
التخصصالكلية/ الجامعة االسم

ق االوسطابتسام يوسف عجنان العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتابداح محمد ابداح الدورسى
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطابرار أحمد محمد مراد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةابرار ترىك برصى العالىط

ق االوسطابراهيم  سليمان مبارك الكويران بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياابراهيم  عبدالرحمن عبدالكريم  المطوع

ق االوسطابراهيم ادهام ابراهيم الشطي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطابراهيم بدر عبد المحسن التميىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطابراهيم بسام ابراهيم العصفور بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةابراهيم حمود هويدى العصيىم

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةابراهيم خالد ابراهيم السعد

ي الكويتابراهيم خالد عبد هللا النقيثان
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياابراهيم سالمه حليس العت  

ي الكويتابراهيم عارف ابراهيم مال هللا
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطابراهيم عبد العزيز ابراهيم الراشد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطابراهيم عبد هللا غالم رضا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ي العت  
ي الكويتابراهيم فهد مفض 

 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطابراهيم فؤاد ابراهيم الصالح بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطابراهيم محمد ابراهيم الصوان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطابراهيم محمد جاسم االيوب بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي الكويتابراهيم محمد صالح الشخص
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي ق االوسطابراهيم محمد عوض العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطابراهيم نارص محمد سكي   الكندرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي ق االوسطابراهيم نايف دلي العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطابراهيم نويفع رجا الرشيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةابيار علي حسن الفارس

ق االوسطاحمد  خالد أحمد القبندي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي  النارص 
بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةاحمد  يوسف راض 

ي العيدان
ق االوسطاحمد جابر عبدالغن  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ي الكويتاحمد سعود عوض المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطاحمد عباس علي غلوم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطاحمد عبد العزيز عبد هللا الهندى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي 
 
ق االوسطاحمد عبدالمحسن  احمد الطبطبائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةاحمد عبيد فرحان فرحان

ق االوسطاحمد عدنان احمد المنصور دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطاحمد عناد رمضان العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطاحمد غازى صبار العت   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةاحمد فايز مرض  ابوقذيله

ي ق االوسطاحمد فؤاد حداد االيوئ  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

اناحمد نادر يوسف الطراح دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطاحمد يعقوب يوسف مراد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطاحمد يوسف يعقوب الشط دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطاري    ج عبد هللا صالح عبد هللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةاسامه امسيعيد محمد العازمي

ق االوسطاسامه عبدالعزيز عبدهللا البرصي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطاسامه عبدالقادر علي الكندري دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر



اناسامه محمد خالد االسماعيل دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطاسامه مقبل عبد المحسن غيالن دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق طارق  صالح الطراروه بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيااستت 

ق عبدالخالق ياسي   حيدر ق االوسطاستت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق عدنان هاشم القالف ق االوسطاستت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطارساء توفيق علي الحرز بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ر
ق االوسطارساء جابر احمد ارئ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطارساء جاسم علي الفارسي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتارساء خالد فيصل الطواري
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

انارساء رجب سليمان المعيوف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطارساء طارق احمد بوحيمد هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطارساء عبد اللطيف عبد هللا االنصاري هندسة معماريةجامعة الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياارساء ماجد يحن  حسي   بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطارساء محمد شحاذ الثواب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطارساء محمد فرحان العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةارساء مصطف  خليل يتيم

ي حسي   الرشيدي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةارساء يوسف جدعان حج 

هان  ق االوسطاسماء أحمد فاروق الشر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطاسماء بدر هزاع الشمرى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةاسماء خالد حمود المزين 

وز ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةاسماء خالد محمود فت 

ى ق االوسطاسماء سالم محمد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطاسماء سيد محمد  الموسوي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةاسماء ماجد سعد  الحرئ 

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةاسماء ماجد عوض العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةاسماء نارص نزال سهو شداد الشمري

ق االوسطاسماعيل نارص سلطان جوهر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةاسيل خالد مزعل الشمرى

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةاسيل دغيم عاض الضفت 

ق االوسطاسيل سلمان مبارك الصانع هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطاسيل عادل سعد العساف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطاسيل فهد هادى الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطاسيل منصور محمد العتين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتاشواق  بدر سحاب المويزري
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

ق االوسطاصايل احمد خليفه الحيص بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتاطياب محمد جاسم خليفة
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياافراح علي كندش العجىمي

انافنان خالد محمد االستاد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةاقبال سالم مطشر العت  
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةاالء احمد عبدالرسول امي  

ق االوسطاالء جليل ابراهيم حيدر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطالبتول سالم مزهر غضبان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياالبتول سعد محيبس العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةالبتول صالح شاكر حسن

ق االوسطالبتول مبارك حسي   العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

يف ق االوسطالبتول مشعل هالل رسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياالبتول نارص محمد الربيع



ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالبتول يوسف حمزه بن حسن

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالبندرى احمد حمد العت  

ق االوسطالبندرى راجح حمد زوير بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتالبندري خالد سعيدان الشمرى
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطالبندري فالح نارص الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطالبندري محمد سعد الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطالبندري نارص ناهض العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةالجازى حمد سالم المرى

ى ق االوسطالجازى خالد وهف المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةالجازى ضارى برجس محمد

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةالجازي بدر غزاى العتين 

ي ق االوسطالجازي محسن حمود المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطالجازي نارص علوش العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالجود حمد ثوين  الذايدى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةالجود خالد عبد هللا المطت 

ي الكويتالجود طالل حزام العصيىمي
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

 السهل
 
ق االوسطالجود محمد الف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةالجود وليد سمت  الكعن 

ق االوسطالجورى عل سعد السبيىع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالجورى نايف حمود الجريد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالجوري محمد ذعار الرشيدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطالجوري محمد يوسف شبكوه دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطالجوري يوسف مشاري العريفان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتالجوهرة  عبدهللا أحمد الربيع
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياالجوهرة هادى محمد هادى

ق االوسطالجوهره سعود مبارك الدورسي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطالجوهره عل باجيه الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطالحارث محمد عامر المسباح المريج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالحارث هشام سعود السنعوسي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالحارث وليد عبد الرحمن العبد اللطيف الد

ي ي سعود العتين 
ق االوسطالحميدي ملف  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتالحوراء محمود عوض الشطي
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطالدانه ردن مخرب ردن وطبان الدويش دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي ق االوسطالدانه عبد العزيز محمد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالدانه محمد عيىس الرجيب هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطالرتاج أحمد عبد اللطيف الياقوت يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطالرتاج حسي   نايف الهاجرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةالرتاج سالم عبد العزيز حسن
ق االوسطالرتاج عبد العزيز احمد حسي   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتالزهراء جمال حسي   الدري    ع
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةالزين جراح سعيد الصعب
بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياالزين حسن محمد الدمج 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالزين عادل عبد الرحمن الكندرى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةالزين عبد العزيز عبد هللا الضويج
ق االوسطالزين مشاري احمد الياسي   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي  الزعائ 
ق االوسطالزينه أسامه حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطالسيد علي فيصل جعفر القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر



ق االوسطالشاهي   عبد هللا محمد الدرباس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطالشيخة هيا خليفه جاسم الصباح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياالطاف خالد سالم النشوان بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتالعروب محمد عبدهللا الحبيل 
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي  االبوحمد
 
ق االوسطالعنود  احمد  شاف دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ق االوسطالعنود براك هادي الدورسي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطالعنود بندر خالد المكراد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةالعنود جابر طالب المري

ق االوسطالعنود سعود سعيدان الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطالعنود سعود مروح العت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطالعنود طالل منصور العجىم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطالعنود عاض فهد الخالدى يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

هللا ق االوسطالعنود فهد سلمان الخت  دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ي ق االوسطالعنود محمد علي المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالعنود مشارى غال الرشيدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتالعنود نادر عبدالرحيم فخرو
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطالعنود نارص غنام العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
يف  ق االوسطالغاليه فهد عل الشر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتالفجر نبيل مجرن المجرن
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطالفهد خليل ابراهيم عبدالجبارابراهيم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطالفوز مشعل محمد العتين  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطالكادي محمد حميد العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةالماس خليف عوده العت  

ق االوسطالمها عايض مسفر العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطالمها محمد أحمد الفارسي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةالمها محمد مثيب  عوض مثيب زيد المطت 

ق االوسطالنوير احمد عبد هللا الحواج دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطالهنوف عل عايض العجىم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطالهنوف نارص ادغيشم الدغيشم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتالود نارص عبدالقادر العبدالجادر 
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةالوليد خالد احمد الظفت 

ق االوسطالوليد طالل ياسي   الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةاليازى يارس عل السالىح

ق االوسطامامه سلطان ابراهيم السليمان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
 وليد احمد البلوسر

 
ق االوسطامائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطامل  عبدالعزيز احمد الراشد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتامل محمد محسن صالح عيىسي المرى

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةامالك محمد خلف الخيوىط

ق االوسطامنه  راشد صالح  الشطي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياامنه نارص محمد الهاجري

ى ه كريم ماطر الظفت  هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةامت 

انامينه احمد يعقوب  يوسف انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطامينه عادل حسن مرحوم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيااندى  محمد  جاسم  الغانم

ق االوسطانس عصام طالب طالب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةانفال عبدهللا حسن عل عبدهللا

ق االوسطانوار احمد محمد راشد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر



ق االوسطانوار سهيل  عبدهللا الدليجان هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطانوار منصور جدعان الراجج بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطانور عبدهللا  راشد  العازمي  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطانور محمود عيىس عاشور بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطاوراد جاسم محمد الخرص  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياايات فالح محمد الشمرى

ق االوسطايالف صادق حسي   عل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطايالف نافل محمد الهذال بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةايمان احمد يوسف المطوع

ق االوسطايمان براك مطلق العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطايمان رضا محمد السلمان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطايمان طالل براك الجعيدى العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطايمان عبد اللطيف عبدالرحمن ذياب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي المطت 
ق االوسطايمان فيحان ملف  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةايمان متعب عايض العتين 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةايمان ملف  ظوي  هر الرشيدى

ق االوسطايمان وليد احمد المجرن بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةايه مبارك رشيد المطت 
ق االوسطايوب عبدهللا جعفر حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطإبراهيم رسلي إبراهيم بورسلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطإبراهيم فاضل إبراهيم الجميلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطإنعام صالح عبدهللا العواد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأبرار أحمد صالح السعيدي

ق االوسطأبرار جابر عبد هللا الصفار بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطأبرار سعود عبد العزيز المجرن بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ي المطت 
 
ق االوسطأبرار مشعل الف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطأبرار منصور سلطان الفضل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطأبرار منصور فدعوس المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأبرار وليد محمد عيىس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ي الكويتأثت  سعود مطر الضفت 
 
دبلوم محاسبةكلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطأجوان حميد عبد هللا الخباز دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطأحالم وايل محمد الوايل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

انأحمد   عالء رسول حسي   بخش دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطأحمد  خالد أحمد  الكندري  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد  فيصل  عبد هللا  الرخيىمي  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد ابراهيم خليل ابراهيم

ق االوسطأحمد اسامه مساعد العبيدان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتأحمد بدر أحمد الشبلي الراشد
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد بدر أحمد الوقيان

ى ي الكويتأحمد بدر جارس العت  
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطأحمد بدر عبد اللطيف السلطان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد بدر مصبح العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد جابر احمد القالف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتأحمد جاسم عبد الرحمن الكوح
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطأحمد جاسم عبد الهادي زمان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ه ق االوسطأحمد جمال خليفه العمت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد جمال يحن  اليحن 



ق االوسطأحمد حسي   اكت  عباس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطأحمد حسي   أحمد البلوسر دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطأحمد حمد عبد الرحمن الموس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطأحمد خالد بندر المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد خالد جاسم السمحان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأحمد خالد محمد بوحمد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطأحمد دخيل احمد الدخيل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأحمد راشد عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطأحمد سعد عبد هللا الثليث دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ي الكويتأحمد سعود مسفر العنتر
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد سلطان محمد السلطان

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأحمد سلمان مندى أحمد

انأحمد صالح حسن ابراهيم دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد صنهات عبد هللا المطت 

ي الكويتأحمد طارق حامد المت 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد طارق عادل القالف

ق االوسطأحمد طالب أحمد الحداد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطأحمد طالل سعود الفج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد طالل عبد اللطيف النجدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأحمد طالل هزاع المطت 

ق االوسطأحمد عادل احمد االبراهيم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد عايد احمد الشمرى
ق االوسطأحمد عباس عبد الحميد عبد الحسي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد عبد الرحيم مناع الرشيدي

ق االوسطأحمد عبد الرضا كاظم الفضل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد عبد هللا ابراهيم الهاجري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد عبد هللا احمد الذوي    خ

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد عبد هللا حج  الفرحان

ي ي المطت 
 
انأحمد عبد هللا الف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد عثمان أحمد السعيد

ي الكويتأحمد عدنان جايد الشمرى
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطأحمد عل عبد الرضا محمد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتأحمد علي جاسم حسن
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطأحمد عماد جاسم البعنون بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد عمر احمد بوعباس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطأحمد عمر أحمد العبيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد عمر أحمد الملحم

ي
 
ق االوسطأحمد عيد محمد الهطالئ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتأحمد فايز أحمد الخميس
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطأحمد فايز محمد ابراهيم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطأحمد فالح سعد العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأحمد فهد سعد الرشيدى

ى ق االوسطأحمد فهد نارص العمت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطأحمد فيصل أحمد الكندري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأحمد فيصل حجب العصيىمي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد قيس محمد التوره

ي
 
ق االوسطأحمد كاظم حسي   محسن أشكنائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر



بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد مبارك فهد الرشيدى

ق االوسطأحمد مجدى محمد عبدهللا بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطأحمد مجرن عبدهللا اللوغائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأحمد محمد احمد السالم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد محمد احمد بوطالب

ق االوسطأحمد محمد أحمد الحمدان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأحمد محمد أحمد بو عباس

ق االوسطأحمد محمد أحمد حسن دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةأحمد محمد جديع العت  

ق االوسطأحمد محمد عبد هللا الصالح بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي الكويتأحمد محمد عبد هللا اليوسف
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي الكويتأحمد محمد عبد هللا بوحمدي
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأحمد محمد عبد هللا حسي  

ي الكويتأحمد محمد مطن  الفضل
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

 
ق االوسطأحمد محمود سيد عبدالعزيز الطبطبائ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد مساعد ساير الشمرى

ي الكويتأحمد مشاري أحمد الراشد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد منصور جدي الرشيدى
 
ق االوسطأحمد منصور حمدان العدوائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأحمد منصور نجم الشمرى

ق االوسطأحمد موس ابراهيم حسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطأحمد نادر مرزوق العازمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد نائل عبد الرضا الخياط بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هان ق االوسطأحمد نبيل عبدهللا الشر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد نعيم سالم آل هيد

ق االوسطأحمد نواف أحمد عبد الرحمن دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطأحمد نواف سالم العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد نواف فهد عبدالحسي   حسن بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةأحمد هذال عبدي العت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأحمد هيثم أحمد العوض
ق االوسطأحمد هيثم يعقوب الشاهي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطأحمد وائل أحمد المطر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطأحمد وليد محمود حسن بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتأحمد يوسف حسن الكندري
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتأحمد يوسف سالم المالك
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطأروى  محمد هاشم العلوي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأروى سابج علي السعيد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ق االوسطأروى سليمان نارص العثيمي   بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطأروى عبد هللا غصاب الظفت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأروى عبدالعزيز علي الخالوي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأروى عبيد محمد الشمرى

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأروى عيىس عبد القادر الستالن

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةأروى غالب نايف الشمرى

ق االوسطأروى قتيبه محمود اليوسف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأروى محمد غلوم الكندرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأروى مرزوق سعود العت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأروى معتر  حميد المؤمن



بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأروى نارص سيف الهدب

ازى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأريام دبيس قناص الت 

ق االوسطأريام سالم تراحيب العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأريام سعد لهمود الشمري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأريام عادل سعود الصالل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتأريام محمد عبدالكريم العتين 
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتأريبة عبدالعزيز راشد حمد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأري    ج الهاب ابجاد المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطأري    ج جاسم محمد المسلم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطأري    ج جاسم محمد ثائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأري    ج حمود فرحان  الحاج دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الشمرى
 هابس راض 

 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأري    ج الف

ق االوسطأري    ج محمد دليم العجىمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةأري    ج محمد سعد الصاهود

يكان ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأري    ج محمد عبد الرحمن الت  بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطأري    ج مشعل مرزوق الخالدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأري    ج نارص عوده العسعوسي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأسامه جاسم محمد سكي   الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي  ي الكويتأسامه طالل محمد المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطأسامه عبد المحسن احمد الكندرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ادارة سلسلة الموارد اللوجستيةالجامعة األمريكية الدوليةأسامه عبد النارص عباس المناور

ق االوسطأسامه عدنان محمد السعدون البدر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأرسار سالم وليد الحمادي

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأسماء أحمد عايد المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر
 
ق االوسطأسماء حامد محيسن الميموئ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطأسماء حمد حسي   العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأسماء حمد نارص الصقر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأسماء خالد سالم المطت 

ق االوسطأسماء راكان حامد الفضاله بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأسماء سالم عبدالمحسن المري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأسماء عيىس نارص العلبان

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأسماء فارس خالد السبيىع

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأسماء فهد حامد العت  

ق االوسطأسماء فهد خليفه الفليج بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي يد المطت  هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأسماء مبارك منور رسر

ي ق االوسطأسماء محمد رحيم المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأسماء منيف راشد المطت 

ق االوسطأسماء نايف خالد الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأسماء نايف محمد العتين  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطأسماء وضاح نوح المسباح بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطأسماء وليد صالح الصالح بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطأسيل أحمد جابر المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأسيل أحمد محمد الصليل

ي ق االوسطأسيل حمود كعيد الظفت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطأسيل سهو حمدان المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأسيل طالل جاسم الشيبائ

ى ق االوسطأسيل طالل دخيل العت   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر



ق االوسطأسيل عادل فرحان العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأسيل عبد العزيز جمعه الكندرى بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطأسيل عبد هللا ضيدان سابق هندسة معماريةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأسيل عبد هللا علي الدهش بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتأسيل عماد احمد المريفع
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

ق االوسطأسيل عويض عيد الرشيدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطأسيل فايز عياد العصيىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةأسيل فالح ضاىحي فالح الهاجري

ق االوسطأسيل فهد سليمان البالول دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأسيل فيصل ابراهيم علي

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةأسيل قيس داود العبد هللا

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأسيل محمد سالم الحديب

ق االوسطأسيل مضجي جهجاه بصمان الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأسيل مطلق عبيد مطلق الصانع

ق االوسطأسيل نايف غازى العتين  دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطأسيل نواف فهد الفيلكاوي بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطأسيل يوسف سعد العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأشواق عصام عبد هللا الشطي

ق االوسطأصايل ابراهيم عبد هللا الجطيل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأصايل خالد عبداللطيف الشدي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي ق االوسطأصايل عبد العزيز عايد المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأصايل فهد عبد هللا العجىم

ق االوسطأصايل هادى محمد العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأطياب عيىس احمد السعيد

ق االوسطأفراح خليل ابراهيم كندري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطأفراح سعد فهيد العازمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى  العت  
 
ق االوسطأفراح عبدالرحمن الف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأفراح مفلح فالح الرشيدى

ي الكويتأفراح يوسف عبد الكريم الفري    ح
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ق االوسطأفنان أحمد عبدهللا الجزاف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأفنان جمال صالح الصالح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأفنان خالد اغنيم الديحائ

ق االوسطأفنان عنتر حسن دعاله بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأفنان مشاري عبد هللا النجم

وك ق االوسطأفنان وليد خالد مكي المتر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى ق االوسطأالء بدر حمدان العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأالء محمد ساكت العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةألطاف احمد ابراهيم الملحم

ي
 
ي الديحائ

 
ق االوسطألطاف بدر الف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطألطاف طارق بندر اليوسف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتألماس بدر كاظم ماجد
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

 عبد هللا هويران الصليل
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأمائ

ي بدر محمد الخلف
 
ق االوسطأمائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي حسي   صقر سيف العضيله
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأمائ

ي ي حسي   محسن المطت 
 
ق االوسطأمائ هندسة معماريةجامعة الشر

ى ي فالح حسن العت  
 
ق االوسطأمائ بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي نواف سالم زمانان
 
ق االوسطأمائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطأمثال خالد حمود الحصم الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطأمثال عزيز معيض المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأمجاد مبارك حسن العجىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأمل الحميدي مطلق العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأمل حمود طامي الهاجري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأمل سطام مرزوق العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأمل سعد نواف العت  

ق االوسطأمل عادل خلف صلبوخ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
يف  ق االوسطأمل عبد هللا كريدى الشر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأمل عثمان محمد روح الدين هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطأمل محمد سالم النارص الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأمنه حمد السيد احمد عبد الجليل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأمنه وليد خالد العمت 

ة  محمود  علي رشيد ق االوسطأمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ه أحمد عقاب المطت  ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأمت 

ه أمت  علي عبدالرحمن دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتأمت 

ه عبد اللطيف فرحان الرشيدي ق االوسطأمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأمينه حسي   عل الشط هندسة معماريةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأمينه عدنان سعد االصابعه

ق االوسطأمينه علي حسي   عاشور بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأمينه محمد أحمد مال محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأمينه محمد علي عبدالكريم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأمينه مشعل علي عبد هللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطأمينه نارص نهار الميموئ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأمينه وليد عبد هللا الصفران

ي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأنس بدر عبد الرحيم العوض 

انأنس خالد عبدهللا االبراهيم دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةأنس صالح خالد المجيبل

ي
ق االوسطأنس محمد يوسف المليف  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأنس مرزوق عطوان العت  

ق االوسطأنس نارص حسي   النارص دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ف ق االوسطأنفال احمد حسي   رسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأنفال أحمد جاسم المطر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةأنفال أحمد عباس االمت 

ق االوسطأنفال عادل سلمان العازمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطأنفال عبد هللا حسيان الدورسي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطأنفال عل عيىس الزقاح دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ازى ق االوسطأنفال عوض فراج الت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأنفال ماجد فرحان المهندي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

 عبد اللطيف الدعي
 
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأنفال هائ بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطأنوار بدر عبد هللا الفودرى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتأنوار جابر أحمد عل
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطأنوار حميدى صالح الخالدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطأنوار خالد عموش المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأنوار صالح زقم الظفت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأنوار عايد عبد هللا الرشيدي

ق االوسطأنوار فارس محمد الطبيخ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



ق االوسطأنوار محمد عبد الهادى الحرئ  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي الكويتأنوار مطلق حجاب المطت 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأنور جسار مناور الجسار

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياأنور علي حسي   عبد هللا

ق االوسطأنور محمد ابراهيم المرشود بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأوراد احمد عبد هللا العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأوراد أحمد عبد هللا الكندري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطأوراد جابر اجريس المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطأوراد حمد مبارك العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأوراد عبد هللا مرزوق األحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأوراد عبدهللا احمد الكندري

ق االوسطأوراد عصام عبدالعزيز الشطي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأوراد عواد حمدان محمد السعيد

ق االوسطأوراد مبارك عبد هللا العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطأوراد محمد ابراهيم الصالح بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطأوراد محمد هزاع الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطأوراد نواف عبدهللا المشوط بكالوريوس تمويلجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةأوراد هيثم رمضان علي محمد

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةأوزان محسن حزام السعيدى

ق االوسطأوصاف مسلم عل العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطأوضاح جزاع عبد هللا الدبوس بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةأوضاح فري    ح برد العت  

ق االوسطأيات فيصل حسن محمد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتأيوب ابراهيم عبدهللا القبندى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطأيوب عل عايد صليهم الهاجرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتآسيا جاسم محمد الرميض 

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةآسيه فواز محمد السعيدى

ق االوسطآصايل فهد محمد الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتآالء أحمد محمد علي سليمان
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

يعان هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآالء بدر خالد الشر

ق االوسطآالء بسام محمد بجارى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطآالء جاسم محمد الفيلكاوي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطآالء حاتم ضيف الجدي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطآالء حبيب عبد هللا غريب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياآالء خالد عبد الواحد الزاير بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطآالء خلف عبدهللا الفيلكاوي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطآالء رضا جراغ البلوسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةآالء سامي صقالن الشميالن

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآالء عادل فيحان الجميلي

ق االوسطآالء عامر يوسف عل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطآالء عبد االمت  برغش موازى يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطآالء عبد العزيز علي السليمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتآالء عدنان هاشم محمد
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطآالء عل فالح الصقر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآالء عماد شاكر سباع

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةآالء محمد عواض المطت 

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةآالء مساعد عشوي العت  



ق االوسطآالء وليد رجا الغضوري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةآمنه ابراهيم مبارك الخزيم

ق االوسطآمنه احمد عبد الرحمن اسد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطآمنه جعفر حمد العازم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطآمنه حسي   مهدى العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطآمنه خالد محمد العجىم هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطآمنه عبد الرحمن جعفر الزقاح بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطآمنه عبد هللا عبد الغفور العوض  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآمنه عبدهللا حاشوش الخالدي

ي الكويتآمنه عدنان محمد الجيعان
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياآمنه مجبل عبد العزيز الرشيدى

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآمنه محمد جعيي   العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةآمنه مزعل عطيه ربيع

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةآمنه مناىح عايد العت  

ي
ي بن نج  ق االوسطآمنه نارص عبد النن  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياآيات جاسم محمود القالف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةآيه جاسم محمد الرصاف

ق االوسطآيه جمال هايف الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطآيه حسن غلوم قاسم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطآيه حمد محمد بوحمد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطآيه حمود جايد الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

انآيه خالد جاسم جمعه دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةآيه صالح الدين محمد بورسلي

ق االوسطآيه عبد االله محمد  ال رشيد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطآيه عبد المجيد محمد بولند بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطآيه عماد محمد عبد العزيز بكالوريوس تسويقجامعة الشر
ق االوسطآيه محمد ابراهيم الخليف  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطآيه محمد ياقوت العواد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطآيه منور هالل العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتآيه مؤيد حسي   الشط

ي المرزوق
بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةآيه يوسف ثوين 

ق االوسطباسل صالح اسد عبدالرسول دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطباسل عل محمد الحرئ  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطباسل كريم عبد كرم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطبتله سعد مطلق الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبتول اسامه حسي   القالف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطبتول أحمد حسن رضا علي كرم حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطبتول أمت  كرم كرمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ق االوسطبتول بدر عيىس الحسين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةبتول ثابت محمد األمت 

ق االوسطبتول جاسم عل االبراهيم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطبتول جعفر عبد الجليل الحسين  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةبتول جعفر محمد الحبائ 
ق االوسطبتول حسي   اكت  حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابتول سمت  عبد هللا القالف بكالوريوس لغة انجلت  

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابتول عادل حسي   باقر بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطبتول عادل حسي   حمزاوى بكالوريوس تمويلجامعة الشر



ي الكويتالبوصبيح. بتول عبدالزهرا 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطبتول عبدهللا يحن  حسي   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطبتول عدنان عبد الرسول الشواف بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطبتول عل سعود العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابتول محمد علي عبدهللا النارص

بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةبتول محمد محمود كريىم

ى ق االوسطبتول مساعد عوض المطت  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطبتول هادى يحن  بومجداد هندسة معماريةجامعة الشر

ي
ق االوسطبتول يعقوب عبد هللا دشنر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابثينه خالد عبد النن  االربش بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتبخيت مبارك بخيت الرشيدي
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدر  صالح علي الرمضان

ي الكويتبدر احمد شبيب العازم
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتبدر احمد عبد هللا التوحيد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

 
ق االوسطبدر احمد غزاى الميموئ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطبدر الحميدي بدر المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبدر أحمد سعد العليوي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطبدر أحمد عبد الحميد الصايغ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
ي الكويتبدر جراح بدر الحبىسر

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتبدر جمعان حج  العازم
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابدر حمد بدر الغريب

ى ق االوسطبدر حمد راشد العمت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدر حمد صالح العليان

ق االوسطبدر حمد عوض العازمي بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي الكويتبدر خالد حمود المشحن العازمي
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطبدر خالد سالم سويد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبدر خالد صالح العجيمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطبدر خالد صاهود المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطبدر خالد ماجد الزعائ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبدر رياض عبدالرحمن بن حج  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطبدر سعد مرزوق المعتوق دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطبدر سليمان حسي   عبدهللا الفودري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطبدر سمت  عبد اللطيف بورسل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

يده امعرى العازم ق االوسطبدر رسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي
ي الكويتبدر صالح عبداللطيف العوض 

 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطبدر عادل محمد احمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطبدر عبد العزيز صقر العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انبدر عبد هللا احمد العبيدل دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطبدر عبد الوهاب بدر احمد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر
ق االوسطبدر عبدالعزيز رياض عنتر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبدر عبدهللا زومان المسباح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابدر عبدهللا معلث الرشيدى بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتبدر عبدالمحسن احمد الراشد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطبدر عبدالمحسن احمد محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطبدر عل سليمان عبدهللا السعيد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدر علي مهدى علي

ي الكويتبدر فهد بدر العطار
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر



ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدر فهد خالد السدره بكالوريوس لغة انجلت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةبدر فهد معاذ الفهد

ي ق االوسطبدر فيصل كامل العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةبدر محمد حمود الخالدى

ى ي الكويتبدر محمد خلف العت  
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطبدر محمد عبد الحميد فرس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطبدر محمد عبد هللا الخميس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطبدر محمد عبد هللا الزايد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطبدر محمد عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبدر محمد عبدالمحسن علي علي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطبدر محمد عل البلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبدر محمد فاضل المحميد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
ق االوسطبدر مشعل أنور العوض  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطبدر مشعل رسحان العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبدر منصور عبد هللا مخصيد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطبدر نارص بدر الشالىحي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انبدر نارص بدر الصانع انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطبدر نارص بدر القديري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةبدر نارص بدر المطت 

انبدر نارص حسي   الوهيب انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطبدر نارص حياوي نارص الخالدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتبدر نارص راشد الهاجري
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطبدر نارص عادل النجم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطبدر نارص عبد العزيز العيار بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبدر نارص عبداللطيف النارص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبدر نارص علي المحمود بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبدر نارص فهد العبيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطبدر هيثم حمد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدر وليد سهل السهل

ى ق االوسطبدر وليد كمال العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبدر ياسي   سيف السيف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبدر يوسف برجس الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطبدر يوسف محمد عبدالرحيم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطبدر يوسف نجم الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةبدر يونس بدر الحالق

ق االوسطبدرية  عبدهللا عبدالرحيم المطوع هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدرية خالد فهد المشعان

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةبدرية عبد هللا حسي   مال هللا

ي ي محسن المطت 
 
ق االوسطبدرية الف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبدرية محمود حسي   اليعقوب هندسة معماريةجامعة الشر
ي الكويتبدريه بدر ابل حسي  

 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةبدريه بدر جفران الحسين 

ق االوسطبدريه بدر خلف الحسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطبدريه حسي   أحمد االمت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبدريه حمد محمد ابو عبيد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبدريه خالد سعيد الخالدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةبدريه خالد عبد الرحمن الصقر



ق االوسطبدريه خالد عيىس بوهادي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطبدريه سام سعد عبد هللا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطبدريه عامر حمد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطبدريه عبد العزيز يوسف العبد هللا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطبدريه عبد هللا يعقوب سيف حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدريه عدنان علي البكر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدريه عل فيصل الهندى بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطبدريه مشعل هشام مبارك بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتبدريه وليد محمد الحوىطي
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابدريه يارس عاشور الجعفر بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطبدور أحمد عيد المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطبدور خالد أحمد الحساوي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةبدور خالد فهد القحطائ

ق االوسطبدور سعد ماطر الخالدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

انبدور ضيف هللا عايد حنس العتين  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي الكويتبدور عبد الحميد مجيد حسن
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطبدور عبدالرحمن عبدالكريم المحارب هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطبدور عل سليمان العامر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطبدور عيىس محمد البلهان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطبدور فواز محمد الجمعه دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطبدور محمد صالح العبد الرحمن دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطبدور نارص عباس عيدان عباس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطبدور نارص فاخر النكاس بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةبدور نبيل مصطف  اسحق

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةبدور يونس سليمان الحواج

ي ق االوسطبراك أحمد علي الزعائ  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابراك خالد  فهد  الزميع

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةبراك محمد علي الزمانان

جس بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابرجس عامر يوسف الت 

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابريق دبوس مبارك الدبوس

ق االوسطبزه جمال محمد المبارك يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةبزه نواف مساعد براك الخالدى

ي ق االوسطبسام عادل محمد المطت  بكالوريوس تسويقجامعة الشر
ق االوسطبسام عبدالعزيز محمد الشاهي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةبسمه ابراهيم عماش العت  

ق االوسطبسمه بدر ساير الزعن  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
ي العوض  ق االوسطبسمه بسام حاىح  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبسمه طالل طالب المسباح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطبسمه محمد عبد الوهاب المفنر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةبسمه نواف عاض الضفت 

ق االوسطبشار يعقوب يوسف فرس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطبشاير عادل فالح الرشيدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابشاير عادل محمد عل عباس بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطبشاير عبد العزيز نايف العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطبشاير عبد هللا سعد الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطبشاير عمر ابراهيم حسي   الفيلكاوي هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةبشاير فرج محمد فرج السبيىع



ق االوسطبشاير محمد اكميخ العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطبشاير يوسف عبيد العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبشائر عبد هللا مطلق عامر الرشيدي هندسة معماريةجامعة الشر

ي ى مبارك حمود العت   ق االوسطبشر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
ق االوسطبلقيس فهد عبد الرحمن العوض  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

يف عبد هللا ق االوسطبلقيس محمد رسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطبلقيس نارص اسماعيل البناى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطبندر أحمد بندر الخطاف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطبندر أحمد بندر الزيادي بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطبندر خالد غالب المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابندر سفر مسفر العتين 

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةبندر سلطان مشل المطت 

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابندر طالل معلث الرشيدي

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابندر عبد المانع فهاد العجىم بكالوريوس هندسة االلكتر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةبندر علي محمد الضفت 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةبندر غانم فهيد الشمري
ق االوسطبندر فارس عباس حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطبندر مشعل صباح الفضلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةبندر مشعل ضحوى السعيدى

ق االوسطبندر نواف بندر الخطاف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتبين  احمد فوزان العنجرى
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي  أحمد إبراهيم  البغلي ق االوسطبين  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي
ي جاسم محمد بن نج  ق االوسطبين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي صالح سالم الفودري بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابين 

 بن مكي
ي عبدالرضا حسي   ق االوسطبين  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي ي فهد محمد الصقعن  بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابين 

ي محمد نارص الفوزان بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابين 

ي ي مشاري محمد العت   ق االوسطبين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةترىك خالد مطلق الشمرى

ي ق االوسطترىك طالل عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطترىك فهد غزاى الحرئ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياترىكي خالد ترىكي المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياترىكي خالد عبدهللا الدمج 

ي
 
ق االوسطترىكي ردن صالح الديحائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةترىكي عبد الرزاق مرض  الشمرى

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةترىكي فارس سياف  المطت 

وك ق االوسطترىكي محمد ترىكي المتر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياترىكي مذكر ترىك المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي ي الكويتترىكي نايف عايد العت  
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةترىكي نهار شلهوب المطت 

ق االوسطترنيم تيست  عبد العزيز الرشيدان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطترنيم عادل النجار النجار بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطتسنيم عايض محمد العجىمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتتسنيم محمود مال هللا عبد الكريم
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطتسنيم ميثم محمد القطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتتميم أحمد سامي التميىمي
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

 حميد مريزيق الرشيدى
 
ق االوسطتهائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر



 عبد هللا مسلط الهاجرى
 
ق االوسطتهائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى  يوسف محيالن الذايدى العت  
 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةتهائ

ي
ي أحمد يوسف الخشنر

 
ق االوسطتهائ هندسة معماريةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياثامر جريس سفر العتين  بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةثامر دخيل عبيد مجاهد

ي ق االوسطثامر عامر ذياب المطت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطثامر فريد حسن عبد هللا بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياثامر فيصل غازي الزامل بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتثامر محمد حمود العجىم
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ى بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياثامر منيف محمد المطت 

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياثريا عبد هللا ابراهيم األربش

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةثنيان ثامر مفرح الحميدي

ي الكويتثنيان عبدهللا صقر يوسف
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ي ق االوسطجابر عبد الرحمن خالد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتجابر مشعل جابر الزيد
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطجاسم أحمد عثمان الرباح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجاسم بشار جاسم االنصاري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطجاسم حسن ابراهيم الوزان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجاسم خالد جاسم التوره

ي الكويتجاسم خليفه جاسم المريشد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطجاسم سالم جاسم المخلف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتجاسم سعود محمود مال هللا
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
انجاسم سليمان جاسم الخشنر دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطجاسم عادل جاسم السيوىحي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انجاسم عبدالرضا حيدر كرم دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 
ق االوسطجاسم فهد جاسم العوض  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتجاسم فيصل جاسم الصانع
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجاسم محمد جاسم الغانم

ق االوسطجاسم محمد حسي   القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطجاسم محمد خضت  بوعباس هندسة معماريةجامعة الشر
ق االوسطجاسم محمد عبد الحميد حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطجاسم محمد عبد هللا الحداد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
انجاسم محمد علي الخليف  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةجاسم محمد مطلق الرشيدى

ي الكويتجاسم محمد نوري الصالح
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
ق االوسطجاسم نارص محمود الصف  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطجاسم وليد جاسم الحملي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي جاسم الجداري ق االوسطجاسم وهن  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

كيت ق االوسطجراح جاسم محمد التر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطجراح خالد عبد الرحمن العمر بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ق االوسطجراح خليفة ابراهيم العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجراح خليفه عبدهللا العبدهللا الشطي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطجراح سالم سعيد بخيت بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطجراح صباح مجبل العت   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

انجراح عايش نشىم الرشيدى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي ي الكويتجراح علي فواز العت  
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

ق االوسطجراح محمد جابر الصالح دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر



ي
 
ق االوسطجراح محمد رجا العدوائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ي الكويتجراح مشعل عبيد الديحائ

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطجراح منصور عبد العزيز خليل دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى ق االوسطجراح نواف دخيل هللا المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتجعفر احمد جواد االشوك
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطجعفر صادق جعفر القديجي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطجعفر صادق محمد بوخلف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةجعفر محمد عبد الصمد عبد هللا

ق االوسطجمانا علي محمد السويدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطجمانة حبيب رسول دشنر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطجمانه بدر صالح بوصخر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجمانه بدر عبدالبارى خيطان دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر
ق االوسطجمانه جابر أحمد البلوسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجمانه حامد عبد هللا الشي    ع بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةجمانه عل حسن احمد

ق االوسطجمانه عيىس احمد حسن بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةجمانه مبارك دوي    ح وقيان منيع الشمري

ق االوسطجمانه محمد حسن أبل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياجمانه محمد عبد هللا الخالوى بكالوريوس هندسة االلكتر

ى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةجمايل عبدالعزيز نهار المطت 

ق االوسطجميله زيد سالم العازمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطجميله محمد طالب الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةجميله يوسف مساعد المجرن

ق االوسطجنا بدر يوسف الرمح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجنا جمال نارص المطوع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطجنا حمد عبدهللا الشايع هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجنا رائد عبدهللا الغانم

ي الكويتجنا رضوان عبدهللا جمال
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطجنا عدنان حسن الزنك بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجنا فيصل سالم الديول بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطجنا نارص خالد بوحمد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي 
 
ق االوسطجنا نايف محمد اشكنائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
ق االوسطجنا يوسف عبدهللا محمد الحسين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطجنان اسماعيل ابراهيم البلوسر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةجنان بدر غريب الحرئ 

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجنان جاسم ابراهيم علي بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجنان جاسم عادل المسلم

زا ق االوسطجنان حسي   احمد مت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطجنان حسي   خليفه الفرحان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطجنان حسي   محمد حسي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطجنان رمضان عبدالرضا روضان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطجنان سلطان عباس البالم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجنان عامر عبد هللا السليمان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطجنان فهد فالح الضبيب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطجنان محمد عبد هللا سكي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجنان محمد مختار الشط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجنان محمود نجم الطراروه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر



ي عبداالمت  الفيلي
 
ي الكويتجنان هائ

 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطجنان هيثم سليمان القطان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةجنان وليد عبدالكريم التتان

ق االوسطجنة بشار عبد هللا الرصعاوي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هان ق االوسطجنه جراح خالد الشر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
ق االوسطجن   بدر اسحق البلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطجن  احمد محمد الصبيجي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةجن  اسامه عبد العزيز الخرص 

ق االوسطجن  حمد خليفه القصار بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتجن  عدنان هاشم المسلم
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطجن  فهد محمد الزامل بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطجن  فؤاد عبد هللا الرصاف دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطجواد عبدالرضا عباس األربش بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجوان عبد الوهاب عيىس الرشود

ق االوسطجواهر جابر صالح المرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطجواهر دخيل هللا حمود العتين  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطجواهر محمد جابر المري دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطجواهر مد هللا جريدي الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياجواهر مشاري سطام العياده الشمرى

ق االوسطجود  خالد فالح العلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتجود أحمد جواد الموس
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطجود جارس ربيع العراده دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطجود خالد علي الدورسي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجود خالد فهد المخلد

ي الكويتجود خالد نوري النوري
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطجود طالل أحمد الماجد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجود عبد هللا ماجد البطي بوطيبان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطجود عناد حامد سلمان المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى  المطت 
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةجود فايز الف

ق االوسطجود محمد ترىكي الهاجري هندسة معماريةجامعة الشر
ق االوسطجود محمد جواد دشنر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجودى عدنان هاشم المسلم

ق االوسطجورى بدر منهل ثامر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطجورى صقر عبد الرحمن الشي    ع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةجورى نارص جاسم الصايغ

ق االوسطجوري احمد سالم بوعلوا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطجوري خالد عبد الكريم العيدان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطجوري علي عبد الهادى باش بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةجوري عواد عبيد الظفت 

ي ق االوسطجوري محسن صالح المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطجوري محمد علي الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطجوزه مناىحي حسي   الديحائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياجوى عبد العزيز  عل البسام
ق االوسطجيداء حيدر ابراهيم حسي   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطجيهان مشعل احمد سعيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتحامد أحمد خليل العل
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

ي الكويتحامد حميد حامد الرشيدي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر



ى ق االوسطحامد حميد مسلم حميد البحت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحامد عبد هللا حسي   الخزام دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحامد مبارك حامد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطحبيب هاشم حبيب النفر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحسن  عادل  منصور  الرمضان 

ق االوسطحسن ابراهيم كوزاد محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن أحمد جواد بوحمد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحسن بدر جاسم األشوك بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن جابر محمد عبدهللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن حسي   حسن قمت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن حسي   محمد مهدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحسن حيدر منصور الصفار بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحسن خالد جاسم العطار بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحسن خالد حسن الكندري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطحسن سعيد سيد عيىس الموسوي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحسن سمت  يونس النصار بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن طاهر حسن المويل دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
ق االوسطحسن عادل حسن دشنر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسن عبد الستار عناد مهنا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحسن عبدالرضا فليح انكاليان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتحسن عبدهللا سعد السهلي 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي
يف  ق االوسطحسن عبدهللا عباس الشر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحسن عل حمزه العوض

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةحسن عل محمد عباس

ق االوسطحسن عل نايف عشيان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحسن عل يعقوب المطوع بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحسن علي احمد الرامزي بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
ق االوسطحسن علي أحمد دشنر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحسن علي محمد أنكي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتحسن علي مشعان عطيه
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

انحسن محمد باقر غلوم دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطحسن محمد جاسم القالف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتحسن محمد خالد كرم
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطحسن محمد صالح الغنام بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتحسن مقداد عبد الوهاب الوزان
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحسن مهنا حسن المهنا

ق االوسطحسن نارص عبد االله بوزيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

انحسن هادي حسن الرصاف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 
ي خليل حسي  

 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحسن هائ

ق االوسطحسن وحيد سيد رضا دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر
 
كمائ ي جاسم التر ق االوسطحسن يحن  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطحسن يوسف عبد الرسول األربش دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحسنه فهاد سعد العجىم

ي الكويتحسنه محمد سالم  الهويدى
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

  علي  حسن  المصيليخ
بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحسي  

ق االوسطحسي   ابراهيم عبد الصمد احمد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطحسي   احمد اسماعيل عبد الكريم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر



ق االوسطحسي   احمد حميد أخند بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتحسي   احمد محمد كايدى
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

 أحمد علي الخميس
ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   بسام خرص  السالىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

اكمه ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحسي   جعفر صادق التر بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطحسي   جعفر يعقوب أبو الحسن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطحسي   جمال حسي   حسي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتحسي   جهاد عل المال
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتحسي   حبيب الشيخ صالح الهندى
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

 حسن علي االنصارى
ي الكويتحسي  

 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحسي   حسن محمد ابراهيم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطحسي   خالد حسي   برجس المثال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتحسي   خالد سعد عبدهللا سعد
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةحسي   سعد حسي   المطت 

ق االوسطحسي   سمت  عباس القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتحسي   سمت  فهد شهاب
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

 طالل علي جوهر سالم
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحسي  

 طالل علي غريب
ق االوسطحسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطحسي   عادل حبيب القطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحسي   عادل حسي   الحسن

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحسي   عادل عبد هللا الفيلكاوي بكالوريوس لغة انجلت  
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحسي   عادل محمد سبنر

ق االوسطحسي   عادل محمد فريدون رستم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطحسي   عباس حسي   غلوم دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

انحسي   عبد الرضا حسي   القطان انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطحسي   عبد العزيز جاسم االستاذ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 عبد العزيز جاسم الشمالي
ي الكويتحسي  

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطحسي   عبد هللا حسي   اسماعيل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحسي   عبد هللا عبد المجيد عبد السيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطحسي   عدنان محمد بوصخر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي  الركائ 
ق االوسطحسي   عقيل حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   عل حميد القالف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   عل سلطان القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

 علي احمد جاسم
ق االوسطحسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
 علي توفيق القرين 

ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 علي حسن الحاظر
ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

 علي حيدر السلمان
ق االوسطحسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

 علي خمخم الرويىعي
ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 
 علي محمد أشكنائ

ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

 علي هادي الفضلي
ق االوسطحسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   عماد عبد الرضا الفرج دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةحسي   فوزي حامد الحامد

انحسي   محمد ثقيل العجىم دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتحسي   محمد حسي   الرشيدي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطحسي   محمد حسي   الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةحسي   محمد حسي   المحيسن

ي
ق االوسطحسي   محمد خليفة البلوسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر



ق االوسطحسي   محمد سعيد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   محمد عباس الصفار بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   محمد عبد هللا السبت دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي
ق االوسطحسي   مصطف  صالح البلوسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتحسي   منصور نظر الشط
 
بكالوريوس اقتصادالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحسي   نارص صالح النجاده

ق االوسطحسي   نارص مختار بهمن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي
ق االوسطحسي   نايف حسي   البلوسر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحسي   نايف محمد العجىم

ق االوسطحسي   نواف حسن الباذر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطحسي   نواف سليمان الموس دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي جارس مانع
 
ق االوسطحسي   هائ يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطحسي   يوسف حسي   األبراهيم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي
 
ي الكويتحصة حسن عبدالرضا أشكنائ

 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحصة سهيل محمد الجالهمة بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتحصة وليد راشد بورباع
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحصه احمد عبداللطيف االبراهيم  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحصه أحمد سعود الخالد

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحصه بشار عبداللطيف السعيد

ي الكويتحصه جاسم عبدالرحمن بن حج 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطحصه جاسم عبدالعزيز البالول دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
ق االوسطحصه خالد حسن حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحصه داود محمد الرقم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحصه راشد محمد العسالوي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتحصه سعد محمد  السعيدان 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي ق االوسطحصه شليوي    ح عبد هللا العتين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحصه صالح عبد اللطيف السند بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحصه طالل قاسم السبع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه عادل زيد الغصاب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه عادل نارص العدوان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه عبد هللا غازى العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه عل خزيم الخزيم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

مان ق االوسطحصه علي سعود الرص  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحصه عيىس فاضل بوغيث

ق االوسطحصه فايز مانع الخمرى العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطحصه فالح مشعل المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطحصه فهد حزام المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحصه فهد عبدالرحمن العبدالرحمن

ق االوسطحصه فيصل عبد هللا المسعود بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ي    ع الحرئ  ق االوسطحصه متعب مساعد مصت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه محمد حمد العتين  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطحصه محمد حمزه الزيد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتحصه محمد سام عبد السالم
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي ق االوسطحصه محمد عويض المطت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحصه محمد مناىحي العت  

ق االوسطحصه مساعد جعيي   الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطحصه مساعد عبدهللا   بن عيد المطت  هندسة معماريةجامعة الشر



ق االوسطحصه مشارى مبارك العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 النارص
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحصه نارص الف

ق االوسطحصه نواف سعود المطوطح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحصه وليد محمد شهاب محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
 حليس الحسين 

 
ق االوسطحال شاف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي  محسن مبارك العتين 
ر
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحال محسن طرف

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحليمه جابر يوسف الشط

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحليمه غالب ناىح  المطت 

ق االوسطحليمه موس جواد القديج بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحليمه هشام محمد االستاد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتحليمه يعقوب يوسف طالب

ق االوسطحماد بدر محمد العجالن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد  محمد حمد بوحمدي

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد  منصور  حمد  المبارىكي 

ي الكويتحمد ابراهيم حمد الراشد
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةحمد ابراهيم حمد الوحت 

ق االوسطحمد احمد حمد اسماعيل البدر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحمد احمد راشد العقيل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ى ي فالح المطت 
 
ق االوسطحمد أحمد الف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد أوس يعقوب الغنيم

ق االوسطحمد بدر موس شموه بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحمد بالل عبد هللا العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطحمد بندر حمد العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحمد بندر عواد الشمرى

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد حسي   عبد هللا عبد الرحمن

ق االوسطحمد حسي   مهدى العجىمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطحمد خالد حسي   برجس المثال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحمد خالد سليمان الجطيلي بكالوريوس هندسة االلكتر

ى بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد خالد قضي المشر

ق االوسطحمد خليل محمد قربان علي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطحمد راشد حمد الحضت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحمد رياض حسن الدورسى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحمد سالم عبدهللا الفوزان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحمد سامي ابراهيم الشايج 

ي ق االوسطحمد سامي نارص الصقعن  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحمد سعد مرزوق العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد سلطان خاتم العجىم

ي
ق االوسطحمد سليمان علي ناسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطحمد سليمان يعقوب الجوي  هل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحمد صالح حمد الحمدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتحمد صالح سليمان محمد
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد ضحوى مفلح الرشيدي

انحمد ضيدان حمد الرشيدى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي
 
ي الكويتحمد طالل عبدالستار بهبهائ

 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ي الكويتحمد عادل حمد الصانع
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

ق االوسطحمد عادل محمد الهول بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحمد عبد الرحمن حمد العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



انحمد عبد الرضا عباس الدشنر دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطحمد عبد العزيز حمد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد عبد العزيز عبد هللا البناى

ق االوسطحمد عبد العزيز محمد فيلكاوى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد عبد الكريم عبد القادر عل

ق االوسطحمد عبد اللطيف صالح المحيالن هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتحمد عبد اللطيف فهد الشمري
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحمد عبد هللا حمد العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحمد عبد هللا راض  القطان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطحمد عبدهللا عطيه محمد العتين  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةحمد عجيل عبدهللا العت  

ق االوسطحمد عل حمد الغيث بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انحمد عيىس ظاهر الرشيدي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطحمد فاروق عبد هللا عل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةحمد فايز عبدهللا المطت 

ق االوسطحمد فهد ياسي   المعتوق بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةحمد فيصل عبد العزيز الهاجري

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياحمد مبارك خلف الغريب

ق االوسطحمد محمد ابراهيم احمد الحمدان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحمد محمد جمعان الغريب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتحمد محمد عبد الحميد البحر
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحمد محمود أحمد بن نارص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحمد محمود حمد العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحمد محمود عبد الكريم البالم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطحمد محمود محمد الخاجه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحمد مشعل عقيل المطت 

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةحمد موس ذيبان المطت 

ق االوسطحمد ناجم راجح العبد هللا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطحمد نارص سليمان العمر الدرباس دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطحمد نارص عايض الشالىحي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد نارص عبدالعزيز السالم

ق االوسطحمد نارص علي االمت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد هادى خلف العت  

ي الكويتحمد هيثم حسي   النكاس
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةحمد وائل مطلق العت  
بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمد ياسي   عبد هللا الياسي  

ق االوسطحمد يعقوب أحمد  الحاتم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحمد يوسف حماد الشويىع يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطحمدان سالم حمدان العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحمزه فاضل محمد جاولي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحمسه محمد حمد المرى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةحمود  اسامه  محمود الوهيب 

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياحمود احمد حمود الحرئ  بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطحمود الحميدي محمد المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطحمود بدر  محمد صالح محمد الفقيه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحمود حسي   عبد هللا العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 علي القطان
ي الكويتحمود حسي  

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر



ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحمود حماد ندى العت  

ي ق االوسطحمود عايض عبدهللا العتين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطحمود مانع متعب الديحائ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحمود مشعان فهد الخالدي
ق االوسطحمود مشعل مالك حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطحمود نايف حمود الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحنان احمد فهد العازم
ق االوسطحنان أحمد فهد القرين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي موس ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحنان خالد جعفر حج 

ق االوسطحنان علي عدنان فاضل محمد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ي الكويتحنان فواز نارص المطت 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةحنان فيصل غازي العتين 

ق االوسطحنان محمد مشلح العازمي دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ق االوسطحنان موس حسن الكندري هندسة معماريةجامعة الشر

ى ق االوسطحنان نبهان ضعيان العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحنان يوسف عبد هللا الشهائ 

 علي شاجع العجىمي
ي الكويتحني  

 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحني   محمد جعفر زهت  خليل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ي الكويتحني   محمد عبدالعزيز ابراهيم سبنر

 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطحور باسم محمد الجهيم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتحور صاحب عبد اللطيف سليم
ق االوسطحور عبد هللا أكت  حسي   بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطحور عبد النارص خليفه الفرج بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطحور علي أمي   الصقر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
 
ق االوسطحور غانم عل العدوائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 
كمائ ق االوسطحور محمد جاسم التر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ى ق االوسطحور مسعود سعدون المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحور نارص خلف  الشمرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحور يارس أحمد المهيليج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء ايوب سلمان السلمان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر
ق االوسطحوراء أحمد حسي   نوشاد حسي   هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطحوراء أحمد فيصل النارص يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

 الذيائ 
ق االوسطحوراء باسم ياسي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةحوراء ترىكي محمد جعفر

ق االوسطحوراء حسن سيد محمد السيد ابراهيم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطحوراء حسي   أحمد الحمرائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء عادل باقر صالح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتحوراء عادل رمضان الخليفه
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطحوراء عبد السالم توفيق الهندال بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتحوراء عبد العزيز قاسم المطرود
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي
ق االوسطحوراء فهد صالح البلوسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء فؤاد فهد الدري    ع دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطحوراء فؤاد محمد المعراج بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء فيصل عبد هللا الخميس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء محمد جاسم علي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطحوراء مشارى عبد الجليل رمضان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحوراء مصطف  عبد الرسول البناى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ي
ي الكويتحوراء منصور غلوم الدشنر

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي
 
ق االوسطحوراء نواف عقله القحطائ يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطحوراء هاشم سيد يونس الرفاع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطحوراء هاشم عبد الحميد المحميد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطحوريه عبد المطلب عباس الصفار هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطحياة  عبدالرحمن علي العبيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطحياة أحمد فاضل الرصاف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطحياة سام عبد القادر بن سيف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطحياة عبد العزيز كمال حيات بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتحيات بدر عادل المسفر
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحيدر حسي   محسن الصايغ

ق االوسطحيدر سامي ياسي   كمال دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةحيدر فيصل عبد العزيز الشطي

ق االوسطحيدر محمد عبد هللا تونيه دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطخالد  اسماعيل جاسم شميس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد  عبدالسالم محمد الصالح دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
ق االوسطخالد  عماد حسن البلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتخالد  وليد خالد الفضلي
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطخالد ابراهيم عبد الرحمن الحمازي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر
ق االوسطخالد احمد حسي   حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخالد احمد نوري القناعي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد انس راشد العجيل

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد أحمد  عباس الدرباس

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةخالد أحمد عثمان التويجري

ق االوسطخالد أحمد نارص الشليه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد أحمد نارص المقيط

ق االوسطخالد بدر سليمان المحيطيب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخالد بدر محمد العجىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

انخالد بدر مخلد العتين  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي
 
ق االوسطخالد بيان سلىمي الديحائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر
ق االوسطخالد جاسم يوسف الخرص  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتخالد جمال حسي   رجب
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخالد حاتم موس الظلماوى

ق االوسطخالد حبيب دحام الشمري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطخالد حزوم قبالن الشمرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطخالد حسن خالد النعيىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

اح ق االوسطخالد حسن عل الشر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطخالد حسن محمد الفجام بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطخالد حسي   سلطان المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

 محمد بعرىكي
ق االوسطخالد حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطخالد حمود حسي   الزايد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتخالد حمود محمد العازمي
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخالد خشمان عبدهللا العجىمي

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةخالد دواس عتيق الشمري

ق االوسطخالد رائد عبد هللا الرومي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي
 
انخالد سالم سعد العدوائ انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطخالد سالم محمد العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ق االوسطخالد سعود ضيدان السبيىعي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد صالح فالح الصواغ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطخالد عادل خالد العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

اك بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد عبد الرحمن خالد الت 

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةخالد عبد الكريم عبد هللا العبد الكريم

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخالد عبد هللا خويلد الصليل

ي الكويتخالد عبد هللا عل العل
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطخالد عبد هللا عويد  االبراهيم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطخالد عبد هللا قاسم محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد عبدالعزيز  حمود الدبوس

ي ق االوسطخالد عبدهللا صنهات المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ي الكويتخالد عبدهللا مطر العت  
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطخالد عزران حمد الصبحان دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخالد عل مطر المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتخالد علي محمد الشمري 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطخالد علي محمد العازم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخالد عمر خالد الرباح

ق االوسطخالد عياد فليح الصليلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخالد عيد صياح الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةخالد فايز رجعان العازم

ي ق االوسطخالد فايز فالح المطت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخالد فهد فالح البالود

ق االوسطخالد فواز عبد الرحمن الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد فيصل احمد علي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتخالد فيصل خالد البندرى
 
دبلوم تسويقكلية الجونكوين الكندية ف

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةخالد فيصل عبدالمحسن الحرئ 

ق االوسطخالد فيصل علي الهاجري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخالد فيصل مجيد البغلي

ي ق االوسطخالد مبارك خريص العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

يك عويد الرشيدى ق االوسطخالد مت  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخالد محمد اسحاق العوض  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتخالد محمد أحمد محمد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي
ق االوسطخالد محمد حسي   تفر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطخالد محمد خالد فهاد النويعم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد محمد عباس عبد الرحمن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتخالد محمد عبد العزيز المسعود
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطخالد محمد منصور الدورسى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انخالد مرزوق عبد هللا اليوحه دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطخالد مزيد مزعل العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةخالد منديل صحن نادر العجىم

ي الكويتخالد نارص عبد المحسن الرشيدى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

 العتين 
 
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخالد نارص الف

ي
 
ي الكويتخالد نبيل يوسف مندئ

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ى بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةخالد نواف مطشر الظفت 

ى ق االوسطخالد نواف نهار المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد وائل بدر الماجد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةخالد وليد جاسم ذياب



ق االوسطخالد وليد حمد الضبيىعي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطخالد وليد خالد النجدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخالد وليد خالد بوغيث بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطخالد وليد سليمان المحيطيب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخالد وليد صالح مسيعيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

هان ق االوسطخالد وليد عبدالكريم الشر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطخالد وليد محمد الشامري دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطخالد يعقوب احمد بندر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتخديجه اسماعيل  درويش حسن
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطخديجه بدر عبدالرزاق القالف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخديجه جاسم محمد المطوع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطخديجه حسي   غلوم جمال بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخديجه حمود شداد الرشيدى

ق االوسطخديجه خالد جاسم العل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطخديجه عبد الجبار حسن الدالل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخديجه عبد الرزاق عبد الرحمن البديوى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطخديجه عبد الرضا حسن سلطان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطخديجه قاسم اكت  الرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخديجه محمد عبد الحميد الحيدر بكالوريوس هندسة االلكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخديجه محمد فالح الهاجري

ق االوسطخديجه يحن  يوسف الصوري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى ق االوسطخزنه بدر مشعل المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطخزنه عبد الرحمن مشقاص الفج  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياخلف  احمد خلف النجار

ق االوسطخلود احمد محمد الكندرى دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياخلود خالد فهد العجىم بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطخلود سالم حمد العجىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطخلود مبارك سلطان الناهض حمود السهل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطخلود محمد زيد صقر المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطخلود نواف صالح الضفت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ي الكويتخليفه اسعد احمد بوناسر

 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطخليفه ثامر علي محمد هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطخليفه دعيج خليفه الغوينم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطخليفه سلطان عبد هللا الزوير بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطخليفه عبدهللا خليفه الدهام دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي سليمان بورسلي
ق االوسطخليفه فاض  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةخليفه محمد مجيد عباس

ي
ق االوسطخليفه يوسف حسي   اردين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةخواطر سليمان معيوف مجلي سكران

ق االوسطخواطر عبد هللا حمد الدورسي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطخوله سليمان نارص الشعيل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطخوله مبارك عبدهللا المطوطح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتدابس علي سالم الرشيدي
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي الكويتدارين وليد خالد  الوسىمي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادارين يوسف عبد المحسن الوصيص

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياداليا أنور عمر البكر بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطداليا خالد عيىس النجار بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطداليا سليمان محمد السميط  هندسة معماريةجامعة الشر
 
ق االوسطداليا عبد هللا عيد ثائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانا علي حمد المجبل

ق االوسطدانة خالد سعد المفرح العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدانة سامي مبارك ذياب الراججي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةدانة سعود سعيد العت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانة صالح علي الهاجري

ف ق االوسطدانة وليد عبدالحميد حسن الشر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانة يوسف عبد هللا جوهر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه ابراهيم محمد الكندرى هندسة معماريةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه ابراهيم محمد أبا الخيل
 
ق االوسطدانه احمد حمود العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه احمد سيد مجيد الشماع بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطدانه احمد عبد هللا الردهان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدانه احمد فيصل رضا بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه احمد هشام المغرئ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه اسماعيل سهيل حروئ  شخت  العت  
ق االوسطدانه ايوب محمود حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه أحمد سالم الدخيل

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه أحمد طه الحرئ 

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتدانه أحمد نعمه البدر

ق االوسطدانه بدر صالح المجيدل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه بدر عبد هللا التناك يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي ق االوسطدانه بدر عوض العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتدانه بدر غدير مكمخ
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطدانه بدر محمد فرحان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه بدر نجيب الصالح بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطدانه بندر خالد الفالح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه بندر عبد هللا السعيد

ى ق االوسطدانه جارد نهار المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتدانه جاسم يوسف الزايد
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه جزاع حابس الظفت 

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه حامد حسن العت  

ي الكويتدانه حامد عبد هللا الحبيب
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطدانه حامد عل الماجد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه حامد محيسن الميموئ

ي
 
ق االوسطدانه حسن كرم بهبهائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتدانه حسي   عل الكرين  المرى
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطدانه حسي   هادى العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه حمد محمود النبهان بكالوريوس تسويقجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه خالد ذياب محمد سعد ذياب

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه خالد عبد هللا العت  

ى ق االوسطدانه خالد مفلح المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدانه خلف سعود العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانه داوود سليمان  عريان

ق االوسطدانه رائد عبدهللا الحمود العبدالوهاب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ي الكويتدانه رشيد سالم مطبفر

 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف



ق االوسطدانه زيد عبد هللا الشهاب بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه سالم سعود العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه سعود شداد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه سعيد يحن  الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه صالح عل جاول دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
ق االوسطدانه صالح وليد السن  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه صباح سالم قمت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه صالح محمد رشدان

ق االوسطدانه ضويجي سلطان السهلي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطدانه طارق عيد المزرم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطدانه طراد مريجب العت   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطدانه طالل عدنان مال هللا بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عادل شاكر حيدر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عادل عطيه القالف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عادل عيىس الشايع دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطدانه عارف عبد هللا المسباح دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى يد المطت  ق االوسطدانه عائد رسر هندسة معماريةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه عبد العزيز يوسف الخريف

ق االوسطدانه عبد هللا بدر العنجري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عبد هللا عل العبد هللا بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطدانه عبد هللا محمد المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه عبد هللا يوسف الكندري

ي الكويتدانه عبد الهادي وليد الحمادي
 
دبلوم ادارة وريادة اعمالكلية الجونكوين الكندية ف

ي ق االوسطدانه عبدالحميد مساعد العتين  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ق االوسطدانه عبدالعزيز هادي المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانه عبدهللا عبدالرضا مال هللا

ق االوسطدانه عثمان محمد المنصوري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عثمان معجب الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه علي شمالن جناع

ي ق االوسطدانه علي عبد هللا العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه علي نارص الصالح بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عوض عبد هللا الحرئ  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه عيىس مجيد محمد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةدانه غالب حسي   الكندري

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه غصاب فهد العجىمي

ق االوسطدانه فالح حسن العباد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطدانه فهد دخيل العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه فهد راشد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه فهد صقر بن عيد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطدانه فهد محمد العري    ج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه فهيد محمد السبيىع بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطدانه ماجد ساري المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

 العازم
 
ق االوسطدانه مبارك الف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه مبارك نارص السدره بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطدانه مبارك نايف العت   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه محسن محمد الدحيم

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه محسن موفق السعيد



ى ق االوسطدانه محمد حسي   العمت  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطدانه محمد حسي   محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدانه محمد حمد السعيد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطدانه محمد حمد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه محمد حيدر محمد
ق االوسطدانه محمد عباس حسي   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه محمد علي عبد السالم

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه محمد مسعد العت  

ق االوسطدانه محمد نارص الكعىمي الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدانه مذخر سالم الضعيان

ي ق االوسطدانه مشعل محمد العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدانه مشعل محمد الكندري هندسة معماريةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه مطلق عايض الرشيدي

ق االوسطدانه مناور فالح العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدانه مهدي نارص الدغباسي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي القناعي ق االوسطدانه ناىح  جاسم بن ناىح  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطدانه نادر عبد الرضا نادر كرم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطدانه نارص سبهان العيبائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدانه نيف زايد الضفت 

ى ق االوسطدانه هالل عزاره الضفت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدانه وليد رضيمان الصواغ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدانه يارس احمد العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدانه يوسف   عيىس أعش بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانه يوسف خليفه سويدان

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانه يوسف عبداللطيف النجم بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطدانيه جمال سعد الجناع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادانيه طارق فهد بورسلي

ي بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياداود جابر داود العنت  

ق االوسطداود محمد ياسي   الزيدان دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطداود هيثم داود المسلم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطدعاء احمد عل مال حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدعيج عبد السالم يوسف اليوسف

اح بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةدالل احمد عبد هللا الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدالل احمد مطلق الهاجرى

ق االوسطدالل أسامه جاسم السالم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل بدر عبد الكريم المشوىطي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدالل بدر نارص اليتيم

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل جمال راشد عبدهللا الهنيدي

ق االوسطدالل حسن محمد الوهيب بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل حسي   عل البقىسر بكالوريوس لغة انجلت  

ي
 

ق االوسطدالل خالد عبدالمحسن المراع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل خالد وليد العت  

ق االوسطدالل خلف مروى الشمرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطدالل خت  هللا فرحان المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدالل داود عيىس القلفص بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدالل راشد معزى الميع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي العت  
 
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيادالل سعد ثائ بكالوريوس هندسة االلكتر



ق االوسطدالل سعود طراخم العتين  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتدالل سند راشد الحملي
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطدالل صباح سامي عبد السالم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطدالل صالح نارص الدريويش بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الرشيدي ي الكويتدالل طالل فارس دئ 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ى ي الكويتدالل طالل فالح الضفت 
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطدالل طالل محمد الفيلكاوي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطدالل عادل سليمان بورسلي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ي الكويتدالل عادل غنيم العتين 
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ي
ق االوسطدالل عاهد حسي   العياض  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطدالل عبد الحميد محمد العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل عبد هللا اسماعيل الخباز هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطدالل عبد هللا حسي   العجران بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةدالل عبد هللا غصن العجىم

ق االوسطدالل عبد المنعم حمزه القطان دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

 العازمي
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيادالل عبيد اجفي   بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل عل حسي   الصايغ

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدالل عماد حسي   الجسام

ق االوسطدالل فهد بدر العويشت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

زا ق االوسطدالل فهد حسي   مت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدالل فهد عذاب زيدان نايف

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةدالل فهيد فهد المطت 

يده ق االوسطدالل فوزي ابراهيم الشر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدالل فيصل سعيد سالم أحمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل فيصل صالح العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل فيصل محمد الحليل بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطدالل مبارك سويد السويد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل مبارك عيد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل مبارك محمد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل مبارك محمد المجدل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةدالل مبارك منصور الظفت 

ق االوسطدالل محمد جاسم العسعوس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل محمد زيد الشتل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطدالل محمد عبد هللا المحيالئ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةدالل محمد نايف المطت 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدالل محمود جواد الحسي  

ق االوسطدالل مساعد عبدهللا الصالح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطدالل مشاري راشد اللوغائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل مشعل عبد هللا السداح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ق االوسطدالل منصور محمد الديحائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدالل منصور معيدى العازم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي صبيح الشمرى ق االوسطدالل ناىح  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدالل نارص عبد هللا الخلف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطدالل نايف محمد الشمري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطدالل نواف عبد هللا المشوط بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطدالل وليد حمد الحبىسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطدالل وليد خالد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر



ي
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادالل وليد عبدهللا المريج 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدالل يوسف يعقوب الحوال

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيادلع خالد عبدالرحمن العتين 

ق االوسطدمثه سعود عبدهللا العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطدمن  مناىح فهد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطديما ابراهيم عبد المحسن بن رزق بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةديما احمد صقر السعيدى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةديما أحمد حمود الطشه

ق االوسطديما أحمد محمد الغريبه بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطديما جابر علي المري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطديما حمود سعود العصفور الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطديما سعيد جابر العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةديما سعيد مطلق المطت 

ق االوسطديما صالح فالح العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطديما صباح ربيع عواد محمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةديما عايد عشوى العت  

ق االوسطديما عبد اللطيف عيىس الفيلكاوي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي العجىمي
ق االوسطديما علي تن  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياديما غازي فيصل العبدالجليل

ق االوسطديما فهد وعالن اللميع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطديما فواز فهد العدوائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي الكويتديما ماجد مناىحي العتين 
 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياديما مبارك حمود البغيلي الرشيدي بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطديما محسن براك فالح بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطديما محمد عبدهللا العجىمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةديما مخلد سعيد الصواغ

ق االوسطديما مساعد مزيد المزيد هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطديما مناور مرزوق العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتديمة  خالد يوسف السميط
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطديمة حمود فالح العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطديمه أحمد يوسف الجسىم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ق االوسطديمه ترىك سعد الحسين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطديمه ثامر شليوي    ح شجاع العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطديمه جاسم حمزه زايد الصلين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطديمه جاسم محمد المسيلم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياديمه خالد عبد الكريم الطريج 

ي ق االوسطديمه سعود خلف المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياديمه سعود صفران الرشيدى

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةديمه سلطان رزق هللا الخالدي

ي خالد العجىمي
 
ق االوسطديمه شاف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياديمه صالح نارص الخالدى

ق االوسطديمه طارق عمران البنوان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةديمه عصام فهد النفيىسي

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةديمه عطاهللا مجبل المطت 

ق االوسطديمه عل روم موينع الفضلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطديمه عمر عبد هللا العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطديمه عمران فائق المسباح بكالوريوس تسويقجامعة الشر



ق االوسطديمه فالح كاظم الهندال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ى ي الكويتديمه فهد عبدالرحمن العت  
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطديمه فهد فالح العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطديمه فهد مطلق العمت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطديمه محمد ابراهيم النوه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةديمه يوسف سالم اباالقلوب

ى ق االوسطدينا حسي   متعب المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةدينا خالد عبد الجواد البرصى

ق االوسطدينا صباح سامي عبد السالم هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطدينا عبد هللا محمد العجىم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطدينه أمي   صالح سلطان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطراشد   عبدالعزيز العزران بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطراشد  عادل  داود  الشاج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ف ق االوسطراشد احمد راشد الشر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ي الكويتراشد احمد راشد الهيف 

 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطراشد أحمد جاسم اليوسف دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطراشد أنور أحمد علي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطراشد حمد خلف الغريب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطراشد حمد راشد المري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطراشد حمد راشد بشت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطراشد حمد عل الرميج بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياراشد خالد راشد العجىم بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطراشد خالد راشد المجاوب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

انراشد خالد يوسف المويل دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطراشد سالم ضايف عبدهللا دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطراشد سالم يوسف عبدهللا دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةراشد سام راشد الضمت 

ي بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةراشد سعد سعيد العت  

ق االوسطراشد طالل جاسم البطي بوطيبان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطراشد عبد العزيز سعود عبد هللا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةراشد عبدهللا راشد الشمري

ق االوسطراشد عثمان راشد الشط بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطراشد عطا هللا فرحان العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتراشد عل محمد العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ه ق االوسطراشد عل مرزوق العمت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياراشد علي مبارك العجىمي

انراشد فهد مبارك العجىمي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتراشد محمد عبد العزيز ابداح
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطراشد محمد مطلق  المسبجي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطراشد محمد مطلق العازمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

انراكان أحمد صالح سعيد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياراكان حمد نارص العجىم

ق االوسطراكان خالد علي الرميجي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطراكان رياض عبد هللا الشي    ع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةراكان طالل فهد الغانم

ق االوسطراكان عبد هللا هادي العجىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطراكان مبارك محمد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةراكان محمد عبدالمحسن الغانم

ى بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةراكان يوسف فراج الظفت 

ى بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةرانيا صايل محسن المطت 
بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارانيه احمد علي الشاهي  

ق االوسطراويه محمد عبد منصور بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطرايا عل سعود الفزير بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةرايان بركات دوي    ح وقيان الشمرى

ق االوسطرايه مشعل حمود العراده بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطرايه مشعل محمد العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطرباب يحن  عبد هللا الدشنر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويترتاج  خميس علي السعد
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطرتاج احمد عبد العزيز محمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطرتاج باسل احمد الكندري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطرتاج بدر رجعان الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج جاسم ياسي   محمد الفودري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةرتاج جالل علي عبدالعال المطت 
 
ق االوسطرتاج حسن احمد الحمرائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج حسن علي البغلي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
 
ق االوسطرتاج حسن مهدى اشكنائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

 علي محمد علي
ق االوسطرتاج حسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ف العت   ق االوسطرتاج حسي   مشر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ق االوسطرتاج خالد جبار الضفت  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطرتاج خالد حمد الدورسي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطرتاج خالد سالم المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج خالد صالح العيدان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
ق االوسطرتاج خالد محمد الذيبائ يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطرتاج خلف خميس العقاب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج رجا نافع الحرئ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةرتاج زكريا علي العست 

ى بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيارتاج سام خلف العت  

ق االوسطرتاج سامي جهيم الجهيم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطرتاج صالح أحمد العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرتاج ضاىحي عبدالحميد البندر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج طارق يوسف النجم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارتاج عادل طه اإلبراهيم

ي
ق االوسطرتاج عباس  علي بلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج عبيد فرج العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج عل عبد الرحمن الكرىح  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرتاج عل فاضل دورسي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج علي مساعد صالح الهران بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج عماد محمد المرزوق بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ي الكويترتاج فالح صالح المطت 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرتاج فرحان راشد العت  

ي
 
ق االوسطرتاج فرحان عبد الرحمن الديحائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج فهد حمد العجىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطرتاج فواز عبد هللا الشمرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارتاج فؤاد  حسن محمد



ي الكويترتاج فيصل حيدر رضا
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطرتاج فيصل خالد الحمادي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج فيصل زهت  التميىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارتاج قاسم محمد دشنر

ق االوسطرتاج كرم عبدالرضا احمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

انرتاج مبارك محمد عايد انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرتاج محمد جاسم الزيد

ي خاجة ق االوسطرتاج محمد جواد عبد النن  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرتاج مخلف زيد عجيل مزيد الشمرى

ق االوسطرتاج مشاري عيىس الشطي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرتاج مشعل جمال الرياىحي

ى ق االوسطرتاج مشعل عبد العزيز العمت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرتاج مشعل مناور المطت 

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرتاج مطلق عابر مجبل الضفت 

ق االوسطرتاج منصور احمد القطان بكالوريوس تمويلجامعة الشر
ق االوسطرتاج مهدى عيىس البلوسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطرتاج نارص عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج نارص محمد الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطرتاج نارص هجاج المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرتاج نواف صالح المسباح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
ق االوسطرتاج نواف مزيد الديحائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 
ف ي الكويترتاج هشام عبدالعزيز الصت 

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطرتاج يعقوب عبد هللا حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطرتاج يعقوب محمد الجحيل بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطرتيل حامد عبدهللا الشيحه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرجاء جاسم يعقوب الطراروه

ق االوسطرحب عويد سارى الثويمر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرحمه زيد حمد المرى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطرحمه عبد القادر احمد الستالن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطرحيمه عبد المحسن ثابت الحبىسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرذاذ ماجد صالح المطر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةرزان احمد جليل تريحيب الديحائ

ى ق االوسطرزان احمد مهنا العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارزان السيد هشام أحمد الرفاعي

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةرزان بدر خالد الحرئ 

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةرزان حسي   عبد هللا الحداد

ق االوسطرزان راجح بخيت العصفور بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطرزان سام سند المطر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطرزان سيف حنس العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارزان شاكر محمود الطاهر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرزان عبد هللا غازى العطار

ي ق االوسطرزان عجيل مجالد الضفت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةرزان عل محمد حاظر السعيدى

ي ق االوسطرزان فالح محمد المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطرزان فوزى بندر العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةرزان فيصل فهد الصانع

ق االوسطرزان نارص فالح عزام بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ق االوسطرزان نارص فهد العبيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرشيد جمال رشيد الجميل بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي
ق االوسطرضا فؤاد يعقوب حسن رض  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرغد ابراهيم محمد فيلكاوي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرغد احمد حمد الختالن بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرغد احمد سعد الفضل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد احمد موس الهندي

ق االوسطرغد بسام حمد الجويعد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرغد ثامر راشد دسمان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرغد ثامر عبد الرزاق الحساوى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي فالح العازمي ق االوسطرغد حج  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرغد حسي   جاسم العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 علي القطان
ق االوسطرغد حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرغد حماد ساير الشمرى

ي ي الظفت  ق االوسطرغد حمدان عذئ  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطرغد خالد بعيجان المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطرغد خالد حمود الخرص  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرغد خالد عبد هللا الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرغد سالم حمود الموس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطرغد سالم عايض العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ي الكويترغد سالم محسن العت  
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطرغد سامي سلطان الشايع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرغد سعد هالل العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطرغد سعود سارى العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرغد شبيب محمد العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطرغد صالح ابراهيم العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيارغد طالل جاسم الخميس

ي الكويترغد عادل خليل الجارىك
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطرغد عبد الرحمن عل القطان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرغد عبد هللا عل المطت 

ق االوسطرغد عبد هللا محمد الجارىك بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد عبد الملك أحمد آل هيد

ق االوسطرغد عبد الهادي فاهد الهاجري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرغد عبدالحميد ابراهيم العثمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطرغد عبدالعزيز محمد العت   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطرغد عبيد حسيان السهلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرغد عتيج جمعان العازم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرغد عل احمد الحربان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي قاسم ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد علي حاىح 

ق االوسطرغد علي نهار الخالدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطرغد فارس مبارك المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرغد فالح راشد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويترغد فايز ابراهيم مال يوسف
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةرغد فهد الحميدى الفهد

ى ق االوسطرغد فهد بندر المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرغد فهد حمود العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويترغد فهد راشد المرشود
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر



هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرغد فيصل داود الخالدي

ي
ي الكويترغد فيصل عبدهللا صديفر

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد فيصل محمد بو صخر
ق االوسطرغد فيصل مشارى الخرص  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرغد محمد مبارك دواس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد محمد يوسف الحج 

ق االوسطرغد محمد يوسف الفهيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرغد مساعد سعود الحرئ 

ق االوسطرغد مفرح هجاج العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطرغد نواف مرزوق الحسين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرغد وائل عبدالمحسن الروي    ح

ق االوسطرفاع فواز هاشم الرفاع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرفعه سالم بداح الحنيان العجىمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرفعه عبد هللا محمد العجىم بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطرفعه علي محمد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرفعه معجب مساعد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرفعه نارص سالم العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرقية حامد عبد الحميد فرس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرقية حسن عدنان الكاظىمي هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطرقية حسي   موس الحداد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطرقيه جابر أحمد عطيه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطرقيه جابر عبدالجليل أحمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطرقيه حسي   جاسم حسن بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرقيه حسي   عبد الرزاق المطوع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرقيه عباس بدر القالف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرقيه علي محمد المحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرقيه عيىس جواد القديجي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويترقيه وحيد صفر صفر
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

هان ق االوسطركان محمد صالح الشر بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارنا وائل سعود عبدالعزيز الصالح

ق االوسطرناد عبد هللا كامل الفضل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي الكويترناد محمد احمد العت  
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطرناد مسلم سالم العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطرنيم هشام يوسف الشاهي   هندسة معماريةجامعة الشر

 
ق االوسطرهاف فايز نارص ثائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف احمد علي الحمدان بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي
 
ق االوسطرهف بدر علي الديحائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطرهف جابر سيف النامي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرهف جمال حميد الخالدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف خالد سالم المذن بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
ق االوسطرهف خالد مبارك العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطرهف خليل ابراهيم رمضان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف زيد مطلق السهل بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطرهف سالم محمد العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرهف سعد غنام الصويلح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطرهف صالح صلفيج الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف صالح كهيد السعيدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر



ق االوسطرهف عبد الحميد محمد المطر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف عبد الرحمن احمد الوهيب دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطرهف عبد هللا ضبيب الرشيدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةرهف عبد هللا عل خليفه

ي الكويترهف عبد هللا عيد الدويله
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطرهف عبدالعزيز علي فايز بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطرهف عتيج بشت  العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةرهف عوض راشد الهطالئ

ق االوسطرهف غازى عبدهللا العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيارهف فجحان محمد المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
 
ق االوسطرهف فهد محمد الديحائ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطرهف فواز سعد المرشاد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةرهف فواز محمد العتين 

دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويترهف فيصل بطي العجىمي

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةرهف فيصل عبدالجبار عبدالرحمن

ي الكويترهف قتيبة علي الصقران
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارهف ماجد عبد الكريم العت  

ي ق االوسطرهف مبارك سعد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطرهف محمد عباس الصفار دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطرهف محمد مساعد الدواي العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
يف  ق االوسطرهف محمد نصار الشر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارهف ممدوح المنج  يوسف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطرهف نارص مبارك العازمي هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويترهف وحيد محمد الرجيب
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي
 
ق االوسطرهف وليد خالد العدسائ هندسة معماريةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةرىه دليم سالم المطت 

ق االوسطرواء فهد عبد العزيز النويرص بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطرواء فيصل غلوم محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطرواء محمد سعد الصاهود بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروائ  نواف مبارك السليمائ

ي ي الكويتروان  بندر متعب المطت 
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياروان ابراهيم محمد المصيطت  بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطروان احمد عبد الرحمن  محمد بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

زا ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةروان احمد عبدهللا مت 

ق االوسطروان ايوب محمد الكندرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروان أحمد فهد العازمي

ق االوسطروان بندر عيد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطروان جاسم محمد الفضل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياروان حسن محمد االنصارى

ي ق االوسطروان حمد طلق العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطروان خالد ابراهيم المزيعل دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي خطيب الخالدي
 
ي محسن شاف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروان راض 

ق االوسطروان سالم عابر الخالدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياروان سالم محمد المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطروان سلمان محمد فرحان بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةروان طارق عبد اللطيف النارص

ق االوسطروان طارق محمد المسلم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ي الكويتروان طارق نجف حسن
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروان عادل فالح العت  

ق االوسطروان عبد الرحمن سعيد االصبجي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطروان عبد الرؤوف عل الحداد هندسة معماريةجامعة الشر

ى ي المطت 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةروان عبد هللا حامد حويان صيف 

ق االوسطروان عبد هللا فهد العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطروان عبدالرحمن محمد البناى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياروان عبدالعزيز خليفه جمعه

ي
ق االوسطروان عبدهللا خليفه دشنر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتروان عل محمد عل محمد

ي ي المطت 
 
ق االوسطروان علي الف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
ق االوسطروان عماد  خلف راض  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطروان عماد خالد المطت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياروان عوض جمعان الرشيدي

ي الكويتروان عيد ساري الثويمر
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ي ق االوسطروان غانم ياسي   الظفت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةروان فواز فهد العدوائ

ق االوسطروان فيصل حبيب السندان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةروان محمد احمد ابل

ق االوسطروان محمد احمد الكندرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطروان محمد باقر خريبط بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويتروان محمد جاسم السن 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةروان محمد حسي   الدشنر

ي ق االوسطروان محمد زياد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطروان محمد سعد الحرئ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطروان محمد سعود الهاجرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطروان محمد سليمان محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةروان موس بدر قاسم

ي ي العت   ق االوسطروان نايف مرىح  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةروان نواف جابر الشمرى

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروان هادى سلطان صويان طامي الهاجرى

ق االوسطروان وائل عبد الرضا سليم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطروان يعقوب احمد عل بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياروان يعقوب محمد الرحمائ

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةروان يوسف نزال عايد العت  

ي أحمد حسي   بن عابدين ق االوسطروئ  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
ي الكويترودان عبد اللطيف عباس دشنر

 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطروز مشعل ترىكي الهذال بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي محمد المجيبل
 
ق االوسطروزة هائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياروضان طالل روضان الروضان 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةروضان فواز جاسم األرملي

ق االوسطرونق ابراهيم كاظم الفضلي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياروى اسعد عبدالرحمن الروي    ح

ق االوسطروىء وليد عبد المحسن المحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارؤى خالد وليد التوره

ي
ق االوسطرؤى ميثم مراد تفر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريام محمد ترىك الرشيدى



ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةريان ابراهيم فهد العمران

ى صالح ق االوسطريان حمد صت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطريان رائد محمد القطان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريان زايد وادى العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطريان سام محمد عوض  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى ق االوسطريان سعد محمد المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطريان سعود مطلق المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريان طارق خليفه التميىم

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريان عامر خليل الجنفاوى
ق االوسطريان عبد الرحيم محمد العوض  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياريان عبد هللا باتل المطت 

ق االوسطريان عبد المحسن عبد  العزيز القطان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطريان فيصل محمد عبدهللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةريان محمد جاسم الحدين 

ق االوسطريان محمد عبد الرضا اللنقاوى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريان محمد عبد الهادى الجبعه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياريان مرزوق  مبارك السلطان

ق االوسطريان مطلق حزام السبيىع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطريان نارص عناد السهلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطريان هيثم أمت  عبد الرحمن بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطريان وليد سعود العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريانه خالد سالم بوناسر

ق االوسطريتاج حمد بدر الروي    ح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطريتاج مبارك محمد عل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطريتاج نواف فيصل احمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطريف جفران عقاب المطت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطريم  سعود  عبدالعزيز  العرفج بكالوريوس تمويلجامعة الشر
ق االوسطريم ابراهيم عبدهللا سند شاهي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطريم احمد راشد الشط بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريم احمد عبد هللا العت  

ى ق االوسطريم احمد عجيل الظفت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطريم احمد عيىس الراشد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطريم احمد نارص العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريم أحمد عايد الصليل

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم أحمد عبد المحسن الفضلي

ي الكويتريم أحمد هشام المغرئ 
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم باسم صعفك سوعان العت  

ق االوسطريم بدر انغيمش الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم بدر سعود الحريص

ق االوسطريم جاسم محمد سكي   الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريم جمال ترىك العتين 

ق االوسطريم جمال عبدالعزيز  المطوع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم حسن عبدهللا محمد

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةريم حسي   عبدهللا ابوصليب

ق االوسطريم حسي   يوسف مدوه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريم حمد صالح العجىمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ك الحيص ق االوسطريم حمود مت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ق االوسطريم خالد أحمد التويتان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريم خالد حسي   المانع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطريم خالد محمد ابراهيم سلطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطريم داود سليمان الراججي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريم سالم صالح العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطريم سعد عبد هللا الهاجري بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطريم سعد غنام العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطريم سعد فالح طريفان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتريم سعود خالد الحرئ 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريم سعود محمد المطت 

ي دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتريم سعود مناىحي العتين 

ق االوسطريم سليمان عبد الرزاق النجدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم صالح ذيب الهرشائ

ق االوسطريم طارق نصار الشمري بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطريم طالل سلطان الهزاع دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطريم عبد هللا صالح العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم عبدهللا خالد الهيلم العجىمي

ى ق االوسطريم فاضل ترىك العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم فالح مطارد الحرئ 

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريم فهد سلطان المطت 

ى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةريم فهد فياض العت  

ي الكويتريم فوزي ابراهيم السدحان
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ى ق االوسطريم ماجد غازى المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياريم مبارك نايف محمد

ق االوسطريم محمد جدعان العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطريم محمد عبيد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةريم محمد عوده الجميل

ق االوسطريم مناىحي عباس شويب هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطريم نادر مطلق العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ي الكويتريم وليد واصل المديرسي الحرئ 
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطريم يوسف مبارك العريره العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطريما داود سليمان الكندري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطريما راشد مطلق الهرشائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةريما سالم نارص العجىمي

ى ق االوسطريما سعود خلف المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطريما غازي سليمان المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطريماس بدر مطلق العتين  هندسة معماريةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريماس غريب محمد المطت 

ى ق االوسطريماس فهد عل العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطريماس فهيد الهيلم العجىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةريماس منصور زيدان خليف الذايدي

ق االوسطريمه صالح ضاىحي الفضلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةريمه طالل حبيب صاوي الشمرى

ي ق االوسطريناد محمد ماطر المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطريناد ناىح  محمد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةري  هام فهيد هادى فهد مسعود المطت 

ق االوسطري  هام وليد عل المياس بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



يف الخالدى انزايد عبدهللا رسر دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطزايد فيصل زايد هادي الهاجرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةزمزم فهد سند النفيص

ق االوسطزهراء  باقر محمد كمال بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتزهراء احمد  عباس الخضاري
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطزهراء أحمد بدر جمال هندسة معماريةجامعة الشر
ق االوسطزهراء أحمد شهاب بوفتي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطزهراء أنور عبدالرزاق حالوة بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتزهراء بدر حمد عل
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطزهراء بدر عل الجدى هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتزهراء حبيب جاسم بوشهرى
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطزهراء حسن عل بوشهرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطزهراء حمد محمد فرج دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازهراء حيدر عل بوجباره بكالوريوس لغة انجلت  
ي الكويتزهراء خالد عبد هللا حسي  

 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي
بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازهراء رضا حسن رضا البلوسر
ق االوسطزهراء عباس حسن الدوىح  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطزهراء عبدهللا عبد الرضا المعتوق بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازهراء عصام عيىسي رجب

ي
 
ق االوسطزهراء عمار حسن رضائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطزهراء فاضل عباس البناى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطزهراء محسن نارص الرصاف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطزهراء محمد عبد الرحمن سالم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازهراء محمد عبود المنصور

ق االوسطزهراء نارص حسي   الحالق بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيازهراء نارص غلوم العابدين بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
 
ق االوسطزهراء هاشم كاظم عارف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي عبد هللا اسماعيل
 
ق االوسطزهراء هائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطزهره جاسم احمد القالف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ف ق االوسطزهره حمد محمد الشر بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطزهره سالم عل زنك بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطزهره عادل أحمد الصايغ دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطزهره عباس محمد الباذر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطزهره محمد ماجد الشماع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطزهره هيثم علي بوعباس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطزهيه محمد راجح الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازياد عبد الوهاب حسن الكندرى بكالوريوس لغة انجلت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةزياد محمد يوسف عبد هللا

ق االوسطزيد اسامه زيد الدري    ع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطزيد اسامه علي الجسىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطزيد اسامه نافذ األدهم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازيد خالد محمد الخالد

ي الكويتزيد عبد هللا محمد المسباح
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطزيد عبدالرحمن مجيد بهمن بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازيد علي عبدالرحمن دشنر

ق االوسطزيد ماجد سلطان المرزوق بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

انزيدان عبد الكريم عبد الرضا زيدان دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 



ي الكويتزين  جمال حمد الفارس
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةزينب  خلف  عبدالرضا الموسوي 

ق االوسطزينب  نادر حميد جراغ هندسة معماريةجامعة الشر
دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتزينب الحوراء عبد المطلب هاشم حسي  

ق االوسطزينب أحمد جاسم دشنر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيازينب أحمد مناع الرشيدي

ي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةزينب أيوب عبد الرزاق البلوسر

ق االوسطزينب بدر عبد هللا حسي   دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ق االوسطزينب جاسم محمد القطان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتزينب جهاد صادق الزلزله

ق االوسطزينب حسن سيد محمد السيد ابراهيم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطزينب حسن علي الشمري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطزينب حسن غلوم حسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطزينب حسن محمد النارص بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

 علي محمد
ي الكويتزينب حسي  

 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطزينب خالد جواد العوض بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطزينب خليل عبد المحسن الشمرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطزينب رائد صبيح بوحمد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةزينب سعد عجيل عراده
يف  يف الشر ي الكويتزينب سمت  محمد رسر

 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي الكويتزينب صالح مصطف  صادق
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطزينب عادل علي بوحمد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتزينب عبد الرضا اكت  رضا
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةزينب عبد هللا اسماعيل عبد هللا
ق االوسطزينب عبد هللا صفر الدمج  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي محمد
 
ي الكويتزينب عبدالعزيز عبدالرضا مندئ

 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطزينب عبدهللا خلف القالف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ق االوسطزينب عصام محمد البلوسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطزينب عل حسن الوايل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةزينب عل حسن بوصخر

ق االوسطزينب عل عبد هللا الصفار بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطزينب علي جاسم الصباغة دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ى ق االوسطزينب غدير خالد الغضوري العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطزينب فهيد مهدي العجىمي بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيازينب كاظم احمد القالف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطزينب كاظم عبد هللا حيدر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطزينب كامل أحمد مؤمن بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطزينب محمد جاسم الخليفه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطزينب محمد جاسم الغريب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطزينب محمد جعفر غلوم جعفر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطزينب محمود سيد موس حياد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطزينب محمود عبد الحميد الشطي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطزينب هشام أحمد شت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطزينب يوسف عبد هللا أحمد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطزينب يوسف محمد الوثيفر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطزينة  محمد عبدالوهاب  القناعي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطزينه خالد خلف الفرحان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ق االوسطزينه علي عبدالكريم جعفر الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطزينه يوسف محمد الجوهر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطسارا أحمد محمد العجىم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطسارا جاسم محمد الكفيف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسارا خالد وليد المطت 
 
ق االوسطسارا علي مسفر العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسارا ماجد سليم مطلق الصانع

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسارا ماطر الحميدى المطت 

ق االوسطسارا متعب ضويج السبيىع هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطسارا مشعل مرزوق الصنيدح هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطسارا معجب سعود العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسارة  عبدالعزيز عبدالمحسن  الزبن

ي ي زايد فهد المطت 
 
ق االوسطسارة بدر الف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسارة عبدالرحمن لطيف جابر بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطسارة فؤاد عبدالرزاق رحمه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسارة محمد علي العبيد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطساره  خالد ماجد الحرئ  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
انساره  محمد حسي   حسي   دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطساره  محمد فهد الدورسي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطساره احمد اسماعيل عبد الكريم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطساره احمد حرئ  المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطساره احمد عبد الحليم الماجد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره احمد عبد هللا عل بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةساره ادعيج خليفه مبارك

ق االوسطساره اسماعيل احمد الفيلكاوي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره أحمد بجاد الماجدي

ق االوسطساره أحمد صالح العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطساره أمت  خالوي الفضلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطساره بدر سعد العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ي الكويتساره بدر عل حسي  

 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره بدر فجر العتين 

ي ق االوسطساره بدر نادر الخرص  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره بدر هزاع الخالدى

ق االوسطساره براك سلطان الفارسي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره برجس راجح فهد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره بندر عبد هللا الفوزان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره تويم نارص العجىم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ى بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره جابر مست  العت  

ق االوسطساره جاسم ريحان محسن بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره جاسم فهد البالول

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةساره جراح سعيد الصعب
 
ق االوسطساره جلعود محمد القحطائ بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي
دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتساره حمود عبد الكريم القلوسر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةساره حميد غدير الضويجي

ق االوسطساره خالد عبد الكريم السالم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطساره خالد مجيد عيدان حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطساره خالد محمد العوي  هان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ي الكويتساره خالد محمد القوب  ع
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطساره خالد مهدى العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره خالد نادر العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطساره خلف جاسم خلف الجاسم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
 
ق االوسطساره خلف نافع العدوائ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةساره راشد سليمان الحداد

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةساره راشد فرحان الرشيدى

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره راشد مبارك العمت 

ي ق االوسطساره راض  فياض العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى  المطت 
ق االوسطساره راكان معيف  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره رائد رجب الرجيب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطساره رجب عبد هللا  العبد الهادي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطساره زامل هضيل العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره زيد عبدالرسول الصايغ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره زيد محمد المسما هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطساره سالم بدر المنصورى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطساره سامي مشهور الطيار العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره سعد بط الخالدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتساره سعد حمد الهيم
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطساره سعد محمد النمالن بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتساره سعود بدر  الصباح
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

 
ق االوسطساره سعود عبد العزيز القحطائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطساره سعود عبدهللا الشمري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةساره سعود فاحس العت  
ق االوسطساره سلمان يوسف حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره سند نايف الهده بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطساره صالح رجب الخياط بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطساره صالح سالم العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطساره صالح مهنا الزيان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره صباح فالح الخالدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره طارق علي الفرج بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطساره طارق مجبل العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةساره طارق موس العطار

ق االوسطساره طالل حماد العجىمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره طالل رسحان الشقيج

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره طالل سيف العتين 

ى ق االوسطساره طالل عبيد المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطساره عادل حبيب سليم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطساره عبد الرحمن جاسم الشمري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطساره عبد الرحمن شجاع العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطساره عبد العال هازع المطت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطساره عبد العزيز سعود الدويسان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انساره عبد العزيز عبد اللطيف السعيد انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطساره عبد العزيز عيىس الصايغ يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطساره عبد هللا خالد الربيع بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطساره عبد هللا دخيل بداح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطساره عبد هللا سلطان المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطساره عبد هللا فالح العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره عبد هللا فهد المهين  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطساره عبد هللا معراج بندر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره عبد هللا نارص عل

ق االوسطساره عبد الهادى صالح فراج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتساره عبدالعزيز عبدهللا دخيل
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةساره عبدالعزيز محمد العورسر 

ي
 
ي الكويتساره عبداللطيف احمد بهبهائ

 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطساره عبدهللا حمد الشالل هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتساره عبدالوهاب مال الياقوت
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطساره عبيد عايد العت   بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره علي أحمد عبد السيد

ق االوسطساره علي خالد الزمام بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره علي طاهر المشي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطساره علي عبد هللا علي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره علي كاظم عثمان

ق االوسطساره عيد لطيف الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
 
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره عيىس محمد الديحائ بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطساره غانم ابراهيم الحساوى بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطساره فالح سالم الشحوم بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطساره فايز حمد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطساره فرحان فهد الرزئ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطساره فالح عبيد العجىم هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره فهد سعد العراده

ي ق االوسطساره فهد سعد المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره فهد عبد هللا القوسي

ق االوسطساره فهد محمد الصالح دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره فوزى سالم السويلم

ق االوسطساره فؤاد فاضل الشكري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطساره فيصل رسحان هادي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطساره فيصل محمد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطساره لؤى محمد بن ناىح  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطساره مبارك علوان العجىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتساره محمد  مفرج الشاهيد
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةساره محمد ابراهيم المهين 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره محمد حمد الصواغ

ق االوسطساره محمد سالم الهاجري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره محمد سعود المتلقم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره محمد عبد هللا الشمار بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي المطت 
ي الكويتساره محمد عبد هللا العارض 

 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره محمد عبدهللا الرشيدي بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتساره محمد علي المشعل
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ى ق االوسطساره محمد فالح المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطساره محمود مال هللا أحمد مال هللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره مسعود حسن محمد حسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره مست  ماطر الظفت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطساره مشارى محمد المشارى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر



بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةساره مشعل سعيد الصعب

ي ي الكويتساره مناىح بدر الظفت 
 
دبلوم ادارة وريادة اعمالكلية الجونكوين الكندية ف

يده ق االوسطساره منصور خليفه الشر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطساره منصور زبار الفضل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره مهدي احمد بهلوان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتساره موس قاسم قاسم
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياساره نادر صالح السليمان

ق االوسطساره نارص سالم الدورسي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطساره نارص محمد العبيد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ى ق االوسطساره نايف جازع المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره نايف سعود الرشيدي

ق االوسطساره نايف سعود العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطساره نايف فالح العجىمي هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطساره نواف فاضل المطرود دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطساره هويدي مليح الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطساره هيثم يوسف صفر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتساره وليد خالد مال هللا
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطساره وليد علي القديرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

يم ق االوسطساره يوسف خالد المخت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطساره يوسف محمد الحشان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةساره يوسف محمد الكندرى

ق االوسطساره يوسف محمد النرص هللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياساره يوسف مرشد العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطسالم  صالح سالم الفهد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسالم جبار مطر العت  

ي العازمي ق االوسطسالم حامد حج  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطسالم حمد سالم الردعان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسالم حمود سالم العت  

ق االوسطسالم رشيد عيد الرشيدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انسالم سلمان راشد الدورسي انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي الكويتسالم صباح حسن أحمد
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطسالم عامر سالم العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةسالم عبد الرزاق محمد الحج 
ق االوسطسالم عل حسي   عل حسي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطسالم غنيم سالم السالم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتسالم قتيبه عبد هللا الشميس
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطسالم مبارك سالم المزين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطسالم محمد ذياب العجىم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطسالم محمد عبد هللا عل عبد هللا بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي العظيمان العجىمي
ق االوسطسالم محمد ماض  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسالم نارص مانع العجىم

ق االوسطسالم يوسف رضيمان الصواغ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطسام باقر مجيد صادق بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسامي عبدهللا سعود سمت  العت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسامي محمد سامي الصالح

ي الكويتساميه خلدون عبداللطيف الصانع
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

 سعد الرشيدى
 
ي الكويتساميه شاف

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر



ي الكويتساميه محمد راشد محمد الهاجرى
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطسبا شبيب حجاج العجىم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطسبأ محمد جلوى رتيبان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسبأ منت  محمد السبيىع

ي الكويتسبيكة عمر محمد البحر
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطسبيكه خالد سامي رجب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسبيكه سلطان نادر الدبوس

ق االوسطسبيكه عبد هللا صالح الشايج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسبيكه محمد عبد هللا الثوين  بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطسج  ثامر حمد اللميع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسج  خالد مرزوق عبدهللا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسج  مصلح عبد الرحمن الرشيدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتسج  نارص خالد خميس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطسج  وليد يعقوب عبدهللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطسدن باسم ممدوح العت   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطسدن طالل حمدان الحمدان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطسدن فاضل حمود الخليفه بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطسدن محمد سالم العجىمي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطسدن محمد عبد هللا الخالوى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسديم جاسم حزمان الميع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطسديم عبد هللا هزاع القحطائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياALMUTAIRIسطام فالح سعد 

ي الكويتسعاد انور عبد هللا العبد هللا
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةسعاد حمد مرزوق العيىس

ي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسعاد خالد علي عامر ماض 

ق االوسطسعاد خالد مرزوق بوخرمه هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطسعاد سعد سليمان الراججي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطسعاد سلمان سعود العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتسعاد عمر محمد البحر
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسعاد فيصل سعود العبيد

ق االوسطسعاد نواف بدر الرندي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطسعاد وليد جعفر المنصوري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطسعد  عبدهللا  سعد  الحرئ  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسعد أحمد سعد األصفر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتسعد حمد محمد العجىمي
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى ق االوسطسعد خالد سعد العمت  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

انسعد خالد سعد محمد سعد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

اح ق االوسطسعد خالد عبد الرحمن الشر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسعد خالد فرج الشمري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسعد خضت  سعود العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسعد ضويج نارص العجىم

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةسعد طراد سعد الخالدى

ي
ق االوسطسعد طالل سعد الرميض  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

انسعد عبد السالم سعد مزيد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتسعد عبدهللا علي الصباح
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطسعد عل سعد ابوكل بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي
ق االوسطسعد علي أحمد البلوسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



ق االوسطسعد فارس سعد األحمد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسعد فهد عبد هللا الصويلح بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطسعد مبارك سعد الرشيدى بكالوريوس تسويقجامعة الشر

انسعد محمد ابداح الدورسي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي ي الكويتسعد مشاري سعد المطت 
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ي الكويتسعدون  فيصل سعدون ابوقماز
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطسعدونه مبارك حجرف هيف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسعود ابراهيم  عبدالرزاق الطبطبائ

ق االوسطسعود ابراهيم يوسف اليوسف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسعود أحمد شط العت  

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسعود أحمد محمد العليىم بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطسعود بدر سليمان المشوىطي بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطسعود بدر عبد العزيز النهام يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ى ق االوسطسعود ترىك واصل المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسعود جاسم حمود الحرئ  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطسعود جمعان حمد الشمرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطسعود حماد عبد هللا العجىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطسعود حمود نايف المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

يف ق االوسطسعود خالد عبد هللا رسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ان ي الكويتسعود خالد علي القمت  
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

انسعود خليفه سعيد نصيب دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتسعود رائد سعد سكي   الكندرى
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

 العجىم
 
ق االوسطسعود سالم شاف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسعود سالم محمد بن نارص

ي ي الكويتسعود سعيد سعود المطت 
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةسعود سليمان ترىك الصالح

ق االوسطسعود صالح احمد النمش هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطسعود ضويجي مطلق الضويجي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسعود ضيدان محمد السبيىعي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطسعود طلب سعدى الظفت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسعود عادل مطلق المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطسعود عبد العزيز أحمد بوشهرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسعود عبد العزيز دخيل الحميدان

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسعود عبد العزيز سعود الشمري

ق االوسطسعود عبد العزيز عبد الرحمن المنصور بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتسعود عبد العزيز مال هللا الشهاب
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ى بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةسعود عبد هللا سعود السمت 

ق االوسطسعود عبدالعزيز احمد الكبان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسعود عبدالعزيز سعود السلطان

ق االوسطسعود عبدالعزيز محمد الشعالن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطسعود عذئ  سعود الشط بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

انسعود عمر عبد هللا الرشيدى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 
ق االوسطسعود فاضل عيىس دشنر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطسعود فالح سعود العجىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةسعود فالح سعود المتلقم

ق االوسطسعود فهد ضاوى العصيىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

اك بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسعود فهد نارص الت 



ق االوسطسعود فيصل فالح الحرئ  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطسعود مبارك جهجاه بصمان الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطسعود محمد حسن الطيب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةسعود محمد حمد الرشيدي

ق االوسطسعود محمد سعود الرقوه بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

انسعود محمد عبد المحسن النارص دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطسعود محمد مطر العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسعود مشاري دغش الحجرف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسعود مشعل حسي   الكندرى

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسعود مشعل سعود العتين 

ق االوسطسعود مشعل عبدالعزيز بوعرىكي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسعود نواف مبارك سويد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسعود هنيدى حباب الرشيدى

ق االوسطسعيد جابر سعيد الهاجري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 سعيد الرشيدى
 
ق االوسطسعيد ظاف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطسعيد هادى سعيد الحيمر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسكوت طالل علي العتين 

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةسكينه فيصل عبدالحميد اسماعيل

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسكينه محمد نائل العبد هللا

ق االوسطسالفه بدر نايف الدورسى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ق االوسطسلسبيل مبارك محمد الديحائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطسلطان بندر زائد العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتسلطان حمود محمد الرشيدي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطسلطان خالد محمد الديول بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتسلطان سامي علي الدبوس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطسلطان طالل عبد هللا الكندري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسلطان عارف هالل العت  

ق االوسطسلطان عبد هللا سلطان العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسلطان عواد صالح المطت 

ى ق االوسطسلطان فايز عوض المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطسلطان محمد بجاد المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسلطان محمد راشد البذالي

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةسلطان محمد سلطان العجىمي

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسلطان مفلح حسن الظفت 

ق االوسطسلطانه محمد مبارك الدورسى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسلمان احمد اسماعيل عبد الكريم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتسلمان احمد صالح حاجيه
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسلمان أحمد حسن البلوسر

ق االوسطسلمان أمان صالح أمان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتسلمان جمال علي الهزيم
 
بكالوريوس وسائل اعالميةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطسلمان جمعان سلمان االشقر العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسلمان حسي   فرحان المحيسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطسلمان خالد غازى الحرئ  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطسلمان ساير فهد  المطت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطسلمان رسحان عبد الوهاب الشمال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطسلمان شاكر صاحب شكر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطسلمان شجاع دلي العت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



يف  ي الكويتسلمان طالل مد هللا الشر
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطسلمان عبيد ضويج السبيىع دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطسلمان عصام قاسم أبل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسلمان فهد شحاذ الصليل بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
 
ق االوسطسلمان محمد جريش العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتسلمان محمد عبد هللا العجىمي
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةسلمان مسفر سلمان خاشقها

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسلمان نارص حسن العتين  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطسلمان وليد عل المصيليخ بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطسلمان يوسف رسحان الهندال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
 
بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةسلمان يوسف عبيد الديحائ

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةسلمان يوسف مراد جاسم

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسلىم رايف دهاش الرويىع بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتسلىم عبداللطيف حمد السالم
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسلىم عياد عيد الحرئ 

ق االوسطسلىم فيصل راشد العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسلىم مرزوق حويرص  الرشيدى هندسة معماريةجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسلىم مشعل عايض القحطائ

ق االوسطسلوى صالح محمد محمود بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسلوى عباس درويش الشمال بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتسلوى لورانس  فهد الصباح
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسليمان  احمد  سليمان  الجت 

ق االوسطسليمان ابراهيم السيد محمد السيد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطسليمان ابراهيم سليمان ابراهيم عبدالعزيز العبيد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطسليمان جمعه فرحان خلف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسليمان خالد حسن الحرئ 

ق االوسطسليمان خالد فرحان المرزوق بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتسليمان سالمه يعقوب البشت 
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطسليمان صالح عبد هللا االبراهيم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسليمان طه سليمان الجريد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسليمان عباس عبد الرزاق الخياط دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطسليمان عبد هللا سليمان المشيط بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسليمان عبد النارص حمود الحمود

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسليمان عبدالرحمن عبدهللا الماجد

ي الكويتسليمان عبدهللا سليمان الهنيدى
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطسليمان عيد بطاح الدوي  هيس بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسليمان محمد ابراهيم الفيلكاوي

ي
 
ق االوسطسليمان محمد حسي   العمائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسليمان منذر خليفه الفوزان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتسليمان وائل اسماعيل البالم
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطسليمه محمد خالد فتح الدين بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتسما نسيم بشت  عرار
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةسماء فالح سالم العجىمي

ة سعود محمد الراججي ق االوسطسمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ه صالح صالح العجىم ق االوسطسمت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتسند راشد سعود الريش
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

 سند الجميل
 
ي الكويتسند شاف

 
دبلوم محاسبةكلية الجونكوين الكندية ف



ق االوسطسند منصور جاسم عجيل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطسندس احمد ظاهر الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطسندس سالم طالل عامر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطسندس طالل ابراهيم فاضلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسندس عبدهللا سالم الصليل

ق االوسطسندس عقيل احمد الفارس بكالوريوس تسويقجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةسندس محمد مهاوش السعيدى

ق االوسطسندس محمود احمد بارون دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطسندس مشعل فايز المسباح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطسهاير ابراهيم سعد العتين  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطسيد جعفر مجيد سيد محمد السيد إبراهيم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتسيد حسي   سيد محمد  شمس الدين عاملي
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطسيد سعود محمد سيد حسي   ابراهيىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةسيد عباس سيد عل سيد عابد الموسوى

ق االوسطسيد عبد المحسن محمد سيد عبد هللا الرفاع بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسيد عبدالرحمن علي  زين العابدين الرفاعي 

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسيد علي وليد عبدهللا سيدعلي

ق االوسطسيد محمد عماد سيد باقر الشخص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةسيد مهدي حمود مهدي طاهر

ق االوسطسيد نجيب ضياء الدين سيد علي الموسوي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةسيد يعقوب علي صادق الزلزله

ي 
 
ق االوسطسيدهاشم  سيدعماد سيدهاشم  الطبطبائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسيف عايض سيف العتين 

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياسيف فارس فيصل العت  
 
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياسيف قايد حمود العدوائ

ي ق االوسطسيف مشعل سيف العتين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ى ق االوسطشادن طالل سعيد المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتشادن عمر علي الوزان
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

 الهاجرى
 
 جابر شاف

 
ق االوسطشاف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي العازمي
 
ي أحمد شاف

 
ق االوسطشاف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي عواد محمد الرشيدى
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةشاف

ق االوسطشامان عايد شامان الشمري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطشامخ فهد عبد العزيز العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشاه زنان مهدى محمد جعفر مهدى

ق االوسطشاهه عادل عل عبد الكريم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةشاهه عادل محمد النفيص

ق االوسطشاهه فهاد نارص فهاد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشاهه فؤاد سالم الحشاش

يده الشمري ي الكويتشاهه محمد عجيل الشر
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي الكويتشاهي   صقر  غانم الذياب
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطشاهيناز زهت  بدر االستاد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطشبيب رشيد شبيب الرشيدى يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطشبيب سعد عبد هللا الرشيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطشبيب فالح شبيب فالح حجيالن بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتشجن جمال عبد الرحمن الرشيد
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشجون  جاسم  عبدالرحمن  العلي

ي ق االوسطشدن سعد فهد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ق االوسطشدن علي حسي   عبود بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشدن وليد محمد السعيد

ق االوسطشذر مؤيد يوسف الكندري بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطشذى احمد خشان الخالدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتشذى طالب األسود البذال
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي الكويتشذى فهد محسن الحرئ 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

اف وليد علي الصويلح ق االوسطرسر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

وق انور مبارك فحيمان ي الكويترسر
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

وق خالد محمد البناي ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
وق عيىسي عل بلوسر ق االوسطرسر بكالوريوس تسويقجامعة الشر

وق قاسم عبد الرحمن المهدي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةرسر

وق مزيد عبد هللا راشد ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
وق مهدي صالح بوخمسي   ي الكويترسر

 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

يفة بدر غلوم الفيلكاوي ي الكويترسر
 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

يفة محمود ابراهيم محمد ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

يفه خالد صالح الشعبان ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

يفه شاكر عبد الكريم الصالح ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

قاوى يفه صالح عبد هللا الشر بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيارسر
يفه طارق محمد العوض  ق االوسطرسر هندسة معماريةجامعة الشر

يفه عبد الرحمن سعيد الزيد ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

يفه عل عبد عل االبراهيم ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

يفه علي حسي   القبندي
ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

يفه علي سعد بورسل
ق االوسطرسر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

يفه عياده خشمان الحرئ 
ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

يفه فهد عبد هللا الغانم ي الكويترسر
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

 حسي   باقر
يفه مصطف  ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

يفه نبيل جوهر أحمد ي الكويترسر
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ى يفه وليد عجيل سودان العت   ق االوسطرسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشعاع جاسم عل الدبوس يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطشعاع سعيد محمد الهاجرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشعيع ردن حمود الخالدى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشمايل عبدهللا محمد العت  

ق االوسطشمايل يعقوب سلطان السالىحي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
 
ي الكويتشمالن جاسم محمد المحورف

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي الكويتشمالن طارق عل حسن محمد
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطشمالن عثمان خليل الخليل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشمالن عل شمالن الشمالن بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشمالن عماد شمالن الحساوي 

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتشنفه مسعود ذياب العجىمي

ي الكويتشهاب حسن حمد الشمري
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي الكويتشهاب خالد غلوم علي
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطشهاب فيصل حسن شهاب بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطشهاب مساعد عبدالرحمن  المانع  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشهد  عبدهللا جواد البوشهري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشهد ابراهيم محمد المرشد بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشهد احمد سعد الشمرى

ي ق االوسطشهد احمد محمد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ق االوسطشهد أحمد حمود هويشل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتشهد أحمد علي سند السند
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطشهد أحمد مختار الرصاف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطشهد بدر فهد العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشهد بدر فيصل مندى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشهد جالل مبارك الضاعن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى ق االوسطشهد حسن كاظم العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطشهد حمد جمعه البصت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطشهد خالد بدر الذكت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الرصاف ق االوسطشهد خالد عبدالنن  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشهد خلف محمد الفضلي بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطشهد خليل صالح الخباز بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشهد راشد احمد الرشدان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشهد رائد حسن العسعوس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطشهد ربيع أحمد مرزوق بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياشهد زيد مطر الظفت 

ق االوسطشهد سالم اسحق شداد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطشهد سعد محمد بالم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشهد سليم سعد الرويىع

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشهد سمت  صادق حسن بكالوريوس لغة انجلت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشهد سويلم عبدهللا الرشيدي

ى ق االوسطشهد صالح حمد العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشهد صالح غالب أبورزق

ق االوسطشهد صالح محمد عبد الرحيم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتشهد طارق ابراهيم الحلواىح 
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتشهد طالب األسود البذالي
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتشهد عادل عل حاىح 
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطشهد عادل مبارك العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشهد عامر خلف التميىم دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ي الكويتشهد عبد العزيز عبد هللا الفيلكاوي
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطشهد عبد هللا حسي   القالف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتشهد عبد هللا سعد العجىم
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياشهد عبد هللا طعمه الشمرى بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطشهد عبد هللا مزعل محمود بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطشهد عبد النارص مانع ال دري    ع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطشهد عبداللطيف حسن المرهون بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشهد عالء محمد حسي   االمت  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطشهد عيىس حبيب الجريدان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطشهد فاضل محمد المسلم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطشهد فهد سعد العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطشهد فهد عبد العزيز الغانم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشهد فهد نهار عبدهللا الخالدى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتشهد مبارك عبد هللا الخميس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطشهد محمد سعود السالم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطشهد محمد شيحان الظفت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشهد محمد صالح العبوه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشهد محمد عبدالمنعم الشمرى



ق االوسطشهد محمد فاضل الكندري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشهد مشاري محمد العفاسي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطشهد مشعل بدر االشوك يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتشهد مؤيد خزعل الفرس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

انشهد نارص عبد العزيز الشمرى انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطشهد نارص عبد المحسن العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطشهد نارص مسعود العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطشهد نواف محمد دشنر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةشهد هادى حمد الدورسى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشهد هباس متعب الشمرى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشهد يوسف عاضي الجميلي

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةشهناز علي عوده الفضلي

ي الكويتشوق انور علي نزر
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطشوق أحمد عبد الرزاق مرزوق بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطشوق بدر سلمان البلوسر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطشوق بدر محمد كلندر الكندري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشوق جابر محمد الحمدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطشوق جديع فارس المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياشوق جالل شاكر فليحان العت  

ق االوسطشوق جمال عبد العزيز الشطي هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطشوق حمود سلمان الناجم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتشوق خالد عبد هللا الرشيدي
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي الكويتشوق خالد عبد هللا محمد
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطشوق طالل راض  العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشوق عبد الرحمن مرزوق العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشوق علي عبد هللا الحيان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطشوق غازى سام عبد السالم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ي الكويتشوق غانم غنيم المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطشوق فؤاد عبدالرحمن بلباس دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطشوق فيصل حسن االشوك بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشوق فيصل عامر العجىم

ق االوسطشوق كمال عبد هللا الصانع بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطشوق ماجد محمد األنصارى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشوق مالك ضارى الشمرى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشوق محمد صالح الهدهود

ق االوسطشوق محمد عبيد السهل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ق االوسطشوق محمد غازى العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشوق محمد نارص العتين  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطشوق مساعد حج  الخياط العازم هندسة معماريةجامعة الشر

ى ق االوسطشوق مشاري محمد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطشوق مشعل نارص فهد نارص بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةشوق مطلق مفلح الرشيدى

ق االوسطشوق موس محمد الزويد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشوق نواف سمت  السعيد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطشوق هادى عل العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشوق يوسف احمد الكندرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشيخة  ابراهيم  عثمان  الفري    ح  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر



بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخة حمد إبراهيم  األنبىعي

يم بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخة سليمان علي المخت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخة عبدالهادي عبدالرحمن النويف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخة يوسف عبدالحميد المنصور

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه  مشاري عيىس المطوع

ى ق االوسطشيخه احمد حمدان العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشيخه احمد سعد الرشيدى

ق االوسطشيخه الحميدي صالح محمد عبد هللا بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطشيخه أحمد فرحان الضفت  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطشيخه بدر جوده الفضل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه بدر فاروق اليحن 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشيخه بدر محمد المنيخ

ي
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه جمال أحمد القلوسر

ق االوسطشيخه حمد حمود الردهان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه حميدي مطارد عشيان

ي الكويتشيخه خالد سعد العبدهللا
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي ق االوسطشيخه خالد مطلق الظفت  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطشيخه خلف ابراهيم الرامزي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي العقيلي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشيخه خليفه ناىح 

ق االوسطشيخه راشد عامر الهاجرى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتشيخه رياض عبدالوهاب  القرطاس
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

ق االوسطشيخه صباح حمدان العازمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطشيخه صالح عبد هللا المنيس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشيخه طارق عبد الكريم المنيس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه طارق فهد المهين 

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه طالل أحمد المنصور

ق االوسطشيخه عادل عيد فارس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه عبد الرزاق حشاش العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه عبد العزيز علي العلي

ق االوسطشيخه عبد هللا ابراهيم الخلفان بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه عبد هللا عيىس بولند

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه عبدالعزيز أحمد الكندري

ق االوسطشيخه عبدهللا عويضه العجىمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه عصام فالح العجىم هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطشيخه عماد عبد هللا سليمان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه فالح فارس السبيىع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه فالح نومان الظفت 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه فرحان نعمه الشمرى

ق االوسطشيخه فهد أحمد العيىس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطشيخه فهد جاسم الحساوى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطشيخه فهد صادق الفهد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه فواز ترىك الهاجرى بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه فواز سالم الحصينان

ق االوسطشيخه فيصل سعيد عابد سعيد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطشيخه كليب بداح المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةشيخه ماجد سلطان عل

يف ق االوسطشيخه مبارك عل رسر هندسة معماريةجامعة الشر



ي الكويتشيخه محمد احمد الكندري
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشيخه محمد جاسم الشهاب

ق االوسطشيخه محمد سعود الحسن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه محمد عبد القادر العبد القادر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتشيخه محمد عبد هللا الحوىط
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي ق االوسطشيخه مطلق مشعل المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطشيخه نايف عبد هللا العجىمي هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطشيخه نواف احمد الهزاع هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيخه نواف خميس الخميس

ق االوسطشيخه نواف صالح العتيق بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشيخه يوسف صالح البط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطشيماء أحمد ابراهيم الفيلكاوي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الغريب
ق االوسطشيماء سالم راض  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطشيماء سعد حلو العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةشيماء عادل حسي   الحامد

ق االوسطشيماء محمد احمد المشعان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطشيماء محمد أحمد صالح هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطشيماء هذيل نافع الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتشيماء وليد عل المياس

ي بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياشيهانه مبارك رسحان العتين 

ي ي الكويتشيهانه منصور شخت  العت  
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطصافيه بدر سعود العجىمي هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطصافيه مبارك سعد الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطصالح  يارس باقر اسدهللا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطصالح احمد صالح الدهيىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطصالح حمد صالح الحمود المطلق بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطصالح سيد محمد أحمد سيد عبدالحم الرفاع بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

 حويل السهل
 
ق االوسطصالح شاف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةصالح طالل فالح العت  

ق االوسطصالح عبد هللا سعد األدغم العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انصالح عبدهللا صالح الغفيل انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي الكويتصالح عل جاسم بوعباس
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ق االوسطصالح علي حسن ابراهيم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطصالح فهد عبد العزيز العبد الغفور دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي محمد الهاجري
 
ق االوسطصالح الف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطصالح محمد جاسم بوحمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطصالح محمد صالح العمارى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطصالح محمد صالح الفقعان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياصالح محمد عبد الملك النوري

ق االوسطصالح مخلد صالح مليس بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةصالح نارص صالح التنيب

ي الشمري
ق االوسطصالحه مشعل مطلق ثوين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطصبا بدر يوسف الرمح بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطصبا حميدان نعمان الحميدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطصبا محمد بدر خرص  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةصبا نواف صالح العتيق

ق االوسطصبيحه محمد عبداللطيف الطاهر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



ق االوسطصبيحه مشعل طالب الرفاع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطصفيه محمد عبدهللا عبدالرحيم الكندري يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي ق االوسطصقر شالح صقر المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةصقر عجيل خالد الشاهي  

ي
 
انصقر علي عبد هللا العدوائ دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطصقر غانم صقر الغانم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطصقر فهد محمد الدغيشم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى  حمود الظفت 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياصقر الف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةصقر نادر صقر العضيله

ق االوسطصقر وليد صقر البسام بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةصقيل أحمد غريب الشمرى

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةصيتا زيد محمد المطت 

ق االوسطصيته خالد شجاع السبيىع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطصيته خليفة عبد هللا الكفيف بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةصيته سعد جابر الحجرف

ي الكويتضارى احمد عبد الكريم العيدان
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةضارى الحميدي مكىم الذايدى العت  

ق االوسطضارى حبيب علي الحبيب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطضارى خالد عبد الرزاق الهندال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطضارى صالح عقاب سودان عقاب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطضارى مشعل مخلف الجنفاوى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةضارى نبيل طه الراشد

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةضارى نواف محمد منصور

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياضاري بدر صالح مخيلف العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياضاري عادل عيفان عيفان بكالوريوس هندسة االلكتر

ي ي الكويتضاري عبد هللا محسن المطت 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةضاري عواد محمد الرشيدي

ق االوسطضاري فهد عبد الرحمن الجحيل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطضاري فواز فالح سالم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ى ق االوسطضاري مشعل هالل المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةضاري مطلق ظاهر الرشيدي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةضاري منصور علي المبارك

ي ق االوسطضاري منيف فرحان العت   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياضاري نواف حسي   الجمل

ي
 
ي مظعون الدلمائ

 
بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياضاري هائ

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياضاويه عبد هللا مبارك الحجرف

ي ق االوسطضحوي سلطان ضحوي المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
انضج  أحمد جاسم  السن  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ى ي الكويتضج بدر حمود البحت 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةضج سالم عاجل الظفت 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةضج عبد الكريم صنت الحرئ 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةضج علي محمد المزين

 سعد الرشيدى
 
ق االوسطضج الف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطضج محمد حسي   العمر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةضج محمد مجبل المطت 

ق االوسطضج نارص صقر العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ار احمد عبد الوهاب القطان ق االوسطرص  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ي بدر صالح حماد
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياض  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي سعد عبد الكريم مطر
ق االوسطض  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي ماجد عبود العتين 
ق االوسطض  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
 
ي منصور نارص الخراف

ق االوسطض  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطضياء بندر مجاهد المطت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسططارق جاسم محمد الفودرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةطارق خالد طارق الحيدر

ق االوسططارق طاهر مطلق ابوعباس دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةطارق محمد حسي   العسعوس

ق االوسططفله  ترىكي زامل السبيىعي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسططالل  دبوس محمد الدبوس بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسططالل  نارص صالح المحسن بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسططالل احمد طعان حمود دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةطالل انور عبدهللا القصت 

ق االوسططالل بندر عادي الخالدي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسططالل بندر نايف الرشيدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسططالل جمال مبارك الدويله بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطالل حسي   بدر العتين 

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياطالل خالد خت  هللا بن عبدهللا
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطالل خلدون يوسف العتيفر

ق االوسططالل سعد جزاء الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتطالل سعد محمد الشويىع
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

 الشمرى
 
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةطالل سعود الف

ق االوسططالل سليمان عبدهللا السالم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتطالل صالح محمد الكندري
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ق االوسططالل عبد هللا راض  احمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسططالل عبد هللا غازي العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسططالل فاضل عباس كرم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةطالل فهاد طالع الصليل
بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةطالل فهد دهام الحسين 

ق االوسططالل مبارك محمد العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسططالل مشارى حسي   محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةطالل مشعل أنور عبدالقادر

ق االوسططالل مشعل عبدالحسي   محمد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياطالل مشعل كامل الضفت 
ق االوسططالل وائل محمد الخرص  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسططالل يوسف سلمان اليعقوب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسططيب النوايا عبيد فجرى مرزوق دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسططيبة خالد عبد هللا الصقهان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسططيبة عبد الرحيم سلمان ابراهيم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتطيبة عيىس عبد العزيز المجرن
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسططيبة وليد أحمد سلمان دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسططيبه ابراهيم عل المناع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسططيبه أحمد عبد الرحيم عبد هللا الكندري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسططيبه بدر علي علي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسططيبه جمال عبدهللا الشايع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطيبه خليل ابراهيم العوض 



انطيبه صالح مطر الشمرى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتطيبه صقر حمود الحربان
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطيبه عادل ابراهيم الراشد بكالوريوس لغة انجلت  

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياطيبه عبد السالم نارص الشط بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسططيبه عبد العزيز رياض حسن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسططيبه عبد هللا خالد الحمد دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسططيبه عبد هللا نارص الطراروه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسططيبه عل يوسف العلي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسططيبه علي جاسم العصفور بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسططيبه فهد حسي   المير  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتطيبه محمد حسي   العطيه
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطيبه محمد نوح المهنا

ق االوسططيبه مشعل محمد المسند بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياطيبه مشعل يوسف الزايد

بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةطيبه نواف بدر المجادي

ق االوسططيبه نواف محمد اباالخيل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي محمد الهولي
 
ق االوسططيبه هائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسططيبه هشام يوسف بوكت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
ق االوسططيبه وليد خليل سبنر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسططيبه وليد عبد هللا البلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسططيبه يعقوب صالح النهام بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةطيف راشد عبد هللا العتيق

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةطيف سعد محمد السعيد

ق االوسططيف عيد صبيح الشمرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسططيف فالح مناور المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسططيف مساعد دخيل العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسططيف نارص سالم الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسططيف نارص عوده الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسططيف نواف مخلد الديحائ بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطعادل أحمد محمد عبد روز دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعادل عبدالعل حسي   احمدى زاده بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعادل عمار علي جاولي هندسة معماريةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعادل محمد صالح المطت 

ي الكويتعادل هشام سليمان الفرحان
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعادل وائل عادل محمد
ق االوسطعالية مهند صالح الحصي   بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعاليه احمد عل المطرود بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعاليه خالد ابراهيم دنبوه هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةعاليه خالد عواد الشبل

ى ق االوسطعاليه خالد نور المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعاليه ضيف هللا مجبل الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعاليه طارق سام العليوى

ىك ق االوسطعاليه عادل ابراهيم التر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعاليه فهد محمد عبدهللا حذيان حصوان العجىم

ق االوسطعاليه مطر عبد هللا الرشيدي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطعاليه نارص حج  الهيف  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطعاليه نارص شجاع المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ق االوسطعاليه نارص عبد هللا السبيىع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعاليه نارص نشىم العت  

ق االوسطعامر فهيد مبارك العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعامر نواف خليفه الشمرى

ي ق االوسطعايش  محمد عايش المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعايشة علي عبدالرحمن الغانم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعايشه أحمد ابنيان المويزري

ق االوسطعايشه جاسم محمد طميهت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعايشه فهد عبد الرحمن الدويسان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعايشه فهد عبد هللا الدوىح 

ق االوسطعايشه مبارك محمد المزعل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعايض عبدهللا عايض السعيدى

ي الكويتعائشة حسن أحمد خميس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعائشة خالد عل الكندري هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطعائشة خالد نورى الفضلي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشة فارس مناىح المطت 

ق االوسطعائشه  فهد حمد الحيان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه  محمد  هاشل  العجىمي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطعائشه  وايد احمد الفويرس  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

انعائشه ابراهيم خضت  العلي انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطعائشه احمد حمدان الصويان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه أحمد ابراهيم المفتاح بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطعائشه أحمد جوهر مبارك نصيب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه أحمد حسن الكندري بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعائشه أحمد حمد الشطي

ق االوسطعائشه بدر حمد الماص هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطعائشه بدر مرض  االذينه بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعائشه جاسم خليل الضاهر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه جاسم محمد الدواي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعائشه جمال حمود التوره دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتعائشه جمال فالح العازم

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعائشه حامد عبد العزيز العمار

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعائشه حامد عبد هللا العوده

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه حمد ضاهر العت  

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعائشه حمود بركه النومس

ق االوسطعائشه خالد أحمد الحسن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعائشه خالد بداح العتين 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه خالد ذياب الذياب

انعائشه سعود فانوس الشمرى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه سعود يوسف مدوه

ق االوسطعائشه سالمة محمد الكندري دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعائشه سليمان محمد السبيىعي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعائشه صهيب اديب العوض  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعائشه عادل علي الرميح

كيت هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه عبد الرحمن حامد التر

ي
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعائشه عبد الرحمن عبد العزيز البلوسر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعائشه عبد هللا شاوى القالف



 
ق االوسطعائشه عبد هللا ظاهر العدوائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعائشه عبدهللا عايض العازم

ي الكويتعائشه عبدالملك محمد الفيلكاوى
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعائشه عل راشد الرندى بكالوريوس تسويقجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه علي ابراهيم الدورسي

ي ق االوسطعائشه عواض عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه فهد سعود العل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ىح  ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعائشه فواز محمد المعورسر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه فوزى عبد العزيز المسعود

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه فيصل فالح الهديه

ق االوسطعائشه قمالس مطلق القمالس بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه محمد أحمد الكندرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعائشه محمد سعيد العامرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعائشه محمد سند الحرئ 

يدي ي الكويتعائشه مشعل عبد هللا محمد الت 
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي ي الكويتعائشه منصور عل العتين 
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطعائشه نارص عيد الشمري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعائشه نبيل محمد مراد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعائشه هيثم عوده الدورسى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعائشه وليد عبد الوهاب الخراز بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتعائشه يحن  عبد الرحمن الشايع
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطعباس أحمد عبد الهادى الخياط بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعباس رائد عباس حسن محمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعباس طارق علي مال علي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعباس عبد األمت  محمود بوعباس

بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةعباس عبد الرسول علي محمد صالح
ي الكويتعباس عل حسي   التفر

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعباس غانم حمزه رصخوه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعباس محمد حسن الخواجه بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن ابراهيم شعيب الطراروه دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعبد الرحمن ابراهيم عبد الكريم يوسف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن احمد سعد فرج
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد الرحمن احمد فهد الحمدان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن ارحمه سالم ارحمه

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد الرحمن اسماعيل احمد عباس

ق االوسطعبد الرحمن أحمد راشد العمران بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن أحمد مشاري الحبيب
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبد الرحمن جمال خنياب السالم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن جمال طاهر جمال بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن جمال محمد الجارس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ي الكويتعبد الرحمن حافظ عبد الرسول معرف

 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد الرحمن حسي   فاضل الكندرى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن حمد جاسم محسن
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن حمد عوض المطت 

ي الكويتعبد الرحمن حمد محمد الزوير
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد الرحمن خالد علي اليعقوب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن خالد مطر جرمان



ق االوسطعبد الرحمن سالم جدعان العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبد الرحمن سالم سلمان العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن سالم عل نظر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ار ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن سعد زايد الشر

ي ق االوسطعبد الرحمن سعد سلمان العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن سعد عايض الهاجرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انعبد الرحمن سعد عبد هللا المنصور دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد الرحمن سيف حمد الهاجرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
يف محمد العوض  ق االوسطعبد الرحمن رسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن صالح حمود المعييف

ق االوسطعبد الرحمن طارق محمد السويلم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عادل جاسم بوراشد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا دينار مبارك دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن عبد هللا شالل العتين 

ي ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا فهد المسباح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا محمد الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا مرزوق محمد دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر
 
ق االوسطعبد الرحمن عبد هللا مسفر العدوائ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن عبد المحسن عبد الرحمن البناى بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبد الرحمن عدنان صالح العبيد هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن عل احمد عبد الرحيم
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد الرحمن عل فالح العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد الرحمن علي عايض الرشيدي

ق االوسطعبد الرحمن علي مطلق السبيىعي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن عيد جاسم الرمضان الهاجرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتعبد الرحمن عيىس أحمد الذوادي
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتعبد الرحمن عيىس عبد الرحمن احمد
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن عيىس هاشم الكندرى بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتعبد الرحمن غانم نارص العتين 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطعبد الرحمن فالح سعد االصفر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

انعبد الرحمن فالح سمران العتين  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد الرحمن فهد عبد الرحمن الصدي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن فهد عبد الرحمن النارص دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

كه ي الكويتعبد الرحمن فهد محمد الت 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعبد الرحمن فهد محمد الجعيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن فهد مزعل البحر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن فيصل عبد الكريم مال عواد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ى ق االوسطعبد الرحمن ماجد عبد الرحمن المشر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعبد الرحمن محمد ابراهيم االنصارى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن محمد الحميدي الظفت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن محمد عبد هللا القوب  ع

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن محمد عبد الوهاب مال محمد

ق االوسطعبد الرحمن محمد عل العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن محمد عل محمد
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي ق االوسطعبد الرحمن محمد علي المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن محمد علي محمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر



ي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد الرحمن محمد مذكر المطت 

ق االوسطعبد الرحمن محمود صقر النجدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن محمود يعقوب الشط دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ق االوسطعبد الرحمن مشعل ذياب العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن مشعل محمد الماجد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى ق االوسطعبد الرحمن مظهر عبدالرحمن  العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن ممدوح دهام العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبد الرحمن موس ابراهيم الريش بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن مؤيد عنت  فرج دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد الرحمن نارص فهد الصادر بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي الكويتعبد الرحمن نايف محمد أبوحماده
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعبد الرحمن نبيل محمد مراد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الرحمن نواف عبد الهادي الجري دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن هيثم حمود الوزان

ي
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد الرحمن وائل ابراهيم البلوسر بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعبد الرحمن وليد خالد الرشيد دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةعبد الرحمن وليد مساعد العتين 

ق االوسطعبد الرحمن يعقوب نارص المعيل دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد الرحمن يوسف احمد عبد هللا

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الرحمن يوسف حسي   القناعي

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد الرزاق احمد عبد الرزاق المطوع بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبد الرزاق محمد متعب الرشيدي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتعبد العزيز  طالل حمود الخده
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز  عمر  عبدالعزيز الياسي  

ق االوسطعبد العزيز ابراهيم خلف اللهيدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطعبد العزيز احمد عبد العزيز الخرص  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد العزيز احمد علي احمد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز احمد نارص الشمرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز اسامه محمد االثرى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز اياد عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتعبد العزيز أحمد عل القبندى
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز أيمن ابراهيم مال هللا

ق االوسطعبد العزيز باسل غانم المطر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز بدر عبد هللا الرباح

ي الكويتعبد العزيز جواد حسي   الحداد
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي  علي المغرئ 
ق االوسطعبد العزيز حسي   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

 
ق االوسطعبد العزيز حسي   محمد اشكنائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز حمد عايض المرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطعبد العزيز حمود طويل العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز خالد عبد الرحمن الصقر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز خالد عبد العزيز العبد المنعم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز خالد عوض الحرئ 

ق االوسطعبد العزيز خالد مبارك الدليىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز خليل ابراهيم الجاسم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز دخيل عيد المطت 

ق االوسطعبد العزيز راتب علي العريفان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز رسام محمد الحرئ 



ق االوسطعبد العزيز سالم حزمي العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز سالم مبارك العت  

ق االوسطعبد العزيز سام جاسم مال يوسف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبد العزيز سعد دهام الرشيدى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز سعود عبد العزيز قاسم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز سعود عل المرشاد بكالوريوس هندسة االلكتر

ى ق االوسطعبد العزيز سعود فالح المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز سلطان عبد الكريم السلطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

انعبد العزيز سلمان عل الراشد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

انعبد العزيز سليمان داود المروان دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز سماح شداد الرشيدى

ق االوسطعبد العزيز سند سحىم العجىمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز شايع عبد العزيز الشايع بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز صالح عبد الكريم المكيىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز صالح عبد الرحيم الفودري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز طارق خليل حسن بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

يف ق االوسطعبد العزيز طالب حبيب الشر بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز طالل حبيب االبراهيم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد العزيز عادل عبد العزيز الغانم

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز عادل علي الدائ 

ى ق االوسطعبد العزيز عبد هللا احمد العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

انعبد العزيز عبد هللا حمد الجمعه دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد العزيز عبد هللا راشد عبد هللا بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز عبد هللا شحاذ الصليلي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد العزيز عبد هللا طالب المال

ي الكويتعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز النرص هللا
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز بن سلطان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي الكويتعبد العزيز عبد هللا غازي العتين 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطعبد العزيز عبد هللا محمد الكندري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز عبد هللا نجم العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز عبد هللا يوسف مدوه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطعبد العزيز عبد المحسن رسحان العت   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد العزيز عدنان حيدر السلمان

ي
ق االوسطعبد العزيز عدنان موس البلوسر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد العزيز عل احمد عبد الرحيم
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد العزيز علي صباح العصفور دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي
 
ق االوسطعبد العزيز علي فهد العدوائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطعبد العزيز عويد عواد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز فوزي عبد العزيز المسعود بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز فيصل عبد الرحمن البناي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبد العزيز فيصل عبد هللا العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز فيصل فهد الشعين  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد العزيز مبارك عايد العازم دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ق االوسطعبد العزيز محسن سعد عبد هللا بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطعبد العزيز محسن محمد الزعن  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبد العزيز محمد أحمد الصت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز محمد جودي درويش جاسم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر



ق االوسطعبد العزيز محمد حجاب العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز محمد حيدر مقامس بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ق االوسطعبد العزيز محمد عبدهللا حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز محمد عيد الجويشي العازمي

ق االوسطعبد العزيز محمد فهد الميع دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

زا ي الكويتعبد العزيز محمد محسن مت 
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبد العزيز محمد معدى العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز محمد يوسف المال بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد العزيز محمود أحمد محيسن بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبد العزيز محمود طلعت المرصي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز مشاري أحمد الحماد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعبد العزيز مشاري عبد العزيز عبدهللا العبدالغن  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبد العزيز مشعل مطلق المسبجي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز نارص حسي   الصايغ

ق االوسطعبد العزيز نارص محمود شمس الدين بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

اد هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد العزيز نبيل عبد الوهاب  الشر

ى ي الكويتعبد العزيز نواف نافع الضفت 
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعبد العزيز هزاع محمد السبيىع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد العزيز هيثم عبد العزيز العثمان

ق االوسطعبد العزيز يعقوب يوسف القطان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد القادر عبد هللا عبد القادر الشحان
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبد الكريم رياض عبد الكريم الشايج  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد الكريم نبيل عبد هللا المرجان هندسة معماريةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الكريم هاشم صالح الذوي    خ

ق االوسطعبد اللطيف حسي   عبد الجليل مبارك دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد اللطيف خالد صالح الرهيمائ

ق االوسطعبد اللطيف عبد هللا عبد الحميد العثمان دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعبد اللطيف عبد هللا عبد اللطيف التميىم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد اللطيف عبيد نصيب الدرع بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا ابراهيم عبد هللا الخارىح  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعبد هللا احمد حمود العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا احمد سالم العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

وك ق االوسطعبد هللا الرضا محمد عبد هللا المتر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا انور عبد هللا المال دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد هللا ايمن عبد العزيز  العمران بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا أحمد إبراهيم عسكر سعود دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعبد هللا أحمد حمد السعيد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا أحمد سعد شحيتاوي العازمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا أحمد عبد هللا حسن

ق االوسطعبد هللا أحمد عيد الجويشي العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا أحمد مزيد المطت 

ي الكويتعبد هللا أحمد مساعد الحداد
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ي محمد ي الكويتعبد هللا أنس محمد حج 
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ى ق االوسطعبد هللا بدر حمدان المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبد هللا بدر عبد هللا االستاذ بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي ق االوسطعبد هللا بدر عبد الوهاب العمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا بدر عيىس المطت 



ي ق االوسطعبد هللا بدر محمد المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ي الكويتعبد هللا بطي حيالن العت  
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعبد هللا ثامر حمود العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتعبد هللا ثامر مطلق الميع
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبد هللا جابر عبد هللا الخالدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا جابر عبد هللا الرصاف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا جاسم عبد هللا الخالدى دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعبد هللا جاسم عبد هللا السنعوس بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا جعفر عامر الهاجرى

ى   هداج المطت 
بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا جعيي 

ق االوسطعبد هللا جالل سعد فري    ج دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا جمال ابراهيم علي

هان بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد هللا جمال احمد الشر

ق االوسطعبد هللا جمال حميد الخالدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر
ق االوسطعبد هللا جمال عبد العزيز البلوسر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد هللا حسن سلمان القطان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا حسن طه المال بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا حسن عبد هللا أحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا حسي   شقت  الرشيدي

ق االوسطعبد هللا حسي   عبد الخرص  أكت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطعبد هللا حسي   كايد العت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد هللا حمد حمدان العتين 

ق االوسطعبد هللا حمد عبد اللطيف السعيد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا حمد عثمان بن عيدان

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا حمد مطر العت  

ق االوسطعبد هللا حوبان حزام الميع بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا خالد ابجاد العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا خالد ابراهيم صبج
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبد هللا خالد زيد الفضلي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبد هللا خالد سعران المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا خالد عبد الكريم جاسم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطعبد هللا خالد عبد هللا الباروئ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا خالد عبد هللا الجبيالن بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد هللا خالد عبد هللا الكهيل

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد هللا خالد عبيد الشمرى

ق االوسطعبد هللا خالد فهد الشالىحي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطعبد هللا خالد محمد مال هللا يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطعبد هللا خالد هالل آل بن عل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
 
ق االوسطعبد هللا خلف مانع الديحائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا رجب دريس الرومي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا سالم شعبان محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا سالم نارص الشامري

ي الكويتعبد هللا سعد مرزوق العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا سعود هادى الحجرف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا سلمان عبد هللا العصيىم

ي الكويتعبد هللا سمت  حسن محمد
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي
 
ق االوسطعبد هللا شجاع نداء الديحائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



ي الكويتعبد هللا صالح احمد الطيار
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا صالح حمد السهيل

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا صباح عيىس الحيدرى

ق االوسطعبد هللا صالح خالد الربيع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انعبد هللا صالح عبد هللا الحوىطي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتعبد هللا طالل طعمه الشمرى
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي الكويتعبد هللا طالل فهيد مبارك
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد هللا عادل عثمان الدخيل بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عادل عل بو صلحه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا عادل غايب العازم

ق االوسطعبد هللا عادل محمد البناى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعبد هللا عايد شباب الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عايد عبد هللا العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد هللا عايش عبد الرحمن الرشيدى
ق االوسطعبد هللا عباس يوسف البلوسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عبد الرحمن سعيد الرشيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عبد الرحيم عبد هللا الراشد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ىكي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا عبد العزيز عبد هللا التر

ق االوسطعبد هللا عبد العزيز محمد شمس الدين بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عبد المحسن محمد باشا محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عدنان عبد الكريم اليحن  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عقاب محمد الشمرى بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا عل فهد الخضارى
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

اد ي الكويتعبد هللا علي حسي   الشر
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي
بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا علي عباس البلوسر

ق االوسطعبد هللا علي محمد كمال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا عيىس عبد اللطيف حسن بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا غازى جهيم عبد هللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
انعبد هللا فالح مجرى الشعالئ دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد هللا فالح صقر بن عيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا فالح محمد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي الكويتعبد هللا فهد زيد المطت 
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبد هللا فهد سلطان الشمرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا فيصل حسن حسي   حسن

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا فيصل سعود الخالدى

ق االوسطعبد هللا فيصل سعود العضيله بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا فيصل عبد الملك محمد عبد الملك هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا فيصل عمر العمر
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ادارة سلسلة الموارد اللوجستيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا ماجد سليمان العازمي

ى ق االوسطعبد هللا محمد أحمد الخرص  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا محمد بدر العويشت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا محمد براك الشالش

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد هللا محمد حسي   المياس

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد هللا محمد رشيد العريفان

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا محمد سعد الصاهود

ق االوسطعبد هللا محمد سعد الفضل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا محمد سعد قلفص دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر



ي الكويتعبد هللا محمد سعود زمانان
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

يده يده الشر ق االوسطعبد هللا محمد رسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد هللا محمد عبد الرحمن الفضل

ق االوسطعبد هللا محمد عمت  الهاجرى دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعبد هللا محمد عواد العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبد هللا محمد عوض المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا محمد غريب زنكوى
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

 العازم
 
ق االوسطعبد هللا محمد الف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

انعبد هللا محمد مبارك العازم انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي  المطت 
ي الكويتعبد هللا محمد ملف 

 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
 
ي الكويتعبد هللا محمود علي أشكنائ

 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
 
ي الكويتعبد هللا محمود علي بهبهائ

 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

 
ق االوسطعبد هللا مساعد أحمد القحطائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتعبد هللا مساعد هابس الرشيدي
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعبد هللا مشارى حسي   المطوع دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد هللا مشعل عبد هللا الهول

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا مشعل عجالن الشمرى

ي الكويتعبد هللا مشعل فالح النويعم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

 
ق االوسطعبد هللا مصطف  محمد اشكنائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا مصعب نارص العتين  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا مطلق حمود المطت 

ق االوسطعبد هللا منصور فارس السبيىع دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا منيف صحن الهاجرى

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا نارص خالد الرندى

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد هللا نارص سعود السهل

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبد هللا نارص عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبد هللا نارص عبد هللا رضا بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا نارص عبدهللا المزين دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى ق االوسطعبد هللا نارص علي العت   يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتعبد هللا نارص فالح الجسار
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا نارص نارص بورسل

انعبد هللا نواف فهد الدورسي انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطعبد هللا نواف فيصل الحمادي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد هللا وليد خالد السليمان

ق االوسطعبد هللا وليد عبد هللا الشعين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا يحن  جبار جباره بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطعبد هللا يعقوب أحمد البلوسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انعبد هللا يعقوب صالح يوسف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد هللا يعقوب يوسف الحصار دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

انعبد هللا يعقوب يوسف الحميد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد هللا يوسف عبد هللا المهدي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا يوسف علي الخلفان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد هللا يوسف محمد االمت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد هللا يوسف يعقوب رض  الشيبه بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد المانع عبد هللا محمد العجىم
 
ق االوسطعبد المحسن احمد سعيد العدوائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد المحسن حمد بطيحان الرشيدى



ق االوسطعبد المحسن عادل حمزه القطان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتعبد المحسن عادل يعقوب الربيعان
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعبد المحسن عباس محمد القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

يم ق االوسطعبد المحسن عبدالعزيز سامي المخت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ق االوسطعبد المحسن مشعل خليفه العمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد المحسن مشهور حثالن العجىم

ي حمزه حيدر
ق االوسطعبد المحسن مصطف  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ق االوسطعبد المحسن نايف مناىحي الحرئ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد المحسن يوسف حمود الصالل

ق االوسطعبد الهادى بدر طاهر الهزيم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد الهادى محمد حسن حاجيه حسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبد الهادى محمد عل البصت 

ي الكويتعبد الهادي عبد هللا عبد الهادي الشالىحي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعبد الوهاب احمد جاسم العوض  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ي الكويتعبد الوهاب احمد جاسم بن ثائ

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبد الوهاب احمد عبد هللا الصالح

ق االوسطعبد الوهاب أحمد ابراهيم الشطي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبد الوهاب أسامه فيصل بوصفر

ق االوسطعبد الوهاب جمال عنتر  الحميد بكالوريوس تسويقجامعة الشر
ق االوسطعبد الوهاب حامد احمد العوض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انعبد الوهاب حمزه عباس عبد هللا دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد الوهاب خالد صالح العليان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبد الوهاب خالد عل القبندى بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعبد الوهاب سعود عل العراده بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعبد الوهاب عادل خلف سبنر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبد الوهاب عبد العزيز محمد العبيدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

انعبد الوهاب عبيد نصيب الدرع دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد الوهاب عثمان عبد الوهاب كنيمش بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

انعبد الوهاب عدنان عبد الوهاب العصفور انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي
ق االوسطعبد الوهاب عصام عبد الوهاب المهين  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هان ق االوسطعبد الوهاب عماد اسماعيل الشر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الوهاب عماد يوسف الحنيف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد الوهاب فايز سالم حمود الحماد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطعبد الوهاب فيصل انور العوض  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعبد الوهاب محمد شهاب الطليجي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبد الوهاب محمد طه االبراهيم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
انعبد الوهاب محمد عبد الحميد حمد  السن  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبد الوهاب محمد كاظم العيىس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبد الوهاب مشعل عبد الوهاب الجابر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
ق االوسطعبد الوهاب نارص عبد القادر أحمد العوض  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعبد الوهاب يوسف عبد العزيز العباد
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدالحميد محمد فيصل العت  

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالحميد يوسف عبدالحميد عل

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالخالق عادل مطلق الشطي

ق االوسطعبدالرحمن  أحمد إبراهيم درداب بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبدالرحمن  حمدان حمود المطت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن  خلدون  عبدالرحمن  الحمود دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



ي الكويتعبدالرحمن  عبدالهادي عوض العجىمي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعبدالرحمن  منصور فرج اللميع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انعبدالرحمن ابراهيم عبدالرزاق الخلف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ى ق االوسطعبدالرحمن احمد راشد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالرحمن انس عبدالرحمن المحطب

وز ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن أحمد عبد الرحمن الفت  بكالوريوس لغة انجلت  

انعبدالرحمن بسام علي درويش دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي
يف  بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن ثامر مدهللا الشر

ق االوسطعبدالرحمن جاسم محمد البناى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
ق االوسطعبدالرحمن جمال حسن العوض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن جمال سالم جريان العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن حمد عبدهللا الكندري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الشمري
 
ق االوسطعبدالرحمن حمود الف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن خالد عبدالكريم القلوسر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتعبدالرحمن خالد علي السيف العامر
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن سليمان علي الجريد

ي ي الكويتعبدالرحمن شاكر محمود سناست 
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن صالح يحن  اليحن  الخليف 

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن عادل عوض العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن عادل مبارك الطومي

ي الكويتعبدالرحمن عبدالخالق نارص الروي    ح
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن عبدالعزيز خليفه قاسم

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالرحمن عبدهللا احمد الشمار

انعبدالرحمن عبدهللا علي سعد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ى بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن عقاب حمود المطت 

ي
 
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن علي جديع العدوائ

ي الكويتعبدالرحمن علي عبدالكريم عبدالرحمن عبدهللا
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن علي عبدهللا بوبالل

ق االوسطعبدالرحمن عمر ابراهيم المواش بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن فهد عبدالرحمن الهولي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن فهد محمد المالح

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن فهيد هادي المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالرحمن محمد خلف العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبدالرحمن محمد عبدالقادر الهاشىمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالرحمن محمد مبارك مطر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن محمد مكىم العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالرحمن نايف طالل العيىس

ق االوسطعبدالرحمن نايف عبدالرحمن الراشد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعبدالرحمن وليد عبدالرحمن احمد
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي الكويتعبدالرحمن وليد هالل الدريويش
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي الكويتعبدالرزاق خالد زيد الخالد
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ي
ق االوسطعبدالرزاق سالم عبدالرزاق سالم المليف  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتعبدالرزاق سليمان خالد العبدالرزاق
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبدالرزاق عبدالعزيز مرزوق الدورسي بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالرزاق عبداللطيف عبدالرزاق الفهد

ق االوسطعبدالسالم فيصل عباس عل بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي
ق االوسطعبدالعزيز  خالد علي القاض  بكالوريوس تمويلجامعة الشر



ي الكويتعبدالعزيز  سالم  محمد الجهيم
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعبدالعزيز  عيد  محمد الرشيدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالعزيز ابراهيم عل حسي  

ق االوسطعبدالعزيز ازهر حسي   غانم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالعزيز اسعد عبدالعزيز الفيلكاوي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ي الكويتعبدالعزيز اسعد عبدالعزيز القريىسر

 
دبلوم محاسبةكلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطعبدالعزيز أحمد جاسم خلف الجاسم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

انعبدالعزيز أيمن ابراهيم القالف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعبدالعزيز حسام محمد كتانه بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي
ق االوسطعبدالعزيز حسي   حسن دشنر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبدالعزيز حسي   راكب الرشيدي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطعبدالعزيز حسي   شناقه الرويىع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتعبدالعزيز حسي   عبدهللا محمد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتعبدالعزيز حمدان مناىحي الدماك
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعبدالعزيز خالد عبدالعزيز العريفان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطعبدالعزيز خالد ملف  الميموئ دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتعبدالعزيز خزيم سالم الهاجرى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالعزيز راكان عادل الحمد

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالعزيز عادل مساعد المجرن

ي الكويتعبدالعزيز عبدهللا  عبدالعزيز البطي
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطعبدالعزيز عبدهللا سعد النويف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالعزيز عبدهللا عيىس الرجيب

ي الكويتعبدالعزيز علي عبدالجليل احمد
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتعبدالعزيز علي كريم كرم
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتعبدالعزيز عيىس عبدالعزيز السيف
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطعبدالعزيز فهد عبدالعزيز السنان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالعزيز فهد محمد المولد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبدالعزيز محمد  ابراهيم  الشارخ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العبدالغن  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالعزيز مرزوق صنيتان العتين 

ي ق االوسطعبدالعزيز مشعل سعد الحرئ  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالعزيز نائف عويد المطت 

ي الكويتعبدالعزيز نبيل خالد المزيد
 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالعزيز نزار سالم المضف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدالعزيز نواف محمد فراج
انعبدالقادر صالح هاشم مصطف  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ي ق االوسطعبدالكريم فهد كريم مثقال حرئ  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدالكريم فيصل عبدالكريم العوض 
 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدالكريم محمد عبدالكريم العدوائ
ق االوسطعبداللطيف أنور عبداللطيف الخرص  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعبداللطيف سعود عبداللطيف الدوىح  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبداللطيف طارق عبداللطيف الوهيب بكالوريوس تمويلجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبداللطيف عايد مطلق الصليل

ق االوسطعبداللطيف عبدهللا يوسف علي يوسف الكندري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا  احمد  علي الكندري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبدهللا  خالد  عبدهللا الشمري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا  خليفة محمد الدبوس بكالوريوس تمويلجامعة الشر



ق االوسطعبدهللا  عماد عبدهللا  العياف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا  فالح  حجرف هيف

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدهللا  يوسف عبدالرحمن الكندري بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبدهللا ابراهيم عبدهللا المهنا بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي الكويتعبدهللا احمد حسي   االنصارى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي ي الكويتعبدهللا احمد عبدالرحمن الكرىح 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتعبدهللا احمد عل حسي  
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعبدهللا احمد عواض غالي زويد العازمي بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا احمد محمود اسماعيل بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا اسامه عبدالعزيز الدعيج  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدهللا جاسم عبدالمحسن الموس

ق االوسطعبدهللا حامد علي االنصارى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا حبيب غال الذايدى

ق االوسطعبدهللا حسن خليل العلي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبدهللا حسي    بدر القالف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

انعبدهللا حسي   عبدهللا الراشد انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطعبدهللا حمد فهد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا حمود سعود العازمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدهللا خالد سميان الفضل بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعبدهللا خميس محمد الفارس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا دهام شديد الرشيدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعبدهللا سالم علي سالم
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا سالم مطر الرويىع

ق االوسطعبدهللا سعد علي المعيوف دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

ق االوسطعبدهللا سلطان عبدهللا الكليب دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبدهللا سلمان عبداللطيف الضويج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطعبدهللا سماح وحيد حسي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ق االوسطعبدهللا شجاع فالح المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا صالح نمش صالح النمش دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتعبدهللا صالح يوسف القبندي
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعبدهللا طارق ساير الزعن  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدهللا عامر محمد الدريس

ي ق االوسطعبدهللا عبدالرحمن لفا المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي المطوع
ق االوسطعبدهللا عبدالرضا عبدالغن  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا عبدالعزيز أحمد الشمري

ي ق االوسطعبدهللا عبدالعزيز سعود بن عيد المطت  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا عبدالعزيز محمد الرباح دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدهللا عبدالعزيز محمد أحمد محمد علي الصايغ

ق االوسطعبدهللا علي حسي   محمد  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدهللا غنام عطاهللا الصليل

ي ي الكويتعبدهللا فارس عبدهللا العتين 
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعبدهللا فايز عبدهللا الخالدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا فايز عبدهللا الشوي    ع دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعبدهللا فايز محمد ازهرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا فواز عايض العازمي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعبدهللا فيصل عبد الكريم الرصاف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبدهللا فيصل فيصل علي الشعين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر



ق االوسطعبدهللا فيصل محمد العضيب بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا قيس عبدهللا المسيكان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتعبدهللا ماجد عبدهللا الخالدي
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا ماجد عطاهللا سلمان

ى ق االوسطعبدهللا محمد صبار العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا محمد عبدهللا الصايغ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ي الكويتعبدهللا محمد عبدهللا القحطائ

 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا محمد عذال العت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبدهللا محمود خليل القالف

ق االوسطعبدهللا محمود غلوم ندوم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا مساعد عبدهللا السعيدى

ق االوسطعبدهللا مسفر حشاش الدورسي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدهللا نارص عبدهللا الهاجري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبدهللا نهار عطا هللا الصليلي

ي انعبدهللا نواف جابر سالم المخلف الضفت  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

 حسي   جاسم الزنك
 
بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدهللا هائ

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدهللا هضيب مطلق العالىط

ق االوسطعبدهللا وليد خليفه جاسم  قاسم بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعبدالمجيد خلف قبالن خلف العت  

ي
ق االوسطعبدالمحسن  ترىكي  طالل  الحبىسر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالمحسن  جمال حسي   نصيب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعبدالمحسن إبراهيم عبدالمحسن الشخص
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعبدالمحسن بدر عبدالمحسن عادي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالمحسن خالد يعقوب الجابر بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتعبدالمحسن صالح علي القبندي
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ي
 
بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالمطلب احمد عبدالمطلب  المسلمائ

ق االوسطعبدالهادى يعقوب عبدالهادى الوزان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطعبدالهادي  سعود  عبدالهادي  العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعبدالهادي محمد عبدالهادي الشالىحي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي  ق االوسطعبدالوهاب  رسور عبدالهادي  العتين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعبدالوهاب احمد ردعان الردعان

ق االوسطعبدالوهاب احمد علي زمان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ق االوسطعبدالوهاب عبدالهادي سعيد الوهائ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعبدالوهاب عدنان  علي الخشنر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
انعبدالوهاب فيصل محمد العوض  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي ق االوسطعبيد  طارق عبيد الظفت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي ق االوسطعبيد أحمد نهار المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الشمري
 
ق االوسطعبيد زيد عبيد الف بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطعبت  بدر نارص الشقيجي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبت  طليحان هزاع الديحائ

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعبت  عبدالرحمن حمود الفضلي

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبت  عطا هللا كليب العت  

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعبت  مجيد عبد الحميد الصائغ

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعبت  محمد ناوى العت  

ي بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعثمان احمد غازي العتين 

ق االوسطعثمان أحمد رجا العازمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسط Khaledعثمان خالد صالح  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعثمان راشد عثمان الزعن  بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةعثمان رياض عثمان مال هللا

ى ق االوسطعثمان عبد الرحمن خرص  العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةعثمان علي طعمه الظاهر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعثمان عيىس أحمد الشط

ي الكويتعثمان فهد شحاذ الصليل
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعثمان مبارك عثمان علي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعثمان محمد أحمد الكندرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعثمان محمد راشد العثمان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعثمان محمد شفاقه العت  

ي الكويتعثمان محمد مبارك القعود
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةعثمان منصور صالح العجىمي

ات ي الكويتعثمان مهدى مبارك المطت 
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعثمان نواف عبد الحميد الوادي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتعثمه سعد خالد بداح العذاب

ق االوسطعجالن حمد محمد العجالن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

 سند الجميل
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعجميه شاف

ق االوسطعجميه محمد مبارك ردنان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي حسن الرصاف
 
ي الكويتعدنان هائ

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعذارى حمدان عويد العت  

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةعذاري حسن برجس الشمري

ق االوسطعذاري عبدهللا جابر  نعمه بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعذبة غالب محمد العصيىمي العتين 

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعذبه بدر عبيد مجاهد العت  

يف ق االوسطعذبه علي مبارك الحامد الشر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعذئ  فاضل محمد عل
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي  احمد  سعد  العويشت  ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعذئ 

ي غريب ي عبد هللا عذئ  ق االوسطعذئ  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ي مهنا فالح العت   ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعذئ 

ي
 
ي نارص محمد الديحائ ي الكويتعذئ 

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةعذراء علي مرزوق المشيلح

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعذوب صالح جدعان العت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعذوب علي عبدهللا الوسىمي

ق االوسطعذوب مؤيد محمد الطراروه بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةعريب عبدهللا برغش الديحائ

ق االوسطعزة  رافت محمد المرصي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطعزه خالد طام المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعزيزه جاسم محمد مال هللا رجب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطعسالء نبيل حمد العتيفر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعفره محمد نارص العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطعقاب بدر نارص العتين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعقيل صادق عبد هللا حيدر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعقيل نوح عمران كمال دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعال عبدهللا سيد عيىس سيد هاشم سيد محسن القالف

ق االوسطعل احمد كريم السبع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعل انور عل بوحمد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعل بدر صالح الصالح



ي الكويتعل بدر عبد النن  الشمرى
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعل جاسم محمد بوشهرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعل حسي   عل حسن بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطعل حمد محمد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعل حمود نارص الرشيدى

ى ي الكويتعل حميد محسن العت  
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتعل خالد أحمد حسن حيات
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي الكويتعل خالد جعفر الصفار
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعل رشيد علي المطت 

ق االوسطعل سامي محمود حيدر بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر
 
ق االوسطعل سعود عقله القحطائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطباقر- عل سمت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعل عادل سليمان الرشيد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعل عباس محمد الحواج دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعل عبد الرزاق عبد هللا بلوسر

ق االوسطعل عبد العزيز حسي   القالف بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطعل عيىس شهيد عيىس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعل فاضل راشد الفضلي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطعل فاضل عباس  البناى دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعل فرحان سعد العازم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطعل فوزي قاسم بهبهائ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعل فيصل عبد هللا محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعل فيصل عيىس الحداد دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ي الكويتعل مجيد ابراهيم حيدر
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعل محمد جاسم رضا بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطعل محمد عل باش بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعل محمد عل جمعه دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعل محمد ياقوت العواد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعل محمود غلوم جعفر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعل مصطف  محمد االربش بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

 أحمد الحداد
 
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعل هائ

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةعل وسام فاضل العطار

ي الكويتعل يوسف عل السهل
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعلي  بسام  خليل  عوض بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعلي  رزاق موسوي بور

ق االوسط جمك٠علي ابراهيم  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر
ق االوسطعلي ابراهيم علي الخرص  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعلي احمد حسي   حسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ي الكويتعلي احمد عباس حسي   أشكنائ

 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعلي احمد عبد هللا البغلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعلي احمد عبد هللا الشطي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطعلي احمد عل بن حاى بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي الكويتعلي أحمد خالد ابراهيم
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعلي أحمد عبد الرضا دهراب دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتعلي أحمد نصت  جعفر
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطعلي أمت  عبد الرضا جاسم الحسي   يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
ي الكويتعلي بدر خالد العتيفر

 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف



ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي بسام حسن المزيدى

ي
 
ي الكويتعلي جابر علي مندئ

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعلي جابر محمد المقصيد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطعلي جاسم علي الدبوس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعلي جاسم محمد الرويس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعلي جاسم محمد علي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

انعلي جمال نارص الحمد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعلي حسن احمد القالف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطعلي حسن علي الشطي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتعلي حسي   احمد القالف
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعلي حسي   جاسم عرب بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطعلي حسي   صالح  حيات بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

 علي خلف
ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعلي حسي   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعلي حسي   كايد شهاب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعلي حسي   موس بومجداد

ق االوسطعلي حمود علي السويلم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطعلي خالد عبد العزيز الرباح بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي خالد علي األنصاري

ق االوسطعلي خالد علي الرشيدى بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطعلي سالمه ابراهيم بن سالمه بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
 
ي الكويتعلي صالح ابداح العدوائ

 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتعلي صالح سلطان المزعل
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعلي صالح علي الحويس بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعلي صباح عبد الواحد الفرج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هان الشمري ق االوسطعلي صبيح عايد الشر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي طالب عبد الرضا قاسم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي  علي حاىح 
ق االوسطعلي عادل حسي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعلي عادل محمد رضا يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطعلي عادل محمود البغلي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطعلي عباس حسي   كريىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطعلي عبد الرزاق شابور بهبهائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعلي عبد الرضا جمعه العل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي عبد الرضا عبد الحميد الشطي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ي الكويتعلي عبد العزيز ما شاء هللا حسي  

 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي
ق االوسطعلي عبد هللا عباس تفر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعلي عبد هللا عيىس الخميس

ق االوسطعلي عبد الوهاب حسي   الكندرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعلي عبداالمت  صالح حسن بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعلي عبدالحميد كاظم بوشهري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعلي عبدالرحيم علي زمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعلي عبدهللا علي الشيتان

ي
 
ق االوسطعلي عقيل عبد هللا السياف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي عيىس حبيب المشموم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي غالب محمد حسن بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتعلي فوزى علي البناء
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطعلي فيصل أحمد القديري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتعلي قاسم عبد الحميد المحميد
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف



بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعلي ماجد حيدر أبوالحسن

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةعلي محمد احمد الكندرى

ق االوسطعلي محمد باوي فرد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطعلي محمد جاسم العلي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي محمد حمزه باقر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعلي محمد عبد الكريم يوسف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي محمد عبد هللا المقاطع

ق االوسطعلي محمد علي الحداد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي محمد علي المطت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي محمد عيىس حسن

ي الكويتعلي محمد غريب عبدهللا
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعلي محمد فالح الداود دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعلي محمد كاظم علي كمال بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطعلي محمد مانع العجىم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعلي منصور جاسم األستاذ

ي
 
ق االوسطعلي موس طاهر البحرائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتعلي موس محمد الرصاف
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

انعلي نارص مبارك السمحان الهاجري دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطعلي نواف جابر حيدر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعلي نواف حسن الباذر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي عبد الكريم الصفار
 
ق االوسطعلي هائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعلي هشام احمد بن يوسف بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي الكويتعلي هالل عبد الوهاب الهالل
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطعلي يوسف حسي   سليم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ه ق االوسطعلي يوسف خليفه العمت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعلي يوسف سالم الدقباس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتعلي يوسف محمد عبد العزيز 
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطعلي يونس علي حسن زاده بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعلياء اسماعيل غلوم رئيس

ق االوسطعلياء علي عبدهللا النامي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعليه محمد احمد خميس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطعمار محمود ابراهيم محمد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعمار نوح عمران كمال

ق االوسطعمر  سالم منصور الرشيدي  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعمر ابراهيم يعقوب الفودري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر احمد غازي العتين 

ق االوسطعمر احمد محمد الشايع بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي الرشيدي
ي الكويتعمر أحمد فض 

 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطعمر أسامه سالم الجعفر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطعمر بدر اسماعيل الصالح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعمر جاسم مبارك العلي

ق االوسطعمر جهاد ابراهيم الياقوت بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتعمر جهاد كاظم نرصهللا
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعمر حسي   جاسم يوسف بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتعمر حسي   عبدالمحسن الفرج
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعمر حسي   عمت  فرحان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر حمد محمد سطام بكالوريوس هندسة االلكتر



بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر حمد محمد عبدالرزاق المسانع

ق االوسطعمر حمود عبد هللا الشمرى هندسة معماريةجامعة الشر

ى ق االوسطعمر دوىح  يوسف المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انعمر زياد خالد عبدهللا دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر شط عقيل الظفت 

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر ضاىحي بردي العالىطي بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعمر ضاعن علي الضاعن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتعمر طارق عبد العزيز المانع
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعمر طالل سعيد العازمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

يعان بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر طالل ظاهر الشر

ى ق االوسطعمر عادل جعيدان العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر عادل مفلح الرشيدي

ق االوسطعمر عايد عواد العازم بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطعمر عايد مجبل العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعمر عبد الرحمن عبد هللا العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعمر عبد الرحمن محمد الفارس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالمية العفيصانsaadiعمر عبد العزيز 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر عبد العزيز خليفه الشنفا

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر عبد العزيز عبد هللا الخلف

ق االوسطعمر عبد العزيز عمر الرفاع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعمر عبد العزيز مبارك الحيدر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعمر عبد اللطيف عبد الوهاب الدورسي

ق االوسطعمر عبد هللا يوسف مال هللا يوسف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعمر عبدالعزيز راشد حمد بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعمر عبدهللا رفعان العجىمي

ان الرشيدى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر عبدهللا عنت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر علي محمد الفودري

ي ق االوسطعمر علي منور المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطعمر غدفان عل العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةعمر فاروق ابراهيم الكندرى

ق االوسطعمر فالح ردعان العازم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطعمر فايز حسن عبدالرحمن الكندري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ي الكويتعمر فيصل سعد الرميض 

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطعمر فيصل شام الهاجرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعمر ماجد مانع الفضلي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعمر مبارك راشد العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعمر محمد جابر المطت 

ي الكويتعمر محمد عبد هللا العازمي
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي الكويتعمر محمد عزاره السعيدي
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعمر محمد علي محمد

ي الكويتعمر محمد مجبل العازم
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعمر محمد مطلق السبيىعي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةعمر مرزوق جهز العتين 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر مشارى عيىس  الروي    ح
 
ي الكويتعمر مطلق محمد القحطائ

 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطعمر منصور أحمد جاسم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةعمر منصور منيف منيف



انعمر نايف حمود الرويىع دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعمر نايف عيد المطت 

ق االوسطعمر نجم يوسف النجم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعمر نواف راشد المطت 

ق االوسطعمر هاشم خالد الغربللي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ق االوسطعمر وشام صبار العت   هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطعمر وليد علي الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطعمشه فهد نارص الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتعنود عبد العزيز نارص المطت 

ق االوسطعنود محمد فالح الدورسى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعنود نايف خلف الحرئ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةعهود عبد هللا عل النارص

ق االوسطعواد جابر عواد الحريص بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعواطف عبد هللا حمود الدغباسي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعواطف عبدالكريم عبدهللا الشمرى

ي الكويتعواطف ميشه عوض الدرع
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعواطف نواف حامد الفضل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطعيد جمعان عيد الونده دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتعيد طالل عيد الشمالي
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطعيد عبد هللا نارص الرميض  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
 
ق االوسطعيده عامر فهد القحطائ دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعيده فيصل عايض الرشيدى

ق االوسطعيىس ابراهيم عبد الحميد احمد العطوان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعيىس أنور عيىس الحداد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعيىس باسم محمد البناي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطعيىس جاسم محمد عبد الرحمن الكندري دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطعيىس حسن عباس دهراب بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعيىس حمزه عباس اكت 

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياعيىس خالد صالح احمد االيوب بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتعيىس سالم فالح العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعيىس سعد مجبل المسانع

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياعيىس سعود يوسف الهاجرى بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطعيىس عادل عبد هللا الراشد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطعيىس عادل فرج القفيدي العازم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعيىس عل عباس عبد هللا

ي الكويتعيىس عل عبدالسالم االستاذ
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطعيىس غانم محمد عبدالرحمن  الفيلكاوي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطعيىس فاضل عبد هللا كنكوئ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطعيىس فيصل عبدهللا العوض  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

يف مالح كنك ق االوسطعيىس محمد  رسر بكالوريوس تسويقجامعة الشر
ق االوسطعيىس محمد عبد هللا البلوسر بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةعيىس محمد قريبان العازمي

ي الكويتعيىس نايف فالح العازم
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطعيىس يوسف منصور العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطغاده خالد عل محمد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطغاده فهد غليفص الدورسي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةغازي فالح غازي االزمع



ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغازي مساعد غازي العت  

ق االوسطغازي مناىح نارص العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةغالية احمد ظاهر العت  

ق االوسطغالية خالد ختالن الرشيدى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطغاليه  بدر محمود الخباز بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطغاليه  محمد  حسن  الوايل  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغاليه أحمد فيصل العبد الجادر

ق االوسطغاليه باقر محمد ماجك دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةغاليه بدر عبد هللا العتين 

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغاليه جابر احمد العبيد بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغاليه جاسم  نوري النوري

ق االوسطغاليه حمود مبارك الهاجري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطغاليه رامي حسي   العوض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتغاليه سالم شمروخ الشمروخ
 
بكالوريوس وسائل اعالميةالجامعة االمريكية ف

ان المعيوف ي الكويتغاليه سامي خت 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةغاليه سيف حمود الظفت 

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغاليه شاكر محمود عوض بكالوريوس لغة انجلت  
 
ق االوسطغاليه طالل أحمد اللوغائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي المطت 
 
ق االوسطغاليه عباس الف بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي ي الكويتغاليه عبد العزيز نايف العت  
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطغاليه عبد هللا حميد البالم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغاليه علي حسي   العبكل

ي الكويتغاليه عويد عميد عقاب
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطغاليه مشعل صالح العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغاليه مؤيد موس العريف 

ق االوسطغاليه نواف عبد هللا النعار هندسة معماريةجامعة الشر

ى ي الكويتغاليه نواف غريب العت  
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ي ق االوسطغاليه نوري مثقال العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغاليه يوسف صالح الحسن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتغانم بدر غانم العتين 
 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغانم دعيج جدعان الزهاميل

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغانم سعود غانم العجىمي

ق االوسطغانم نارص عماش الشالىح يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر
ق االوسطغايه احمد بدر المليف  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتغدير ابراهيم عبدهللا حسن
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطغدير ايوب صالح ملك دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطغدير جاسم محمد حسن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطغدير حبيب جاسم المشى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطغدير خالد جاسم الشط بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

الي
ي الكويتغدير راشد جاسم ست  

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطغدير سالم صالح العجىمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطغدير عبدالرحيم محمد الشاعر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطغدير عزيز عبدهللا عل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغدير عمار محمد النارص

ق االوسطغدير عيىس عبدالرضا الحداد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطغدير فايز صالح الشمري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتغدير محمد حبيب اسماعيل
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  



بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغدير نجم عبد هللا نارص الحرز

ى ق االوسطغزالن حسي   بكاى المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغزالن ذيب طالب الهاجري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةغزالن عبد هللا عطشان البطاح

ق االوسطغزالن فهد حمود الرشيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغزالن فهد عبد هللا الغانم

ق االوسطغزالن فيصل غازي المطوع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ي الكويتغزالن محمد علبك  العت  
 
دبلوم ادارة وريادة اعمالكلية الجونكوين الكندية ف

ى ي الكويتغزالن مشارى نورى العمت 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطغزالن منصور محمد بكر بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطغزالن نواف ماض  العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغصون احمد سيف الجامع الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغصون فايز مرزوق عايض هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطغفران نواف أحمد عبد الرحمن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطغال  خالد  لفته المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغال بدر صالح الراججي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطغال جابر عل المهنا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغال خالد صالح الشهاب

ق االوسطغال سعود زيد العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةغال صياح عماش الديحائ

ي ق االوسطغال عايض سلطان المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطغال عل عبد هللا الحساوى بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر
ي الكويتغال فيصل أحمد الشاهي  

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي الكويتغال مجدى نارص الطخيم
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ي
 
ق االوسطغال محمد سالم الديحائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطغال محمد عبد هللا العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى  المطت 
 
ق االوسطغال محمد الف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي    ع العازم ق االوسطغال محمد مرزوق الشر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطغال مروان  نصت  نصت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطغال مروان احمد الجسىمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتغال مشعل محمد مدوه
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطغال منصور مساعد الدواي العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغال مهند محمد الزنكي بكالوريوس لغة انجلت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةغال يوسف محمد علي عبد الكريم

ق االوسطغنام خليفه مجبل الغنام بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطغند عوض عبدهللا الخضت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغن  خالد نوري النوري بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغن  عبدالرحمن حميدان الحميدان

ي  بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغنيمه  مرزوق فجحان  المطت 

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغنيمه أحمد عبد اللطيف بوطيبان

ق االوسطغنيمه خالد صالح الجويشى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ق االوسطغنيمه عل عبد هللا بلوسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطغنيمه محمد سعود السلطان بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ى ق االوسطغيداء حمود صالح المطت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر
ق االوسطغيداء حيدر ابراهيم حسي   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطغيداء طارق يوسف المال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياغيداء عيىس عيد الرشيدي



ي
ي الكويتفااطمة حامد علي الدشنر

 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطفارس صالح الدين عبد الوهاب الدخيل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفارس صالح علي محمد  الهزيم
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطفارس عبد العزيز رضا حسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفارس فهد مبارك الرشيدي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفارس فهد منصور المسعود

ق االوسطفارس محمد عبد الحسي   غلوم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 مهنا الرشيدي
 
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفارس هائ

ق االوسطفاضل عباس سيد عيىس الموسوي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي الكويتفاضل علي ابراهيم خليل الجريدان
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفاضل محمود حسي   القضيب دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطفاضل يوسف فاضل الباذر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي السعيدي ي الكويتفاطمة  صهيب ناىح 
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفاطمة  محمد عبدالرسول  المويل  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمة  نرصهللا شمس الدين محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمة ابراهيم علي الصالح الصويلح

ق االوسطفاطمة أحمد طلق  الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطفاطمة بدر راشد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافاطمة تاجر قصاب العت  

ي الكويتفاطمة حمد سعيد البدري
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي
 
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمة عادل موس بهبهائ

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمة عبد اللطيف خلف الشمرى

ق االوسطفاطمة ماجد صالح العطار دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفاطمة مجبل عبدالواحد الهندال بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمة محمد حسي   البوحسن بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمة محمد سليمان علي

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمة مساعد بط العتين 

ق االوسطفاطمه  فاضل  غلوم       عل  عوض بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتشاب. . فاطمه 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطفاطمه ابراهيم محمد العبيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه ابراهيم محمد حاجيه
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه احمد سالم الضمت 

بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه احمد صالح الحداد

يعان العازم  الشر
 
ق االوسطفاطمه احمد الف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى  المطت 
 
ق االوسطفاطمه احمد الف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه احمد يعقوب العبدوه دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطفاطمه اسامه عبد االمت  التميىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
ق االوسطفاطمه اسماعيل يعقوب ماتفر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه الزهراء عادل عبدالجليل الجدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفاطمه الزهراء عبدهللا يوسف الصالح بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطفاطمه الزهراء علي غلوم جمعه أشكنائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه الزهراء فاضل عبد هللا القالف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه انور يوسف رصخوه دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ق االوسطفاطمه أحمد عويد العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

زا ق االوسطفاطمه أحمد محمد مت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه أحمد مصطف  مراد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفاطمه بدر خليل رضا بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ي الكويتفاطمه بدر سالم الشط
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ق االوسطفاطمه بدر عبد هللا االستاد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطفاطمه بدر هديبان المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه بدر يعقوب اليعقوب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انفاطمه بسام عل قاسم درويش انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطفاطمه جابر علي شاهي   أحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه جاسم محمد االمت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه جمال عبدهللا السمحان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حسن عل ملك بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حسن علي الجريىسي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حسي   عبد هللا الغانم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه حسي   عبد المحسن العجىم

ق االوسطفاطمه حسي   عفر الخلف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطفاطمه حسي   غلوم حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفاطمه حسي   فاضل الصايغ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
 
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه حسي   محمد اشكنائ

ق االوسطفاطمه حمد مصطف  الكندرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
كمائ ق االوسطفاطمه حمدان خضت  التر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حمدان سعود عميد الدغيم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حمود عل الحمدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه حيدر حسن القطان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطفاطمه خالد بدر المطت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفاطمه خالد حسي   الخراز بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطفاطمه خالد صباح البلوسر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطفاطمه خالد عيىس أشكنائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطفاطمه خالد غازى المطت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

انفاطمه خالد محمد الورع دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتفاطمه خالد يوسف الشمرى
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطفاطمه خليل ابراهيم االكرم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه خليل ابراهيم الديكان

ق االوسطفاطمه خليل سليمان سليمان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه راشد سالم العازمي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه راشد عبد اللطيف الحاتم
ق االوسطفاطمه رائد حسن حسي   يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتفاطمه رياض عيىسي العون
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطفاطمه زهت  عبد هللا الحاتم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه سالم حرئ  العازم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفاطمه سالم خالد الصباح بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه سالم خرص  الشط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه سعد محمد العجىمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه سعود عبدالعزيز سلمان

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه سعود عتيق العت  

ق االوسطفاطمه سليمان خالد المذن بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطفاطمه سيد احمد جاسم الشماع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه شاكر يعقوب حالوة بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه صالح جزوى العازم
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه ضاري محمد المحارب الحمود



ار صالح الجويشى ق االوسطفاطمه رص  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه طارق ابراهيم الماجد
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفاطمه طالل عبد هللا حسن يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطفاطمه طالل علي مرشاد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه طالل مجرن المجرن

ق االوسطفاطمه طه عبد هللا الذياب بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه عادل احمد دشنر

انفاطمه عادل اسد العامري دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطفاطمه عادل غلوم بولند هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عادل محمد العل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطفاطمه عبد الحميد عبد هللا العوض  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عبد العزيز ابراهيم الجدي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطفاطمه عبد العزيز محمد الدالل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه عبد العزيز مهدى  الموسوي

 علي
ق االوسطفاطمه عبد اللطيف حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ي الكويتفاطمه عبد اللطيف خلف العت  
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطفاطمه عبد هللا احمد االستاذ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عبد هللا أحمد عوض بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عبد هللا حسي   محمد هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عبد هللا خالد العبيد بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه عبد هللا محمد الحداد

ق االوسطفاطمه عبد هللا منصور العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عبد المحسن حيدر احمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطفاطمه عبد الوهاب أحمد بهبهائ دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي
ق االوسطفاطمه عبدهللا عبدالغفور العوض  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتفاطمه عبدالهادى عايد الشمرى

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه عبدالهادي عبد اللطيف الضفت 

ق االوسطفاطمه عدالن مانع الهدبه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه عدنان نارص العثمان بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطفاطمه عصام عبد هللا الفودري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه عل بادى صلبوخ

ق االوسطفاطمه عل جواد النجدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه عل حسي   المال
ق االوسطفاطمه عل حسي   عل حسي   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه عل عبد الحليم حج  حسن بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه عل عبد الهادى المرى
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفاطمه عل كاظم الفضل بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه علي حسي   كريىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفاطمه علي محمد علي دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه غالب فيصل الفارس

ق االوسطفاطمه غانم سيد هاشم السيد هاشم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطفاطمه غنام شخت  العت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه فاضل بندر السلمان
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه فالح غثيث  الحسين 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه فرحان عبد المحسن الفرحان

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه فهد سعد العجىمي

ق االوسطفاطمه فهد شمج  الهندال يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر



ي الكويتفاطمه فهد عيىس بوشهرى
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي ف الظفت  ق االوسطفاطمه فهد مشر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه فهيد فهد العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه فوءاد مجيد الصفار بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطفاطمه فواز حنيف المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتفاطمه فؤاد يوسف بورحمه
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه فيصل حمود الخضاري

ق االوسطفاطمه فيصل علي السعيد العبيدلي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطفاطمه فيصل عناد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطفاطمه فيصل محمد الصيف  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه مبارك اسماعيل الشط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه مبارك سحم الرشيدي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطفاطمه محارب يوسف الجسار بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد جاسم الكندري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد جاسم زيد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ي بوفتي   هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه محمد حج 

ق االوسطفاطمه محمد حسن رجب حسي   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه محمد حسي   فرحان

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتفاطمه محمد زيد فالح

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه محمد طعمه الشمرى

ق االوسطفاطمه محمد عبد الرحمن علي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد عبد الرضا حيدر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد عبد العزيز الرباح بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد عبد المحسن المري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد عبدهللا الكندرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه محمد عل عمر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتفاطمه محمود عبداللطيف عباس
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطفاطمه مرزوق عبد هللا اليوحه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطفاطمه مشعل ابجاد العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه مشعل زيد الغصاب بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطفاطمه مطر عبد هللا العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه مهدى خليل القالف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه ناىح  حسي   الفهد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافاطمه نادر ابراهيم بورمانه

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه نادر عبد هللا الحسن

ي ق االوسطفاطمه نادر مرزوق العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه نارص عاشور القالف
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطفاطمه نارص عبدالحميد العطار بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى ق االوسطفاطمه نارص محمد المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه نارص نزال سهو شداد الشمري

ق االوسطفاطمه نبيل عل عبد هللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه نواف صالح الجويشي

ق االوسطفاطمه نوح محمد بوكت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

 عبداألمت  مرزوق
 
ي الكويتفاطمه هائ

 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطفاطمه هشام يوسف  محمد صالح علي محمد الصديفر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي حسن ق االوسطفاطمه وليد خالد حج  هندسة معماريةجامعة الشر

ي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفاطمه يوسف اسماعيل تفر



 
ق االوسطفاطمه يوسف حمد الزيدائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه يوسف عبد هللا القطان هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفاطمه يوسف علي الكندري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
ق االوسطفاطمه يوسف علي اليوسف  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتفاطمه يوسف عيىس سويد
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ي الكويتفاطمه يوسف مرتض  الخباز
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفاطمه يوسف نارص أكت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفاطمه يوسف نعمه الشمري

ق االوسطفالح عبدهللا مبارك الحجيالن العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفالح فواز فالح العت  

ي الكويتفالح مبارك فالح النامي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطفاهم مساعد فاهم ظاهر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفايز ابراهيم احمد عل

ق االوسطفايز عبد الرحمن عبدهللا عبد هللا بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتفايز منصور نارص العتين 
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافتوح جاسم خليفه قاسم

ف ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفتون عبد هللا خالد الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافجر  نزار سليمان  السلطان 

ي الكويتفجر أحمد ابراهيم الرخيص
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفجر أحمد رياض الصانع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطفجر أحمد هادي العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتفجر بدر محمد الشمري
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفجر جمال أحمد المضف

ق االوسطفجر خالد سعود العصفور الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفجر خالد عبدهللا العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفجر سعد اسماعيل الخالدى هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطفجر سهيل ذعار العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ش السهول ق االوسطفجر صالح ختر هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفجر طالل عبد هللا الحسينان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطفجر عادل رجا العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفجر عادل عبدالكريم المحيسن

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافجر عبد هللا خالد العبيدان

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةفجر عبدالكريم داخل جنديل

ق االوسطفجر غازي فيصل المنيع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفجر فراس  يوسف مال هللا  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطفجر فريد عبدهللا العوض  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافجر ماجد محمد الحمد بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتفجر مازن حسي   محمد
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

هان بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةفجر محمد عبد الكريم الشر

ق االوسطفجر محمد عبد الهادى العجىم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفجر محمد فاضل العطار

ق االوسطفجر محمد قاسم ابل هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطفجر مشعل صالح يوسف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفجر مشعل عيد الشهري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفجر نواف احمد الغيص دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
 
ق االوسطفجر وائل حمد اللوغائ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطفراج فهيد فراج السبيىعي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر



انفراس حميد حمود الرشيدي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي ق االوسطفراس عبد هللا مجعد العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطفرح الحميدي مطلق العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافرح بدر ابراهيم المريشد

ى بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةفرح ثامر بندر العت  

ق االوسطفرح حمد عايد الشمرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفرح خليل ابراهيم كندري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفرح خميس اعقيل العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفرح سعود ماجد المطت 

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح سلطان محمد مطلق رشدان

ق االوسطفرح صالح عبد العزيز الباوي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح عادل ختالن هديان

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح عبد الرحمن هالل العت  

ادارة سلسلة الموارد اللوجستيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح عبد العزيز محيسن الصليل

ق االوسطفرح عبد العزيز يوسف الهول هندسة معماريةجامعة الشر

ي ي الكويتفرح عبد هللا عوض العتين 
 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفرح عدنان نارص الشمري بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافرح عصام محمد العصيىم

ى بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةفرح فرحان سالم حماد براك العت  

ي
ق االوسطفرح فريد عبدهللا  العوض  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفرح فهد سالم الصواغ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح فهد شويت السعيدى

ازى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح فهد عبد هللا عواد دهمان الت 

ى ي الكويتفرح محمد زيدان العت  
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

هان بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةفرح محمد عبدالكريم الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافرح مشاري عباهلل بوحمد بكالوريوس لغة انجلت  

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافرح مفرح سعد الهاجري بكالوريوس هندسة االلكتر

 العازمي
ق االوسطفرح نايف بشر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفرح هويدي مليح الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفرح يوسف جواد عبد الرسول بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفرح يوسف حمد العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفضه أحمد خالد المشعل

ق االوسطفضه جابر احمد عبدالمحسن الصالح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطفضه سالم عبدالكريم الوهيب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةفضه وليد حسن أمت 

ق االوسطفطامي طالل عبدهللا الجري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفالح جابر عبد هللا الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةفالح عبدهللا عطاهللا العتين 

ق االوسطفت  فايز مبارك هدبا الرشيدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفنون فهد سعدى العفيصان

ق االوسطفهد  عبدالرحمن عبدالحميد الفيلكاوي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافهد  عماد  ابراهيم  الرشود 

ق االوسطفهد احمد خزيم الخزيم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي
 
ق االوسطفهد احمد عبدهللا القحطائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد اسامه عيىس الدورسي

كيت ي الكويتفهد أحمد إبراهيم التر
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفهد أحمد عثمان محمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



ق االوسطفهد بدر فهد الطريج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفهد بدر نارص المحجان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةفهد بدر نارص المرشود

ق االوسطفهد جابر محمد الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتفهد جاسم يوسف الفهد
 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفهد جزاع فهيد الخرينج بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفهد جمال محمد الشمري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى ق االوسطفهد حامد يوسف العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفهد حسن فهد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

انفهد حسي   عل فيلكاوى دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفهد حمد عبد اللطيف الضفت 

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافهد حمد يعقوب النجار

ي ي المطت 
انفهد حمود دوىح  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطفهد خالد نزال ابا القلوب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافهد سالم عجنان العازم
 
ق االوسطفهد سالم مهنا العدوائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطفهد سام صادق سبنر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافهد سعد سعود العتين 

ق االوسطفهد سعد صنيتان المويزري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطفهد سعد محمد الشمري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفهد سليمان مطر الخالدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

يف عيد العازمي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافهد رسر بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافهد صالح خالد الهاجري

ى ق االوسطفهد صالح مطر العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفهد صباح فاخر أحمد
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفهد صقر فهد العباد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفهد صالح راشد العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةفهد طالل خليفه الخليفه

 الهاجرى
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد عايض شاف

انفهد عبد اللطيف عبد هللا فتح هللا دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطفهد عبد هللا سعد الدورسى بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافهد عبد هللا فهد الصانع بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطفهد عبد هللا فهد الطبيخ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر
ق االوسطفهد عبد هللا فهد بن حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد عبدالعزيز فهد الضفت 

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافهد عبدهللا فهد العجىم

ق االوسطفهد عدنان   الشاهي   الربيع بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطفهد عدنان هليل الظفت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطفهد فالح صالح المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتفهد فيصل احمد السنان
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتفهد فيصل عبدالعزيز  الزاحم
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفهد مبارك خالد المزعل

ي الكويتفهد مبارك فالح السهلي
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطفهد مبارك فهد الدورسى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتفهد محمد بجاد رجيعان
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد محمد شفاقه العت  

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد محمد صاهود العت  



ي الكويتفهد محمد علي الشوي    ع
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتفهد محمد فاروق محمد رشيد فتح الدين
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد محمد فهد العجىمي

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفهد مشارى فهد المطت 

ي الكويتفهد مشعل عبد هللا الدورسى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي ي المطت  ق االوسطفهد معزي عايز المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفهد نارص بدر الطراروه

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفهد نارص فهد الرندى

ج العازم ق االوسطفهد نايف مت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفهد نواف عوض المطت 

ي العازمي
ي مرزوق الحبين 

 
ي الكويتفهد هائ

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي
 
ق االوسطفهد وليد احمد العبالئ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ي الكويتفهيد بدر فهيد المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

انفواد  محمد فواد ابل انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي الفودري  ق االوسطفواز  جاسم  حج  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتفواز أحمد حمود الخالدي
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفواز بدر مالك المالك بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطفواز بدر محمد المطوع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفواز خالد محمد المطت 

ق االوسطفواز زايد حمود العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 

ق االوسطفواز طالل فهد المراع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى انفواز طالل فواز العت   دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي
 
ي الكويتفواز عبد الرحمن عبد هللا مندئ

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ي الكويتفواز عبد الرحيم محمد الفيلكاوي
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ى ق االوسطفواز عبد هللا قاعد المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفواز عبدالعزيز صالح الجطيلي

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفواز عبدهللا غازى المطت 

ق االوسطفواز فهد علي عبد الرحيم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفواز فهد مشاري الظفت 

ى ي الكويتفواز فهد يتيم العت  
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتفواز فيصل بدر الرومي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطفواز فيصل حسي   العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ه ق االوسطفواز محمد سعود العمت  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطفواز محمد غزالن العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ي المطت 
 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفواز محمد الف

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافواز وليد رمضان الخليفه

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافواز وليد سالم المرزوق بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطفوز اهتيىم عبد هللا الهاجرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافوز أحمد حمود الخرص 

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةفوز جابر محسن الظفت 

ق االوسطفوز حمود سعود الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطفوز حمود ماجد المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفوز خالد عبد الرحمن النامي بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطفوز سالم مبارك الذايدى بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي ق االوسطفوز شكبان محمد المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطفوز عايد عطيه الظفت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطفوز عايض فالح الغريب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



ي ق االوسطفوز عبد العزيز عادل الحج  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفوز عبد اللطيف مسعود المسعود

ق االوسطفوز عبد هللا مطر الشمرى هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافوز عبدهللا عبدالعزيز المذكور

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفوز غانم طريخم غنيم هايس عرمان الظفت 

ق االوسطفوز فواز جاسم الشهاب بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي    ع ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافوز ماجد علي المصت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفوز ماطر ضيدان المطت 

ق االوسطفوز محمد حسي   الكندري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطفوز مرزوق سعود العوده هندسة معماريةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافوز مزيد رحيل العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطفوز مطلق فالح الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفوز نايف صالح المطوطح

ى  عبد هللا الضفت 
 
ق االوسطفوز هائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفوز يوسف مبارك الشمرى

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافوزان طارق علي الفوزان

ق االوسطفوزية عبدهللا فهيد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتفوزيه زيدان قدوري الالمي
 
هندسة النظمالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفوزيه عادل حيدري حيدرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتفؤاد محمد غاشم الحوىطي
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

 رسحان مبخوت العجىم
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 عبد هللا عيىس الخضت 
 
دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتف

ي راشد نارص العجىم
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي عبد الحكيم محمد العبد الحافظ
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةف

ي
ي عبد الرحمن عبد الغفار العوض 

 
ق االوسطف بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي عبد العزيز عبد هللا الرشيدى
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي عبد اللطيف عبد هللا الكندري
 
انف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي عبد هللا حمد الصويان
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةف

ي عبد هللا نبيل الشهاب
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي عبداللطيف عبدالرحمن الدعي
 
ق االوسطف هندسة معماريةجامعة الشر

ي عثمان ابراهيم الشاهي  
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي عصام عبد الرزاق البصت 
 
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياف

ي عماد بدر علي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةف

ي عمر محمد الحركان
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى  المطت 
ي عوض ملف 

 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي فارس سالم الرشيدي
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ي فهد عبد هللا المطت 
 
ق االوسطف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي فهد فيصل المنصور
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي محمد جاسم الكندري
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي محمد حمد بليهيس
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةف

ي ي مختار خلف المطت 
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةف

ي مساعد زيد الرصعاوي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةف

ي نواف صالح االثرى
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي يوسف محمد المعتوق
 
ق االوسطف بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ء عزام عبد اللطيف المطوع ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةف

ء عيد حمد فرج ي
 
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياف بكالوريوس لغة انجلت  

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةفيحاء مشعل الحميدي المطت 



وزه عمر عبد هللا العمر بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافت 

ي
ي  عبدالعزيز الثوين 

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافيصل  ثوين 

ي الكويتفيصل  طالل  فيصل الدبوس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطفيصل ابراهيم عبدهللا الشط دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفيصل احمد ابراهيم القروى

ق االوسطفيصل حسي   محمد الراشد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفيصل سعد محمد الرشيدى

ق االوسطفيصل سعدى خلف الشمرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتفيصل سلطان حميد الرشيدي
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفيصل سيف مناور العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطفيصل عايض مطلق البغيلي الرشيدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطفيصل عبد الرحمن عبد الهادي العبد الهادي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطفيصل عبدالرحمن سليمان الجريد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةفيصل عبدالعزيز محمد االنصارى

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفيصل عبدهللا عايض السعيدى

ي
ق االوسطفيصل عبدالمحسن حمود العياض  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتفيصل عواد مضج الغريبه
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطفيصل فالح ساري الثويمر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافيصل فرحان محمد الخالد

انفيصل فهد فندى الرشيدى انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطفيصل فؤاد علي القطان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتفيصل مبارك صباح الصباح
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيافيصل مجبل عتيق الرشيدي بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطفيصل مجدي نارص الطخيم بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطفيصل محارب سعود الدويش دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتفيصل محمد سعود السليمان
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفيصل محمد فيصل الخليف 

ق االوسطفيصل مشعل فيصل سعد هللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةفيصل منصور حمد الحيان

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفيصل نواف مشهور العت  

ق االوسطفيصل يحن  علي البحر بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةفينوس عادل سليمان العت  

ي الكويتفيوال وسميه انجليش انجليش
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطقابوس سالم محمد المرى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياقحطان علي محسن المنصوري

وان عل عبيد الشمرى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةقت 

ي وان يوسف محسن العت   هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةقت 

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةكادي عبيد فراج المطت 

ق االوسطكاميليا فهد فهيد الشغبان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطكاميليا نارص احمد حسن بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطكرم علي كرم عباس دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتكريم محمد سامي  عادل األنصاري
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياكلثم سليم حسي   السليم بكالوريوس لغة انجلت  
 علي الوثيفر

ق االوسطكميل حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطكنده  بدر  علي المال بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطكنده محمد سيف الشط بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطكنوز فهد محمد المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



ق االوسطكوثر احمد عواد الشمرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر أحمد حسي   الكندرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتكوثر بدر حمد الصالل
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

 علي القالف
ق االوسطكوثر حسي   يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطكوثر حسي   موس الحداد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر عبد هللا مبارك عبد العزيز بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطكوثر عل محمود محمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر فاضل عبد الجليل خليل بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر محمد جواد األستاذ بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي الكويتكوثر محمد درويش صالح
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطكوثر محمد عبد هللا علي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر محمد علي القطان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطكوثر نارص عبدهللا العت   هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطكوثر يعقوب عبد الحميد سيد حمزه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطكوثر يعقوب غلوم محمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتالرا حمد نارص الفالح
 
الية ف يةالكلية االستر دبلوم الموارد البشر

ي الشمري
 
ي الالف

 
ي سعود الف

 
انالف انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ي المنديل
 
ي محمد الف

 
ق االوسطالف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطلجي   انور عبدالحميد حسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةلجي   جاسم محمد عمت  الحسين 

ي الكويتلجي   حسي   عبد الرسول كرم
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطلجي   حيدر صالح المزيدى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتلجي   خالد جعفر الشيبه
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتلجي   سليمان سليمان القيص
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلجي   عادل عبدهللا صفر

ي الكويتلجي   عباس ابراهيم رحيم
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطلجي   عبد العزيز سعود الزيادى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطلجي   عبد هللا محمد القطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطلجي   عياد ظاهر السعد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطلجي   فاضل عل االشوك بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلجي   فهد مشارى الرفدى

ي ق االوسطلجي   فيصل صالح المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطلجي   فيصل نارص الرويشد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالجي   محمود يعقوب النارص

ق االوسطلجي   نارص عبد الرزاق العبيدان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطلجي   يوسف عبدهللا بوحيمد دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطلطيفة  مبارك  حمد الجيماز بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطلطيفة أنور عبدالرحيم عبدالغفور بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطلطيفه أحمد سالم الحساوي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطلطيفه أحمد غلوم الكندري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةلطيفه خالد أحمد علي

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةلطيفه خالد سالم جحيل

ى ق االوسطلطيفه خالد سليمان العجت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطلطيفه خالد نارص الشبو دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويتلطيفه خليفه احمد الصيخان

ق االوسطلطيفه خليفه عبد اللطيف الرباح بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ا ق االوسطلطيفه سالم نارص بوخرص  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلطيفه طالل عباس باقر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلطيفه طالل عطيه الشويحان

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالطيفه عادل عل الرميح

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالطيفه عبد اللطيف عبد هللا الخميس

ق االوسطلطيفه عبد هللا معيوف الفردان دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتلطيفه عبد الوهاب عبد هللا النارص
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتلطيفه عبدهللا عبداللطيف اليعقوب
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطلطيفه علي عواد حسن الشمري هندسة معماريةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيالطيفه عيد برجس العجىم بكالوريوس هندسة االلكتر

ي الكويتلطيفه عيد عبد هللا بن عيد
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي الكويتلطيفه فهد عبد هللا الغانم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطلطيفه فهيد فهد السبيىع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي العتال هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلطيفه مساعد يحن 

ق االوسطلطيفه مشعل راشد المطر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطلطيفه مشعل مسفر العصيىم هندسة معماريةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلطيفه نواف حمد الصانع

ق االوسطلطيفه نواف يوسف الجيعان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطلىم نواف عبدالكريم المضيان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلوجي   عبدهللا مطر المطت 
 
ق االوسطلورا احمد سعد العدوائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطلورا أيمن عبدهللا زمائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالورا خالد ابراهيم الموس

ي ق االوسطلورا صالح غانم العت   هندسة معماريةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلورا محمد دعيج الخليفه

ي
ق االوسطلورا محمد عبدالعزيز  الثوين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةلوره فهد عبد الكريم الغيالئ

ق االوسطلولوة عدنان ابراهيم الشمري يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتلولوه  رياض  عثمان  مال هللا 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةلولوه  وليد  عيىسي  النشىمي 

ق االوسطلولوه احمد عبد الرحيم العصفور بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه انور عبد هللا القحطائ

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه أحمد حسن القبندي

ق االوسطلولوه حامد منشد الخالدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطلولوه حمد حسي   العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتلولوه حمود عبد الرحمن الرشود
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتلولوه خالد ثجيل الشمرى
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه خالد محمد الحوىط

ق االوسطلولوه خالد نصار النصار دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطلولوه راشد رشدان الهاجرى هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطلولوه سالم حسن  الشامري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةلولوه سالم مبارك العمران

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه سالم محمد الحملي

ق االوسطلولوه سعيد ياقوت مطر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطلولوه صالح جمعه البصت  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه طالل زبن العربيد

ي الكويتلولوه طالل صالح السماعيل
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه عادل صقر الصقر



ق االوسطلولوه عامر عبدالوهاب الدخيل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
 
ف بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةلولوه عباس عبد الكريم الصت 

ق االوسطلولوه عبد الرحمن ابراهيم الجارس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه عبد السالم علي حمادى

ي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه عبد العزيز عبد اللطيف الحبىسر

ق االوسطلولوه عبد العزيز محمد النعار بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه عبد هللا سلمان القضين 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه عبدهللا وليد الحمادي

ي الكويتلولوه عدنان نافل بو يابس
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةلولوه عصام  سلمان  الدبوس 

ق االوسطلولوه عل حمزه دهراب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه عل سليمان الخميس

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه علي سعود الظفت 

ق االوسطلولوه فواز مبارك القريان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالولوه فوزي عبد الجي البناي

ق االوسطلولوه فيصل عبدالعزيز البسام بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه ماجد جمعه الشمري

ق االوسطلولوه محمد ابراهيم الكندرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

انلولوه محمد ابراهيم المذن انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي ق االوسطلولوه مساعد عويد العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطلولوه مشاري عبد المحسن الجلين  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةلولوه نارص راشد القحطائ

ق االوسطلولوه نبيل جوهر احمد بكالوريوس تمويلجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلولوه نواف ضافر العصيىم

ق االوسطلولوه وليد جاسم القطان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتلولوه وليد عبد اللطيف الشط
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليال علي عبد هللا دشنر

ق االوسطليال فهيد معيكل العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

يف الخالدي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياليالي خالد رسر بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطليالي طالل عبدهللا عبيد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةليالي نارص سليمان سالم

ق االوسطليان خالد حسي   العتين  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليان عبدهللا  منجد القناعي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةليان يوسف هداد الحسين 

ق االوسطليل  بدر صادق السبع دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطليل جاسم صالح بوقريص دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةليل حسي   محمد النصار

انليل داود محمد حسن دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطليل سالم محمد الزوير بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةليل سالم مهدي  أحمد

ق االوسطليل طالل عيىس السلطان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليل طالل مسفر الرشيدي

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليل عبد الرضا عبد الرسول االربش

ق االوسطليل عبد العزيز حسي   قاسم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطليل عبد اللطيف يوسف البشت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطليل عبد هللا ناىه هزاع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةليل عبدهللا صالح غازى



ى ق االوسطليل عبدهللا عوض المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطليل فالح مبارك الدورسى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطليل فهد محمد العصفور الهاجري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليل فيصل شهاب بوفتي   بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطليل محمد حسي   خشوه بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتليل محمد علي السعد
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطليل محمد علي عريان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطليل مشعل حمد المرشاد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
ق االوسطليل منصور سليمان دشنر هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطليل نارص فالح النارص بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطليل نبيل نارص السعيد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياليل يوسف حسي   العبد هللا بكالوريوس لغة انجلت  

 علي عبدهللا جمال
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيالي  

م السهلي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةلينا حسن حرص 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةلينه سلمان عبد الرحمن العتين 

ق االوسطماجد حمد مدعث العجىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطماجد فهد عيد بن فهد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ين العصيىمي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياماجد محمد جت 

ى ي الكويتماجد نارص بندر المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةماريا عدنان عوض العت  

ق االوسطماريا محمد نارص النارص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياماريا محمود خضت  ابراهيم بكالوريوس لغة انجلت  

ي محمد محمد  الهاجري
ق االوسطماض  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمآثر محمد عبد الرحمن العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمبارك  محمد مبارك الدبوس  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامبارك أحمد مبارك فهيد

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةمبارك بدر مبارك المضاحكه

ق االوسطمبارك حمد مبارك بن سبت بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي انمبارك حمد مسفر المطت  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطمبارك خالد مبارك الفريحان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمبارك سالم مبارك الخنه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمبارك سعود عبيد بادى

اك ق االوسطمبارك عبدالرحمن مبارك الت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمبارك عبدهللا سالم القبندي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمبارك علي صالح بوحيمد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمبارك عيىس عايض العازمي

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمبارك محمد صنت الحرئ 

ق االوسطمبارك محمد مبارك الدريىعي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطمبارك محمود حسي   حسي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمبارك مطر مبارك الحصم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمبارك نارص مبارك نارص السبيىعي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتمبارك نصار صنهات العازمي
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتمبارك نواف مبارك الطويرش
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

انمبارك وائل مبارك عوض انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي انمتعب صبيح محمد العتين  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطمتعب فوزى حمد الشمرى بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ى ق االوسطمتعب ماجد معجون الضفت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر



ان الصليل ق االوسطمجبل فهد جت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتمجتن  حسن جواد ضياء الدين
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى ي الكويتمحسن بسام محسن العت  
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي الكويتمحسن جاسم عبد الرضا الرصاف
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطمحسن حزام محسن العجىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمحسن خالد عبد الخرص  الخباز بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةمحسن سليمان محسن المطت 

ق االوسطمحسن فهد محسن الحرئ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد  جمال محمد الذياب

ي
ي العبدالغن 

ي الكويتمحمد  خالد  عبدالغن 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد  سعود مبارك الصباح بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطمحمد  فيصل عل  المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد ابراهيم جاسم دشنر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد ابراهيم علي الصباغ

ق االوسطمحمد ابراهيم محمد الكندري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد احمد أنور البشاره بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد احمد حسي   باقر دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد احمد حميد المؤمن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد احمد شبيب العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمحمد احمد صالح البرصى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمحمد احمد عبد هللا صفر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمحمد احمد عبدالرحيم االنصاري بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطمحمد احمد محمد الربيعان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد احمد موس الحداد

ق االوسطمحمد انور عبد هللا الراشد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد انور مهدى القطان

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد أحمد حسي   العت  

ق االوسطمحمد أحمد حمود الشمري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطمحمد أحمد حيدر الشمري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد أحمد خميس حسن بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطمحمد أحمد سعد الحمدان دبلوم نظم كمبيوتر شبكيةكلية الشر

اكي
انمحمد أحمد سند الشر دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطمحمد أحمد صاحب الرامزي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد أحمد عبد هللا المطت  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطمحمد أحمد محمد الحمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد أسامه محمد النجدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد باسل محمد الصوان

ق االوسطمحمد باسل محمد العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد باسل محمد العدوائ
ق االوسطمحمد بدر اسماعيل حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمحمد بدر حسن الحرئ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطمحمد بدر علي الميموئ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد بدر محمد الدلك

ق االوسطمحمد بدر محمد داود الغمالس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد بدر مشوح العتين  بكالوريوس هندسة االلكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد براك حريميس العازم

ق االوسطمحمد توفيق جعفر الكصيىمي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر



ق االوسطمحمد ثامر فيصل النارص دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد جاسم حسي   الكندرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد جاسم عشوي الضفت 

ق االوسطمحمد جاسم علي بوزبر بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد جاسم محمد العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد جاسم محمد الغانم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد جاسم محمد الكندري

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد جاسم محمد المذن

ق االوسطمحمد جاسم محمد عبد هللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد جراح محمد الظفت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطمحمد جمال ابراهيم بهبهائ هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتمحمد جمال سعد الريش
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد جمال عبيد الرشيدي

ق االوسطمحمد جمال فرحان مبارك دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد جمال نارص ثائ

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد حامد خليل سليمان

انمحمد حامد عبد الرضا القالف انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطمحمد حامد عبد هللا صفر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد حبيب عبدهللا عبدهللا بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

انمحمد حزمي مطلق السهلي انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطمحمد حسي   جاسم بودستور بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد حسي   حسن عبد هللا دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتمحمد حسي   سيد محمد القالف
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

 علي الفيلكاوي
ق االوسطمحمد حسي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطمحمد حسي   فيصل عبدال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد حسي   قاسم حسي  

ق االوسطمحمد حسي   محمد الشمرى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد حسي   محمد مهدى

ي الكويتمحمد حمد راشد الزوير
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ى ق االوسطمحمد حمدان ترىك المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد حمزه عباس عبد الرحيم بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد خالد بدر  مخلف

ق االوسطمحمد خالد حسي   فوالذ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد خالد خليفه الذوادى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمحمد خالد راشد العازمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد خالد سعود الشايع
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطمحمد خالد سليمان القطان بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطمحمد خالد عبد هللا الفري    ج بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي الكويتمحمد خالد عبد المحسن الشمرى
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد خالد عبيد العتين 

ي ق االوسطمحمد خالد محمد الحرئ  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد خالد محمد الروي    ح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد خالد محمد العت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد خالد محمد الكندرى

ي ق االوسطمحمد خالد محمد زبار الجميلي الحرئ  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

يم يم المخت   ق االوسطمحمد خالد مخت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد خالد هاشم الشخص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد خرص  حسي   خرص 

ق االوسطمحمد خلف حمد الشمرى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

انمحمد خليفه فاضل الفضل دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطمحمد خليل ابراهيم القالف دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطمحمد دهام شديد الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد رشيد محمد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمحمد رضا عبد الرسول القطان بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطمحمد روي    ح نارص الروي    ح بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطمحمد زياد محمد الحرئ  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد سالم فالح العازم
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمحمد سالم محمد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد سالم محمد العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد سالم محمد العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطمحمد سام شايع الماجد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمحمد سام محمد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد سامي سند المطر
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطمحمد سعد سعود الرشدان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد سعد قطيمان العصيىمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد سعد محمد النصاف

ق االوسطمحمد سعد محمد النمران بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد سلمان سالم العازمي
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد سليمان محمد الحمل

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد سليمان مناور السعيد

ي
ق االوسطمحمد سيف محمد البلوسر بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطمحمد شاكر عبد الرسول العلي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد شاكر محمود غلوم بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمحمد صادق حاىح  اسد الرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد صادق محمد قمت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد صالح فالح العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى ق االوسطمحمد صالح محمد العت   بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد صالح مشل صياح العت  

ق االوسطمحمد صباح جباره الضمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد صالح عباس السلطان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد صالح متعب الرميح هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمحمد طارق جواد الشواف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمحمد طارق سعود الهاجري بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطمحمد طارق عبد المحسن الفضل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطمحمد طارق هالل الدويج  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ان الوزان ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد طاهر عت  

ق االوسطمحمد طاهر محمود عبد الهادى حاجيه بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عابر بشيت الخالدى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عادل حسي   الجريدان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عادل عبدهللا الجحمه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عادل يعقوب خلف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عامر محمد الدخيل

ق االوسطمحمد عبد الرحمن خضت  الخميس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
ق االوسطمحمد عبد الرحمن عبد الرحيم العوض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطمحمد عبد الرحمن يوسف الدعيج بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر
ق االوسطمحمد عبد العزيز أحمد حسي   يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطمحمد عبد العزيز حسي   باقر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد عبد العزيز عباس الكندري

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد عبد العزيز عبد هللا الهاجري بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عبد العزيز محمد الرميح

انمحمد عبد العزيز محمد بن نارص دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 
انمحمد عبد العزيز محمود دشنر دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عبد اللطيف محمد السعيد
 
ق االوسطمحمد عبد هللا ابراهيم البحرائ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمحمد عبد هللا حسن الحرز بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبد هللا سلطان السالم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبد هللا سلطان طارش بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبد هللا صالح الحبيل بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبد هللا غالب الدورسى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ي الكويتمحمد عبد هللا غلوم العوض 

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد عبد هللا قريان سعدان

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد عبد هللا محمد العجىمي

ق االوسطمحمد عبد هللا محمد زمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
انمحمد عبد المجيد غلوم حسي   دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطمحمد عبد الهادي حسن علي الرصاف دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمحمد عبد الهادي مانع العجىمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد عبد الهادي مشقاص الفج  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عبدالرحمن محمد اإلبراهيم بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عبدالرحيم محمد بوكت 

ي ق االوسطمحمد عبدالرزاق محمد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبدالعزيز عل الحمادى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبدالعزيز محمد بوشهري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطمحمد عبدهللا جازي المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبدهللا عبدالمحسن السبيىع بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبدهللا عل العل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتمحمد عبدهللا فرج العازمي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطمحمد عبدالمحسن عامر حماد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عبدالهادي محمد العجىم بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد عزيز صالح الشمرى

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عصام عيىس العيىس

ق االوسطمحمد عل حسي   حسن الفيلكاوي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عل حسي   طالب مال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ازي ي الكويتمحمد عل فيصل الشت 
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمحمد علي جابر المسعود دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد علي حسي   محمد

ق االوسطمحمد علي حسي   محمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
ق االوسطمحمد علي طالب علي خان حسي   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد علي عبد هللا الدهيىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد علي فاضل علي محمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد علي فالح العجىمي

ق االوسطمحمد علي محمد المهندي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر



ق االوسطمحمد علي محمد النارص بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد عمر عبد هللا العويض بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد عمت  فالح العجىمي بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمحمد عيد عباد الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد عيىس احمد بخش

ق االوسطمحمد عيىس عبد هللا األستاد بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي الكويتمحمد غازى عيدى عيدى
 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمحمد فالح عبد الهادى الحجيالن دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتمحمد فالح عبدهللا العجىمي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد فايز كليب العجىم
 
بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد فايز مبارك الدلمائ

ي ي العت  
انمحمد فايز مرض  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

 الجبلي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد فراج حسي  

ق االوسطمحمد فراج مبارك المشوط بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطمحمد فهاد سهو محمد العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطمحمد فهد خرص  الخرص  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ي الكويتمحمد فهد عبدالحميد السن 

 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطمحمد فهد فالح العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد فهد محمد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد فهد مريف الرويىع

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد فيصل حجب العصيىم

ق االوسطمحمد فيصل سعود الدويسان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ي الكويتمحمد فيصل عبدالعزيز الخرص 
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةمحمد فيصل محمد الرشيدي

ق االوسطمحمد ماجد عبدالرضا عبدهللا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتمحمد ماجد محمد السويل
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد ماهر خليفة العبوه

ق االوسطمحمد ماهر عبد هللا نعمه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد مبارك حبيب الشمرى

ي
 
ي الكويتمحمد مبارك سلمان الخراف

 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتمحمد مبارك محمد المسيلم
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد مبارك محمد المطت 

ق االوسطمحمد مبارك يوسف المجيبل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ين العصيىم بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامحمد متعب جت 

يك انمحمد محسن محمد امبت  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ازى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد محمود فاضل الشت 

انمحمد مرزوق سلطان العل دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي الكويتمحمد مسفر محمد العجىمي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد مشاري  عبدهللا السنعوسي

ي ق االوسطمحمد مشعل عبد هللا العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد مشعل محمد الحسون

ق االوسطمحمد مشعل محمد الصويالن دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد مشعل محمد الملهوف العازمي

ي الكويتمحمد مشعل مسفر العصيىم
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمحمد مشعل يوسف النصار بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد مطلق غصاب الفضل

ي ق االوسطمحمد منصور حسن العتين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر



ق االوسطمحمد منصور محمد الدورسى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد منصور يحن  بومجداد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتمحمد مهند محمد الصانع
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةمحمد موس فرحان الرشيدى

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةمحمد ميثم احمد االمت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد نارص خالد الهيلم العجىمي

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد نارص محسن المطت 

ق االوسطمحمد نارص محمد  بورسلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطمحمد نارص ياسي   الظفت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمحمد ناىهي راشد الهاجري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد نايف شليل المطت 

ق االوسطمحمد نائل محمد الحمود بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمد نزار صالح الشخص

ق االوسطمحمد نشىمي فهد عيد العازمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد نواف فراج المطت 

ى ق االوسطمحمد نواف نارص المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر
 حسن حسي  

 
ق االوسطمحمد هائ بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

 محمد حسن
 
ق االوسطمحمد هائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ي عبدالستار بهبهائ

 
ق االوسطمحمد هائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي محمد الغيث
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد هائ

ق االوسطمحمد هزاع دخيل الزماي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمحمد هشام جاسم القطان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

 البغلي
ق االوسطمحمد هشام حسي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ف ي الكويتمحمد هيثم محمد الشر
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد وائل عبداللطيف الرويشد

ق االوسطمحمد وليد حمد العمار بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

انمحمد وليد خلفان العلوي انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطمحمد وليد سالم المنصوري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمحمد وليد محمد الكندرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمحمد يعقوب عبد هللا الرشدان دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمحمد يعقوب محمد الحوشان

ق االوسطمحمد يوسف محمد الفرهود بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمحمد يوسف محمد الفيلكاوي
ق االوسطمحمد يونس محمد العوض  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةمحمود جواد محمد جواد

ي الكويتمحمود حامد محمود قبازرد
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

انمحمود عبدالوهاب محمود عبدالرحيم انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامحمود محمد عبد هللا محمد بكالوريوس هندسة االلكتر

ى ق االوسطمديحه ممدوح مطلق العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ي الكويتمراحب فالح عبيد العتين 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمرام محمد حمود العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ي الكويتمرام مرزوق مضجي العتين 
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمرام مسفر عل العجىم

ق االوسطمرداس نواف مرداس البصمان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمرزوق احمد مرزوق العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتمرزوق خالد مرزوق عيىس مرزوق
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتمرزوق سام مرزوق سالم
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف



ى ق االوسطمرزوق صالح مرزوق المطت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامرزوق فرج مرزوق الزاحم

ي ق االوسطمرزوق نواف مرزوق المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمروه صالح شاكر عبد هللا الشطي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمروه عبد هللا ابراهيم الحماد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمروه نواف صالح المسباح بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمريم  ثامر  مرزوق عبدهللا  الجويشي  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتمريم  محمد حسن الخلفان
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ي
ق االوسطمريم ابراهيم عبد الرحمن القطيف  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم ابراهيم محمد المزيدي

ق االوسطمريم احمد جمال محمد جمال بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

هان ق االوسطمريم احمد سيد رسر هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمريم احمد يوسف الصايغ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم ايوب احمد حسن

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم أحمد أيوب األيوب القناعي

ق االوسطمريم أحمد عبد العزيز الهران بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم أحمد عدنان العيىس بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطمريم أحمد محمد العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتمريم أنور صالح السليمان

ق االوسطمريم بدر سليم السبيىع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتمريم بدر عبدالوهاب الشطي
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةمريم بدر محمد الفيلكاوى

ق االوسطمريم بدر هالل العطوان هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمريم بشار هادي المرزوق بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم جاسم جمعه محمد فريش بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم جاسم صالح البخيت

ق االوسطمريم جاسم عبد هللا رضا هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمريم جاسم عثمان الفهد هندسة معماريةجامعة الشر

انمريم جمال محمد المجرن دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي تنديل بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم جواد عبد النن 

ق االوسطمريم حامد علي ادوي  هيس العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم حج  راشد الغريب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطمريم حسن عبدهللا أشكنائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتمريم حسن علي الجدي
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطمريم حسن علي امي   بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم حسي   عل القحطائ

 علي هدروس
ق االوسطمريم حسي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمريم حمد ظاهر نهار بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمريم حمد محمد الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامريم حمود جاعد مست  العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم خالد احمد العل

ق االوسطمريم خالد بالل العبيدى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم خالد عبد هللا الفودرى
ق االوسطمريم خالد عبد الملك حسي   دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم خالد فايز السيفان

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم خالد كميل مرزوق مطر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم خالد نورى النورى



ق االوسطمريم خالد يوسف الحقان بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم خلف محمد الجدى

ق االوسطمريم خلف محمود بوراشد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي
ق االوسطمريم خليل ابراهيم الخليف  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

انمريم داود سليمان النعت  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم رشيد نومان العازم

ق االوسطمريم زياد طارق الشط بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطمريم سالم عبد هللا عبد هللا بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم سعد سعود العازم

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم سعد سليمان صالح

ق االوسطمريم سعد غريد البذال بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمريم سالمه عبد هللا العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
ق االوسطمريم سلمان خليفه الهيف  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتمريم سلمان علي السليمان
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمريم سليمان محمد الكندرى دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي
ي الكويتمريم شفيق امي   العوض 

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطمريم صالح عبد هللا صالح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم صباح حسن أحمد

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم صالح عبد الرحمن السويلم

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم طارق مضجي الخالدي

ق االوسطمريم طاهر عبد الوهاب الشمال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم طالل بدر الرومي

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم عادل جارس السعيدى

ي ق االوسطمريم عادل خليفه المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتمريم عادل خليل اليوسف
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ي
بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم عادل سليمان العوض 

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامريم عادل فالح العازم

ي
ق االوسطمريم عادل موس البلوسر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم عايد فهاد العت  

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتمريم عبد الرحمن مبارك العازم

ق االوسطمريم عبد الرزاق عبد الرحمن البديوى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطمريم عبد العزيز عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم عبد العزيز عل القبندى

ق االوسطمريم عبد اللطيف عل الكندرى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتمريم عبد هللا رمضان كاظم
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمريم عبد هللا سيد احمد هاشم علي هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطمريم عبد هللا شفاقه العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمريم عبد هللا عايد العازمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمريم عبد هللا عبد العزيز الشبيب هندسة معماريةجامعة الشر

 الشمالي
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم عبد المحسن حسي  

ق االوسطمريم عبد المحسن محمد عقاب العازمي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم عبدالعزيز يوسف الخريف

ق االوسطمريم عدنان سلطان عبد ربه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتمريم عدنان عبد هللا مزعل عبد هللا
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمريم عصام صقر الجيماز بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم عصام نايف العجىمي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ق االوسطمريم عكام فيحان المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطمريم عل راشد الرشيد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم عل عبد الجليل الهندال بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتمريم عل عبد هللا السهل
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمريم علي حسي   محمد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتمريم عماد عبد الحميد الحيدر
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم عمران حسن رضائ

ق االوسطمريم عوض عبدهللا يوسف عبدهللا بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطمريم عيىس علي حسن دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتمريم عيىسي حمود الدخيل
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطمريم غانم عل الحدب بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمريم فاضل سليمان أكت  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم فاضل يوسف القطان

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم فالح زقم الظفت 

ى ق االوسطمريم فهد غال العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم فهد محمد بو غيس بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم فهد مفرح هشام هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمريم فواز سعود العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطمريم فواز قرين العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطمريم فيصل احمد اللوغائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطمريم مبارك محمد المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمريم مبارك مفلح العازم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطمريم محمد جاسم السمحان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطمريم محمد جمعه هاشم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطمريم محمد جواد الشط بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم محمد سلطان السور المطت 

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم محمد صالح الرغيب

ق االوسطمريم محمد عبد الرحمن الكندري دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطمريم محمد عبد الرحمن المال بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمريم محمد عبد الرحمن المهنا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم محمد عبد العزيز الفليح

ى ق االوسطمريم محمد عبد هللا المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمريم محمد عبدهللا حسن زكريا بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم محمد كاظم محمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم محمد مهنا المزعل

ق االوسطمريم محمد يعقوب بوشهرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم محمد يوسف السويدان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمريم محمد يوسف الصورى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطمريم مزعل خالد العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم مسعود صالح المرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم مشارى محمد الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ف محمد جاحم ق االوسطمريم مشر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمريم مشعل أحمد الراشد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم مشعل يارس السبيىع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمريم مشعل يعقوب الرصاف بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمريم مناور مرض  الشمرى

ق االوسطمريم منديل جعفر الحداد هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمريم ناىح  عيىس المحفوظ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ق االوسطمريم نارص مبارك العجىم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمريم نارص محمد عل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامريم نارص يوسف الكندري

ق االوسطمريم نايف مجبل ابحار دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطمريم نواف سالم الوزان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 عبد هللا ماجك
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمريم هائ

ي محمد الهولي
 
ق االوسطمريم هائ هندسة معماريةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامريم وليد عبد الهادي البحت 

ي ق االوسطمريم وليد محمد العتين  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمريم يارس جاسم القالف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمريم يعقوب حمود العواد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم يوسف بدر المطوع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم يوسف حيدر رساج بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم يوسف شعبان ابل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم يوسف عبد الرحمن المعود بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمريم يوسف عبد الرضا قبازرد بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ي الكويتمزنه نارص محمد المهوس
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامزون ترىكي عباس العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمزون عوض معيض العازم

ق االوسطمزون فهد سعد النخيالن بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ي الكويتمساعد حامد فنيخر العت  
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمساعد خالد مبارك بوقماشه دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمساعد زيدان عكله االسود بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلالجامعة األمريكية الدوليةمساعد عيد فهد شبيب

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمساعد فهد مساعد العت  

ق االوسطمساعد مبارك مساعد ابو عوينه بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمساعد محمد علي محمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتمساعد محمود مختار ابراهيم
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامستوره عايد مناور الرشيدى

ي الكويتمسعود احمد مسعود السيحان
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمسك ربيع ابراهيم الربيعه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطمسك عبد هللا خالد المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطمسك عدنان ثن  العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمسك عيد عبيد الرشيدى

ي الكويتمسك فاضل طاهر الزلزله
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ان ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمسك مشعل فراج اسمت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمسلط فيصل مسلط العتين 

ي الكويتمسلم فهد مسلم الصواغ
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ق االوسطمشارى احمد راشد العثمان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمشارى أحمد عبدهللا الجاسم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمشارى بدر دخي   المطت 

ق االوسطمشارى جاسم بكر النجار يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

انمشارى خالد دليل جزاع دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشارى خالد محمد الشي    ع

ق االوسطمشارى محمد عبد العزيز الراشد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامشارى محمد عواد العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطمشارى محمد فهيد الرشيدى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر



ي ق االوسطمشارى مرزوق عطا هللا المطت  يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشارى مشعل عبدهللا العت  

ق االوسطمشارى مشعل مشارى االرمل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمشارى يعقوب مصطف  حسن بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمشاري أحمد دغش الحجرف

ازى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشاري بدر محمد الت 

ق االوسطمشاري جابر احمد الفيلكاوي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمشاري حج  فرج الراججي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمشاري حمود سيف الرشود بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمشاري خالد مشاري الخالد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

انمشاري خضت  زايد خلف انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي ق االوسطمشاري سعد عبدهللا العت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي ي المطت  ق االوسطمشاري عقاب حج  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمشاري فهد مثىعي العازمي

ق االوسطمشاري فوزي بخيت الرقم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمشاري فيصل حامد الشالىح بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمشاري مبارك ثقل الدورسي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتمشاري محمد عل صبحان
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامشاري محمد محمود البحري

ان شامان الشمرى ق االوسطمشاري مطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمشاري وليد عبد هللا المرطه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمشاري يوسف صالح العتين 

ق االوسطمشاعل مسعود مطلق السعيد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمشاعل مشعل مطلق العازم هندسة معماريةجامعة الشر

ي
 
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشاعل يوسف سعد البطحائ

ي  ق االوسطمشعل  نامي  حراب  المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمشعل أحمد عبيد العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي الكويتمشعل أحمد محمد الزعن 
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمشعل بدر دخي   المطت 

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمشعل حسن كاظم العت  

ق االوسطمشعل حمد عايض الوهيده بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطمشعل شبيب مخلد الهاملي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمشعل صالح محمد العجىم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمشعل صالح زامل السعيدي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمشعل عبد الرحمن محمد الفضل بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمشعل فايز سعد المطت 

انمشعل فيصل معال العتين  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي
 
انمشعل ماجد فالح الديحائ دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمشعل مبارك محمد المطت 

ق االوسطمشعل محمد ابراهيم المسيعيد بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامشعل محمد هادي العجىمي

ق االوسطمشعل مزعل لمام العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشعل مشارى عبد هللا الحبىسر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمشعل منصور دمشق العجىم

ق االوسطمشعل نارص خلف الشمري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمشعل نارص عبد هللا العازم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمشعل نايف ارساهيد الجت 



ق االوسطمشعل نصار نارص الرشيدى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر
ق االوسطمصطف  عل محمود دشنر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمصعب عبدالحميد عبدهللا الكندرى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمصعب عل عبد هللا حسن عل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمضاوى امان سالم الفالح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمضاوى بندر نواف العت  

ى ق االوسطمضاوى خالد ترىك المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتمضاوي عبداللطيف عل العيىس
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتمضاوي موس عبدهللا محمد

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمطلق دغيم مطلق الحيالن

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمعاذ حسي   صيوان الخالدي

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةمعاذ حمود مطلق شبيب

ي
ي الكويتمعاذ سعد خالد الخليف 

 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمعاذ مشارى جمعه الكندرى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمعارج خالد حسن الكندري هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمعالي فايز ابنيه السعيدى

ق االوسطمعالي محمد رسحان الشقيجي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمعجب عبدهللا معجب الهاشىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتمفاز عبد هللا نصار المحرول العازمي
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمكيه يوسف عبد هللا دوىح  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطمالك احمد حاىح  قاسم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتمالك احمد سليمان الحليل
 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمالك جابر عبد الحميد القطان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمالك جاسم عيد الشمرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطمالك حمود فراج العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمالك خالد محمد الزنك بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمالك سلطان عبد هللا المهيلب بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمالك طالل عواد الظفت 

ق االوسطمالك عبد الجليل عطيه صغت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمالك عبد الحميد محمد محسن

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمالك عبد العزيز عمران الحبيب

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمالك عقيل موس الحرز

ي- مالك فراس 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمحمد ماض 

ق االوسطمالك ماجد عبد الرحمن جراغ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمالك مبارك جاسم الزيد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتمالك محمد جاسم عبد السيد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

 
ق االوسطمالك محمد سعد الديحائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمالك مساعد محمد اسحاق بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمالك منصور عاضي عبدالكريم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمالك موس جعفر كمال دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتملكوت صادق احمد السبع
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطمنار  عادل  مبارك  الديهان  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمنار امان محمد المسعودى بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمنار جابر احمد الفيلكاوي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنار حزام محسن العجىم

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمنار سعد مطلق المطت 

ق االوسطمنار سعود عل الرشيدى بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ي الكويتمنار صالح جاسم األرمل
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمنار ضياء ابراهيم أحمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمنار عبد هللا عيد عبد هللا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمنار عبد الوهاب يوسف عبد الملك بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمنار فهد فالح العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمنار محمد سعيد الخشم المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطمنار محمد علي الرجيبه بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي
ق االوسطمنار محمد فالح الهلف  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمنار محمد مطلق البغيلي الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطمنار محمد هالل المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمنار محمود محمد جرىح 

ق االوسطمنار محمود مهدي طاهر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطمنار مصطف  رجب اشكنائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ق االوسطمنار مصطف  عايش السالمي   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمنار نارص ابراهيم ابوحيمد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمنار نواف عتيق سعيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمنار يوسف احمد البدر هندسة معماريةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمنار يوسف دميثت  منصور العت  

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمنار يوسف سعود الظفت 

ق االوسطمنار يوسف محمد الكندري بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطمنال احمد عتوان الفضل بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطمنال جمال نارص المجاوب بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطمنال سالم ذياب العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمنال عجيج طارش العالىط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمنال مدوس فايز الرشيدي

ي ق االوسطمنال مشعل محمد المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمنال منصور علي العازمي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمناي ابراهيم هليل العت  

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمناي عوض عل المطت 

ي ق االوسطمناير حمد خلف المطت  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامناير حمد سعود السعيدى

ق االوسطمناير حمود شالش العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطمناير سالم صقر المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطمناير عامر ترىكي رحيل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمناير عبد هللا ختالن الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامناير عبد هللا مناىحي خالد عيد المطت 

ي ق االوسطمناير عدنان رشود العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمناير علي خالد الحوالي العازمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمناير عمر بعيجان الجالوي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمناير مبارك عوض الرشيدي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمناير محمد عبد اللطيف المرهون بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامناير يوسف احمد القبندى بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمنصور ابراهيم خالد الدهيم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطمنصور أسعد حمود العياض  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطمنصور بدر عماش الحرئ  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمنصور عبد هللا صالح الرفدى

ي بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامنصور ماجد شعف الحرئ 



ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامنصور محسن محمد العجىمي بكالوريوس هندسة االلكتر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنصور محمد منصور الشمرى

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامنصور مزعل منصور الرشيدي

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتمن  ابراهيم موس محمد

ى ق االوسطمن  احمد حمود البحت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هان بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامن  أنور صالح الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامن  حمد عبد هللا المهوس

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامن  طالل بندر الهاجرى بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطمن  عبد هللا عيىس القروى هندسة معماريةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمن  عبدهللا جليدان الشمرى

ق االوسطمن  ماجد عبدهللا الحرئ  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامن  محمد عبيد عراده الرشيدي

 محمد مطلق البغيلي الرشيدي
ق االوسطمن  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامن  محمد منصور العجىم بكالوريوس لغة انجلت  

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةمن  مزيد عايض الضفت 

ق االوسطمن  مشعل جمعه الكعاك بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطمن  نارص عبد هللا العتين  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمن  هالل عبدهللا الحميدى

ق االوسطمن  يوسف جاسم سعيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي الكويتمنت  محمد فرج العجىم
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ة  عدنان  ابراهيم  الرميح بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنت 

ة فيصل محمد الجويعد ي الكويتمنت 
 
بكالوريوس اقتصادالجامعة االمريكية ف

ة نارص عبد العزيز الهاجرى ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ه  طارق  عل الفوزان ق االوسطمنت  هندسة معماريةجامعة الشر

ه ابراهيم سعد الباز ي الكويتمنت 
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ه احمد علي منوخ ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ه احمد مزيد العتين  ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه اسماعيل عل الفرحان ي الكويتمنت 
 
بكالوريوس نظم معلوماتالجامعة االمريكية ف

ه باسل مضجي المضجي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمنت 

ه بدر مبارك المضاحكه ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ه بدر محمد القحطائ ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه بدر نارص العطار ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
 
ه جابر مرزوق القحطائ ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه جاسم سليمان المطر ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه جمال عبد هللا هجرس دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتمنت 

ه حبيب راشد العازم ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه حسي   شايع ابوشيبه بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمنت 

ه خالد صالح ابا الخيل ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه راشد سعد صقر بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنت 

ه راشد قطيم الهاجري دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويتمنت 

ه رشود شطيط رقدان ق االوسطمنت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر
ه رشيد بلور البلوسر ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ه رياض عبد اللطيف الدوىح  ق االوسطمنت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ه سالم فالح العجىمي ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه سعد حسن  العجىم ق االوسطمنت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ه سعد محماس المطت  ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمنت 

ه سليمان عبد هللا النجدي ق االوسطمنت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر



ي  علي الدبوس 
 
ه شاف ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ه شبيب فهيد العجىمي ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه صالح مسعود المرى ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ه طارق عمر الشقت  ق االوسطمنت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ه طالل عبد هللا الهاجرى ق االوسطمنت  هندسة معماريةجامعة الشر

ف ه عادل عبدالوهاب الشر دبلوم تصميم جرافيكيكلية بوكسهل الكويتمنت 

ه عامر محمد العجىم ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمنت 

ه عبد العزيز سعود هادي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيامنت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ه عبد اللطيف محمد ادريس ي الكويتمنت 
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ه عبد هللا شبيب العتين  ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ه عبد هللا مشارى الفوزان بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنت 

ه عبدهللا مجهول عوض هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمنت 

ي ه علي محمد العتين  ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه عمر سعد العيبان ق االوسطمنت  هندسة معماريةجامعة الشر

ه عمر سليمان محمد ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ه عيد محمد العت   ق االوسطمنت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي ه فهد سالم الضفت  ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه فهد سمت  المطوع ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه فيصل حردان السليسل ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ه محمد رضا رجب حسي   رضا ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه محمد رسي    ع نارص رسي    ع ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه محمد عبد هللا الكفيف ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ه محمد نارص المرشود بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنت 

ه مخلد فالح العازمي ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ه مساعد صالح المشوىطي ق االوسطمنت  هندسة معماريةجامعة الشر

ى ه مسلط عبد هللا المطت  ق االوسطمنت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ه مشعل محمد الباز ق االوسطمنت  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ه منصور مساعد الهاجري هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمنت 

ه منيف عبد هللا الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمنت 

ه مهوس عبدهللا  المهوس ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةمنت 

ى ه نواف عبد هللا المطت  ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ه يوسف عبد هللا الشوي    ع ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ه يوسف محمد الغضوري ق االوسطمنت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمنيف شاجع منيف منيف بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامنيف  أحمد عبد هللا المنيف 

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمها أحمد عبد هللا العت  

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمها جاسم محمد الحرئ 

ى ق االوسطمها خالد جازع المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطمها سعود محيا المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياALAJMIمها عبد هللا محمد 

وز سعيد ق االوسطمها عنان فت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ق االوسطمها فالح عايش المطت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي ق االوسطمها فهد عل الجت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطمها فيصل علي العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ق االوسطمها فيصل محمد حسي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطمها مبارك محمد الهاجرى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة األمريكية الدوليةمها محمد جاسم العت  



ق االوسطمها محمد علي الهاجري بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 العازمي
ق االوسطمها مشعل بشر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمها نجيب صالح سلمان هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطمها هزاع دهيليس المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هان ق االوسطمهدى احسان سيد دعت  رسر بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطمهدى احمد عبد هللا الفرحان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمهدى اياد حبيب الخياط دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطمهدى طالل جاسم عوض بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطمهدي  عبدالمحسن  نارص عبدالعزيز  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي
ق االوسطمهدي عبد الرضا علي جمعه البلوسر دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيامهدي عبد العزيز عبد هللا الرصاف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطمهدي عبد هللا عل عبد العزيز بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الفيلكاوي ق االوسطمهره خالد حاىح  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطمهنا محمد مهنا المهنا يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطمهند عبد هللا نايف العتين  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

كه ق االوسطموزه جاسم محمد الت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتموس ايوب عل محمد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةموس راشد سليمان العبد الهادي

ق االوسطموس عل حسن الشمال بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ي ق االوسطموس محمد موس المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
 
بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةموض  بدر كميخ الديحائ

ق االوسطموض  جاسم محمد الجوهر هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطموض  سالم محمد العجىم هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطموض  عبد العزيز فالح الخالدى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةموض  فهد عيد الخيوىطي الحرئ 

ي  فيصل سعود العتين 
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياموض  بكالوريوس لغة انجلت  

ي ي أحمد محمد المطت 
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي بدر جاسم الدوب
انموض  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 

دبلوم هندسة الكتر

ي ي حمود حسيان العتين 
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي خالد أحمد نما
ي الكويتموض 

 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى ي خلف تنوش العت  
ي الكويتموض 

 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ف ي سام عبد العزيز الشر
ق االوسطموض  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي سعد محمد السيف
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي طالل علي العالج
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي عبد الحميد يارس الفضلي
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي محمد بادي الرشيدي
ق االوسطموض  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي مشعل عبدالعزيز العثمان
بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياموض 

ي ي مطلق محمد المطت 
ق االوسطموض  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي ي مناىحي نزال العت  
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةموض 

ي نواف عبد هللا فتح هللا
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياموض  بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطمي خالد سعد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطمي عمار معجب العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطمي محمد فالح الهمالن بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةمي مختار خلف المطت 

ق االوسطمي وليد محمد الفودري دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ى ق االوسطميار سليمان محمد البصت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةمياسة فيصل مرزوق العتين 



ق االوسطميثم رياض جاسم الخليفه بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ف ي الكويتميثم عبد هللا حسي   رسر
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطميثم فاضل علي محمد علي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي العجىمي
 
ق االوسطميس سعيد شاف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةميس وليد محارب القحطائ

ق االوسطميسم خلدون فهد السهلي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر
ق االوسطميمونه شمالن سالم مطبفر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياناىح  غالب ناىح  المطت 

ق االوسطنادر فهد مبارك السبيىعي بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي ي الكويتناديه أسامه يوسف العمت 
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطناديه عبدهللا دليم الحسين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتناديه مشعل حمد الدورسي
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطنارص  محمد  نارص محسن الجميع  العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتنارص  منت  ابراهيم الصباح
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطنارص ابراهيم مرزوق العتين  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانارص أحمد سعد الوهيب

ق االوسطنارص بدر حبيب خان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطنارص بدر حسن المزيدى دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنارص بدر حسي   الدري    ع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنارص بدر عبد الرحمن العثمان دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنارص بدر عبيد هللا الرشيدي

ق االوسطنارص بدر محمد  العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنارص بدر مسعد الزهاميل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي الكويتنارص بدر معجب الهاجري
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتنارص بدر موس العطار
 
بكالوريوس محاسبةالجامعة االمريكية ف

ى اننارص بدر نارص العت   دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةنارص بدر نارص المعيل

ى ق االوسطنارص بندر نارص المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنارص جاسم أحمد الحسين 

ي الكويتنارص حج  صالح الرشيدي
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ي الكويتنارص حمد نارص العربيد
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ي الكويتنارص حمود نارص العتين 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطنارص خالد عبد هللا الحسينان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنارص خالد علي الزيد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتنارص خالد محمد الحشان
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي ق االوسطنارص خالد منور المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتنارص خالد نارص الغضوري
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطنارص خالد نارص ردهان الموس دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي
 
اننارص رجا عبدهللا الديحائ دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطنارص سالم احمد ماتفر بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنارص سامي بدر ابوقماز

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنارص سبت مسعود المسعود

اننارص طالل راشد العلي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطنارص عادل مبارك البسام بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطنارص عارف غضبان المطت  بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطنارص عامر محمد النسيم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنارص عبد هللا عبد الرحمن المدلج بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر



بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةنارص عثمان عثمان الكوح

ق االوسطنارص علي مدغم العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنارص عيىس عبد العزيز الخميس بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنارص فالح نارص الدورسى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

اننارص فهيد محمد العجىم انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ق االوسطنارص فيصل بدر الرومي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطنارص مبارك فزاع هويدى يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطنارص محسن نارص الشخص بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنارص محمد بدر البدر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي ق االوسطنارص مدوخ عيد المطت  بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي ق االوسطنارص مشاري رسحان العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانارص مشعل مزيد المزيد بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطنارص مطلق فيحان الجميل بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنارص معجب نارص العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطنارص منصور عزاره الضفت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنارص نايف نارص العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانارص يعقوب عيىسي يعقوب

ق االوسطناهد فهد عبد الهادي الردعان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ي الكويتنايف بدر حسن العتين 
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ي
ي الهيف  بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةنايف خالد حج 

ق االوسطنايف خميس فليح الشمري بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ق االوسطنايف سعود خميس العت   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنايف سعيد نايف العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ي اننايف سلطان معزى المطت  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي ق االوسطنايف ضيف هللا محمد المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانايف غازي عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانايف فهد سعود المتلقم بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطنايف مبارك صليهم العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنايف محمد ترىكي السعدون

ق االوسطنبأ عبد النارص خليل بشت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنبهان عادل عبدالكريم النبهان يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانجاة حسن حمود العواد

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانجاة مشارى مبارك العت  

ق االوسطنجاة منصور عل العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنجد عبد هللا معيض العجىم بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ى ق االوسطنجد فرج رسحان العت   بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنجالء عبد هللا سالم زمانان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنجالء عبد هللا محسن كليب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانجالء فهيد فهد العجىمي

ق االوسطنجالء يوسف زايد سعدون بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنجله سعود مطلق العازم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنجم عبدهللا عبدالرسول االربش دبلوم تكنولوجيا المعلوماتكلية الشر

ق االوسطنجود جراح عوض الدورسى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس اعالمجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانجود عبدالكريم عبدالعزيز المنيس

ق االوسطندى أحمد فالح العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ق االوسطندى بدر ابراهيم الشيبائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطندى حسي   عبد هللا المعيل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر



ق االوسطندى خالد عل العبدهللا بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةندى خالد محمد الكندرى

ي الكويتندى مطر كميل مرزوق
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةندى نواف عبد هللا الغانم

ي
 
ق االوسطنرجس محمود علي أشكنائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطنرجس وليد نارص أمت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
ر
ق االوسطنسمه عوض خزعل الطرف يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطنسيبه طارق محمد الطواري بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطنشىمي احمد نشىمي الضفت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطنشميه محمد مرزوق المطت  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطنشوه طلق فهد العازم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنرصه جابر ماجد الشمرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر
ق االوسطنرصه هيثم يعقوب الشاهي   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

اهيم ق االوسطنعيمه سعود عبدالعزيز اليوسف الت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنعيمه سيد نورى سيد احمد الصالح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنعيمه عيىس سالم الشمري هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطنفل محمد هندى العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنفود ماجد مطلق العت  

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانمارق اسامه عبدالرحيم الدعيج

ي ق االوسطنمارق عبدهللا شفاقه العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنىه بدر خلف الحسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانوار جاسم أحمد الحسين  بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطنوار هزاع محمد عبيد هزاع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنواف أحمد مقبول العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانواف حمدان رمضان العت   بكالوريوس هندسة االلكتر

ي ي الكويتنواف خالد عبد الكريم العت  
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ى ق االوسطنواف سلطان فالح  المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنواف صالح عايد العطايا بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنواف طالل عتيق الشمري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةنواف طالل عطيه الشويحان

بكالوريوس علوم كمبيوترجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانواف عبدهللا أحمد بالماح المشجري

ق االوسطنواف عبدهللا حسي   بوزبر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنواف فؤاد فهد الرغيب

ي ي فالح المطت 
 
ي الكويتنواف الف

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطنواف مشعل سعد العراده بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانواف نهار سعد المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

اننواف يعقوب هالل الشمرى انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ي
 
ق االوسطنواف يوسف سالم الديحائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوال احمد عيد مبارك بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطنوال بدر عايض العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوال بدر نارص الهيد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنوال حسي   قبالن العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوال خالد هشام الرفاعي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطنوال فيصل علي العصيىمي هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانوال مشاري حمد الفضلي

ق االوسطنوال موس ابراهيم النجاده بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطنوال نواف حمد الحسن يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر



ق االوسطنور احمد ابراهيم الصالح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطنور الجنان حامد علي حيدر بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطنور الزهراء عبد هللا عباس مراد هندسة معماريةجامعة الشر

ي الكويتنور الهدى جاسم محمد العكاري
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي حمود الهاجري
 
ق االوسطنور بائ بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنور بجاد مرزوق العتين  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنور بدر عبد اللطيف السلطان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنور بدر عبداللطيف الدويسان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانور بدر فاضل علم دار بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطنور بدر نارص الخنه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنور ثامر نعمه الشمرى

ى ق االوسطنور حرئ  سالم العت   هندسة معماريةجامعة الشر

 علي الحمدان
ق االوسطنور حسي   بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانور حسي   كاظم القالف

ق االوسطنور حمد عارف ملك بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنور خليفه جابر الخالدى

ق االوسطنور رائد عبد العزيز الشحان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنور رضا عبد هللا الخليف 

ى ق االوسطنور رعد ضبيب الظفت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنور سلطان فايز خميس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانور شاهي   سالم الغانم

ق االوسطنور صقر يوسف آل بن علي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنور صالح عبد هللا علي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةنور طارق حمود الحطاب

 العلي
ي الكويتنور طارق مصطف 

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنور طلق عيد الرشيدى
ق االوسطنور عادل عبد هللا العوض  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ي الكويتنور عامر عبداللطيف بن ناىح 
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطنور عبد القادر محمد الكندري بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنور عبد هللا محمد الربيع

ق االوسطنور عبد المجيد حيدر التميىمي دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنور عبداالمت  عبدهللا بوزيد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنور عبيد نارص شبيب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتالقطان. نور عدنان 
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي الكويتنور عدنان علي الراشد
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي
 
ق االوسطنور عل مزيد العدوائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنور علي حسي   القطان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتنور فوزي عبد هللا الغانم
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنور فيصل جابر الحجرف

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانور مجبل عتيق الرشيدي بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطنور محمد احمد الحمدان بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنور محمد عبداللطيف عبدالغفور بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

دبلوم تصميم داخلي وديكوركلية بوكسهل الكويتنور محمد علي عبدالجادر

ق االوسطنور محمد عيىس  القروي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتنور مروان جميل الغواص
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنور مشعل الحميدى العتين 

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانور مشعل حمد الحمد



ى ق االوسطنور نارص بدر المطت  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي الكويتنور نجيب ماجد الماجد
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ق االوسطنور نواف جابر الجابر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
 
ق االوسطنور وائل حمد اللوغائ بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتنور وائل محمد البحر
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ق االوسطنور يوسف فاضل الفضلي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطنورا حمد محمد الديحائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنورا خالد طلق الشالىحي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنورا خالد عبدهللا الكفيف بكالوريوس تسويقجامعة الشر

اننورا رشيد محمد الرمثان دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطنورا سعد يعقوب الغريب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنورا سعود مجبل القحص بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنورا سند مطر الجميل دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطنورا فارس عبد هللا العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنورا فهد سعد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي يده المطت  ق االوسطنورا فهد رسر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطنورا محسن نارص الكفيف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنورا محمد منيع هللا البغيلي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنورا محمد يوسف الشط

ات بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنورا مهدى دغيم المطت 

ي جايز الهاجري ق االوسطنورا نائ  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنورا وليد خالد العازم

وك ق االوسطنوران عباس علي المتر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانوران عل حسي   سمحات بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتنورة حسي   احمد الفيلكاوي
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ق االوسطنورة صالح ابراهيم الفرحان دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطنورة طالل جاسم األيوب بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنورة يوسف علي العلي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره  فهد يوسف الراشد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنوره احمد محمود القطان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنوره اسامه محمد الجهيم

ق االوسطنوره أنور عيد العازمي بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطنوره بدر السيد هاشم الرفاع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوره بدر أحمد الرقم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنوره بدر عمر الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوره بدر مبارك العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوره بسام صالح المجرن بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطنوره جايز ادهيم النومىسي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة صناعيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره حامد عوض الخالدى

ق االوسطنوره حسن محمد الزعن  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره حسي   حمود الخرينج

ق االوسطنوره حمد جابر الهاجرى يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ق االوسطنوره حمود عبد الهادى العازم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره حمود عواض شعيب العت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنوره حوقل علي الحوقل

ق االوسطنوره خالد حبيب الخالدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوره خالد سلمان الهدهود بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر



ق االوسطنوره خالد فهد الغانم هندسة معماريةجامعة الشر

ي ي المطت 
 
ق االوسطنوره خالد الف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطنوره خالد متعب المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره خالد محمد المطت 

ق االوسطنوره ذياب سعد السهل بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ى ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوره راشد عبد هللا المطت  بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطنوره راشد محمد الدرعاوى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوره راشد محمد مشعل بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنوره رائد عبدهللا الروم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره رفاعي فهد المطت 
 
ق االوسطنوره سالم مهنا الحيائ هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوره سعود عل الشمرى

ي ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنوره سعود علي المرتج 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره سعود فهد العجىمي

ق االوسطنوره سعود قبالن الطشه بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره سلطان فهيد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنوره سليمان نارص المرشود بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره سليمان يعقوب البط بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره صالح راشد المري

ي الكويتنوره صقر غانم الغانم
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ى  الضفت 
 
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانوره طارق هائ بكالوريوس لغة انجلت  

ي ق االوسطنوره طامي ردن المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطنوره طالل بريسم المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطنوره طالل سعد العتين  بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطنوره عادل عبد الهادى الهمالن دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطنوره عادل مرزوق العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنوره عادل مطلق العت  

ي ي الكويتنوره عبد هللا الحميدي المطت 
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطنوره عبد هللا ثامر السعيدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطنوره عبد هللا مرض  الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتنوره عبدهللا دعيج الصباح
 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

ىكي
ق االوسطنوره عدنان عبد هللا التر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ى ق االوسطنوره عقاب بادى المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره عل بندر خالد

ق االوسطنوره عل سالم المرى بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطنوره علي ارحمه اللحدان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره علي عبد هللا السبيىعي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنوره غانم مبارك العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوره فالح راشد المري بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره فالح عايض الرشيدى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوره فالح فارس السبيىع هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطنوره فهد حمد المري دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطنوره فهد راشد العجىم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوره فهد محمد العجىمي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطنوره فهد هاظل العتين  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطنوره فوءاد حرئ  العازم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوره فيصل دخيل العتين 



ق االوسطنوره فيصل محمد العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي سعد الرشيدي
 
ق االوسطنوره الف بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةنوره ماجد غازي عايض العتين 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره مبارك عبد هللا العجىمي

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره مبارك هادي الهاجري

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره متعب جزا الحرئ 
 
بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةنوره محمد جليل الديحائ

ق االوسطنوره محمد حسن العجىمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره محمد زامل الزامل

ق االوسطنوره محمد صالح المرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوره محمد فهيد العجىم دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطنوره محمد مانع الدورسى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ازى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره محمد نارص فالح محمد الت 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةنوره مرزوق سعود الهاجرى

ق االوسطنوره مسلم سلمان العازم يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي
 
ق االوسطنوره مطلق محمد الهطالئ هندسة معماريةجامعة الشر
 
ق االوسطنوره منصور حمود القرياف بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوره نارص سالم بطي   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةنوره نارص محمد مبارك محمد

ه ق االوسطنوره نايف فهد العمت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنوره نبيل أحمد يوسف بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطنوره هادي حزام الرشيدي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنوره وليد عبد هللا حسي  

ق االوسطنوره يحن  خلف الحرئ  دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطنوره يوسف عبدهللا الصهيل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةنوره يوسف مخلد الصواغ العازمي

كيت ق االوسطنوري  حسي   يوسف مال التر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطنوري احمد محمد النورى دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيانوف  باسل سليمان  الخالد 

ق االوسطنوف بدر عبد هللا زوير بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

 خلف الشمرى
 
بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةنوف ثائ

 علي العجىمي
ي الكويتنوف حسي  

 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوف حمد فالح حمد عيد العجىم بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطنوف خالد عياض اللميع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنوف خليل عقيل الهجرسي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
 
ي الكويتنوف راشد عبدهللا العدوائ

 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطنوف عادل حمد الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوف عامر عايد المطت 

ق االوسطنوف عايد سعد السبيىع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنوف فرج خميس خميس بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطنوف فهد شخت  المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطنوف فهد محمد الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطنوف مبارك سعود العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطنوف محمد نايف الرشيدي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطنوف مخلد مناىحي المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيانوف نارص عبدهللا الحسين 

دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويتنوف نواف عبد العزيز عبدهللا المعتوق



ه حسي   داود الشط ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةنت 

ي 
ق االوسطهاجر  صادق احمد تفر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهاجر احمد ابراهيم نارص العبد هللا

ي
 
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهاجر أحمد دخي   العدوائ

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةهاجر أحمد عزاره السعيدي

ق االوسطهاجر بدر عبد هللا الرشيدي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهاجر بركات مناور الرشيدى

ي الكويتهاجر حسن محمد الدورسى
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ق االوسطهاجر خالد حمود نمالن العازمي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطهاجر خالد رسي    ع الهاجرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتهاجر خالد مبارك الصباح
 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ى ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهاجر سعود حنيف الظفت 

ق االوسطهاجر سليمان أحمد المهنا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهاجر سمت  سالم نافع بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطهاجر صالح محمد الغديان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهاجر عبد هللا عبد المانع العجىمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهاجر عواد خلف الشمرى بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ق االوسطهاجر عيىس محمد الكندرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الرشيدي ق االوسطهاجر مبارك حج  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ي الكويتهاجر مبارك رجا حسي  

 
بكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكيةالجامعة االمريكية ف

ي الكويتهاجر محسن جاسم ثوين 
 
دبلوم برمجة كمبيوتركلية الجونكوين الكندية ف

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجياهاجر محمد عبدالعزيز الفيلكاوي بكالوريوس هندسة االلكتر

ي
ي الكويتهاجر محمد عسكر البلوسر

 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةهاجر محمود عبد هللا سليمان

ي ق االوسطهاجر مسعد نارص المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهاجر نارص عبدالحسي   المشاري بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطهاجر هيثم عبد الغفور مخصيد بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهاجر وليد خالد ريس

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةهاجر وليد عبد الحميد العلي

ق االوسطهادي سعد هادى الهاجرى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي 
 
ق االوسطهاشم  فؤاد سيدهاشم  الطبطبائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطنيكتاش. . هاشم  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
انهاشم ابراهيم عباس صج  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهاشم جمال هاشم الكبىسي

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهاشم سعود عبد العزيز الغريب

ي الكويتهاشم صقر احمد االستاذ
 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

ق االوسطهاشم عبد هللا أحمد الشمال بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتهاشم علي طالب الشخص
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ي
ق االوسطهاشم فاضل أحمد دشنر بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهاشم محمد عل اسماعيل دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر
ق االوسطهامه خالد حسي   المير  هندسة معماريةجامعة الشر

 محمد علي البحر
 
ي الكويتهائ

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطهايف فهد مصلط العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
دبلوم ادارة اعمالكلية بوكسهل الكويتهبه سعود عبد العزيز الخرص 

ق االوسطهبه عبد العزيز سعود العازم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطهبه عبداللة سعد الحرئ  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهبه فيصل مذكر الخالدى



ق االوسطهبه مشعل راشد الخيال بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهبه مطلق محسن العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطهتون عبد الهادي محمد العتين  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطهدايه خالد سالم الدقباسي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهدايه سالم محمد العثمان بكالوريوس لغة انجلت  
ق االوسطهدى ايمن جمعة الباطن  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهدى جاسم محمد هاشم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهدى طارق صالح الحمادي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهدى عبدالمطلب حسي   الوزان

ق االوسطهدى فهد راجح العجىم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطهدى نارص سعد الحمضان العتين  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهدى نارص فيصل الخليفة بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتهدى نارص محمد الدورسى
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ي بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةهديل ابراهيم زويد المطت 

ق االوسطهديل انور احمد االنصارى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهديل أحمد علي العوض

ق االوسطهديل حمود منصور العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةهديل زيد محمد المطت 

ق االوسطهديل علي سلطان السالم هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطهديل فالح مسعود المرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطهديل محمد صباح ضيون بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي
ق االوسطهديل مشعل نهار الحسين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ى ي الكويتهديل نجيب عبدهللا المطت 
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطهديه حمد خالد الخواري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهديه خالد متعب الرشيدي

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهذال عبد هللا مبارك الحجرف

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياهشام محمد مناع الرشيدي

ق االوسطهشام مؤيد يوسف السبيىع بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهال احمد  صالح الدويري

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهال راشد  عبدالغفور  عبدالغفور

ي ق االوسطهال عبدالعزيز خليف العت   بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهال فارس سالم البالول بكالوريوس تسويقجامعة الشر
 
ق االوسطهال محمد بنيا السليمائ دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطهال محمد فهاد العجىم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطهال نارص محمد فالح بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي
ق االوسطهناء عبد هللا حسي   بلوسر دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهناء عبدهللا مدلول الشمرى

ق االوسطهنادى حامد غازى العتين  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهنادى خالد فهد العجىمي

انهنادى محمد جاسم عجران دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ي انهنادي فهد سعود الحرئ  انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

 علي الشمري
ي الكويتهناي حسي  

 
الية ف دبلوم هندسة مدنيةالكلية االستر

ي ق االوسطهند احمد سعد المطت  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي
 
ق االوسطهند جمعان نارص العدوائ بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهند خالد عايد الجنفاوى

ق االوسطهند راشد سعد العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهند رجا محمد السعيد



ي
 
ق االوسطهند عبد هللا حمد  الزيدائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهند عبد هللا مرزوق العبد هللا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهند عبود مناور الرشيدى

ق االوسطهند عيد مطلق بن مطلق بكالوريوس تسويقجامعة الشر
ي الكويتهند محمد أحمد أمي  

 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطهند محمد عايض العازم بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهند مسلط عبدهللا المهيلب

ي ق االوسطهند منديل فهد المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهند ناظم محمد المسباح دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ي بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهند نواف عبدهللا العتين 

ق االوسطهنوف ترىك حمدان الرويىع بكالوريوس تمويلجامعة الشر
 
ق االوسطهنوف حسي   شباب الديحائ هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطهنوف رشيد محمد العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطهنوف هادى عل العجىم بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي خلف هن  الرشيدى
ق االوسطهن  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهنيدي عبدالعزيز صالح الهنيدي

ق االوسطهيا احمد عبد الرحمن الفوزان بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتهيا باسل يعقوب الشالل
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطهيا بدر مصطف  خليل اسماعيل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتهيا بدر منصور المنصور
 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي الكويتهيا جاسم محمد الحوىط
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهيا جمال عبدالمحسن الوهيب
ق االوسطهيا جمال فهد الجفي   دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطهيا حاي أحمد الحاي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطهيا حمد عل الوتيد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهيا حمود عبدالمحسن المطوع

ق االوسطهيا خالد خلف الصميىع بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطهيا خالد سعد الهباد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
ق االوسطهيا خالد منصور القحطائ بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 العجىم
 
ق االوسطهيا خلف بائ بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطهيا سعد مرشد السعيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

يم ق االوسطهيا سعود مبارك المخت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهيا شمران جديع محمد شمران
ق االوسطهيا صالح عل الهبيىسر يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةهيا طالل عثمان بن عون

ي هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهيا عادل سالم الحرئ 

ق االوسطهيا عبد الرحمن عثمان سعيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطهيا عبد الرحيم عل زمان بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهيا عبد العزيز راجح القحطائ

ق االوسطهيا عبد الوهاب مساعد الوهيب بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطهيا عالء عبد الرحمن الراشد بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهيا فالح حمد الهاجرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهيا فرج صالح المرزوق دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياهيا فهد سيف العجىم
 
بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةهيا فهيد محمد الديحائ

ق االوسطهيا فيصل راشد العبهول هندسة معماريةجامعة الشر

ه ق االوسطهيا فيصل عبد الهادى العمت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر



ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهيا فيصل محمد بويابس بكالوريوس لغة انجلت  

بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةهيا ماجد حسن الفيلكاوى

ق االوسطهيا محمد أحمد الشايج  بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطهيا محمد حمد العجىم هندسة معماريةجامعة الشر

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةهيا محمد رشيد المطت 

ي ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهيا محمد علي العتين  بكالوريوس لغة انجلت  

ق االوسطهيا مساعد مهدى العازمي بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةهيا منصور زيد الرشيدي

ق االوسطهيا نارص مبارك العجىم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطهيا نارص محمد الهاجري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطهيا نايف فدعس العازمي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياهيا وعالن ابداح الهاجري

ق االوسطهيا وليد خالد الرباح بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةهيا يوسف راشد الراججي

ق االوسطهيا يوسف مبارك المضاحكه بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطهياء عل سعد العجىم بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطهيثم عبد اللطيف أحمد الرفاع بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياهيفاء حمد راشد الشويحان

ق االوسطهيفاء عدنان أحمد محمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ى ق االوسطهيفاء محمد حنيف المطت  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطهيفاء نجم عبد هللا الدريس بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي الكويتوتي   بدر مساعد الناقه
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ق االوسطوجدان  عيد زويد مطر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطوجدان حبيب سلمان االحمد بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطوجدان طالل عل المطت  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطوجدان محمد فهد الصواغ العازم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطوجدان نايف حمود العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطوجدان نواف نارص الدورسى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطوحش حسي   عبد اللطيف النهام بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطوحيدة جاسم محمد محسن بكالوريوس تسويقجامعة الشر

بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياود خالد عجىمي الوردان الشمري

ي الكويتود سعود خالد احمد عبدالكريم الديول
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطود فيصل محمد علي عبدهللا أباالخيل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطوداد ابراهيم عيد الرشيدى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي العجىمي بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياوداد حازم ناىح 

ى بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياوداد سعد سمران المطت 

ق االوسطوديان حماد غنام العجىم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ق االوسطوديان سعد بعيجان العتين  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطوديان مشارى فالح الشمال هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطوسميه ابراهيم عل عبدهللا محمد العبدهللا بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةوسميه مطلق محمد السبيىع

ق االوسطوسميه نواف مساعد الشايع دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةوسن جاسم محمد اللنقاوى

ى ق االوسطوسن حامد محمد المطت  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطوسن حسن بدر الكندرى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطوسن صهيب يوسف البحر بكالوريوس تمويلجامعة الشر
ق االوسطوسن عبداللطيف محمد الخليف  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر



ق االوسطوصال حسي   احمد المحبوب بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطوصال رائد احمد العاشور بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ي ق االوسطوصايف فهد خربوش الظفت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةوصايف محمد عذال العت  
 
ق االوسطوصايف يوسف مطر العدوائ بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى العجىم بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةوضحا محمد عبدالهادى البصت 

ق االوسطوضحة رباح سلطان العتين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي 
 
ي الكويتوضحه  مساعد  خالد  العدوائ

 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطوضحه أحمد مبارك الشالش العازمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطوضحه جمال خلف العالج بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

بكالوريوس هندسة ميكانيكيةالجامعة األمريكية الدوليةوضحه خلف زيد الجبارى

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةوضحه سعد عبدهللا العت  

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياوضحه سلمان فهيد الكفيف

انوضحه عبد الرحمن نايف الهاجرى انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

 بوظهت 
ق االوسطوضحه عبدالعزيز مفط  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطوضحه عبيد منصور العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي ق االوسطوضحه فهد صغت  الزعن  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي عبد الرحمن العازمي
 
ي الكويتوضحه الف

 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطوضحه محمد حسي   السالىح بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطوضحه محمد سالم المري بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتوضحه محمد شكرى محمد
 
الية ف دبلوم ادارة اعمالالكلية االستر

ي ق االوسطوضحه محمد عبد الرحمن المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطوضحه محمد نقا الضفت  بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطوضحه مساعد ابراهيم الديولي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطوضحه نارص حمد المرى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطوضحه نارص عبد هللا العجىم بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي
 
ق االوسطوفاء سلطان مبارك السدائ دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةوفاء عبدهللا مدلول الشمرى

ق االوسطوفاء عدنان عبد الرحمن البالول دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطوفاء فيصل جاسم السمحان يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتوفاء نارص فهد الخزام
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطوله فالح سعد الحويله بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطوليد اياد صالح الخبت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتوليد خالد حسي   غلوم
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياوليد خالد صالح البخيت

ق االوسطوليد خالد عبيد الرشيدي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر
 
هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةوليد خالد مخلد الديحائ

ق االوسطوليد خالد وليد بوقماز دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر
بكالوريوس تسويقجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياوليد طالل وليد العوض 

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةوليد عبد هللا حسن الفيلكاوى

ق االوسطوليد مبارك خادم بخيت بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ان ق االوسطوليد محمد وليد الجت  دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس علوم كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجياوليد نواف محمد البطي

ى ق االوسطوهب عبد هللا سهيل العت   بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطوهج عليان محمد العجىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطوهج يحن  موس العازم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتيارا بدر عبد علي عبدالمجيد
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف



بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايارا صالح عبدالرحمن الحمود

ق االوسطيارا محمد صالح العسعوس بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطيارا محمد وليد الناجم هندسة معماريةجامعة الشر

ي ق االوسطيارا مشعل نارص المطت  هندسة معماريةجامعة الشر

ى بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةيازى شنان خميس العت  

ي الكويتيارس محمد نبيل عالء الدين
 
بكالوريوس العالقات الدوليةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطياسمي     عبدالعزيز يوسف الغساسي يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي 
ي الكويتياسمي    خالد محمد المهين 

 
يةالجامعة االمريكية ف بكالوريوس لغة انجلت  

ي
ق االوسطياسمي    طارق يوسف العوض  بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

  محمد علي الشافىعي
ق االوسطياسمي   هندسة معماريةجامعة الشر

 علي العريان
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياياسمي   حسي  

ي الكويتياسمي   سالم سعد العويشت 
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ي
 
بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجياياسمي   عالء عبد الستار اغا عل بهبهائ

ق االوسطياسمي   عمار حسن غلوم حسن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ى ق االوسطياسمي   فايز محمد العت   بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

 محمد عبدالهادي علي
ق االوسطياسمي   هندسة معماريةجامعة الشر

ق االوسطياسمي   مقبول عوض الرشيدى بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر
ق االوسطياسي   جميل عباس البلوسر بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطياسي   عبدهللا عباس حسن بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي الكويتياسي   محمود عبد الرضا أتش
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ي الكويتياسي   يسار عوض الهندال
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةيحن  ابراهيم عايد الذايدى

ق االوسطيحن  محمد يحن  التميىمي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ى ق االوسطيعرب صالح سيار العت   بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب ابراهيم عوده عبدهللا بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ق االوسطيعقوب اياد احمد الروضان يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتيعقوب اياد يعقوب عثمان
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطيعقوب جاسم محمد محمد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

ق االوسطيعقوب جواد حيدر مراد بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب حامد حسن الفيلكاوى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب خالد يعقوب الدعيج بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب محمد ضايف نجم بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب يوسف عبد هللا جوهر بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطيعقوب يوسف عبدهللا اسماعيلي بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطيعقوب يوسف محسن علوان بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

يعان ي الكويتيعقوب يوسف نصار الشر
 
بكالوريوس هندسة كهربائيةالجامعة االمريكية ف

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايعقوب يوسف يعقوب الصقر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيمامه فيصل مبارك بن علي

ي الكويتيوسف  خالد زيد الصانع 
 
الية ف ولالكلية االستر دبلوم هندسة بتر

ق االوسطيوسف  زهت   اليعقوب بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف  مشعل خالد مال هللا بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ي الكويتيوسف ابراهيم عل مشارى
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطيوسف احمد سعود السعيدى بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف احمد عبدهللا الخباز بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف احمد عمر أمي  

انيوسف احمد محمد مراد دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةيوسف احمد يوسف الراشد



ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيايوسف اسماعيل أحمد عبد هللا بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطيوسف اسماعيل محمد مراد دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

انيوسف أحمد حسي   حمزاوي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطيوسف أحمد عبد هللا نعمه بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي الكويتيوسف أحمد عبد المجيد الماجد
 
بكالوريوس تمويلالجامعة االمريكية ف

ي
 
ق االوسطيوسف أحمد عبداالمت  بهبهائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ي شنيف عطيه الفضلي
 
بكالوريوس تصميم داخليالجامعة األمريكية الدوليةيوسف بائ

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف بدر رضا االبراهيم

ق االوسطيوسف بدر عبد الكريم السالم دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطيوسف بدر نارص الغانم بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف بدر نارص عوض بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف بشار محمد علي الرشيد

انيوسف جاسم حسي   الوزان انكلية تكنولوجيا الطت  ونيات طت 
دبلوم هندسة الكتر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف جاسم راشد الشمري

ق االوسطmohamadيوسف جاسم محمد  بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف جاسم محمد الكندري

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف جاسم محمد الهويدي

ق االوسطيوسف جمال يوسف الشط دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ت ي الكويتيوسف حاتم محمد ست 
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف حامد عمران عبد هللا

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف حسن فالح الضبيب

ي الكويتيوسف حسن محمد الخميس
 
بكالوريوس تسويقالجامعة االمريكية ف

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف حسي   عبد الرضا الصائغ

بكالوريوس محاسبةجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف حسي   عل المهنا

ق االوسطيوسف حمد يوسف الكندرى بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتيوسف خالد أحمد اليعقوب
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ى هندسة طبيةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف خالد جزاع العت  

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف خالد صادق العوض

ي الكويتيوسف خالد عبد الملك رجب
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطيوسف خالد عل العليان بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ى ق االوسطيوسف خالد محمد العت   بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف خالد يوسف النجم دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطيوسف خليل موس عبد هللا دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطيوسف راشد عل الجبعه دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطيوسف رائد يوسف عبد النن  دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ق االوسطيوسف رجب سليمان المعيوف دبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعيةكلية الشر

بكالوريوس تمويلجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف روضان  عبدالعزيز الروضان

انيوسف سالم صالح الماجدي دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف سالم صفوان االيوئ 

بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف سالم فهد الشمرى

ق االوسطيوسف سالم يوسف الحسينان بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطيوسف سامي صالح بوغيس بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ي ق االوسطيوسف سعد محمد المطت  بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف سلطان سليمان العامر

اح ق االوسطيوسف سليمان يوسف الشر بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف شليوي    ح محمد العجىمي بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف شهاب أحمد العثمان بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر



يف ق االوسطيوسف صباح احمد الشر بكالوريوس نظم وتقنية المعلوماتجامعة الشر

ي الكويتيوسف صالح حمد الصقر
 
الية ف دبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتهاالكلية االستر

ق االوسطيوسف صالح فؤاد الدورسي بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي ق االوسطيوسف طارق أحمد العنت   دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ق االوسطيوسف طارق صادق حسن دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس محاسبةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف طالل نايف الشمرى

ي الكويتيوسف عادل عبد المنعم العدوي
 
بكالوريوس تصميم جرافيكيالجامعة االمريكية ف

ي الكويتيوسف عادل علي الحمدان
 
دبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطيوسف عادل علي المطوع بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف عادل مانع صالح الجمعه

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف عايش نداء السعيدي
 
ف ق االوسطيوسف عباس عبدالرزاق الصت  هندسة معماريةجامعة الشر
ق االوسطيوسف عبد الرحمن امي   العوض  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ي الكويتيوسف عبد العزيز محمد الفيلكاوى
 
الية ف دبلوم هندسة ميكانيكيةالكلية االستر

ق االوسطيوسف عبد اللطيف حسي   آغا محمد عباس بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف عبد هللا أحمد مال هللا بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

بكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف عبد هللا جاسم الحقان

ق االوسطيوسف عبد هللا علي المحميد يةجامعة الشر بكالوريوس ادارة الموارد البشر

ي الكويتيوسف عبد هللا محبوب الحقان
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

ق االوسطيوسف عبد هللا محمد بودريد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطيوسف عبدالعزيز احمد الدعيج بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف عبدهللا ابراهيم الهول دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتيوسف عبدهللا بدر العقاب
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطيوسف عبدهللا جاسم الزيد بكالوريوس تسويقجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف عدنان سليمان السعيد

ق االوسطيوسف عصام قاسم أبل بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف عل عبد الكريم محمد بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطيوسف علي الحميدي الجحيدلي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطيوسف علي حمزه سيد مهدي بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف علي صالح البذالي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ق االوسطيوسف علي عبدهللا الفارسي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف علي عيىس سليمان العطار

ق االوسطيوسف علي فالح السحيب دبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف عويد سارى الثويمر

ق االوسطيوسف عيد ذعار الرشيدي دبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتركلية الشر

ي الكويتيوسف عيىس سليمان المعيوف
 
بكالوريوس هندسة كمبيوترالجامعة االمريكية ف

ى بكالوريوس هندسة كمبيوتركلية الكويت للعلوم والتكنولوجيايوسف غازى فيصل العت  

ق االوسطيوسف غانم عبد الصمد عبادى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

ي ق االوسطيوسف غنيم محمد الركين  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الكويتيوسف فاضل عبداالمت  محمد
 
دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاالكلية التقنية ف

انيوسف فاضل مصطف  خلف دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

بكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوترالجامعة األمريكية الدوليةيوسف فالح مرض  العازم

ي ق االوسطيوسف فالح مطر العت   بكالوريوس تمويلجامعة الشر

ق االوسطيوسف فهد طماح السبيىع بكالوريوس هندسة صناعيةجامعة الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف فهد عبدهللا الفيلكاوي

ي ق االوسطيوسف فواز فهد المطت  بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي
ق االوسطيوسف فواز محمد الدمج  بكالوريوس محاسبةجامعة الشر



ق االوسطيوسف فيصل عبد المحسن الشايج  بكالوريوس هندسة كيميائيةجامعة الشر

ي الكويتيوسف فيصل عل الصايغ
 
الية ف ونياتالكلية االستر دبلوم هندسة الكهرباء وااللكتر

ق االوسطيوسف ماجد خميس سعيد دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ق االوسطيوسف ماجد فاضل الفاضل دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

بكالوريوس علوم حاسوبالجامعة األمريكية الدوليةيوسف محمد ابراهيم الدويسان
بكالوريوس هندسة مدنيةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف محمد احمد دشنر

ي  المطت 
 
ق االوسطيوسف محمد بائ دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائيةكلية الشر

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف محمد بنيه الخرينج

ي الكويتيوسف محمد ضيدان سابق
 
بكالوريوس ادارةالجامعة االمريكية ف

ق االوسطيوسف محمد عبد الرحمن السهيل بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر
ية بتشعيباتهاجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيايوسف محمد عبد هللا حسي   بكالوريوس لغة انجلت  

ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف محمد عبدالكريم محمد

ق االوسطيوسف محمد عل ابراهيم بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي الرشيدي
 
ي الكويتيوسف محمد الف

 
الية ف دبلوم تسويقالكلية االستر

 علي
ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف محمد مصطف 

ق االوسطيوسف مسلم أحمد الجدي بكالوريوس محاسبةجامعة الشر

ق االوسطيوسف مشارى خالد الرصاف بكالوريوس هندسة مدنيةجامعة الشر

ي ف فايح المطت  بكالوريوس ادارةالجامعة األمريكية الدوليةيوسف مشر

ق االوسطيوسف مشعل بدر المنصورى بكالوريوس هندسة كمبيوترجامعة الشر

ق االوسطيوسف مشعل عبد اللطيف الشميس دبلوم ادارة اعمال بتشعيباتهاكلية الشر

ونيات واالتصاالتكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيايوسف مطلق يوسف الهاجري بكالوريوس هندسة االلكتر

ق االوسطيوسف نارص بدر مكي بكالوريوس هندسة كهربائيةجامعة الشر

ق االوسطيوسف نارص محمد الدورسى بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر

يعان ليسانس حقوقكلية القانون الكويتية العالميةيوسف نارص مفرج الشر

ي ي الكويتيوسف نواف عبدهللا العت  
 
بكالوريوس علوم كمبيوترالجامعة االمريكية ف

انيوسف هادى مطلق الهاجري دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

انيوسف هيثم حسي    الصفار  دبلوم هندسة محركات هياكلكلية تكنولوجيا الطت 

ق االوسطيوسف وليد سعد الجناع بكالوريوس ادارة نظم معلوماتجامعة الشر

ق االوسطيوسف يعقوب سعيد احمد بكالوريوس محاسبةجامعة الشر
ق االوسطيوسف يعقوب علي دشنر بكالوريوس هندسة ميكانيكيةجامعة الشر


