
الكلي المعدلالمستوىالتخصصاألكاديمي القسمالجنسالطالب اسمالطالب رقم

12S12302.64التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحنشي محمد بن خميس بن محمد

22S111772.53التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالفهدي سيف بن يعقوب بن مازن

12J1213462.53التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالسالمي سيف بن ناصر بن يوسف

12S133102.43التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالزدجالي مراد بن أحمد بن عاهد

12S1112252.41التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالسنيدي سعيد بن سالم بن عمار

12J12612.4التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالسيابي محمد بن ابراهيم بن خليل

12J13672.4التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبلوشي عبدالحميد بن عبدالغفور بن ياسر

12J121802.39التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالرواحى سالم بن ناصر بن يوسف

12S111552.39التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحراصي علي بن راشد بن محمد

12S124652.35التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحجري سعيد بن علي بن محمد

72J12592.35التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالكلباني سعيد بن ابراهيم بن خالد

12J121872.33التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعلوى خميس بن يحيى بن عزان

12J12482.33التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبطاشي عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا

12J121352.31التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالخربوشي سالم بن أحمد بن حمزه

32S111562.3التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالقلهاتي سعيد بن عبدهللا بن سعيد

12J13862.29التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمعني علي بن محمد بن مرشد

62S13922.28التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمياسى عبدهللا بن داود بن عمار

12J131742.28التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحسني هالل بن خلفان بن ياسر

12S112552.27التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبطاشي خلفان بن سعيد بن أحمد

12J132262.27التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحارثى حمدون بن عيسى بن محمود

22S122202.26التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالرحبي خميس بن أحمد بن أسعد

12J132512.26التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالرحبي راشد بن عبدهللا بن محمد

16S111122.26التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالشقصي محمد بن علي بن محمد

12S111412.23التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمجيني يوسف بن ابراهيم بن حمد

12S125332.23التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبطاشي محمد بن خالد بن الوليد

12J1217582.23التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعلوي سيف بن ناصر بن يونس

12S124622.23التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالفرعي عبدهللا بن سالم بن محمود

12J121632.21التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالراشدي سعيد بن محمد بن سالم

12J134772.21التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحمادي خميس بن محمد بن يعرب

12J10672.2التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالهنائي سليمان بن فوزي بن اليقظان

14S11432.2التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبرومي حمود بن سليمان بن عامر

12J122622.19التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالتميمي مسلم بن سعيد بن مسلم

16S112152.19التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالرقادي سليمان بن عبدهللا بن عمران

12S113012.18التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالشحي محمد بن علي بن أحمد

24S12582.18التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعبري محمد بن عبدهللا بن عبدالباسط

12J112172.18التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحسيني محمد بن علي بن محمد

16J12772.17التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبطاشي راشد بن فاضل بن أحمد

12J12972.17التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعبدلي سعيد بن خلفان بن محمد

12J121052.16التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعلوي علي بن محمد بن جاسم

12J114762.16التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالهنائي عدي بن محمد بن منتصر

32S121142.14التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمنجي حمود بن محسن بن عامر

12J122012.14التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالوهيبي حمود بن أحمد بن محمد

12J121852.13التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالبلوشي اسحاق بن نسيم بن عادل

12J123692.11التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالتميمى فاضل بن غسان بن أنس

12J121032.11التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالرحبي عبدهللا بن حمد بن طالل

16J1213962.11التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمحاربي علي بن خميس بن بلعرب

12J12672.1التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمعشري ثاني بن سالم بن منذر

12J121262.09التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمحروقي سعيد بن أحمد بن سالم

16S101542.08التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالشامسي محمد بن خميس بن ادريس

12S123962.08التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعامري حميد بن محمد بن ماهر



12S125022.08التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالفوري سالم بن محمد بن سالم

12J101002.07التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالهاشلي خلفان بن سالم بن رياض

12J121942.06التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحارثي محمد بن عبدهللا بن حمد

12J114062.05التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعامرى عبيد بن محمد بن احمد

12J12592.05التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالوهيبي ناصر بن يحيى بن منذر

12J111552.02التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالشكيلي سالم بن سيف بن سعيد

12J112862.01التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالمزروعي ناصر بن محمد بن معاذ

12J12872.01التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالنيري سيف بن علي بن حمود

12J114142.01التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالعبيداني أحمد بن سعيد بن أحمد

12J121502.01التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرالحارثي هالل بن محمد بن سيف

SS14J11312التقني الدبلوموالتبريد التكييفالهندسة قسمذكرعبادي علي عبده ياسر

S0930263.8التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالكلبانية مصبح بن عوض بنت أسماء

12S132453.53التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالخصيبية خلفان بن عبدهللا بنت فرح

72S1283.52التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالبلوشيه مسعود بن صالح بنت فاطمه

PT112343.45التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسنانية بخيت بن سبيت بنت شروق

12S122763.45التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسريرية علي بن احمد بنت ايمان

66J12733.39التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالكحالية سعيد بن ناصر بنت نرجس

12S122993.35التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالبوصافية ناصر بن عبدهللا بنت جواهر

76J13463.24التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسريحية سالم بن ناصر بنت نوف

72J12673.16التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالريسي سرحان بن سلطان بن عيسى

22S111843.13التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالغطريفية صالح بن سعيد بنت امتياز

72S111873.13التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالمعمرية سعيد بن علي بنت رحمه

61S12323.07التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالمعمرية خميس بن محمد بنت انصار

72J13193.06التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالبادية عبدهللا بن سعيد بنت نوف

76S11443.04التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالغيثية سعيد بن خليفة بنت عائشة

J1110063.04التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالكلبانية مبارك بن علي بنت ايمان

16S112643التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالزدجالية محمد بن طالل بن اريج

76S12273التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالمعمرية علي بن احمد بنت لمياء

22S121642.98التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالفارسية راشد بن سليمان بنت رقيه

12S112402.9التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالرميمية ثاني بن عيسى بنت ابتسام

12S112942.89التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالوضاحية عبدهللا بن ماجد بنت هند

72S122152.89التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالصارخية سعيد بن يحيى بنت هند

62S122332.86التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالمعمرية مرهون بن سيف بنت ساره

14S13552.82التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالراشدية سالم بن عبدهللا بنت بشرى

12S10952.81التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالوهيبي أحمد بن سعيد بن غسان

12S113442.79التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالهادي حبيب بن عبدهللا بن مالك

12J122392.78التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالهاشمية عبدهللا بن سليمان بنت نضال

76S111272.67التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالدرعية حمد بن راشد بنت نوره

16J12382.66التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالتوبية سعيد بن سالم بنت حليمه

2.65التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالعبرية عبيد بن هويشل بنت عائشه29116

12J113292.65التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحسني علي بن عيسى بن المعتز

12S101592.64التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالهدابي سيف بن سليمان بن نوفل

12S11842.64التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالزدجالي عبدالرحيم بن اسماعيل بن مناف

2.62التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحدادي خميس بن سالم بن خميس3/2/2003337

12S083232.58التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحارثي سالم بن حمود بن سالم

16S101282.56التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحراصي حمد بن حمود بن فيصل

PT12S145012.42التقني البكالوريوسواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالصبحي علي بن صالح بن عبدهللا

12J144132.93التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىاألخزمية محمد بن حمود بنت هاجر

12S134082.68التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالنيرية سالم بن سعيد بنت هدى

12J131322.64التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسابقية ناصر بن خلفان بنت حنان

16S13672.58التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىاليوسفية مبارك بن علي بنت رفيده



12J132822.58التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالحبسية سالم بن صالح بنت أسماء

16J132192.57التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالكيومية صالح بن عبدهللا بنت صفاء

62S12192.55التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالوشاحية خلفان بن عبيد بنت ندا

12J121362.52التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالكلباني سالم بن عبدهللا بن قيس

12J132672.47التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبوسعيدي مبارك بن عبدهللا بن صفوان

12S12322.43التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبلوشي علي بن هاشم بن علي

12S131952.43التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالسالمي خلفان بن راشد بن خلفان

12J122292.42التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالمحروقي سيف بن سليمان بن عبدهللا

12S121182.42التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالفارسي خميس بن عبدهللا بن مروان

12J131602.39التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالزدجالية موسى بن شامس بنت أنوار

12J135642.39التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالتميمية خلفان بن عامر بنت سميه

12S123362.34التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن عبدهللا بن عبدالرحمن

12J133692.33التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبلوشي نادل بن فقير بن عدي

16J133142.33التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالبلوشية بخش امام بن عمر بنت فرح

12S122532.27التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبلوشي محمد بير بن عبدالغني بن حسين

12S124052.25التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالصبحي سالم بن جمعه بن محمد

12S121592.24التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحسني عبدهللا بن رمضان بن محمد

66S11882.21التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالمزروعي مطر بن خلفان بن فهد

12S12312.2التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبلوشي ابراهيم بن وليد بن معاذ

12J1372.18التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسليمانية حمد بن محمد بنت شيماء

12J113522.17التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالشكيري سيف بن عبدالحميد بن صهيب

12S123592.17التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالهنائي محمد بن علي بن طالب

12S111472.07التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالراشدي عبدهللا بن هالل بن مصعب

12S123972.05التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالزدجالي محمد بن قيس بن ليث

12S11152.05التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالشحي علي بن عبدهللا بن يونس

12S121692.02التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبطاشي سالم بن بن أحمد بن مازن

12S11682.01التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالغيالنى سعيد بن على بن عمر

66S12932.88المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالمعمرية ناصر بن سيف بنت نوال

12J131162.69المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالعدوية حسن بن صالح بنت أمل

12S103752.68المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالحارثي خلفان بن سعيد بن خالد

12S102742.66المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالبراشدي ناصر بن زهران بن أسعد

12S114272.65المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالغماري هديب بن سعيد بن خلفان

12J132382.64المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالدغيشية مبارك بن حمدان بنت فهيمه

16S112312.58المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالرحبية خميس بن خالد بنت نوف

12S112592.56المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالسيابي سالم بن زايد بن رائد

12J123392.54المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالهادية سيف بن سعود بنت اسراء

12S103372.53المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالسبهاني خلفان بن حميد بن زاهر

12J111222.51المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالسناني سعيد بن خلف بن معاذ

16J121612.5المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالقرنية سيف بن نبهان بنت مريم

12S10382.49المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالعامري راشد بن يوسف بن أمجد

76J121072.44المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمانثىالسنانية علي بن بدر بنت سحر

12S112722.42المتقدم التقني الدبلومواتصاالت الكترونياتالهندسة قسمذكرالخضوري علي بن عبدهللا بن احمد

12S123833.79التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعمري خلفان بن سعيد بن محمود

SS12J135823.79التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكراإلسماعيلي سالم محمد سالم

12S123133.72التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعميرية سيف بن سعود بنت انتضار

52S10213.64التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالهطالي خلفان بن سالم بن حارث

12S12673.63التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية سعيد بن مبارك بنت ميعاد

32S122083.61التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالصواعية مصبح بن سالم بنت مشاعل

22J12953.59التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالصارمية يحيى بن سعيد بنت عبير

12S124813.57التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالهنائية علي بن سعيد بنت ساره

SS12J135803.51التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرنجم حمدي فتحي مهند



12J131093.51التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية خميس بن موسى بنت ابتسام

22S1243.5التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية سعيد بن خلفان بنت خلود

52J122683.46التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبشرية سليمان بن سيف بنت زينب

32J133183.4التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالمقاحمية عبدهللا بن سليمان بنت ريم

52S122003.4التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشريقى حميد سالم رحاب

12S121303.37التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية خلفان بن عبدهللا بنت عبير

12S113173.34التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالناعبي سليمان بن خلف بن سعيد

SS12S1112233.33التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرقاسن محمد ميلود المهدي

52S12513.33التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية سعيد بن عبدالرحمن بنت عهد

12S12373.33التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعبدوانية محمد بن حسين بنت دعاء

52J121333.3التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالغافرية سالم بن بشير بنت يسرى

52S121503.3التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالشقصى سيف سليمان سيف سليمان

12S133403.28التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالعزري راشد بن ناصر بن راشد

16S112843.26التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية غالم بن اكثر بنت أميره

22S12153.25التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعدية سالم بن عبدهللا بنت مريم

31S1112153.24التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالقرينية سعيد بن مصبح بنت نوف

12S12223.24التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىعبدالباقي بن أحمد بنت خيرالنساء

12J12703.22التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيابية منصور بن صالح بنت مريم

32J1443883.2التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالمفرجية شامس بن محمد بنت كوثر

12S124163.18التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبطاشية سالم بن شكري بنت سلوى

16S11613.16التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشكيلية حمد بن خليفه بنت عائشه

32S123443.15التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالهاشمية محيل بن مسعود بنت سعاد

12J1213673.12التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالغدانية سالم بن ناصر بنت أصيله

12J12133.12التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهضمية ناصر بن خلفان بنت ريا

22S121003.11التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالجابرية سالم بن خميس بنت بلقيس

12J112143.09التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالحراصي محمد بن سليم بن صالح

52S111763.07التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابري سعيد بن ناصر بن بلعرب

12J13253.07التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالمنجية سيف بن يعقوب بنت بثينة

22J112003.06التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشقصية مسعود بن محمد بنت باسمه

12S122293.04التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالمسكرى يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز

14J13473.04التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالخنجرية سالم بن عبدهللا بنت منيرة

12J12763.03التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبطاشية علي بن سيف بنت أميره

12J122543.01التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية الهاد بن احمد بنت زليخه

12J132953.01التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية محمد بن حماد بنت الغاليه

12S113033.01التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالسليمية حمد بن سليمان بنت سلوى

12S113523التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالفارسية خميس بن راشد بن دعاء

22J12172.98التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية علي بن محمود بنت منى

72J1342.97التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعيسائية سالم بن سعيد بنت ثرياء

22J122252.95التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدي حميد بن سعيد بنت ايمان

52J121722.94التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشقصي سعيد بن خميس بنت رحاب

14J13202.93التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشرجية عبدهللا بن فايز بنت قمريه

52S111552.92التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالحراصية خلف بن محمد بنت ماجده

16S1182.91التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي راشد بن عبدهللا بن عبدالمجيد

16J121442.91التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالهادية خلفان بن سالم بنت وعد

12J11952.86التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشامسية مبارك بن أحمد بنت ماريا

12S10522.86التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالكيومي مبارك بن سيف بن المنذر

62J112962.84التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالفارسية عبدالرحمن بن محمد بنت رقيه

52J11432.81التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري علي بن جمعه بن محسن

12S102932.79التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي محفوظ بن محمود بن الجلندى

12J1213632.79التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرجواد محمد بن علي بن بهاء



16S111012.78التقني البكالوريوسالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالشكيلية حمود بن سعيد بنت حنين

62S132623.73التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالفزاري سلمان بن بدر بن سلطان

32S141053.63التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالمشرفي سعيد بن سالم بن مروان

22S13103.42التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالتوبية صالح بن عبدهللا بنت عذاري

22S132253.24التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالحضرمية خلفان بن جمعه بنت جهينه

32S1373.18التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالحجري خليفه بن عبدهللا بن حمد

12S134612.83التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي بخش مولى بن عبدالفور بن مدثر

12S124062.64التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية حمد بن عبدهللا بنت بثينه

12J141445762.64التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيابية حمد بن عبدهللا بنت جواهر

12S132293.14المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالطائي سعيد بن محمد بن حافظ

62S1162.92المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالكعبية الشيبه بن عبيد بنت عائشه

12S124132.88المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالكثيري عمر بن وليد بن نزار

52S1112272.61المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالسعدية سويلم بن خميس بنت سارة

12J121672.58المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالحسنية سليمان بنت جمعه بنت أماني

12J112392.48المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالشرجي خالد بن أحمد بن عبدهللا

12S102722.38المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي أحمد بن نصر بن محمد

66S1112082.2المتقدم التقني الدبلومالكيميائية الهندسةالهندسة قسمانثىالسالمية مرهون بن خميس بنت لبنى

SS12J135903.91التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرطريز حسن فاطر حسن

12S124953.76التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالصارمية محمد بن خالد بنت أشجان

52S122673.75التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالفارسية محمد بن عبدالعزيز بنت سمر

11S12343.73التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالساحب سالم بن سعيد بنت ماجده

72S121313.72التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالشرياني ناصر بن سالم بن إبراهيم

SS12S125433.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالشحف تركي مالك مرح

12J121223.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية مصبح بن مسعود بنت يسرى

12S123173.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالفارسية علي بن محفوظ بنت فاطمة

52S12703.68التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجابرية سعيد بن ناصر بنت فاطمه

12S121443.67التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالتميمية عبدهللا بن حمود بنت مزنه

12S121073.67التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية محمد بن صالح بنت نوف

12S123873.65التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحارثية خليفه بن ماجد بنت ماريه

32S122973.62التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي سلطان بن محمد بن سلطان

52S111143.6التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهورية راشد بن خليفه بنت منيره

22J12713.58التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالهطالي سليمان بن سيف بنت ساميه

12J131233.58التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشيه سعيد بن حسن بنت شهالء

32S11823.55التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالسعدي حميد بن سالم بن علي

12J121123.55التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجابرية عبدهللا بن حمود بنت حبيبة

12S121703.55التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالهطالية علي بن أيوب بنت ياسمين

22S12603.54التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيفية محمد بن سالم بنت رزام

12S111313.52التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحضرمي حمود بن أحمد بنت شيماء

12J123313.5التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالزكوانية سليمان بن علي بنت فاطمة

12S121403.5التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمسلمية عبداللطيف بن يوسف بنت غدير

12S123113.48التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحبسية سليمان بن حمود بنت نسرين

11S12613.46التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالكندية عبدالرحمن ادريس زهدى

12J12143.45التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالراشدية زيود بن غابش بنت زيانه

12S121793.45التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية احمد بن سعيد بنت نسرين

12J12963.44التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعولية سليمان بن حمد بنت ثريا

32S121503.43التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالرواحية علي بن سعيد بنت عفراء

12S121543.37التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالفرعية حارث بن سعيد بنت صفاء

12S125073.36التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسعدية سيف بن سعيد بنت مها

12S112573.35التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالهدابية ناصر بن سالم بنت بشرى

52J121973.35التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحمراشدية خلف بن سالم بنت سميره



SS12S125453.34التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمطري عوض محمد منار

22S122013.31التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمحروقية محمد بن عبدهللا بنت نسيم

52J122623.3التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبسامية سيف بن علي بنت زمزم

52J121293.28التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىاللمكية سالم بن علي بنت هاجر

12S122513.27التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية أحمد بن ناصر بنت جواهر

32S121823.26التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحبسية حمود بن عبدهللا بنت نوف

12S121923.25التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمالكية ناصر بن حمود بنت الزهراء

12S121143.25التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهضمية سالم بن سيف بنت صفاء

32S123843.25التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمنجي ناصر بن منصور بن ماجد

22S122513.25التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالعدوية ناصر بن خليفه بنت سميه

32J12463.23التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحسينية سعيد بن عامر بنت عتاب

12J121573.23التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيابية سالم بن عبدهللا بنت خلود

52J121103.23التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهورية ناصر بن محمد بنت رقية

52S12243.21التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالخروصية سيف بن نبهان بنت أماني

12J133023.2التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية جكردي بن عمبر بنت أسمهان

11S12723.18التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية محمد داد بن نصيب بنت نوال

52J122773.17التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالهشامي سليمان بن نجيب بنت أميمه

52S123633.17التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسعدى خليفة بن داؤد بنت معالى

52S121493.16التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالكيومية علي بن سهيل بنت هاجر

14J12143.14التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية خميس بن سالم بنت ساره

32S111863.13التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكربسيسو حمدي بن سعيد بن أحمد

PT12J156023.13التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالغافرية محمد بن سعيد بنت والء

16J133313.12التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحجرية سعيد بن محمد بنت بهيه

12S122943.11التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية محمد بن سعيد بنت سعديه

12J135773.1التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمنيري ناصر بن علي بن محمد

22J122493.1التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمسكرية علي بن سليمان بنت صوفيا

22S12323.1التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالصقرية ناصر بن منصور بنت شهد

12S113183.09التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالحارثي حمد بن محمد بن آفاق

12J121283.09التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالرحبية خلفان بن ناصر بنت نوره

52J121533.07التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالعبرية حمد بن عيسى بنت هناء

22S12633.06التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدية عبدهللا بن سعيد بنت أماني

12S102373.06التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالبطاشي محمد بن حارث بن محمد

12S112353.05التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي ناصر بن سالم بن عيسى

12S12743.03التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيابية محمد بن جمعه بنت أنفال

62J121793.02التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي حسين بن عبدهللا بن حفيظ

12S112613.02التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبطاشية مالك بن ناصر بنت لمياء

52J12893.01التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعولية سيف بن سعود بنت مروه

12S124613التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي بدر بن حارب بن حمود

22S112562.99التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالحضرمي سليمان بن سيف بن هيثم

56S111302.98التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعولية سعود بن خلف بنت مريم

12S121682.98التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمجينية حميد بن سليمان بنت أمل

12J111932.97التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعشرية ناصر بن أحمد بنت عزيزه

12S112642.97التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالجرداني حمد بن سيف بن نوح

12J12662.97التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحمدانية ناصر بن سالم بنت هنادي

74J12362.96التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالشكيلية عبدهللا بن علي بنت منيره

12J11692.96التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالبحراني حسن بن عادل بن منير

14J12692.96التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية سليمان بن داود بنت أثير

12S10142.94التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكراللواتي عبدالعلي بن حسن بن محمود

12J122992.93التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجابرية ناصر بن مبارك بنت أريج

22J1215962.93التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالخروصي عبدهللا بن حمد بن زاهر

16S112692.93التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالغسينية حبيب بن سعيد بنت ورود



12S111762.91التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكراليحيائي خميس بن نبهان بن ماجد

52S101012.91التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحراصية ناصر بن خميس بنت سمية

12J122002.89التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالعزرية راشد بن ناصر بنت عائشه

12J12442.89التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري خلفان بن جمعه بن عبدهللا

16S11562.88التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالرواحية سيف بن محمد بنت فاطمه

12J121782.87التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحبسية خميس بن سالم بنت سهام

PT12J1445322.86التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكراالخزمي سيف بن شامس بن أنس

12S111482.84التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالقطيطي حسن بن صالح بن حاتم

52J12612.83التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهورية محمد بن هالل بنت هيام

52S111932.83التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالسعدي جمعه بن زايد بن مازن

12J111482.82التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالرحبي ناصر بن مسلم بن عادل

12J134662.81التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالحارثية سعيد بن ناصر بنت ساره

12J112232.81التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابري سالم بن علي بن حسين

12S111572.8التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالعبري خميس بن سعيد بن أحمد

12J112042.8التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالبرواني يعرب بن سامر بن سيف

12S11672.79التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالشنفري سالم بن صالح بن محمد

SS11J112502.79التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرعبدالرزاق احمد عبدالرحمن عمرو

52J121992.79التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية سعيد بن سعود بنت خلود

12S111492.77التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكراالسماعيلي سعيد بن راشد بن عبدهللا

12J12502.77التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشي أحمد بن عبدالعزيز بنت اماني

12S10852.76التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالرحبي سعيد بن حمود بن خالد

12S113882.75التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالحارثي عبدهللا بن ناصر بن سعيد

12S11452.74التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالحضرمي حمدون بن جمعه بن أحمد

12S092642.72التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمشيخي محمد بن عوض بن علي

12J11582.72التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية موالداد بن ابراهيم بنت نجاة

12S11802.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكراإلسماعيلي هالل بن ماجد بن هيثم

12S1162.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمزيدي سليم بن محمد بن سليم

12J11222.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي حمد بن سلطان بن محمد

12S101302.71التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالكندي أسد بن أحمد بن الخليل

PT12J1445392.7التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالخروصي سالم بن حمد بن حامد

12J122072.7التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمشرفي سعيد بن ابراهيم بن حسام

12S101522.69التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالفارسي علي بن محمد بن مهند

12S10942.69التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالنعماني محمد بن عامر بن محمد

12S103132.68التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالحمحامي حمدان بن عبدهللا بن أحمد

2.64التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالشقصي حمدان بن سالم بن محمود70220

SS1309091062.56التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرمحمد سعيد بن رقيبي عبده سعيد

12J101942.46التقني البكالوريوسالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن راشد بن منذر

12S132043.21التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالجهوري محمد بن خميس بن محمد

22S13333.15التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالمنيجريه عبدهللا بن علي بنت عهد

22J13113.02التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالسيابية سعيد بن طالب بنت رقيه

22S112912.76التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالشريقي سليمان بن حمد بن راشد

12S131402.76التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالجهضمي سالم بن علي بن سالم

12S124712.74التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية صالح بن علي بنت مريم

22J133022.71التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالصخبورية عبدهللا بنت زاهر بنت أزدهار

72S122392.55التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالخياري حماد مسعود بن حماد

12J10222.53التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالجهضمي عبدهللا بن يحيى بن قيس

52J11202.47التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعولي سليمان بن أحمد بن منذر

12J11412.44التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالسليمي خميس بن راشد بن الرحمن عبد

12J111372.34التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالناعبي راشد بن محمد بن راشد

22J132393.15المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالشامسية منصور بن أحمد بنت سهام



12J112952.74المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية محمد بن سلطان بنت هبه

22S1112012.74المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمانثىعبدالباقي خلفان بن سالم بنت حنان

12J113842.59المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالسناني خميس بن محمد بن عمر

12S102632.58المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن مبارك بن سليمان

22S111592.54المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالشعيلي سالم بن سعيد بن أحمد

12S11632.53المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي زهران بن محمد بن عبدهللا

12S103222.5المتقدم التقني الدبلومالمدنية الهندسةالهندسة قسمذكرالراشدي سالم بن أحمد بن محمد

42J12183.74التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمسهلية أحمد بن مسلم بنت مها

42S121283.71التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعوائد محمد بن سالم بنت مريم

42J1443743.65التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالغسانية عبدالمحسن بن نبيل بنت ميسم

42J1443753.62التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىمسن سعيد بن عبدهللا بنت أماني

46S121413.58التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعشنية سالم بن خالد بنت فاطمه

42J13353.57التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعيدروس علوي بن احمد بنت هدالء

42S121333.56التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىباعمر محمد بن عبدهللا بنت دينا

42S12483.53التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىهبيس سالم بن مسلم بنت سمية

42J1443733.52التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالكثيرية جداد النخيرة بن سالم بنت العنود

42S122633.48التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىرعفيت محمد بن احمد بنت ايمان

42J121813.48التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالشنفرية النوبي بن أحمد بنت فهيمة

14J12653.45التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالصمصامية سليمان بن محمد بنت منال

12S113723.43التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالقاسمي محمد بن سعيد بنت أمل

42S133593.4التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعشني مسلم بن لبخيت بن سعيد

62J12273.36التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالزعابية راشد بن ناصر بنت آالء

62J122373.34التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالفارسية درويش بن ابراهيم بنت ساره

12J134793.3التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعنية راشد بن سعيد بنت ميثاء

52S1112013.29التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعبيدانية علي بن سيف بنت هدى

12S12703.28التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالهاجرية صالح بن يحيى بنت شهد

52J122383.24التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمعولية بريك بن النوبي بنت ايمان

52S11523.18التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالهنائية زاهر بن علي بنت ميمونة

16S11843.17التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالسرحنية ابراهيم بن يحيى بنت تماضر

66S1112063.17التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالهنداسية حامد بن جمعه بنت خالصه

42S113123.15التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالشحرية مبارك بن محمد بنت مريم

12S125223.14التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالحارثية أحمد بن عبدهللا بنت سندس

24J12493.14التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالخصيبية سعيد بن سالم بنت جهينه

12S123823.09التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالحسنية سيف بن محمد بنت مرام

12S113953.08التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمخينية مبارك بن عبدهللا بنت االء

2.99التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمحاربية سعيد بن محمد بنت رنا12090921

52S111222.98التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالجهورية سالم بن خميس بنت آمنه

16S111422.95التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية خميس بن محمد بنت عهود

32S10692.92التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالبراشدي محمد بن حمد بن سليمان

12S101552.88التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعشري سعود بن حمد بن سلطان

11J12722.87التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالغمارية علي بن محمد بنت مزنه

11S11712.85التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالوردية سالم بن خلف بنت أسماء

52J12262.79التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمجينيه علي بن محمد بنت أسماء

54J11342.79التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىودوادي سالم بن حمد بنت عنود

16J12292.79التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالمحرمية حمد بن سيف بنت رياء

12S112162.77التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالجابرية مبارك بن يوسف بنت بلقيس

52S11702.77التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىاليحمدية سيف بن ناصر بنت بدريه

PT12S1681652.76التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرامبوسعيدي سليمان بن عبدهللا بن محمد

52J1152.74التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالبدرية سالم بن راشد بنت أماني

12S11352.74التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالحبسية مبروك بن عامر بنت علياء



42S111492.66التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالصفيان عمر بن عبدالعزيز بنت مها

12S11412.62التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالهديفي عبدهللا بن حمود بن عبدهللا

51J112202.61التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية سعيد عبدالرحمن شهد

12S092502.57التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوصافي حمود بن محمد بن مروان

12S083132.56التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالريامي ابراهيم بن احمد بن عمر

36J10412.28التقني البكالوريوسالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالزوائدي شنن بن خلفان بن ايمن

22S1282.69التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالريامية حمود بن زاهر بنت هبه

52S11672.6التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعولي ناصر بن محمد عبدالعزيزبن

12S103402.5التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن مبارك بن معاذ

16J121392.11التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعرفي ناصر بن محمد بنت أصيله

22S11333.25المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالربعانية مبارك بن سالم بنت عايده

62J113142.92المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالسعيدية سعيد بن سيف بنت مروه

12S084762.84المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالمسكري ناصر بن سالم بن يوسف

52S111522.73المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالهطالية خلفان بن سليمان بنت مروى

54S11252.72المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالفارسي يوسف بن درويش بن سعيد

52J12152.68المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالخوالدي محمد بن راشد بن مازن

22S111922.67المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالعبري حارث بن محمد بن سالم

12J12922.64المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالرحبية ناصر بن سعيد بنت سميه

12J113042.61المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامرية حمد بن محمد بنت شروق

16S11412.6المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالسليمانية حمد بن أحمد بنت أروى

16J121252.58المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالغمارية عبدهللا بن ناصر بنت نوف

16J111492.57المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالعامري سليمان بن يحيى بنت هاجر

12J112482.57المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىأوالدثاني حميد بن محفوظ بنت أفراح

12J113132.49المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمانثىالهنائية حمدان بن ابراهيم بنت تماظر

12J114412.47المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالبطاشي مالك بن عدي بن محمد

52J12902.42المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالسابعي هديب بن حمد بن سعيد

12S10512.35المتقدم التقني الدبلومالمعمارية الهندسةالهندسة قسمذكرالجهضمي ناصر بن راشد بن عادل

12S112753.58التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحسني محمد بن خلفان بن عالء

42S122603.58التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبهدور رجب بن عوض بن محمد

PT511823.57التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسيابي محمد بن عمر بن عبدهللا

12S123983.56التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحارثي صالح بن حمد بن مالك

12S12693.48التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالزيدي سند بن عبدهللا بن علي

12S102203.48التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالصلتي منصور بن ناصر بن ماجد

12S12943.43التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحجري ناصر بن محمد بن عبدهللا

12S113243.42التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبهالني سليمان بن صالح بن سهيل

12S10913.4التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالتمتمي حمود بن محمد بن عيسى
PT3/2/200533

3.38التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسوطي مبارك بن شنون بن محمود9

12S11213.37التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحربى سعد بن سالم بن محمد

12S111863.32التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمنذري محمد بن خلفان بن محمد

12S124983.29التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبهلولي جمعة بن سالم بن جمعة

12S122363.28التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالصابري محمد بن ناصر بن محمد

12S10413.27التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهاشمي سعيد بن ساعد بن بالل

12S123913.24التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكراالسماعيلى علي بن محمد بن علي

12S111393.19التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكراالغبري مسلم سليمان بن عيسى

72S12253.18التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي سعيد بن غريب بن عبدهللا

22S088133.17التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرثاني أوالد خليفه بن عبدهللا بن عماد

12S11603.17التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشامسي سعيد بن حمدان بن محمد

12S122673.17التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبلوشى حسين بن محمد مراد بن يعقوب

12J135623.17التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالصائغ محمد موسى حسن

12J135853.14التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالصلتي خميس بن جمعة بن بدر



12S114003.11التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحراصي سعيد بن عبدهللا بن محمد

32S112503.09التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالراسبي راشد بن مالك بن انس

12J123353.08التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعاصمي سليمان بن راشد بن أحمد

12S111673.07التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري ناصر بن يوسف بن ياسر

12S111443.05التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحراصي ثاني بن سليمان بن طارق

12J121333.03التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالميمني منصور بن محمود بن حمد

52S1113.03التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحراصي صالح بن سالم بن المعتصم

12S114263.02التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشريقي سالم بن سعيد بن مهند

22J111513التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي علي بن حمد بن هالل

12S123213التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي محمد بن سعود بن يوسف

12S112062.99التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبطاشى ناصر بن محمد بن أحمد

72S111202.98التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمجرفي حماد بن حمود بن نضال

12S122012.98التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي ناصر بن سليمان بن سعيد

52S112622.97التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسعدي حموده بن سالم بن فهم

12J123432.95التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمسكري محمد بن خميس بن أحمد

12S101912.95التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعمرانى خلفان بن سالم بن رشاد

12S112012.95التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالظهوري سعيد بن حسن بن عارف

12S113782.95التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكندي زاهر بن عبدهللا بن سامي

PT12J1445342.93التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي منصور بن خليفة بن محمد

12S11572.93التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسديري سيف بن عبدهللا بن ابراهيم

12S111232.92التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي عيسى بن يحيى بن زكريا

72S11692.92التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكلباني محمد بن راشد بن مكتوم

72S11652.92التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكلباني سالم بن سعيد بن وليد

72S111032.92التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشكيلي مسلم بن خلفان بن أحمد

62S101592.91التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكلباني علي بن عبدهللا بن أحمد

12S111942.91التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالنعماني سعيد بن حميد بن عيسى

12S12772.91التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكراليافعى محسن بن عادل بن األكثم

12S112032.9التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالغيالني سعيد بن محمد بن طارق

22S112962.89التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكراليعربي سليمان بن جمعه بن سليمان

12S111172.88التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالطائي سعيد بن محمد بن طارق

12J121552.88التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحجري سلطان بن عامر بن عبدهللا

22S11432.87التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسيابي راشد بن ناصر بن أنس

12S124892.87التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحضرمى حمد بن خميس بن حمد

12S111682.86التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمحاربي عبدهللا بن سيف بن حمود

22S112642.86التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري نبهان بن عبدهللا بن مهند

12S121162.85التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحبسي زايد بن سعيد بن باسل

22S112462.85التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجلنداني محمد بن سعيد بن محمد

12S111182.85التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحشار خميس بن علي بن الحشار

72S111482.85التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكلباني خلفان بن حمد بن خلفان

12S111812.84التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابري خلفان بن عبدهللا بن خالد

12S111252.83التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهاشمي عبدهللا بن علي بن مازن

12J112152.82التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحبسي أحمد بن حمود بن سالم

12S114312.82التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمقبالي حمود بن مبارك بن ابراهيم

12S102802.81التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي محمد بن علي بن حسين

22S1112152.81التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي حمدان بن علي بن إسماعيل

12J122682.8التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسالمي محمد بن علي بن عبدهللا

12S103532.79التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحبسي سالم بن سعيد بن أحمد

12J122122.79التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابرى مسعود بن هالل بن محمد

72S111312.78التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابري ناصر بن سالم بن عبدالعزيز

12S112472.78التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري راشد بن حمد بن أيمن

12J112192.77التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي سليمان بن علي بن حسين



12J135862.77التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي هالل بن حمد بن سيف

S0710232.76التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبادي راشد بن سعيد بن قيس

12S111582.74التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالخصيبي علي بن حمد بن عدنان

12S111792.73التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحارثي سليم بن محمد بن علي

12S1222.73التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي سالم بن محمد بن هيثم

12S114022.71التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالنعماني سالم بن خلفان بن سعد

52S11212.71التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي صالح بن سبيل بن محمد

72J12902.7التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشامسي عبدهللا بن جمعه بن فيصل

12S112712.7التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرزيقى جمعه بن سعيد بن شامس

12S11582.67التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكراللواتي محمد بن مرتضى بن محمد

72S1112112.66التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجساسي سالم بن حمد بن سعيد

12S103192.65التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرحبي سليمان بن عبدهللا بن عمران

S1017952.64التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمعمري ناصر بن سالم بن قيس

22J111772.63التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي سالم بن حميد بن محمد

12J111122.63التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي عبدهللا بن سعود بن محمود

12S103612.56التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحارثي علي بن صالح بن حمد

72J12232.56التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالغافري سالم بن خليفه بن أحمد

72S111652.55التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبادي سويد بن سعيد بن خالد

72S122182.55التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبادي سعيد بن راشد بن حمد

72S111542.54التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعبري خلف بن سعيد بن محمد

52J111422.52التقني البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالفليتى محمد بن سالم بن معاذ

12J1445303.21التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمحرزي عبود بن مسلم بن سيف

12S13133.06التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالريامي ناصر بن عبدهللا بن خالد

22J132722.89التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالدرعي حمود بن بطي بن محمد

22S122312.87التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسيفي سعيد بن عبدالعزيز بن سعود

12S124332.81التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحراصى سعيد بن زاهر بن عمر

22S134292.76التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمحاربي سيف بن عبدهللا بن مصطفى

12S121752.73التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرحبي سالم بن سعيد بن حاتم

12S122592.73التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبطاشي صالح بن عبدهللا بن مدرك

12S12142.72التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالجابري سالم بن علي بن سالم

12S134102.67التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحنضلي سليمان بن يحيى بن حاتم

12S122222.67التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي خلفان بن سالم بن محمد

12J132352.59التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالراشدي عبدهللا بن حمد بن عبدهللا

12J133502.59التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالزكواني عبدهللا بن علي بن محمد

12S1282.55التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرواحي علي بن راشد بن عمار

12J142202.52التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي رمضان بن علي بن منذر

12S134312.5التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشبلي سالم بن عامر بن محمد

12S112452.5التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحبسي عمير بن علي بن عدنان

12S124352.48التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحسني درويش بن خميس بن سالم

12S124932.47التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسليماني أحمد بن سعيد بن أيمن

12S112152.46التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحسني درويش بن سالم بن محمد

14J12272.44التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرحبي سعيد بن سالم بن سعيد

12J141162.44التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبطاشى شامس بن عزان بن عبدالعزيز

12J144152.43التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري خليفة بن أسعد بن طاهر

12S121802.39التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالفرعي محمد بن عبدهللا بن حمد

16S112002.36التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشيذاني عبدهللا بن محمد بن بسام

12S144552.36التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحضرمى خلف بن عزيز بن قيس

12S123142.33التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالحديدي زايد بن محمد بن هود

12J12262.31التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي علي بن مبارك بن أحمد

12S12642.25التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالراشدي صالح بن حمد بن صالح

32J141032.24التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسرحاني صالح بن علي بن محمود



J1111862.23التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشكري مبارك بن علي بن أحمد

12J132172.22التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالمالكى سيف بن يحيى بن قيس

12S114182.2التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهدابي سيف بن سعيد بن معاذ

72S121153.05المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعلوي زايد علي بن زايد بن عبدهللا

PT601121203.01المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالراشدي سلطان بن خلفان بن عبدهللا

12S131382.86المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالخنجري عبدهللا بن سيف بن صبري

12S13682.85المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبريكي عبدهللا بن صالح بن عبدهللا

12S12252.84المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعبري خميس بن محمد بن سالم

12J1445082.83المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالرئيسي طالب بن حمود بن عاصم

12J122482.82المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالهنائي سعيد بن محمد بن غالب

12S12552.82المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالخروصي سرور بن سالم بن عيسى

12S132622.78المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعزري سيف بن ابراهيم بن محمد

12S124482.74المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالفارسي محمد بن أحمد بن محمود

12S113832.67المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالسيابي محمد بن عبدهللا بن سليم

12S122872.67المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالفارسي سالم بن عبدهللا بن نوح

12S112902.64المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالراسبي علي بن جمعه بن محمد

12S134502.64المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالبرواني عامر بن حلمي بن ثامر

12S113652.63المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالشبلي جميل بن سيف بن أسعد

12S113892.55المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن مرهون بن أسعد

12J13612.46المتقدم التقني الدبلومالميكانيكية الهندسةالهندسة قسمذكرالكعبي عبدهللا بن علي بن عقيل

3.21التقني البكالوريوساألراضي مسحالهندسة قسمذكرالسيابي حمود بن مبارك بن هاني70122023

12S113762.79التقني البكالوريوساألراضي مسحالهندسة قسمذكرالعامري سالم بن محمد بن أحمد

12J114612.74التقني البكالوريوساألراضي مسحالهندسة قسمذكرالبوسعيدي ماجد بن سالم بن ماجد

12S1062.73التقني البكالوريوساألراضي مسحالهندسة قسمذكرالهنائي مهنا بن حمد بن الوليد

12S103012.69التقني البكالوريوساألراضي مسحالهندسة قسمذكرالجرداني حمد بن محمد بن حمد

12S13912.31التقني الدبلوماألراضي مسحالهندسة قسمذكرالعلوي سعيد بن علي بن مازن

22J121903.77التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهنائية علي بن ياسر بنت حورية

12S123563.63التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهارونية محمد بن صالح بنت بثينه

32S123493.61التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالرواحية ناصر بن علي بنت مروه

12S123353.6التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهنائية مسعود بن علي بنت شهالء

52S11333.59التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىاليعربية سليمان بن مهناء بنت يسرى

32S12403.57التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحبسية مبروك بن سليم بنت أحالم

52S122473.55التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحوسنية حارب بن سالم بنت عائشه

52S121723.53التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحراصية غريب بن سعيد بنت يسرى

12S125153.5التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالوضاحي سيف بن علي بنت عفراء

52S121983.47التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسراعية علي بن سليمان بنت سمية

52S121193.43التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالصحباني علي بن حبيب بنت مياده

52J122483.41التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالخروصية علي بن سيف بنت فاطمه

12S12933.41التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعامريه خميس ناصر حسناء

PT310343.39التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعدوية سعيد بن عبدهللا بنت أحالم

56J121913.38التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالخروصية سعيد بن يعقوب بنت مريم

52S122563.36التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسالمية خميس بن راشد بنت بثينه

12J133303.34التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحارثية سعيد بن خالص بنت لجينة

11S121703.33التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالراشدية يوسف بن يحيى بنت منال

12S122983.31التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالدروشية علي بن راشد بنت ابتسام

12J133313.29التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالراشدية سيف بن محسن بنت يمنى

32S111693.28التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمبسلية العبد بن سليم بنت أميره

32J112173.27التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهاشميه خميس بن هديب بنت صافيه

52S122973.26التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبلوشية عبدهللا بن عوض بنت امل

52S121863.24التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالجديدية سويد بن خميس بنت بثينه

PT601222373.23التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالعيسري سالم بن محمد بن مدثر



54J121073.23التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىاليحمدية سعيد بن يونس بنت مالك

PT12S145023.21التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالكندية صالح بن عباس بنت كنده

12S123463.21التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبوسعيدية خلفان بن عبدهللا بنت وفاء

16S121333.2التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمسكرية عبدهللا بن علي بنت فاطمه

26J121303.19التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمحروقي خلفان بن سالم بنت سلسبيل

16S12483.18التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبلوشية غالم بن محمد جان بنت ميسه

52S111643.16التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالفليتية سالم بن صالح بنت سالمه

16S11713.15التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسيابية سليم بن علي بنت زهره

12S113383.11التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالسعدي سالم بن سعيد بن محمد

52J122273.09التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالشيادية ناصر بن محمد بنت حواء

32S111583.08التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالراشدية ناصر بن سعيد بنت سعاده

12S121733.06التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحراصية سليمان بن محمد بنت خلود

12S123013.04التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسيابية حارب بن سيف بنت عبير

12S12833.03التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكراليحيائي خميس بن نبهان بن زياد

12S121583.02التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالجابرية جميل بن خليفه بنت اروى

32S12643.01التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهميلية سالم بن مسعود بنت أميمة

12S111532.99التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالزكوانية حمد بن صالح بنت أروى

32J123252.99التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمشايخية سلطان بن علي بنت ابتسام

12S101392.99التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالحارثي سيف بن سعيد بن يوسف

12S111562.97التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسيابية ناصر بن حمود بنت بشرى

14S11332.97التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالشحية منصور بن علي بنت جليلة

12S112742.97التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالبطاشي شامس بن حمد بن خالد

76J121152.94التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالكلبانية عوض بن ناصر بنت أماني

12S121742.93التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعامرية سليمان بن ناصر بنت بلقيس

32J123202.92التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالرواحية حمد بن ناصر بنت نصراء

14J12412.92التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهنائية حمد بن سعود بنت ريان

16J12942.9التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالخربوشية حمود بن موسى بنت أماني

12J121232.89التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبوسعيدية سعيد بن يحيى بنت زينب

16S1112052.86التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعجمية جنكي بن مصطفى بنت سارة

16J122632.85التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالهنائية حمود بن علي بنت جوخه

16J12822.85التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالريامية سيف بن سالم بنت زوينة

32S111962.85التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالراشدية عامر بن ناصر بنت تهاني

52J122162.84التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالصالحية صالح بن محمد بنت منال

12S114142.83التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالجابرية سعيد بن حمد بنت سعاد

12S092152.83التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالسيابي سالم بن خلفان بن زياد

16S111852.81التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالغيالنية محمد السيد بن أحمد بنت أفنان

56J11832.81التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالزدجالي جمعه بن عبدالكريم بن محمد

12S111122.8التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالمعمري علي بن خلفان بن محمد

14S11512.78التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبلوشية يعقوب بن محمد بنت هاجر

16S111292.77التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبحرانية عبدهللا بن جعفر بنت آمنه

12S113772.77التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرعبدالباقي ناصر بن علي بن حاتم

16J121552.73التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبلوشية حميد بن خليفه بنت خلود

52S12582.73التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالشقصي سيف بن سالم بن خالد

12S123782.73التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالزدجالي سليمان بن ناصر بن محمد

16J112632.73التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعاصمية سواد بن عبدهللا بنت نوال

16S112582.71التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالوهيبية سعيد بن خالد بنت اقتباس

12J10812.71التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالعامري احمد بن يوسف بن ليث

12J11392.71التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالبيماني سليمان بن علي بن سليمان

26J121812.69التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالرواحية ناصر بن سعود بنت أمل

12J113442.68التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحوسنية سعيد بن عبدهللا بنت أمل

12J123112.67التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمخينية محمد بن راشد بنت مهجه



42S112812.67التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرجداد سهيل بن محمد بن سعيد

52J101742.66التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالهطالي حميد بن سليمان بن عبدالحميد

12J10782.64التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالسالمي سليمان بن حمد بن قيس

2.63التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالمشايخي راشد بن عامر بن ناصر63051

12J12392.62التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالوهيبي سالم بن حمود بن ماهر

12S091532.59التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكراليافعي ناجي بن خالد بن ناجي

16J12932.57التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالصبحية حافظ بن سعيد بنت منيره

2.54التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالحبسي خلفان بن سالم بن معتصم3/2/2005922

PT411122.47التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالفارسي جمعه بن ربيع بن فيصل

PT12J1445352.43التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمانثىالرحبية سيف بن سالم بنت سعده

12S092332.38التقني البكالوريوسالكميات مسحالهندسة قسمذكرالصابري هالل بن محمد بن حارث

12J141942.86التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالفليتية علي بن ناصر بنت منال

12J141445742.8التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالجلندانية سعيد بن علي بنت رقيه

12J131822.78التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبادرية سليمان بن خلفان بنت شيخه

12J131342.6التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالبطاشية خلفان بن سالم بنت ليلى

12J133582.59التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالوهيبية سالم بن محمد بنت أماني

52J12108 2.53التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالحراصية سعيد بن حمود بنت أحالم

52J134632.5التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىاليعربية علي بن محمد بنت أمجاد

12S121912.49التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالجابري سعيد بن خالد بن يوسف

12J135792.45التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالغمارية راشد بن المر بنت زينب

12J134322.45التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالبلوشي أيوب بن عادل بن عمار

16S122512.42التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالمجعلية خميس بن خلفان بنت زمزم

12S112952.33التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالراشدى سليمان بن سلطان بن أيمن

12J121042.3التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالعامري حمود بن سالم بن أسعد

12S113232.28التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرجمعه آل منصور بن عارف بن منصور

12S133062.28التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالفرعي سيف بن حمد بن أحمد

12J132092.25التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالغزالي راشد بن عمر بن زيد

16J121302.21التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالزدجالية شهاب بن زهير بنت ميزون

12J123682.2التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالمخيني حمد بن مبارك بن سعيد

12J10492.19التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالمعشري علي بن محفوظ بن هيثم

12S134782.16التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالراشدي محمد بن مسعود بن سليمان

12J132162.13التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالوهيبية سعيد بن خلفان بنت فاطمه

52S123143.49المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعجمية فاضل بن ابراهيم بنت سكينة

12S113482.75المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالشهيمية خلفان بن خميس بنت خلود

16J12592.66المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالعامرية عامر بن مرهون بنت عائشة

11J1216472.63المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسيابية راشد بن محمد بنت ميعاد

16J12922.48المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالريامية سليمان بن عبدهللا بنت شيماء

42J11132.4المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالحداد احمد بن عمر بن سالم

42J111112.39المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالحضري سهيل بن حسن بن أحمد

PT20076962.38المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمذكرالمصلحي عيسى بن محمد بن سيف

12A141062.13المتقدم التقني الدبلومالكميات مسحالهندسة قسمانثىالسديرية المر بن سعيد بنت هدى

32J143033.65التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالشكيري سالم بن راشد بن قصي

52S145620473.58التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبداعي ناصر بن علي بن مهدي

12J132013.26التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالوهيبي عبدهللا بن حمود بن عبدالمجيد

12S13173.18التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي عبدالرحيم بن وليد بن خالد

12J133323.18التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبحري علي بن سالم بن خالد

72S141613.18التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالكلباني عبدهللا سليمان فيصل

12S1515222683.17التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالهطالي خاطر بن سليمان بن عبدالعزيز

12S133443.17التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرتويه آل ناصر بن محمد بن مهنا



62S141653.17التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالمعمري خلف بن محمد بن مروان

12S121293.15التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبطاشي ناصر بن محمد بن محمود

12S124313.09التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعويسي حميد يوسف حاتم

12S131803.09التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالشرجي راشد بن محمد بن عبدهللا

12S13223.09التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالشيذاني سالم بن سعيد بن يحيى

32S13763.08التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي قاسم بن محمد بن صهيب

16J13153.02التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالرجيبي هالل بن محمد بن هالل

12S122883.01التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالصارمي عبدهللا بن طالب بن مصعب

12J131112.98التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي مبارك بن عبدهللا بن علي

12S124072.98التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي مبارك بن موسى بن ناصر

12J134522.97التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرعبدالسالم آل سالم بن ناصر بن محمد

12S122032.96التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبوسعيدي أحمد بن سيف بن سعيد

12S124432.95التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالرواحي حمد بن حمود بن أحمد

12J111132.89التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشى ريكى بن سعيد بن نبيل

12J13972.89التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعامري سيف بن علي بن مروان

12S132182.85التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحاتمي سعيد بن سليمان بن جميل

12S122952.84التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالزدجالي لشكران بن اسماعيل بن نبراس

12J133972.84التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعبيدي مسلم بن سالم بن سعد

12S122252.83التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعاصمي سليمان بن خلفان بن عاصم

12J141082.83التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحارثي مسعود بن سعيد بن مسعود

22S1342.82التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالسليمي حمد بن علي بن محمد

12S123092.81التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالتمتمي سالمين بن مبارك بن سامى

12J134312.8التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعلوى خليفه بن على بن خليفه

12S12292.78التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكراللزامي علي بن محمد بن عبدالعزيز

12S1262.77التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحشار صالح بن خالد بن منتصر

12J135482.76التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعدوي سالم بن خميس بن معاذ

12S131462.76التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالسيابي مبارك بن محمود بن نواف

12J131832.74التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالسيابي حمود بن محمد بن عبدالعزيز

12J13812.74التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي بالن نسيم محمد

12S12632.72التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحربي يحيي بن عبدهللا بن مازن

12S131072.69التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشى ابراهيم بن محمد بن عمران

32S123882.68التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالمسكري محمد بن مالك بن محمد

12J123162.66التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالخصيبي محمود بن محسن بن ملهم

12J132252.66التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحارثي محمد بن يحيى بن هيثم

12J121022.63التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالسيابي علي بن عبدهللا بن نواف

12J1242.63التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالمسكري صالح احمد ليث

12S12112.63التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالشيهاني عثمان بن صالح بن سلمان

12S121892.62التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالراشدي حمد بن حمود بن حمد

12J132422.62التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالمعشري صالح بن ناصر بن معتصم

22S132022.62التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالسيفي سعيد بن محمد بن أحمد

16S122682.6التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالتوبي حمدان بن سعود بن فيصل

12S123682.6التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالرواحي خميس بن حمود بن سلطان

12J13562.6التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالموسوي سلمان بن محمد بن سلمان

16S13962.6التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالنيري سيف بن علي بن يوسف

12S121552.57التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعلوي سالم بن علي بن محمد

12J123282.54التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبهالني سيف بن محفوظ بن عمار

12S124102.51التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالبلوشي صالح بن اسحاق بن أيمن

12J133992.48التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن سلطان بن لقمان

32S111212.45التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحجري حمدان بن راشد بن غسان

14S12312.44التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحسني سليمان بن أحمد بن حمزه

12S123652.42التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالعامري سعيد بن يوسف بن منذر



12S122022.4التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحبسي علي بن ناصر بن علي

14J12182.39التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالحارثي سالم بن حميد بن سالم

12J121542.19التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالزواوي جلزار بن فريد بن محمد

52J112122.09التقني الدبلوموغاز نفطالهندسة قسمذكرالفليتي عبدهللا بن راشد بن محمد

12S121813.49التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالصبحية خميس بن داود بنت سحر

22S121133.43التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىولدوادي خلفان عبدهللا نوال

12S123183.41التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالنيرية مصبح بن سعيد بنت نصراء

22S12723.34التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالهنائية محمد بن سالم بنت رقية

26J11393.23التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالهنائية سيف بن محمد بنت فاطمة

12S123493.23التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالرئيسية عبدالحميد بن عبدالحكيم بنت زهد

12S125213.2التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالسنانية عبدهللا بن محمد بنت ميثاء

PT42S091573.16التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرشماس علي بن سالم بن أحمد

32J12582.95التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالقنوبية مبروك بن محمد بنت شيخه

32J123082.86التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالشحيمية سعيد بن خميس بنت سالمه

12J132502.86التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالحسنية سعيد بن مبارك بنت ميسم

12J121762.76التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالجردانية سعود بن علي بنت مروه

J1110142.74التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالسمرية راشد بن محمد بنت أميرة

12J101352.66التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالرئيسي علي بن محمد بن حمد

12S113302.64التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية سعيد بن هالل بنت أسماء

12S083392.62التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالصابري هالل بن محمد بن هالل

52J10782.56التقني البكالوريوسالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالقطيطي ضحي بن عبدهللا بن حسن

12J143742.49التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالحديدية علي بن ابراهيم بنت ليلى

16J122272.46التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالحارثية عبدهللا بن سالم بنت هاجر

22S132392.45التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالحضرمي علي بن حبيب بن عبدهللا

32S112552.41التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالشبيبية سالم بن سيف بنت بسمه

12J144082.39التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالغمارية سعيد بن سالم بنت حسينه

12J132882.37التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية سالم بن ناصر بنت أماني

16J13112.37التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالحزامية محمد بن سعيد بنت بثينه

12J133272.33التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالعامري سيف بن سالم بن قصي

12S11522.32التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي سليمان بن جميل بن األكثم

12J121892.31التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالمفرجي سالم بن مسلم بن خلفان

12J131622.31التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالراشدي سليمان بن ناصر بن لؤي

12S11272.28التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالمحمودي حميد بن حمد بن ماهر

16J121732.28التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىاالسماعيلية محمد بن سالم بنت سهام

12J123062.28التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالغافري محمد بن عيسى بن صالح

12J133522.28التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي جمعة بن محمود بن المضياف

16J13782.27التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية خلفان بن عبدهللا بنت بلقيس

16J1213752.26التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية سويد بن سالم بنت نوف

12J112342.24التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالعذالي سنجور بن مبارك بن أحمد

12S122842.23التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالغابشي محمد بن سليمان بن عبدالملك

12J133592.22التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالحديدية عيد بن طالب بنت عائشه

12J121322.21التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي ناصر بن هالل بن عبدهللا

12A10102.2التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالراشدية ناصر بن سعيد بنت ميساء

12S111102.19التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالجابري سعيد بن خلفان بن عاصم

72J13602.19التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالسليماني سعود بن سالم بن عبدالحميد

22S123752.17التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالجلنداني سعيد بن حمد بن سالم

12J1213422.16التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالقاسمية ناصر بن سيف بنت تهاني

12J121522.12التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي خميس بن سيف بن حمزه

12J122872.11التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالرواحي علي بن سليمان بن ايوب

12S133392.11التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالعامري منصور بن محمود بن فهد

12S11132.1التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالفراجي عبيد بن ثاني بن عزان



12J121402.1التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالمقحوصي علي بن خميس بن راشد

12J133432.09التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالريامي محمد بن حمود بن مهند

16J12232.07التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالرواحي منصور بن ناصر بن منصور

12J1217592.07التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية محمد بن داود بنت ريهام

12J132582التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي عبدهللا بن محمد بن مرشد

12S124262التقني الدبلومالحاسوب هندسةالهندسة قسمانثىالعريمية جمعه بن سعد بنت نوف

12J121753.46التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكراليوسفي منير بن خميس بن زكريا

12S112803.4التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي حمزة بن عبدالعزيز بن خليل

12S112373.36التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري خلفان بن حبيب بن مروان

72J12353.3التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبراشدي سليم محمد ياسر

12S121083.14التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهاشمي مبروك بن سالم عمر

12S111373.1التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي ابراهيم بن خليل بن أنس

12S11543.08التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمحروقي سالم بن محمد بن حمد

12S11383.03التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهدابي عبدهللا بن ياسر بن عبدهللا

12S111283.03التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعبري محمد بن مرهون بن ابراهيم

12J112873.02التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشعيلي حمد بن منصور بن عبدهللا

12S103053.01التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي شمبيه بن منصور بن مازن

12J114753التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحوسني سالم بن مسلم بن منذر

12S112442.98التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكراالخزمي ناصر بن سليمان بن مشعل

12S123582.98التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالندابي سالم بن محمد بن تركي

12S11512.97التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالريامي علي بن ابراهيم بن عبدالعزيز

12S114192.97التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي محمد بن آدم بن فارس

12S113432.94التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالربخي عامر بن محمد بن باسم

12J113212.89التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي مهيم بن فاضل بن علي

12S102672.89التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمخيني محمد قريش صقر

PT2/2/65252.86التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشعيلي سالم بن حمد بن خالد

22S11122.85التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعبري محمد بن حمد بن اسماعيل

66S1112002.84التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمانثىالدوحانية سعيد بن جمعه بنت ويئام

12J112822.83التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالزدجالي حيدر بن محمد بن أيمن

J1110302.83التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالكلباني حمد بن مبارك بن سلطان

12J113052.82التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبطاشي علي بن سعيد بن مهند

12S111162.79التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي حمود بن نصر بن عيسى

12S102762.78التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالصبحى حمد بن رياض بن حمد

PT701120192.78التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدي زاهر بن علي بن محمد

12J101872.78التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالرئيسي سبيل بن أحمد بن عمر

12S113102.76التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالصوافي أحمد بن راشد بن عمار

16J11482.74التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحسني حمد بن عامر بن سلمان

12S11952.74التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمجيزي خلفان بن عبدهللا بن عصام

12A1332.73التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالطوقي محمد بن حمد بن ناصر

12J111062.73التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحراصي ثاني بن عيسى بن موسى

12S1142.72التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي حميد عبدهللا حميد

PT12A141092.71التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالقرني خميس بن علي بن خليل

12S1052.71التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسعيدي سعيد بن راشد بن محمد

12S113582.69التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالرحبي سليمان بن ناصر بن سعيد

12S102832.68التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالناعبي راشد بن محمد بن مازن

62J11332.68التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعمري سالم بن خلفان بن طه

12J112032.67التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالرواحي ناصر بن عبيد بن عمار

12S113732.67التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمنذري عبدهللا بن سليمان بن علي

12S102262.66التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعلوي محمد بن عبدهللا بن إدريس

12J112222.66التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالميمني يوسف بن يعقوب بن معتصم

12J111412.65التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهادي ناصر بن عبدهللا بن أسعد



16S101582.61التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسيابي سعيد بن يحيى بن تركي

12S112832.6التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري سعود بن محسن بن علي

12S114342.58التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشكيلي خليفه بن زايد بن هالل

12S103662.57التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالوهيبي راشد بن ناصر بن بدر

PT521552.54التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالراشدي راشد بن سالم بن يحيى

12J092112.52التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسبتي سنان بن جمعه بن أحمد

PT12A141152.51التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالكندي حمود بن بدر بن حمود

12J092692.46التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمجيني يوسف بن ابراهيم بن عبدهللا

12J109592.41التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمحروقي أحمد بن سليمان بن علي

PT424172.32التقني البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعولي خليفه بن زايد بن أسعد

12S11942.95التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي علي بن عيسى بن علي

12S124342.63التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمصلحي خليفه بن سالم بن سليمان

14S11202.59التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبحري حميد بن عبدهللا بن محمد

12S112882.58التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالنعماني سعيد بن مصبح بن منذر

12S121032.58التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي حميد بن عبدهللا بن أحمد

12S1112022.58التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعبري محمد بن صالح بن عزان

22S113172.53التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالدغيشي يوسف بن يونس بن نايف

14S0982.53التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشبلي مبارك بن عبدهللا بن عمار

32S121252.51التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحبسي مرير بن شطيط بن شهاب

12S1122.5التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالغافري سالم بن سعيد بن محمد

12S112252.48التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعلوي مبارك بن راشد بن ماجد

32S123772.47التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرحموده آل حمد بن عبدهللا بن سالم

12J134482.46التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمبسلي سعيد بن حمود بن الحارث

12J122742.44التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسناوي مهنا بن خالد بن علي

12S123502.44التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري عبدهللا بن مبارك بن مازن

12S123392.44التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسيابي محمد بن حميد بن حسان

32S123582.43التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحربي سلطان بن ناصر بن عبدهللا

12J133092.42التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالكندي محمد بن نصرهللا بن عفان

12J133352.42التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمنجي حمود بن عبدهللا بن عزان

12S124752.41التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمجيني سليمان بن أمان بن سليمان

12S123732.41التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمحروقي حارث بن زاهر بن محمد

12S12172.38التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالراشدي سعيد بن خليفه بن محمد

12J132322.37التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالفارسي علي بن محمد بن مهند

12J112832.36التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعلوى ساعد بن راشد بن وليد

12S123472.36التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبوسعيدى محمد بن راشد بن سيف

12J1342.36التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعولي يحيى بن ناصر بن المهند

12S113572.35التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعمري هالل بن محمد بن أحمد

12S12582.34التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي حمدان بن شامس بن ليث

12J111092.33التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعولي سعود بن حمد بن سعود

12J12912.31التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحبسي أحمد بن عبدهللا بن محمود

22S123932.31التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعتبي سعيد بن سيف بن أحمد

12S12502.3التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمعمري حمد بن خالد بن محمود

12J123462.28التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالدغيشي علي بن عبدالعزيز بن محمود

12J111782.27التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالصبحي محمد بن محسن بن سالم

12S12232.25التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعلوي سالمين بن عبدهللا بن سيف

12J122862.25التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسيابي علي بن حمد بن سلطان

12J113062.24التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي بيرمحمد بن عبداللطيف بن صالح

12S114332.24التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشكيلي سليمان بن فاضل بن سلطان

12J121982.23التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالصبحي سيف بن علي بن سيف

12J121312.22التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسلماني علي بن سعيد بن الفيصل

12S124972.22التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالصقري محمد بن أحمد بن صقر



12J12732.19التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري سالم بن راشد بن سهيل

12J121742.18التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحمداني محمد بن عبدهللا بن محمد

12S125062.17التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعمرى حمد بن ناصر بن عمر

12S121002.17التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري منصور بن حارث بن الهمام

22J121882.14التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحسيني خلفان بن علي بن الحسين

52J111152.14التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهادى سعيد بن حمد بن شهاب

32S112402.13التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالنعماني محمد بن خالد بن محمد

12J1213492.09التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي عمر بن وليد بن نادر

12J111182.05التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسناني محمد بن ناصر بن حسام

72S13383.74المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالمقبالي سيف بن سليمان بن سالم

72S12473.1المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشى علي بن غريب بن جمعه

72S131373.06المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعبرى راشد بن حمد بن ماجد

12J112242.8المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالنعماني سعيد بن راشد بن سالم

22S101452.76المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشعيلي علي بن خميس بن أحمد

12S114112.7المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالسعدي عيد بن جمعه بن رائد

12S11642.56المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالشريقي غريب بن ابراهيم بن وليد

12J111842.55المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبلوشي شعبان بن سبيل بن اسماعيل

12S111242.52المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالبادي حمد بن عبدهللا بن البراء

32S101112.51المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالحارثي محمد بن سالم بن سليمان

12S1112.47المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالعامري محمد بن مبارك بن ادريس

12A1222.46المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالنبهاني عبدهللا بن سيف بن خالد

12J11102.45المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهدابي سيف بن سعيد بن منتصر

PT701612.25المتقدم التقني الدبلومالكهربائية القوى هندسةالهندسة قسمذكرالهنائي عبدهللا بن حمود بن عثيم

62J12773.89التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالقائدية مبارك بن عبيد بنت غالية

52S112213.83التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدية على بن نصيب بنت عائشة

12S112863.83التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغسينية حميد بن محمد بنت غالية

52S123603.79التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالقويطعية خميس بن حمد بنت أميره

52S111193.76التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغيالنية مبارك بن محمد بنت أماني

22S122223.73التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبرية حارث بن يحي بنت رياء

52S12343.71التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغيالنية مبارك بن محمد بنت اسماء

32S12513.68التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالطوقية سالم بن حمد بنت ريا

22J122343.61التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعدوية سالم بن علي بنت اشراق

12J122443.61التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمرهوبية ناصر بن عبدهللا بنت نجوى

72S122823.6التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالسعيدية سالم بن هاشل بنت هاجر

72S122473.6التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالجساسية عوض بن خميس بنت ساره

SS16J1214283.55التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمطري عوض محمد مرام

12S122743.55التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية هودي بن ابراهيم بنت شريفه

22J122203.54التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحضرمية حمود بن سالم بنت أماني

12S123293.54التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالكليبية سالم بن عامر بنت عنود

52J121313.54التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحضرمية حمد بن ناصر بنت حنان

52J122003.53التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبريكية ناصر بن راشد بنت رقيه

32S123373.52التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهاشمية علي بن جمعه بنت هاجر

72J12153.51التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهنائية بشير بن عبدهللا بنت عذيبه

22S123943.51التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعامرية سيف بن مبارك بنت مروه

22S122933.48التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهنائية احمد بن سعود بنت خالصه

12S123123.47التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحبسية سليمان بن حمود بنت شيرين

52S1112073.46التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالصمصامية حارب بن ناصر بنت آمال

12J122813.46التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالسيابية سالم بن سيف بنت بدور

22S1293.45التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرواحية سيف بن عبدهللا بنت أروى

72S121773.45التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهاشمية مسلم بن خميس بنت هاله

12J121703.42التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحبسية سيف بن حمد بنت شذى



72S122953.42التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىاليعقوبية خميس بن جمعه بنت رقيه

72J1373.41التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعلوية سالم بن علي بنت هاجر

32S123143.4التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالطوقية حمود بن عبدهللا بنت أسماء

33S1213.4التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمرجبية راشد بن ناصر بن خلود

12S124843.39التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرئيسية محمد بن يوسف بنت والء

12S121493.39التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمنحية حمد بن ناصر بنت عزاء

72S121953.37التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمنعية سيف بن عبدهللا بنت جواهر

12J1217603.37التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحراصية سيف بن راشد بنت نظيره

22J121633.36التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالسليمية سعيد بن محمد بن مزنه

12S121323.36التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرحبية بخيت بن علي بنت ساميه

32J132663.36التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالراجحية حميد بن حمد بنت رحمه

52S111333.35التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالريامي سعيد بن خلف بن ابراهيم

14S1253.35التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالجردانية سيف بن سعيد بنت رفيدة

52S12973.34التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالناعبية سعيد بن عبدهللا بنت بدرية

12S124213.34التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرواحية سيف بن جمعه بنت ماريا

52J12863.33التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىاللمكية محمد بن سالم بنت خوله

22S121513.33التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرواحية ناصر بن سليمان بنت شريفه

32S121573.32التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالرواحية برغش بن حمدان بنت سالي

22S122273.32التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشعيلية مسعد بن سعيد بنت ثرياء

22J121303.29التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالسيابية سعيد بن عبدهللا بنت هاجر

12J1217613.29التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحارثية سالم بن مبارك بنت نصره

74J1253.27التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالنعيمية مرزوق بن حمد بنت فاطمه

32J112653.26التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحربية أحمد بن مرهون بنت لفيفه

12S11143.26التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالراشديه عبدهللا بن سالم بنت سوسن

12S121213.26التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشبلية ضحي بن سعيد بنت غنيه

52J121653.25التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالخروصية حمود بن سعيد بنت سماهر

32S122483.25التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدي محمد بن حمود بنت بلقيس

72S121883.25التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالخليلية حمود بن سعيد بنت ريم

12S113043.24التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهادية علي بن سعيد بنت آالء

J1110113.2التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالكلباني ناصر بن خميس بنت أسماء

12J1213663.2التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالربخية خميس بن غالب بنت أسماء

32J12643.2التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمصلحية حمود بن محمد بنت زهره

22J131133.2التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبرومية حمدان بن علي بنت نوف

12J12403.19التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشحية محمد بن علي بنت ازهار

12S122613.19التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدية عبدهللا بن محمود بنت هيفاء

72S12843.17التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحاتمية سليمان بن محمد بنت عبيره

12J1213533.16التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىاليعربية خلف بن علي بنت الغاليه

22J122213.16التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعامرية سعيد بن يوسف بنت أرفاد

32S122253.16التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمالكية هدوب بن سالم بنت خلود

52J11883.15التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالفليتي سالم بن هاشل بن هيثم

11J1293.15التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالجابرية مبارك بن محسن بنت غدير

12S111883.15التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمعمرية محمد بن سعيد بنت حفصه

72S121193.15التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمعمرية سلطان بن ماجد بنت أميره

16S111483.14التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشامسية سيف بن منصور بنت اسيه

12S125243.12التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالنعمانية خليفه بن سلطان بنت خلود

12S12493.11التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالوهيبية أحمد بن درويش بنت االء

12S113863.1التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالتمتمية ناصر بن حمود بنت عذاري

52J122503.09التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبرية سالم بن محمد بنت خلود

52J1216113.06التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمعولية سعيد بن سليمان بنت فاطمه

22S111353.05التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبودية عبدهللا بن سيف بنت مزنه

16S111793.05التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالزدجالية سليمان بن علي بنت أسماء



22J132623.05التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالطائية عامر بن صالح بنت إيناس

22S124193.05التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالراشدية ناصر بن سعيد بنت مزنه

52J12533.04التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالجهورية سالم بن سعيد بنت عبير

12S121433.01التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمعمرية حمدان بن علي بنت زينب

22S12103التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالجديدية سعيد بن سالم بنت كوثر

72S11992.99التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبرية سعيد بن سالم بنت فاطمة

12J12932.98التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعويسية مصبح بن عبدهللا بنت صفاء

72S121652.98التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمزروعية خليفه بن سالم بنت شيماء

32J121282.96التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمسكرية سالم بن علي بنت كوثر

32S11672.96التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكراألبروي سالم بن سعيد بن محمد

52J122512.94التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغافرية سيف بن راشد بنت أماني

52S12152.94التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهادى سعيد بن جمعه بنت فاطمه

16S113102.93التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالدلهمية عبدهللا بن سيف بنت حسناء

11S12652.93التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمعولية محمد بن يعقوب بنت ندى

12S122142.93التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغمارية سيف بن محمد بنت مريم

16J12692.91التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالنيرية حمد بن سالم بنت زينب

12J12202.89التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشحية سيود بن محمد بنت أمل

32J1272.89التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحسنية عبيد بن زايد بنت هاجر

14J12532.89التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالغمارية ناصر بن عبدهللا بنت زينب

22S111572.88التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعامري برغش بن حميد بنت ريم

16S112352.87التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهدابية عبدهللا بن خلفان بنت أنفال

12J122942.87التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالسليمية صالح بن سعيد بنت بسمله

16J122022.86التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحبسية سليمان بن سعود بنت لبنه

26S11622.82التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالدغيشية سعيد بن عبدهللا بنت ماريه

52S11562.81التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالسيابي محمد بن سعيد بن خليفه

12J135782.81التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالكندية سعيد بن محسن بنت مزنه

16S111842.8التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبوسعيدية سعيد بن طالب بنت ريهام

63J11132.8التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىاليحيائية سعيد بن محمد بنت أسماء

12J122232.79التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىثاني اوالد حبيب بن عبدهللا بنت حميده

16S11872.79التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالزدجالية يعقوب بن سمير بنت هديل

16S1112072.78التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحبسية سعيد بن سليمان بنت عايده

12J122132.78التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمحفوظية علي بن سليمان بنت نهله

76S111202.77التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمنذرية محمد بن سالم بنت أسماء

12J1217632.77التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبيدانية راشد بن مبارك بنت زوينه

26J11272.75التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعبرية عبيد بن موسى بنت اخالص

16S111142.75التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعامرية خميس بن عبدهللا بنت جيهان

16S112262.75التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهوتية محمد جان بن غالم بنت زهره

34J12312.71التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالعريمي صالح بن محمد بنت بدور

12J122982.7التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحسنية سالم بن حمد بنت عنود

72J121132.69التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهنائية سالم بن حارب بنت بثينه

12J092592.36التقني البكالوريوسالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالسيابي خميس بن جمعه بن فهم

32J133762.87التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالحجرية سعيد بن سالم بنت أصيلة

12J123122.8التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشرجية سعيد بن ابراهيم بنت هاجر

12S1112332.57التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالغافري علي بن عبدهللا بن جمعه

26J11702.52التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهاشمية راشد بن عبدهللا بنت أميمة

12J102392.5التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبلوشية شامس بن ماجد بنت فاطمة

22S112833.11المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالهطالية نغموش بن طالب بنت زينب

22J13102.87المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالشكيلية سالم بن صالح بنت شروق

32J123512.86المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالصوافية سعيد بن صالح بنت عزا

12S123432.85المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالبوصافيه سيف بن سالم بنت زينب

32J12132.79المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالداودية سعيد بن حميد بنت رقيه



16S112922.73المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالفراجية سالم بن خلفان بنت بثينه

31S1112092.71المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمرشودية خلفان بن علي بنت ريم

J1111022.62المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالشهومي سالم بن سيف بن سعيد

12J122432.62المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالربخية سعيد بن محمد بنت رقيه

32J123892.61المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالمنجية عامر بن سليمان بنت موزه

32J1382.61المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمانثىالطوقية سعيد بن محمد بنت وفاء

12J121792.48المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالرئيسي محمود بن عصام بن عبدهللا

22S101792.41المتقدم التقني الدبلومالطبية المعدات هندسةالهندسة قسمذكرالسليماني خلفان بن عبدهللا بن جمال


