
طب بشريمملكة البحرينعمر منصور علي التويس

طب بشريجمهورية ايرلندامنيره هشام  محمد المزيد

طب بشريجمهورية ايرلنداروان بدر  يعقوب الطاهر

طب بشريمملكة البحرينحيدر بشار أحمد الداود

طب بشريمملكة البحرينأنوار طارق محمد علي احمد

طب بشريمملكة البحريندالل محمد حمد العجمى

طب بشريمملكة البحرينساره مشعل محمد الطاحوس

طب بشريجمهورية ايرلنداساره طالل يوسف الفهد

طب بشريمملكة البحرينيوسف فواز يوسف النشيط

طب بشريالمملكة المتحدةرغد سعد خلف الديحاني

صيدلةالمملكة المتحدةأوراد نواف صالح المطوطح

طب بشريالمملكة المتحدةجوري جراح فالح عراده

طب بشريمملكة البحرينعبد هللا ناصر عبد هللا نعمه

طب بشريدولة االمارات العربية المتحدةمريم عبد اللة خلف  الشمرى

طب بشريالمملكة المتحدةعلى محمود عبد الرحمن  بن حيدر

صيدلةالمملكة المتحدةزينه هاني عبد الهادي جمال

طب اسنانالمملكة المتحدةعبد هللا حبيب محمد الحربي

طب بشريمملكة البحرينكوثر انور باقر العلى

طب بشريمملكة البحرينشهد جاسم محمد أحمد

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةمنيره نايف محمد الحربي

طب بشريالمملكة المتحدةبدرية علي سعد العبيدي

طب بشريمملكة البحرينريان فيصل  عبدهللا بداح

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةرغد أحمد عبدالرزاق محمد المنصوري

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةابتسام عبد الرحمن ناصر الجميل

طب بشريمملكة البحرينفاطمه هاشم ابراهيم هاشم

طب اسنانالمملكة المتحدةحمد محفوظ محمد حسن الشواف

طب بشريمملكة البحرينغال طارق احمد الغيث

طب بشريمملكة البحرينخالد جاسم حسين الكندري

طب بشريمملكة البحرينيوسف ابراهيم اسماعيل محمد حسن الكندري

طب بشريمملكة البحرينساره عادل حمد العجمي

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةرغد مشعل كميخ المطيري

طب بشريجمهورية ايرلنداعلي فاضل جاسم السقاي

طب بشريمملكة البحرينمحمد صالح محمد التركي

طب بشريمملكة البحرينليلى على سلمان الخوارى

طب بشريمملكة البحريندانه بدر شوحط الضفيرى

طب بشريمملكة البحرينساره صالح على شرار الختالن

طب بشريمملكة البحرينعاليه قايد نايف الرشيدى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةعبدهللا ماجد سعيد القحطاني

طب بشريمملكة البحرينروان أيوب أحمد محمود

طب بشريمملكة البحرينريم بندر نايف هادي الرشيدى

طب بشريمملكة البحرينبشاير خليفه ظاهر الشمرى

طب بشريالمملكة المتحدةدانه مشعل سطم الشمري

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةساره أحمد فالح الشبعان

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةفي عصام عبد العزيز العبود

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةتركى سلطان حسن العجمي

طب بشريجمهورية ايرلنداعبد هللا جمال مهدى الشمرى

صيدلةكنداآيه صالح عبد هللا الناحل

طب بشريالمملكة المتحدةعبدالرحمن بدر مال محمد حيدر

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةشيخه محمد سعد العتيبى

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةريم عمر محمد العيسى



طب اسنانالمملكة العربية السعوديةخالد صالح سعود العنزى

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةيارا محمد أمين علي الصايغ

صيدلةالمملكة المتحدةخالد حمد خالد احماده

طب بشريجمهورية ايرلندانوف جمال زيد السهيل

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةمريم عبدهللا محمد الصانع

صيدلةجمهورية ايرلنداريماس  محمد مسعود المطيري

طب بشريجمهورية ايرلنداحسين علي حسين حسن

طب بشريجمهورية ايرلنداماريا  محمد حسن زكريا

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةعبد الرحمن عبد هللا جلوى عوض الجلوى

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةفاطمه خالد أحمد التركيت

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةلولوه ابراهيم عبد هللا الكندرى

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةمحمد فالح طالق الهاجري

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةفارس فهد غايب العتيبى

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةحمد فوزي علي الرميح

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةمحمد منصور محمد العنزى

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةعبدهللا مساعد عبدالعزيز الياسين

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةعاليه متلع محمد متعب  الرشيدى

طب اسنانالمملكة العربية السعوديةحليمه وليد مناحى السبيعي

طب بشريالمملكة المتحدةضاري علي عبدالرسول الباذر

طب اسنانالمملكة المتحدةلولوه  يعقوب يوسف التركيت

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةغاده  يوسف محمد الضفيري

طب بشرياسترالياعلي الرضا عباس احمد مال هللا حسن

طب بشريجمهورية ايرلندامحمد خالد مبارك الحجرف

علم األمراضكنداساره يحيى فالح الناصر

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةلولوه منصور محمد الكندري

طب اسناندولة االمارات العربية المتحدةفاطمه عبد العزيز محمود محمد

طب بشريالمملكة المتحدةعلي جمال مساعد فالح  العازمى

طب بشريجمهورية ايرلندافاطمة باقر حسين اكبر

طب بشريالمملكة المتحدةداليا عادل حسين الخضر

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةنوره محسن فيصل العجمي

صيدلةالمملكة المتحدةموضي نادر جاسم المواش

صيدلةالمملكة المتحدةعامر خالد خماط هزاع

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةفهد محمد يوسف العبدهللا الصايغ

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةرناد خليفه صويلح الماجدي

طب بشريجمهورية ايرلنداشوق فهد علي العيد

هندسة طبية حيويةالواليات المتحدة االمريكيةطيبه غالب شالش صفوق

طب بشريالمملكة المتحدةمحمد نصار محمد القحطانى

طب بشريالمملكة المتحدةساره سامى حجى الحجى

طب بشريالمملكة المتحدةيوسف عبدالرحمن عبدالرحمن البديوي

طب بشريجمهورية ايرلندارهف خالد عليثة الديحاني

طب بشريجمهورية ايرلنداجنى  عبدالناصر ابراهيم الصالل

طب اسنانالمملكة المتحدةفهد  علي فهد الغنام

طب اسنانالمملكة المتحدةركاز راشد عبدهللا القعيد

طب اسنانالمملكة المتحدةفواز جمال منصور المباركي

طب اسنانالمملكة المتحدةنور عبدهللا  حمزه جراغ

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةشهد عبد هللا وارد العنزي

طب عالج امراض القدمجمهورية ايرلنداحسين علي حسين النصر

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةنوره عادل عبد الواحد عبد الرحيم

طب عالج امراض القدماسترالياعبد الرحمن حمد عيسى الدوسري

طب اسنانالمملكة المتحدةآيه محمد عبدهللا البغلي



جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةمنار مسعى عوض الرشيدي

طب اسنانالمملكة المتحدةحسين مشارى عبد الحميد االربش

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةغيوض سعد شريد الديحاني

االمن السيبرانيالواليات المتحدة االمريكيةعبد الرزاق محمد عبدهللا الشهابى

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةاحمد  نواف  جهاد  العنزي

طب اسنانالمملكة المتحدةطيب براك مطر المطيري

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةساره عادل محمد الدباسى

طب اسنانالمملكة المتحدةنور محمد علي البلوشى

طب بشريجمهورية ايرلنداطيبه ناصر حمد الهاجري

صيدلةالمملكة المتحدةمريم عبدالحكيم سلمان كريدى

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةمحمد سعود محمد دهيران الرشيدي

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةفاطمه عبدهللا محمد العوضي

جامعة الشارقة-صيدلةدولة االمارات العربية المتحدةمنار سعد فهد الزعبي

طب اسنانالمملكة المتحدةجاسم  محمد فالح المطيري

جامعة الشارقة- التغذية العالجية والحميات دولة االمارات العربية المتحدةشيخه ناصر عادي نهار

صيدلةالمملكة المتحدةأحمد صالح أحمد الشطي

طب بشريكندايوسف محمد حبيب الخالدي

طب اسنانجمهورية ايرلنداريم حامد مهـدي رضائي

طب اسنانجمهورية ايرلندافاطمة  محمد  لهيب سعد  سعيد 

صيدلةالمملكة المتحدةحنان عبد هللا حمد العنزي

طب بشريمالطايوسف عماد بدر الجمعه

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةياسمين جاسم علي الزيد

صيدلةالمملكة المتحدةعائشه صالح محمد القطيفي

صيدلةالمملكة المتحدةزهره عبدهللا محمد الباذر

طب عالج امراض القدمجمهورية ايرلنداعلي محمد سالم الحميده

صيدلةالمملكة المتحدةعائشه  علي عليان الرشيدي

صيدلةالمملكة المتحدةلؤلؤه  احمد سليمان العتيبي

صيدلةالمملكة المتحدةحوراء  علي صالح محميد

علم البياناتالواليات المتحدة االمريكيةيوسف حسين عبدالصمد وحيدي

صيدلةالمملكة المتحدةغدير سعيد سيد عيسى الموسوي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةغانم محمد علي الشطي

صيدلةالمملكة المتحدةمنيره خالد محمد الديحاني

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةعباس عبدالعزيز جاسم الراشد

طب بشريكندامريم فيصل عبدهللا المحمد

هندسة معماريةالمملكة المتحدةسعود مسير ذاير المرزوق المطيرى

صيدلةالمملكة المتحدةعبد العزيز احمد محسن الحربى

صيدلةالمملكة المتحدةنور منيف عيد المنيف

صيدلةجمهورية ايرلندامريم عبد الرحيم احمد حسين

جامعة الشارقة- التغذية العالجية والحميات دولة االمارات العربية المتحدةمي ابراهيم خالد القليش

صيدلةالمملكة المتحدةفجر نادر محمد الكندري

صيدلةالمملكة المتحدةسعود عبد الرحيم مناع محمد ارشيد الرشيدي

صيدلةالمملكة المتحدةمحمد بدر عبد الحميد الشطى

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةزينب علي عبد الرضا علي

صيدلةالمملكة المتحدةبدر عبد هللا خلف الشمرى

صيدلةالمملكة المتحدةغانم خالد عبد هللا العرم

صيدلةالمملكة المتحدةفوزيه عبدهللا محمد العبيدان

صيدلةجمهورية ايرلنداضيف هللا فالح مصلط العجمى

التصميم في التصميم الداخليدولة االمارات العربية المتحدةفلاير الطيب سيد محمد يوسف

تمويلالواليات المتحدة االمريكيةعمر محمد سالم الهاجرى

صيدلةالمملكة المتحدةوضحه فالح محمد الرقيب



طب بشريمالطادانية جاسم حجي الشمالي

طب اسنانكنداناصر حمد نجم السيف

صيدلةالمملكة المتحدةخالد راضى مرضى الشمرى

صيدلةجمهورية ايرلنداشدن عامر مخلف العنزى

صيدلةجمهورية ايرلندامبارك على مبارك الحبيب

صيدلةالمملكة المتحدةكوثر عبد الرضا حاجي محمد

صيدلةالمملكة المتحدةعبدالرحمن تركى احمد كريديس

صيدلةالمملكة المتحدةأمل ناصر سالم العنزى

صيدلةالمملكة المتحدةعذوب عبدهللا علي المطيري

صيدلةالمملكة المتحدةعبد هللا أحمد عبد العزيز طالل عبد العزيز

صيدلةالمملكة المتحدةعاليه فواز مجبل الشمرى

طب اسنانكنداعبدالعزيز عدنان عبدالصمد الفالح

صيدلةالمملكة المتحدةأحمد تركى محمد المطيري

طب اسنانكندايوسف طارق يوسف االسد

صيدلةجمهورية ايرلنداعمر خلف عبد الهادي الحسيني

صيدلةالمملكة المتحدةعبدالرحمن رياض عبدالرزاق االبراهيم

صيدلةالمملكة المتحدةرتاج ناصر مطلق السيحان

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةجديع محمد جديع الضفيرى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةطيف خالد صالح الدويسان

صيدلةالمملكة المتحدةبدر خالد عبدهللا العتيبى

صيدلةالمملكة المتحدةأرياف ناصر عجيل الشمري

صيدلةنيوزيلندامزاين جاسم عبد الكريم ابو غيث

صيدلةالمملكة المتحدةالكوثر  محمد  عبدالحسين  ناصر 

االمن السيبرانيالواليات المتحدة االمريكيةعبد السالم محمد عبد هللا الشهابى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةنواف فهيد عبدهللا العجمي

صيدلةالمملكة المتحدةرقيه جواد مهدي الموسوي

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةحسن عادل ناصر عوض

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةعمر احمد هايف العازمي

طب عالج امراض القدمجمهورية ايرلندافي رمزي حامد العماني

صيدلةالمملكة المتحدةعبدالرحمن  فيصل  جدعان  الهذال

جامعة الشارقة- التصوير التشخيصي الطبي دولة االمارات العربية المتحدةريان فارس عمر العنزى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةشوق عيسى محمد الرشيدى

صيدلةالمملكة المتحدةمحمد يعقوب محمد الفريج

صيدلةجمهورية ايرلنداناصر فارس محمد القحطاني

االمن السيبرانيالواليات المتحدة االمريكيةعلي عبدهللا طالب بخيت

طب اسنانكنداعلي  عبدهللا  عبدالمحسن  رضا

طب اسنانكنداعلي حسن فائق زيد الكاظمي

طب اسنانكنداعبدهللا سلطان عبدهللا المالكي

طب اسنانكنداديمه  يوسف سعد المطيري

صيدلةالمملكة المتحدةدانه وليد عبدالعزيز صالحات

صيدلةالمملكة المتحدةخديجه عادل حامد الحمادي

علم المختبرات الطبيةدولة االمارات العربية المتحدةغنيمه علي ابراهيم الميان

كيمياء حيويةجمهورية ايرلندامحمد على عبداللطيف عباس اليوسفى

جامعة الشارقة-هندسة معماريةدولة االمارات العربية المتحدةسنى خالد صالح التنيب

صيدلةالمملكة المتحدةأمينه خالد راشد الهالل

جامعة الشارقة- التصوير التشخيصي الطبي دولة االمارات العربية المتحدةجنان جابر احمد كمال

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةجنى طارق عبدهللا حسين

طب عالج امراض القدمجمهورية ايرلندافاطمه قيس عبدالحليم معرفي

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةبدر خلف فالح العازمى

جامعة الشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةدارين نايف فليح الصليلى



صيدلةالمملكة المتحدةرغد صالح احمد الفارسي

هندسة طبية حيويةجمهورية ايرلنداجنى حسين طاهر الرشيد

التصوير اإلشعاعيالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العجمي

صيدلةالمملكة المتحدةغاليه صالح احمد القبندى

صيدلةالمملكة المتحدةمهدي بدر علي المهدي

صيدلةالمملكة المتحدةسعود فيصل على العنزى

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةلجين مساعد زيد الزيد الناصر

صيدلةالمملكة المتحدةفاطمه سلمان حسين جراغ

صيدلةالمملكة المتحدةسعد محمد سعد الجابر

صيدلةالمملكة المتحدةخالد غازى جهز العتيبى

جامعة الشارقة-هندسة معماريةدولة االمارات العربية المتحدةسارة بدر عبدهللا الكندري

صيدلةالمملكة المتحدةفالح  احمد  فالح  القعابي

صيدلةالمملكة المتحدةمحمد علي عبد العزيز  حياة

صيدلةالمملكة المتحدةمريم حسن محمد السيافى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةنايف خالد ساير الشمري

صيدلةالمملكة المتحدةريم عبدهللا أحمد بالماح المشجري

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةعلي عادل حسين الناصر

صيدلةالمملكة المتحدةنوف فالح حسن العنزى

صيدلةالمملكة المتحدةكوثر يعقوب عبدهللا ابل

صيدلةالمملكة المتحدةمحمد فياض شاجع العجمى

صيدلةالمملكة المتحدةجود محمد ابراهيم الجطيلى

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةناصر فيصل عيد الرشيدي

صيدلةالمملكة المتحدةلين علي محمد الهولي

صيدلةالمملكة المتحدةيعقوب مصطفى يعقوب صرخوه

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةبدر ناصر صالح العتيبي

صيدلةالمملكة المتحدةنهار  نايف نهار الحجرف

صيدلةالمملكة المتحدةناصر حسن بطي العتيبي

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةفيصل عبدهللا رسمان منصور مبارك

صيدلةالمملكة المتحدةناصر مبارك عذل البرازي

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةسعود عبدالعزيز عبدالوهاب الديين

هندسة مدنيةكندامحمد جليل عبد هللا عباس

جامعة الشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةعبدالعزيز نواف فليح الشمرى

صيدلةجمهورية ايرلنداشيخه وليد خالد بوغيث

صيدلةجمهورية ايرلنداعبد هللا منصور مزعل السرهيد

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأنوار احمد عبدالحميد محميد المحميد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةمحمد حمد مبارك الشيتان

صيدلةجمهورية ايرلنداساره محمد غنيم العنقودى

صيدلةجمهورية ايرلنداعبدهللا صالح عيد  الشمري

صيدلةجمهورية ايرلنداأروى علي فالح العنزي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةرتاج رائد محمود محمد محمود

صيدلةجمهورية ايرلنداهيا عويد عشوي العنزي

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةخالد عامر عقيل المطيري

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةرؤى عدنان عبدالوهاب الحداد

هندسة طبية حيويةالواليات المتحدة االمريكيةجوري  عمر جابر العيدان

جامعة الشارقة- التصوير التشخيصي الطبي دولة االمارات العربية المتحدةعلي حمد طاهر بوحمد

صيدلةجمهورية ايرلنداساره حسين على مندني محمد

صيدلةجمهورية ايرلنداهاشم على حسين على

طب عالج امراض القدمجمهورية ايرلنداوليد نايف عبد العزيز المصيريعي

الكيمياءالمملكة المتحدةياسر محمد أحمد أشكناني

صيدلةجمهورية ايرلنداالجادل مشعل خيري العنزي



هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمشعل حسن علي المطيري

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةباسل محمد معيوف العنزى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةمحمد علي شريده العنزي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةحسن المجتبى فريد محمود اليتيم

صيدلةجمهورية ايرلندامحمد علي محمد بوجباره

علوم التغذيةالمملكة المتحدةشهد علي حمزه باقر

صيدلةجمهورية ايرلندابيبي جاسم محمد المهنا

صيدلةجمهورية ايرلنداساميه نافع عايض العازمى

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز مشرف خالد المطيري

هندسة مدنيةجمهورية ايرلنداغزيل عامر محمد علي محمد

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةأنفال حسين عبد الكريم رضا

علوم التغذيةالواليات المتحدة االمريكيةحسن هاني عبد الرسول الصراف

هندسة طبية حيويةجمهورية ايرلنداآيه هاني حسين الحداد

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةترف  فيصل  وليد المطيري

صيدلةاستراليازيد اسماعيل بارون على بارون

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةيوسف عمار محمد البلوشي

هندسة معماريةالمملكة المتحدةهديل عباس على محمد رمضان

هندسة معماريةالمملكة المتحدةسيف محمد خليفه خلف

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةمحمد سلمان خنيفس العنترى

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةبندر برجس مفرج الدوسرى

صيدلةاسترالياشاكر عبد هللا شاكر العتيبى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةثامر مخلف مناحى الديحاني

هندسة معماريةالمملكة المتحدةأحمد حسن عبد الحسين ابراهيم

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةعثمان عادل حميد الشمرى

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةزينب باسل حميد سيد طالب عبد النبي مصطفوي

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةناصر فلحان ناصر العتيبي

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةدانا بدر مساعد الساير

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةعباس علي عبد الصمد عبد هللا

هندسة معماريةالمملكة المتحدةرتاج يعقوب يوسف الكندرى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعثمان فوءاد يوسف المطر

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةدانه محمود خليل اليعقوب

جامعة الشارقة-هندسة معماريةدولة االمارات العربية المتحدةهيا عبدالوهاب علي الرومي

صيدلةنيوزيلنداعبدالعزيز ناجى خالد بن بادي الهاجرى

صيدلةاسترالياخالد عبد هللا قاعد العتيبى

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةسلمان حسن جاسم كرم

صيدلةاسترالياحوراء عادل على الشويكر

صيدلةاسترالياالهام حسين سلمان الفيلكاوي

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةرند سعود علي الحيدر

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةساره طالل احمد الفودرى

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمبارك علي مطلق الرشيدي

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةفواز مطر طليحان الشمرى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةعبدهللا حمود عبدهللا الخضير

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةطالل مترك مطلق العجمى

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةعبدهللا وليد عبدهللا السعيد

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةفواز بداح حسن المطيري

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةنواف نايف مرجي العنزي

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةمريم عبدهللا علي رشيد

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةجميله عبدهللا اسماعيل عبدهللا العنزي

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةبدر فيصل علي الجبري

صيدلةاسترالياأسماء انور عطا هللا الضفيرى



التمريضدولة االمارات العربية المتحدةساره انور حسين الفيلكاوي

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةحسن على حسن العوض

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةراشد بندر مرزوق الوعالن

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةنايف مطلق حصان الزعبي

العالج الطبيعيالمملكة المتحدةجوري محمد جاسم المنصوري

صيدلةاستراليافاطمة عبدهللا مساعد الدبوس

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةأحمد عبداالمير جاسم القطان

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةمنير مشعل منير النوري

صيدلةاسترالياعبد هللا فيصل اجريس المطيري

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةبراك جاسم براك البريكي

جامعة الشارقة-هندسة معماريةدولة االمارات العربية المتحدةمنى عبدالمحسن عبدهللا العبدهللا

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز عبد المحسن براك العواد

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةهاجر خالد عبدهللا العنزى

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةمحمد عبد هللا مهدى هادى

طب بيطريالمملكة المتحدةمحمد خالد عذال العنزي

هندسة معماريةالمملكة المتحدةزيد مبارك زيد المطيري

صيدلةاستراليافاطمه الزهراء عباس احمد عبدهللا مال هللا حسن

هندسة طبية حيويةالواليات المتحدة االمريكيةهيا صالح محمد المحيميد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةعبدهللا محمد زيد الخالدي

هندسة معماريةالواليات المتحدة االمريكيةفوزان علي حمد الفوزان

علوم التغذيةالمملكة المتحدةروان صالح صادق المرهون

األشعة التشخيصيةاسترالياتركى فهد جاسم الشمرى

االمن السيبراني/علوم الكمبيوترالمملكة المتحدةضاري غازي هبر الشمري

علوم سياسيةالمملكة المتحدةمحمد مطلق باتل الرشيدى

صيدلةاستراليامحمد ناصر حسين الناصر

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأحمد محمد ظاهر العنزي

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةعبد العزيز محمد سعيد الرشيدي

جامعة الشارقة-فنون جميلةدولة االمارات العربية المتحدةلطيفه محمد حمد الحبشى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةسلطان مشعل نشمى السويط الظفيري

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةسعود مبارك حريمل العتيبي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةحسين حميد حسين حيدر

طب بيطرياستراليادالل محمود حسن عبد هللا

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةالعنود عبدهللا عبدالرحمن الكندري

علوم التغذيةالمملكة المتحدةفاطمه عبدالرزاق حسين على

العالج الطبيعياسترالياسالم عبدالعزيز سالم الماص

علم البياناتالمملكة المتحدةأحمد محمد عبد هللا العنزى

علم المختبرات الطبيةنيوزيلنداعبدهللا فهد علي السليمان

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةشاهه  خالد  محمد  الهندي 

االمن السيبرانيالواليات المتحدة االمريكيةحسين عبدهللا سعود حسين العجمي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةناصر محمد حسين تقي

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائيةدولة االمارات العربية المتحدةفوز مبارك محمد الوعالن

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةفيصل مساعد عبدالهادى العنزى

صيدلةاستراليايوسف عماد على محمد

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةالماس محمد أحمد العمر

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةراشد فيصل راشد البوص

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأحمد محمد عبدهللا الهزيم

التمريضدولة االمارات العربية المتحدةرماس سعد عبدهللا  العنزى

التمريضالمملكة المتحدةدانه محمد امان سعيد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةهادي عبد العزيز هادي العازمي

عالج النطقجمهورية ايرلنداضاري أحمد عبد هللا المليحان



علوم التغذيةالمملكة المتحدةأسامه احمد ضحوى الديحاني

اعالم واتصاالتالمملكة المتحدةعويضه ناصر فهد العجمي

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمشارى مسعود مبارك العازمى

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد الرحمن صالح مطلق العنزي

علوم التغذيةالمملكة المتحدةمريم داود محمود الفودري

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةجاسم خالد جاسم النيباري

هندسة معماريةالواليات المتحدة االمريكيةناصر صالح عبدهللا العديله

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد مبارك عبدهللا العجمى

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةسلمان ناصر عبد هللا فالح عبدهللا فالح بن شوق

علوم سياسيةالمملكة المتحدةمبارك عادل مبارك المطيري

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةفاطمه عبدهللا أحمد العبيد

علوم التغذيةالمملكة المتحدةمريم حسين على العجمى

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةخالد عبداللطيف شمالن الحساوي

علم المختبرات الطبيةنيوزيلندامحمد نواف محمد المطيري

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعبد هللا فيصل مرزوق السميرى

تصميم داخليالمملكة المتحدةأروى عدنان عبدالنبى الصايغ

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةمنصور فهد منصور العازمى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةعمر حمد راشد الزوير

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةعبدهللا فيصل عبدهللا بورحمه

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةخليفه يوسف مضف الجريد

علوم التغذيةالمملكة المتحدةغاليه أحمد هاشم عطا هللا

علوم سياسيةالمملكة المتحدةمحمد عادل مثعى هدبا الرشيدي

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةأحمد شامان مجبل الشمرى

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمبارك مساعد زعال الظفيري

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةخلف محمد خلف العنزى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةمنصور عبدهللا سعود العنزى

علوم كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعثمان خالد قناص الخصيلي

التمريضدولة االمارات العربية المتحدةأمل أحمد حسن حسين أحمد

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةصالح هويدي عواد الفضلي

علوم سياسيةالمملكة المتحدةزيد محمد زيد المطيري

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةبدر سالم بدر الظفيري

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة صناعيةدولة االمارات العربية المتحدةمحمد نايف محمد المطيري

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةناصر حزام عبد هللا خالد المطيري

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةجاسم محمد علي الرجيبه

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمحمد على شبيب العازمى

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةمتعب عبد السالم متروك العنزى

جامعة الشارقة-هندسة مدنيةدولة االمارات العربية المتحدةيوسف نواف يوسف بوارحمه

تصميم داخليالمملكة المتحدةعبدالرحمن  عماد سليمان البناي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةبراك محمد حسين العنزي

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمحمد خالد محمد اللميع

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةشيخه نبيل ناصر السعيد

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةبانى مزيد بانى المطيرى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةتميم بدر أحمد الهبدان

هندسة معماريةالواليات المتحدة االمريكيةحسين نايف احمد سناسيرى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةحمد على محمد العجمى

التمريضالمملكة المتحدةمعاذ مطلق حمود المطيرى

التمريضجمهورية ايرلنداعيسى خالد مصلح دخيل هللا

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةناصر صالح ناصر الكريباني 

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمحمد حسن كتاب العجمى

جامعة الشارقة-فنون جميلةدولة االمارات العربية المتحدةميثة عادل يوسف العوضي



علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةبدر حسين متعب المطيرى

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةحسن جابر احمد حسن

ادارة طيرانجمهورية ايرلندافيصل محمد صالح العتيبي

علوم سياسيةالمملكة المتحدةفهد عايد ظاهر الرشيدى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةفايز فيصل غازي العتيبي

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةمحمد مشعل عبدهللا مروى  العجمي

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد عليان محمد العجمى

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةمحمد  سعود  محمد العجمي

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبدالوهاب حامد  عبدالجليل  المحمود

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد الهادى طلق هادى شميالن العازمى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةراشد عبدالرزاق راشد الوهيب

األشعة التشخيصيةاسترالياهاجر باقر محمد المطوع

علوم التغذيةالمملكة المتحدةمناف فيصل حمد الجدى

علوم التغذيةالمملكة المتحدةعبدالعزيز محمد بدر الغيث  الطيار

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةراشد أحمد راشد شنيتر

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةحمد بدر جاسم الحسينى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةمحمد أحمد محمد الدويله

ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة االمريكيةعلي طالل محمد بوربيع

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةحسن بصمان منيع زيد متعب فالح البصمان

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةمحمد مشاري محمد المطيري

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز مساعد عزيز العتيبى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةعمر فايز خلف العتيبى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةبدر ثامر بدر بورسلي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةحزام خالد متلع القحطاني

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةالهنوف ناصر مروح الشمرى

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا زكى سليمان الشراد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةسعد فايز فالح العجمى

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةعبدالرحمن عدنان سعود الشمرى

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمحمد فالح  محمد المويزري

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأحمد فيحان عابر العازمي

العالج الوظيفيجمهورية ايرلنداهديل راشد عبدهللا العدوانى

هندسة معماريةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد على ردام شالقه

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد الرحمن سالم بريدان العازمى

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد هللا عايض مطلق المطيرى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةحمد فريح ضاحى العجاجي الفضلى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد طالل مرزوق الدماج العازمي

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةعبدالعزيز طالل يوسف الشمري

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةعبد الوهاب سامى نورى على

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةحمدان عبد الرحمن حمدان العتيبى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةبدر فهد عيد العازمي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمبارك سعد مبارك الهيلع

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةفهد مشعل مبارك فالح عبدهللا فالح بن شوق

صحة الفمنيوزيلنداعلي عبد اللطيف علي  المطيري

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبدالرزاق خالد عبدالعزيز الشطي

التمريضالمملكة المتحدةعمر  محمد نوري الحمد

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمساعد سعد بنيه الفضلى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد حمود بدر المطيرى

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةعبد الهادى ناصر مبارك العجمى

بفروعها/ إدارة األعمال الواليات المتحدة االمريكيةعائشه عبد العزيز محمد الرويس

التصميم في التصميم الداخليدولة االمارات العربية المتحدةحمد عبدالرحمن حبيب ضامر



محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز احمد عبد العزيز المرشد

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةخالد حمد مبارك العازمي

علوم سياسيةالمملكة المتحدةيوسف محمد حسين المتن

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةبندر فيصل عوض المطيري

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةريانه نايف مطر الصالل

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةمحمد عبدالمحسن علي شاغولي

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد هللا خالد جاسم الخشتى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةحميد خالد حميد الرشيدي

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةصياح محمد عبدهللا العجمى

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد مخلف مزرم العنزى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةفارس جاسم محمد بداح العجمى

التصميم في التصميم الداخليدولة االمارات العربية المتحدةوهج حمود سالم الرغيب

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةدانه عبد الخالق عبد الحسين الزنكوى

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمحمد ابراهيم بدر العتيبي

هندسة معماريةالواليات المتحدة االمريكيةثامر محمد عوض الرشيدى

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةخالد احمد ذابح الشالحي

العالج الطبيعياسترالياحنين عدنان عبد الكريم اليحيي

جامعة الشارقة-هندسة مدنيةدولة االمارات العربية المتحدةسدن علي يعقوب محمد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةفهد خالد عواد السربل

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعثمان علوش معدى العتيبي

تمويلالواليات المتحدة االمريكيةعبد هللا حسين ابراهيم البالم

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمبارك حمود مبارك العازمى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةفهد على محمد العجمي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةمريم عيسي محمد البلهان

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأحمد مرزوق خالد الصواق

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعلى عبد المحسن عبد الرزاق الضفيرى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةعبد هللا عيسى عويس الرشيدي

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةفي بدر عيد الهبله

هندسة مدنيةجمهورية ايرلندايحيى فيصل ابراهيم الغضفان

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا ناصر عبدهللا  الخلف

تسويقالمملكة المتحدةايمان سعد عبدهللا على جدعان المطيرى

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةكريمه صالح ناصر الشقيحى

هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندافاطمه محمد جودي درويش جاسم

جامعة الشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةفي فهد عيد العجمى

علوم كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةسليمان عبدالرزاق جبر الجالهمه

علوم التغذيةالمملكة المتحدةآيه حيدر عباس الدشتي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةأوراد نواف علي عبدهللا الدهش

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةراشد حامد راشد العازمى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةفهد جاسم محمد العذاب العجمى

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةعبدهللا أياد على العوام

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةيوسف وائل ابراهيم صالح

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةخالد عبدالرحمن مريف البذالى

تصميم داخليالمملكة المتحدةفاطمه حجاب سعود العجمى

العالج الوظيفيجمهورية ايرلنداآالء عبدهللا يوسف امير غلوم

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةعائشه أحمد محمود عبد هللا محمود

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةحسين عمار حسن الحرز

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةسالم عوض محسن العازمي

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةعبد هللا عبد المحسن حبيب البلوشي

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعبدالعزيز عبدالمحسن عبدهللا العبدهللا

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةفيصل صالح صاهود المطيري



هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد المحسن جالل عبد المحسن الطبطبائى

علم العمارةجمهورية ايرلندافاطمه سالم سلطان األنصاري

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةحوراء ناصر خميس الخميس

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمبارك الفى رجعان شريان

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد حبيب مهدي حسن صالح بوعباس

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةفوز أسامه سالم الرشيدي

علوم التغذيةكنداعبدهللا وليد طعمه الظاهر

التصميم في التصميم الداخليدولة االمارات العربية المتحدةفرح يوسف علي الكندري

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةفالح سيف فالح العجمي

التصوير اإلشعاعيالواليات المتحدة االمريكيةريم ناصر على القحطانى

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةعلي سليمان علي ارشيد

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةفيصل ظاهر ظاهر السعد

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةمحمد على غزاى المطيري

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةعبد هللا مهند عبد هللا الدويهيس

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةعلي محمد ابراهيم العطار

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةفيصل عبد الهادي شنار المطيري

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةيوسف مشل عواد الشمرى

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعبد هللا جابر عبد هللا العجمى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةفيصل خالد عبد هللا العاتي

صحة اإلنسان واألمراض/ الصحة الوقائيةجمهورية ايرلندالجين عبدهللا عثمان الدوسري

تصميم داخليالمملكة المتحدةمهدى رائد عباس المطوع

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةسعود ليل بدر المطيري

التصميم في التصميم الداخليدولة االمارات العربية المتحدةالعنود فايز خلف العتيبى

معمارالواليات المتحدة االمريكيةضاري نزيه جاسم الضميد

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةرئال عبدالرحمن خليفه محمد الشايجي

االحياءالواليات المتحدة االمريكيةحوراء ايمن نقيب عريان

هندسة مدنيةالمملكة المتحدةشهد يونس عوض فهد مزيد  المطيرى

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةأحمد محمد عباس على

علوم سياسيةالمملكة المتحدةعبدالرحمن مبارك عبدهللا جري العجمي

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد ايمن محمد باشا محمد

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةصالح حبيب ابريم العازمي

لغة إنجليزية/ أداب المملكة المتحدةحور يوسف على الخميس

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد على سليمان الحريص

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةيوسف احمد ضحوى الديحاني

تسويقالواليات المتحدة االمريكيةصالح احمد جاسم الكندرى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةعبدالعزيز صالح عبدهللا عبدالعزيز

المحاسبة والتمويلالمملكة المتحدةايمان عبدهللا حمود المعييف

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةعبدالعزيز مناور الحميدى المطيرى

تصميم داخليالواليات المتحدة االمريكيةعمر سعدى حديد الحسينى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةسعود فاضل عبد هللا صفر

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةخالد عبد السالم عبد الرحمن العميرى

علوم سياسيةالمملكة المتحدةمشاري معتق جبان الصليلى

جامعة الشارقة-فنون جميلةدولة االمارات العربية المتحدةعبدالمحسن سعود عبد العزيز المعتوق

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدالعزيز حميد محمد المطيري

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةمحمد عبدهللا عبدالمحسن المطيري

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةحسين عقيل محسن بوعباس

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةسعود احمد محمد غريب محمد علي

الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالمملكة المتحدةعبدهللا خالد نشمى الدويله

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةراشد سمير حجاب السبيعى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد جباره غنيم الماجدى



طب بيطرياسترالياسلمان مؤيد احمد االستاذ

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةسعود اسامه سليمان المنصور

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد ثامر سعود الظفيرى

ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة االمريكيةمهدى محمد حسين دشتى

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةفاطمه محمود حبيب على زيد البلوشى

تصميم جرافيكالمملكة المتحدةآية سلمان عبدالكريم الحربي

علوم التغذيةالمملكة المتحدةمحمد عيد محمد الشمرى

ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة االمريكيةسالم فهد حربى محمد

جامعة الشارقة-هندسة مدنيةدولة االمارات العربية المتحدةمعاذ  سيد طالب سيد يعقوب الرفاعى

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةعوض مشارى بندر العنزى

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةعبد العزيز جابر ظافر العنزى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا حسين نايف الهاجري

علوم التغذيةالمملكة المتحدةضاوية  جراح  فارس  المطيران 

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز عصام عبد هللا العصيمي

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةحمود حامد حمود عبداللطيف  الجسار

هندسة مدنيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز خالد عبد الكريم المزين

اقتصادالواليات المتحدة االمريكيةهادي علي هادى العازمى

التمريضدولة االمارات العربية المتحدةرغد يوسف عايد العنزي

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةآدم نواف شيحان قرينيس

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةخالد مبارك محمد الفجي

علوم التغذيةالمملكة المتحدةبدر صالح يعقوب عياده

علوم كمبيوترالمملكة المتحدةعبد الرحمن مهدى سالم العازمى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةفيصل ضيف هللا مطلق المطيرى

تسويقالمملكة المتحدةميار سعد يوسف العيدى

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةحنان مبارك علي الشطى

علوم كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةاحمد براك احمد الحمدان

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةصالح عبدالمحسن  احمد  الطبطبائي 

بفروعها/ إدارة األعمال المملكة المتحدةعبد هللا خالد على الهاجرى

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةعمر محمد جعفر جعفر

علوم سياسيةالواليات المتحدة االمريكيةفواز اسامه فيروز سالمين

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبد هللا حمود الحميدى العدوانى

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةيوسف خالد سليمان الفوزان

هندسة كيميائيةالمملكة المتحدةسليمان اسامه سليمان العازمي 

جامعة الشارقة-فنون جميلةدولة االمارات العربية المتحدةمها عادل يوسف العوضي

األشعة التشخيصيةاسترالياحور محمد عباس قاسم

بفروعها/ إدارة األعمال الواليات المتحدة االمريكيةناصر عادل عبد هللا الرومى

هندسة مدنيةجمهورية ايرلنداايمان عارف حسن الناصر

ادارة نظم المعلوماتالواليات المتحدة االمريكيةفوز خالد محمد الرشيدي

الجامعة االمريكية بالشارقة- اللغة االنجليزيةدولة االمارات العربية المتحدةأجوان علي غالب عبد هللا محسن ناصر  العنزى

الجامعة االمريكية بالشارقة- اللغة االنجليزيةدولة االمارات العربية المتحدةالجوري فواز مرزوق االحمد

هندسة مدنيةجمهورية ايرلنداشهد زيد حسن ال محمد علي الصايغ

هندسة الكترونيةجمهورية ايرلنداعمير جابر عمير العازمى

هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندايوسف بسام على العصفور

التمريضدولة االمارات العربية المتحدةايمان محمد أحمد الرفاعي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةناصر عوض عوده العنزى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةهيا رائد عبد هللا بعركي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد  فيصل عبداللطيف المدلج

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةفارس نواف مطلق الهبيده

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةحمد محمد عبدالمجيد حسين

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد مرزوق عبدالهادي احمد



هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةأحمد عبدهللا محمد مسيح الكندري

التمريضدولة االمارات العربية المتحدةشاهه يونس محمد دشتي

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةوليد طالل مرزوق الدماج العازمي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةبشار  شهاب محمد امين عبدالرحيم توفيقي

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةفرح فالح ثالب الخرازه

الجامعة االمريكية بالشارقة- هندسة كهربائيةدولة االمارات العربية المتحدةحمود محسن عايش الرشيدى

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةزينب احمد حجي شهاب

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةفيصل خالد غانم الذياب

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةآيه عيسى قاسم حسن

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةشيخه طارق ابراهيم الهاجري

بفروعه / اإلعالم الواليات المتحدة االمريكيةسعد حمود محمد المطيري

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبدالوهاب عادل عبدالرحمن الخلف

هندسة الكترونيةجمهورية ايرلندافضيل نواف فضيل ابورميه

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد عبدهللا محمد القصار

علوم كمبيوتراستراليافهد علي فهد السهلي

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا محمد عبدالواحد السدره

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد رشيد جمعان الهاجرى

بفروعها/ إدارة األعمال الواليات المتحدة االمريكيةتركي ذياب خالد الديحاني

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةحمد فهد مرزوق العازمى

هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةشاهين غانم صقر الغانم

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةفواز منصور حسن البداح

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد فهد مطر الشمرى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمشارى جابر حجاب العنزى

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةعلي وليد عبدالرسول  بوعباس

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائيةدولة االمارات العربية المتحدةأفنان محمد سامى الشرف

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةعبدالعزيز وليد سالم السند

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةجود يوسف عوض المطيرى

تمويلالواليات المتحدة االمريكيةمناف  هاشم سيد  أحمد

اقتصادالواليات المتحدة االمريكيةغاليه سالم طعمه الشمرى

تمويلجمهورية ايرلندافاطمه جمال فيصل الحداد

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن البني خالد

علوم التغذيةالواليات المتحدة االمريكيةفاطمه محمود عاشور الجعفر

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد حامد عبد هللا الزنكى

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائيةدولة االمارات العربية المتحدةجمانه محمد علي الصفار

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةحمد خليفه جابر عبد

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد وليد صليبان الحربي

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةآيات يوسف عبدالوهاب النجار

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةميار مساعد صالح العامر

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز عمار يوسف أحمد

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةمحمد مشعل ماطر العنزى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةأحمد حمزه عباس الصفار

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةفهد عدنان عبدالعزيز الراشد

محاسبةجمهورية ايرلندايوسف على يوسف الغيث

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبد العزيز مشعل فيصل الخلف

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةفهد سعد عبيد الرشيدى

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةراشد عبدالحكيم حسين الفودري

بفروعها/ إدارة األعمال الواليات المتحدة االمريكيةعبدالعزيز محمد خالد الرجيبة

علم الحاسوبجمهورية ايرلنداسلمان  أحمد  ناجع شويرب  العجمي 

بفروعه / اإلعالم الواليات المتحدة االمريكيةدانه عماد منصور المنصور العرفج

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةتركي حامد محمد المطيري



محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا خالد سيف الزيد

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة الحاسوبدولة االمارات العربية المتحدةحسين وليد عبدالحميد حسن الشرف

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد خالد جمال الرشيدي

هندسة كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةمحمد نواف راشد العازمى

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةمشارى عادل محمد المطوع

علوم كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةياسر  بدر عباس المشموم

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةناصر صالح محمد العنزى

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبيد على محمد الراجحى

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمشاري فهد عبدهللا المسعود

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةناصر عبد هللا ناصر الجبري

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد مشعل محمد المطيري

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةصالح محمد عبدهللا العجمي

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةناصر بدر علي صرخوه

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةعبد هللا فيصل محمد العنزى

علوم طب حيوينيوزيلندانجالء مشعل مطر الزعبي

عالقات دوليةالواليات المتحدة االمريكيةلورا براك عبد المحسن البصيري

علم العمارةجمهورية ايرلنداساره حمد على العثمان

تجارة دوليةاستراليايوسف محمد عبد الرحمن عبد هللا

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةناصر ياسر محمد البلوشي

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةالشيخه منيف مطشر الظفيري

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا فيصل صالح العتيبي

هندسة كهربائيةالواليات المتحدة االمريكيةمحمد ادريس محمد ادريس

هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةفوزان أحمد سليمان الفوزان

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةأروى راشد  صالح  الدرباس الزعابي 

هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةسالم أحمد سالم الضمير 

هندسة بيئيةالواليات المتحدة االمريكيةمعاذ طارق عبد هللا الكندرى

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةمزنه عبد الرحمن حمود المعييف

الجامعة االمريكية بالشارقة-هندسة كيميائيةدولة االمارات العربية المتحدةمبارك وليد مبارك الونده

علوم كمبيوترالواليات المتحدة االمريكيةعبدهلل  بدر عبدهللا العجمي

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدهللا مجبل بندر خالد

بفروعها/ إدارة األعمال استرالياسوسن محمود حسن عبد هللا

جامعة الشارقة-الهندسة الكهربائية االلكترونيةدولة االمارات العربية المتحدةأمينه سامي خليل العوضي

محاسبةالواليات المتحدة االمريكيةسلمان سحيم محمد حسين

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدالرضا احمد عبدالرضا علي

تجارة دوليةاسترالياسعد حراب محمد السبيعى

تصميم داخليالواليات المتحدة االمريكيةشريفه يوسف سلطان محمد

هندسة كيميائيةالواليات المتحدة االمريكيةفيصل عبداللطيف ناصر غريب

هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةفواز محمد فرحان خضيرى

الجامعة االمريكية بالشارقة- هندسة كهربائيةدولة االمارات العربية المتحدةدانه احمد عبد الرزاق الدعي

هندسة صناعيةالواليات المتحدة االمريكيةعبدالرحمن  عبدهللا  صالح  العتيبي 

تمويلالواليات المتحدة االمريكيةسلمان خالد أحمد الكندري

الدراسات االكتوراية والماليةجمهورية ايرلنداحسين عادل حسين البقصمى


