبدالعزيز سليمان امير
علوم الطاقة النووية وتكنولوجياتهااسترالياعهد طالع خالد املطيري

هندسة ميكاترونيكيةنيوزيلنداعبداهلل خالد دبيان العتيبي
هندسة ميكاترونيكيةاسترالياعلي حسني محمد املشموم
هندسة الشبكاتاسترالياعمر خالد جاسم العميري
هندسة الشبكاتاسترالياحسني علي بهروز فرج

هندسة ميكاترونيكيةاستراليافيصل بدر ابراهيم الفيلكاوي
هندسة بيئيةاستراليااسراء محمود حبيب عباس

ادارة األعمال ـ التمويلأميركافهد طالل فهد املشعان
ادارة األعمال ـ التمويلأميركاعلي طارق عبداهلل عابدين
العلوم وعلم األحياءاجلمهورية الفرنسيةحسني علي حاجية سنا
تكنولوجيا األشعةاململكة املتحدةمرمي محمد علي حسني

تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركاخالد عيسى ابراهيم حيدر
محاسبةأميركاابراهيم عبدالعزيز ابراهيم احلسني

هندسة املعادنأميركاحمد خالد عبداهلل مال اهلل
هندسة كهربائيةاسترالياجاسم جعفر يحيى السبع
إدارة أعمال ـ اقتصادأميركافهد سالم محمد األنصاري

إدارة أعمال ـ التسويقأميركامحمد عبدالرضا عبداحلميد الشطي
هندسة كيميائيةاسترالياعبدالوهاب عبدالستار شعبان غلوم

تكنولوجيا األشعةاململكة املتحدةسارة فهد مساعد الرشيدي
محاسبةأميركادعيج عبداهلل دعيج اخلالدي

هندسة املعادنأميركافيصل منصور عبداهلل ابوعبيد
هندسة كهربائيةاسترالياسعود هشام سعود املجبيل
هندسة املعادنأميركاحمد مسفر سعود العجمي
هندسة كيميائيةاسترالياخالد احمد محمد الهزمي
إدارة األعمال ـ التمويلأميركاحمد جمال علي صبحان

هندسة نقلأميركاعبدالعزيز فيصل اسماعيل الكندري
هندسة كهربائيةاسترالياجمال جودة هالل الشمري
هندسة املعادنأميركامحمد علي حسن العجمي

علوم التغذيةأميركامحمد يوسف مساعد العبيدان
هندسة أنظمة كمبيوتراستراليافارس دخيل عايد العنزي
هندسة صناعيةاستراليايوسف عماد عباس حيدر
هندسة صناعيةاستراليانورة هشام عيسى الصفي
هندسة بيئيةأميركامحمد زكريا مهدي املوسوي

علوم التغذيةأميركامحمد ناصر محمد شمس الدين
محاسبةأميركاطيبة فوزي عيد الفضالة
هندسة املعادنأميركارداد فالح مشعان املطيري

هندسة نقلأميركاعباس حسني عباس حسني قلي
إدارة األعمال ـ التسويقأميركاحسني علي حسني العطية
هندسة البرمجياتأميركامحمد فؤاد جاسم الوهيب
تكنولوجيا هندسة االتصاالتأميركامحمد علي موسى العطار

إدارة األعمال ـ املشاريع الصغيرةأميركامحمد احمد حسني عبداهلل اتش
علم األحياء ـ علم الوراثةاستراليانور عبداهلل حسن القالف
هندسة كهربائيةاستراليااحمد وليد خالد الدريعي

هندسة نقلأميركاداوود اسماعيل محمد بهمن
هندسة بيئيةأميركاعبداهلل احمد عبداهلل اشكناني
إدارة األعمال ـ التسويقأميركاعبدالعزيز احمد عبداهلل علي

هندسة بيئيةأميركاوليد خالد يعقوب طالب
هندسة نقلأميركامنور عبدالعالي منور املطيري
هندسة نقلأميركااحمد عبداهلل اسماعيل الكندري

هندسة كيميائيةاسترالياعلي محمد صفر اشكناني
هندسة أنظمة كمبيوتراستراليامبارك احمد مبارك احلصم

هندسة بيئيةأميركاعبداهلل ناصر حمود الهاجري
هندسة كهربائيةاستراليايوسف امير غلوم عبداهلل
هندسة نقلأميركاحسن علي عباس فرمن

محاسبةأميركاحمد عبداجلليل حسني حسني
محاسبةأميركارمي محمود ابراهيم الربيعة
هندسة البرمجياتأميركامشعل محمد علي احلربي
العالج الطبيعيجمهورية ايرلنداكوثر مبارك صالح النجادة
هندسة املعادنأميركاحسني ناصر حيدر عبداهلل
هندسة املعادنأميركاأحمد فاضل قاسم الزامل
هندسة مدنيةنيوزيلنداناصر علي حسن املعيلي
هندسة البرمجياتأميركاحسني علي حسني القطان

هندسة صناعيةاسترالياعبدالوهاب جاسم حسني احلمادي
هندسة البرمجياتأميركاعلي عبداهلل عيسى النوفل
هندسة صناعيةاستراليابدر فيصل احمد رمضان

علم األشعة الطبية ـ طب نووياستراليااحمد عبداهلل مرزوق محمد
هندسة البرمجياتأميركاعبدالعزيز عبداهلل ابراهيم الفريح

هندسة نقلأميركاسعد حمود ناصر اجلبري
هندسة البرمجياتأميركافيصل غازي مرزوق املطيري

محاسبةأميركاعبداهلل داود علي مراد
هندسة نقلأميركاشوق فهد عبدالعزيز شموه
هندسة صناعيةاسترالياشيخة علي ناجي القالف

هندسة املعادنأميركافاطمة حميد حسني مندني
إدارة األعمال ـ التمويلأميركاسليمان سعد صالح الغيص
هندسة نقلأميركامحمد فالح سعيد الديحاني

نظم املعلومات اجلغرافيةأميركاعلي محمود عبدالرسول خلف
إدارة األعمال ـ التسويقأميركاناصر حمد ناصر العجمي

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة صناعيةأميركاعلي هاشم علي عباس
محاسبةأميركامحمد خالد علي الرميح

هندسة كيميائيةاململكة املتحدةعبدالعزيز خالد خضير املطيري
هندسة بيئيةأميركايعقوب عادل حبيب بوعليان

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةاحمد عثمان علي العثمان
هندسة ميكانيكيةأميركاعلي عبدالهادي احمد القالف

هندسة بيئيةأميركايوسف عماد جمعة عبدالرزاق
معمارأميركاحصة فهد عبدالرحمن اجلاسر

هندسة مدنيةأميركافجر صالح عيسى القديري
إدارة األعمال ـ التمويلأميركاابراهيم عبداحملسن ابراهيم اللهو

هندسة ميكانيكيةأميركايوسف عادل يوسف الشراح
هندسة مدنيةأميركافهد مرضي مبارك الوسمي

هندسة بيئيةأميركاعبدالعزيز مصطفى محمد الصراف
هندسة ميكانيكيةأميركاحسني وليد حسني التقي

هندسة ميكانيكيةأميركاعبداللطيف شامي معتق الرشيدي
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةفهد رباح مبارك الرباح

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةمحمد حبيب فؤاد حبيب اخلياط
هندسة صناعيةأميركاعبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل البشير

عالج النطقكنداعائشة محمد حاجي القيسي
معمارأميركاهدى رعد عبدالكرمي النعمة

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالعزيز عبداهلل دريس فرحان
معمارأميركازينب امير ياسني العلي

صيدلةاجلمهورية اللبنانيةعبداهلل شعبان جبان الصليلي
هندسة كهربائيةأميركامحمد خالد عبداهلل العصفور
علم األحياء ـ علم أحياء السرطاناململكة املتحدةيوسف احمد حيدر علي خان

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالرحمن محمد عبدالرحمن العوضي
هندسة معماريةاسترالياجمانة عدنان حسني شمس

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالعزيز محمد حسن الكندري
هندسة ميكانيكيةأميركاعدنان محمد عمران القالف

هندسة كيميائيةاململكة املتحدةحوراء عابدين سيد مرتضى الزلزلة
الهندسة الطبية احليويةاملانياعبداهلل مجول عناد حميدان
هندسة صناعيةأميركاأمل فيصل عبدالرحمن العمار

هندسة صناعيةأميركاعبدالوهاب يوسف عبدالوهاب البابطني
هندسة ميكانيكيةأميركامرزوق غريب مرزوق الرشيدي

هندسة كيميائيةاململكة املتحدةفهد فراج دويبي املطيري
صيدلةمالطاعبداهلل عمر عبداهلل السيد عمر

هندسة مدنيةأميركاعبداللطيف مساعد إبراهيم املطوع
هندسة مدنيةأميركاراشد عادل محمد الزعابي

هندسة مدنيةأميركاناصر حمود محمد املطيري
هندسة ميكانيكيةأميركافيصل سعدون عبدالرحمن الصفران

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالرحمن فهد عامر املطيري
صيدلةاسترالياعبداهلل اسعد جدعان العتيبي

هندسة ميكانيكيةأميركاصقر راشد صقر اجليماز
هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالعزيز ناصر سرور العتيبي

هندسة كيميائيةأميركازيد احمد مزيد العتيبي
هندسة كهربائيةأميركامناف احمد حاجية حسن
هندسة ميكانيكيةأميركاصالح فاضل صالح السالم
هندسة معماريةاستراليااحمد راضي محمد املهنا

هندسة ميكانيكيةأميركااحمد يوسف خالد اجلناعي
هندسة صناعيةأميركاياسمني عبدالعزيز محمد شريف علي اشكناني

هندسة كيميائيةأميركاعبدالرحمن بندر عبدالهادي الزيادي
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةمشعل بدر عليان املطيري
إدارة األعمال ـ التمويلأميركافواز عدنان خلف املطلق
هندسة كهربائيةأميركايوسف خالد ابراهيم باقر

هندسة بترولاسترالياعبداهلل صالح عباس القالف
هندسة البرمجياتأميركاعلي حسن غريب يتيم

إدارة األعمال ـ التمويلأميركاعبداهلل حمد احمد البصيري
صيدلةمالطاعبدالعزيز فؤاد محمود عبدالعظيم
هندسة ميكانيكيةأميركاعبداهلل خالد عبدالعزيز اجلناحي

هندسة مدنيةأميركافاطمة ناصر علي عباس
هندسة كمبيوترأميركاعبدالرزاق محمد غلوم مير
هندسة مدنيةأميركاخالد خالد محمد الغمالس

هندسة كيميائيةأميركاعيسى جنيب عيسى الرجيب
هندسة ميكانيكيةأميركامشاري إبراهيم راشد احلفيتي

صيدلةاستراليامحمد بندر مجول املطيري
هندسة كيميائيةأميركاعبدالرحمن مبارك عبداهلل العجمي

هندسة كيميائيةأميركايعقوب يوسف احمد الطواري
هندسة مدنيةاململكة املتحدةفالح محمد حسن العجمي
هندسة كمبيوترأميركارهف مرزوق عبداهلل البدر

هندسة ميكانيكيةأميركاعبداهلل اسماعيل محمد العوضي
تكنولوجيا الطب النوويأميركاحوراء احمد عبدالرضا الصائغ

هندسة بيئيةأميركاالزهراء علي حسني حسني
صيدلةنيوزيلندامحمد جاسم محمد دوخي

هندسة ميكانيكيةأميركاوليد خالد حسوني الشمري
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةإميان حسن عبداجلبار القالف
هندسة ميكانيكيةأميركاعبداهلل أمجد عبداهلل السميط

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةعمر بدر فالح الشمالي
هندسة كهربائيةأميركافهد صالح عبداللطيف الصالح

هندسة مدنيةأميركاقاسم محمد عبداهلل احمد جوهر
هندسة كمبيوترأميركااملهدي حسن سلطان البالم
اجليولوجياأميركافواز فيصل حمد العويهان

هندسة مدنيةأميركافواز محمد علي باقر
هندسة ميكانيكيةأميركامحمد عبداهلل ضيف اهلل العتيبي

هندسة بترولاسترالياابرار حسني مختار غلوم
هندسة مدنيةأميركارقية حبيب سيد حسني السيد ابراهيم

هندسة صناعيةأميركامحمد جمال محمد العبد املنعم
هندسة مدنيةأميركاأحمد عامر منور هالل

معمارأميركاسارة سعود راشد العنزي
علم األحياء ـ علم أحياء السرطاناململكة املتحدةمحمد فيصل جودي درويش

صيدلةاستراليااحمد طالب نعمان عبداللطيف
هندسة بترولاسترالياطالل بدر ياسني الفودري
هندسة كيميائيةأميركامحمد عوض فهد املطيري
إدارة األعمال ـ التسويقأميركاضاري تركي بادي الشمري
هندسة صناعيةأميركاعلي محمد دغيم العدواني
هندسة ميكانيكيةأميركامشعل بدر عبداهلل القصير

هندسة صناعيةأميركاعبداهلل جمال يوسف السلطان
التغذية البشريةجمهورية ايرلندافرح عبداهلل عيسى الرويح

هندسة كمبيوترأميركاشهد طارق عبداهلل علي
هندسة كيميائيةأميركايوسف احمد عبدالرحمن الكندري

هندسة طيراناستراليااحمد سليمان مراد البلوشي
الهندسة الكهربائية واإللكترونيةجمهورية ايرلنداحسني احمد محمد احلمد

هندسة صناعيةأميركامزاين عبداحلكيم سليم السليم
صيدلةاجلمهورية اللبنانيةخليفة ماجد احمد الصالح
هندسة كهربائيةأميركاخالد عبدالكرمي جمال جمال
هندسة كهربائيةأميركاعمار عبدالرسول علي غلوم

تكنولوجيا األشعةاململكة املتحدةيوسف محمود غلوم اشكناني
هندسة كيميائيةأميركاعبدالعزيز سالم عبداهلل العبيد
هندسة مدنيةاململكة املتحدةعبدالرحمن فهد صالح الغيص

هندسة صناعيةاميركاعبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز احلسون
هندسة الطاقة النوويةاميركاحيدر ماجد حيدر ابواحلسن
طب بشريمملكة البحرينناصر بدر ناصر الرميضي

طب بشريمملكة البحرينإيالف عبدالنبي محمد حسن رضا
هندسة صناعيةاميركازينب هاشم عبداحملسن العلي
هندسة مدنيةاميركايوسف فيصل يوسف ابوقماز

هندسة معماريةاسترالياصالح علي عبداهلل العباد
هندسة الطاقة النوويةاميركازين العابدين محمد محمود القطان

هندسة كهربائيةاميركانصار فالح سعد االصفر
طب بشريمالطااحمد يوسف احمد الباص
طب بشريمالطاناصر محمد احمد الشطي
طب بشريمملكة البحرينفرح عارف احمد الياسني
طب بشريمالطايوسف خالد محمد النمش

هندسة ميكانيكيةاميركامحمد خليل عبدالرضا حيدر
هندسة كيميائيةاميركادالل عماد سالم علي املندي

طب بشريمملكة البحرينهنوف سعود عبداللطيف الدوخي
هندسة كيميائيةاميركايوسف صالح ابراهيم موسى

هندسة كيميائيةاميركاحفصة خلف احمد العود
طب بشريمملكة البحرينعبدالعزيز سيد حامد عبدالرحمن الطبطبائي

معماراميركاعبدالعزيز محمد علي العنزي
صيدلةجمهورية ايرلندافجر خالد علي سلطان

هندسة كهربائيةاميركافالح محمد فالح العجمي
طب بشريمالطامبارك محمد مسفر الغربة

طب بشريمملكة البحرينعائشة ابراهيم احمد الكندري
هندسة مدنيةاميركافهد سعود متلع املطيري
طب بشريمالطابنان علي حسني صالح

طب بشريمالطانوري محمد عبدالرحمن النوري
طب اسنانكندااحمد حمود سليمان االحمد
هندسة كيميائيةاميركامحمد كامل جمعة احلاضر
هندسة كيميائيةاميركاحسني حميد علي البلوشي

طب بشريمملكة البحرينعبداهلل محمد عبدالرحمن الكندري
هندسة كيميائيةاميركاعبدالعزيز مجدي عبدالعزيز املاجد

طب بشريمملكة البحرينخلود خالد سليمان املسيليم
طب بشريمملكة البحريندالل يوسف غلوم حاجية
طب بشريمالطامحمد جمال محمد احلشان

هندسة معماريةاميركامحمد جليل محمد تقي
هندسة كيميائيةاميركامحمد زايد راوي العنزي
طب اسنانكنداعلي ناصر محمد معرفي

طب بشريمالطاحمد فيصل يوسف الصديقي
هندسة الطاقة النوويةاميركامحمد نبيل حبيب جسام

طب بشريمملكة البحرينخالد حمد عبداهلل املعضادي
طب بشريمالطابدر عبداهلل عبدالنبي محمد طاهر

طب اسناناالردنأشجان علي عليان الرشيدي
هندسة كيميائيةاميركاعبداهلل فاضل علي عبداهلل

هندسة كيميائيةاميركادالل خالد ابراهيم 
طب اسنانكنداحسني يوسف محمد حسني
هندسة ميكانيكيةاميركاسعد بدر هيف احلجرف

طب بشرياالردنعائشة فاضل سعود الفاضل
طب بشريمالطالولوة محمد حسني صادق

صيدلةاستراليافاطمة عبداهلل مبارك سلطان
طب بشريمملكة البحرينعبداهلل خالد عبداهلل العجمي
هندسة معمارية اميركامصعب جاسم محمد الهولي
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التخصصالدولة اسم الطالب
آداب ـ لغة اجنليزيةاسترالياأحمد محمد علي

خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةمبارك محمد غامن الوادي
الفقه وأصولهاململكة األردنية الهاشميةايوب زيدان خليف الذايدي

علم الرياضة والتدريباسترالياعيسى علي عبداهلل اشكناني
ادارة اعمال ـ لوجستياتاسترالياطلق عبداهلل طلق العتيبي

علم الرياضة والتدريباسترالياعبداهلل رياض عبداهلل احلميضان
علم النفساسترالياعبدالرحمن محمد عبدالرحمن املطيري

ادارة نظم املعلوماتجمهورية ايرلندامحمد عبداهلل فراج سوادة
ادارة األعمال ـ جتارة الكترونيةاستراليامشاري محمد عبداهلل الرشيد

علوم االعالم واالتصاالتاالمارات العربية املتحدةفهد عبدالرحمن شايج الشايجي
اعالمنيوزيلنداعبداهلل اعقيل شطي العنزي
ادارة نظم املعلوماتجمهورية ايرلنداراشد ثالب محمد الهاجري

علوم االعالم واالتصاالتاالمارات العربية املتحدةعبدالعزيز علي عبداحملسن البسام
العلوم االداريةاالمارات العربية املتحدةسالم فهد سالم العصفور الهاجري

الدراسات الدوليةاالمارات العربية املتحدةفهد مرزوق رباح املطيري
ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلنداعبداهلل ناصر ابراهيم سعد احلوطي

آداب ـ لغة اجنليزيةاستراليامحمد سعيد سليمان العنزي
الفقه وأصولهاالردنحميد ناصر سعد العجمي
ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلندابراك سلمان براك اخلالدي

 لغة فرنسية وآدابها اجلمهورية الفرنسيةمحمد صالح عبداهلل العتيبي
ادارة نظم املعلوماتجمهورية ايرلنداخالد احمد عبدالقادر محمد
آداب ـ لغة اجنليزيةاسترالياعلي غامن مد اهلل الشريفي
ادارة أعمال ـ لوجستياتاسترالياعلي حسن عبداهلل حسني

تصميم جرافيك وملتيمديانيوزيلنداابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العبداجلليل
لغة اجنليزية ـ طرق تدريساميركاحسني باسل سلمان بوحمد

اقتصاداململكة املتحدةعبداللطيف عماد صادق االستاد
ادارة االعمال ـ جتارة الكترونيةاسترالياخالد محمد فهد العجمي

آداب ـ لغة اجنليزيةاسترالياعيسى ياسني محمد العنزي
لغة اجنليزية ـ طرق تدريساميركاعلي عبداحملسن علي جمعة

عالقات دوليةاستراليافاطمة عبدالواحد محمد خلفان
االعالم والتوثيقاجلمهورية اللبنانيةمحمد وليد حسني املراغي

اعالماميركاعبداهلل راشد حامد العبداهلل
اقتصاداململكة املتحدةعبدالعزيز محمد ثامر الثامر

لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةميس احمد ناصر ناصر
اعالماميركانصار خليفة عبداهلل النصار

اعالماميركاعلي باسل علي بوحمد
الدراسات الدوليةاالمارات العربية املتحدةتركي فيصل محمد العجمي

اقتصاداململكة املتحدةمحمد عبداللطيف محمد مال اهلل
ادارة نظم املعلوماتجمهورية ايرلنداأحمد علي ياسني الرس

اعالماميركاعبداللطيف وليد عبداللطيف الشطي
ادارة االعمال ـ جتارة الكترونيةاسترالياعدنان يوسف صبري الغربللي

اعالمنيوزيلنداخالد حمد سفر البراك
اعالماميركاملى عزمي يحيى غنام

سياحة وادارة فندقيةنيوزيلندامشاري فيصل محمد يوسف
آداب ـ لغة اجنليزيةاسترالياعبداهلل عبدالرحمن عبدالهادي العجمي

لغة اجنليزية ـ طرق تدريساميركاالشيخ راكان علي مالك الصباح
عالقات دوليةاستراليامحمد حسن علي خلف البناي

إعالماميركاعثمان فيصل عبدالوهاب بورسلي
إعالماميركامساعد جاسم محمد جعفر

إعالماميركاشوق غسان محمد مال خضير
نظم املعلومات وادارة التقنياتاالمارات العربية املتحدةفيصل زيد الدخيل العنزي

ادارة نظم املعلوماتجمهورية ايرلندااحمد عبدالقادر محمد احلبيل
عالقات دوليةاستراليامنصور علي حسني القطان
لغة اجنليزية ـ طرق تدريساميركاعبداهلل عبيد محمد الشمري

ادارة االعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركااحمد عبداللطيف علي الدويلة
ادارة سلسلة التوريداميركاسعود جاسم محمد عبدالرحمن

اقتصاداململكة املتحدةسعد صادق احلاج سعيد
ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلنداعبدالعزيز حميد مفرح الرشيدي

العلوم االدارية االمارات العربية املتحدةمنيرة محمد صالح اخلضير
عالقات دوليةاسترالياشهد عبداهلل حامد امللحم

ادارة سلسلة التوريداميركايعقوب يوسف يعقوب املضاحكة
عالقات دوليةاسترالياعبدالعزيز فهد محمد الديحاني
لغة اجنليزية ـ طرق تدريساميركاخالد حربي بخيت الدوسري
ادارة االعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركافواز وليد حسني السليطني

ادارة االعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركايوسف فيصل سليمان املضاحكة
ادارة سلسلة التوريداميركايوسف حامد عبداهلل احلبيب
دراسات اكتواريةاسترالياحسن جاسم محمد الفضلي
ادارة االعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركامعاذ خالد عبداهلل الرميحي
ادارة االعمال ـ جتارة الكترونيةاستراليابراك حامد حبيب اخلالدي
ادارة سلسلة التوريداميركاعلي يعقوب يوسف دشتي

ادارة األعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركاقيس أنور بدر الدبوس
ادارة أعمال ـ اقتصاداميركاسعود خليفة مساعد املجرب
اقتصاداململكة املتحدةهنوف احمد حمود اجلسار
ادارة اعمال - اقتصاداميركاناصر عادل جاسم النجادة

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركاسلمان يوسف حاجي عبدالهادي
ادارة سلسلة التوريداميركاسيف ظافر محمد العجمي
ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركاخالد سعود خالد العنجري

التخصصالدولة اسم الطالب
قانوناجلمهورية الفرنسيةسعود احمد عبدالعزيز املسعد
قانوناجلمهورية الفرنسيةعبدالرحمن بدر سعد الرميضي

إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةفاطمة فرج حمد الشالل
دراسات في حل النزاع والسالماميركاعاليه محمد عبداهلل عباس

إدارة األعمال ـ التمويلاميركاخليفة فيصل خليفة املالك الصباح
قانوناجلمهورية الفرنسيةفهد فيصل سعيد الغريب

إدارة األعمال ـ اقتصاداميركاسعد سالم عبدالعزيز الصباح
لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةمرمي عبداهلل عبدالرحمن التركيت

علم الرياضة والتدريبأسترالياجلني عامر هاشم الهندي
إدارة األعمال ـ املشاريع الصغيرةاميركامرمي سعد راشد العنزي

إدارة األعمال ـ التسويقاميركامارلني دالل فواز عبداهلل احلشاش
إدارة األعمال ـ التمويلاميركاعبدالرحمن فرج محمد الفرج

دراسات في حل النزاع والسالماميركافهد محمد فهد العجمي
إدارة األعمال ـ التسويقاميركاميناز نزيه محمد خاجه
إدارة نظم املعلوماتاميركاشريفة علي فهد الراشد

إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةهياء عبدالعزيز مبارك الوهيب
إعالماميركاريهام عبدالعزيز أسد العوضي

إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةحنان صالل قطيم الهاجري
إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةدينا أسامة حبيب شماس
وسائل اإلعالم وصناعة األفالمجمهورية ايرلندانور ماجد احمد النقيب

إدارة األعمال ـ التمويلاميركافيصل تركي سليمان العثمان
إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةناصر سعود مبارك العجمي

آداب – لغة اجنليزيةنيوزيلندافهد فالح سالم العازمي
تصميم جرافيك وملتيميديانيوزيلنداحسن نايف عوين الشمري

تصميم جرافيك وملتيميديانيوزيلنداعبداهلل فرج عبداهلل اخليراهلل
آداب – لغة اجنليزيةنيوزيلنداعبداهلل سامي عبدالرزاق املطوع

أمن املنشآت الهامة واحليويةاستراليامبارك علي مبارك العنزي
اعالمنيوزيلندامساعد مبارك عبداحملسن الرشيدي

 علم الرياضة والتدريباسترالياعمر حمد علي العنزي
أمن املنشآت الهامة واحليويةاسترالياخالد غازي مرزوق املطيري
علم النفساسترالياراكان احمد نهار العجمي
لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةصالح خالد فالح الهاملي

الفقه وأصولهاململكة األردنية الهاشميةعبداهلل فيصل سالم املطيري
خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةمحمد ريقان عوض املطيري

التكنولوجيا والتعليم اإلمارات العربية املتحدةفهد زيدان رحيل العنزي
أمن املنشآت الهامة واحليويةاستراليافهد أحمد جابر مرشد

علم النفساسترالياسليمان عبداهلل حسن االنصاري
آداب – لغة اجنليزيةنيوزيلندايوسف علي صلبي العنزي

أمن املنشآت الهامة واحليويةاسترالياعبدالعزيز عبداحلميد عثمان مال اهلل
لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةخالد ناصر سالم العجمي

دراسات اكتواريةاسترالياحسني جهاد حسني الدشتي
لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةعبداهلل عبداحملسن عبدالرزاق حيدر

علوم اإلعالم واالتصاالت االمارات العربية املتحدةخالد حمد دايس املري
علم الرياضة والتدريباسترالياغنيم عبداهلل غنيم السالم

إعالمنيوزيلندافيصل رزقان فريح الرشيدي
علم النفساستراليامصطفى علي عيسى العطار
خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةجراح طوميي راجح املطيري
ادارة أعمال – لوجيستياتاسترالياراكان أنور عيسى الرويح
اإلعالم والتوثيقاجلمهورية اللبنانيةاحمد خالد ارفاده العنزي

أمن املنشآت الهامة واحليويةاسترالياعدنان صالح حسني العنزي
إعالمنيوزيلنداعبداللطيف عبدالرحمن محمد الفارس

وسائل اإلعالم وصناعة األفالمجمهورية ايرلنداخالد معدي سعود العجمي
ادارة أعمال – لوجيستياتاستراليامحمد مطلق بندر املطيري
الفقه وأصولهاململكة األردنية الهاشميةمحمد فهاد ناصر العجمي
آداب – لغة إجنليزيةنيوزيلندامحمد مفرج ثنيان الدملاني
تصميم جرافيك وملتيميديانيوزيلنداعبداهلل علي عبداهلل حيدر
علم الرياضة والتدريباسترالياسعود علي فريح الشمري

أمن املنشآت الهامة واحليويةاستراليامشعل محمد معجب السبيعي
سياحة وإدارة فندقيةنيوزيلنداضاري فيصل محمد يوسف
إدارة أعمال – لوجيستياتاستراليادينة فرحان سلطان مرزوق
خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةفهد مبارك مرجي املطيري
التكنولوجيا والتعليم اإلمارات العربية املتحدةفهد وليد يوسف املكيمي

نظم املعلومات وإدارة التقنيات اإلمارات العربية املتحدةفهد وليد عيد املزرم
دراسات اكتواريةاسترالياياسمني عدنان يوسف أبواحلسن

سياحة وادارة فندقيةنيوزيلنداعائشة عبداهلل سالم السنافي
آداب – لغة اجنليزيةاستراليافيصل محمد علي الزيد

ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلنداحمد وليد عبداهلل املرطه
ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلنداعبدالعزيز عبدالرحمن سعود العجمي

ادارة املوارد البشريةجمهورية ايرلندامساعد علي فهد الغريب
أمن املنشآت الهامة واحليويةاستراليااحمد مشعان جبر العنزي

ادارة األعمال – جتارة الكترونيةاسترالياسعود سيف صالح الضبيب
علم النفساسترالياحسن أيوب غلوم البلوشي
ادارة األعمال – جتارة الكترونيةاستراليايوسف علي حسني احلمادي

خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةطالب عبدالرحيم عبداهلل بخش
خدمة اجتماعيةجمهورية مصر العربيةعبداهلل مرجي محمد املطيري

التخصصالدولة اسم الطالب
ادارة اعمال – اقتصاداميركااحمد مبارك متعب املطيري

ادارة اعمال – اقتصاداميركابدر محمد امان سعيد
ادارة اعمال – اقتصاداميركاناصر محمد ناصر الفوزان
ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركالولوة علي راشد الفضالة
اعالماميركادمية بدر علي احملمد علي
ادارة اعمال – اقتصاداميركاحسن حسني كارون السيد
ادارة اعمال – اقتصاداميركاسارة عادل خلف السعيد

عالقات دوليةاسترالياعبداهلل سعود علي املرجتي
ادارة اعمال – اقتصاداميركاخالد علي ناصر العبيد

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركامحمد عبدالنبي خليفة املجادي
اقتصاداململكة املتحدةاحمد محمد الطرقي حسيكان

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركالورة نبيل احمد امني
اعالماميركاحسن جديع حسن العجمي
ادارة اعمال – اقتصاداميركاعلي ابراهيم محمد دشتي

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركايوسف خالد يوسف بوربيع
ادارة اعمال – اقتصاداميركاسليمان عادل سليمان شعيب

ادارة اعمال – اقتصاداميركاجعفر جاسم محمد بولند
ادارة اعمال – اقتصاداميركاطالل مالك عيسى العجيل

ادارة االعمال - التسويقاميركافواز فهد علي الفهد
ادارة اعمال – اقتصاداميركاعبداهلل خالد حسن احلربي
علوم سياسيةاجلمهورية الفرنسيةفهد طالل خالد عبدالرزاق
علوم االعالم واالتصاالت االمارات العربية املتحدةاحمد محمد اكبر علي تقي

ادارة االعمال - التسويقاميركاسعد خالد عبداحملسن اجلسار
ادارة االعمال - التسويقاميركاعبدالرحمن محمد عبداملجيد ادريس
ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركاعبدالعزيز خالد عبدالرحمن الوهيبي

ادارة االعمال – التمويلاميركااحمد ناصر جاسم الصانع
ادارة اعمال – اقتصاداميركافيصل ابراهيم محمد السبتي

ادارة االعمال – التمويلاميركااحمد عمران حبيب حيات
ادارة االعمال – التمويلاميركاخالد طالل يوسف النفيسي
علوم سياسيةاجلمهورية الفرنسيةيوسف علي يوسف اجليران

اقتصاداململكة املتحدةلولوة مشعل محمد ناصر احلماد
ادارة االعمال – التمويلاميركاعلي اسماعيل محمد نور الدين

ادارة االعمال – التسويقاميركاغزالن عبدالعزيز سعود الدويش
لغة اجنليزية – طرق تدريساميركاعبداهلل علي صغير العنزي

ادارة االعمال – املشاريع الصغيرةاميركاحمد محمد عبد احملسن املقاطع
ادارة االعمال  - التمويلاميركامحمد صالح نزال العنزي

لغة فرنسية وادابهااجلمهورية الفرنسيةاالء علي حسني العبدالرحمن
ادارة االعمال – التسويقاميركامحمد شكري محمود العنزي
ادارة االعمال ـ التمويلاميركاعماد خلف الطرقي الذايدي

علوم سياسيةاجلمهورية الفرنسيةراشد سليمان راشد النعيمي
ادارة االعمال – التسويقاميركامرمي عبداهلل حسن العباد
اقتصاداململكة املتحدةنور محمد عطية الباطني
لغة اجنليزية – طرق تدريساميركامحمد جاسم محمد ذياب

لغة اجنليزية – طرق تدريساميركافاطمة محمد رمضان الكندري
ادارة نظم املعلوماتاميركاحسن محمد احمد الرامزي

لغة فرنسية وادابهااجلمهورية الفرنسيةعلي عبدالناصر عبداالمير مرزوق
لغة اجنليزية – طرق تدريساميركاانوار جابر باقر حسن

ادارة االعمال - التسويقاميركاعبدالعزيز فيصل يوسف محمد
ادارة االعمال - التسويقاميركابدر فيصل احمد البديوي
إدارة األعمال ـ التمويلاميركاطالل جمال نايف الدبوس

اقتصاداململكة املتحدةأفواز خالد فهد اخلزام
إدارة نظم املعلوماتاميركاسلمان عبدالعزيز عشوي العنزي

إدارة األعمال ـ التمويلاميركاعبداهلل حلو طخي الظفيري
دراسات في حل النزاع والسالماميركاصفية كاثلني شريف ضياء الدين

إدارة أعمال ـ اقتصاداميركاعائشة عبدالعزيز جاسم بودستور
لغة فرنسية وآدابهااجلمهورية الفرنسيةعبدالعزيز فوزي جاسم السني

إدارة األعمال ـ التمويلاميركاعبداهلل نايف عبدالعزيز العنزي
إدارة األعمال ـ التسويقاميركاناصر خالد ناصر املعيلي

إدارة األعمال ـ التمويلاميركامبارك عبيد حمدي املطيري
إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةمرمي فهد مبارك املياس

إدارة األعمال ـ التمويلاميركاروان منصور علي الظبيري
إدارة األعمال ـ التسويقاميركاعبداهلل علي احمد البلوشي

إعالماميركاحامد هائل حامد الهاشم
إدارة األعمال ـ التمويلاميركاجاسم رضا ناصر مقوار

إدارة األعمال ـ التمويلاميركامحمد طارق محمد املهيني
إدارة األعمال ـ التسويقاميركامختار عبدالعزيز مختار بهمن

اللغة االجنليزية ـ طرق تدريساميركاعقيل راشد حمود الشريده العازمي
إدارة األعمال ـ التمويلاميركاصالح عماد محمد العتيقي
إدارة األعمال ـ التسويقاميركااحمد بدر احمد الكندري

إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةابراهيم احمد سلمان العلي
إدارة األعمال ـ التسويقاميركاخالد مصطفى بدر العون

إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةمشاري عبدالرحمن راشد الغريب
إدارة األعمال ـ التمويلاميركااحمد فهد عبداهلل اخلزام
إدارة نظم املعلوماتاميركامحمد علي هادي العجمي
إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةدالل خالد ناصر الصوري
إدارة جتارة دوليةاململكة املتحدةحمد هليل منور املطيري

إدارة األعمال ـ التسويقاميركاسارة حمد محمد العبداحملسن

اسماء الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية ) ثانوية عامة ادبي(

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة كيميائيةاميركاعبداهلل فهاد عيادة احلربي

طب اسنانكندامحمود مصطفى يوسف عبداهلل
طب أسناناميركاخالد مناحي حمد العجمي
طب بشريمملكة البحرينمنيرة خالد سالم السبيعي

طب أسناناميركاحسني سمير عبداحلميد التركي
هندسة مدنيةاميركادانة شرحبيل محمل الصدر

هندسة ميكانيكيةاميركاعبدالوهاب فيصل إبراهيم اجلويهل
طب أسناناميركاأحمد عبداهلل محمد الدعيجاني

طب بشريمملكة البحرينفرح حامد حمد بن عيسى
هندسة التصميم والتصنيعجمهورية ايرلندادان عبداحملسن طاهر البغلي

هندسة مدنيةاململكة املتحدةفيصل جمال ضيف اهلل املطيري
طب بشريمملكة البحرينشهد خليل ابراهيم الكندري

طب بشريمملكة البحرينشهد هاني عبدالعزيز العبداحملسن
هندسة الطاقة النوويةاميركاعبدالعزيز عامر منور هالل
طب أسناناميركامنصور سهيل مبارك فهيم
طب أسنانكنداطالل مياح جليدان الفضلي

طب بشريمملكة البحرينفاطمة علي عبدالرحيم عبداهلل
طب أسناناميركامرمي سيد هاشم سيد عابد املوسوي

طب بشريمملكة البحرينزينب ناصر حميد كمال
طب بشريمملكة البحرينبدر مساعد عبداهلل الصالح

طب بشريمملكة البحريننور عدنان عبدالزعبي
طب أسناناميركاخالد صالح عامر النجدي

هندسة كيميائيةاميركااحمد ابراهيم عبدالصمد نقي
طب أسناناميركاعبدالوهاب عيسى الياس خدادة

طب بشريمالطايوسف وليد حمد اجليران
طب أسناناميركاراشد عبداهلل مطر الشمري

هندسة معماريةاميركاحسني سيد حسن سيد محمد ابراهيم
طب بشريمالطافواز ماجد عطا اهلل شحاذة
إدارة أعمال ـ اقتصاداميركاسارة حسني ماجد الشماع
معماراميركاعبداهلل علي خالد القبندي

هندسة كهربائيةاميركامبارك سعد عبدالهادي الزعبي
طب بشريمالطامحمد علي سليمان احمليطيب

طب أسناناململكة املتحدةعنان عبدالرزاق ابراهيم اجلويهل
طب أسناناململكة املتحدةعمر فوزي علي املزيد

طب بشريمالطاعبداحلكيم احمد عبدالرحمن أسد
طب بشريمملكة البحرينفهد عبداهلل ضاوي العتيبي
هندسة الطاقة النوويةاميركاطه حسني حاجي عبد علي
هندسة ميكانيكيةأميركاعلي مترك محمد الهاجري

طب أسنانأميركاعبدالعزيز جاسم محمد مندني
هندسة مدنيةأميركابراك عبدالعزيز محمد درويش

هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةمحمد جاسم محمد الهولي
طب بشريمالطاهدية ناصر سرور الناصر

طب بشريمالطاحسني منصور عبداهلل الغريب
طب بشريمملكة البحرينمشعل فالح خالد احلربي
طب بشريمملكة البحرينمحمد قاسم قاطع علي

طب بشريمملكة البحرينعبداهلل عوض طليحان الشمري
طب بشريمملكة البحرينطيبة سالم ابراهيم السالم
طب أسناناململكة املتحدةمحمد ابراهيم محمد حياتي
طب أسناناململكة املتحدةبتول خالد صالح العطار

طب بشريمملكة البحرينموسى يحيى سليمان عبدالرضا
طب بشريمملكة البحرينمروة محمد عبداهلل مطر

هندسة كمبيوترأميركاعبداهلل خليل عبداهلل جرخي
طب أسناناململكة املتحدةمي حسني جاسر الشمري
طب بشريمملكة البحرينرحاب سالم محمد جمال
طب أسناناململكة املتحدةخديجة بدر حبيب جمعة

هندسة معماريةأميركاحوراء مهدي سيد املوسوي
طب اسناناململكة املتحدةابراهيم مساعد مدلج املدلج
طب اسناناململكة املتحدةثنيان غامن صقر اخلالدي
هندسة معماريةأميركانور توفيق صالح الصالح
طب بشريمملكة البحرينروان جمال سعد املنيفي
هندسة الطاقة النوويةأميركاعلي جاسم عيدي عيدي

طب بشريكندامبارك مضحي مبارك العازمي
هندسة االلكترونيات الطبيةاململكة املتحدةجنا وليد محمد اخلويتيم

طب اسناناالردنسندس محمد مجيد البقصمي
صيدلةجمهورية ايرلندامحمد فاضل اكبر الري

طب بشريمملكة البحريننادية محمود محمد بهبهاني
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةعلي احمد عبداهلل حاجية
هندسة صناعيةأميركاحمد نبهان ابراهيم النبهان

طب اسناناململكة املتحدةحمود عبدالعزيز حسني كاكولي
طب بشريمالطاجاسم محمد امير النجادة

طب بشرياململكة املتحدةعبدالرحمن خلف غياض العنزي
طب بشريمالطااسراء حبيب محمد حاجي

التخصصالدولةاسم الطالب
طب اسنانأميركامنيرة عبدالرحمن حمود البرجس
هندسة صناعيةأميركادانة عبدالرحيم حسني السالحي

هندسة مدنيةنيوزيلنداعبداهلل علي عباس الطيب
هندسة املعادناسترالياعبداهلل اياد محمد العبيدان
هندسة كيميائيةنيوزيلنداعبداهلل راجح حمد زوير
هندسة ميكاترونيكيةاسترالياعلي اسامة علي البلوشي

هندسة العمليات احليويةاسترالياعبدالعزيز محمد عبداهلل عطااهلل
هندسة االتصاالت الالسلكيةاستراليامبارك فيصل ابراهيم عسك
هندسة كيميائيةنيوزيلنداخالد حسني بريكان العجمي
هندسة كهربائيةنيوزيلنداسلطان ناصر سعد املطيري
علم االرصاد اجلويةاململكة املتحدةجراح جمال عبداهلل العنزي
هندسة طب حيوياسترالياعبداهلل علي عبداهلل الصفار
العالج الطبيعياجلمهورية الفرنسيةانوار عبدالوهاب علي النقي
هندسة اتصاالتاستراليااحمد احمد سليمان الرشيدان

العالج الطبيعياسترالياحمود صالح حمود العلي
علم االرصاد اجلويةاململكة املتحدةزهراء محمد رضا عبداهلل

علم االشعة الطبية ـ طب نووياستراليااحمد موسى مرتضى عبداهلل
هندسة كهربائيةنيوزيلنداعبداهلل ايوب حسني الكندري

هندسة الشبكاتاستراليامحمد خالد عبداهلل محمد
هندسة اتصاالتاسترالياخالد عيد محمد الرشيدي
هندسة بيئيةاسترالياعيسى قيس عيسى فيروز
علم االرصاد اجلويةاململكة املتحدةفهد ناصر محمد بوعركي

العلوم وعلم االحياءاجلمهورية الفرنسيةحنان محمد سحيل العنزي
هندسة اتصاالتاسترالياجبر محمد جبر احلريجي

هندسة اتصاالتاسترالياعبداهلل محمد عبداهلل الكندري
هندسة انظمة كمبيوتراستراليامحمد فؤاد خليل ميرزا
تكنولوجيا املعلوماتاسترالياعلي جاسم عيسى املهنا

هندسة انظمة كمبيوتراستراليامشعل حمدان جابر العدواني
هندسة طب حيوياسترالياعلي عبداالمير عبداهلل القالف
هندسة مدنيةنيوزيلنداطالل يوسف حسن الكندري

ادارة نظم املعلوماتأميركااحمد بدر ناصر عوض
هندسة ميكاترونيكيةاسترالياحسني عبدالرضا حميد القالف

هندسة البرمجياتأميركاخالد شبيب فهران العتيبي
هندسة مدنيةنيوزيلندامحمد فالح محمد العجمي

هندسة البرمجياتأميركاخالد ناجي مسيعد العازمي
هندسة البرمجياتأميركاحمزة سمير عبدالرزاق حبيب

محاسبةأميركاعمر سعيد خلف الفرحان
هندسة البرمجياتأميركاعثمان عبداهلل يوسف مدوه
هندسة ميكانيكا السياراتاسترالياعادل عيد عايض العنزي

ادارة األعمال ـ التمويلأميركامحمد عيسى غلوم اليوسفي
محاسبةأميركاصقر خالد علي املسلم

هندسة اتصاالتنيوزيلنداعمر فارس عيد الظفيري
هندسة ميكانيكا السياراتاسترالياعبداهلل احمد جاسم علي

هندسة الشبكاتاستراليامحمد دغش محمد العجمي
علم االرصاد اجلويةأميركاعبدالعزيز خالد عبدالعزيز محمود

ادارة االعمال ـ التسويقأميركامنيرة فضل علي احلوطي
نظم معلومات وعلوم الكمبيوترهونغ كونغعبداهلل فهد حامد الظفيري

هندسة البرمجياتأميركابراك عبداحملسن سرحان العنزي
ادارة االعمال ـ التسويقأميركافهد خالد سعد الرخيص

هندسة الشبكاتاستراليااحمد عبدالكرمي فهد العنزي
ادارة االعمال ـ التسويقأميركاعلي خالد عبداهلل النجدي

هندسة طب حيوياستراليامرمي عبدالواحد محمد خلفان
هندسة أنظمة كمبيوتراسترالياانوار علي فؤاد حسن

هندسة بيئيةاسترالياسعود ماشع مطلق املطيري
هندسة صناعيةاستراليافاطمة علي محمد التجلي

ادارة االعمال ـ التسويقأميركايوسف عبداهلل سليمان املطوع
صيدلةنيوزيلنداليل خالد عبدالعزيز العتيقي
 هندسة كهربائيةأميركاعبدالهادي سعيد فرج العجيل

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةجمهورية ايرلنداامل نصار فيصل بالم
هندسة كمبيوتراميركاخالد فهد خليل احلشاش
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةسامي خالد علي قبازرد

هندسة مدنيةاميركامحمد راشد سعيد العازمي
هندسة مدنيةاميركادانة احمد رجب الشطي

هندسة مدنيةاميركاعبداهلل انور خلف عبداهلل
هندسة مدنيةاميركاعبدالعزيز بدر فهاد العجمي

هندسة كيميائيةاململكة املتحدةسارة جنم عبدالهادي احلمدان
هندسة كهربائيةاميركااحمد حامد خليفة الهيلع
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةزينب نبيل جاسم ابل

هندسة مدنيةاميركاعبدالرحمن خالد بركة املطيري
هندسية كهربائيةاميركامحمد سيد فيصل عبدالرحمن الطبطبائي

هندسة كمبيوتراميركاحسن يوسف علي غضنفر
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةعبدالرحمن مجالد عبداهلل الظفيري

التخصصالدولةاسم الطالب
هندسة طب حيوياسترالياميسم دعيج خليفة سويدان
هندسة ميكانيكيةاميركاجاسم محمود جاسم الشمري
هندسة مدنيةاململكة املتحدةسلمان هشام حسن املزيدي
هندسة ميكانيكيةاميركاصالح بدر صالح احلوال

هندسة بترولاسترالياحسن فاضل شهاب القطان
هندسة كمبيوتراميركامرمي علي حسني السبيعي

هندسة كهربائيةاميركاعبداهلل ناصر حمود الدبوس
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةعبداهلل عبدالعزيز محمد بولند

العالج الطبيعيجمهورية ايرلندامحمد عامر محمد بن حمود
هندسة كيميائيةاميركاعبدالعزيز مسعود ناصر املري

هندسة صناعيةاميركاناصر احمد مخلد العازمي
هندسة ميكانيكيةاميركاحسني صالح حبيب القطان

هندسة ميكانيكيةاميركاعيسى عبداهلل عيسى الشاهني
هندسة معماريةاميركاسليمان مساعد سليمان الهويدي

هندسة كيميائيةاميركامحمد عقلة جويعد الظفيري
علم الوراثة واملعلومات احليويةجمهورية ايرلنداعبدالعزيز طالل زيد املطيري

هندسة كمبيوتراميركاوليد خالد سليمان العبدالهادي
هندسة بترولاستراليادالل ماجد محمد الرياحي
هندسة كيميائيةاميركايوسف عادل حسني كرم
هندسة كهربائيةاميركاشهد فاضل حسني العطار
هندسة مدنيةأميركافهد عامر باهج النومس
هندسة بترولاسترالياعلي حبيب شاكر غلوم

هندسة كيميائيةأميركايوسف امني سيد يوسف 
هندسة بترولاسترالياجابر مبارك محمد العجمي
هندسة ميكانيكيةأميركااحمد عبداهلل عيد بن زايد

هندسة مدنيةاململكة املتحدةفيصل عبداللطيف علي الكندري
هندسة مدنيةأميركاعبدالعزيز محمد زياد السربل
صيدلةمالطاهبة يوسف محمد الفيلكاوي

هندسة مدنيةاململكة املتحدةفاطمة اسامة محمد اسد
هندسة ميكانيكيةأميركاحمود بدر حمود القالف

هندسة ميكانيكيةأميركاحسني عبداالمير حسني الشهاب
هندسة كيميائيةأميركاسالم عايد سعدي الشمري
هندسة املعادنأميركاشمالن فالح حسن العلي

هندسة كهربائيةأميركاعبدالعزيز عصام عبدالعزيز شعبان
هندسة كهربائيةأميركامحمد عبداهلل محمد اجلالهمة

إدارة االعمال ـ التمويلأميركاحمد طالل ماضي اخلميس
هندسة بترولاسترالياسعد حامد شقاحي السعيدي
إدارة االعمال ـ التمويلأميركابدر خالد عبداهلل التركيت

هندسة صناعيةأميركاعبداهلل وليد محمد البغدادي
صيدلةمالطانوف طارق نايف العامر

هندسة بحريةاململكة املتحدةيوسف محمد حسن نغيمش
هندسة كهربائيةأميركاناصر مهدي عبدالرحمن الهاجري

هندسة معماريةأميركاعبدالعزيز محمد راشد احلماد
هندسة بيئيةأميركاحسني عبدالناصر حسني الكندري

هندسة بحريةاململكة املتحدةمحمد جاسم محمد الكندري
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةمحمد مبارك محمد العتيبي
هندسة بترولاستراليامحمد ترحيب محمد العجمي

هندسة ميكانيكيةأميركافهد محمد حسن الغيث
هندسة معماريةأميركاافراح جمال غيث اليوسف

هندسة معماريةاسترالياحازم ابراهيم عبداهلل الريحان
هندسة بترولاسترالياسليمان خالد جمعة محبوب

هندسة كيميائيةأميركافهد عبداهلل عبداللطيف الشطي
هندسة كهربائيةأميركامحمد جاسم محمد احلسينان
صيدلةاجلمهورية اللبنانيةروان احمد ناصر الدعيجاني
هندسة ميكانيكيةأميركاحسن يوسف محمد الصالح
هندسة كمبيوترأميركافهد عبدالعزيز حمد العنزي

صيدلةمالطاعبدالعزيز عبداهلل جنم العبداهلل
علم الوراثة واملعلومات احليويةجمهورية ايرلندامحمد خليل ابراهيم حسني

هندسة مدنيةأميركاحسني عبداملطلب صاحب اخلياط
هندسة ميكانيكيةاململكة املتحدةمرمي عبداهلل ثقيل العجمي
هندسة ميكانيكيةأميركابدر عبدالرحمن محمد بدر
هندسة معماريةأميركامحمد خالد مبارك الصباح

التغذية البشريةجمهورية ايرلندااصايل سلمان عبداهلل العطار
هندسة كيميائيةأميركاخالد مرزوق محمد العتيبي
هندسة كيميائيةأميركاعلي عبداحلسن فالح الناصر
هندسة ميكانيكيةأميركاظافر عجب ضافر الدوسري
هندسة ميكانيكيةأميركافهد خالد عبداهلل الغريب

هندسة طيراناستراليادالل عجيل صفوق العنزي
هندسة كيميائيةاململكة املتحدةمحمد طارق علي الكندري

هندسة ميكانيكيةأميركاعبدالعزيز وليد عبداهلل الديني
هندسة كهربائيةأميركاعبدالوهاب صالح الدين ابراهيم حسني

إدارة األعمال ـ التمويلكندابدرية تركي هاشل الهويشل
هندسة مدنيةأميركامرمي محمد جالل الهزمي

هندسة مدنيةأميركاسعود عبدالعزيز عباس الكندري


