
الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية100رابعة طالل غازي العراده1 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية100ليان طالل عبدالرحيم الزيد2 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية100عائشه طالل غازى العراده3 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر100زهراء خضر صاحب اكروف4 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية100جنان عبدهللا محمد الخالد5 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل100بدريه مبارك سعود البشاره6

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق100هاشم بدر هاشم الرفاعي7

ي8 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل100جمان بدر محمد الزيد الطريج 

ي9
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق100غاليه علي اسماعيل دشت 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق100عائشه خالد جاسم السبيعي10

ار عبدهللا الدخيل11 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية100عبدهللا ضر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها99.8ساره سامي عبدهللا الميلم12

يفة صالح عثمان الجاسم13 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية99.8شر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.74فاطمه قاسم أكب  الري14 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية99.69يحتى عيىس صالح طاهر15

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية99.68رغد جاسم سالم الدارمي16 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية99.6نبيله يوسف جاسم منصور17 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية99.6عايشه احمد سالم علي18 جامعة الشر

ي19 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية99.6الجوري حمد سامي الحرب  جامعة الشر

ر عبدالرزاق الغانم20 ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية99.6كيان شاهيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.6جاسم عبدالعزيز سعود الهولي21 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.44دانه خالد سعد العجمي22 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية99.4فاطمة ناض بدر عبدالعزيز23 جامعة الشر

24
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية99.29بيت  مشعل عبدالعزيز الباروب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.25عبدهللا عيىس عبدالصمد الصفار25 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية99.23أوراد طالل محمد المنيع26 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.2نور فتج سيف بوشهرى27 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي99.2الزهراء مكي حميد القالف28
ر
الجامعة االمريكية ف

ي حمود الشالل29
ر
ي الكويتبكالوريوس تسويق99.2جتر هاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية99.19مريم جعفر صادق القالف30 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر99.16دانه طارق عبدهللا الكندرى31 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية99.11لطيفه محمد جابر المرى32

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية99حصة وليد عبدهللا العيىس33 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية99عوض ابركات عوض الرشيدى34
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.98العنود زيد عبدالهادي مبارك الحوري35 جامعة الشر

ي36 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.96رغد جالل عبيد العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.96فرح محمد عايد وادى37 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.93حمد كمال فرحان عويد38 جامعة الشر

ي39 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية98.91دانه ميش ميش العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.9مالك اسامه ابراهيم القطان40 جامعة الشر

ى41 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.87أمل خليف مري  هق العنب 

 حبيب بوعليان42
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.86بتول هاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية98.81ابراهيم وليد داود الشاج43 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.8هيا حمد راشد الهاجري44 جامعة الشر

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى
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ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية98.8شهد علي محمد العليمي45 جامعة الشر

ي احمد عبد القادر الغزال46
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية98.77ف جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.74نوره حمدان محمد الشمري47

ر محمد المهنا48 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.74آمنه حسيى جامعة الشر

 عبدالكريم الصفار49
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية98.73زينب هاب جامعة الشر

50
ر
ف ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.71فاطمه عدنان جاسم الصبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.67سكينه يعقوب حسن غلوم حاج  مقيم51 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.62لورا وليد خالد الحميده52 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.61مريم خالد محمد الناض53 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.6براك عبداللطيف احمد المنصور54 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.6محمد حامد ظلعان الضعينة55 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.6نورة أحمد عبدهللا النما56 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق98.6جتر نواف عبدالكريم المضيان57 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.6فاطمه احمد سالم علي58 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.6شوق فيصل ماجد الحرب 59

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.6فاطمه فايز اسباع الدبوس60 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.59ساره محمد عبدهللا الرشيدي61

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.58حصه حامد عبدهللا الحرب 62 جامعة الشر

ي63
 
ق االوسطبكالوريوس محاسبة98.58مشاري طالل قضبان ارزوف جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية98.58شوق سمبى محمد الهاجرى64

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.58نوره فهد عبيد العجم65 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.57عزيزه محمد عبد هللا سويد66 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية98.57غاده راشد سالم العجمي67 جامعة الشر

ق السيد ابراهيم اسماعيل عثمان68 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.55استب  جامعة الشر

ر طالل أحمد الوزان69 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.55ياسميى جامعة الشر

ي70 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر98.55معال ثامر ردن المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية98.52آيات احمد طاهر القطان71 جامعة الشر

ي72 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.5شهد حبيب حفيظ الذهت  جامعة الشر

ي73 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية98.49فوز محمد نجر العتيت  جامعة الشر

م74 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.49عاليه علي بصبى شببى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.47الزهراء طارق علي غلوم75 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر98.47عبدالرحمن بدر عبدالصمد سالم النصار76

ي77 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.46خالد مهدى صالح المطبى جامعة الشر

ي78 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.46هديل مضج عبدهللا العتيت  جامعة الشر

ى79 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.45فجر فيصل فهد المطبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.44دانه مبارك ماطر العازم80

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.41ديما فهد وعالن اللميع81 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.4غاليه خالد عبدهللا الصطام82 جامعة الشر

ي83 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.4ريم عبدهللا سعيد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.4ديمه غازي فيصل الدبوس84 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية98.37جنا ابراهيم عبدهللا البديوى السبيع85 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.37سعد فالح سعد العازمي86 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية98.28شيهانه محمد سالم الكفيف87 جامعة الشر

 الشامي88
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.28يوسف وليد حسيى جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.27اشاء عبد هللا جاسم الشيبه89 جامعة الشر

ر90 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية98.24زينب عبد الرضا عبد هللا حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.23غال ناض مفرج الهاجري91 جامعة الشر

ر بدر منهل ثامر92 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.21ياسميى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.21بشاير محمد فهيد الدوشى93 جامعة الشر

ي94
ر بلوشر ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية98.2مبارك احمد حسيى

ر
الية ف الكلية االسب 

ر الكندري95 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.2دالل بدر محمد سكيى جامعة الشر

 سيد علي سيد مصطفر96
ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر98.2سيد محمد مرتضر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم98.2زينه احمد محمد خميس97
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم98.17عاليه يوسف احمد الفيحان98
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.13خالد وليد خالد البيش99 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.12ريانه فايق صالح العمبى100 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية98.12جنان عايد ذياب الفضل101 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.11تركي حمد عجيل عياده الشمرى102 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق98.1فاطمه جاسم محمد المزعل103

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية98.07ورود نواف بدر الشىط104 جامعة الشر

105
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.07فواز خالد راشد اباالصاف جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية98.05فجر فهد مبارك العازم106 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية98.04جنان فيصل عبدالرحمن الفرهود107 جامعة الشر

ي راشد العازمي108
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.04ريم مرضر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98.03نوره عايض عبد هللا العتيت 109 جامعة الشر

ي110 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر98.01فاطمه طالل راوي العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98.01هاجر بندر فالح الشمرى111

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية98زينب عبدهللا احمد المهنا112
ر
الجامعة االمريكية ف

ى113 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية98ساره نايف عواد العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كمبيوتر98عنايه خالد راشد العريفان114
ر
الجامعة االمريكية ف

ي محمد ابو عجل115
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية98محمد مرضر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق98صالح خالد عبدالرحمن الملحم116

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر98هديل عماد بشبى عجيل117 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.98دانه محمد علي الصواغ العازمي118 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية97.98محمد أحمد علي بريوج119 جامعة الشر

ي120
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.97فاطمة الزهراء طارق عبد الرضا دشت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.96أمينه عل عبدهللا احمد121 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية97.96عبدهللا عدنان عبدالحميد جاول122 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.95ساره عيىس عبد العزيز الفرحان123 جامعة الشر

ي124 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.95أبرار مبارك نعيس المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.94مريم بخيت خالد العجم125 جامعة الشر

ى126 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.94رغد بشار عباس عل موش علوان البصبى جامعة الشر

ي127 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية97.94رقيه مجبل ضحوي المطبى

ي128 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.94نوره مبارك دغيمان المطبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.93أحمد جابر ابراهيم البلوشر129

ر130 ر احمد حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.93نور طالب حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.91حمد عبدالقادر عدنان الصانع131 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.9نور عل عبداالمام جاسم132 جامعة الشر
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ي133
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.9فاطمه جواد عبد الرضا دشت  جامعة الشر

ى134 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.88رغد منصور مفلح المطبى جامعة الشر

ي135 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.88شيخه احمد معجب العتيت  جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق97.87محمد أسامه محمد الغريب سيد عبدالمتعال136

ان الرشيدى137 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر97.87محمد سعد جبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.87غيداء عقيل دالي الشمري138 جامعة الشر

ي139
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.85موضر عايض حماد الدعجاب

ر صب  الشمرى140 ق االوسطبكالوريوس محاسبة97.85فاطمه حسيى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة97.84أحمد ابراهيم أحمد الكندري141

ي142
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.84هبه جمال صاحب القزويتر جامعة الشر

ر143 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.81مريم محمد علي حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.8سلمان سالم نهار العازمي144 جامعة الشر

وك العتيت 145
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.77نجالء خالد مب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.77محمد دواس محمد العجم146 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.76فاطمه حماد عامر حماد147

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.75دالل داود مساعد المجرن148 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.73رتاج فالح زيد الدوشي149 جامعة الشر

ي150
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.7عبد هللا فيصل خليفه البلوشر جامعة الشر

ى151 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية97.68شهد محمود ممدوح العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.68انوار محمد دهام العازم152 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.67رناد أحمد غريب الغريب153 جامعة الشر

ي154 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.65حصه صالح حلو فياض العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.64رتاج نواف احمد عواد155 جامعة الشر

ي156 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.63ريتاج ماجد محمد الزعت  جامعة الشر

يان السبيع157 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.63نوره سعد شر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.62فوز فهد فالح العتيت 158 جامعة الشر

ي159 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.61وجود فارس ماجد العتيت  جامعة الشر

ي160
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.6نور عادل محمد البحراب

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية97.6نواف بكر عوض الرشيدى161
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية97.6الجوري جديع محمد بن عيد162

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.6ناض علي ناض المري163 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.6متر محمد مطلق الختالن164 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.6لولوه خالد محمد الحسون165 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها97.6عبدهللا نايف حميد الصب 166
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية97.6عبد العزيز فايز عويش الرشيدى167
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.6شيخه احمد ابراهيم الدويسان168 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.59نوره فهيد سعود العجم169 جامعة الشر

ي حسن الخياط170 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.58أنفال عبد الخالق حسن عبد النت 

ي171 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.56مريم سعد فهاد العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية97.55جود محمد جرمان العجم172 جامعة الشر

ر جوهر شهاب173 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.53جمانه محمد حسيى جامعة الشر

ي174 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.53عببى يوسف نعيس حمود المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.52ساره بدر جرثام الهاجري175 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.52أحمد مراد حميد جاسم176 جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.51مها مطلق سالم الجميعه177 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها97.48أحمد وليد أحمد المحارب الحمود178
ر
الية ف الكلية االسب 

يف جمعة179 ول97.47رشيد خالد محمد شر ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.46لطيفه محمد صالح فرحان180 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.45عبد هللا طارق عبد هللا البناي181

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.44مريم مخلد صالح مليس182 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.44فاطمه بندر حمدان العازم183 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.42بتول خالد مال هللا الجزاف184 جامعة الشر

يفه بدر عبد هللا المال185 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.42شر جامعة الشر

ى عبداللطيف الشويىط186 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.41سليمان صب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.4منصور يوسف منصوو المنصور187 جامعة الشر

ر188 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل97.4يوسف بزي    ع بدر الياسيى

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.4نجود علي محمد الهاجري189

ي190
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.4منية احمد عيىس اللوغاب جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية97.4فواز بكر عوض الرشيدي191
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي احمد االبراهيم192
ر
ية بتشعيباتها97.4بتول هاب ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ي193 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر97.37ساره منيف حمد الحرب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.37خلود احمد خميس جمعه194 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.35مريم احمد عاشور المؤمن195 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.35ود وليد سعود العضيله196 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.34جنان محمد حسن جاسم197

ق االوسطبكالوريوس محاسبة97.33بتول اسماعيل سليمان دشت 198 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق97.33ريان يوسف عبدهللا القصار199

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.32روز محمد فهاد حمد العجمي200 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.32جوري عبدهللا سالم العازمي201 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة97.32عاليه محمد احمد ملك202 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.32نور يوسف بدر الخياط203 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.31كادي رائد صالح المشوطي204

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.31ثامر صالح مبارك العازم205

ي الكويتبكالوريوس محاسبة97.3عثمان محمد عبدالرحمن الهده206
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.3لطيفه احمد محمد الخميس207 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.29شوق صقر محمد الدوشي208 جامعة الشر

 علي سلمان الناض209
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.27حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية97.26فواز سعد خلف الصليل210

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي97.26نور عماد حبيب الصفار211
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.25أروى احمد ناض الهران212 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.25شهد صالح عل المكيم213 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية97.23محمد جاسم محمد السلمان214 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.23أحمد حسن محمد الكندرى215 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.21رغد محمد حميد الرشيدى216

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.21عبدالوهاب سالم عبدهللا عبدالهادى217 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2مريم عبدالعزيز عبدهللا الكندري218 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.2شيخه عبدالعزيز هالل علي219

ر عبد هللا فؤاد عاشور220 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2حسيى
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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2ديما احمد عويد عوده221

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2رتاج بدر مجبل الحرب 222 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2خالد وليد ابراهيم المعتوق223 جامعة الشر

ى224 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.2حسنه زيد خالد المطبى جامعة الشر

ي225 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.19سالم طالل سالم العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.19فرح سعد عبد هللا محمد226 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.18عبدهللا نادر عبدهللا الحبيب227 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق97.17أحمد يوسف عبدالمحسن الشمري228

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.16هيا فهد مبارك العازمي229 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.15شيخه فهد متعب الحرب 230 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.15ريان خالد زيد المقهوى231 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.15سدن وليد سعد الوطري الرشيدي232 جامعة الشر

ر سعد عبد االمام محمد233 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.14حسيى جامعة الشر

ي234
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.14يوسف سليمان محمد أشكناب جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر97.14وضحه عبد هللا ناض مهيالن235

ر236 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية97.13دانه أحمد عمر أميى
ر
الية ف الكلية االسب 

ى237 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.1هناء عادل عوض العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.09يوسف مصطفر يوسف محمد238 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.07مسلمه عوض ناض الرشيدي239 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97.07مها مسفر فيحان الهاجري240

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.04زينب ابراهيم خميس الناض241 جامعة الشر

 جاسم عل كرم جوهر محمد عل242
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.04حوراء هاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.04نجد ناض نايف العتيت 243 جامعة الشر

ر مال هللا ابراهيم مال هللا244 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97.04أروى عماد حسيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر97.03عبدالرحمن بدر ناض السعيدى245

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.02مريم فايز صبيح الشمري246 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97.02مزون محمد عل الفيلكاوي247 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.02آيه خالد سعود العازم248 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر97.01أوراد ابراهيم محمد الكندرى249 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها97سج  خالد محمد المرشاد250

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97وجن مشعل عثمان النجدي251 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية97ساره عبد العزيز محمد الربيع252 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية97رتاج مبارك محمد النمران253 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية97ورود طالل سعود السبيعي254

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.99نوره سعد عيد الفالح255 جامعة الشر

ر256 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية96.99سالم خالد سالم سالميى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.98ساره عل محمد الجعيدى257 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.98سيف فالح سيف النام258 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.98شهد صالح عبدهللا المجيدل259 جامعة الشر

ي260 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.98زيد ماجد سعود العتيت 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة96.98سكينه علي محسن الجعفر261 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.97شوق سعد عبدالعزيز شنيب 262 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.96عون حسن عبدالرسول اسماعيل263

ر الشمري264 ه النوري جعيي  الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.94منبى
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.92عهد ناض خالد الهاجري265 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.91شهد عباس حسن محمد266 جامعة الشر

ي267
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.91أبرار صالح بشبى البلوشر جامعة الشر

ي268 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.9ماجد فايز عوض المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.89نوره محمد نجر العتيت 269 جامعة الشر

ي270 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.89رغد جمال بدر محمد المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.89ساره سعود فراج السهل271 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.89صالح مشعل صالح الرشيدى272 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.88عبدالرحمن طالل شاكر سباع273

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.88ريم مشعل فهد العازم274 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.87دانه حامد راشد الهديه العازم275 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية96.85روان علي محمد الكندرى276

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.85فاطمه مهدى خليفه رحيم277

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.83رهف متعب عبدهللا محمد العلوي الحرب 278

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.83حصه فالح عبيد العجمي279 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.83مبارك عبدهللا مبارك العازمي280 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.81فرح بدر معجب الهاجرى281 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة96.8سليمان فارس أحمد المنصوري282

ي الكويتبكالوريوس محاسبة96.8عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العليان283
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.8عبد العزيز محمد عبد هللا البلوشر284 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.8أوراد بدر احمد العوضر285 جامعة الشر

ي286
ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية96.8سعاد خالد عبدالوهاب العوضر

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.79رغد سعود مبارك العجم287 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.79مريم حمد مصطفر الكندرى288 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.79فاطمه حمد عبد هللا السعيد289 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.79فرح سعود زبار السعيد290 جامعة الشر

ي291
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم96.78دانه مشعل عبدالعزيز العبدالغتر

ي الرشيدى292
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.77رتاج عبدهللا فضر

ي293
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.76فاطمه فراس محمد العوضر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.74غال موش سعود الطيار294 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.74نوف جاسم محمد العتيت 295 جامعة الشر

ي296 ر قويعان المطبى الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.74وضحه حسيى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.73فرح عوض نافل الحرب 297

ي298 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.73هاجر خلف جب  العبر

299
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.72نوره طالل بندر الديحاب جامعة الشر

ه خالد محمد الرقيب300 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.72منبى جامعة الشر

ي301 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.71حمد عبد هللا جازي المطبى جامعة الشر

ي302 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.7روان بدر جريد الظفبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.69علي خالد سليمان الخشان303 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية96.68زهراء حامد احمد االستاذ304

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.67هديل بدر جابر المرى305 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.66هيا عبد هللا راشد الهاجري306 جامعة الشر

ى307 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.66آالء خالد أحمد العبر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.65عائشه راشد سعد البدى308
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ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.65لولوه عبد الكريم عواد309 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.65بدريه غازى محمد الهامل310 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.64فاطمه فايز حمد العازمي311 جامعة الشر

وق عامر محرى البذالي312
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.63شر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.63مريم عادل احمد الكندري313 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.63نوره ناض عوض بداح الهاجرى314 جامعة الشر

ر مختار الضاف315 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.63كوثر حسيى جامعة الشر

ر ابراهيم عوض بشبى316 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.62آالء حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.61عهود فهد عيد بن فهد317 جامعة الشر

ي318
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.6عبدالمحسن خليل ابراهيم اشكناب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.6عبدالوهاب ابراهيم متعب الشمرى319 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي96.6شهد وسيم سليم الخطيب320

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.6عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المجحم321 جامعة الشر

 سيدعلي322
ر ر عبدالعزيز سيدحسيى ية بتشعيباتها96.6ياسميى ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.6منال خالد خلف الشمرى323 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.59مريم عبد هللا سيد احمد هاشم علي324 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.57لينا أحمد سالم القبندى325 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.56شهد احمد عبداالمبى طه التميمي326 جامعة الشر

ي327
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.56أوراد عماد محمد السبت  جامعة الشر

ي328 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.55حور سعد سلمان العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.55فرح فواز بدر الشىطي329 جامعة الشر

330
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية96.55نورا سعود راشد الديحاب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية96.55عادل فيصل محسن الالم الشمري331

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.53خالد عبدهللا صالح العربيد332

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.52حسن منديل جعفر الحداد333 جامعة الشر

ي ناض العازم334 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.51جوري عذب  جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.51عباس عبدهللا سيد عيىس سيد هاشم سيد محسن القالف335

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.5سماهر صالح محمد المرى336 جامعة الشر

ر الربيع337 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.5حور عبدهللا محمد الشاهيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.49متر احمد عبدالرحيم العصفور338 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.48فاطمه صالح نصار عثمان339 جامعة الشر

ي340
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.45حمود نواف فهد الثويتر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.44فيصل خالد حمود الهاجرى341 جامعة الشر

ي342 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق96.44سليمان حمود حطاب العبر

ى343 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.43ساره فهد عواض المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.42سلم فهد مطلق الصالل344

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.41مضاوي محمد مانع العجم345 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.41نوره جمال رجعان العازم346 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.4هيا سعود فهيد العجم347 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.4طارق مشعل فهد العبدالوهاب348 جامعة الشر

ي349
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.4فاطمه كامل ابل العوضر جامعة الشر

ر350  علي شاهيى
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.4شدن شاهيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.39عبدهللا بدر ناض السعيدى351

ي الشمري352
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.38مها ناض سناف جامعة الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.38ديما محمد أحمد الضامر353

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.38هيا فيصل غالب الحرب 354

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية96.37ساره صالح محمد العيدان355
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.37عبدالرزاق فهد حسن الوايل356 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.37عبد العزيز جمعان ظاهر الحربش357

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.36أوراد احمد مبارك الشالش العازمي358 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية96.33بدريه خليل احمد الكندري359
ر
الجامعة االمريكية ف

ى360 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.33ناض فواز ناض المطبى

361
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.32رهف مرزوق عل الكريباب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.31شيخه عبدهللا عل الكندرى362 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.31زينب هشام عباس حسن رمضان363 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية96.3ترك ساير فالح الحرب 364

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية96.3شهد أنور فرحان عبدالعزيز المبيلش365

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.29عبد الرحمن محمد مرجان مرجان366 جامعة الشر

ي367 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.29أريام ناض عويد العبر جامعة الشر

ى368 الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.28زينه عبداللطيف هايف الظفبى

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر96.28زهراء حمد عبدالحميد خلف369
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.28روان عدنان ناض الجاش370 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.27جورى راجح بخيت العصفور371 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.27منار احمد سعد الغريب372 جامعة الشر

ي373
ي بن نجر ر ناض عبدالنت  ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.26حسيى جامعة الشر

ى374 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.26فاطمه بدر سالم العبر جامعة الشر

ى375 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق96.25نوره نواف غدير الغضورى العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.24ذهب حميد سليمان الشمرى376

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.24نوره سعود الدباغ العازم377 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.23أوراد محمد ناض السدره378 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.23مريم طارق أحمد الكندرى379 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.23فاطمه يوسف سالم الشمري380 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.23شيخه مبارك عبد هللا العجمي381 جامعة الشر

ي382
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق96.22مريم عبد الغفار عقيل العوضر

ر سالم سلمان الرشيدي383 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي96.21ياسميى

ى384 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.21ساره محسن عبد الرحمن المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.2خديجه معزى جديع العازم385 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.2أبرار طالل سعود العازمي386 جامعة الشر

ر387 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.2عبد القادر خليفه سلمان الشاهيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.2جود محمد صالح السليمان388

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.19علي فالح عل العجم389 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.19شمعه مهدى ظافر العجم390 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.19هاجر سالم عبد هللا وسم391 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية96.19زينب فاضل نعمه رضا392 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.17الدانه فهد عبد هللا العجمي393 جامعة الشر

ر فهد العجم394 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.17عبد المحسن حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.15عائشه حمد محمد حمد العجم395 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.15نوره سالم فالح العجم396 جامعة الشر
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ي397
الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية96.15جوري نواف موش الخشت 

ى بسام صالح بوعباس398 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.15بشر جامعة الشر

ى399 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.14ترك عبدهللا مانع المطبى جامعة الشر

ي400 ي أحمد عبد هللا المطبى
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.14موضر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.13نوره سلمان رجعان العازم401 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة96.13هيا ناض محمد الرقيب402 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق96.13ديمه فراس رشيد الكندري403

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.13خديجه عبدهللا شبيب العازمي404 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.12هيا محمد سعود السبيع405 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.12كوثر حمد محمد العجم406 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.12ابرار ابراهيم راشد الحقان407 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96.11مريم محمد علي المعاتيق408 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.1نورا فهد راشد العازم409 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.1ياش صادق محمد قمب 410 جامعة الشر

ي411 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر96.1صبا رضوان فياض العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.09سلطان صالح ناض المجروب412 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.09ساره ابراهيم محمد العازمي413 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.07لينا فهد محمد مشعان العجم414 جامعة الشر

ي415 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق96.05سعود فارس مناجي المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.04دانه مشعل محمد المنيخ416 جامعة الشر

ر عبدهللا الحمادي417 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.04محمد شاهيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.04محمد عبدالباسط عبدالصمد راشد النبهان418 جامعة الشر

ه سمبى محمد الرشيدى419 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.03خبى جامعة الشر

ي420
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96.03دالل وليد خالد الخشت  جامعة الشر

ي421 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية96.03غال دلي عايد الظفبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96.02عبد الرحمن مشعل فهيد العجمي422 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية96.02ورود مرزوق مفلح الرشيدي423
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية96.02ترك مبارك نزهان الشمرى424 جامعة الشر

ى425 ر ر العبر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر96.01بلقيس موش حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية96علي عبد هللا أكب  أكب 426 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية96رغد أحمد محمد جمعه427 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب96عبدهللا فايز عوض الرشيدي428
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية96فوز طالل عبدالرسول الموش429 جامعة الشر

يان السبيع430 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية96طفله محمد فهيد الشر جامعة الشر

ي431 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية96ريم ممدوح شخبى العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى432 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.98أفراح صالح قطيم طماح المطبى جامعة الشر

ي433 ه صالح أحمد الصقعت  كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.97سمبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكاوريوس هندسة طبية95.97مها بدر هندى الحجرف434

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.97البندري محمد مرزوق العازم435 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.97مريم عمار جواد باقر436 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.96عبدالعزيز محمد عبدهللا الراشد437 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.96مريم أحمد محمد الكندري438 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.94عائشه جاسم عبد المحسن الشايج 439

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.94مها مساعد صباح الشمرى440
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ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.93فاطمه محمد عايض الشنفا441 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.93علي خالد أحمد الراشد442
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.92مبارك فهد سعد العازم443 جامعة الشر

ر عبد السالم444 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.91وديان فاضل حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.9مريم ماجد عبدالرسول الصحاف445 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.9مشاعل زيد فرحان الشمري446 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.9يوسف خالد سالم النشوان447

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.89محمد عبدهللا محمد العجمي448 جامعة الشر

ر يعقوب يوسف الزيد449 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.88حسيى جامعة الشر

ي450 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.88عائشه فيصل جابر العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.88فاطمه الزهراء فيصل عبد هللا القالف451 جامعة الشر

ي452 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.86بدريه عبدالمحسن محمد العتيت  جامعة الشر

ي453
ر يعقوب عبدهللا الثويتر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.86حنيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.85رتاج مبارك فاهد الهاجرى454 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.84عبدالرحمن منصور محمد العجمي455 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة95.84دالل علي عبدالجواد البضى456

 الصليل457
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.84أحمد يوسف الف جامعة الشر

ي458 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.83فرح مطلق هزاع المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.83زينب مسعود علي محمد علي459 جامعة الشر

ي460 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية95.82نوره محمد علوش معدي دخل هللا بتال العتيت  جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر95.81عبد العزيز حمد راشد المال461

وك462  محمد المب 
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية95.81فاطمه هاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.81أمل هادى اسحق شداد463 جامعة الشر

ي464
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.8لطيفه سامي جاسم كلداب جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية95.8رزان انور حمد بوطيبان465
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية95.8بشاير يوسف علي النجار466 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية95.8رتاج عايد روضان سدران467

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية95.8سامي فواد خضر ابو صالح468
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.79محمد فالح هادي العجمي469 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.79سليمان محمد عباس عبد الرحمن470 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.78سدن نبيل عبد هللا بوشهرى471 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.78محمد سعود عائد الشمرى472 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت95.78مشعل صالح عيد العازم473 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي474 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية95.75سلمان عطا هللا مطر العبر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.75عبد هللا فيصل صالح الشمري475

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.75خالد عبدالرزاق داود العبدالجليل476 جامعة الشر

ي477 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.74نجود بدر غريب المطبى جامعة الشر

ي478
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.73سميه طارق سيف العتيف  جامعة الشر

 زنكي479
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.72روان عبد هللا زنكي حسيى جامعة الشر

ي480 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.72عمر مبارك فهد المطبى

ر عماد عل عباس481 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.71حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.71ريما حمران محمد خشمان482 جامعة الشر

483
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.71سعد مشبب سعد القحطاب جامعة الشر

ي484 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.69ابتسام ماجد جهز المطبى جامعة الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر95.68عائشه مرزوق محمد الرشيدي485

ي سيد رمضان486
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.67صالح حميد مجيد سيد مندب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.67فرح صالح عبد هللا المجيدل487 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية95.67غاليه سعد قويعان الهاجري488

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.66شهد فواز حمدان العازم489

ي490 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية95.66خلود خالد زعل الظفبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.66يوسف فايز عبدالرسول الفايز491 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.66عائشه ياش مصطفر الفارش492 جامعة الشر

ي493 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.65نهار عبد المحسن حسن المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.65جنا خالد محمد الهاجري494 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.64نواف عبيد هباس السهلي495 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.63عبد هللا محمد احمد الدرويش496

ونيات واالتصاالت95.63رغد مشارى ابراهيم االرمل497 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى498 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.62أحمد نايف بجاد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.61مريم جاسم محمد المنصور499 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.61موضر ناض محمد السهل500 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.6لطيفة سلمان عبدهللا الغانم501 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة95.6جتر خالد عبدهلل االنصاري502

ي503 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.6عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.59شهد طالل مجرن المجرن504 جامعة الشر

 علي حسن البوزيد505
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.59حسيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.59ناض محمد ناض العجم506

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.58محمد طه احمد اسماعيل507 جامعة الشر

ي508 ر ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية95.58حور بدر حمود العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.57زينب صالح مصطفر صادق509 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.56تركي فواز جابر مطر510 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.56دانه عبد هللا محمد العجم511 جامعة الشر

ي عطيه السعيدي512
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.56سلمان الف جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.56البتول ابراهيم يعقوب ماتف 513 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.55لم سعد فهد العجم514 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.55زهره سعد عبد العزيز جمعه515 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.55أمل خليل ابراهيم عبيد حاش العتيت 516 جامعة الشر

ي517 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.55يوسف جمال خالد العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.55أحمد محمد عبد الكريم قبازرد518 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.55محمد مناج محمد العجم519 جامعة الشر

قاوي520 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.54عبدالعزيز محمد جاسم الشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.54مريم سعد طرجم السهل521 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت95.53أسماء هويدي صحن الهاجري522 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.51فجر صالح فهد المسلم523 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.51نجالء حسن ماجد العجمي524

ك العازم525 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.5فجر نادر مرزوق مب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.5لولوه جاسم محمد الفري    ج526 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.5ليالي ناض سليمان سالم527 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.49زهراء عبد هللا فاضل الدريس528 جامعة الشر
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ي529 ي المطبى
ر
ي فهد الف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.48موضر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.48فاطمه يونس علي احمد علي530 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.48روان عبد هللا هندى العجم531 جامعة الشر

ى532 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.48فهد عبد هللا جاش المطبى

 علي مالعلي533
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.47مريم حسيى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة95.47جتر غازى داود الخالدى534

ي535 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.47سعود محمد سعود المطبى جامعة الشر

ى536 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.47شيماء نايف معاشر العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.46عل محمود طلعت المضى537 جامعة الشر

ر عاضي الشمرى538 ونيات واالتصاالت95.46االصايل حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية95.46كادي نايف عايض السعيدي539

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.46سدن يوسف محمد النض هللا540

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.44تباشبى نايف شعالن الشعالن541

ر الفيلكاوي542 وق أحمد ابراهيم حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.43شر جامعة الشر

ي543 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.43عاليه غنام شلهوب المطبى جامعة الشر

544
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.42جهان هاشم كاظم عارف جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.41المها حامد عجيل الخالدي545

ونيات واالتصاالت95.41خالد عبدالهادى برجس العجم546 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.41ريم وليد يوسف بن شعبان547 جامعة الشر

ر548 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.4رهف مهند صالح الحصيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.4فاطمه جاسم عبدالرحمن العبدلي549 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.4نوار سعد ناض العجمي550 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.4غفره راشد محمد العجم551 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.4محمد عبدهللا محمد السلطان552 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.4ريان مرزوق يوسف الرشدان553 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.39سليمان عبدهللا سليمان المزيتر554

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر95.39مريم نادر احمد طالب555

ر بن عابدين556 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.38جورى أحمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.37عبد هللا هزاع عبد هللا اللميع557 جامعة الشر

ي558 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.36عبدهللا نواف كامل العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.36جوري ناض فهد الفري    ح559 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.35نور سعود عبيد الشمري560 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.35دالل غالب ناض الطعان561 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.35لطيفه فيصل يعقوب المعتوق562 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.35عبد هللا حمود خميس العجم563 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.35محمد ثامر حسن صالح564 جامعة الشر

ي565 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.35ساره زيد حمود العمبى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.34أروى عامر فالح العجم566

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.33بدرية ايوب مندى خدادا567

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.33مبارك عادل مبارك الهبيده568 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.32نوف عماد مروان ابورزق569 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.31مناير حمد ناض الهايف570 جامعة الشر

ي العازمي571
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.31مريم حمود ماضر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر95.29راشد سالم راشد الشمري572
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ع الوسم573 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.28مريم مبارك مشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.28زينب عبدهللا علي العبدهللا574 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.25حسن يوسف عبدهللا جوهر575 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت95.24مريم عبد العزيز سعود الرشيدى576 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي ناض فالح الداهش577
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.24موضر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب95.24نور مرزوق محمد النمران578
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي579 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.23نوره فهد حمود المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.22غنيمه عل احمد الغريب580 جامعة الشر

ر بارون581 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.21غاليه علي حسيى جامعة الشر

ية بتشعيباتها95.2مناي جاسم محمد كرم582 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.2ريان مشاري محمود السويدان583 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة95.2منية بدر حمد المضف584

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.2هيا مجبل عبد هللا الفرج585 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.2ريم سعد ماطر الشمرى586

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.2آمنه فيصل حامد االستاذ587

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.2عبدهللا ياش فاضل بهزاد588 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة95.2غاليه محمد صادق عبدهللا589

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب95.19رحب عبد هللا محمد المرشد590
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي591 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.19مريم طالل سالم الضفبى

ى592 ية95.19أمثال خالد جبار الضفبى ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

م السهلي593
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.19لينا حسن حضر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.19شهد عبد هللا مطر الشمرى594 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.18رتاج حسن احمد الحرم595 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.18هيا صالح عبدهللا الصانع596 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.18نوره محمد عبد الرحمن الكندري597 جامعة الشر

ح الخالدى598 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية95.18نوره سعود عوض صامل مسبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.17حصه رفاعي علوش العجمي599 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.17خلود محمد فهد العجم600 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.17ساره خنيفر سعد العازمي601 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.16بدور بدر ناض بدر ابراهيم المشاري602 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.16عمر عبد هللا علي الدوشي603

ي604 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.15نوره بدر جزا العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.15لولوه عبدالمحسن عبدالرحمن المنيس605 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.13الجوري سعود شلوان العجمي606 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.13نوره مبارك مطلق السهلي607 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.12حصه عساف عياد العتيت 608 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.1مشاري خالد عثمان العثمان609 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت95.1الجازي محمد عبدهللا الرشيدى610 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية95.1يوسف بدر عبدالرسول بوصخر611 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.08ديما عبد هللا فالح العجم612 جامعة الشر

613
ر
ر العدواب ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.08أسماء حمد دخيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.07مزون حسن عيد بن فهد614 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.07هبه عبد الوهاب أحمد عبدهللا محمد الكندري615 جامعة الشر

ه محمد بدر الغريب616 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.07منبى جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.07تركي فهد عدنان محمد617 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.07بدر فاروق بدر الشىط618 جامعة الشر

اد619 ق االوسطبكالوريوس تسويق95.06ريم انور سليمان الشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.06عذوب فرحان تركي سالم620 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.06نجود عبد المانع محمد عبد المانع العجمي621 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر95.05حصه مساعد داخل العجمي622

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95.05جمانه محمد دوشر العراده623

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.05عمر عبدالكريم سعود عطيه624 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95.05أرياف غانم شبيب العازم625 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95.05ريم براك عبد المحسن السمدان626 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.05فاطمه عبد اللطيف احمد الكندرى627 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.04الجوري سالم حمود الرشيدي628 جامعة الشر

 فالح العازم629
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.04فاطمه هاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.04فاطمه صالح عبيد العتيت 630 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.03مها خالد سالم العازمي631 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95.03عاليه ضويج عبد هللا الرشيدي632 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر95.02عيده طالل محمد الهاجري633

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95.02نوره محمد حمد العجمي634 جامعة الشر

اد635 ر أنور سليمان الشر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية95.02حنيى جامعة الشر

ي انصاري636
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95فجر منصور هاب جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم95لطيفه عبد االمبى عبدهللا الحرز637

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل95ديمه محمد عل الغربلل638

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95غزالن حسن عبد هللا العجمي639 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية95فهد عبدالمحسن مفرح هشام640 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر95نوريه بدر غشام العازم641 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية95قطامي مشاري يوسف القطامي642 جامعة الشر

ي643 ر ي زامل العبر
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر95ريماس ثاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية95محمد خالد محمد الصالح644 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق95سعود سعد صالح سهر645

ي الكويتبكالوريوس هندسة كمبيوتر95خالد عادل عبدالهادي الجري646
ر
الجامعة االمريكية ف

ه احمد عبد الكريم القطان647 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.99منبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.99حوراء جاسم موش الفودري648

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.99لولوه حمد عبد هللا العجم649 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.98بدر عبدهللا عوض مليحان650 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.98مريم جابر مفلح العازم651 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.98محمد حمد مبارك شيتان الرشيدي652

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب94.98فجر يوسف عل مال653
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

654
ر
كماب ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.97جورى طالل عبدالكريم الب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.96محمد مساعد سليمان الهويدى655 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.96مريم عيىس احمد عبد الرحمن656

657
ر
ر عل البحراب ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.95فاطمه حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.95بدر طالل سليمان المنصور658 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.95رغد نايف شبيب تركي الخالدي659 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.95نوره صالح ابراهيم الشمرى660 جامعة الشر
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ى661 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية94.94بشاير جاعد عبد هللا المطبى جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية94.94زهراء سلمان خلف السعدون662
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة94.93فاطمه محمد حنيف العتيت 663 جامعة الشر

ية94.93بدر عبدهللا عبداللطيف اليعقوب664 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.93مناور ملفر مناور العازم665 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.92فهد حمود فهد الحمد666 جامعة الشر

ى667 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر94.91مضاوي عيىس محمد الضفبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.91فاطمه سعد محمد النمالن668 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.91نورا فهد مناج رشدان669 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.91يوسف عادل يعقوب عبدهللا670 جامعة الشر

ي671 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.91ميس فواز ناض العبر

ي672
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة94.9غدير ناض فراج الدلماب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.9هاجر فارس احمد الكندرى673 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.89فبر ناض حمد الشبال674 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.89بدر عصام عيىس المزيعل675 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.88محمد باقر جاسم عباس علوي خميس676 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.88فيصل مشاري صقر اشتيلي677

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.88فجر صالح مبارك سالم سليم678 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.87عبدالرحمن سعد ناض السامح679 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.87متر أحمد ثامر العالطي680 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.87ريم عبدالعزيز محمود الدوشي681

ي682 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.87هنوف مسلط محمد العتيت  جامعة الشر

ر683 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.86ساره عبد هللا محمود عل غلوم حسيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.86مبارك ناض مبارك الدوشي684

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.84فيصل يوسف صالح العتيت 685 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم94.83هيا سالم مبارك الراجج686
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.83علي جابر علي الرشيد687 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.83مريم ناض هادي الناض688

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.82جوري فهد عبدهللا العازمي689 جامعة الشر

690
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.82الزين مبارك سليمان الديحاب جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية94.82ترك جاسم احمد بن عل691 كلية الشر

ان العازمي692 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.82لولوه يوسف عبد هللا مطبى جامعة الشر

ى693 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب94.81نواف محمد فراج المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.81دانه مسلم موش الرشيدي694 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.8نوره ناض عبداللطيف الخرسان695 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.8ساره عل سليمان الشىطي696 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.8عبدالعزيز فيصل حمد العمر697

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.8فاطمه عبداإلله عبدالرزاق العبدالسالم698 جامعة الشر

يفه محمد عبدالعزيز العريفان699 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل94.8شر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.8محمد علي محمود الضاف700
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.8حسن عدنان اسماعيل عبدهللا701 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.8هيا عبداللطيف مشعان المشعان702 جامعة الشر

ي703 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.79ريان فهد عبد المجيد الخارج  جامعة الشر

ر704 ر عل حسيى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر94.79جنان حسيى
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ى705 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.79فاطمه مشعل راوى العبر جامعة الشر

ية بتشعيباتها94.79روان جاسم ابراهيم عل706 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.78رتاج فيصل محمد العجم707 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.78عبد الرحمن محمد عبد هللا مبارك708 جامعة الشر

ر عل هاشم عبد هللا709 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.78حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.78ديمه طارق سعود الحشاش710 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.77نرجس يحتى قمب  آل جعفر711 جامعة الشر

ية94.76ساره سعد رجا العازمي712 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.76شوق ناض احمد السلويلم713 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.76لولوه دعيج خليفه جمعه714

ى715 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.76سلطان خالد سلطان المطبى

ى716 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.75غازى فيصل ابراهيم العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.75ضاري سليمان حمود العبيان717 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.74مطلق علي مطلق الضويج718

ي719
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.73عبدالعزيز يوسف هداد الحسيتر

ر720 ر حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.72بشاير محمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.72ميليا محمد قاسم المجرن721 جامعة الشر

ر العيدي722 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.72آيه أحمد عبدالحسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.72حسن عبدالمحسن صالح القفاص723 جامعة الشر

ي724 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.71ساره فالح حمد الحريج  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية94.71دالل وحيد محمد بولند725 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.71أنفال فهد عبيد الفضل726 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.71الريم السيد علي عدنان الرفاعي727

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر94.71الغاليه محمد يتيم الفضل728

ي729 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.69حصه محمد سعدون المطبى جامعة الشر

ية بتشعيباتها94.68حصه علي فيصل الهندى730 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.68دانه سعد ناض فجري731 جامعة الشر

ي732 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.68مشاعل مشعل شبيب العتيت  جامعة الشر

ر733 ر محمد حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.68وفاء منصور حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.68رقيه عبد هللا ابراهيم التميم734 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.68عائشه عبد الرحمن مسلط العتيت 735 جامعة الشر

ول94.67محمد عبد هللا متعب مجبل736 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي737 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.67هيا عبد هللا مرزوق الرخيمي المطبى جامعة الشر

ي الفضلي738
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.66زينب عوده منجر جامعة الشر

ي739 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.65محمد حامد ندى الجريد العبر جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.65بيت  قيس حسن الكندري740

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.64غال محسن ودعان السبيع741 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.64عبدهللا نايف عبدالعزيز النمش742 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب94.63بتله طالل شبيب الشباك الرشيدي743
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.63مشاري خالد عبد هللا القبندي744 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.63حنان خالد اسماعيل األنصاري745 جامعة الشر

ه فهد كريم الفضلي746 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.62منبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.61شهد عبد العزيز عوض الشويب747 جامعة الشر

ي748
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.6جوى نايف محمد الخليفر جامعة الشر
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ر نافل كريم حميدان749 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر94.6ياسميى

ي750
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.6فوز ناض بدر العدواب

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.6لولوه عبدهللا فهد المسلم751 جامعة الشر

ي752 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.6رؤى احمد حامد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.6شوق ابراهيم عل الناض753 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.59أحمد فيصل أحمد القطامي754 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.59مريم عبد العزيز فالح العجم755 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.59عمر خالد عبدالرحمن مضجي الرشيدى756 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.58هبه مصطفر حسن الكندري757 جامعة الشر

ي758 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.57مريم علي دهام العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.57نرجس شهاب عبدهللا جوهر759 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.57فهيد عبدالمانع فهد العجمي760

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية94.56خالد حسن عيفان سلطان761
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.56محمد فايز رشدان الهمىسر762 جامعة الشر

ي763 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.55عمر احمد سعد الزعت  جامعة الشر

ي764 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.55دانه بدر مرزوق المطبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.54روان عبدالرحمن عباس العتيت 765

766
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.54سدين حسن مهدى تف  اشكناب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة94.54عبد المحسن منصور محسن مسلم عبار العجم767 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.53أحمد بدر خالد القنور768 جامعة الشر

ي مجبل769
ان راضر ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.53عببى رمبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.5فهد هدهود فهد الهاجري770

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.5رتاج طالل سالم محمد الصانع771 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.5بدر يوسف بدر الخياط772

ي773 ر  علي العبر
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.5منار حسيى جامعة الشر

ى774 ر  العبر
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.5بدور شحان الف جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية94.49صعب فالح سعيد الصعب775

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.48عبدهللا عبدالعزيز أحمد بوشهري776 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.47أمل عبد العزيز عل العجم777 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.47عبد العزيز طارق عبد الرحمن الحيدر778 جامعة الشر

ي النمشان779
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.47علي حسن باب جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.47يوسف محمد يوسف الشىطي780

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية94.46نوره عبد العزيز حمود البغيل781

ى782 ر ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها94.45مريم عيىس مناج العبر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.44عذبه عبدهللا سيف زيد الهاجري783 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.44عبدالعزيز حامد سعود المفرح784 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.42عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالغفور785 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.4عبدالعزيز أحمد عبداللطيف الخراز786 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.4يزيد جراح عباد الخالدي787 جامعة الشر

ي احمد محمد طاحوس ناض788
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.4موضر جامعة الشر

ي789
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.4حصه احمد عبدالرحمن السعد المنيف 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.39شيخه فالح عبدهللا العجم790 جامعة الشر

ي791 ه محمد مضجي الضفبى ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية94.39منبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية94.37حصه عبد هللا عبيد هللا الرشيدي792
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية94.37شيخه عبد العزيز سعد العراده793

ي الكويتبكالوريوس محاسبة94.37محمد خالد ناض النون794
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها94.36عببى حمد علي المري795

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.36أوراد فؤاد سالم المالك796 جامعة الشر

ي797
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.36دانه أحمد محمد الديحاب جامعة الشر

ر المزيدي798 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.35جاسم صالح حسيى جامعة الشر

ر799 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية94.35ناض صالح ناض الياسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى800 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية94.35وحش سعود فاحس العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.34فاطمه عدنان محمد السبت 801 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.34منال مشارى جفران العازمي802 جامعة الشر

ر سليمان المذخر الضعيان803 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.33امينه حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.33الغاليه مساعد سالم الحمد804 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.32ناض محمد ناض العجمي805 جامعة الشر

ي806 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية94.32أسيل رصد محمد المطبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.32جابر سالم خالد الصباح807

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.31ألطاف عبدهللا أحمد العبيد808 جامعة الشر

ي809
ر
ي علي أسطا أحمد بهبهاب ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.31عال علي جواد يوسف حج  جامعة الشر

ر احمد عبدهللا عبد العزيز810 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.31حنيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.3محمد قاسم محمد دشت 811 جامعة الشر

ية بتشعيباتها94.3عائشة راشد عوض الجويشى812 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.3الجوهره حزيم خلف الحزيم الشمري813 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.29مريم فالح محمد المجليه العازمي814 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.29البندري فيصل سعود الصواغ العازمي815 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات94.29فاطمه سهيل عبد الرحمن السهيل816 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.29مسك عبد العزيز رضا رجب رضا817 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.29اسحق نبيل اسحق اتش818 جامعة الشر

ر ناض العجمي819 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.29ريان حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.29ريم طالل صالح العيفان820 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.29العنود احمد مجزع الشمرى821 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.28مريم فراج حماد العازم822 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.28طارق نايف طارق الفايز823 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.27ساره عمر عبدهللا الحصينان824

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.26عبدهللا مشعل عبدالوهاب الجابر825 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.26ليل خالد عبدالكريم العيدان826 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.25شوق طارق عبد العزيز احمد عل الفارش827 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.25غدير اسماعيل ابراهيم محمد828 جامعة الشر

ي829 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.25مريم يوسف حمدي العتيت  جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر94.24أريام بداح صالح الجبل830

ى831 ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية94.24عل جمال محمد المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

 علي الضاف832
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.23علي حسيى جامعة الشر

ي833
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.22غزوه ناض سند الديحاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.22عبدالرحمن عل محسن العازمي834 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.22يوسف خالد لطس مدغم مرزوق835 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم االتصال و التخاطب94.22عبد هللا فواز عبد هللا االفنيس836
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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837
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية94.22أحمد عيىس عبد هللا السياف

ي838 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.21نور محمد ثامر العتيت  جامعة الشر

ي839 ي المطبى
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.21محمد عبيد مطتر

ي840 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.21محمد خالد جمعان المطبى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.21بندر برجس مفرج الدوشى841
ر
الجامعة االمريكية ف

ار انور سليم الرفيدي842 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر94.2ضر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.2حصه أسعد خليل الدهيم843

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.2علي جاسم عبدهللا العلي844

يفه خالد مبارك المباركي845
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.2شر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.2زينة نواف حامد المسلم846

ر847 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.2مهدي عبدالرضا اكب  حسيى

ي848
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.2علي انور عبدالمجيد بهبهاب جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل94.2مشاري وليد عبدهللا الروضان849
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.2غال ثامر محمد الدبوس850 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية94.2عبدالعزيز عثمان سليمان الحمد851

ر ياش عبدهللا الخميس852 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر94.2حسيى كلية الشر

ى853 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.18نوره جمال محمد المطبى جامعة الشر

ر مناج حمد العجمي854 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية94.17ليى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.17سيد سليمان محمد عدنان الموسوى855 جامعة الشر

ي856 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.17نوره محمد طليحان العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.17سلطان عبدهللا محمد العوي  هان857 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.16مريم وليد احمد الموينع858

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.16علي عبدالهادي حسن الضاف859 جامعة الشر

ي860 ر محمد صالح الشايج  جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة94.16لجيى

ية94.16مناور فواز مناور الشمرى861 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.15أحمد عبدالرحمن أحمد القبندي862 جامعة الشر

ي863 ه بندر فالح المطبى ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.15منبى جامعة الشر

ي864 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.15نايف فالح مطلق المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.15فجر نواف أحمد الهول865 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.15غزالن ناض ماجد العجم866 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.15ساره حمد عاطف ظاهر867 جامعة الشر

ى868 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.14ريم مبارك جاسم العمبى جامعة الشر

ر ابراهيم869 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.14أحمد حسن عبد الحسيى جامعة الشر

ر جاسم الحرز870 ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية94.14علي حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.13وعد فالح سالم العجم871

 علي الوتيد872
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.12نوره حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.11نورا عبد الكريم جزا العتيت 873 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.11سلمان فالح سلمان العازم874 جامعة الشر

ف حمود مكم الذايدى875 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.11مشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.11نجود عبدالحميد جابر العيدان876 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.1عبدالمحسن صالح حسن كمال877

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر94.1فرح عبدالرزاق مرضر الشمرى878

ر879 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.09عبد العزيز عايد عوض شاهيى

ي880
ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي94.09فجر عبد هللا عيىس جرجر

ر
الجامعة االمريكية ف
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ي881 ر محسن فواز المطبى ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94.09أشواق حسيى جامعة الشر

ي882 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر94.09أوراد فالح مناور العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.06مرام سعد ابطيحان الدوي  هيس883 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.06علي رائد حسن بوعليان884 جامعة الشر

ر عبدهللا عباس885 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية94.05فاطمه عبدالحسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية94.05روان بدر يوسف طالب886 جامعة الشر

ى887 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.04عبدالعزيز عزام محمد الغضوري العبر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي94.04عائشه محمد ناض العجمي888

ي889 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94.02سلطان خالد وديد المطبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية94.01فاطمه نايف علي890

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94.01عمر خالد محمد المهنا891

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.01منار سالمه منصور العازمي892 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية94.01خالد حمبى سالم الرشيدي893 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94.01بدر احمد عل الضاف894 جامعة الشر

ي خالد يوسف الصقر895 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق94روب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية94دلوم عيىس دلوم الدلوم896
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية94عبدالعزيز سعود جابر الشمري897 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94عبداللطيف فهد فارس الخرينج898 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94محمد فيصل مناجي المبارك899 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية94اريام جزاء غائب العتيت 900 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية94روان فالح شبيب العجم901

ر حامد902 ية بتشعيباتها94ديمه ناض حسيى ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94عمر علي أحمد القبندي903 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر94حمد أمجد عبدهللا السميط904 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.99مريم عمار مصطفر حمادي905 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل93.99ريم رائد عبدهللا الحمود العبدالوهاب906 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية93.99فجر عايض غايب العازم907
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.98عل عبد هللا عل بوناجمه908 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.98أبرار أنور محمد األستاد909

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.98ليان أحمد محمد الدسيم العتيت 910 جامعة الشر

ي911 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.98حور غنيم فهد المطبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.96كادي أحمد عبدالرحمن الفارس912

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.96رتاج نادر حمد المونس913 جامعة الشر

ى914 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.96سندس مساعد غنام العبر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.96محمد دليم محمد الهاجري915

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.96ريم علي عبد الرحمن بن حمد916

ر الوهيب917 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.95ابراهيم فايز حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.94فاطمه خليل ابراهيم عبدالرسول ابراهيم علي918 جامعة الشر

919
ر
ر السناف ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.93عببى سعد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.93عثمان عبدالرحمن احمد جالل الفيلكاوي920 جامعة الشر

ر921 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.92طالل مشعل عوض شاهيى

ه فوزي خليفه العسعوش922 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات93.91نظبى

ر العوضر923 ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.9شهد احمد اميى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.9نور بدر منصور العازمي924 جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.9ناض خالد راشد العجم925 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية93.89سالم بدر محمود احمد926

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.88الغال عذب  زامل السعيدى927 جامعة الشر

ي928
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.88آالء عصام صالح الصفر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.88مسلم عادل سلمان مسلم929 جامعة الشر

ى930 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.87محمد سعد مبارك المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.87فرح فالح مشيط العجم931 جامعة الشر

ي932
ر عبد الرزاق البلوشر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.87ساره حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.87وسن خالد احمد القطان933 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كمبيوتر93.86احمد عواد ناض الشمرى934 جامعة الشر

ي935
ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.86عبدالعزيز سلمان خليفه الهيفر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.86محمد عبدالعزيز محمد السعيد936

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.86عبدهللا حسن عبدهللا العجم937

ية بتشعيباتها93.85جود حمد عبد هللا الخضبى938 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.85حصة رشيد مطلق الغواص939 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل93.84حمد عبدهللا ابراهيم الجاش940

ي941
ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية93.84علي نواف علي الهيفر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.83محمد عبدهللا عبدالمحسن المنصور942 جامعة الشر

ية93.83بشاير عادل محمد الكندرى943 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.83ريم عيىس ناض العتال944 جامعة الشر

ي945 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.82يوسف سطام محمد العتيت 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.82شيخه محمد موش محمد946 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.81شيخه جاسم خلف الشىط947 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.81عوض نمر خالد الهاجرى948

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات93.81عبدالرحمن جمال اسماعيل البلوشر949 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.81يوسف محمد عل الشىط950 جامعة الشر

ازى951 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.81نوال بدر خلف الب  جامعة الشر

ازي952 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.8الوليد فهد محمد الب  جامعة الشر

ي953
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.8فاطمه وليد أحمد العوضر جامعة الشر

ي954 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.8رتاج عبد هللا صالح الحرب 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى955 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.8رتاج جزاع دغش المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.8بدر ايمن عبدهللا العجمي956 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.8حمد محمد فرج المهنا957 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.8خالد عادل محمد الشىط958

ي959
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.79زينب علي حسن البلوشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل93.79عبد هللا فارس سالم العجم960 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.78هاجر صالح مفلح مجول961

قاوى962 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.78فجر نواف أحمد عبدهللا الشر جامعة الشر

ى963 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.78سعاد ترك شخبى عبدهللا العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.77مريم عبد الرحمن مصطفر الكندري964 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.77نوره عبد هللا عايض الرشيدى965 جامعة الشر

ر الكندري966 ي علي سكيى
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.76طيبه عبد هللا سبت 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.76فيصل اسماعيل خليل العطار967 جامعة الشر

ي عبد هللا كمشاد968
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.76شهد هاب جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.76مريم محمد أحمد عبدال969 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.76مريم عبدهللا سويلم الرشيدي970

ى971 ان المطبى كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.76معاذ بدر مغبى

ية93.75عمر بدر سليمان المطر972 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.75خالد بدر خالد الشمري973 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.74خالد عيىس خالد الخميس974 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.74أروى عبدالعزيز عبدهللا الرشيدي975

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.74جمانه ماجد حميد وادي976

ي977 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.73بدريه عبدهللا عطيه محمد العتيت  جامعة الشر

ر978 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.73عبدهللا ناض بدر حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.73مريم فؤاد اسماعيل الصغبى979 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.73غدير مناج صالح العتيت 980

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.73أحمد عبدالرحيم أحمد العامر981 جامعة الشر

ي982 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب93.72الجازي بندر مجول المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.72نور نواف عبد هللا المحمد983 جامعة الشر

ي984 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.71منار عادل عوض العبر جامعة الشر

ي عبد هللا شبيب الدوشى985
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.71اماب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.71دالل ناض فهاد العجم986

ي987 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.7شام خالد عبد الكريم العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.7لولوه سليمان عبد هللا النجدى988 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.7أسيل فهد محمد العجمي989

ى990 ونيات واالتصاالت93.7شهد نايف عاضي دغيم الضفبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.7عبد العزيز عبد هللا حنيتم العازمي991 جامعة الشر

ي992 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.7عمر علي شديد المطبى جامعة الشر

ي993 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.7غال عبدهللا صالح العبر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.69دانه عل برجس الشمرى994

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.68مريم مشعل راشد بورسلي995

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.68فيصل صالح حمد الصانع996

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.67نوف مبارك فالح العازم997 جامعة الشر

ي998 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.67أصايل سالم عجيل الظفبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.67دالل يوسف عبدالعزيز المطوع999 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.67راشد حسن مبارك العجم1000

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.67غال منبى قصاب السبيعي1001

ر1002 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.66رتاج جاسم جاسم الرميضيى

ى1003 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.66رباح محمد رباح المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.66سج  خليل مطلق العجم1004 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.66رغد عبد الرحيم محمد الكندرى1005

ى1006 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.66نوره بدر عل الجب 

ه عل مضيان الشمرى1007 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.66مطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.66صقر خالد صقر الربيعان1008 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.65صالح باسل صالح البناى1009 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.63متر سعد سعود النومس1010

ى1011 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.63محمد سلطان صالح المطبى جامعة الشر

ى1012 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.62بدر فيصل عبدهللا المطبى جامعة الشر
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة93.62أوراد دعيج صباح الصباح1013

ي1014 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.62نواف مشارى نواف العبر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.62ريم أحمد مبارك العازمي1015
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.61فهد محمد يوسف الخلف1016 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.61مضاوى فايز منصور البقمي1017 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.6محمد سعد محمد الدوشى1018 جامعة الشر

ى1019 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.6يوسف ناض مفلح المطبى جامعة الشر

ي1020
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.6يوسف قضي أحمد الكيالب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.6آيه احمد صالح الحرز1021 جامعة الشر

 شاكر السبيع1022
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.6نور هاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.6روان جواد طاهر المطوع1023 جامعة الشر

ي1024 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.6لطيفه فهد عبدهللا أبوصليب المطبى

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية93.6لولوه داود محمد الحمود1025
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر93.6محمد حامد شليتان الدوشي1026

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.59عبد هللا ناض عدس النمران1027 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.59فاطمه احمد عل باكرا1028 جامعة الشر

ى1029 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.59مضاوى جزاع دحل الضفبى

ي1030
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.59أسيل عل حمد العدواب جامعة الشر

ي1031 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.59بدر احمد عشوي الظفبى جامعة الشر

ي1032 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية93.59محمد فواز شخبى العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.58مي يوسف عيىس الغيص1033 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.57الزين علي عيد الفضلي1034 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.57عبدهللا سليمان ماطر فراج1035 جامعة الشر

ي الصليلي1036
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.56مشاري عمران ملفر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.56ساره ناض هالل السبيع1037 جامعة الشر

ي حمد المضجي1038
ر
ه هاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل93.56منبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.56عبد العزيز اسماعيل ناض القطان1039 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.55حوراء حامد جعفر السيد عل القالف1040 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.55رتاج بدر ناض الطليج1041 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.54خالد ابراهيم صاهود العتيت 1042 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.53فيصل فراج محمد الزعت 1043 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.53اري    ج هديبان عبيد عوض1044

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.53فواز عل عبدالرحمن الكندرى1045

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.52ساره احمد سعود الرشيدي1046 جامعة الشر

ي1047 ر المطبى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية93.51عواطف يوسف حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.51مساعد سعد سلطان الدهام1048 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.51زينب فواز محمد العازم1049

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.51مريم عبدهللا علي رشيد1050

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.51أبرار يوسف محمد سالم1051 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.5فاطمه محمد عبد العزيز مراد1052 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.5غاليه هشام أحمد الدليم1053 جامعة الشر

ى1054 ي الكويتبكالوريوس محاسبة93.5عيىس منيف ناض المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية رياضيات93.5مساعد عبد هللا جابر مشل1055

ه عبد هللا سالم الرشيدى1056 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية93.5منبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ى1057 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.5عبدالرحمن عبدهللا عبيد المطبى جامعة الشر

ي1058
ر
ر عبدهللا اشكناب ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.49آيه حسيى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.49بدر عبدالعزيز محمد الرشيد البدر1059

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.48عبد هللا باتل تويم البغيلي1060

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.48عبدالعزيز علي غنام الغنام1061 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.48موش مطلق خميس العازم1062 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.47رتاج محمد بىط العتيت 1063 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.47ساره عادل احمد بن يوسف1064 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.46أحمد عادل محمد صالح محمد1065 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.46دالل محمد خالد الهاجرى1066 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.46يوسف مسلم احمد القطان1067 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت93.45مريم سعود حمد الدوشي1068 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.45أحمد فيصل فهد الحمد1069 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.45حسنه مطلق بداح ناض عبدهللا1070 جامعة الشر

ي1071 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.44عواطف خالد اعجمي المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.43فالح محمد فالح العازمي1072 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.43يريم حمود نجم فالح العبدهللا1073 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.42أسماء عبد هللا هادى الحرب 1074 جامعة الشر

ر دريس الرومي1075 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.42علي حسيى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.41شيخه فيصل محمد العتيت 1076

ي1077 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.41بندر وسمي نزال الصليلي العبر

ي1078 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.41راويه طالل محمد الجميلي الحرب  جامعة الشر

ي1079 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.41عمر مجبل صالح المطبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.41عبد العزيز هادي سعد الهاجري1080

ى1081 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.4هاجر محمد دغيمان المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.4فجر سعود ناض فجرى1082 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية93.4محمد سعود محمد العجم1083

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.4هديل عل عبد الرحمن الكندري1084 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل93.4سلمان نايف يعقوب بومريوم1085 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.4مسلم عبد الرحيم مسلم الرشيدى1086 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.4نور عبدهللا زومان المسباح1087 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.39بدر خالد وليد البحر1088 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.39أبرار خليل جاسم الشىطي1089 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.39جنان خالد حسن الدوجر1090 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.39رهف خالد سعود المطوطح1091 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.39ليان بدر محماس العتيت 1092 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.38سعد مشعل سعد العازم1093 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.38مريم محمد دواس العجم1094 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.38مريم يوسف حسن ابراهيم1095 جامعة الشر

ي1096 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.38نايف جابر نايف العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.37عاليه وسم ونس الشمري1097 جامعة الشر

ر شعالن فهد الهاجرى1098 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.37ياسميى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.37عبدهللا بدر أحمد الكندري1099 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.35أوراد مشارى نورى مشارى1100 جامعة الشر
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ي1101 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.35شيخه نايف فارس مرزوق المطبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.34حصه محمد احمد المحبوب1102

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.34هند عبد الهادى سالم الضمبى1103 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة93.34ناض حسن عبد هللا أحمد1104

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.33تغريد احمد متعب الرشيدي1105 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.33هيا مساعد مقبل العازم1106 جامعة الشر

ى1107 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.32شهد ثامر مجبل العبر

 مفرح عبيد الرشيدى1108
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.32أماب جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة93.31دانه عبداللطيف ابراهيم الحوط1109

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.31عيىس حسام عبد الصمد الصالح1110 جامعة الشر

 الرويل1111
ر
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.3متر عبدهللا ثاب

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب93.3نوره محمد سالم الرشيدى1112
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.3أنوار حامد عطا هللا الفريش1113 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.3محمد احمد بالل بشبى1114 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.3ليل عل عبدهللا احمد1115 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.29عبدهللا حمد مرداس السعيدى1116

ية بتشعيباتها93.29فيصل طالل احمد الكندري1117 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.28لولوه عبد هللا بدر الهالل1118 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.28شهد احمد ابراهيم ابوحيمد1119 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.27ندى حمد الرويس المري1120 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي93.26بدريه بندر مطرود الشمري1121

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.26موضر خالد صقر يوسف1122 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.26دالل فيصل أحمد الدخيل1123

ي1124 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93.25شيخه عبد هللا محسن العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.25رغد حميد موهج الشالج1125 جامعة الشر

ف محمد جاحم1126 ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.24مريم مشر جامعة الشر

ي1127 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.24رناد مبارك فليج الحرب  جامعة الشر

ية93.24مالك محمد مهاوش السعيدى1128 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي1129 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.24محمد أحمد مناجي العبر

ونيات واالتصاالت93.24مشاري علي عامر ارطام العجمي1130 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.24الدانه عبد الرحمن عبد هللا المرى1131 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.24سماء خالد راشد الرقدان1132 جامعة الشر

ى1133 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.23أنوار مبارك سعد المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.23ساره مطلق عامر العصيم1134 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.23خالد جمعان اوقيان حمود ناض العازمي1135 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.21روان خالد محمد صبحان العجمي1136 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.21فجر راشد عبيد العازم1137 جامعة الشر

ي1138 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.21نوال عبار عقيل الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي1139 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.2المها بجاد مرزوق العتيت  جامعة الشر

ي1140 ي الحرب 
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.2ايمان غانم ملفر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.2نجود احمد عثمان محمد1141

ى1142 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.2نوف محسن مجبل المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.2دالل حميد حسن عبدهللا1143 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل93.2دبوس خالد جاسم الدبوس1144
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ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.2مروه احمد حمد الشتيلي1145
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.2ابيار عادل حبيب الجريدان1146 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها93.2نورة مثت  عبدالوهاب الصالح1147

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.2هاجر عبدهللا عل رمضان1148 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.2هبه فواز حمد بوحمد1149 جامعة الشر

ي93.2عبدهللا ضاري خالد السعيد1150
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية93.2العبدالعزيز محمد رمضان علي1151

ر الشىط1152 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.2مريم رائد حسيى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.2خالد حمد غازي عراده1153

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.2محمد حمد مناور الجسار1154
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

بور1155 ر رهب  ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها93.19محمد باقر علي حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ية بتشعيباتها93.19الياس هاشم يعقوب كمال1156 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.19رتاج خالد بطاح الدوي  هيس1157 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.18أطياب عبدالرحمن سعد الموش1158 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.18وجد بدر سالم الختالن1159 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.17منيا علي صياح الرشيدي1160 جامعة الشر

1161
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.17عمر عبدالعزيز جاسم اللوغاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.16عل عبد هللا فهد حسن1162 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية93.15فاطمه رجا حمد الرشيدى1163

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.15رغد سعود صقر المخانج 1164 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.15عبدالرحمن محمد حمد العجم1165

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.15مزيان محمد علي الزمانان1166

ى1167 ر ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.15احمد جابر احمد العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.14فرح فهد سيف اللميع العازم1168 جامعة الشر

ي1169 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.14غدير عادل سعد المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.13جود فتج عبد الحميد الصقر1170 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.13ابراهيم رجعان براك الصعفاك العازمي1171

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.13شاهه خالد احمد الجريوي1172

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.12نايف خالد خميس الشمرى1173

ي1174 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.11ريان سالم مخلف العبر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر93.09مريم طارق عل كمشاد1175

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.08هيا محمد عبدالهادى الجبعه1176 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.08ليل عبدهللا فاضل عيىس الصايغ1177 جامعة الشر

ي1178 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.08ماريا خالد مزهد العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية93.08مناير احمد حماد اللهو1179 جامعة الشر

ى1180 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية93.07مضاوى عبد هللا غالب المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية93.06محمد عل عبدهللا الصحاف1181 جامعة الشر

ي1182 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.06فهد خالد ذعار الحرب  جامعة الشر

ي1183
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.06هيا محمد سيف الهرشاب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية93.06فاطمه بدر ناض أحمد1184

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر93.05عبد الرحمن جابر سعد العازم1185

ى1186 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.05رواب  عل سعيد المطبى جامعة الشر

ية93.05مريم حمد محمد عبدهللا بوحمد1187 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ى1188 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.05بدر ثامر صالح المطبى جامعة الشر
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ي1189 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق93.05أحمد عبدهللا محمد المطبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة93.04رقيه جاسم حسن التويتان1190

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.03ساره مبارك محمد المزعل1191 جامعة الشر

ي1192 ر ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية93.03رغد بدر مكاري العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب93.02نوره محمد راشد المري1193
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة93.01طيبه وليد عبد العزيز القطان1194 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93.01مالك علي ابراهيم حيدر1195 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93.01مريم خالد عيىس الفيلكاوي1196 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية93مها مسفر مهدي العجمي1197 جامعة الشر

ر1198 ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات93علي بدر عبدالوهاب عبدالحسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي عبد هللا سعيد السعيد1199
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة93ف جامعة الشر

ر المطرود1200 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر93سيف نجم حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية93شهد يوسف علي الفهد1201 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية93فجر عمر عباس الفيلكاوي1202 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.99سعود جاسم محمد العريفان1203

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.99فيصل فالح مطر الشمرى1204 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.99مساعد خالد صالح المطوطح1205

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.98مبارك محمد مبارك العجم1206 جامعة الشر

ى1207 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.98شيخه محمد حامد مازن المطبى جامعة الشر

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر92.98محمد سعود مبارك العازم1208
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي1209
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.98علياء عبد المحسن عايض القحطاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.98خالد عبدهللا خالد الصايغ1210 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.97لولوه وليد ابراهيم النوه1211 جامعة الشر

ي1212 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية92.97عريب ناض عيد المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي92.97زينب عبدهللا علي غضنفر1213

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.96دانه عايد هتالن العازم1214 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.96رؤى مشعل محمد الحمادى1215 جامعة الشر

ى بدر عجاب العبدل1216 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.95كبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.95حوراء عل احمد الشماع1217 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.95عائشه محمد سعيد علي فيلكاوي1218 جامعة الشر

ي1219 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.94أريام خالد محمد المطبى جامعة الشر

ي1220
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.94عبدالعزيز عادل ابراهيم الخليفر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق92.93مشعل سعد احمد الحج 1221

ى1222 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.93فاطمه حمد منور المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.92نور خليل غريب جابر الفيلكاوي1223 جامعة الشر

ر اسماعيل1224 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.92ساره محمد حسيى جامعة الشر

ر أحمد سليمان العبدهللا1225 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.92حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية92.92مضاوي ناض حمود الشمري1226

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.91جمانه احمد غلوم سوز علي1227 جامعة الشر

ر عبدالعزيز االبراهيم1228 ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات92.91مي حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.91ساره جاسم عبد هللا الطوارى1229 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.9زينب محمد عبدهللا التميم1230 جامعة الشر

ي1231
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.9سعود عبد هللا نجم القوماب جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية92.9فاطمه محمد يوسف طالب المال1232
ر
الية ف الكلية االسب 
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.89أحمد يحتى قاسم خضبى قاسم1233 جامعة الشر

ى1234 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.89مريم نايف ظاهر العبر جامعة الشر

ول92.88محمد شبيب محمد العجمي1235 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.88خالد وليد خالد الطيار1236

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.88عبدالوهاب محمد بطيحان الهاجري1237

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.87دانه علي ابراهيم الجاسم1238 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.86فهد محسن شبيب الميع1239 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.86بدور وليد يوسف الحداد1240 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية92.86حسن عادل جاسم عواد1241 جامعة الشر

ى1242 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.85سعد رافد عواض المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.85عمر صقر عويد العازم1243 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.84بدر محمد عل الصقر1244 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية92.84مطر محمد مطر الهاجري1245
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.84فتوح عادل يوسف الطراح1246 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.83هديل زيد عالي العازمي1247 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.83فريال طارق علي ابراهيم1248 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.83مريم ناشر خلف الشمرى1249

ر كامل جمعه الحاضر1250 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.83حسيى جامعة الشر

ي1251 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.83عبداللطيف خالد جمعان العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.81مرح فهد بدر العتيت 1252 جامعة الشر

 العوضر1253
 
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.81رغد محمد عبد الباف جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل92.81ضاجي علي محمد الضاجي1254

ى1255 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.81أرجوان فيصل شفاقه العبر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة92.8عبد هللا ناض مرزوق الرشيدي1256
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي92.8رغد عنب  وليد عنب  وليد الحمادي1257
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها92.79الرتاج خليل ابراهيم العبد هللا1258
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.79مريم ربيع صالح النومس1259 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.77فرح عبد هللا مسحل العتيت 1260 جامعة الشر

يفه طلق مطلق الرشيدي1261 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.77شر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.77مطلق بدر مطلق الفضلي1262

ي محمد عباس آل عباس1263 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.77بيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.76لولوه مشعل سالم االصفر1264 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.76سعود خالد سعود العتيت 1265

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.76فايز سعد محمد العجم1266 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها92.76ساره خالد صالح التنيب1267

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.75دانه احمد خالد األحمد1268 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.74ميثاء جابر بداح سعد الهاجري1269 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.73ضج احمد شهاب الفضل1270 جامعة الشر

ي1271 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.73جوري محمد عبدالعزيز الضفبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.73اشاء حمدان مبارك سيف الخشاب1272 جامعة الشر

ي1273 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر92.73مشعل محمد مشعل المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.72أسيل خالد احمد المالك1274

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.7خالد محمد عواد العازم1275 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.7عبد العزيز سليمان خليل الشىطي1276
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ي الهاجري1277
ر
ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات92.69صافيه ناض شاف جامعة الشر

ى1278 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.69الماس طالب نايف الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية92.69نوره أيمن أحمد الصالح1279 جامعة الشر

ونيات92.69حسن عبد هللا حسن العتيت 1280 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي عبدهللا1281 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.69أنهار أيوب غلوم حاج 

1282
ر
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.68عبد العزيز محمد ناض العدواب

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.68شيخه ماجد محمد الشمرى1283

ي1284
 
ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.68رند عبدالمطلب سيد أحمد الطبطباب جامعة الشر

ه1285 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.68سلم فيصل مرزوق العمبى جامعة الشر

ى1286 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.67شيماء مشعل مطر العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.66ساره وليد حسن الكندري1287 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق92.66شيماء يوسف يعقوب عياده1288 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية92.66أفراح محمد غليفص العجم1289 جامعة الشر

يفه يوسف محمد مبارك الصوري1290 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.65شر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.65سليمان ابراهيم عبدهللا صقر1291 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.65ناض محمد رخوان العجمي1292 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.64نوره مؤيد صالح الشعبان1293

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.64مطلق أحمد مطلق العجمي1294 جامعة الشر

ى1295 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.64أريام نواف مراج  العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.64أروى عبدهللا اجببى العاردي1296

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق92.63غاليه منصور علي المبارك1297

ر غلوم مظفر1298 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.63عيىس حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.63نايف نهار محمد المتلقم1299 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.62عبد هللا حسن فهد العجمي1300 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.62الكادي جاسم محمد السويدي1301 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية92.62فاطمه جعفر حسن الهاشم1302

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.62عبدهللا فواز عثمان االمبى1303

ي1304
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب92.62يوسف ع علي كرم بهبهاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة92.62عبيد سعد شبيب الرشيدي1305
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر البلوشر1306 ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي92.61زهراء عادل حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.61دانه محمد مساعد المدعج1307 جامعة الشر

ى1308 ية92.6غاليه حسن زبن المطبى ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.6جود عبد الحميد مبارك المضاحكه1309

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.6انوار احمد خليفه بن فهد1310 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.6شيماء سعود محمد فهد الرشيدي1311 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.6لولوه راشد ابراهيم الراشد1312 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.6براك سليمان خالد الخضر1313 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.6أبرار ممدوح محمد شهدي1314 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.59نوره سيف عبدهللا الرميجي1315 جامعة الشر

ر جاسم المويل1316 ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.59شهد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.59فيصل سلطان فهاد الشمرى1317 جامعة الشر

از1318 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.58زينب صادق محمد عباس الب  جامعة الشر

ي1319 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية92.57شوق ناض مثال المطبى جامعة الشر

ي1320 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.57غدير سعد مدرهم العتيت  جامعة الشر
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ي1321 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.55أحمد صباح مطر الضفبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة92.55فاطمه أحمد محمود البحري1322

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.55جود محمد عبد هللا كلندر الكندري1323 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.54حور احمد محمد الحرب 1324 جامعة الشر

 مشعل الشمرى1325
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.54مشعل هاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.54عبدهللا محمد ساحب الشمري1326 جامعة الشر

ي1327 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.54ثامر ناض ثامر العتيت 

ي1328 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.54أريام مشعان محمد المطبى

ى1329 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.53شهد صنيتان صالح المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.53أريام مشعل يوسف العمار1330 جامعة الشر

1331
ر
ق االوسطبكالوريوس تسويق92.53ساميه طالل حمد العدواب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.52وضحه ناض نايف العتيت 1332 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت92.52عامر ريكان عامر محمد1333 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية92.52محمد عبد هللا فالح سند العجمي1334
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.52سليمان ناض سليمان السليىط1335

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.51خالد سيف براك الونده1336 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق92.51زين ناض بدر المرزوق1337

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.51مشارى محمد مبارك دواس1338

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.5يوسف احمد حمدان الصليل1339

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.5عبد الهادي عل عبد هللا الدريعي1340

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.5ريم عبد هللا خليف الرشيدى1341 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل92.5مها عبد هللا عجاب العبدل1342

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية92.5أطياب فيصل فارس الشام1343

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.5محمد عبدالمنعم عبدالرحمن الكمالي1344

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.5عبدالعزيز عادل أحمد صالح ناض1345 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.49ريم احمد علي صالح1346 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.49زينب محمد علي الصعيليك1347 جامعة الشر

ر سعد المبخوت1348 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.49هيا حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.49عبد العزيز عدنان صالح الخزعل1349 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.49نور أحمد اسماعيل الحداد1350 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات92.49سعود خالد سعد الشمرى1351 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي92.48نوره عل عبيد عباس1352

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.48مريم طالل عبدهللا المحيميد1353

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.48شعيب محمد شعيب عل1354 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.46جاسم محمد أحمد الكندري1355 جامعة الشر

1356
ر
ر فيصل عل الديحاب ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.46لجيى

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.45مروه عدنان حسن عبدهللا محمد حيدر1357 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.44حبيب جواد حبيب عبد هللا1358 جامعة الشر

ى1359 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.44يوسف فهد مخلد المطبى

ي1360 ر ونيات واالتصاالت92.44خالد سعود مرشد العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.44شيخه رائد مشعل الصليلي1361
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.43عبدهللا ترك عبدهللا عبدالمجيد1362

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.43فارس مسلم محمد العجم1363 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.43وسميه فرح عبد هللا العتيت 1364 جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.43مالك بدر يعقوب بوعباس1365 جامعة الشر

ي1366 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.42وحش هايف فهد المطبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة92.41دالل علي دخيل اظبيه1367

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.4حسن علي عاشور الجعفر1368 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات92.4خالد محمد خالد بورسلي1369

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.4غاده احمد جاسم الماجد1370

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.4طالل عبدالعزيز رياض عبدهللا1371 جامعة الشر

ية92.4مريم فايز عبدهللا السليم1372 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.4لولوة محمد حمد الرومي1373 جامعة الشر

ي1374 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي92.4جنا وليد خالد المطبى

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات92.4دانه مبارك عبد هللا العجم1375 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة92.4هيا عبد الهادي منصور العجمي1376

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.4دارين سليمان معلث الرشيدى1377 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.39مسك شالش جعفر العجمي1378

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.38جود أنور عيىس كاكولي1379 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.36عبدالعزيز عبدالحميد صالح العازم1380 جامعة الشر

ي1381 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.36احمد عناد رمضان العبر جامعة الشر

ي1382 ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية92.35مناي عبدهللا ابراهيم الجليت 
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية92.35جمانه أحمد فاضل الموسوى1383
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.35رتاج مبارك جابر الشىط1384 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.34محمد عسكر سعد العسكر1385 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.34سيد علي أمبى علي سيد بارون محمد1386 جامعة الشر

 علي أحمد العامر1387
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.34جتر

1388
ر
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.33يارا محمد فالح القحطاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق92.33ريان سالم محمد الحمل1389

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.32وضحه عبدالمحسن يوسف الشمرى1390 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة92.31فهد محمد عوض الهاجري1391

ي1392 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.31يعقوب حامد حايف السويط الضفبى

ي1393 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.3سلطان خالد ندى العبر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم92.3لطيفه ناض ابراهيم الراشد1394

ي1395 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.3ريم عبد هللا ماجد المطبى

ي الموش1396 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.3بسمة يوسف عبد النت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.29راشد مبارك صليهم العجم1397 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.29عمر عايد ملوح الصليل1398

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.28طالل خالد مبارك الصانع1399

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.28ريان سالم سعود سالم دواس العازمي1400 جامعة الشر

ى1401 ر المطبى ر خالد حسيى كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.28حسيى

ي زاده1402
ر حسيتر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.28محمد علي محمد حسيى

ي1403 ي سعد المطبى
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.28ريماس الف جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.27شهد يوسف يعقوب القالف1404 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.27روان مشعل عبدهللا راشد عبدهللا عبدالرحمن العربيد1405 جامعة الشر

ر1406 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.27الجود عبدهللا محمد العوشر جامعة الشر

ى1407 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.27نور عل رشود العبر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.26عبدهللا راشد فالح التميمي1408
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كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.26حسن احمد كابل موسوى1409

ي1410
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.26آيات محمد أحمد البلوشر جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.25نور حسن عبدهللا الرشيدي1411
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.25البتول محمد كاظم درويش1412 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.25رحمه وليد سليمان الستالن1413 جامعة الشر

ي1414 ر ف العبر ر مشر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.25حنان حسيى جامعة الشر

1415
ر
ية92.24حمد منتض عبد الرزاق الموالب ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي92.24سالم جاسم محمد الدخيل1416

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.24شوق يوسف عبد الهادي العازمي1417 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.24أوراد مشارى محسن الحرب 1418 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.24رهف حجاب سعدون الرشيدي1419 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.24زينب محمد ناض البلوشر1420

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.24أحمد عايد شباب الهاجري1421

ي1422 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.23محمد عبدالعزيز ثامر العتيت 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.23مريم خليفه ابراهيم الشعبان1423

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.23آالء عبدالوهاب محمد عبدالوهاب1424 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.23هدايه خليفه خلف الشمري1425

ي1426
ر
ر محمد القحطاب ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.22محمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.22مبارك سعد مبارك الرشيدي1427 جامعة الشر

ي1428 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.22حور بدر عبدهللا العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.21رتاج جاسم محمد البلوشر1429 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر92.21حمد عبداللطيف فهد العسعوشي1430
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.21سعد مرسال سعد الماجدي1431

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.2شاهه خالد محمد الهندي1432

ي1433 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.2عبدهللا خالد محمود الفج 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.2نور ناض جاسم الزيد1434 جامعة الشر

ي1435 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.2نوره مشعل شجعان العتيت  جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب92.2ياش عبدهللا محمد حسن1436
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي1437 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.19سعد جابر فالح المطبى جامعة الشر

ى1438 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.19غال سعد مفرج المطبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.19سالم عبد هللا فايز الشمري1439

ر شعبان غلوم1440 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية92.19علي حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.18أحمد خالد فالح العازمي1441 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.18حصه نواف ابراهيم القصار1442 جامعة الشر

ية92.18آيه محمد يوسف صفر1443 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ى1444 ي سعود المطبى
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.18سعود ناشر

ى1445 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.16حسن حمد حسن المطبى

ى1446 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.15سعد سعود سعد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.15عبد هللا سالم علي المزين1447 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية92.14مها خالد شبيب العجم1448 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.14فارس صالح ابداح العازمي1449 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.14نوره فهد غافل العتيت 1450 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.14موضر مشعل مخلف مناج1451 جامعة الشر

ي1452 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.13البندري اسماعيل شاكر الحرب  جامعة الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.13فهيد خالد فهد الشمري1453

ى1454 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.12أنور منور خلف العبر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.12أفراح فايز حمدان الصليلي1455

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.12سميه دغيم طعيس رويعي1456
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى1457 ر ر العبر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.11لولوه حمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات92.11فواز سعد مصطفر الزامل1458 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.1عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الغربلل1459

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.1جنان فؤاد محمد المعراج1460 جامعة الشر

ي1461
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.1روان أحمد جاسم كلداب

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.1طيبه مبارك عبد هللا الهاجري1462 جامعة الشر

ي1463 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.1نصار منصور عوده العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.09عبد الرحمن وليد سعد الربيعان1464 جامعة الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور92.09نوره حمود مسلط الهاجرى1465

ر1466 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.09فهد بدر عبد الرسول سالميى جامعة الشر

ي1467 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.08ريما عبدهللا منور المطبى جامعة الشر

ر حمود الخرينج1468 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.08ساره حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.08ساره عبد الرحيم عبد القادر الشحان1469 جامعة الشر

ي1470 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة92.07مريم حسن عبد اللطيف الضفبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.07فهد فهيد صالح الحرب 1471 جامعة الشر

 فالح الفضل1472
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.07منار هاب

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.07عبدالرحمن عل عبدهللا القطام1473

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.06غزالن مجرى حرباش العتيت 1474 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية92.06فهد عبد العزيز مرزوق العازم1475

ي1476
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.06هال عوض عيد العدواب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.06روان جمعان ارويدان الجماح1477 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة92.05عبدهللا طه عبدهللا الذياب1478 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية92.05ساره راشد عبدالهادى العجم1479 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي92.05فاطمه احمد حبيب شكرهللا1480
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.05محمد خاطر محمد الخضر1481

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92.03عائشه علي صالح الشىط1482

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.03محمد عل محمد القالف1483
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.02وديان سعد محمد العازم1484 جامعة الشر

ي1485
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92.02روان حمد مطر الهرشاب جامعة الشر

ى1486 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر92.02مريم فارس كامل الضفبى

1487
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر92.01يزيد منصور سليمان الديحاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.01زهراء يوسف عبد هللا بوصخر1488 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92.01رتاج عل صالح المول1489 جامعة الشر

ي1490 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر92.01جمانه سالم عبد هللا الحلواج 
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية92.01تركي نايف فدعس العازمي1491 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92.01منار سالم مروى الشمرى1492
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل92بسام جاسم حسن ابراهيم1493

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية92الحياة رسلي ابراهيم بورسلي1494
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

يفة منذر عبدهللا العبيد1495 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية92شر

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية92الشيخه دالل فيصل مالك الصباح1496
ر
الجامعة االمريكية ف
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية92رواء جراح مرزوق الدوشي1497 جامعة الشر

ي1498
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92فاطمه خالد مطلق الهيفر جامعة الشر

 بدر محمد بستكي1499
ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية92لجيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92أحمد محمد عبد هللا الهزيم1500 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية92هديل عبدهللا جابر الجابر1501 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق92لولوة انور علي الفقعان1502

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.99خالد وليد أحمد العمر1503 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.98ريان يوسف ابراهيم الريحان1504

ى1505 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.98هبه احمد يوسف العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية91.97عبد هللا طالل يوسف خريبط1506
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق91.97طيبه عبدالعزيز عل النجار1507

ي1508
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.97خالد محمد أحمد دشت 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.96حمد خالد عبدالرزاق االبراهيم1509

ي1510 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.96سلمان عواد صالح المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية91.96عبد الهادي محمد سالم المري1511
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها91.96عبدهللا مشعل نجم النعمه1512
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.95عثمان عل نزال الحرب 1513 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.95خالد ضاري شالل الشمري1514

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.95عائشه عبدهللا هزاع العازمي1515 جامعة الشر

ر مشعل مهدي بشبى1516 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.94ياسميى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.94نوره عبدالوهاب محمد الربيع1517 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.94سلم عل ناض الجيعان1518

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.94عبدالرحمن سعد محمد العازم1519 جامعة الشر

ي1520 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية91.93فاطمه سالم علي العبر

ي1521 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.92فهد مزيد مزعل العتيت 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.92صالح حيدر صالح المزيدى1522

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.91ايالف جمال حسن محمد حيات1523

ف1524 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.91عبد العزيز جاسم محمد الشر

ر حبيب ابراهيم محمد1525 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات91.9حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.9متر طالل فراج السبيع1526 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.9سلمان فهد محمد الرشيدى1527 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.89محمد عبدالرسول مختار الخضبى1528 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.89غدير علي حسن أكب 1529 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.89منار جمال عبد هللا الحمدان1530 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.89عبدهللا مناجي محمد العجمي1531 جامعة الشر

ي1532
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.88طيف خالد عبد هللا كنكوب جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.88ود حمد حماد الشمري1533
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي1534 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.88محمد احمد محمد نافع المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.88آيه وحيد محمود اليتيم1535 جامعة الشر

ى1536 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.88محمد عل محمد المطبى

ية بتشعيباتها91.88ريان خالد حفيظ الذهت 1537 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.87دالل هالل محمد الدهينه1538 جامعة الشر

ي1539 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.87فيصل تركي واصل المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.87مها مبارك حمد العجم1540 جامعة الشر
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ى1541 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.86فجر مرزوق مطر المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ان حمدان عوض مطلق1542 ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.86نبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.86لولوه عبد العزيز محمد المانع1543

ي1544 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.86منار خالد شليوي    ح المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.85ايمان عل كريم عبد كرم1545 جامعة الشر

ي1546 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.85نورا طالل فهد الضفبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.84عبدهللا منذر دخيل المسيعيد1547 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.83زيد حرب  زيد السعيدى1548

ي1549 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.83فيصل خليل ابراهيم الظفبى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية91.82رهام مطلق سعد العازمي1550
ر
الجامعة االمريكية ف

ية91.81الجورى احمد محمد عبدالقادر1551 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة معمارية91.81سعود ناض حميد الحالق1552 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.81غال وليد خالد العازم1553 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.81محمد اسامه محمد تف 1554

ي1555 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.81غزالن سعود سالم العتيت 

ي1556 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.8شهد عبد هللا هزاع العتيت 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.8نوف محمد منصور السبيعي1557 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.8شدن جمال عبدهللا الوسمي1558 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي91.8جود احمد عباس الهولي1559

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.8محمد خالد فهد المعراج1560 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.8ساره عبد اللطيف وسمي الفضلي1561 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.8عبدالعزيز احمد النجار النجار1562 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية91.8مريم خليفه عبدالمحسن الصقر1563

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.79شهد ناض قحطان الفوزان1564 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.78جراح عادل محمد الكندري1565 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة91.78عاليه عماد احمد ابراهيم1566

ي1567 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.78ساره نواف عناد العبر جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها91.77مريم ناض خالد الهيلم العجم1568

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.77روان محمد حميد العازمي1569
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية91.76مالك خالد حمدان الرشيدى1570
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.76فهد سعد محمد العازمي1571 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.76منال ناض مشعل الشمرى1572

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.76هيا راشد شداد الرشيدى1573
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.75بدر ناض صغبى الهاجرى1574

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.74هديل ماجد عبدالرحمن سبت 1575 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.73مضاوى بدر فهد الحسيتر1576
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.73وهج شايم مسلم رشيدي1577 جامعة الشر

ى1578 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.72ساره مزيد عوض المطبى

ق االوسطبكالوريوس تسويق91.72نوره عامر هادي عامر هادي1579 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.72بندر زامل محمد الشمري1580 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.72عبد العزيز عمر عبد العزيز الفهد1581 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.72غتر خالد عبدهللا الصالل1582

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.71جميله عادل فهد العازمي1583

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.71سلمان ماجد مسلط العفاس1584 جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.7نوره منبى محمد العتيت 1585 جامعة الشر

ي فوزي يوسف العبدالرزاق1586
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر91.7ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.7أبرار جعفر عبد الجليل البقىسر1587 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.7طفلة يوسف هزاع الجدعان1588 جامعة الشر

ي1589
ر
اس عبدهللا مهنا العدواب الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية91.7نب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.7ابراهيم عباس أحمد الفيلكاوي1590 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.69عل فيصل محمد اكب 1591 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.69أنفال فؤاد جاسم علي1592 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.69أريام طالل مطلق الشهري1593 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.69شهد فالح سعيد العجم1594 جامعة الشر

ى1595 ه مطلق شليوي    ح المطبى ية91.67منبى ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي1596 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.66حصه معجب ساري العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.66بتول حمدان خالد النمشان1597 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة91.66عبدالعزيز نبيل سليمان العبدالجليل1598

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها91.66ساره عبد هللا راشد الصنيدح1599

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.65فوز بندر الحميدي الرشيدي1600 جامعة الشر

ر المزيد1601 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.65دانه علي حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات91.64نوره مشع مشع العجمي1602 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.64غيداء قاعد محمد المسعود1603 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.64محمد مشعل محمد الهاجرى1604 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.64فاطمه مشعل فهد عل1605 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.63مبارك حامد ناض الرشيدي1606 جامعة الشر

ي1607 ر ق االوسطبكالوريوس تسويق91.63أنوار أحمد معجون أحمد العبر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.63نور فؤاد عبدالرحمن الكندري1608

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.62جود محمد حمد العجم1609 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية91.62روان أحمد صالح سلطان1610

ي1611
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.61نوره علوش مبارك القحطاب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.61رغد وليد خالد مك1612 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.61عبد هللا عارف عل العريفان1613

ان1614 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.6حصه فايز محمد السمبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.6سعود مرزوق معيوف السعيدي1615

ي1616
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.6مفاز عبدالغفور عبدالغفور تيفوب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.6فرح عثمان زايد الرشيدي1617 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.6مريم احمد عبيد الضعيان1618 جامعة الشر

ر النكاس1619 ر هيثم حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.6حسيى جامعة الشر

ر عباس المويل1620 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.59زهراء حسيى جامعة الشر

ه بدر حمد السمدان1621 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل91.58منبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.57ايه جاسم حسن حسن1622 جامعة الشر

ي مؤيد يوسف الكندري1623 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.57روب  جامعة الشر

ر العجمي1624 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.57سعود فهاد حسيى جامعة الشر

ي1625 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.57خالد ثواب صالح العتيت  جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.55محمد عبد الحميد خليل الخليل1626

ر1627 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.55رتاج عادل اسد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.55شهد جاسم محمد الكندري1628 جامعة الشر
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 علي األنصاري1629
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.54ميثم حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.54عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الهاجرى1630 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.54يوسف سعيد محمد الخراز1631

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.53آيه يوسف ابراهيم الفيلكاوي1632 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.53عمر اسامه بدر البدر1633 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.52عمر عبدالعزيز حمود السعيدي1634 جامعة الشر

ى1635 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.52شهد عبدالمحسن عل العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.51ساره محمد فهد الدوشي1636 جامعة الشر

ي1637 ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية91.51نور أحمد عبدالرحمن العتيت 
ر
الجامعة االمريكية ف

ر الصائغ1638 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.51فجر محمد حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

1639
ر
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.5ساره احمد عبد هللا العدواب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر درويش عل1640 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.5فاطمه حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.5عبدهللا سالم عبدهللا عبدالهادى1641 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.5لولوه فهد علي التوره1642 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.49دارين وائل عبد هللا الخراز1643 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.49ريم هادى عبيد الحرب 1644 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.49أري    ج سحمي عطا هللا الهاجري1645 جامعة الشر

ي العازمي1646 ي العمبى
ر
ي محمد الف

ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.48ف جامعة الشر

ف1647 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.48عمر محمد نجم الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.48عبدالعزيز نواف اسماعيل ابراهيم1648 جامعة الشر

ى1649 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية91.48هبه عبد اللطيف عبد هللا العمبى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.47رغد منصور محمد عبيد1650 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.46فاطمه سالم محمد يعقوب اليعقوب1651 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.46ريان عبد القادر يعقوب البهدهي1652 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.46فاطمه عبدهللا أحمد العبيد1653 جامعة الشر

ى1654 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.46فهد شجاع ابراهيم المطبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.46لولوه عصام ابراهيم المذن1655

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها91.46آيه خزعل عبد الصمد عبد هللا1656
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت91.45فيصل عبد هللا مجبل العصيم1657 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي1658 ق االوسطبكالوريوس تمويل91.45بدر سالم محمد العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.45عائشه هويدي سعد العازمي1659 جامعة الشر

ي1660 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية91.44رتاج محمد عبدهللا العتيت 

ي1661
ق االوسطبكالوريوس تسويق91.43يعقوب علي يعقوب ماتف  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.43غدير غالي حمدان الشمري1662 جامعة الشر

ى1663 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.43محمد مساعد محمد العبر

ي1664 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.43سعود حمود خلف سعود المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.43مريم خالد كاظم االستاذ1665

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.42مالك خالد عسكر الجامع الرشيدي1666 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.42فاطمه هاشم عبدالرضا كرم1667 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.42أريام سعيد سعود الميع1668 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.42ساره محمد زيد الشمرى1669

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.41مريم صالح بدر الملحم1670 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.41عبد اللطيف محمد عبد اللطيف قبازرد1671 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق91.4الشيخة دانه مبارك الصباح1672
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي91.4شهد عل احمد الجدى1673

ي1674 يف المطبى ه مسلط قويعان الشر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.4منبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.39نوف فهاد طالع الصليل1675

 محمد الهاجرى1676
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.39مريم شاف جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.39يوسف محمد صالح الشمري1677 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.39الحسن عل محمد اسد محمد1678 جامعة الشر

ر التميمي1679 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.38رؤى مشعل حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.38محمد غانم سفر الهاجرى1680 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة91.38ليان احمد يوسف العصيم1681

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.38محمد جاسم محمد العازم1682 جامعة الشر

ى1683 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.38يوسف الهاب سباح المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.38عل خليل عواد عبدهللا العازم1684 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.37خالد سالم عبدهللا عبدالهادى1685 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.36باسل سالم مبارك راكب1686 جامعة الشر

ر محمد1687 ر عبدالعزيز حسيى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر91.36حسيى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.36آيه علي غلوم بوالبنات1688 جامعة الشر

ي1689 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب91.36أري    ج خالد جزاع العبر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.36نور محمد علي الصعيليك1690

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.34خالد فهد خلف الصليلي1691

ي1692 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.34اليمامه عبد اللطيف حرير الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.32فهيد فالح فهيد العجم1693 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.32أمينه محمد عبد هللا الحاتم1694

ي1695  علي هالل الحرب 
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.31لجيى جامعة الشر

ر عدنان عبد الكريم الضاف1696 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.31حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات91.31فهد خالد ابراهيم السميط1697 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.31مهدي محمد أحمد مهدي1698 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.31محمد عيد علي الحمدان1699

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية91.3عواطف محمد نايف ابوظهبى1700

ر عبد الغتر القالف1701 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.29فاطمه حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.29آيه نواف احمد بوحمد1702 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.29مريم مناور فالح العازم1703 جامعة الشر

ي1704 ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.29أري    ج محمد عاشور لبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية91.28عبد العزيز عبد اللطيف محمد المطوع1705

ر البلوشر1706 ية91.28مريم اسامه علي حسيى ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.28عبد العزيز عبد الرحمن عبد الرحمن الرشيدي1707 جامعة الشر

ى1708 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.27الماس صالح سعد العبر جامعة الشر

ي91.27محمد عيد غايب الرشيدي1709
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت91.26دانه سند حمد عل1710 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.26الجوري سعود علي الهاجرى1711 جامعة الشر

ر عل الكندرى1712 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.25حور حسيى جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.24رغد سيف فهد العجم1713
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.24يوسف محمد عيىس عيىس القروي1714 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.24احمد سعد مطلق الراججي1715 جامعة الشر

ى1716 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.24فالح ناض فالح العبر
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ي1717 ي الحرب 
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.24يوسف خالد الف جامعة الشر

ه مبارك سلمان الهبيده1718 ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.24منبى جامعة الشر

ي1719 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.23عبدالمحسن مشعل عجمي الظفبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.23نوح حمزه حبيب االبراهيم1720 جامعة الشر

ر عادل احمد الشىطي1721 ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.23حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي91.23هاجر عبد الرحمن عبد هللا العمبى1722

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.22عائشه يعقوب يوسف الرجيب1723 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.22محمد هذال محمد الدوشي1724

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة91.22فاطمه عصام ابراهيم الفويرس1725

ر عل القطان1726 ية91.2مريم حسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.2فهد عبدالرحمن محمد الكندري1727 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.2ضج العالم جاسم محمد العصفور1728 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.2يوسف حمد السيد عبدالجليل1729 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.2الغاليه طالل محمد السويحل1730 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية91.2فاطمة محمد عبدالرحمن الكندري1731

ي1732 ق االوسطبكالوريوس هندسة مدنية91.2فجر علي دحيم المطبى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق91.2نوره خالد جاسم السبيعي1733

ه محمد يوسف الشالل1734 ية91.2منبى ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.2محمد حسن حمد الشمري1735 جامعة الشر

ي1736 ر ي العبر
ر
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.19رتاج مشعل سعد الدلماب

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.19رتاج راشد خميس الخميس1737 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.19مريم احمد علي العازم1738 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.19أنوار عويد عشوى العالط1739 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية91.19آالء عادل سعيد جاسم1740
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.18شيخه فاضل عباس ابراهيم1741 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.18نوره فايز عبد هللا الشمري1742

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.18خالد فيصل عبد الرحمن الشالج1743 جامعة الشر

ي1744 ي    ع الحرب  يفه متعب مساعد مصبى ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.17شر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.17ليان فراج ناض فراج الفراج1745 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.16دينا محمد عيدان العيدان1746 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل91.16ابراهيم خالد ابراهيم العيىس1747 جامعة الشر

ي1748
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.16فاطمه فهد حمد الحبىسر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.16حمود نواف عبدهللا الوطيان1749

ى1750 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.15عبدالهادي محمد هادى العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق91.15نواف ياش احمد مانع1751 جامعة الشر

 بوجاللي1752
ية91.15حسن مجتت  رياض خضر ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى

ر
الجامعة االمريكية ف

ر سالم النغيمش1753 اندبلوم هندسة محركات هياكل91.14ضارى حسيى كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.13امل نصار زبار الفضل1754 جامعة الشر

ر راكان شعيفان العتيت 1755 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.13لجيى

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية91.13فهد احمد حمد هويدي1756
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى1757 ي91.12عبدالرحمن مشارى عبدالرحمن المطبى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها91.12جراح فيصل احمد عبدهللا1758

ونيات واالتصاالت91.12رتاج وائل خبى هللا الشمرى1759 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي1760 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.12مريم علي رشود العبر
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ي1761 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر91.12فيصل أحمد غريب العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية91.12هال حمران عبدهللا العجمي1762

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية91.12ريم عبدهللا فرج القطان1763

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.11اشاء سعيد سعود الهاجري1764 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91.11ساره خالد سعود الجبل1765 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.11لولوه وائل سوادي شهاب1766

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.11محمد جمال حميد الخالدى1767 جامعة الشر

ي1768 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.11ساره خالد محسن المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة91.1ياش محمود كاظم الغضبان1769 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.1خالده عبدهللا ابراهيم أسود1770 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.1ايمان صالح نعمه الشمرى1771 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق91.1عاليه عبدهللا عبدالكريم البحوه1772 جامعة الشر

ي خليل ابراهيم الخراز1773
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية91.1موضر

ية91.09ساره ابراهيم عبيد الشمرى1774 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

1775
 
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية91.09رغد طالل خلف الطرف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر الحشاش1776 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.09عمر نبيل حسيى

ي1777 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.09الجازي ناض سعد الزعت  جامعة الشر

ية91.08الجوري بندر عبدالمحسن عبدهللا عادي1778 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

1779
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.08عبدهللا عبدالعزيز عبدالرضا معرف جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.08محمد ناض بدر المكيمي1780

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.08مشعل خالد مصطفر الزيد1781 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.08رؤى راشد احمد راشد ابراهيم عيىس الجساس1782 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات91.07علي ناض عبدهللا عساكره1783 جامعة الشر

ر1784 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.07ناض احمد عبد هللا حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.06ريماس مبارك سعود السبيع1785 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة91.06نور هادي ابراهيم األربش1786

ة سعود غنام العجم1787 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.05منبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.03فاطمه مبارك جابر النصار1788 جامعة الشر

ى1789 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91.03عاليه حسن عبد الهادى المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.03حوراء اسامه منصور الحواج1790 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91.03محمد بندر محمد الهاجري1791 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91.02رحاب احمد عيد محمد عمر الجويشى1792

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية91.02خالد فالح سحمي الدوشي1793 جامعة الشر

 سليمان عبدالرحيم أمبى1794
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية91.01مصطفر كلية الشر

ي1795 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر91.01جنان هيثم صالح الضفبى

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية91.01متر حسن سليمان الصفار1796
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91عبدالوهاب عثمان حمد السعيد1797 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية91سماء عادل يوسف السبيعي1798 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية91جاسم محمد عبدالمجيد بوعباس1799 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل91موش محمد احمد المكيمي1800 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية91مريم مبارك محمد الهاجري1801 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق91سيد جاسم احمد سيد عبد هللا الرفاع1802

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية91نوره أحمد مزيد نومان الزعبوط1803
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية بتشعيباتها91جورى حمد عبد هللا الخضبى1804 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.99نوره فهد محمد العجمي1805

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.99مريم محمد برغش الشمرى1806 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.99مشارى مساعد عبد هللا بوحيمد1807 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي90.99فاطمه فهد صالح المزيد1808

ى1809 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.99محمد خالد مشعان العبر

ر دواس مانع دواس1810 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.98عبد المانع حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.98حنان سعود عبدالكريم الحوطي1811 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.98محمد مشارى علي المسباح1812 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.98أروى ممدوح سالم الحرب 1813

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات90.98عبدالعزيز نجيب مصطفر الزيد1814

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.97مريم أحمد محمد الرجيب1815 جامعة الشر

ه ناض محمد الشي    ع1816 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.96منبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.96روان علي أحمد العامر1817 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر90.95محمد عبد هللا محمد الدمجر1818

ه عبد هللا سعود الحامد1819 ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.95منبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.94أفراح صالح راشد أبو ردن1820 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.93محمد سعود محمد العازمي1821 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي90.92سارا حمود ناض السامح1822

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.92نايف فهد بدر العتيت 1823 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.92عبدهللا طالل عبدهللا العصيمي1824 جامعة الشر

ى1825 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي90.92غال فهد عويد العبر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.92أسماء أحمد ناض الجاش1826

ى1827 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.92فهد مشارى مطر العبر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.91بدر خالد محمد الخلف1828

ي1829 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.91عبدالعزيز عيىس شدهان العبر جامعة الشر

ى1830 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.9آالء عبد الوهاب عبد هللا اسبى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل90.9صقر رسلي حمد بورسلي1831

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.89مضاوي محمد رسام الهاجري1832

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.89فارس عبدهللا عبدالرحيم الفارشي1833 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.88وفاء محمد سالم العجمي1834 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.88أمينه اركان عبدهللا سليمان1835

ي عبدهللا السبع1836
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.88عبدهللا هاب

ونيات90.88عبد هللا يوسف عبد هللا الشداد1837 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر1838 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.88عل أحمد محمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.88فاطمه بدر نعيم العجمي1839 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.87غدير عل فاضل القطان1840 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.87محمد عل شبيب العازم1841 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.86فارس سلمان حمد الشمالن الرومي1842

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.86زهراء علي يعقوب حسن علي1843 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.86عثمان عبد هللا احمد الراشد الحميدى1844

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.85نايف احمد مطلق الشليم1845 جامعة الشر

ي1846 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.84شوق صالح محمد العتيت 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.84غال حمران عبدهللا العجم1847

ي1848 ر ي أحمد خليفه العبر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.84عذب  جامعة الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي90.83هدى فهد عبدالرحمن الهولي1849

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.83عبدهللا ابراهيم عبدهللا البناى1850

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.82محسن غنام محسن العجم1851 جامعة الشر

ي1852
كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي90.82طيبه حمد جاسم عبداللطيف الحميضر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.81علي ناض امبى صباغ1853 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.81عاليه عبد هللا ابراهيم أحمد1854 جامعة الشر

يكان1855 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر90.8نور وليد خالد الب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.8منيه عبدهللا علي الصانع1856 جامعة الشر

ي1857
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.8آيه طالل محمد أشكناب جامعة الشر

ي1858
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.8أوراد سعد حمود العدواب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.79آالء خالد دريول الشمرى1859 جامعة الشر

ية بتشعيباتها90.79فرح بدر خلف الحرب 1860 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.79نجال حمود ناض السامح1861

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.79دالل صالح سعود العازمي1862
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى1863 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.78سلطان ناض نهار المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.78أنفال مجبل صالح مليس1864

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.78عبدالرحمن فهد خليفه المتعب1865 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها90.77محمد خالد محمد العجمي1866 كلية الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.77آسيا محمد مراد شمس الدين مراد1867
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.76ريان طارق ابراهيم الشيحه1868

ه فيصل مطلق العازم1869 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.76منبى جامعة الشر

ي1870 ية90.76اسماء عطاهللا بيشان الحرب  ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي1871 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.76رهف سالم عوض الحرب 

ي1872
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب90.75عمر هاجد محمد الهطالب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.75هند فايز فالح رغيان1873

ر بوحمد1874 ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.75علي محمد حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.75ناض فالح نزال الشمري1875

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.75عيىس نبيل حمد العون1876 جامعة الشر

ى1877 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.74مها مسفر مليح المطبى جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها90.74عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا مراد1878
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.73دانه عبدهللا ضبيب الرشيدى1879 جامعة الشر

ي90.72سلمان عبد هللا عماش الحرب 1880
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي1881
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.72سليمان هادي سليمان الخليفر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.72ريان خالد عبد هللا الشوي    ع1882

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.72عبد هللا محمد غلوم العوضر1883 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.71أفراح بدر خليفه العيفان1884 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.71فرح عبد هللا مبارك العازمي1885
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.71نور فهد فوزي السالم1886 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.7رتاج حامد موهج الشالج1887 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.69دالل فالح حسن العباد1888

1889
ر
ية90.69مشعل سعد عايض القحطاب ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.69عمر صالح فهد العازم1890 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات90.69مبارك بدر فهاد الفهاد1891 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات90.69مريم حسن طاهر البدر1892
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ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.68علي أحمد عبدهللا الدري    ع1893 جامعة الشر

ية بتشعيباتها90.67ناض اسامه سمحان السمحان1894 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.67اري    ج مشارى سالم مرزوق السالم1895 جامعة الشر

ية90.67صديقة عادل موش الحداد1896 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.67عائشه عبد العزيز سعود العازم1897 جامعة الشر

ي1898 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.66محمد يوسف حسن الحرب 

ر بالل محمد1899 ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.66عل حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.66سلمان عبدالعزيز ناض الرشيدي1900

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.66ماطر خالد ماطر الرشيدي1901

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.65عبدالرحمن غازى شقبى العتيت 1902 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية90.65مريم حسام غال الخصيل1903
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.65أحمد علي عبدالرحمن الهولي1904

ي1905
ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.65يوسف محمد عباس دشت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.65محمد حسن رجب بوشهرى1906 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.65طيف عبيد فليفل الداهوم1907 جامعة الشر

ر محمد الفيلكاوي1908 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.64عمر حسيى جامعة الشر

ي1909 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.64حصه سليمان عبد هللا الفالج  جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.64لينا احمد مرم الرويع1910
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.64مريم مرزوق سعد العبدهللا1911 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.64أمينه عبد هللا راشد باش1912 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.63مضاوي حاى احمد الحاى1913

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.63محمد فهد مطلق العتيت 1914 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.63بدر فارس عبدهللا الكندري1915 جامعة الشر

ى1916 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.63فهد سالمه عيد العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.62سمو طالل فيصل العون1917 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.62نوره خالد مبارك شي    ع1918 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.61موش محمد ناج  العازم1919 جامعة الشر

ى1920 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.61عمر احمد راشد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.6الدانه ناض رسام الهاجرى1921 جامعة الشر

ي الناض1922
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق90.6ليان خالد الف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.6الجوهره خالد محارب الجسار1923 جامعة الشر

ي    ج1924 ه أحمد محمد الشر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق90.6منبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.6دانه يوسف مبارك المباركي1925

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.6يافا مزيد حمد القصار1926

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.6ثامر احمد مجبل العازم1927 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر90.6ابراهيم حمد ابراهيم الحساوي1928

ول90.6صبا ناض يوسف العيدي1929 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.6شعالن محمد حسن العجمي1930 جامعة الشر

ي1931 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.59عائشه نواف محمد الحرب  جامعة الشر

اندبلوم هندسة محركات هياكل90.59سعود عزيز سلمان السويط1932 كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.59عبدهللا عايش ذري    ع الهاجري1933

ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.59فاطمه وليد حمود الشىط1934 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.59زينب محمد منصور القالف1935 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.58عمر سليمان خليل الشىطي1936 جامعة الشر
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ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب90.58سندس عبيد فالح العجم1937
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر شاغول1938 ي الكويتبكالوريوس محاسبة90.58زينب عل حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.58حور احمد علي العيبان1939

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها90.57أحمد عبد الحميد محمد الفيلكاوى1940
ر
الية ف الكلية االسب 

ي1941 ى العتيت  ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.57مبارك عبد هللا مبارك الجب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل90.56زينب محمد احمد جعفر1942 جامعة الشر

ي1943 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.56راشد محمد حسن العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.55محمد خالد ناض الغضورى1944

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.55عبد هللا مجبل عبد هللا الفرج1945 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.55شيماء مبارك فاضل العجمي1946 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.54نواف فايز مجبل الشمري1947

ى1948 ر نايف احمد سناسبى ق االوسطبكالوريوس هندسة ميكانيكية90.54حسيى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.53أبرار وليد جواد الجزاف1949

ي1950
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كهربائية90.53عبدالعزيز احمد عبدهللا السياف جامعة الشر

ر العجم1951 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات90.53محمد فالح حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.53مالك محمد قاسم حميد قاسم جاسم البالم1952 جامعة الشر

ي1953
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.53شعاع مشعل جلوي العدواب جامعة الشر

ي1954
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات90.52سعود مشعل حمدان العدواب

ر
الجامعة االمريكية ف

ية90.52عبدهللا محمد مطلق العازم1955 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ى1956 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.52دانه ناض سهيل العبر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.51شهد عبدالرحمن محيسن الصليلي1957

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.51ناض حمد سالم العجم1958 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.51دعيج وليد خالد نهابه حماده1959 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.51عبد هللا لؤى عبد هللا جمال1960

ى1961 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.5أفنان عواد فالح العبر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.5ريان جابر سالم مطلق مرزوق صعفاك العازمي1962
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ء مطلق غصاب الفضل1963 ي
ية90.5ضر ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.49سعود رباح مبارك الرباح1964 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.49محمد صالح أحمد الحداد1965

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.48محمد ناض حمد العجمي1966 جامعة الشر

ي1967 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية90.48دالل خليفه هزاع المطبى

ية بتشعيباتها90.48أمل مضج مبارك العازم1968 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.48رانيه أكرم محمد بوهدور1969 جامعة الشر

ى1970 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.47مطلق ممدوح مطلق العبر

1971
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.47سلمان فيصل بدر آب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.46شيخه صالح عبدالعزيز المديرس1972 جامعة الشر

1973
ر
ر سالم عل العدواب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر90.45حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر90.45سلمان مشعل سهو الخالدي1974 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.45بندر ضاج عبدالحميد بندر1975

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.44أحمد محمد أحمد بوقريص1976

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية90.44باسل فيصل بدر الجري1977
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.44شيخه علي مبارك المول1978
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.43أريام ناض مسفر العجمي1979
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى1980 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.43عائشه عبدالرحمن خضر العبر
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ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.43راجح سالم راجح العجم1981 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.43جسار عبد هللا محمد الجسار1982

ي1983 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي90.43اشار مشعل ماطر العبر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.42دليل بدر عبد هللا الرشيدي1984

ى1985 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.41ناض محمد نايف المطبى جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.41عببى وليد صالح العتيت 1986

ية90.4آيه اسماعيل عباس التميمي1987 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم90.4ناض بدر عيد بن عيد1988
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.4شهد حمود خليفه البادي1989 جامعة الشر

ر باسل جاسم العبيد1990 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.4ياسميى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.4جنا خالد علي قمب 1991 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل90.4حال مساعد ابراهيم السند1992

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية90.39سعد رشيد سعد الصواغ العازمي1993
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.39عبدهللا سطام مفرح الحرب 1994

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.38حصه مبارك حمد العجم1995 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.36محمد عبدهللا عبدالهادي الراججي1996

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.36محمد ضاري سلطان فيحان1997

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.36زينب خالد عبد االله عبد هللا بوزيد1998 جامعة الشر

ي1999 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.36تركي مشعل علي العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.36بدر خالد بدر الطاحوس2000 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.35غال محمد يعقوب الماجد2001 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.35عليا عبدهللا عبدالرحمن العساكر2002 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي90.35شيخه سعد هزاع الخالدى2003

ي2004
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.34سكينه علي خالد دشت  جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.34فالح ناض فالح الركيت 2005

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.33دالل خالد سامي رجب2006 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.33لطيفة عبد العزيز محمد المبيلش2007 جامعة الشر

ي2008
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.33مالك محمد عامر المسباح المريجر جامعة الشر

ى2009 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.32نوره غازى خالد المطبى

ر ضخوه2010  علي حسيى
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية90.31حسيى كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.31عبداللطيف فهد عبداللطيف المزيد2011 جامعة الشر

 عبد هللا البغل2012
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.31مريم هاب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة90.31محمد عادل عبدالعزيز الدوب2013

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.31مريم بدر عبدهللا العازم2014 جامعة الشر

يده عتيج العازم2015 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية90.31طيف شر كلية الشر

ي2016 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.31فرح سعد سعود المطبى جامعة الشر

ى2017 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.3منور عبد هللا مناور المطبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.29غاليه عبدهللا محمد القعود2018

ي2019 ية90.29مشاعل مطلق قبالن العتيت  ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي الكويتبكالوريوس محاسبة90.29روان مسلم احمد القطان2020
ر
الجامعة االمريكية ف

ر محمود منصور2021 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر90.28علي حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.27آيه خالد محمد بوغيس2022 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.27مريم محمد علي زكريا2023 جامعة الشر

ى2024 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.27أبرار أحمد عيىس العمبى
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كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.27عبد الرحمن عدنان مرشد السليمان2025

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.26روان فالح محمد العجم2026 جامعة الشر

ونيات واالتصاالت90.26مريم محمد مطلق البنيان2027 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى2028 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.25سلطان عبدهللا محمد العبر

ر الغانم2029 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات90.24حصه عل حمود شاهيى

ية90.24فدك خالد عبدالوهاب الدشت 2030 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.24عثمان محمد عثمان سالمه الزعت 2031 جامعة الشر

ر محمد2032 ر احمد حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.23حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.23عاليه ماضر فهد العازم2033

ر االنصارى2034 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.22هيا عبد العزيز ياسيى جامعة الشر

ء محمد جاسم الطيار2035 ي
ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.22ضر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.22جنا عبدهللا حمود بوحمد2036 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.22صالح محمد مساعد الحريج 2037

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.22ثامر أحمد غازي الرشيدي2038

ية90.22عمر ابراهيم نونان الرشيدى2039 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.21سعد صالح احمد العامر2040

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية90.21آمنه حسن عبدالكريم حيدر2041

ازى2042 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.21أوراد فهد دهمان الب  جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.21عبدهللا عبدالمحسن عواد الخالدى2043

ي2044 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.2ناض محمد ناض سودان العبر جامعة الشر

ي سعود الرشيدي2045
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.2عبدهللا هاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق90.2فاطمة يعقوب يوسف العسماوي2046 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.2بدر مشاري نجم القطان2047
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.2دالل حمد حمود الصباح2048 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق90.2عبدالرحمن سامي عبدالرحمن العواد2049 جامعة الشر

ي2050 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.2فرح احمد فهد المطبى جامعة الشر

ي2051 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية90.2عمر يوسف عاجل الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.2يوسف عبدالوهاب عبدهللا جوهر2052 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.2علي عبدالعزيز هاشم الطاهري2053

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.19ساره هادى محمد العجم2054 جامعة الشر

ي2055  علي العتيت 
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.19علي حسيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.19مشعل احمد عقيل الشعالن2056

ي2057
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.18دانه فيصل محمد الشدوجر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.18ناض فهد صالح الرغيب2058 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.18مريم محمد عبدالعزيز الفرج2059 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر90.18أحمد طالل قاسم السبع2060

ي العجمي2061
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.18مريم نواف مرضر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.17كوثر فيصل محمد دشت 2062

ر مطر2063 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.17عل عقيل حسيى جامعة الشر

ى2064 ر ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.17ريف احمد عل العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.16دانه سالم سعود العويس2065 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.16نوره منصور محمد العجمي2066 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.16عبد العزيز أحمد مخلد الصواغ العازمي2067

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.16يوسف يعقوب حيدر احمد حيدر2068
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ي2069
ر
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.15شهد فالح نهار الديحاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.15ساره عادل طاهر بوحمد2070 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.15الجازى بدر ناض الشمري2071 جامعة الشر

2072
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.15مناي محمد راشد الخراف جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.15أصاله سمبى مالك العطوان2073 جامعة الشر

ي2074 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.15عاليه عبدهللا عبيد المطبى

ر العجم2075 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.15ريم فيصل حسيى

ء مطلق غصاب الفضل2076 ي
ر
ية90.15ف ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ر االنصارى2077 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.14خلود خالد حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.13ساره طلق مريزيق الرشيدى2078 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.13صفيه احمد عل السعد2079 جامعة الشر

ر2080  محمد عبد الحسيى
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.13اسامه مصطفر

ي2081
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.13ساره مشعل حمود العدواب جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.13فوز سالم حمد الرشيدي2082
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.12كريمه نواف عبد الرضا كرم2083 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90.12يعقوب يوسف صفاء الرفاع2084

ق االوسطبكالوريوس محاسبة90.11مي عادل عل سليم2085 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.11مشعل سعد عمبى العجم2086 جامعة الشر

ي2087
ر
ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات90.11عبدالعزيز خالد عبدهللا الديحاب جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.1تغريد صادق عبدالمحسن الشمري2088

ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.1مروج وليد حسن الخلفان2089 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90.09هاشم احمد ابراهيم محمد2090

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.09عبد هللا ياش يعقوب الضويج2091 جامعة الشر

ر2092 ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.08دانه يوسف حمد سالميى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل90.08سليمان سامي سليمان العثمان2093
ر
الجامعة االمريكية ف

2094
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة كيميائية90.07مريم خالد نهار سعد العدواب جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.07فجر عواد سعود السعدي2095

2096
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات90.07بدريه احمد عبدهللا القحطاب

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.07بتول يحتى منصور عبد العزيز2097

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.07نوره سعود فارس السبيع2098 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.06زينب مصطفر خليل يتيم2099

ي2100 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.06خالد عبد الرحمن وادي العبر جامعة الشر

ى2101 يد المطبى ي الكويتبكالوريوس محاسبة90.06عبدهللا صالح شر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر90.05مناع فهد حماد حماد العجم2102

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.05فهد عبد الرحمن فهد الرميضر2103 جامعة الشر

ى2104 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.05دانه زيد محل الضفبى

ي2105 ي90.05مشعل فهد علي العتيت 
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية90.03نور سليمان أحمد السليم2106 كلية الشر

ي2107 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر90.03دانه محمد سعيد المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.03مريم محمد خليفه االصفر2108 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية90.03أريام صبيح سلطان جحيش الزعت 2109
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية90.02خالد هديبان ناض الدوشى2110 كلية الشر

ر مال هللا2111 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90.02دانه عماد حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية90.02حمد سالم صباح الشمرى2112
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب90.01يوسف سعود غال الخالدى2113

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها90.01محمد عماد شاكر سباع2114
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات90ريان اسامه عبدالوهاب القطان2115

ه عادل ابراهيم االبراهيم2116 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة90منبى

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية90حمد ناض نايض الرشيدي2117
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2118 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق90مزيد نواف مزيد المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية90ساره عبدالعزيز صادق العوض2119 جامعة الشر

ى2120 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.99عبدهللا سعد فهد المطبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.99خالد ناض محمد الحرب 2121

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.99بدور حمد ابراهيم المطوطح2122

ي2123 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.99شهد جالل علي العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.99نوره فيصل راشد شنيب 2124 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.99دانه محمد صالح الفودري2125 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.99شيخه مبارك بداح الحجرف2126 جامعة الشر

ي2127
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.98حسن عبدهللا احمد معرف

ى2128 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.98متعب نايف متعب المطبى

ي الرشيدي2129 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.97ليل سعود طلق الجنوب  جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.97شهد سالم حمد المرى2130

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية89.97بدور يوسف محمد عل مراد2131
ر
الية ف الكلية االسب 

ية89.97أبيار علي قاسم جعفر قاسم2132 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.97محمد نايف جديان البغيل الرشيدي2133 جامعة الشر

ية بتشعيباتها89.97مهدي عقيل حمزه علي2134 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ى2135 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.96ناض فايز مسعد المطبى جامعة الشر

ي2136 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.96ريميه حمود جلوي العبر

ي    ع2137 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.96اروى عارف عل المصبى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.96رتاج عبدالعزيز اسماعيل الفيل2138 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.96محمد احمد يوسف طالب2139 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.95محمد مشاري نهار الصانع2140

اك2141 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.95بدور عيد محمد الب  جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.94يحتى حمد راشد الهران2142

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.94عبدهللا مشاري محمد عبدهللا2143 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.94ساره يوسف مجبل الغريبه2144

ية بتشعيباتها89.94حور بسام محمد مشعل العازمي2145 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.94يوسف بسام يعقوب بوالبنات2146 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها89.94محمد مبارك سعد غريب2147
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي89.93شهد بشار أحمد القالف2148
ر
الجامعة االمريكية ف

ى2149 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.93أري    ج عادل محمد العبر

ي2150 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.93عبدهللا سعد عايض العتيت 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.92هاجر رائد ذكر هللا الذكرهللا2151 جامعة الشر

ر الدشت 2152 ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.92آيه احمد حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.92فرح وليد جابر الهاجري2153 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.92شيخه خالد صالح المهيتر2154

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.92روان فيصل عجيل الشمرى2155

ر عبد الرحمن محمد السلطان2156 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.89حنيى جامعة الشر
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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.89محمد حبيب أحمد الكندري2157

ي2158 ه صالح راشد الجليت  ية بتشعيباتها89.89منبى ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

اح2159 ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.88عمر جاسم محمد الشر جامعة الشر

ى2160 ر  العبر
 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.88أنوار فيصل طرف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.88نوره سام عوض ظاهر العازم2161 جامعة الشر

ى2162 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.88شيخه مهل عزاره الضفبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.88ريما محمد ثامر العازم2163 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.87فاطمه محمد احمد ابراهيم القالف2164 جامعة الشر

ي2165 ق االوسطبكالوريوس تسويق89.87نوريه خالد سند بن خضبى المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.86عبدهللا وليد ارحمه عبدهللا ارحمه2166 جامعة الشر

ي2167 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.86متعب عايض حمود المطبى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.85فهد ناهض بصيص العجم2168

ى2169 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.85ود فايز هاشم العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.84أريام عادل محمد الربعي2170 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.84عائشه هزاع احمد الهزاع2171
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.84شهد ناض محمد الهاجرى2172 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.84شهد ثامر عبدالحميد البناى2173

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.83سدن طارق عبدالنت  الجزاف2174

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية89.83عبد هللا نادر عبد هللا الحرب 2175
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.82سعود خالد سعود باقر2176

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.82أالء يعقوب أيوب حيدر2177

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر89.82تليلة خالد فهد الثويتر2178

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.82عباس عبدالعزيز عباس جريدان2179

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها89.8جاسم محمد عبدالصمد األربش2180
ر
الية ف الكلية االسب 

ي خالد2181
كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.8فهد عل عبد الرحمن بن عريعر البتر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل89.8بسمه نزار محمد المطوع2182

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة89.8الغاليه فضاله عبدالعزيز الجري2183

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.8جاسم محمد جاسم بن سالمة2184 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.8عمر حمد طواري الطواري العازمي2185 جامعة الشر

ان الرشيدى2186 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.8اسيل عل عنبى

ر شمساه2187 ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.79مهدي بدر حسيى جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية89.79المها جابر نومان السعيدي2188

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.79عمر محمد يوسف كندرى2189 جامعة الشر

ر2190 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.78أسماء يوسف عل اميى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.78مطلق محمد مطلق الرشيدى2191

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.78ساره نوار جازى نوار العتيت 2192 جامعة الشر

ي2193 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.78جمايل محمد صنت المطبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.77محمد راشد محمد لعليثه2194

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.77وضحه عبد هللا محمد العجمي2195 جامعة الشر

2196
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.77ماريا حسن عل عباس عباس اشكناب جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.77فرح صالح خالد السوارج2197
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.76زينب محمد عل احمد باش محمد عل باش2198 جامعة الشر

ر الفيلكاوي2199 ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.76جاسم محمد حسيى جامعة الشر

ي خاجه2200 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.75جمانه سليمان حاج  جامعة الشر

Page 50 of 133



الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.75الجود مشعل محمد صياح الزعت 2201 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.75مشعل جاسم محمد مال عل2202 جامعة الشر

ي2203 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.74ريان عادل عايض العبر جامعة الشر

2204
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.74سالم مساعد سالم العدواب جامعة الشر

ر عفان محمود الفيلكاوي2205 ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم89.74حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2206 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.74رغد حمد جفال الظفبى

يف عيد العازمي2207 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.74زيد شر

ية بتشعيباتها89.74محمد محمود عباس رمضان2208 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.74الجورى فالح ناض العجم2209
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.74مريم ياش عبد الجليل البحرى2210 جامعة الشر

ي2211
ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.74ألطاف سلمان حسن البلوشر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.74ملوك مشعل خليفه الخضر2212

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها89.74عبدهللا سالم أحمد الصباح2213

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.73دالل علي عبدالرحمن العربيد2214

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.73آيه حمزه عبد هللا غلوم2215 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.71سلم خالد فهد الشمري2216

ي2217 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر89.71عبدهللا طالل عبدهللا المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.71ساره حمد فالح البذالي2218

ى2219 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.71مريم بدر كايد العبر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.71فاطمه أنور علي حيدر2220

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.7لم راشد عبدالهادى العجم2221

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة89.69انتصار صالح محمد الشمرى2222

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر89.69فيصل رائد فيصل العتيت 2223

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.68ريم سالم محمد الشامرى2224

ي2225 ر المطبى ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.67حنان بدر حسيى جامعة الشر

ى2226 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر89.67عبيد خليفه عبد هللا عوض المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ية89.66فاطمه فيصل أحمد الوزان2227 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.66انوار علي يوسف سالم2228 جامعة الشر

ي العتال2229 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي89.66طيبه مساعد يحتى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة89.65عبدالعزيز أحمد عبدهللا مال هللا2230

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.65ريماس يحتى موش العازم2231 جامعة الشر

ه خليل محمد الرفاع2232 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.65منبى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.64شيخه أحمد حسن الراشد2233

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.64ريان فهد احمد السلطان2234 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.63عيىس توفيق عل حسن عاشور2235

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.63علي احمد علي الصحاف2236 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.63مريم حيدر حبيب كمال2237

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.63سالم مبارك طلق الرشيدي2238 جامعة الشر

ية89.62هبه راضر نايف فيصل2239 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.62محمد عبدهللا حمد هادي العجم2240

ية بتشعيباتها89.61خالد يوسف عبد الرحمن محمود2241 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.61سعاد طارق ناض العرفج2242 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.61مزنه عبدالعزيز محمد الدوشي2243

ي2244
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.6مها نايف رافع الديحاب جامعة الشر
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ى2245 ر ر محمد العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.6بدور حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.59سعد عبدهللا ضافر الهاجرى2246 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.59آيات عادل حبيب سليم2247 جامعة الشر

ر محسن الصايغ2248 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.58فاطمه حسيى

ى2249 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.58عبد هللا فهد خلف العبر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي89.58يوسف وليد يوسف معتوق2250
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2251 ر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.58عبدالعزيز مشعل محمد العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.57شوق احمد حمد فهيد حمد الملهوف العازمي2252
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.57طيف عبد السالم عارف البقعاوي2253 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.57فيصل صالح حمد السهيل2254

ي2255 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة89.56غال مساعد بىطي العتيت 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.56عائشه راشد حمود مكمخ2256 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.56آيه محمود جاسم عرب2257

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية89.56لولوه فواز محمد التميمي2258 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.56نوره سند محمد العجم2259
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق89.56غال سالم عبدهللا الفضل2260

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.55عثمان حمود عبدهللا الشمري2261
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2262
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.55سلطان جابر عسكر القحطاب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.55ليل عادل مرزوق العيىس2263

ى2264 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.54الحميدى مرشد حميدى المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.54هيا سالم محمد التوره2265 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.54نوره عبد هللا عبيد السهلي2266

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.54عبد الرحمن بدر محمد العوضر2267

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.54فاطمه نافل ناهض العجم2268 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.54أحمد فالح محمد الهاجري2269

اك2270 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.54فاطمه يوسف محمد الب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.53ليان عدنان حبيب الفضل2271 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.52نوف هادى عبيد الحسيتر2272

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.52دالل فاضل محمد عيىس المشى2273 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.52فجر حمد بدر الرخيص2274 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة89.52خالد صالح علي المستكي2275

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.52رتاج فالح كاظم سلطان2276
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية89.52عبد هللا أحمد عبد هللا الشىط2277

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.51جوري مرزوق ارشيد العازم2278 جامعة الشر

ف ماهر عبد الرحمن2279 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.5أحمد اشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات89.5مريم حسن شهاب مهدي2280 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.5رغد خالد باتل الرشيدي2281 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.49دانه عادل سليمان الشعيب2282

2283
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.49فاطمه عبدالمحسن محمد اشكناب جامعة الشر

ى2284  سعود عواض المطبى
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية89.48تهاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.48محمد محسن قدورى الديراوى2285 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية89.48دانه حمدان عل الشمرى2286

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم89.48جاسم محمد يعقوب الحاتم2287
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.48أحمد محمد أحمد الكندري2288 جامعة الشر
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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.48عثمان سالم منور الصليل2289

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.48زهراء هاشم حبيب الهاشمي2290

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.47فواز يوسف عبد هللا الرشيدى2291
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2292 ق االوسطبكالوريوس تسويق89.46أحمد سيف عجب المطبى جامعة الشر

ي2293 ية بتشعيباتها89.46آمال محمد علي العتيت  ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.46الزين ثامر فهد السهل2294 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.45محمد طالل سعيد بن سيف2295 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.45جواهر ارشيد سالم العازم2296 جامعة الشر

ي2297
ر الحسيتر كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.45زينب عل سيد حسيى

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.44نجود هزاع صالح الصالح الهزاع2298

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.44بسمه فهاد هادى العجم2299
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.43دارين هاشم محمد المسباح2300 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.43رهف زياد يعقوب الطراروه2301

ر سيار2302 كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.43سعود علي حسيى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.42جاسم محمد عابد عبدهللا عبدو2303 جامعة الشر

ى2304 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي89.42شوق حمود بنيه الذايدى العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.42مناع سند محمد العجمي2305

ي2306
ر البلوشر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها89.41آيه عباس حسيى

2307
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.41ريان فالح زايد العدواب جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.41علي موش عبداللطيف ابراهيم العطار2308 جامعة الشر

ر الكندري2309 ر بدر حسيى كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.41حسيى

ية89.4آمنه اسماعيل أحمد القابندي2310 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.4هيا مشعل متعب السعيد2311

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.4عيىس مشاري عبدهللا العيىس2312 جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.4حمد بشار ابراهيم العبدالمحسن2313

ي2314 ي أمبى النشمي الداب  ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.39فاطمه عذب  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.39فاطمه محمد حسن أكب 2315 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم89.39نوره محمد مبارك الدوشى2316
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.39محمد عيىس عبدهللا الرشيدي2317
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.38ساره مبارك محمد بوخرما2318 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.38ساره يوسف علي الحمادى2319
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر2320 ي علي الحسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر89.38حسن يونس حاج  كلية الشر

ي2321 ر شمروخ محارب المطبى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية89.38نورا علي حسيى كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها89.38عبد العزيز مخلد عبيد الشمري2322
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2323 ق االوسطبكالوريوس تسويق89.37دانه راشد مشعل صعيجر العتيت  جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.37غال جاسم عبد هللا الرشيدى2324 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة مدنية89.36فاطمه عبدهللا محمد الكندرى2325

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.36راويه بدر جابر بدران2326 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.36نوره سالم محمد المري2327 جامعة الشر

ي2328 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.36ريم خالد سلطان المطبى

ار احمد اليوحه السميط2329 ية89.36عمر ضر ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.35دانه هزاع مطلق العالطي2330

ي2331 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات89.35عبد هللا خالد عبد هللا الحرب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.35عدنان سعد عدنان علي2332 جامعة الشر
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ي2333 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.34أحمد خالد علي العتيت 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر89.33محمد محمود محمد صديق بستكي2334

ى2335 ر  العبر
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.33لم فهد الف

ى2336 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.32أحمد بدر فالح المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.32شيماء فيصل غازى العتيت 2337

ية89.32فاطمه فيصل سيد محمد القالف2338 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.32سعود سعد راشد ثومان العبهول2339

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.32فجر سامي أحمد عبد هللا اليحتى2340

ي2341 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية89.31طالل جميعان نهار المطبى

ونيات89.31احمد سعد ناض العازمي2342 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةليسانس حقوق89.3فراس سلمان فيصل الفضل2343

ي الكويتبكالوريوس اعالم89.3معتوق محمد معتوق المعتوق2344
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.3راشد سالم محمد الحملي2345 جامعة الشر

ي2346
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق89.3فاطمه أسامه عبدهللا الرحماب

 بندر صباح الشمرى2347
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية89.3شاف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل89.29محمد يوسف علي العبيد2348

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.29يوسف بجاد محمد العتيت 2349 جامعة الشر

ى2350 ر نور المطبى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها89.29فوز حسيى

ي2351 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.27فوز عبيد ملهي المطبى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة89.27لطيفه ناض سحل العتيت 2352
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية89.27نور عبدالرحمن فهد التويجري2353

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.26أحمد طالل علي الشولي2354 جامعة الشر

ي2355 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.26ساره صالح مناجي العتيت  جامعة الشر

ي2356 ونيات واالتصاالت89.26مريم فايز شايع المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.26سعد عمر سعد العيبان2357 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.26حمد سعود جهيم الصليل2358

ي2359
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.26شهد أنور جاسم كلداب جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.25شهد يوسف احمد الدرويش2360

ر عل غضبان احمد2361 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.25حسن حسيى

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.25متر فهد عايض النويضي العازمي2362
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.25عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المانع2363 جامعة الشر

ى2364 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية89.25جنان حمد شباب المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.25لطيفه فريد حسن عبد هللا2365 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.25بدر عل عبدهللا الكندري2366 جامعة الشر

ي2367 يفه سلطان محمد الزعت 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات89.24شر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية89.24علي ناض عادل الناض2368 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.23ناض وليد احمد المطر2369 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.23آيه بدر قضيان العازم2370
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية89.23سعود سامي متعب الفضلي2371
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.23دانه جمعان مرزوق الغريب2372 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.23حمود مشعل عبد هللا الحمود2373

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.22سهام عبدهللا خالد صغبى2374 جامعة الشر

ه محمد نادر الشايع2375 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي89.2منبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها89.2دانيه طارق حبيب الميل2376
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ى2377 ر ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.2عبد هللا يوسف سعود عبيد العبر جامعة الشر

ي2378 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.2جوري حامد نجم المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب89.2مشارى عبدالمحسن ناض الحسينان2379
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة89.2ضارى ابراهيم احمد عل2380

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.2نوره صالح احمد الرشدان2381 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل89.2عبداللطيف علي عبدهللا الروضان2382
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس تمويل89.2مريم خالد فوزي الدعيج2383
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2384 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات89.19عل عبد هللا عل العتيت 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.19فاطمه خالد يوسف عبد الرحمن2385 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.19طيف طالل ضيف هللا عشبان2386 جامعة الشر

ى2387 ر ه عادل عبدالرزاق الخببى ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.19منبى جامعة الشر

ي2388 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية89.18ريان شاهر صالح المطبى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.17عمر يوسف محمد الحوشان2389 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.17سعود خالد مزيد الصانع2390 جامعة الشر

ي يحتى ريس كمال2391 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.17بيت  جامعة الشر

ى2392 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.17عاليه خالد نور المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.16آمنه هضيب مطلق العالطي2393 جامعة الشر

ي2394 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.16أحمد حمود محمد الزعت 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية89.15مبارك سعد مبارك الهيلع2395 كلية الشر

ر محمد دشت 2396 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.15روان احمد حسيى جامعة الشر

ية89.13عمر أحمد خلف الخلف2397 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ى2398 ر ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.13ريان حاتم خلف العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية89.13رزان منور احمد الشمرى2399

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.13يوسف عباس يونس مظفر2400 جامعة الشر

ونيات89.13فرح بدر عبد هللا الخباز2401 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.13روان خالد علي ابو شيبه2402 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.13محمد عل عبدالمجيد العسكري2403 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.13عدنان خليل عدنان الحمر2404 جامعة الشر

ي2405
ي المزيتر ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.12الغاليه مبارك عذب  جامعة الشر

ي2406
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.12دانه فيصل محمد جرجر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.12عثمان سالم عبدهللا الرشيدي2407 جامعة الشر

ى2408 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.12شيماء متعب عقاب المطبى

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.12صبا مبارك محمد الهاجري2409 جامعة الشر

ر جاسم عرب2410 ية بتشعيباتها89.12ساره حسيى ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة89.12وضاح احمد سعيد علي فيلكاوي2411

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.11سعد نايف سعد ال سعد2412 جامعة الشر

ية بتشعيباتها89.11يعقوب محمد يعقوب الحاتم2413 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ية89.11مساعد سعد بنيه الفضل2414 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.11رتاج حمد عبد هللا خالد الهاجرى2415 جامعة الشر

ي2416
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية89.11مصعب فهيد محمد الديحاب

ية89.11دالل فواز محمد القطان2417 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية89.1فيصل عادل عبدالرحمن الجمعه الدوشى2418
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89.1غاليه حسن يوسف جمشبى2419

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.09ساره ضارى محمد الحرب 2420
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة89.09اشاء عبد اللطيف مصطفر خليل2421

ق االوسطبكالوريوس تمويل89.09نوف مشعل عادل داب 2422 جامعة الشر

 السهلي2423
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل89.09خالد عبدالرحمن ثاب

ي2424 ر ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.09رتاج محمد حسن العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي89.08فرح محمد عبد الفتاح اسماعيل2425

ي2426 ي الكويتبكالوريوس محاسبة89.08عبدالعزيز مانع صنيهيت المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تمويل89.08رغد محمد عبد الرحمن الحسينان2427 جامعة الشر

ى2428 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي89.08نوف يوسف جزاع العبر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية89.07نور جاش فليفل الفضلي2429
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.06أوراد ناض عبد هللا الضويجي2430 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.06سارة فوزي جاسم الحبيل2431 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.05عاصم محمد عبدالكريم المانع2432 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة89.05ساره عادل عبد الرزاق بن عوض2433 جامعة الشر

 الحرب 2434
ر ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.05مرزوق عبد هللا مرزوق حسيى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89.05شوق عبدالمحسن سيف المدعج2435
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

 العازمي2436
ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.05غرام راشد اجفيى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية89.04مشارى فهد نصار العازم2437
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.03سعيده حمدان علي حمد العجمي2438

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات89.03منار محمد فهد الحمدان2439 جامعة الشر

ي2440 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر89.03عبد العزيز ناض ضيدان العتيت 

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.02أحمد محمد احمد ابوحبيل2441 جامعة الشر

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية89.02كوثر فاضل محمد جاولي2442
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89.01روان عامر عبدالهادى الهمالن2443 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق89.01محمد صباح جباره الضمد2444 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية89.01فوز سعد مرزوق المعتوق2445

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89شوق مرزوق عبدالجليل الديوان2446 جامعة الشر

ي2447 ق االوسطبكالوريوس محاسبة89ساره سامي عبدالرحمن البصبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89غزل يعقوب يوسف الرضوان2448 جامعة الشر

ي2449 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية89خالد محمد ابراهيم المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية89آيه فؤاد عدنان الموسوي2450 جامعة الشر

ر المزيد2451 ر بدر حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر89حسيى

ية89نوره متعب عبد هللا الصانع2452 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ية بتشعيباتها89مريم عبدهللا عبدالحميد الفيلكاوي2453 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها89فواز محمد عبدالرضا خورشيد2454

ى2455 ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية88.99روان احمد عقاب المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.99نوره عبد اللطيف عل ابا الخيل2456 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.99أبيار عل عبدالرسول بوشهرى2457 جامعة الشر

ي88.98ريم عبداللطيف عبدهللا أحمد2458
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر88.97دارين ضاري فالح الهاجري2459

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.96صالح عبد هللا صالح الرشيدى2460

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.96نوره عايد هذال الشمري2461

ي2462 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.96أنس عبدهللا ماطر العبر

ي2463 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.96رغد عبد العزيز عبيد العتيت 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.96سعد خالد سعد العجم2464
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ى2465 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.95عبد هللا خلف عل المطبى

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.95عبد هللا احمد حسن القالف2466 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.95صقر أحمد محمد المال يوسف2467 جامعة الشر

ر فهد العازم2468 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.95جوري حسيى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة88.93نايف سلمان مبارك العجمي2469

ي2470 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.93غاليه صالح خليفه العمبى

ي سالم عبداللطيف المسباح2471 ي الكويتبكالوريوس تسويق88.93بيت 
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.93أسيل فايز مجبل الشمرى2472

2473
ر
ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.93هديل سعد عل القحطاب جامعة الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق88.92شوق صالح سعود المنيع2474

ر2475 وق عادل عبدهللا حسيى ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.92شر جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.92عائشه عبد العزيز محمد الرويس2476

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.91ديمه بندر عادي الخالدي2477

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كهربائية وكمبيوتر88.91عبداللطيف وائل عبداللطيف النمش2478

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.91أسم علي عايد الصليهم الهاجري2479

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.91مها عوده سليمان جزاع الشمرى2480

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.91محمد عبدهللا محمد البلوشر2481 جامعة الشر

ي2482 ي جاعد المطبى
ر
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية88.9لينا بدر الف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.9عمر محمد احمد الكندرى2483

ي2484 ي فهد عواد الظفبى
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.9ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر88.88مريم عبد هللا راشد الهاجرى2485

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.88دالل يعقوب يوسف القطان2486

ر سعود عبد العزيز المطرود2487 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.87حسيى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.87نوره محمد عبد هللا العصفور2488

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.86حمد فهد رجا العازم2489 جامعة الشر

ه عواض موش العتيت 2490 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.86منبى جامعة الشر

ى2491 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.85فهد حمود رحيم المطبى

ي البعنون2492
ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية88.85رتاج أحمد عبد الغتر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

2493
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.85فيصل بدر مبارك القحطاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.84زهراء أحمد عبد هللا بوزيد2494 جامعة الشر

ي2495 ر ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.84شيخه مشعل عبد العزيز محمد العبر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.84غال صالح فالح الضويج2496 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.83ريماس عبد هللا ناج  عل ناج 2497 جامعة الشر

ي2498
 
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.83عذوب هاشم أحمد الطبطباب كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.83أروى ناض منصور أبولبقه2499 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.83شيخه ادريس سعيد أبومرزوق2500 جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية88.83عائشة خالد احمد الكندري2501
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2502 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.82ضج سلطان عبدي العبر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.82اشاء محمد عبد العزيز الحجاب2503 جامعة الشر

يد2504 ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.81نوره ناض مشارى شر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.81خالد حمد مبارك العازمي2505

اندبلوم هندسة محركات هياكل88.8مشاري محمد عوض الرشيدي2506 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية88.8عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العرفج2507
ر
الجامعة االمريكية ف

2508Aisha Naji Musallam Alajmi88.8ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية جامعة الشر
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ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.8ختام عبدالرحيم نجم الراشد2509 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية88.8حوراء محسن ناض الضاف2510 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.8عبدهللا حمد كنعان بوعرك2511
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي88.8خوله محمد أحمد الروي    ح2512
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.79عبد هللا فيصل عبد هللا المسعود2513 جامعة الشر

ي88.79جود خالد عبدالمحسن األحمد2514
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.78البندرى هادى محمد عبدهللا العجم2515 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.78ريان عل عبد الجليل ابراهيم2516
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الشمري2517
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.78عبد هللا صالح راضر

ي2518 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية رياضيات88.78وديان هلول فرحان العتيت 

2519
ر
ر أشكناب ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.78مريم محمود حسيى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.78خالد عبدهللا صالح الشىط2520 جامعة الشر

ر البدر2521  حسيى
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر88.77فرح هاب

ق االوسطبكالوريوس هندسة صناعية88.77فاطمه يوسف عبد الرزاق الفيلكاوي2522 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.77عل وائل باقر العل2523
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2524
ر
ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية88.76مريم خالد شور الديحاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.76زهره أحمد جاسم القالف2525 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.76مها محمد مشعان الرشيدى2526

ونيات واالتصاالت88.76عبد هللا جابر علي محسن2527 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكاوريوس هندسة طبية88.76عبد هللا بشار عادل الجميل2528
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر مضج عواض الرشيدي2529 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.76لجيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق88.76فاطمه سعود غلوم الكندري2530
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات88.76يوسف غانم عبد هللا الغانم2531

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية88.76مريم ماجد عبدالوهاب القطام2532
ر
الجامعة االمريكية ف

ول88.75عمر احمد سعود العازم2533 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر88.75هاجر يوسف خالد العازم2534

ي2535 ية88.75ريم يوسف مفلح العتيت  ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي2536 ية بتشعيباتها88.75محمد مساعد محمد المطبى ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ول88.74مريم شالح محمد الرشيدى2537 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل88.74محمد ناض حمد المري2538 كلية التكنولوجيا والطبى

از2539 ر ي الكويتدبلوم هندسة مدنية88.74متر احمد فؤاد الب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر2540 ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.73رياض صالح ناض الياسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2541
ر
ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.73مها راشد خنفر الديحاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ي2542 يف الحرب  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.73رتاج خالد شر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.72آمنه نايف سفاح الصليل2543
ر
الجامعة االمريكية ف

2544
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.72علي عبدالعزيز عبدالرضا معرف

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.72فدك فيصل عبدالرزاق حالوة2545 جامعة الشر

ي2546
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.72أفراح مشعل سعد الديحاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2547 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.72فيصل هزاع خالد المطبى

ي2548
ق االوسطبكالوريوس تسويق88.71عبد الوهاب فيصل محمد العوضر جامعة الشر

ي2549
ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.71فجر فاضل عباس تف 

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.71صفا فيصل عبد الوهاب المطوع2550 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.71اسيل حسن عبدالوهاب المعشوق2551 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.71دالل خالد ابراهيم الفارس2552
ر
الجامعة االمريكية ف
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ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية88.7محمد عبدالمحسن علي شاغولي2553 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية88.7ناض محمد ناض ابوالقاسم2554
ر
الية ف الكلية االسب 

ر عل بن اشى2555 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.7آمنه حسيى جامعة الشر

ى2556 ر ر عبدالعزيز ربيع العبر ي الكويتدبلوم هندسة مدنية88.7لجيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.69عبد هللا خالد جاسم الخشت 2557 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.69ساره ناض سيف العتيت 2558 كلية الشر

ية88.69فهد خالد قبيل الرشيدي2559 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات88.69مسك حامد سعود محمد السنعوشي2560

ي2561 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.69احمد محمد فالح المطبى جامعة الشر

2562
ر
ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.68بشاير ناض عل ناض القحطاب جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر88.68غدير ياش عبدالصمد الضاف2563

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية88.68رغد طارق محمد الكندري2564 كلية الشر

ية بتشعيباتها88.68لولوه خالد سعود سالم الحشاش2565 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية88.67ساره مبارك فالح العازم2566 كلية الشر

ر الفودري2567 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر88.67أحمد عبدالسالم ياسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.67خليفه يوسف خليفه الهيلع2568 كلية الشر

ى2569 ر ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها88.67محمد مخلف مزرم العبر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.67محمد سام خلف الدوي  هيس2570 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.67حسن خالد علي العجمي2571

ول88.66سلطان مبارك ناض المجروب2572 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.66أمل سعد عبد هللا معتق2573

ي2574
ر العوضر ر أيوب حسيى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها88.65حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية88.65عبدهللا يوسف محمد القعود2575 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.64راشد عادل سعود بورسلي2576
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.64طيبه علي محمد الكندرى2577

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية88.64عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن الحمود2578
ر
الية ف الكلية االسب 

ى2579 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.64خالد احمد ظاهر العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.64طيبه عبدهللا حميد السماك2580
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.63عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز العباد2581 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.63عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن2582
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.62مشاري فهد صالح الرغيب2583 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها88.62محمد طالل طعمه الشمرى2584

ي2585
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة88.61غال بندر هالل الديحاب

ية88.61الريان باسل محمد الفهد2586 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ية88.61ريم جاسم محمد الجهيم2587 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ر قاسم أبل2588 ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي88.6حوراء حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ول88.6دانه فؤاد رهيف السبيع2589 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.6الجوري فالح فراج ضيدان السهلي2590 جامعة الشر

ر حسن مسلم عيىس2591 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.6حسيى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة88.6مي ملحم عبدالرحمن الملحم2592

ي2593
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي88.59فاطمه أيوب عبد الرزاق البلوشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة88.59البتول بدر جاسم القالف2594

ى2595 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.59مها عبد العزيز سعود رباح العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.59الغالية عبدهللا سعود الغرير2596
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ي88.58ريان محمد عبدهللا الكندري2597
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2598 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.57بدر يوسف عبدهللا العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.57شهد أحمد مختار الضاف2599

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.56سلطان عبدالعزيز سلطان الهولي2600 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.56عبد هللا خالد عماش العازم2601
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2602 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.56شيخه عايش مجعد المطبى

ي2603 ية88.56سعود يوسف سعود الظفبى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية88.56رتاج يوسف حسن العمر2604
ر
الجامعة االمريكية ف

ر خليفه محمود جعفر2605 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.55حسيى جامعة الشر

ي2606
ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.55محمد جمال سعد الرميضر جامعة الشر

ر العبدالرحمن2607 ر يعقوب حسيى ق االوسطبكالوريوس تسويق88.54حسيى جامعة الشر

ية88.54كوثر محمد ناض محمد2608 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ية بتشعيباتها88.53سليمان داود سليمان النام2609 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ان العاردى2610 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.52مشارى مجبل مطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.52نوره صالح مجبل الرشيدي2611

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.52محمد اسامه ماجد الماجد2612 جامعة الشر

ي2613 ر ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.51هند حمد سعد العبر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر88.51عبدالهادي علي عبدالهادي الخباز2614
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.51دانيه محمد أحمد الكندري2615
ر
الجامعة االمريكية ف

ر حسن2616 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.51فاطمه عبدهللا حسيى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.5مريم سليمان اسماعيل اسماعيل2617
ر
الجامعة االمريكية ف

ر محمد الكندري2618 ول88.5سندس حسيى ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.48الجازي فهد مانع الحيان2619 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.48جازه عبد هللا فالح العجم2620

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.48سدن علي يعقوب محمد2621 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.48عبدالمحسن يونس يعقوب محمد2622
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.47سحاب سالم محمد العذبه2623 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي88.46زينب ابراهيم عبد الكريم الجدى2624
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2625 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.45رهف علوش سلطان العتيت  جامعة الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها88.45يوسف محمد مرزوق العازم2626
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2627 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.45فجر عبدهللا مهيل العبر

2628
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.44الياش جراح عل الدلماب

ي2629 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.43عبد الرحمن مشعل الحميدي المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة88.43فهد منصور حمد الحيان2630

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.42فواز زهبى عبدالجي اليعقوب2631

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال88.42علي حميد منصور الشمرى2632
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق88.42رتاج اسامه حسن عبد هللا2633

ى2634 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.42عبدالرحمن منصور كريم العبر

ول88.41ليل عبد العزيز عباس المناور2635 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم88.4أوراد جابر احمد عل2636
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2637 ر ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.4عبدهللا انور عبدالعزيز العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي88.4دالل عبد هللا ضحوي عامر2638
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم88.4عيد ضاري عبدهللا النصار2639

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.4رتاج عبدهللا عبدالعزيز البىطي2640
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.4جود عبدالعزيز شايع الشايع2641

ة عمر يوسف النصف2642 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.4منبى جامعة الشر

ي2643 ونيات88.4محمد طارق بركه المطبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر88.39عبد الوهاب محمد عبد هللا الشيحه2644

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية88.39غاليه حمد خلف الشمرى2645 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.39ساره سعد محمد العلي2646
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2647 ر ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.39علي جالل علي العبر جامعة الشر

ي2648 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.38عبدالعزيز ناض خليف العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات88.38ناض بدر مد هللا الرشيدي2649
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2650 ية88.38سالم عبدالهادي مشقاص الفج  ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي2651 ر ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.38فهد سعد غازي العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2652 ر ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.37بدر غنام شخبى العبر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.37ريما مضج مبارك الجالوى2653
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2654 ية88.37محمد سعد عبد هللا المطبى ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.37ريم فالح عايض العجمي2655 جامعة الشر

ي2656 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.37فوزيه علي محمد الحرب  جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.37رغد سالم محمد الشامرى2657

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.36مراحب نواف بندر عبد هللا2658 جامعة الشر

ية بتشعيباتها88.36حصه يوسف محمد الفرحان2659 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

2660
ر
ق االوسطبكالوريوس تسويق88.36فرح جاسم دريس سلماب جامعة الشر

ر القطان2661 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.35نمارق مسلم حسيى

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.35عادل محمد عبد هللا الراشد2662 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.35لولوه علي مرزوق معتوق2663 جامعة الشر

ى2664 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.35عمر وليد نادى العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية88.34عبد هللا هالل عبد هللا الحميدي2665
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.34مصطفر ناض ابراهيم عاشور2666

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية88.33مبارك حمود مبارك العازم2667

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.33صبيحة فهد فاضل ربيع2668
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية88.33مريم خالد عبدالعزيز البشارة2669
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.33ساره مشعل عل الهاجري2670

ونيات واالتصاالت88.33محمد سعود الحميدى القحص2671 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.32علي خالد خليفه قاسم2672 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة88.32فاطمه خالد سعود الحسن2673

ر2674 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.32أسيل خالد حسن حسيى كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.32عبدهللا عل محمد العجم2675

ية بتشعيباتها88.32فاطمه حيدر سيد باقر الشخص2676 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.32الجورى جار هللا عل المرى2677
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.31ضامر عبدالرحمن عبدهللا الهده2678

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.31وردة حمد مدعث العجمي2679 جامعة الشر

ى2680 ر ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.31طالل غازي خزيم العبر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.31عمر جاسم محمد العازمي2681
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2682
ر
ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.3أحمد ارشيد مبارك الهطالب جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.3أسماء خالد ابراهيم الحردان2683
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ه وليد بدر غريب2684 ق االوسطبكالوريوس تسويق88.29منبى جامعة الشر
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ي2685
ر
ية88.29عائشه غازي شارع الديحاب ي الكويتدبلوم الموارد البشر

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.28رهف ناض عيىس الحرب 2686
ر
الجامعة االمريكية ف

ية88.28سلطان عايد غال الفضل2687 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.27مريم تميم أحمد العل2688
ر
الجامعة االمريكية ف

ية88.27نورة عصام عامر الفضلي2689 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي2690 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.27مالك يوسف سعود المطبى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.27جراح جابر حمد الشىطي2691
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.26عبد هللا حمد طلق العتيت 2692 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.24منار عيىس علي حسن2693 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية88.24زهراء انور صاحب احمد الرشيد2694 كلية الشر

اكمه2695 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس محاسبة88.24مالك احمد صادق الب 

ية بتشعيباتها88.23آيه حسن عبدالرحمن أحمد2696 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس لغة انجلبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات88.23شهد ماجد خضبى الصليلي2697

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.23أحمد مرزوق خالد الصواق2698

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.23مريم عيىسي محمد البلهان2699 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة مدنية ومعمارية88.23مها جمال ناض الحرب 2700
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر سالم كمال2701 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.23حسن حسيى كلية الشر

ي2702 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.23البندري خالد صالح العتيت 

ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.22فيصل محمد نايف العتيت 2703 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.21فجر مشاري عبدهللا بوحمد2704

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.21عبدالعزيز خالد عبدالرحمن سلمان2705 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.21اريام فهيد مطلق شنوف2706

ى2707 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.21عبد الهادي دغيمان محمد المطبى

ي2708
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.2عامر جراح عل الدلماب

ي2709 ي المطبى
ر
ية88.2نوره مخلد الف ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي88.2منار مالك طاهر الشمال2710
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88.2بدريه علي حسن جعفر2711
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.2دانه سعود محمد العجمي2712

ر جعفر2713 ق االوسطبكالوريوس محاسبة88.2مريم عبدهللا حسيى جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.2سعود عبد العزيز دليم العجمي2714

ي2715 ر ر يوسف جزاع العبر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية88.19لجيى

ية88.19محمد مانع محمد العجم2716 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس اقتصاد88.18شيخه سعود عل العجم2717
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.18نورة حامد خالد الرشيدي2718

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.18سليمان داود سليمان محمد2719
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2720
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.18زينب محمد حسن دشت 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي88.18أروى فرج فريجان السعيدى2721

وق عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد2722 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.18شر

ية88.17رتاج محمد حميد شهاب2723 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.17فرح فراس علي الجاركي2724 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية88.17أحمد عبدالحميد شهريان عل2725 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.16روان راشد محمد سعد العجم2726 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.16يحتى فيصل ابراهيم الغضفان2727 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية88.16فاطمه يوسف سيف الصابرى2728 كلية الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.15فرح خالد جاسم الحشاش2729

2730
ر
ر عناب ر خلف حسيى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88.15حسيى

ول88.14كوثر عبد الرضا تف  عل محمد2731 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2732 ق االوسطبكالوريوس تمويل88.14مريم محمد سعدي المطبى جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.14عبد العزيز سالم عبد الرحمن الغيص2733

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة كمبيوتر88.13سعد مساعد عطا هللا شحاذه سلمان2734

ر2735 ي اسامه سالم علي سالميى
ية88.13موضر ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة88.13نوره علي خزيم العجمي2736

2737
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية88.13نوره احمد نايف الديحاب كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.12فاطمه عل مناج زبره2738

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية88.12دالل بدر مفرج الهاجري2739

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي88.12مها نفل سعد الرشيدى2740

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق88.12وليد سعد محمد عجران الزعت 2741

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88.12رغد حمد محمد رزيق2742
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تمويل88.12ريم طالل سعود الشمري2743 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل88.12أنيسه خالد محمد الرميح2744 جامعة الشر

ر2745 ر حج  تشو حسيى ق االوسطبكالوريوس تسويق88.12حمزه حسيى جامعة الشر

ونيات واالتصاالت88.11مساعد صالح راشد بورسلي2746 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر88.1خالد أحمد فهد النجاده2747 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات88.1نمارق مساعد صالح طالب الكوت2748 جامعة الشر

ية88.1فاطمه صقر محمد بوحمد2749 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.1هاجر مطلق شجعان العتيت 2750 جامعة الشر

ى2751 ق االوسطبكالوريوس تمويل88.09عهود صقر منور المطبى جامعة الشر

يف2752 ية88.09رغد فهد هالل شر ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية88.08سعود عبدالرزاق خليل اسماعيل2753
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق88.08رهف خالد محمد الحباب2754 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها88.08طيبه فؤاد عيىس المزيعل2755

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر88.07عبدالعزيز خالد حنيتم العازم2756
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها88.07ماريه بدر محمد منصور الخزام2757
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.06عيد صالح عيد الرشيدى2758
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي صباح الشمري2759
ر
ونيات واالتصاالت88.06مساعد الف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس تمويل88.05أوراد نواف طلق مذهل العازمي2760 جامعة الشر

ى2761 ر ونيات واالتصاالت88.05فاتن فهد فواز فارس العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.05خالد مشعل مصطفر الراشد2762

ي2763
ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية88.05عبدهللا نواف عبدهللا العوضر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى2764  المطبى
ر
ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر88.05مبارك فيصل الف

ر
الجامعة االمريكية ف

ى2765  المطبى
ر
ق االوسطبكالوريوس تمويل88.04تركي غانم الف جامعة الشر

ر حبيب القالف2766 ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات88.04عبد العزيز حسيى جامعة الشر

ى2767 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات88.04مشعل عادل رشود العبر

ق االوسطبكالوريوس تمويل88.04ساره فيصل عبدالعزيز المذن2768 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88.04عبدهللا خالد عبدهللا فهد عويضه2769

ي2770
ر
ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية88.04غالية عبدهللا عيىس اللوغاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.04رتاج فيصل فالح الحرب 2771
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ه حمد محمد سيف2772 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب88.03منبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ول88.01حسن ابراهيم حسن دشت 2773 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي عبد العزيز سحاب المويزرى2774
ر
ونيات واالتصاالت88.01ف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى2775 ر ق االوسطبكالوريوس تمويل88.01عبد الرحمن مطر سعود العبر جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية88دانه محمد مهدي الرشيدي2776 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة ميكانيكية88سلمان احمد رفاعي العازمي2777

ي2778
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم88شهد فهد حويان الديحاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ية88لولوه ناض احمد الشام2779 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ي2780
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل88لولوه يوسف علي البهبهاب

ي2781 ر ونيات واالتصاالت88نور ثامر غزاي العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة88فاطمه محمد عبدهللا القبندي2782
ر
الجامعة االمريكية ف

ى2783  المطبى
ر
 خالد الف

ر
ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها88الف

ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.99عبدهللا يوسف سعد الرشيدى2784

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.99عبدهللا محمد عبد االمبى المطوع2785

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.99عبد العزيز عبد هللا عل الصقر2786 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.99عبدالملك محمد عبدالرحمن المال2787

ونيات واالتصاالت87.98ناض عبد الرضا قاسم دشت 2788 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي2789 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي87.98هنوف عبدهللا صالح الشايج 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.98صالح سالم صالح الغيص2790
ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات87.98هاجر خالد مال هللا ابراهيم مال هللا2791 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2792  المطبى
ق االوسطبكالوريوس تمويل87.98لطيفه باتل ملفر جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي87.98ساره عبدالرحمن محمد الزعت 2793
ر
الجامعة االمريكية ف

ي غضنفر2794 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.98آيه عبدالهادي حج 

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.97رتاج عادل عبدهللا العروج2795 جامعة الشر

ي العجمي2796
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية87.96نوره منصور شاف كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.96عبدهللا ابراهيم عبدهللا بوكب 2797 جامعة الشر

ي2798 ر ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.96ساره بدر خلف الخالد العبر جامعة الشر

ي2799
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية87.96طيف احمد خميس البطاشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.96أريام ربيع مسلوب الرشيدي2800
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ه ايمن عباس الخضارى2801 ق االوسطبكالوريوس تمويل87.96أمبى جامعة الشر

ر غلوم جمال2802 ية87.95ساره حسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.95نوره شعالن نايف الشمرى2803 جامعة الشر

ي فهد عيد العجم2804
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.95ف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

2805
ر
ه وليد محمد بن ثاب ق االوسطبكالوريوس تمويل87.95منبى جامعة الشر

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر87.95الجازي فهد محمد المري2806
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.94أمينه بدر عبدهللا الحداد2807 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.94فاطمه جابر محمد جعفر2808

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.94حسن زين العابدين حسن حج 2809 جامعة الشر

ى2810 ر ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.93سعاد فرحان محسن العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.93فاطمه يوسف فالح العازم2811 كلية الشر

 العلي2812
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية87.93خديجه ابراهيم حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.93فيصل عبد العزيز علي الدويله2813

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.92رتاج حمد حمد العجمي2814 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.92ضاري محمد بشبى الدوشى2815
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2816 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.92فتون خالد ضحوي المطبى
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ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.92حمود حاكم محمد معلج2817
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2818
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية87.92سعود أنور سعود الديحاب

ي2819 ق االوسطبكالوريوس تمويل87.91عبدالعزيز بدر سعود العنب  جامعة الشر

ي2820 يفه فهد خالد المطبى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.9شر

ول87.9أوراد نواف علي عبدهللا الدهش2821 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ونيات واالتصاالت87.9أري    ج ماجد عبد هللا الهاجرى2822 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.9ميثاء فالح سعد النمشان2823
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2824
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.9آيه حيدر عباس الدشت 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.9جمانه محمد جاسم العويدى2825

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.9ري  هام عايض مطلق العتيت 2826 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.89عبدالرحمن خالد حمد الحرب 2827

ية87.89ساره سالم بىط الهاجرى2828 ق االوسطبكالوريوس ادارة الموارد البشر جامعة الشر

ية87.88سلم سالم ابراهيم الناض2829 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.87وضج جابر ابراهيم عامر الهاجري2830 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق87.86مبارك احمد حمدان العازمي2831
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.86كوثر عل جاسم غالم2832

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.86فهد احمد صالح الريس2833

ى2834 ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم87.86وجد زياد عويض المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.86نوره نواف عبد هللا الخميس2835 جامعة الشر

ية87.85دعاء ناض غازى حمدان2836 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.85جمانه أحمد يحتى علي حيدر2837 جامعة الشر

ه احمد يوسف الشهاب2838 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها87.85منبى

ية87.84مضاوي مرزوق مساعد البذال2839 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية87.84مريم ابراهيم خضبى العلي2840
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس ادارة87.84غانم رياض علي البناو2841
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.84شهد عبدهللا هادي العجمي2842 جامعة الشر

ي2843
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية رياضيات87.84أسماء عبد العزيز مال هللا محمد العوضر

ى2844 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها87.84سعود حمود سعود القهيدى المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.84فاطمه صالح محمد الجرادي2845 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.84عثمان أحمد فتجي اللهو2846 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.83رقاش محمود عبدهللا ناض2847

ية87.83نرجس انور عباس الرياش2848 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.83رتاج صالح راشد الماص2849

 الصليلي2850
ر ونيات واالتصاالت87.83فيصل علي دخيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي2851 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية87.82سلمان خالد وديد المطبى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.81خديجه محمد نجيب االبراهيم2852

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.8دانه ناض طارق األيوب2853 كلية الشر

ي2854
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها87.8ليان حميد مال هللا بلوشر

ية87.8علي محمد قاسم المشموم2855 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.8حمد حسن راشد المرشود2856

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.8سعد مساعد ارهيف الفضلي2857

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.8رزان عدنان محمد الوزان2858

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.79شيخه علي فاضل حيدر2859 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.78عمر عبد الرزاق احمد الزايد2860
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.78هدير فهد عواد الشمرى2861

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.78فوز باسل يونس الكحيل2862

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.78عبدهللا أياد عل العوام2863 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تسويق87.78لولوة عبد العزيز احمد محمد2864 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.77عمر بدر سالم الهديه2865 كلية الشر

2866
ر
ق االوسطبكالوريوس تسويق87.77اوضاح خلف مشحن المطرف جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.77هاجر شهاب عبيد سلوم محمد الشمري2867 كلية الشر

ي2868 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.77وحش منصور محمد المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.76غدير رائد حبيب الصفار2869

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها87.75جتر يوسف علي هدوان2870

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.75جود خالد عبد الحميد العمار2871

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.75محمد جاسم محمد الكندرى2872 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87.75خالد احمد ناه العالط2873

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.74عبدالكريم مشعل عبدالكريم الياقوت2874

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية87.74أحمد جاسم محمد الغانم2875
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.74باسم هيثم بدر المنصور2876 جامعة الشر

ية87.74حوراء عبدهللا موش البلوشر2877 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.73عبد العزيز احمد عبد هللا محمد الكندري2878

ر محمد2879 ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.72أوراد عبدهللا حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2880 ي المطبى
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.72شوق محمد الف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.72فرح مرضر جاسم الهاجرى2881

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.72عبد العزيز عادل عبد هللا العبيد2882 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.71يوسف رضا حمود عراده2883 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.71مالك بدر سليمان الخضر2884

ر عفان محمود الفيلكاوي2885 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.71حنيى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم87.71محمد جاسم محمد أحمد عبد الرحمن المال2886
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2887 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق87.7منال فهد علي العتيت 

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات87.7فضه منصور محمد جعفر2888
ر
الجامعة االمريكية ف

ي2889
وق نادر اسماعيل دشت  الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.69شر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.69ثنيان خالد ثنيان العراده2890 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.69محمد مطلق بنيه الرشيدي2891

ى2892 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.68آالء عبد الرحمن عويض وسمي المطبى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.68أوراد طالل أحمد الهالل2893
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي2894 ر ونيات واالتصاالت87.68بسمه عزيز شىطي العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.68محمد جاسم محمد العواد2895 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.67فارس خالد مبارك العازم2896 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية87.67محمد اسحق غالم باقرى2897
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

2898
ر
ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها87.67علي باسل احمد بهبهاب

ر
الية ف الكلية االسب 

ية87.66جمانه عبدهللا عبداللطيف الحمر2899 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.66سيد يوسف عدنان مهدي2900 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.66عمر توفيق سعود الوهيب2901 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.65محمد هشام محمد الحشاش2902

ي الهاجرى2903
ر
ق االوسطبكالوريوس تمويل87.65أصايل عجم شاف جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق87.63لولوه سيد بدر سيد عيدروس محمد2904
ر
الجامعة االمريكية ف
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اندبلوم هندسة محركات هياكل87.63نايف مشعل احمد الزامل2905 كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.63يوسف بدر سعد العمبى2906 كلية الشر

ر الخليفه2907 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.63مالك مشعل حسيى كلية الشر

2908
ر
ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.62حصه محمد نافع العدواب

ر
الية ف الكلية االسب 

ر العجمي2909 ق االوسطبكالوريوس تمويل87.62أمثال علي رجاء حسيى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة87.62فاطمه أحمد يوسف ابوصخر2910
ر
الجامعة االمريكية ف

ى2911 ر ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.61دالل ناض فهاد العبر جامعة الشر

ى2912 ق االوسطبكالوريوس تمويل87.61فرح وليد برجس المطبى جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية87.61سالم عوض محسن العازمي2913 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.6أسماء ضيف هللا عايض العصيمي2914 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.6زياد مطلق يوسف الزايد2915 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل87.6رنيم محمد ربجي سليمان2916
ر
الجامعة االمريكية ف

ى2917 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب87.6الجوهره أحمد عل العبر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.59علي عبد هللا أحمد صالح2918 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.58عايشه مشارى جمعه الكندرى2919 جامعة الشر

ى2920 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.57أحمد محمد مزعل العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية87.57نور عثمان سالم العبدالهادي2921

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.57حوراء ظاهر حبيب جراغ2922 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها87.57صقر عماد خالد القطان2923

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.57عبدالعزيز فيصل حمد المزين2924

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.56لولوه خالد عبدالحميد الزامل2925 جامعة الشر

ى2926 ر  سالمه العبر
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87.55فيصل الف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب87.55عائشه اسحاق يوسف روح الدين2927
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.55آيات علي عبد الرزاق الرقم2928

اندبلوم هندسة محركات هياكل87.55أحمد زكريا احمد راشد2929 كلية التكنولوجيا والطبى

ي2930 ية87.54ساره فيصل دخيل العتيت  ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.54آالء عدنان جاسم الزلزله2931 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.54يوسف خالد أحمد البلوشر2932 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.53ميثه عبد هللا فالح الهاجري2933
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.53عبدالعزيز عبدالمحسن عبدهللا العبدهللا2934 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.53حمد أحمد عبدالمجيد البوحسن2935

ى2936 ر ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم87.53بشاير محمد غال العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.53وضحه باسم علي السعد2937

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.53روان فيصل نايف عشيان2938 جامعة الشر

ى2939 ق االوسطبكالوريوس تمويل87.52مريم ماضر العبدى المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.52دالل فايز سعد الزيد2940 جامعة الشر

ول87.51فاطمه جاسم حمود الجريد2941 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم87.51نوره بدر علي الرميح2942
ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالت87.51سند صالح محمد الغضوري2943 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي2944 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.51ساره طالل خزيم العبر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.51فهد عبد هللا فهد حاج نجف2945

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة87.5يوسف جاعد جال الحرب 2946

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87.5شيخه عبد هللا صالح الحمد2947

ر2948 ر محمد حسيى ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر87.5باسل حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف
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ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.49فاطمه منصور احمد الفيحان2949
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.48فواز حامد حمود العازم2950
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.48دانه داود صالح العل2951

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال87.48مزن سليمان محمد المنصور الفرهود2952
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.47اوراد ناض سالم عل2953 جامعة الشر

ي2954 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.47سندس طارق فخري العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم87.47سلمان فهد عبدهللا علي العجمي2955
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.45شيخة عبداللطيف خالد الغريب2956 جامعة الشر

ر العجم2957 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية87.45محمد حمد حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية87.45محمد أحمد محمد المال يوسف2958
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عادل حمد الشىط2959 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب87.45حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.44أمينه راشد صالح عل المجيبل2960 جامعة الشر

ية87.44عبدهللا عبدالعزيز خليفه الشنفا2961 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها87.44علي عبدالوهاب أحمد خلفان2962
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.44جتر احمد عبد العزيز ضخوه2963 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية87.43شهد علي عبدهللا القطان2964

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.43دالل سعد محمد عبد هللا العمران2965 جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.43مريم احمد عبدالرضا مدوه2966 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.43ريم وليد عبد هللا الحماد2967 كلية الشر

ر الصفار2968 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.43غدير علي حسيى جامعة الشر

ي 2969 ر ونيات واالتصاالت87.42.مرام محمد نهار العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.42شهد جاسم فاضل المطوع2970 كلية الشر

ي2971 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.42جود ابجاد دخيل عايد المطبى جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.42دانا عبد هللا فالح سعيد2972 كلية الشر

ي الشمري2973
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.42عبدالعزيز خالد حاكم المهيتر

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.41غاليه عقيل محمود الشىط2974 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية87.41أحمد عبدهللا أحمد السند2975 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق87.4جود أحمد حمد الصانع2976
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت87.4شوق سلمان غال الخالدى2977 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى2978 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.4عبدالعزيز بدر ماجد المطبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.4بدر فهيد محمد العازمي2979 جامعة الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها87.4فاطمة مشعل سعد العلبان2980

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.39وليد خالد بجاد العتيت 2981 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.37شوق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المعود2982 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.37حمد خالد عبد هللا الشمروخ2983

2984
 
ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.37عبد المحسن جالل عبد المحسن الطبطباب

ر
الجامعة االمريكية ف

ي2985 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.36وضحه عل محمد العتيت 

ية87.36عبدهللا خالد عبدهللا القطان2986 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ى2987 ر ونيات واالتصاالت87.36ضاري فالح مغيظ العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.36حسن كاظم احمد مكي القالف2988
ر
الية ف الكلية االسب 

ي2989
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.36فاطمه طالل سلمان البقىسر

ى2990 ر فهاد عبدهللا المطبى ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي87.35حنيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.35هاجر عبد هللا سعد العتيت 2991 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.35رتاج خالد سالم عبد الهادى2992
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ي2993 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.35روىء غازي ابراهيم العبر كلية الشر

ي2994 ية87.35عبدالعزيز نايف ذعار المطبى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي87.35فاطمه سالم سلطان األنصاري2995
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية87.34حبيب فهد فالح بن جامع2996

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.34شوق زايد عبدالهادى العتيت 2997 جامعة الشر

ول87.34حور علي جواد النجدى2998 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.34يوسف عبد العزيز خالد اليحيوح2999 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.33شوق فهد محمد الجمعه3000 كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.33عمر موش عبد العزيز العويس3001

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.32شهد ناض محمد المزعل3002

يفه خالد احمد النويبت3003 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.32شر كلية الشر

ه سالم ناض العبيد3004 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.32منبى جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.31خلود خالد جميل الدوشى3005 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.3دانه عبدالرحيم يوسف علي3006
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.3لولوه بدر ناض الزعاب 3007 كلية الشر

ي3008
ونيات واالتصاالت87.3نور فهد عبدالحميد المهيتر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.29عبدالرحمن عبدهللا خليفه العربيد3009
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3010 ونيات واالتصاالت87.29هله بدر خلف المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.29مريم شهاب عبد هللا بوكب 3011

ي3012
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.28عهود محمد عبد هللا القحطاب كلية الشر

ول87.28زهراء حمد قاسم الخميس3013 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم87.28حمد محمد نجيب العبيد3014
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة87.27غاليه عيىس عبد هللا العلي3015
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.27محمد سيف عوض بوردن العازمي3016 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.27فاطمه هشام موش صفر3017 كلية الشر

ي3018 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.27أسماء بدر رجا الحرب 

ونيات87.27هديل شمالن صالح االثري3019 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ونيات واالتصاالت87.27ليل يعقوب يوسف الجليجل3020 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.26خالد رجعان سعد الهاجري3021

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87.26منار عبدالعزيز محمد عباس3022

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.25هيا محمد عبد هللا المنصور3023

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.25مريم عبدالرزاق سامي عبدالسالم3024

ي الكويتبكالوريوس تسويق87.24زينب رائد محمود دشت 3025
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها87.23هاجر سعود عبد العزيز العطار3026
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطبكالوريوس ادارة نظم معلومات87.23دانه مشعل فهد حمود3027 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.23فهد حمود فهد العازم3028 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.22ديما جمعان مبارك العازم3029

ي3030 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.22خالد سعد سليمان العبر

ي3031 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.22سالم محمد سالم العتيت 

ي3032 ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم87.21دانه عبد الرحمن عيد المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3033 ية87.2محمد جبار محمد المطبى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل87.2علي سليمان علي ارشيد3034 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها87.2محمد ناض علي اسماعيل3035
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس ادارة87.2حمود مؤيد حمود الروضان3036
ر
الجامعة االمريكية ف
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ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها87.2خالده جمال عبدهللا المسبجي3037
ر
الية ف الكلية االسب 

كيت3038 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.2شيخه مؤيد ناض الب 

3039
ر
ونيات واالتصاالت87.2سعود فيصل سعود السليماب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق87.2حمد جمال يوسف الشىطي3040

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي87.19الريان جميل حبيب الحداد3041

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.19عبد الرحمن محمد فرج صنيدح3042 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.19زينب عبدالرحيم رضا دخت3043

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية87.19ابراهيم حمد ابراهيم البحوه3044

ي87.18عبدالرحمن محمد عقيل عويض3045
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87.18نوره عبدالحكيم عبداللطيف الحمدان3046 كلية الشر

ي العجمي3047 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.17البندري مسفر ناج  جامعة الشر

ونيات واالتصاالت87.17علي حمد عبدهللا الحجيالن3048 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3049  علي المطبى
ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.17نوال حسيى

ي3050 ر ي87.17نوره انور مناور العبر
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.17بتول نايف عبدالصمد اسماعيل محمد رمضان3051 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية87.16يوسف سلمان عوض القفاص3052 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس تمويل87.16مريم اريانا ليك ليك3053 جامعة الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.16فواز خالد خلف الخالدي3054

3055
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.16عبد هللا خالد سيف العدواب كلية الشر

3056
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.15أنس وليد جابر اللوغاب

ي3057 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر87.15محمد عل غزاى المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.15دانه محسن محمد العجم3058 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية87.15فيصل ظاهر ظاهر السعد3059 كلية الشر

ى3060 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.14أسماء نافع غزاي المطبى كلية الشر

اندبلوم هندسة محركات هياكل87.14مريم فاضل مصطفر باقر3061 كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية87.13ريم عبد السالم عبد هللا الرومي3062 كلية الشر

ر محمد3063 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية87.13مريم فاضل حسيى

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87.13فاطمه نواف فيصل بوشهرى3064
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3065 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87.12دانه سليمان ناض العثيميى

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.12مريم عبدهللا محمد أحمد3066 جامعة الشر

 سامي محمد الجدي3067
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.12حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.12جتر بسام فهد الوهيب3068

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر87.11عبدالوهاب بدر شهاب حسن3069 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.11علي محمد ابراهيم العطار3070 جامعة الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87.11سارا عبد الرحمن مبارك العازم3071 كلية الشر

ي3072
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية87.11طيبه أنور ناض العدواب

ول87.1مالك دعيج خليفه العربيد3073 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ه سليمان احمد العبيدى3074 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87.1منبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.09ريم رائد سالم الشىط3075

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية87.09نور عبد هللا متعب الكهيلي3076

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.09فهد مشعل ناج  المهنا3077

ى3078 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.08شوق عامر ناض المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات87.08ساره خالد احمد الحماد3079

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها87.08محمد سعد مطلق الرشيدى3080
ر
الكلية التقنية ف
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ية87.07آنار خالد أحمد العبيدلي3081 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3082
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87.07ياقوته محمد مؤيد القريتر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية87.07احمد جمال احمد القطان3083

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.07علي طالب محمد كرم3084 جامعة الشر

3085
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية87.06روى بدر عبد هللا الديحاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر حمد مرزوق سلطان3086 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية87.06حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87.05فاطمه علي علي المجادى3087

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.05ساره سعد صالح الشحومي3088 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.05أحمد عبد هللا جمعه احمد3089

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية87.04غال احمد عبد هللا العيد3090
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87.03عضهانه منصور محسن الشمرى3091

ر الفودري3092 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87.01سعود أحمد حسيى جامعة الشر

ر براك رمضان الهندال3093 ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم87.01حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي87عبدالرحمن محمد ابراهيم الخلف3094
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3095
ي الكويتبكالوريوس تمويل87حمد فيصل صالح العتيف 

ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تمويل87سعود عبد السالم سعود المجدلي3096

يفه محمد ناض الصباح3097 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم87الشيخه شر

يف صالح الفودري3098 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها87رتاج شر كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق87نايف محمد ناجم الهاجري3099

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة87الشهد راشد ابراهيم الراشد3100

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية87نوره عبد هللا فيصل الهاجري3101 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية87الجورى محمد عبد الهادى علي العازم3102 كلية الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات87عبد هللا مانع ابراهيم الفرحان3103 جامعة الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87عثمان وليد جاسم الغريب3104

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر87حصه مساعد حميد العبكل3105

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية87هارون رشيد عبدهللا المعصب3106
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.99معالي نداء دغيم الرشيدي3107

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.99مهدى رائد عباس المطوع3108

ي3109  الفكر الظفبى
ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم86.99دانه عواد عنب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم86.99رهف شامخ غازى الحتامله3110
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.99فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا بوحمد3111

 محمد حسن علي3112
ر ونيات واالتصاالت86.98محمد حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3113 ه سعد نايف المطبى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.98منبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات86.98مسفر مرزوق محمد العواد3114

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.97عثمان صالح كهيد السعيدى3115
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق86.97رثان فهد سالم الماص3116

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.97عمر خالد عبد هللا الشىط3117
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي86.96بتول يوسف طاهر الصائغ3118
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم86.94شهد محمد رجب الخياط3119
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

3120
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.93عذراء صالح عبدهللا السياف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.93سعد محمد سعد سلمان العازمي3121 كلية الشر

ونيات واالتصاالت86.93محمد فهد عبد الرحمن احمد3122 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.93ساره يعقوب يوسف االنصارى3123
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية86.92عبدهللا فاضل سليمان الفضاله3124
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق86.91سعود بدر حمد المبارك3125

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.91عل حسن عبدهللا يوسف3126
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86.91نوره خالد اسماعيل الصالح3127
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.9فاطمه عل سعد مطر3128

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.9خالد فايق فرحان الشمري3129

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.89سعد سامي حمد البدر3130

ية86.89دينا خالد عبد العزيز الشىطي3131 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.89لطيفه اسامه عبدهللا الصفار3132
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي86.89مريم خالد حسن محمد يوسف3133
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر86.88سعاد عادل عبدهللا الزوير3134
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.88شهد حسن موش النجار3135

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة86.87أحمد عبدهللا ناض المشيىطي3136

ونيات واالتصاالت86.87نوره مساعد أحمد العازم3137 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات86.87رزان عوض راكب الرشيدي3138 جامعة الشر

ي86.87مشايخ زايد حمد الرشيدي3139
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع86.86رغد حمد مبارك البغيلي3140
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.86طالل منصور عبد هللا راشد3141
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3142 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.86فاطمه محمد سعود المطبى كلية الشر

ي3143 ه ماجد غازي المطبى ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات86.86منبى جامعة الشر

ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات86.86يوسف رياض بندر عبدهللا اليوسف3144 جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي86.86زهراء محمد قاسم حسن الحواج3145
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.86عمر ابراهيم سعود المذن3146 كلية الشر

ر عياد3147 ر حسيى
ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.85عبدالرحمن معب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ى3148 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.85دانه مشعل دغيمان عبيد المطبى

ى3149 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.84محمد مطلق معاشر العبر

ر قمب 3150 ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم86.84مالك محمد حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر86.84ريم نواف عتيق السالم3151
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.83داود أحمد عبد هللا القبندي3152
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3153 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات86.83سعود محمد عبدالرحمن المطبى جامعة الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي86.82أصايل سالم عيد العجم3154
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3155 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة نظم معلومات86.81عببى محمد سعد العبر

ي3156 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة86.8عبدالعزيز عبدهللا عوض المطبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق86.8عثمان عبدهللا عثمان الكوح3157

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب86.8أحمد خالد عيد الخالدي3158

ي الكويتبكالوريوس تسويق86.8مبارك عبدهللا حصيتر الشمري3159
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.8عبدالوهاب بدر فهد البديوي3160

ة احمد صالح الرومي3161 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.8منبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.8الزين بدر عبدالعزيز الحساوي3162

ى3163 ر ونيات واالتصاالت86.79الكادي عادل عطا هللا العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3164 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.79حصه فالح زايد العتيت  كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس تسويق86.79بدريه علي محمد المشوح3165

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.79فاطمة الزهراء ماجد خليل العيد3166

ول86.79عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الصانع3167 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.79ليل يوسف سعيد الشمرى3168 كلية الشر
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.79علي طالل بدر المجادي3169

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية86.77ريم سلطان مطلق العجمي3170 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.77آيه حبيب عبد الخضر حسن3171

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية86.77نور محمد صالح الموش3172 كلية الشر

ى3173 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.76مرزوق مطلق مرزوق المطبى كلية الشر

ي86.76عبد الرحمن احمد عبد هللا الخضر3174
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3175 ق االوسطبكالوريوس نظم وتقنية المعلومات86.76احمد عبدالزهراء عبدالحسيى جامعة الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.76مريم صالح محمد عبد هللا3176 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.76فرح عبد هللا مصطفر الكندري3177
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3178 ونيات واالتصاالت86.76هيا نصار بداح المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.75شيخه يوسف أحمد البدر3179

ي3180 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية86.75انفال عيد سعد العبر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.75عمر جاسم محمد الحتيه3181 كلية الشر

ه سعد عبدالمحسن السبيعي3182 ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية86.74منبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر أحمد القالف3183 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.74أحمد حسيى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.74كادي أحمد عبد هللا الرشيد3184

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها86.74ناض مشاري ناض العفاس3185
ر
الكلية التقنية ف

ى3186 ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.74عروب طريف شقبى المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3187 ر ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية86.74ترك مشهور محمد العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ر فيصل عبدالكريم محمد3188 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.73لجيى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.73منار حسن عبدهللا الرشيدي3189

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86.73حسن زيد علي النجاده3190
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة86.72ابراهيم احمد ابراهيم الخليفه3191

ر الباذر3192 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.72عبدهللا ناض حسيى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها86.72رغد فيصل طعمه فيصل الهندال3193
ر
الكلية التقنية ف

ي3194 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة86.7دانه فيصل سعد الحرب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.69عبدالعزيز عل جدعان العازم3195
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية86.68أحمد محمود عبدالرسول الشواف3196
ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالت86.68ساره عل عبدهللا العجم3197 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.68ريان يوسف عبدالرحمن محمد سلمان3198
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم تسويق86.68محمد أحمد عيد االذينه3199
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة86.67شهد عمر سعيد بوعركي3200

ى3201 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.67شهد يونس عوض فهد مزيد المطبى كلية الشر

ي3202 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية86.67عبدالرحمن ناض خليف العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر86.67أحمد محمد عباس عل3203
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.67وضحه ناج  عبد هللا مبارك3204 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.66احمد عادل مشعان عطية3205

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.66آيه عبدهللا كامل السبيع3206

ى3207 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.66أوراد ثامر هطيل العبر

ية86.65ريم سالم صفوان االيوب 3208 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.65فرح يوسف عبدالعزيز الشايع3209

ي االربش3210 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.65سدن محمد عبد النت 

ي الكويتبكالوريوس ادارة سلسلة االمداد والعمليات اللوجستية86.65محمد عصام محمد الفيلكاوي3211
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

يعان3212 ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.65ساره عبد العزيز سعد الشر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86.65عل سام ناض عوض3213
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.64محمد يوسف احمد عل3214
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.64محمد فيصل مطلق السبيعي3215

ونيات واالتصاالت86.64ريان رائد احمد الطاهر3216 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3217 ي86.64اسامة ماجد مفرج المطبى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية86.62فاطمه مبارك اسماعيل الشىط3218
ر
الية ف الكلية االسب 

ول86.61أحمد عبدهللا عبداللطيف خضر3219 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.61عبد هللا براك عبد هللا العبيد3220 كلية الشر

ونيات واالتصاالت86.61بدريه فوزي راشد الراشد الضويجي3221 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق86.6فاطمه محمد علي علي3222

ان3223 ي الكويتبكالوريوس تمويل86.6فوزيه فيصل حمد الجبى
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.6ليان صالح محمد السيف3224

ول86.6ريماس بداح راشد العجمي3225 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ى3226 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.6ساره نواف فالح المطبى

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر86.6الشيخه مريم مشعل شمالن الصباح3227
ر
الجامعة االمريكية ف

هان3228 ي الكويتبكالوريوس تمويل86.6خليفة احمد سيد شر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس اقتصاد86.6عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب الرفاع3229
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.6فهد عبد الرحمن طه االنصارى3230
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية86.6عبدالعزيز حمد محمد البوعليان3231
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.59فيصل ناض عبدالرسول القطان3232
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات86.59يوسف عبد هللا عل المويل3233 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.59شوق فهد اسماعيل الجدي3234

ه أنور دغيم الدغيمان العازمي3235 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.58منبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.58عبدهللا سعد فالح النويعم3236 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.57يعقوب يوسف يعقوب بوشهري3237 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية86.57غاليه عبد هللا خالد الهول3238
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.56محمد هادي شداد العجمي3239

م3240 م عبد هللا الحضر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.56عثمان حضر كلية الشر

ى3241 ر ية86.54صقر فيصل زيدان العبر ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الشمري3242
ر
ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.54الجوري نايف شاف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.54روان خالد يوسف يعقوب يوسف عبدهللا3243 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها86.54حمود مبارك سعود العتيت 3244
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية86.54عبدالوهاب جاسم هندي الحمدي3245
ر
الية ف الكلية االسب 

ر3246 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.52جوري عبدالرضا اسماعيل حسيى كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.51فيصل محمد فيصل العمر3247

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.51ريم محمد عل الحسيتر3248

ي حمد الحداد3249
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.51رتاج هاب كلية الشر

ى3250 ر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.51ديمه حمد صالح العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.5محمد عل سليمان الحريص3251

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.5جتر بدر ناض الغانم3252

ي3253 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر86.5ريتاج محمد ماطر المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3254
ر
ر البحراب الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة86.5حسن هيثم حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.5مريم حمد سلمان عل الخوارى3255 كلية الشر

ي3256 ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.5ريماس سعود عبدهللا المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.5رتاج سعد عبد هللا راشد الوهيب3257

ي3258
ية86.49ابتهال سالم احمد تف  ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.49فاطمه احمد محسن الجعفر3259 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية86.49عبدهللا مبارك عبد هللا الشمرى3260
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.48جورى مشارى فهد الفضل3261 كلية الشر

ي3262
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب86.47ريما ثامر هايف الميموب

ي3263
ر
ول86.47فوز أحمد جابر العدواب ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.46مالك محمد ناض العتيت 3264 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.46عبد المحسن ابراهيم مطلق الشمرى3265
ر
الية ف الكلية االسب 

ر عبد هللا السنعوشي3266 ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.46ناض حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3267 ي86.46حمد محمد حمود المطبى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.45سليمان محمد شاكر العبدالجليل3268

ونيات واالتصاالت86.45رهف فايز محمد الدسم3269 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.45مريم سليمان محمد الشمرى3270

ي الكويتبكالوريوس ادارة86.44عبدالعزيز صالح عبدهللا عبدالعزيز3271
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3272 ر ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها86.43نوره سعود خليف العبر
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.43ايمان عبدهللا حمود المعييف3273

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة86.43مستوره ناض مسيعد العازم3274

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.43دانه هشام يوسف الزيد3275 كلية الشر

ول86.42جمال خالد محمد الحشان3276 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.41عبدهللا مرزوق هادى العجم3277 كلية الشر

ول86.41عبد الرحمن سعود مبخوت العجمي3278 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.41رتاج صقر فيصل الهوشه3279
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس اقتصاد86.4دليه فارس معجب الهاجرى3280
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.4سعد احمد سعد الفضلي3281 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.4ابراهيم جراح ابراهيم الصالح3282
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.4احمد يوسف محمد محسن3283 كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.4محمد عادل حسن الشمري3284

ية86.39بدور مبارك خميس العجم3285 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع86.39شيخه سعد أحمد الراشد3286
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3287 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.38فيصل علي فهد السويج 

ونيات واالتصاالت86.38عبد هللا محمد كاظم الخضر3288 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.38سبأ كروز تراحيب العجم3289
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.37عبد هللا فهد مبارك عبد الرحمن مبارك3290
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3291 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.37دانه فاضل علي العبر كلية الشر

ر الدوشى3292 ر عل حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.37حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق86.37عيىس عبدالوهاب عيىس الرشود3293
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.36هديل جابر عيىس االنصارى3294

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.36عبدهللا محمد عباس الكندري3295 كلية الشر

ى3296 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.35فاطمه طالل ضداح المطبى كلية الشر

ي3297 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.35عبدالعزيز محمد عواض المطبى

 خالد محمد اليحتى3298
ي الكويتبكالوريوس تسويق86.35جتر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع86.35أبرار جاسم ريحان محسن3299
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.34شوق محسن راشد باتل العازمي3300
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ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.34شوق هداف رجا الهاجرى3301 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية86.33رهف خالد محمد العازم3302
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86.33سعود فاضل عبد هللا صفر3303 كلية الشر

ر ابراهيمي3304  علي سيد حسيى
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية86.33سيد حسيى كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.33فاطمه ناض منصور مسافر3305

ي3306 ر ية86.33روز راشد ناض العبر ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3307
ي الكويتبكالوريوس ادارة86.32شيخه عادل جاسم بوناشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي منصور دخيل المسيعيد3308
ر
ي الكويتبكالوريوس تسويق86.32ف

ر
الجامعة االمريكية ف

ية86.32عبد هللا ضاج فيصل الراشد البذالي3309 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ونيات واالتصاالت86.31عبد العزيز جاسم محمد الشمرى3310 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.29محمد اسماعيل جمعه االنصاري3311

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.29رغد مبارك مرزوق العازم3312
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر خالد حستر الخالدى3313 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.28حنيى كلية الشر

3314
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.28عبدهللا ناض بدر آب

ى3315 ية86.28فيصل صالح سيالن العنب  ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.27علي احمد عبدالرضا بحروه3316
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3317 ر جمعه حسيى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.27محمد حسيى

ونيات واالتصاالت86.26احمد عمر عبد هللا العمر3318 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر86.26بدر بشار عباس السبع3319
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86.26خالد وليد خالد الحمدان3320
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3321 ية86.26ماجد عبد الكريم سمبى المطبى ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.26عبد الرحمن حمد منصور المنصور3322 كلية الشر

ي3323 ي الكويتبكالوريوس علوم االتصال و التخاطب86.25محمد مبارك مجبل المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3324 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.25عبدالعزيز حميد محمد المطبى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.25شيخه عبد العزيز عبد هللا الهاجرى3325

3326
ر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.24حمد أحمد عبدهللا القحطاب

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.24عبد الرحمن عايد عيد الرشيدي3327

ونيات واالتصاالت86.24علي جابر أحمد القطان3328 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

وق عواد سعود السعدي3329 ونيات واالتصاالت86.23شر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى3330 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.23خوله عبد الرزاق حمود العبر كلية الشر

ي3331 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة86.21مريم محمود ممدوح العبر

ي3332 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.2حمود خالد سمبى الكعت 

ية86.2عياد راشد عياد مناور3333 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية86.2رزان عبدالمحسن حسن العجم3334

ي3335
 
ي حسن آرب

ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.2أحمد هاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.2مشعل مصعب عبدالعزيز المطوع3336

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية86.2خالد أنور علي المال3337
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت86.2مضاوي فهد سالم الهاجري3338 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس تسويق86.2حمد علي محمد اليعقوب3339
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية86.2عبدالوهاب وليد خالد علي3340
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.2حمد عبد الحميد عبدهلل الرباح3341

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.2مبارك محمد ناض العجمي3342 كلية الشر

ه عيد ظاهر الرشيدي3343 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.19أمبى

ي3344 ي86.18سدن زيد هالل العتيت 
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.18محمد فيصل عل الحمدان3345
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول86.17عائشه مجبل مطبى الرشيدي3346 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3347 ق فالح هالل المطبى ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم86.17استب 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية86.17رتاج صالح نايف الهاجرى3348 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال86.17ريما منصور منشد الخالدي3349
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3350 ر ونيات واالتصاالت86.16ساره بدر عيد العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات86.15ابراهيم مشعل غانم الشمري3351
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.15نوران مساعد صالح سلمان3352 كلية الشر

ونيات واالتصاالت86.13رغد عبد الناض سعود البالول3353 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها86.12زينب فهد شمجر الهندال3354 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86.12عبد الوهاب راشد محمد الدهام3355
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت86.11ابراهيم احمد إبراهيم الصايغ3356 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ول86.11عمر اسماعيل عبدالساده عبدالساده3357 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس اعالم86.11غال عبد الوهاب علي بوقماز3358

ر سمبى قدير الجدي3359 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.11لجيى

ونيات واالتصاالت86.11دانه فايز زيدان صباح3360 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل86.11عبدهللا خالد نشم الدويله3361 كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.09طالل ماجد حمدان الشمري3362 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86.09يوسف جمال محمد الشمرى3363 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.08هيا جمال يوسف بوعرك3364

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها86.08عايد أحمد فهد العازمي3365
ر
الية ف الكلية االسب 

ر العجمي3366 ر مشعل سالميى ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية86.08سالميى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة86.08أحمد مشعل أحمد العثمان3367
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ان الصانع3368 ي الكويتبكالوريوس اقتصاد86.08عبدالرحمن دهام بحبى
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر86.07صالح صباح صالح الهاجري3369

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية86.06فيصل وليد محمد الخليفه3370

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم86.05بخيته عبدهللا محمد سالم العجمي3371
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3372 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات86.05عبد العزيز فهد فيصل المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر86.04سليمان عبد الناض جاسم المطر3373 كلية الشر

ونيات واالتصاالت86.04جود رويشد سعد الحرب 3374 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها86.04عبد هللا عمر حيدر اسماعيل مقامس3375
ر
الكلية التقنية ف

ى3376 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية86.03أريام فواز عبيد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية86.03فهد مبارك فهد العازم3377
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية86.02حياة محمد عبدالرزاق الصقر3378
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي86.02رحيق الزهراء فيصل جواد البغلي3379

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86.02ريم فيصل محمد صديق مراد3380

ية86.02غال طالل فيصل الحنيان3381 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ي3382 ج 
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة86جوى صالح محمد المعوشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86نادر فايز مناج هادى3383
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات86نجالء سعود بدر الصباح3384 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86دانا فيصل عيىس العجم3385 كلية الشر

ي3386
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية86خالد صالح عبدالرزاق العوضر كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب86عائشة وليد محمد الخضر3387
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية86محمد مشاري مسلم الزوم3388 كلية الشر
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ي3389 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها86سبيكه معاذ سالم الزعاب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.99شيخه محمد مطلق السبيعي3390

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.99منار عل عيد الرشيدى3391

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.99عاليه مشعل راشد العازم3392 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.98رهف محمد عل المكيم3393

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.98محمد سعد فالح العجم3394 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال85.98عبد الوهاب خالد محمد الكندرى3395
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.97هند محمد نشم الشمرى3396

ي الكويتبكالوريوس تسويق85.96نور خالد منصور البصارة3397
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.96سعود اسامه سليمان المنصور3398

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور85.95ريم قيس عبد هللا البصيل3399

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.95فهد عساف داود الشمرى3400

ي85.95بدر صباح خالد الشمرى3401
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3402 ي الكويتدبلوم تسويق85.95أمل جابر جب  العتيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت85.94أوراد جابر سالم الذايدي3403 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.93أروى عبد العزيز احمد صالح3404

ي الكويتبكالوريوس هندسة النظم85.93الشيماء عبد هللا بدر محمد3405
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3406  محمد المطبى
ية85.93نوره راضر ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالت85.93عبد الرحمن طالل حميدى الصبحان3407 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3408 ر أسبى ر يونس حسن حسيى ية85.92حنيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.92أريام نواف محمد فراج3409

ي3410 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية85.9ساره زيد سعد رومي المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.89نايف جار هللا نايف الدوشى3411 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.89سعد خلف سعد المنديل3412 كلية الشر

ي3413
ي المزيتر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.89مساعد مبارك عذب 

يف3414 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية85.87سارا عبدهللا محمد عبدالغفار الشر

اك3415 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.87رتاج عبد الرحمن براك الب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.87سعاد سعد عل الكندرى3416

ي الكويتدبلوم تسويق85.87ضارى جاسم محمد حسن3417
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس اقتصاد85.86ضاري فهد فايد الرشيدي3418
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.85غاليه علي محمد البضي3419 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.85أحمد عل عبد المجيد العسكري3420 كلية الشر

ى3421 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.85فهد عبدهللا نداء المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.85آمنه احمد عيىس عبدالعزيز رضا3422 كلية الشر

ي3423
ر
كماب ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية85.84عبد الرحمن يونس عبد الكريم الب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية85.83ابراهيم خلف ابراهيم القالف3424

3425
 
ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.83سما محمد سيد عبدالعزيز الطبطباب

ر
الجامعة االمريكية ف

ر3426 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.83محمد طارق صالح بوخمسيى

ول85.83دانه مجدي حمود العجيل3427 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ى3428 ر ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.82عبدالرحمن نافل تنوش العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.82صالح مجبل سالم العجمي3429

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات85.81عبدالوهاب محمد عبدالعزيز الهويدى3430
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية85.8عبد الرحمن علي عواد اليحتى3431
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3432 ي الكويتبكالوريوس تمويل85.8صبيحه فراس عادل الشاهيى
ر
الجامعة االمريكية ف
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ي3433 ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم85.8خزنه عبد هللا جاعد الحرب 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.8ابراهيم خلف ابراهيم الرامزي3434 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس اعالم85.8صقر وليد احمد الحقان3435
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.79دالل عبدهللا خميس األنصاري3436 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.79فهد عل خليل الخليل3437 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.79فرح صالح مرزوق غانم الغوينم3438

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية85.79هديل محسن جراغ البلوشر3439 كلية الشر

ه سالم عبدالعزيز سعود الصقر3440 ية85.79منبى ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.78محمد خالد فهد الثامر3441

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.78مسك عبد هللا فالح الرسام3442

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.77شيخه منذر يعقوب القالف3443

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال85.77ساره يوسف غازى فهد مطر الشمرى3444
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.77فاطمه مهناء مروي الخالدي3445

ى3446 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.77مريم فهد مجالد الضفبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق85.77ريم سالم عبدهللا العجمي3447
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.76نوار حمد عثمان اليحيا3448 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل85.76علي أحمد جواد أحمد3449
ر
الجامعة االمريكية ف

ية85.76خالد صالح خالد شعيب3450 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل85.75منار عايد صالح الخدير3451

ية85.75رغد يوسف عبد هللا الرشيدي3452 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر الحاظر3453 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية85.75فاطمه عبدالرضا حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.74لطيفه علي جابر المري3454 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.74ناض صالح عبدالصمد بن صفر3455

ي3456
ر
ي الكويتدبلوم تسويق85.74ريم عادل شاكر بهبهاب

ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.74وليد يوسف وليد الربيع3457

3458
ر
ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.74نوره فايز مبارك القحطاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.71يوسف جاسم محمد المهدي3459 كلية الشر

ي3460 ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات85.71ثامر دعيج صياح الركيت 
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.71صالح عبد الرحمن عبد هللا البشبى3461

ى3462 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية85.69ثامر جابر ثامر العبر

ي3463 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.69شهد خالد حسن العبر

ي3464 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.69زاهيه محمد فهاد المطبى كلية الشر

ى3465 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.69عبد هللا فهد سعد العبر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.69عواطف عبدهللا دعيج الخشان3466 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية85.69سعود ناض بدر االشوك3467 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.68شوق عبدالمحسن مانع المانع3468

ي3469 ر ي صعفك العبر ونيات واالتصاالت85.68سلسبيل أحمد غرب  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.68عبد العزيز محمد صالح خريبط3470

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.67مصلح سالم مصلح وهك3471

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.67مبارك عبدالمحسن مبارك العجمي3472

ونيات85.67بدور عيدان راكان مهاوش3473 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ول85.65فهيد طالل فهيد مبارك3474 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.65رقيه رشيد بلور البلوشر3475

ية85.65علي محمود ابراهيم االستاد3476 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى
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ي3477
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.64رغد فراج محمد القحطاب كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.64راشد جمعه عيد بن عبيد3478

ى3479 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.63رتاج عبد هللا ماجد المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.63أمينه جمال عبدالوهاب الراشد3480 كلية الشر

ول85.63فرح عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الراشد الطرموم3481 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.63ديمه عبد الكريم عبد القادر الشحان3482
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها85.63علي سعد سالم العتيت 3483
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.62ريم عبدهللا عايض العازمي3484
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها85.62حمد يونس بدر الحالق3485
ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.62روان محمد حمود العجمي3486

ي3487 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.62طرفه مزعل محمد المطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.61خالد محمد راشد الميع3488 كلية الشر

ر الحداد3489 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.61مريم منبى حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.61فواز مشارى احمد المشارى3490

ي3491
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.6هال سعد مبارك الصيفر كلية الشر

ر بدر جاسم األشوك3492 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.6حسيى كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.6ناض عبدالوهاب عبدهللا الصانع3493

 وليد سلطان الفضلي3494
ر ول85.6حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها85.6وليد صالح جاسم الشهاب3495
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت85.59عبد العزيز عصام عبد هللا العصيمي3496 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.59لولوه دعيج أحمد القبندى3497
ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات85.58يوسف ماجد عبد الرحمن سبت 3498 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.58عادل يونس محمد الكندرى3499 كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.57غنج مشعل سالم الزمانان3500

ر محمد3501 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية85.56آللء عبد العزيز حسيى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.55فرح عبد هللا محمد المزيد3502 كلية الشر

ر3503 ية85.54نجاة مساعد عبدالعزيز الياسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3504 ر ي زيدان خليف العبر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.54عذب 

ول85.54حصه راشد عبد الواحد السدره3505 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.54عمر طارق محمد الطوارى3506

ي أحمد عبدالرحمن المرشود3507
ي الكويتبكالوريوس تسويق85.53موضر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي3508 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.53الحور فالح سندان المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.53مزون خالد عبدهللا الجبيالن3509

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.53فاطمه جاسم اسحق أتش3510 كلية الشر

ر ضاري محمد اسكندر3511 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.53ياسميى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.52عبد العزيز خالد عبد الكريم المزين3512 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.52أسيل طارق جاسم المطر3513

ي3514
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.51زينب محمد عبد هللا دشت 

وز3515 ي فبى
ي الكويتدبلوم تسويق85.5سعود فايز ماضر

ر
الية ف الكلية االسب 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس ادارة اعمال بتشعيباتها85.5نوره فيصل مزيد الصانع3516

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال85.5بتول بدر محمد الحالق3517
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.5رجاوي جمال احمد السليىطي3518
ر
الجامعة االمريكية ف

اكي3519
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق85.49فاطمه محمد سند الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.49باسل فهد عايض الرشيدي3520
ر
الية ف الكلية االسب 
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ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها85.48عبدهللا منصور عبدهللا العجمي3521
ر
الية ف الكلية االسب 

ى3522 ي الكويتدبلوم تسويق85.48عمر حمدان صالح المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.47لولوه احمد عبداللطيف الرويشد3523 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.47ضارى سليمان عبد هللا صالح3524 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تمويل85.46اشاء عماد حسن الناض3525
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية85.45روان وليد جمعه حج  مهدى3526
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية85.45غنام عبدهللا غنام الربيعان3527
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.45علي بدر مد هللا الرشيدي3528
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية85.45عبد هللا يوسف عبد هللا خليل3529
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.45عبد العزيز جاسم محمد الحيدر3530

ر البوصبيح3531 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.45حسن عبد الزهراء عبدالحسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية85.45مريم بدر مرزوق الدوشى3532
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق85.44عبد هللا عبد العزيز راشد المذن3533

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.44فرح محسن نهار محمد عل3534 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.44بدريه هزاع فاضل العجم3535 كلية الشر

ية85.43نوره وليد احمد االحمد3536 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم85.43حوراء سليمان محمد السليمان3537
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.43يوسف محمد مزعل عوض3538 كلية الشر

ى3539 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.43أثبى عبد هللا دحيم المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.43ساميه ناض الحميدى علوش الهاجرى3540 كلية الشر

ول85.42بشاير خالد جديان الرشيدي3541 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات85.42منال حسن محمد مهدي العجم3542
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية85.41سدن محمود سعود العوام3543
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل85.4علي ناض علي العطار3544

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.4فهد أحمد عباس الموله3545
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.4مريم فواز احمد النجم3546

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها85.4طالل عبدهللا سعد العتيت 3547
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل85.4محمد مشبب مطلق صامل3548 كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.4ناض خالد محمد الدوشي3549

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.4عبدالعزيز بدر البالول3550 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.4لطيفه فواز خزيم الخزيم3551
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3552 ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.39حمد فالح شداد المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية85.39عواطف نواف عبدالعزيز السندي3553 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3554 ر ي الكويتبكالوريوس تمويل85.37اليمامه سعد مشعل العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق85.37أسامه عبد هللا محمد العجمي3555
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس العالقات الدولية85.36سعود فوزى محمد عقله3556
ر
الجامعة االمريكية ف

ر3557 ي الكويتبكالوريوس تمويل85.36مريم عبد العزيز يوسف الشاهيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.36أمينه بسام فيصل الطاهر3558 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.36حمود صالح عبيد العتيت 3559
ر
الية ف الكلية االسب 

ى3560 ونيات واالتصاالت85.36ايمان عادل مقضب الظفبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية85.36شهد عبد هللا اكميخ فدعوس العجم3561
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3562 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.35حفصه عبد الكريم خضر حسيى

ي الكويتبكالوريوس اعالم85.35يوسف طارق عبد الجليل الهندال3563
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3564 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.34نوير عبد هللا سلطان المطبى كلية الشر
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ى3565 ي الكويتبكالوريوس ادارة85.32سعد محمد سالم المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.3خالد عمر خالد القطان3566
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس ادارة85.3عيىس عبد هللا خالد الزويد3567
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3568 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.28هند سعود سالم المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.28وضحه خالد عوض العازمي3569 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.27نوره احمد محمد الغضوري3570

ي3571 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.27وحش أحمد سالمه المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.26نشامي عادل صالح الدعيج3572

ي3573
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.26مريم مبارك حوال ريحاب كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.26علي عادل علي مراد3574

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.25سندس عمر مبارك خليفه العازمي3575

ي3576 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.24خالد بندر مناجي المطبى كلية الشر

 علي التناك3577
ر ي الكويتبكالوريوس تمويل85.24ريان حسيى

ر
الجامعة االمريكية ف

ي85.24أحمد سالم مطلق العويد3578
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت85.24ساره محمد فالح الشمرى3579 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3580
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.23عامر عبدالجليل عبدالرزاق العوضر كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.22نوره سليمان محمد االمبى3581

وق عبد هللا نعمان سلمان العبد هللا3582 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية85.22شر كلية الشر

ي3583 ي الكويتدبلوم تسويق85.21محمد ناض عواض المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.2ناض سعد راجح العجمي3584
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3585
ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية85.2فيصل متعب فالح العارضر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.2لورنس مشلج مضجي الخالدي3586 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات85.2عبدهللا مشعل ابراهيم المعيلي3587
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس تمويل85.2يوسف خالد يوسف السميط3588
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي85.2وسميه محمد حامد العل3589

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.2رغد بسام عبدالرزاق العمران3590 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.19عائشة يوسف عبد الرحمن طالب محمد3591 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق85.19فواز يوسف سليمان عبد الرضا سليمان3592
ر
الجامعة االمريكية ف

ه عمر سليمان محمد3593 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.19منبى

ونيات واالتصاالت85.18عبدالوهاب خالد عل الكندرى3594 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ية85.18محمد هشام محمد الهندال3595 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية85.17ساره فاضل عل عل3596
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة85.17حصه نواف جاسم السيوجي3597
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.17أنفال مطلق عبد الهادى الهاجرى3598 كلية الشر

ر سالم عواد الشمرى3599 ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.16حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ول85.16زهراء مصطفر هاشم محمد عبدهللا3600 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ى3601 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية85.16يوسف محمد عل العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية85.16دانه عبدهللا محمد عبدهللا الدسم3602

ي3603 ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي85.16رتاج خالد محمد المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ول85.15سليمان اسامه سليمان العازمي3604 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.15جوري بدر محمد المرزوق3605

ي3606 ية85.14محمد جاسم وليد العتيت  ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تربية لغة انجلبى

ية85.14دانه وليد محمد الفيلكاوي3607 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.14نورا محمد عبد هللا العجمي3608
ر
الجامعة االمريكية ف
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ر3609  حسيى
ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية85.14عدنان عباس مصطفر

ر
الية ف الكلية االسب 

ي3610 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.14ترك مهيالن نوار العتيت  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة حاسوب85.14اليمامه خالد يوسف الشمري3611
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.14الجازي ناض اصويان العجمي3612 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم كمبيوتر85.13رهف أحمد صالح الحمود3613
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.13ساره محمد يوسف طالب3614

كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية85.11جوري يعقوب يوسف فرس3615

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.11ساره فهد فهاد العتيت 3616 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية85.1حمزه محمد حمزه أكب 3617 كلية الشر

 الدوشى3618
ر
ية85.09ليل مشارى شاف ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي3619 ر ونيات واالتصاالت85.09ريماس علي سهيل العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى3620 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.08سعد حمد متعب حمدان المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.08مبارك عبد هللا مبارك عبد الرحمن مبارك3621 كلية الشر

ية85.08عيىس فيصل محمد الحداد3622 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ه فيصل احمد محمد3623 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.08منبى كلية الشر

ى3624 ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية85.07ساره سيف بدر المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية85.07ابراهيم عبدهللا ابراهيم الفرحان3625 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية85.07ايالف عيىس عبدالرضا الحداد3626 كلية الشر

ر خليفه الفرحان3627 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.07غدير حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3628 ونيات واالتصاالت85.07نوف فارس صنت المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات85.06محمد عبد هللا حريمل العتيت 3629 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ى3630 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية85.06ريماس طالل عوض المطبى كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال85.06نوره سليمان داود الفيلكاوي3631
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3632 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية85.06مثايل برغش فهد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق85.06ساره عدنان سلطان عبد ربه3633

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.05ريم محمود خالد المويزرى3634

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.04أفنان عبد اللطيف عبد الحميد صالح3635 كلية الشر

ى3636 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.04فهد حمد راشد العمبى كلية الشر

ونيات واالتصاالت85.04حال مساعد حماد العتيت 3637 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل85.04حمد خالد سليمان مراد3638

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي85.03شذر شوي    ع جمال الشوي    ع3639
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر85.03عبد هللا عبد المحسن احمد بورخان3640 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية85.03موضر أحمد عبيد الشمرى3641
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3642 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.03عبدالرحمن انور عبدالعزيز العبر

كي3643
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة85.01حمود حبيب محمد الب 

ر الخرس3644 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85.01شاكر ياش أميى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.01عبد هللا فيصل حمد العمار3645

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة85.01مروه جاسم محمد حسن3646

ي3647
ية85علي حامد محمد دشت  ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85عبد العزيز أحمد عبيد الرشيدي3648 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل85احمد خليفه خليل التميمي3649

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها85أحمد بدر عبدهللا الصحاف3650 كلية الشر

ية85يوسف أحمد عبدهللا الحسن3651 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3652 ر ي الكويتبكالوريوس ادارة85عبدهللا فيصل بريت العبر
ر
الجامعة االمريكية ف
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ي الكويتدبلوم ادارة اعمال85غال ثامر عبدهللا الصباح3653
ر
الية ف الكلية االسب 

ية85علي وليد باشا باشا3654 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية85عبدالوهاب عبدهللا سعد المحمد3655 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3656 ول85حمد وليد حمد الصقعت  ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات85دالل حسن عبدالمحسن الصالح3657
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3658 ر ي الكويتبكالوريوس محاسبة85صبا خالد فيصل العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.99أفنان عبدالمجيد عبدهللا جمال3659 كلية الشر

ي84.98شهد عبد الكريم غازي البدر3660
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية84.97آدم محسن سيد عبد هللا3661
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.97طيف ناض محمد الفيله3662

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.96ايمان عارف حسن الناض3663
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.96سالم احمد سالم الحميد3664

ي علي الجدي3665
ر
ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم84.95فاطمه هاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات84.95محمد أحمد محمد ابو دكر3666 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس اعالم84.95مبارك فالح محمد الرشيدي3667
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عل3668 ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي84.94زينب عبدهللا حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.94اري    ج داود حسن عبد هللا حسن3669 كلية الشر

ى3670 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.94موضر فهد نايف العبر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.93محمد علي عبد المحسن الشمري3671 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.93سعود نايف سعود الثنيان3672

ي3673 ونيات واالتصاالت84.93سعود عبد هللا مطر المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.92محمد يوسف فالح بن كليب بن مسلم3674 كلية الشر

ى3675 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.91امنه وليد احمد العبر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي84.91فاطمه فيصل محمد المرشاد3676
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية84.91يوسف ناض محمد العل3677
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

 علي3678
ونيات واالتصاالت84.9رهف محمد مصطفر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.9مصطفر خلف محمد ابراهيم3679
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات84.9مشاعل يوسف اسماعيل محمد3680 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي3681 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.9رهف ابراهيم خزعل العبر

ي3682
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية84.89روان عبدالكريم سلطان العدواب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.89عمر محمد مبارك الجميعه3683

ول84.88يوسف جابر يوسف الجابر3684 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت84.88عبدهللا مفرج مبارك الدوشي3685 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي84.87شهد عباس محمد السلمان3686
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

3687
ر
ول84.86عمر هايف نايف الديحاب ي الكويتدبلوم هندسة بب 

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.85صالح حمد عبدالعزيز الريش3688

ي ثامر الشمري3689
ر
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.85فاطمه طرف كلية الشر

ي3690 ر ونيات واالتصاالت84.84عببى بدر محمد العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3691 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.83غزالن طارق عبدالرحمن العبر

ي3692 ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم84.82وجد محمد زيد المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.81محمد حمد محمد العجم3693 كلية الشر

ر3694 ر حسيى ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي84.81غدير علي حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية84.8مريم محمد غلوم الكندري3695
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية84.8عائشه خالد مبارك بو قماشه3696
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة84.8داليا طارق عبد المحسن السهلي3697

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.8محمد وائل محمد الشويعي3698

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.8رغد ميشه عوض مبارك الدرع3699 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.79مطلق بدر فيحان العازمي3700 كلية الشر

ية84.79رتاج يوسف عبد الحافظ يحتى3701 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3702
ر
اندبلوم هندسة محركات هياكل84.79فاطمة يوسف هاشم اشكناب كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.79أسيل محمد سالم احمد3703

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.79مريم عبدالجبار حسن الدالل3704

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات84.78ميثم عبداللطيف حبيب ضخوه3705
ر
الجامعة االمريكية ف

ي84.78عبد الرحمن مطلق راكب الرشيدي3706
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3707 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية84.78أحمد كامل أحمد العمبى كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها84.78أفنان وجدي عثمان المسباح3708
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3709
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.76يوسف يعقوب يوسف دشت 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.75مريم عبدالرحمن عبداللطيف الدوشي3710 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة84.75غال عبد هللا مهنا الهاجرى3711
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3712 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.75ايمان أحمد صالح العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.75فهد سعد عبيد بادى3713

ونيات واالتصاالت84.75نورا بدر جفران الحسيتر3714 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.73دانه صالح عبد الرحمن عبدالهادي العجم3715 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.73آمنه عبدهللا حبيب كمال3716

ي عبدالرزاق الماص3717 ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.73يوسف ناج 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3718 ر ونيات واالتصاالت84.73فهد جراح عباس العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.72فرح أحمد محمد المفرح3719

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.72مريم حمدان فهد الحمدان3720 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.71روان جاسم محمد التوم3721

ى3722 ي الكويتبكالوريوس ادارة84.71سلطان نايف سعود الضفبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3723 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.7غيداء بندر مخلد المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.7رقيه اوس عبد هللا الروم3724 كلية الشر

ر الحشاش3725 ول84.7نور نبيل حسيى ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.69سلمان ابراهيم احمد السلمان3726 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.69مهدي احمد عبد علي حيدر عبد علي3727
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل84.69خلود سعد خالد العازمي3728 كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.68عبدالرحمن طارق عبداللطيف الجابر3729

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.67شيماء محمد منىس سالمه3730 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية84.67محمد عبد العزيز علي المراد3731
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة كهربائية84.66يوسف عماد حبيب الخياط3732
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر فاضل جعفر المشى3733 ي84.65حسيى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ان عوده3734 ر ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي84.65أوراد محمد عنبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي3735 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.64سعود خالد سالم المطبى كلية الشر

ر الحاظر3736 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.64زينب جعفر حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.64علي محمود يوسف محمد طالب3737 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق84.64ديما فوزي محمد الهذلول3738
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3739 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها84.63محمد بندر عبيد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية84.62أطياف مياس فالح المياس3740
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.62عبدالوهاب يوسف السيد محمد السيد3741
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.61ثامر مطلق ثامر الشمرى3742
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.61يارا عبد هللا محمد العجمي3743

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.61منار بدر ناض المفلج3744 كلية الشر

ر3745 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.61محمد فيصل محمد الرميضيى

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.6يوسف عبدالعزيز عبدالمحسن البكور3746
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل84.6عمر طارق عبدالحميد النصار3747

ر3748 ول84.6أحمد يعقوب حسن حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.6سارا محمد مبارك الحمدان3749 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.6محمد بدر محمد السعيد3750

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات84.6دالل اسحق ابراهيم الهاجري3751
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.6يوسف محسن مسعد الشيجي3752 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.6عبد هللا محمد عيد محمد العجم3753

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.6ساره عبد الناض عبد هللا الهاجري3754
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر الرامزي3755 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.59أنور رمزي حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.59رفعان محمد رفعان رجا العجمي3756

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية84.58ادريس أيمن عل ادريس3757 كلية الشر

ى3758 ر ونيات واالتصاالت84.58دانه مساعد عل العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3759 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية84.58محمد احمد ممدوح العبر كلية الشر

ى3760 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.57فجر محمد سليمان العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية84.56عبد الرحمن سعد مزيد أبوشيبه3761
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3762 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.56حمد محمد عبدالمجيد حسيى كلية الشر

ي3763 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.55شوق طالل عيد المطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها84.55فيصل فهد حمد المري3764
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.53ناض أحمد ناض الصانع3765
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت84.52سعد مبارك بخيت العجم3766 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.52محمد مجبل فهد الدوشي3767

ول84.52عاليه سلطان عبد العزيز العتيت 3768 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ر غازى الربيعان3769 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية84.52سارا شاهيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.52حصه محمود عبدهللا محمود أحمد بن ناض3770 كلية الشر

ي3771 ي الكويتبكالوريوس ادارة84.52مها عبد العزيز عايد المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3772 ونيات واالتصاالت84.51فارس عبدهللا باتل المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ول84.51فاطمه عبدالكريم محمد جراغ3773 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر3774 ر محمد حسيى ر محمد حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.51حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.5أسيل محمد عبد المحسن المصيليت3775 كلية الشر

ونيات84.49عبد العزيز عادل محمد غلوم3776 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.49آالء سالم حمد السبع3777

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.49هاجر حمد صالح الحمود المطلق3778 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.49لولوه محمد يوسف الحمود العبد الوهاب3779 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.48يوسف جواد احمد االشوك3780 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.48طيبه مشعل علي الجمعه3781 كلية الشر

ر عل العجم3782 ية84.47نوره حسيى ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.47بندر صالح حمد المرى3783 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق84.45عيىس فهد عبد الرحمن الشومان3784
ر
الية ف الكلية االسب 
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ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.44أحمد عادل عبد هللا اليعقوب3785 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية84.44عبدالعزيز منذر دخيل المسيعيد3786
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت84.44ريان رائد سالم ادريس3787 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ية84.44نور خالد عايد الشمري3788 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات84.44محمد أحمد محمد البكر3789
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.43شهد تركي عبد النت  الهندال3790 كلية الشر

ثر احمد تركي الرشيدي3791
ّ
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.43ما كلية الشر

ونيات واالتصاالت84.43شيخه يوسف عبدهللا ابوظهبى3792 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم تسويق84.43مالك احمد يعقوب السبت3793
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.43مبارك يوسف احمد المجيبل3794 كلية الشر

3795
ر
ف ر عبداالمبى الصبى ونيات واالتصاالت84.43محمد اميى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي فايز مرزوق الفرحان الضيع3796
ر
ي الكويتبكالوريوس اعالم84.42ف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.42محمد عمر ناض الدوشي3797 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.42يوسف سمبى حسن باعيىس3798 كلية الشر

اندبلوم هندسة محركات هياكل84.41جراح شمالن مهنا سعيد3799 كلية التكنولوجيا والطبى

وز سعيد3800 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.41عبد هللا محمد فبى

ي3801 ر ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات84.41عيىس محمد دهام العبر
ر
الجامعة االمريكية ف

ى3802 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور84.41عهد عبد العزيز عبد هللا الظفبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.4بداح طالل بداح العجمي3803 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية84.4الشيخه نسيمه حمد فهد الصباح3804 كلية الشر

ول84.4عبدالعزيز علي عبدالعزيز المسعود3805 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

وق سالمه السويلم سليمان الرشيدى3806 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.4شر كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.4عبد الرحمن عادل جاسم الجاسم3807

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.4احمد حماد سعد ثويتر3808 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.4سمر سعود عبدالعزيز الصديف 3809

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.39عبدهللا محمد شمالن الرشيدي3810

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.39شيخه يوسف أحمد القلفص3811

ي3812 ر ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع84.39سلطان علي عناد العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى3813 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر84.38مها محمد شهيد المطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.38عبدهللا سالم سعيد الدوشي3814 كلية الشر

ي3815 ية84.38ريماس سلطان غزاي المطبى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر84.38حوراء يوسف عبدالرضا الحداد3816

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.38هدى سعد محمد الدوشي3817 كلية الشر

ونيات84.36مهدي صالح علي الرشيد3818 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

هان3819 ي طارق ابراهيم الشر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات84.36موضر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي3820
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة84.36عبد العزيز سلمان هزاع الديحاب

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.35عائشه وليد احمد المجرن3821

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.34عل اسحق غالم باقرى3822
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.34بدريه فيصل محمد كميخ الهاجرى3823 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.33مريم عيد ظاهر الشمرى3824
ر
الية ف الكلية االسب 

ر عل الكندري3825 ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.33علي حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.33سحر منض فالح ناض3826 كلية الشر

ي3827 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.33طالل بدر خالد المطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.32روان راشد فراج الزعت 3828
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة كيميائية84.32تاليه جابر احمد قربان حج  محمد3829

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها84.32جراح مشعل مطرود الحرب 3830
ر
الية ف الكلية االسب 

ى3831 ر ونيات واالتصاالت84.32شيخه فهد مطلق العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات84.32سعود عبدالعزيز عبدهللا الفيلكاوي3832 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ونيات واالتصاالت84.29فهد ترك عايد الشمرى3833 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب84.29رتاج ياش عبد هللا العباد3834

ونيات واالتصاالت84.29حمد نواف بهيش العازمي3835 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.28عبد العزيز جمال زيد السعيدي3836

ر عبد المحسن كرم شهاب3837 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.28حسيى كلية الشر

ي84.28بدر ناض عبد الرزاق الخضر3838
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي محمد العجمي3839
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.28محمد ناشر

ونيات واالتصاالت84.27عبد الرحمن علي سعد الرشيدي3840 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى3841 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.27دانه ناض سالم العبر كلية الشر

ي3842
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.27فاطمه محمد عبد العزيز احمد القريىسر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.26مريم نواف حمد القصار3843

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية84.25مريم مسفر فهد العجمي3844

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية84.24غال أحمد ابراهيم الشمري3845

ر محمد مختار رجب3846 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.23حسيى

ي3847
ي الكويتبكالوريوس ادارة84.22سكينه علي موش بلوشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.21محمد عبدالعزيز محمد العامر3848 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق84.2سارا علي عبدالسالم االستاذ3849
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.2سعود فيصل ناض الرومي3850

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها84.2أحمد مشاري بدر القطان3851
ر
الكلية التقنية ف

ي3852
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.2يوسف سامي فرج الخشت 

ول84.2هند ضيف هللا فجرى مرزوق3853 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية84.2فجر فاروق عبدالمجيد الشاعر3854 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.2ساره محمد ابراهيم الشمري3855

ونيات واالتصاالت84.18سج  عهدي مبارك الجمعه3856 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية84.18ديمه غانم نض الغانم3857

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.17آيه عيىس قاسم حسن3858

ي84.17عبدهللا جاسم حياوي ناض الخالدي3859
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال84.17فارس خالد زبن العربيد3860
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.16غاليه عادل أحمد العون3861

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.16يعقوب يوسف عبد هللا االستاذ3862
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.16داوود علي داوود الزامل3863

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية84.16يوسف يعقوب علي عبدهللا3864
ر
الية ف الكلية االسب 

هان3865 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها84.16زينب عبداللطيف سيد دعبى شر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.14فهد عبد هللا فهد العتيت 3866 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.14مناير مشعل بطيحان صقر3867 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84.14بدر عبد العزيز منصور المنصور3868 كلية الشر

ية84.14رتاج نواف خليل الجندل3869 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.12شهد محمد سالم العجم3870 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل84.11مريم احمد عبدالحليم الراشد3871

ي3872  العتيت 
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.11خالد فهد مفبى كلية الشر
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كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق84.11عبدهللا صالح سعد الدعاس3873

ى3874 ر  محمد العبر
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال84.1جنان صاف

ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.09خالد عبدالرحمن يوسف الشويب3875

ر اليعقوب3876 ر أحمد حسيى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.09حسيى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة84.09يعقوب علي يعقوب الدويسان3877

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84.08ديمه طارق احمد العبدالهادى3878
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.07مريم رائد جاسم شكر هللا3879 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.07فاطمه بدر ناض الرجيبه3880 كلية الشر

ر طالب مال3881 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.07ياش عل حسيى كلية الشر

ي3882 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة84.06يوسف فهد راشد الحديت 

اندبلوم هندسة محركات هياكل84.05دالل جمال عبدالرزاق الحسن3883 كلية التكنولوجيا والطبى

ي3884
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.05أري    ج عبدالعزيز عبداللطيف العوضر كلية الشر

ه3885 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة84.05سليمان أنور محمد عبر

ر وسم مسلم عوض الرشيدى3886 ونيات واالتصاالت84.04حنيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى3887 ر ونيات واالتصاالت84.04غال فهد فالح العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3888
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.03سليمان خالد ناض ثاب كلية الشر

ي3889
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.03فاطمه علي بدر زريب الديحاب كلية الشر

ي84.03سلمان أحمد عباس الشىطي3890
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84.03أري    ج سيف فهيد الكفيف3891 كلية الشر

ي3892 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.03بدور سالم أحمد الزعاب 

ي3893 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.02فرح علي مروي المطبى

ي3894 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم داخلي84.02شيخه علي عبد الرحمن المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية84.02أحمد اسامه داود القصار3895 كلية الشر

ي3896
ر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل84.02رهف سالم مشاري المراع

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية84.02مساعد مشعان كامل الفضل3897 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية84.01رغد انس سليمان المكيم3898

ي الكويتبكالوريوس محاسبة84عايض سلطان غالب عوض3899
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر84عبد المحسن محمود ابراهيم الطباخ3900 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة84خالد عادل مبارك البسام3901
ر
الجامعة االمريكية ف

ة عادل حسن محمد3902 ي الكويتبكالوريوس ادارة84سمبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق84بنه شمالن سالم مطبف 3903
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل84محمد وائل جاسم الشهاب3904 كلية التكنولوجيا والطبى

ونيات واالتصاالت84فهد شمالن حمود الجحيدلي3905 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي3906 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية84تركي غنام تركي المطبى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة84رسل ناض محمد بورسلي3907

ى3908 ونيات واالتصاالت83.99غال فايز حمود المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت83.99زينه بداح عبد الهادى العجم3909 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات83.98فاطمه جاسم محمد علي3910
ر
الجامعة االمريكية ف

ونيات واالتصاالت83.97حصه كامل بدر الشمرى3911 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية83.97مالك نواف يوسف الخشان3912 كلية الشر

ي3913 ي83.96دالل غنام محمد المطبى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر3914 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.96فاضل عباس موش حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي83.96متر سالم زيد خالد الشمرى3915

ى3916 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.95عبدالعزيز مبارك نداء المطبى كلية الشر
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الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.95فاطمه عماد ابراهيم النجاده3917

ان ابراهيم الزامل3918 ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية83.94مضاوي خبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.94ايالف عبد العزيز عبد الهادى حاجيه3919 كلية الشر

ي عبدهللا3920
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال83.92أحمد أمان مصطفر

ر
الية ف الكلية االسب 

ي3921
ر عدنان حيدر الوثيف  الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.92حسيى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.92علي حمود صباح الحداد3922

ي3923 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.92شهد طالل علي العبر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية83.91فيصل حمد علي المري3924 كلية الشر

ول83.91تركي حمد محمد المري3925 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الرشيدي3926
كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال83.91ساره سعد عجيل الهلفر

زا3927 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.9فاطمه بدر احمد المبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.89حسن يحتى عبد الكريم الجدي3928 كلية الشر

 العجم3929
ر
 محمد شاف

ر
ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع83.88شاف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر83.87أحمد عالء احمد القالف3930

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية83.87مريم علي عبد الرزاق علي3931
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.87أبرار محمد حيدر عبد هللا حيدر3932
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.87فجر جمال عبدهللا العمران3933 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83.86مشاري عادل عبد هللا الرشيدى3934
ر
الية ف الكلية االسب 

ية83.86علي محمد طالب المرى3935 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.86هنوف متعب فهد العجمي3936 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية83.85جمانه عبدهللا جاسم حسن3937
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية83.85عبدهللا نواف عبدهللا الحمادي3938
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3939 ر ي83.85أسامه حامد عوض العبر
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.84محمد فاضل محمد ال رشيد3940 كلية الشر

ونيات83.84محمد عبدهللا محمد القصار3941 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي3942 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.84ريم نافع عبدالرحمن المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.83ابراهيم محمود ابراهيم الناض3943 كلية الشر

ونيات واالتصاالت83.83ألطاف مزعل منصور الرشيدي3944 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

يف صالح الدين ايوب ملك3945 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.82شر كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.82كوثر أسامه علي الصحاف3946
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.81يوسف علي حبيب رضا3947

ه احمد عبدالرزاق البحر3948 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل83.8منبى

ي3949 ي عبد هللا صفوق المطبى
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب83.8موضر

ي الكويتدبلوم تسويق83.8الزين اسامه سليمان الزيد الناض3950
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.8عبدالوهاب هشام عبدالوهاب العبيد3951 كلية الشر

ر سيد محمد السيد عبدالرسول3952 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83.8آالء حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي83.8علي وليد مرزوق عابر3953
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي83.8فجر فايز فالح الصويلح3954
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.79سعود محمد سليمان الدوشي3955 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.79حوراء احمد يوسف المحميد3956
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.79عبد الرحمن عماد عبد هللا السنعوشي3957

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية83.78فجر عبدالعزيز عبدالمحسن البكور3958

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.78حسن عل محمد بوحمد3959 كلية الشر

ية83.77نوره نواف عبدهللا المرشاد3960 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

Page 90 of 133



الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى

ي3961
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.77غانم سعد غانم العماب كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية83.76عل سمبى عل الساقان3962 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.75أوراد أحمد حبيب علي3963 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.75محمود عمر أحمد الكندرى3964

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل83.75مريم عدنان راضر الرشيدى3965

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات83.74ابراهيم رائد ابراهيم الحمود3966
ر
الجامعة االمريكية ف

ية83.73عبد هللا جابر عدنان الشوا3967 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.73عباس عبدهللا أحمد جمال3968 كلية الشر

ي3969 ر جار هللا خريص المطبى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.71ليى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.71زهراء عبد الوهاب كاظم القالف3970 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة83.7أنفال حبيب درويش صالح درويش3971
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.69شيماء احمد محمد الكندري3972 كلية الشر

ي جمعان الراججي3973 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.69مرزوق ناج  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.69علي عباس علي دشت 3974 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.68عبد هللا خالد سعد عبدهللا سعد3975

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.68محمد مشعل صقر البناي3976

ي3977 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.68محمد طالل محسن العبر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.68فوز صالح مهدى الشمرى3978
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.65علياء مفيد عبد هللا الحداد3979 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية83.63شهد محمود حمد الشتيلي3980
ر
الية ف الكلية االسب 

ر3981  علي الشاهيى
ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.62حسيى

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي83.62روان ايمن يعقوب الفرحان3982
ر
الجامعة االمريكية ف

ية83.61كوثر عل احمد بو عباس3983 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.6أحمد منصور عبدهلل عطا هللا3984

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.6علي محمد جعفر ششب 3985 كلية الشر

ر3986 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.6داليا جاسم يوسف الياسيى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.6ريان وليد عيىس الحساوي3987

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس هندسة صناعية83.6سلمان ايمن طالب الحسن3988

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية83.6محمد علي مبارك الشىطي3989
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي3990 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر83.6ناض احمد شحاذه الظفبى

ي الكويتدبلوم محاسبة83.6يوسف سعود يوسف الصانع3991
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات83.59عبد الرحمن عبد هللا مناور العازم3992 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.58أحمد صقر رعد مبارك3993 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.58غتر فايز عبدالرحمن الشمرى3994 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كمبيوتر83.57رغد صالح حسن الكردى3995 كلية الشر

ي83.56عبدالعزيز محمد فوزى الفوزان3996
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.56علي حسن علي االستاد3997 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات83.56وفاء ناض عباس حسن3998
ر
الجامعة االمريكية ف

ر3999 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.56دالل أحمد ابراهيم الحسيى كلية الشر

ول83.56جنان طالل عبد اللطيف الخليفه4000 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.54بوادر طالب عبدالقادر الكندرى4001

ى4002 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.53مشارى جابر حجاب العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي83.52ساره عادل بركه الشالجي4003

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.52ابراهيم أحمد ابراهيم حسن4004 كلية الشر
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ر صالح محسن عامر4005 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.52حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.52علي ابراهيم مطر الشمري4006
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس ادارة83.5هاجر شهاب صالح الشهاب4007
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس ادارة83.5شوق سليمان عبد هللا العتيت 4008
ر
الجامعة االمريكية ف

ي4009
ر
ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.5محمد عبدهللا ضحوي العدواب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.49نور مشعل خالد السعيد4010 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات83.49عبد هللا محمد عبد هللا الموينع4011
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.48فوز جابر عبد الهادى العجم4012 كلية الشر

4013
ر
ي الكويتدبلوم تسويق83.48بدر عل ناض القحطاب

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي4014
ي83.47أحمد صادق أحمد تف 

ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4015
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.47محمود عبد العزيز عيىس البلوشر كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية83.47حمود عادل حمود الشىطي4016
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب83.46فواز فؤاد فهد الخرج 4017

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.46فاطمه اسامه روضان غدنان جوده4018 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي83.46غاليه عبد الرزاق فهد العوهل4019
ر
الجامعة االمريكية ف

ر4020 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق83.45بدر عثمان ابراهيم الشاهيى

ي محمد عبدالرحمن الفيلكاوي4021 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.45أري    ج ناج  كلية الشر

ية83.45أري    ج سالم راشد الفضلي4022 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4023 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.43محمد خالد محمد المطبى

ى4024 ر ونيات واالتصاالت83.42يوسف عل كريم العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس اعالم83.42خالد سعد حمد الهاجري4025
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.41ناض خالد غنام الصويلح4026 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.41سيد حمزه يوسف عبد النت  العلوي4027 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها83.41عبدهللا عبدالمحسن حمود العصيمي4028
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.4دالل أسامه يوسف الفالح4029

ي4030 ر ونيات واالتصاالت83.4سليمان طالل سليمان العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي4031 ر ونيات واالتصاالت83.4عمر فهد مالح العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ية83.4محمد مختار جاسم ابل4032 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.39عبد العزيز احمد مطلق الضويج4033 كلية الشر

ي4034 ونيات واالتصاالت83.39خالد محمد عبيد العتيت  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.38فيصل عيد دليم الماجدى4035 كلية الشر

وق فيصل محمد الجارك4036 اندبلوم هندسة محركات هياكل83.37شر كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.37بتول نورى محمد عل االشوك4037 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.36اشاء يوسف ابراهيم القالف4038
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.36حمد يوسف مطرعبدهللا الجديد4039 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.35هديل يوسف عبد هللا يوسف4040 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة83.35أبرار طالل محمد العسعوش4041
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.34مهدي يوسف محمد حيدر عل4042
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية83.34أفنان عبدالعزيز صالح الهويدى4043

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.34عبدالرحمن أنور خلف الحج 4044 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.33بدر ناض علي المال4045

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية83.33أسماء سليمان السيد محمد4046 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.33ريس يحتى ريس كمال4047 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي83.32نورا حمد فهد العجمي4048
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ونيات واالتصاالت83.32خالد حمود مناور الحجيالن4049 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي83.32أروى عبداللطيف علي العيىس4050
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت83.3سلوى جابر مبارك الخرينج4051 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب83.3عبدالعزيز بدر عبدهللا العتيق4052

ي83.3شهد صباح حستر الخالدى4053
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية83.29محمد فيصل بدر الصباح4054 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.28محمد جاسم محمد العمران4055 كلية الشر

ول83.27مريم بدر فالح الرشيدى4056 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.27شهد خالد حبيب الفضل4057 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم83.27ريم محمد عبدهللا الحمود العبدالوهاب4058
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية83.27بدر عبدالرحمن بدر العويس4059
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.26متر عبدهللا علي العصفور4060 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.25ريم جاسم احمد عباس4061 كلية الشر

ى4062 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.25عبد العزيز عماد خلف العبر كلية الشر

ي4063 ر ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية83.25محمد عبدالعزيز حميد العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.25فهد محمد سعد المرشد4064
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.24شيخه عبد الكريم صابر صيهود4065

ي4066
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.24عمر جاسم محمد العوضر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية83.24محمد عيد مناور العازمي4067 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية83.24محمد وليد ابراهيم جوهر سالم4068 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.22عبد العزيز عيىس يوسف الشىطي4069 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.21طيبه عبدهللا محمد البخيت4070

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.2فاطمه محمود عاشور الجعفر4071

ول83.2حسن سيد صالح سيد أحمد الصالح4072 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.19فتجي. . سلم 4073 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية83.19مريم عبدهللا سعد الشالجي4074
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.17ناض احمد حوران المرزوق4075

ان4076 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.16عبد هللا محمد فارس المطبى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.16عبد العزيز أحمد ناض محمد عل4077

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية83.15اشاء خالد يعقوب كلندر4078 كلية الشر

ول83.15عبد الوهاب سالم عبد العزيز الصقر4079 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي83.14خديجه ناض صادق القالف4080

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83.14يوسف محمد خميس الناض4081 كلية الشر

ول83.12أبرار عبد العزيز حبيب أبل الكندري4082 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ونيات83.11محمد منصور محمد عل4083 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.11خالد عبدالوهاب سعود الغرير4084 كلية الشر

4085
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.11رهف عبد العزيز عل القيالب

ونيات واالتصاالت83.1شيخه طالل عبد المحسن الغالب4086 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

4087
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة83.1لولوه محمد عبد الوهاب مندب

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.09شهد اياد محمد المتعب4088
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.09ساره مسعود حسن محمد حسن4089 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83.09عبد المحسن محمد معيوف رضا4090
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية83.09شيخه نبيل عيىس عبد هللا4091

ى4092 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.09عبدهللا عادل شليوي    ح المطبى كلية الشر
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ي4093 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها83.08سدن عبد هللا شجاع العتيت  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83.07موضر أحمد زيد اخريص4094
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4095 ي المطبى
ي83.07نور محمد ملفر

ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4096
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية83.06عبد العزيز أحمد محمد الثويتر كلية الشر

ي4097 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83.05فواز براك زيد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق83.04نور عبد الرضا عبد هللا محمد4098
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات83.03فيصل فوءاد عبدهللا القالف4099 كلية الشر

ي4100 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83.03أحمد فايز مطر الضفبى

ي الكويتدبلوم محاسبة83.03فيحان عبدالعزيز فيحان سالم4101
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.02غنام سعود غنام العجم4102
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية83.01رزان خالد عبد هللا الكفيف4103 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية83.01دانه خالد سعد العربيد4104
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83شيخه باسل يعقوب الشمالن4105

ي4106 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83يعقوب عزيز معزي المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83تاال خالد مشاري السنعوشي4107

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات83محمد علي محمد األنصاري4108
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية83خالد خليفة عبدهللا الهران4109 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة83ريم عل محمد العجم4110

ول83راشد مشارى راشد الخيال4111 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ول83فاطمه شاكر راشد العجم4112 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة83عبدهللا حمد عل المرر4113
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها83تركي حمدان هجهوج الخالدي4114
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات82.99آيات يوسف عبدالوهاب النجار4115 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي82.99ميس فهد ربيع العراده4116
ر
الجامعة االمريكية ف

ر4117 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.99براك علي سالم سالم سالميى

اح4118 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب82.98أحمد جاسم محمد الشر

ي الكويتبكالوريوس ادارة82.97زينب محمد عبدالرضا حيدر4119
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.95أحمد جاسم عبدهلل الغانم4120

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.95فاطمه محمد اسماعيل السيار4121 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.95يوسف خالد محمد عبدالعزيز4122
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.95اشاء حسن أمان علي4123

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة82.95ابراهيم محمد حسن رضا4124

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم82.95رغد محمد سعد الماجدي4125
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4126
ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية82.94لولوه ابراهيم حمد البيىسر

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب82.94آمنة خالد سليمان الذوي    خ4127

ونيات82.93فايزه حسام غالي الخصيلي4128 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.92فرح موش محمد شاح مطلق الدغيم4129
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر4130 ي حامد عل الشاهيى
ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.91موضر

ر
الية ف الكلية االسب 

ية82.91آيه خليفه دعيج القالف4131 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4132 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها82.9عمر سلطان ضيف هللا العتيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت82.9حمد سعد حمد الهاجري4133 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت82.9ريم فرحان حميد الشمري4134 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.89عبدهللا ضاعن علي الضاعن4135 كلية الشر

ى4136 ي82.88عايض فهد عايض المطبى
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ي ثامر الشمري4137
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.88عائشه طرف

ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية82.88أوراد عبد هللا سعد القهيم4138
ر
الجامعة االمريكية ف

ر بوشهري4139 ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية82.88دالل محمد حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ر الحسن4140 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.87فرح عادل حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية82.86فهد هشام يعقوب بوقماز4141
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.86عبدالعزيز بوحمد عباس بوحمد4142

ونيات82.85خالد حبيب دحام الشمري4143 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.85خالد نجيب خالد العسالوى4144

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.85علي عبدهللا عل المويل4145
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها82.85أنس طالب عل مال4146
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.84عبد هللا علي ناض المنيخ4147
ر
الية ف الكلية االسب 

ر ابراهيم طالب بخش4148 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.84حسيى كلية الشر

ونية82.83غزالن جمعان سالم الدوشى4149 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تطوير المواقع االلكب 

ي الكويتبكالوريوس ادارة82.83هيا أحمد محمد اليعقوب4150
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.82سندس عدنان أحمد العوش4151

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات82.82عمر عبد هللا سعد الجبعة4152 كلية الشر

ر حسن القالف4153 ي الكويتدبلوم تسويق82.81أحمد حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4154 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية82.81بلقيس مهرب رشيد العبر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل82.8ديمه محمد جمعه الفهد4155

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.8محمد جاسم عبدهللا الحمادي4156 كلية الشر

ي4157
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية82.8ماريا ابراهيم علي اشكناب كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.8سيد حيدر جاسم محمد ابراهيم4158 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل82.8ابراهيم عبدالكريم ابراهيم الصالح4159

ية82.79لولوه فهد عباس الفرس4160 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ى4161 ي الكويتبكالوريوس اعالم82.79خالد محمد سماوى الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول82.78عبد هللا جمال عبيد سعيد4162 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل82.77رتاج خالد ملوح الصليل4163

ول82.77باسل علي طالق الهاجري4164 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ونيات82.77زمزم سالم مزهر غضبان4165 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.77عبد الرحمن ايوب محمد الكندرى4166

يفه محمد عبداللطيف الوزان4167 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.77شر

ى4168 ول82.76ساره عوض عبد الرحمن المطبى ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ه مشعل محمد عبد الرحمن ابراهيم الشهيد4169 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.76منبى كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور82.75فاطمه خالد يوسف العبدهللا الصايغ4170

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.75نور شاكر قاسم الصفار4171
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية82.75فهد سعد عبيد الرشيدى4172 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.75يوسف علي يوسف العبدالرزاق4173 كلية الشر

4174
ر
ونيات واالتصاالت82.74فيصل نايف مرزوق النصاف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

وك4175 ي بدر المب 
ر
ية82.74عبدهللا هاب ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ول82.74شوق جابر احمد المروان4176 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي82.73عامر عبدهللا حسن العباد4177

ي4178 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها82.72محسن فواز محسن المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ر عل4179 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.7حسن عدنان حسيى

ي4180
ر
ي الكويتبكالوريوس محاسبة82.69أنوار فهد ثواب العدواب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

Page 95 of 133



الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية82.68فهد راشد فهد العجم4181 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.67محمد عبدهللا اسماعيل الكندرى4182 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة82.67شيخه مهند عبدهللا العمر4183
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.66مناير ناض صقر بوسعده4184

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.66علي خالد يوسف بوربيع4185
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.65فاطمه محمد عبدهللا العروج4186

ي4187 ر ونيات واالتصاالت82.64حمود عبد العزيز حمود العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.64شيخه يعقوب يوسف محمد الضبيب4188 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية82.63أحمد خالد علي الشىطي4189
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.62مريم جاسم فاضل القطان4190

ى المرشود4191 ي الكويتدبلوم تسويق82.62شيخه سالم مشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4192 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة82.61آيه حمود جاسم العبر

ي82.6خلود فارس نشار الخالدى4193
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.6صبيحه ترك عبد الحافظ يحتى4194 كلية الشر

 عبدعلي حياة4195
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.6هديل ثامر علي مجيد حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.6إبراهيم خليل إبراهيم المبارك4196 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس علوم االتصال و التخاطب82.6وليد خالد عل مسلم4197
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.6فدك رائد عباس محمد4198 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة82.57ريم محمود ابراهيم الشىط4199

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.56شيخه نواف سالم محمد الضيف4200 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.56ترك فيصل راشد الفضلي4201 كلية الشر

4202
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.54بدر عبد الكريم قاسم أسىط أحمد بهبهاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل82.53ديمه مشارى عبد اللطيف النجدي4203

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.51محمد محمود مال هللا عبدالكريم4204
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق82.51عبدالمحسن أنور مهدى الراشد4205
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.51محمد عبد هللا انور العوضر4206 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.51عبد الوهاب هالل فرحان الشمري4207 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.51عائشه عادل محمد الكندري4208

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.5ابراهيم حامد محمد علي4209
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي احمد العبيد4210 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.48جتر ناج  كلية الشر

4211
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية82.47الكادى مطلق فالح الديحاب كلية الشر

ي4212 ر المشر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي82.47دانه علي حسيى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.47ثريا طارق عبدهللا الحسينان4213 كلية الشر

ي4214 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية82.47بدريه جمال عايض العتيت  كلية الشر

ي4215
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.46أحمد عمر أحمد القحطاب

ر
الجامعة االمريكية ف

ه خالد عبد هللا العجم4216 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.45منبى

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.44أري    ج انور صالح بوصلحه4217
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4218 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.44ريان دهام عيد العبر كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.44ايمان صالح سعد الدوشي4219
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.43أحمد مشارى احمد عل4220 كلية الشر

ي4221 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.43علي أحمد علي الحتى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.43وليد عبدهللا وليد الكندرى4222 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.4علي خالد ابراهيم باقر4223

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.4عبدالوهاب معاذ عبدالواحد امان عبدهللا4224 كلية الشر
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ي4225 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.4محمد نواف متعب المطبى

ي4226
ر سلمان الهيفر ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.4سلمان حسيى

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق82.39ساره منصور عبدهللا عبدهللا4227
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال82.39شيخه عبد الهادي محمد الصقران4228
ر
الية ف الكلية االسب 

ول82.39فرج حمدان محمد العجمي4229 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

4230
ر
ر عادل عل مندب كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.38حسيى

ه منصور علي الخليل4231 ية82.37النبى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات82.37ليليه مبارك حجرف هيف4232 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4233 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.36فاطمه نواف ترك المطبى

 سعد العازم4234
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة مدنية82.35امل الف كلية الشر

ول82.35ريان فراج عبدهللا العجمي4235 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب82.34فهد عبدهللا مطلق الرشيدى4236

ي4237 ر ي82.33مريم مشعل برغش العبر
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.33االء رياض بندر اليوسف4238
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.33محمد يوسف محمد الحاضر4239 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية82.33نور أحمد سلمان سيد هاشم4240 كلية الشر

 علي الحمادي4241
ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية82.33عبد الرحمن حسيى كلية الشر

4242
ر
ية82.32فاطمه عبد هللا فيصل الدعيجاب ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

ي4243 ر ونيات واالتصاالت82.32افراح صقر فايز العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي4244 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.32عمر ناض عوض العتيت 

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها82.32حمد جمعه سالم الفيلكاوي4245
ر
الية ف الكلية االسب 

ي82.31ذكرى فيصل سالم الشمري4246
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.31جراح سلطان عبد هللا سعد4247
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

4248
ر
ي82.3سلم فهد عبد العزيز الشويماب

ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.29بدر عبد هللا نجم الحبيل4249

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية82.29يوسف محمد عبد العزيز المذكور4250
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت82.28لولوه فيصل عل الشىط4251 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ف4252 ر وليد عبدالحميد حسن الشر ونيات82.28حسيى اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.28صبيحة نايف عبدهللا ابراهيم4253

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.27مريم ابراهيم محمد احمد4254

ي4255
 علي حيدردشت 

ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.25آالء عبدهللا خليفه حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس اعالم82.25يوسف وائل محمد أحمد4256
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عبدالحميد بن حيدر4257 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور82.24ساره حسيى

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور82.24كوثر ابراهيم محمد الشىطي4258

ونيات واالتصاالت82.24محمد سالم عبد هللا الفريحان4259 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي82.24عبدالعزيز دخيل نايف الشمرى4260
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4261 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية82.23ناديه فهد محمد الظفبى

ي الكويتبكالوريوس محاسبة82.22محمد انور محمد الشعيل4262
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.22علي حسن علي عباس علي4263

ى4264 ر ر حمد هاشم العبر ي الكويتبكالوريوس محاسبة82.22شاهيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.22شهد عبيد سالم فهد4265

ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي82.21اسيل مشارى سعد الخرازه4266
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية82.21معاذ خالد عبدهللا القبندى4267 كلية الشر

ونيات واالتصاالت82.21جاسم بدر عبد هللا الهاجرى4268 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 
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ونيات82.2عبدهللا رائد خليفه الصانع4269 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية82.2ريان فيصل كاظم جسام4270 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق82.2محمد براك محمد الصوري4271
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.2نوره حامد محمد السيف4272

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.18منار محمد عيد مبارك علي مبارك4273 كلية الشر

ي4274 ي عبدهللا الحلواج 
ر
ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية82.17عبدهللا هاب

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.16علي خالد أحمد الزاير4275
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4276 ي المطبى
يد عبدهللا الرديتر كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.16حصه شر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس محاسبة82.16بتول عبد هللا عباس القالف4277

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.14ساره عبد هللا عبد الرسول سعد4278

ونيات واالتصاالت82.14الغال شبيب سعد العجمي4279 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق82.14فهد عبد الرحمن مشعان المشعان4280

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.13عيىس طالل موش صفر4281 كلية الشر

ي4282 ي محمد عبيد الظفبى
ر
ونيات واالتصاالت82.13تهاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي جاسم محمد حسن علي هاشم4283
ر
ية82.12ف ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر

ر
الجامعة االمريكية ف

4284
ر
ف ي الكويتدبلوم تسويق82.12سج  حيدر عباس الصبى

ر
الية ف الكلية االسب 

ي4285 ونيات واالتصاالت82.11يوسف مشعل هزاع المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر الشواف4286 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر82.11بيت  عبد المطلب حسيى

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية82.11اقبال حامد مسعود السيحان4287
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.1أنفال عبد العزيز محمد الخضارى4288 كلية الشر

ول82.1محمد حمود عبدالمحسن الفرحان4289 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.09مريم محمد جاسم عاشور4290 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية82.08يوسف محمد عبيان الرشيدى4291
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82.07سلطان محمد معيكل العجم4292 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع82.06ريم محمد سفاح الصليل4293
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر4294 ر غلوم حسيى ية82.06منار محمود حسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4295
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82.06ريان مشاري صالح الخليفر كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها82.05بدر علي مساعد محمد الجيماز4296
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس محاسبة82.05نور عبد هللا أيوب الماجد4297
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات82.04ريان خالد عبدهللا الحاتم4298
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية82.02يوسف عل درويش العريفر4299
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية82.02زهراء محسن عبدهللا ماجكي4300

ي4301 ونيات واالتصاالت82.01ألماسه عبدالعزيز هليل الحرب  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات82.01أحمد فراج هجاج العيبان4302 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ية82.01يوسف لؤى عبد الحميد القطان4303 ي الكويتبكالوريوس ادارة الموارد البشر
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها82خليفه مشعل عوض الخليفه4304 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم82مريم هشام محمود سيد عباس الموسوي4305
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة82روان حامد محمد الياقوت4306
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة82عبدهللا محمد عبدالخالق الفرج4307
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4308 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية82محمد خالد محمد العتيت  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82راكان أحمد طاحوس الطاحوس4309 كلية الشر

ي4310
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية82يوسف يعقوب سليمان مردشت  كلية الشر

ي4311 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة82جود فهد سعد العتيت 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية82علي احمد محمد رضا4312 كلية الشر
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ي الكويتبكالوريوس تصميم جرافيكي82رنا وائل أحمد الرجيب4313
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية82أحمد منصور صالح القالف4314 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل82عبدالعزيز هضيب مطلق العالطي4315

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية82عثمان ابراهيم محمد الكندري4316 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة82شهد نمر فهد الصباح4317

ي81.97عبدهللا خالد مثقال السعيدى4318
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4319 ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.96بندر مشعل ضيف هللا العتيت 
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عبد هللا الرشيدى4320 ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.96مشارى حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.96فيصل بدر شايج الشايج 4321

ي الكويتبكالوريوس تسويق81.95لطيفه احمد سالم خداده4322
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.94يوسف عبد هللا عويد سليمان االبراهيم4323 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.93فاطمه عل جمعه صالح العل4324

ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.92فجر يوسف أحمد الطواري4325
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم محاسبة81.92فالح فيصل فالح العيد4326
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي4327 ونيات واالتصاالت81.91ريم جمال صالح الضفبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر ابراهيم4328 ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها81.9كوثر هاشم عبد الحسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية81.9كوثر محمد صب  شنات الشمرى4329 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي81.9احمد عبدهللا مصطفر السالم4330

ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.89شوق ماهر سهيل مرع4331
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي81.89خالد عبداللطيف صالح التويجري4332
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.89مشاري فهد عبدهللا المسعود4333 كلية الشر

ول81.89مهدي علي محمد الجزاف4334 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي81.88عبد هللا يوسف مفلح الرشيدى4335
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.88احمد خالد صالح العجيمان4336 كلية الشر

ي4337
ونيات81.88فهد جاسم محمد السيفر اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة81.86راشد ابراهيم راشد الطراد4338

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية81.86عبدهللا حمد ضيدان العجم4339
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4340
ر
ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية81.85فاطمه مهدى حبيب اشكناب

ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.84عبد الرحمن خالد مطر جرمان4341
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت81.83ساره محمد برجس سيف4342 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.83خالد وليد خالد الخضبى4343 كلية الشر

ية81.82لولوه طالل سالم البكر4344 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية81.8جود عبدهللا محمد الهاجرى4345
ر
الجامعة االمريكية ف

ي4346
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.8فضة أيمن عبدهللا زماب كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها81.8بدر يعقوب صالح المال4347
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4348 ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.8مريم خالد جمعه البصبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ه عادل مبارك السماعيل4349 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.78منبى كلية الشر

ي4350 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية81.77عبد هللا بجاد سيف المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4351 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.77ساره ناض شليوي    ح محماس خالد محمد العتيت  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس محاسبة81.76نوره خالد عبد هللا أحمد4352
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81.75غاليه خالد عبد هللا بديوى4353

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.74بتول انور حبيب عل4354 كلية الشر

ول81.74هيا متعب محمد العجمي4355 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.74سيد علي وليد عبدهللا سيدعلي4356
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ر الكندري4357 ي سكيى
ونيات واالتصاالت81.73بدر خليل سبت  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.73راشد خالد راشد ذيب الهاجري4358 كلية الشر

4359
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.73ساره احمد دعيج الديحاب كلية الشر

ول81.73دانه فهد فرج فرج4360 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4361 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.72وصايف غانم فايز بىطي العبر كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.71فوز جاسم محمد سلطان4362 كلية الشر

ول81.71رفعه مطر محمد العجم4363 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ر دشت 4364 ي سامر حسيى ي الكويتدبلوم هندسة مدنية81.71بيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت81.7عبدالعزيز علي عوض القفاص4365 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.7عباس حسن فيصل الرامزى4366 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.7عبدهللا محمد هندي الدوشي4367 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.69سلطان عبد الوهاب عبد االمبى الحداد4368 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.69روان منيف فايد رجا نايف الرشيدي4369 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.69هيا صليهم محسن صليهم العجمي4370 كلية الشر

4371
ر
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.68شهد احمد حامد الهطالب كلية الشر

اح4372 ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية81.68خالد عادل يوسف الشر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4373
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.68مريم صالح عبد هللا الراضر

ي4374
ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.66علي صالح ملك دشت 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4375 ر ي الكويتدبلوم تسويق81.66فيصل عبدهللا علي العبر
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي81.66هبه عبداللطيف صالح الرفاعي4376

ي81.66عبدهللا وحيد عبدهللا الكندري4377
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.65آية عماد جاسم المسعد4378 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية81.64فواز ناض سعود العازم4379
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية81.63علي سعود عبدالعزيز صادق4380
ر
الية ف الكلية االسب 

ى4381 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية81.63وسن احمد حميد العبر

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية81.63ساره عل مجيد كوت4382
ر
الجامعة االمريكية ف

ول81.62عبدهللا عدنان عيىس موش4383 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4384 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.61نجالء مانع علي المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.61حوراء نايف بدر فرحان4385 كلية الشر

ونيات واالتصاالت81.61مي عبداللطيف محمد العصيم العتيت 4386 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي4387 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة81.6أريام محمد عل العبر

ي طالل ابراهيم الباز4388
ر
ي81.6ف

ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية81.6فهد زياد حمود اللميع4389 كلية الشر

ر زهبى جواد رضا4390 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.6حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81.6فوز مشعل محسن عايد4391

ي81.6نور عبد العزيز احمد الوشمي4392
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية81.59يوسف عبدالرحمن مهدى العجمي4393 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية81.59عذاري محمد زيد البسيس4394
ر
الية ف الكلية االسب 

 عبدالعزيز محمد العبىس4395
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.59اماب كلية الشر

ونيات81.58عبد هللا حيالن عبد هللا العتيت 4396 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها81.56زينب جاسم محمد المحفوظ4397
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4398 ونيات واالتصاالت81.55عبدالعزيز يعقوب يوسف حاج  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى4399 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.55رتاج احمد ماجد العبر كلية الشر

ي فهد اديغم الرشيدي4400
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية81.54أماب كلية الشر
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ونيات واالتصاالت81.54محمد مطلق خبى هللا الشمرى4401 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

 سيف السهل4402
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.53رهف شاف كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.52نور بسام عل الناض4403 كلية الشر

ونيات81.51حمد محمد سعد المبايع4404 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية81.5فاطمه حظرم عبدالهادى الشامرى4405 كلية الشر

ي4406 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية81.5محمد معضد مفلح العتيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4407 ول81.5هند احمد محمد عبيد المطبى ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت81.49عبدهللا فيصل عبيد الرشيدي4408 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.48ليل علي احمد الخباز4409 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.48فاطمه عالء احمد العوض4410 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها81.47محمد سعود عبدالعزيز الشهيد4411
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.46نوال سعود شالش الحجرف4412 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.45فزاع فرج محمد فهد الدوشي4413 كلية الشر

ية81.44كنده عدنان جاسم الناض4414 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر محمد ناض الدوشي4415 ية81.42حنيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ازى4416 ونيات واالتصاالت81.42مريم دبيس قناص الب  كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى4417 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية81.41سهام عبد هللا خالد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

كيت4418 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.4عبد العزيز خالد يوسف الب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81.4رياف مبارك عبدهللا البنوان4419

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.4مبارك ايمن مبارك جاسم4420 كلية الشر

كيت4421 ي الكويتدبلوم تسويق81.4مريم طارق أحمد الب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.4سالم عوض سالم سالم4422

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.39فاطمه عويد عبيسان الحرب 4423 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.39عبد اللطيف ناض عبدالقادر احمد عبدهللا حسن العوضر4424 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.38محمد علي جابر المسعود4425 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال81.38رتاج فهد محمد مفتاح4426
ر
الية ف الكلية االسب 

ية81.37فوز احمد عواد الفضل4427 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت81.36سيد جاسم محمد سيد حمزه سيد هاشم4428 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية81.36هاديه مانع قبالن العجمي4429 كلية الشر

ي81.33عبدالعزيز صالح عبدهللا خلف4430
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال81.32مدعج خالد غانم المدعج4431
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.32عمر عادل جاسم بوراشد4432

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية81.31سليمان جاسم محمد العوضر4433 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي81.3مي فيصل عبدهللا المسعود4434

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.29مساعد عبد العزيز عبد الفتاح النجار4435
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عل منوخ4436 ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.29رغد حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81.28فوزيه عنب  معتوق عنب 4437

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها81.28عبدهللا حمد محمد حسن4438
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية81.28زينب مهند محمد الصفار4439
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة81.27سعود خالد ناض الدوشى4440

ي4441 ونيات واالتصاالت81.27محمد خالد زيد المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي4442 ونيات واالتصاالت81.26علي فهد مطر الضفبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.23عائشه وليد خليل اليوسف4443 كلية الشر

ر خاجه4444 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.23سليمان عماد حسيى كلية الشر
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ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.22ناض احمد ناض بورباع4445 كلية الشر

ي4446 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.22عبدالرحمن جاسم خلف العبر كلية الشر

ي عنب  الحداد4447
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.22محمد يونس مندب كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها81.21ساره حمود حمد الفضلي4448
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.21فواز بسام عل العمران4449 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.2جوري أحمد فراج الدوشي4450 كلية الشر

ي81.2عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الشمالي4451
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة81.2فجر عادل يعقوب القطامي4452

ازى4453 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.2هند سالم فراج الب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر81.2حسن أحمد عبد هللا التميم4454

ر4455 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات81.2بلقيس صادق جعفر حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية81.2مالك مهدي محمود حيدر4456
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4457 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر81.2عبدالمجيد متعب بدر العتيت 

ي81.19أحمد ياش أحمد مراد4458
ر
اب ي الكويتبكالوريوس علوم حاسوب و أمن سيب 

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4459 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.19حصه مشعل نهار المطبى

 علي4460
ر ي الكويتدبلوم تسويق81.19علي صادق حسيى

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.19سليمان بدر محمد الشايج 4461
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم81.19رتاج عبد هللا محمد الباذر4462
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4463
ر
ي محمد معرف

ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية81.17طيف هاب كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات81.16سلمان خالد سليمان البديوى4464 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية81.15مشاري خالد محمد خليفوه4465
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية81.15مصطفر عبدهللا مصطفر العبدهللا4466 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق81.14حمد وليد خليل العبدهللا4467
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4468 ونيات واالتصاالت81.13فرح فواز ترك المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.12دانه عادل فهد الخرج 4469 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.11عمر محمد فليح العازمي4470 كلية الشر

ي4471 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر81.1عاليه دخيل هللا عايد العتيت 

ي4472 ر ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.09يوسف غانم صالح العبر
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.07ساره خالد محمد عبدهللا4473
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.06منار عبدهللا ايوب الماجد4474 كلية الشر

ول81.06شيخه فهد مرزوق عايض4475 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ى4476 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.05االء عبد هللا رمضان العبر كلية الشر

ونيات واالتصاالت81.05بدريه ناهض راشد المسعودى4477 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية81.04سالم محمد زباران العجم4478 كلية الشر

ي4479 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها81.04يعقوب عبد الرحمن عواد العبر كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية81.04عبدهللا طالل عبدهللا الكندري4480
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4481 ونيات واالتصاالت81.03عبدهللا رخيص عقيل المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق81.03عبدهللا أنور عبدهللا النجدى4482

ي4483
ر
ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع81.01علي أحمد جدال الكنكوب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81يوسف سعد عبد العزيز المطوع4484

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل81يوسف خالد عبدالرحيم الدعيج4485

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي81حنان محمد مشلح العازمي4486

ية80.98غزالن طالل مسفر الرشيدي4487 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة80.96نعيمه عيىس محمد العيىس4488
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ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية80.96نجد محمد عبد هللا العنجري4489 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية80.93يوسف وليد عزيز الرشيدى4490 كلية الشر

ي مسعود الجمعه4491 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.92نوره ناج  كلية الشر

ول80.91عبدهللا عيىس عبدالقادر الستالن4492 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر80.91سطام ثامر دعفس السهلي4493

ر4494 ر محمد حسيى ي عل حسيى ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.9بيت  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق80.9حوراء حسن سلمان القطان4495
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت80.89مها حمد طارش الرويعي4496 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية80.89ديمه عزران حمد الصبحان4497 كلية الشر

ونيات واالتصاالت80.89سعود ردعان شباب الهاجرى4498 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.89لولوه عدنان عذال الماجدى4499 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية80.88عامر طارق عبدالرحمن الفرحان4500
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت80.88أنيسه احمد اسماعيل العبدهللا4501 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر جواد االمبى4502 ي الكويتبكالوريوس عمارة وتصميم80.88محمد حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية80.86نوره نواف جاسم المزين4503 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.86لورا حمد احمد الحمد4504 كلية الشر

ى4505 ر سعد صالح المطبى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب80.85حسيى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.85هبه يوسف عبدهللا يوسف4506 كلية الشر

ول80.85علي محمد علي محمد أبوزلوف4507 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4508 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.84جراح خالد تركي الظفبى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.83شهد جاسم محمد المجيبل4509

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.83فرح محمد فهيد العجم4510 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.83فريده أسامه عبدالرحمن غفران عبدالرحمن4511 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.83مريم زكريا عيىس االنصارى4512 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية80.82جاسم صالح جاسم جمال4513
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.81الزين محمد عبيد العياده الشمري4514

ي4515
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.81علي سليمان موش البلوشر كلية الشر

ر الكندرى4516 ونيات واالتصاالت80.8نور عبد هللا حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.8محمد صالح عبدهللا العمر4517

ي4518 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة80.8احمد محمد احمد العمبى

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية80.8رهف صقر عبد الستار البدر4519
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم تسويق80.8سعود يوسف ابراهيم حمد4520
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية80.79محمد سالم ناض العازم4521
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4522 ر ر العبر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس ادارة80.79ريماس احمد حسيى

ر عبد الجليل مبارك4523 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.78حمود حسيى كلية الشر

ي4524
ر
ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية80.77حصه محمد جاسم العماب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

 احمد يحتى جاسم خضر التميمي4525
ول80.77جتر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.77فهد عبد هللا ثامر الحميده4526 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.76فاطمه محمد عبد هللا المجادى4527 كلية الشر

ية80.74حمد خالد حمد الحاتم4528 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ى4529 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية80.74الهنوف سيف عجب المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.72عيىس عل عل سلمان4530 كلية الشر

ي4531
ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها80.72أمينه سامي خليل العوضر

ر
الية ف الكلية االسب 

يفه صادق غلوم أحمد محمد4532 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.71شر كلية الشر
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كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.71ناض طارق عبدالوهاب بورسل4533

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي80.69بدور عثمان سالم العبدالهادي4534

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.68سعود سالم سعود العازم4535 كلية الشر

ر حبيب الشيخ صالح الهندى4536 ونيات واالتصاالت80.67حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية80.66ابراهيم بدر فالح العازم4537
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي القالف4538
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.66كوثر عباس عبدالغتر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.64محمد نواف سلطان السالم4539 كلية الشر

وق ضياء عل الخرس4540 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.63شر

ر عبدالحميد العطار4541 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.62فاطمه حسيى كلية الشر

ول80.61محمد حسن طالب شهاب 4542 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات واالتصاالت80.61مواهب محمد عايد الذايدى4543 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر فواز صقر الجاش الغانم4544 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.6شاهيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب80.59فاطمه عزيز بندر الخالدى4545

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.57عبد هللا مساعد جمعه حاي4546

ي4547 ونيات واالتصاالت80.57سالم حمد عبدالعزيز المطبى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت80.56علي عبدهللا عبدالرسول المويل4548 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت80.56عاليه يعقوب عيىس يعقوب4549 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر احمد شيشب 4550 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب80.55فاطمه حسيى

ول80.55رحمة دواس زايد العجمي4551 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ول80.54مساعد فارس مساعد البناى4552 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4553 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر80.53سمو رباح دايس الضفبى

ر حسن حسن4554 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.52عقيل حسيى كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر80.51حسن احمد ناض صالح4555

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.51عبد هللا خالد خلف الغريب4556 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.51بدر خالد محمد جابر4557 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.5ناض عبدهللا صالح البىط4558

ى4559 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.5أسماء احمد محمد المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.48منيه متعب ناض السهل4560 كلية الشر

ول80.48حسن عبد العزيز نصبى جعفر4561 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4562 ر كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.48ريان رشيد حميد العبر

ر طالب محمد4563 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.45عبد المحسن اميى كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر80.44حماد حمد حماد الشمرى4564

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.42عبدهللا عثمان محمد جمعه4565

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية80.41نوره حسن مهدي العجمي4566
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4567 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.41ايمان ابراهيم خالد الخببى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.4يارا يوسف عبداللطيف مال هللا4568 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية80.4عبدهللا طالل عبدهللا الجري4569 كلية الشر

ي4570
ي عبدالعزيز الثويتر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية80.4عبدالمحسن ثويتر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.4حور عبد الناض خليفه الفرج4571 كلية الشر

ى4572 ي الكويتدبلوم تسويق80.4محمد منصور محمد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

الي4573
ر ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها80.4عبد العزيز أحمد جاسم سب 

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.39وجد خالد صالح الشهاب4574

ي4575
 
ونيات واالتصاالت80.39رتاج عبد القادر عبد هللا الروف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ر عبدهللا القطان4576 ية80.39فواز حسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ي4577
ول80.39عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المريجر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي عمر فهيد صبيح الزعت 4578
ر
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.38أماب كلية الشر

اندبلوم هندسة محركات هياكل80.36مهدى احمد عبدالرزاق المهدى4579 كلية التكنولوجيا والطبى

ى4580 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.36حمد مناور خاتم المطبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.36محمد اسامه عبداالمبى التميمي4581 كلية الشر

ر4582 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.36رتاج عبد هللا عل الرميضيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية80.35نوريه محمد خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الرشود4583 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.34احمد فيصل ابراهيم الشىط4584 كلية الشر

ر محمد جاسم النجاده4585 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.34حسيى كلية الشر

ول80.33فوزيه سالم مبارك العجم4586 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.31ريان خليل ابراهيم الشيبة4587 كلية الشر

ى4588 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.29فاطمه غازى عيىس المطبى كلية الشر

ي4589
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.28نوره فالح سليمان الهطالب

م4590 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية80.28عبد المحسن ساطع عبد المحسن الخشر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.28ساره فراج سعود السبيع4591 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق80.28عبد العزيز عدنان عل بوارحمه4592
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4593 ر ونيات واالتصاالت80.28عبدهللا الحميدي مكمي العبر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت80.27رتاج سعد كهيد السعيدى4594 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية80.27محمد جمال محمود الكندري4595 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية80.27عبد هللا طارق سكتان العازم4596
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.24عبد الوهاب محمد عبد الرحمن الشىط4597

ى4598 ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات80.22مساعد اتراحيب عبدهللا المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية80.22علي عبد اللطيف محمد صادق4599 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية80.21يوسف باسل يعقوب العلي4600
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ونيات واالتصاالت80.2صالح ناض بدر الربيع4601 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها80.2يزن مارسل تيودور جرونن4602
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.2شهد خالد محماس السبيعي4603 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.2احمد خالد جب  الفضاله4604

ية80.2جنا يوسف حامد االيوب4605 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4606
 
ي الكويتدبلوم هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها80.2راكان قتيبة محمد المرزوف

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.2معاذ محمد علي الحمدان4607

ونيات واالتصاالت80.19مشارى وليد عبد الكريم مبارك4608 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ونيات واالتصاالت80.19ابراهيم مشعل سهيل الشمرى4609 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ي4610  كتاب العتيت 
ر ول80.19خالد حسيى ي الكويتدبلوم هندسة بب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.18رتاج عبدهللا سلمان القطان4611 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80.14عبداللطيف خميس محمد الخميس4612 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية80.13غاليه عصام مصطفر عبد الغفور4613
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس هندسة صناعية80.1سلمان فيصل صلت  العتيت 4614
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4615 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.09عبد هللا أحمد سعود شويرد العمبى

ية80.08زينب عادل صادق غالم4616 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

4617
ر
كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي80.08دانه جلعود محمد القحطاب

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر80.07محسن عبد الهادى محسن المرى4618

وك4619 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق80.07رؤى جاسم محمد المب 

ي4620 ر ول80.07مسك فهد نومان العبر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر
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ونيات واالتصاالت80.06مي بدر مبارك الماجدى4621 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس هندسة االلكب 

ى4622 ي الكويتدبلوم تسويق80.06هيا عايد حابس المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4623
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية80.05عبدهللا احمد حمد العدواب

ى4624 ي الكويتبكالوريوس علوم االتصال و التخاطب80.04ضر عدنان صاهود الطلج الظفبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر غلوم4625 ية80.03فاطمه علي حسيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية80.03سالم عيد نشم الحريج 4626 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.03مريم ناض مبارك المضاحكه4627 كلية الشر

ي4628
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل80.02عيد يوسف نايف الديحاب

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80.01عبدهللا فيصل محمد المحسن4629 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80حمد سمبى عبدالرزاق المطوع4630 كلية الشر

ي4631
ر محمد البلوشر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية80بدر حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80دانه محمد فهد العمار4632 كلية الشر

ول80رتاج فهد عبدالرحمان حميدي4633 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها80شهد عبد الهادي أحمد الزايد4634 كلية الشر

ي4635
ي الكويتدبلوم هندسة مدنية80شيخه انور احمد العتيف 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال80عبدهللا نواف سليمان الفزي    ع4636
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية80نزار مارسل تيودور جرونن4637
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية80غال أحمد عبدهللا الزايد4638
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية80راكان سالم نجم النجم4639
ر
الجامعة االمريكية ف

ي الكويتدبلوم تسويق80عبدهللا ناض محمد عبدهللا4640
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4641 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية80مها طماح بداح المطبى

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.98هاجر خلف حويل العازم4642

4643
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.96ريانه توفيق مطر العدواب

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.96محمد عل غلوم قاسم4644

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.95ناض بدر جاش النجدي4645

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.94روان احمد عيدان الرشيد4646

ر عل4647 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.94أسماء عل حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.91عايده عيد حمود الرشيدى4648 كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.91رغد بدر عبد هللا العتيت 4649

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.89سيد حمزه سيد احمد احمدي4650 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية79.89أنفال بدر فري    ح مرزوق4651
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الشمري4652
ر
ية79.88حمود خالد الف ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.88طيف بندر عبدهللا الحرب 4653

ر عبد المنعم احمد الفزي    ع4654 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.87حنيى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.86ديما خالد وليد الدويسان4655
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.85دانه فواز عبدالرزاق محمد4656

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.8عمر عبد العزيز محمد الكندرى4657 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.8نجال محمد عل المناع4658

ر4659 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.8لطيفه احمد ابراهيم سالميى كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.8دالل رعد داخل جنديل4660

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.79مريم أحمد صفر عباس4661 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق79.79آمنه علي محمد عوض4662
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.79مشاري بسام عبد العزيز العبد المنعم4663 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.79ابراهيم جاسم محمد الخطاف4664 كلية الشر
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ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.79عبد هللا محمد عبد هللا الدوشى4665 كلية الشر

ول79.79حمد نواف مهنا الحمدان4666 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ول79.78أثبى سامي يعقوب بورحمه4667 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.78رتاج يعقوب محمد المكيم4668 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.77نوره محمد مهدى علي العجم4669 كلية الشر

ر4670 ر امبى مهدى عبد الحسيى ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية79.77ياسميى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.75فاطمه تركي محمد الهاملي4671 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.74عبد هللا بشبى عيىس البشبى4672 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.72عبدالعزيز نبيل محمد بركات4673
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.71يونس حسن علي عباس4674 كلية الشر

ى4675 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.71رتاج مشعل بخيت المطبى

ي ناض سيف المشعل4676
ر
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.7ف

4677
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.7محمد نصار محمد العدواب كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.69سالم ناض سلطان الجوير4678

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.69بدر رضا حسن البقىسر4679 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.68فاطمه عادل يوسف باش4680 كلية الشر

ر4681 يفه قتيبه شاكر أسد حسيى ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية79.63شر
ر
الجامعة االمريكية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل79.62خلود عبدهللا سليمان الحبيب4682 كلية التكنولوجيا والطبى

ول79.62هيا راشد عبدالعزيز الرشدان4683 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ية79.62مريم يوسف مفلح الرشيدى4684 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر احمد الشىطي4685 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.61عبد الوهاب حسيى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال79.61علي هاشم سيد رجب الرفاعي4686
ر
الية ف الكلية االسب 

ر4687 ر عبدالعزيز الياسيى ي الكويتدبلوم تسويق79.6مناير حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية79.6فهد عبدالرحمن علي العمر4688
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية79.6وديان فهد مطر العازم4689
ر
الجامعة االمريكية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.59سهيل أسامه عبد الوهاب السهيل4690

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.59وضحه عبد العزيز مبارك الجناع4691 كلية الشر

ر4692 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.59رقيه يوسف أحمد حسيى

ي الكويتبكالوريوس تسويق79.58أحمد علي علي الوهيب4693
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول79.58يعقوب يوسف احمد سلمان4694 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ول79.56نداء عبد العزيز عبد هللا الدويش4695 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.56رناد بسام جاسم الحويلي4696 كلية الشر

ول79.56نوره سالم احمد الصباح4697 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.56علي محمد عبدالرحمن الكوس4698

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.54أحمد زهبى عبد الهادى المحميد4699 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.54سيد صالح مهدى محمد الموسوى4700

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.53سلمان نواف فرحان المرزوق4701 كلية الشر

ي4702
ر
ر اشكناب ر أحمد حسيى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.53حسيى

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.52وحش عبد هللا محمد الحيان4703

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية79.52شهد خالد يعقوب البلوشر4704
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.52فهد عبد هللا عابر البذالي4705

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.52مرزوق سيف مرزوق الختالن4706 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.5عماد عبد السالم جودي درويش جاسم4707 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.5الريان وليد عبد القادر الهندي4708
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ي الكويتدبلوم هندسة مدنية79.49محمد بدر محمد العيدان4709
ر
الية ف الكلية االسب 

ي عادل يعقوب ربيعه4710
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال79.49موضر

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال79.49شهاب محمد جواد كرم4711
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.47عبدهللا عيىس عل الكندرى4712

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.47ايمان محمد عبد هللا العبكل4713 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.45غال براك عبدالمحسن السجاري4714

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية79.45عبد العزيز غسان عدنان كمشاد4715
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية79.44أبرار عبدالمجيد حبيب خليفه4716 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.44ريان مسفر فهد العجم4717 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.43فيصل محسن صالح العجم4718 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.42جاسم يعقوب يوسف ابراهيم4719 كلية الشر

ر الحداد4720  حسيى
ول79.41مهدي مصطفر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4721 ول79.41ابرار احمد ضاوي العتيت  ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ى4722 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.41ساره نمر قائد أبا ذراع الظفبى

ى4723 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.41جاسم عبدهللا جاسم العمبى

ول79.41مرزوق بدر محمد الجويشي4724 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية79.4عبد الوهاب عادل عبد هللا الفودرى4725
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.4أرشيد يوسف محمد الغنام4726 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.4جوري واىل عبدهللا العمر4727 كلية الشر

ول79.4احمد خليفه محمد الشىطي4728 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4729 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.4عبدالعزيز علي عبدالرحمن المطبى

ر يعقوب مهدى القالف4730 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية79.4حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.4صالح فيصل دخيل المحطب4731

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.39لطيفه يوسف سليمان الصقعت 4732 كلية الشر

ى4733 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.38نوال محمد دعيج العنبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات79.38أحمد كريم سليمان المواش4734 كلية الشر

ر4735 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.38عمر ابراهيم علي حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.37لطيفه صباح حمدان العازمي4736 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية79.37تاال خالد حسن الجمعه4737

ول79.34مريم أحمد يوسف غيث4738 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق79.34محمد ناض سعود الوقيان4739
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79.33علي محمد غالم غالم4740 كلية الشر

ي4741 ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية79.33سعود فارس مناجي المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية79.32شيخه عبد الرزاق راشد الشبلي4742
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية79.32متر فيصل عبد الرحمن العبيدى4743
ر
الية ف الكلية االسب 

ي عبد هللا الفيلكاوي4744
 
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات79.31محمد شوف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.3جنا فهد مانع الدوشي4745

ى4746 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.29عبدالرحمن عاض عبدهللا العبر

ي4747 ول79.29وليد طالل ناج المطبى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.28دانه محمد سلمان الهدهود4748 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.28فهد يوسف فهد الصوله4749

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.27يس حيدر حبيب الصفار4750

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.25محمد حامد يوسف طالب4751

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية79.25محمد مبارك خميس العجم4752 كلية الشر
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ر مظفر4753 ر عباس عبدالحسيى الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.25حسيى

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات79.25متعب مجعد متعب الرشيدي4754
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.24عببى عبد الكريم عيد الرشيدي4755

ي4756 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.24فاطمه دخيل عبيد العبر

ية79.22هيا فهد سليمان مراد4757 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية79.22سلوى نايف فيصل الدويش4758
ر
الية ف الكلية االسب 

ي عبدهللا العازم4759
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.21محمد ناشر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.21لولوه حسن لولوه المطوع4760 كلية الشر

ى4761 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.2نواره مطر ضيف هللا العبر

ر يعقوب جويعد شحاذ4762 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.18شاهيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.18حمد ناض حمد العجم4763 كلية الشر

ية79.18عاليه عبدهللا عباس القالف4764 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.18فواز وليد محمد العربيد4765 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.17آمنه شهاب محمد العمران4766

ي4767 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.17جود نواف غازي المطبى كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.17فاطمه مشعل اسباع الدبوس4768

ر العبدهللا4769 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.16عبدهللا سلطان عبدالحسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.16زهراء عبدالكريم محمد جراغ4770 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.14رغد عبدالرحمن بالل السعد4771 كلية الشر

ر قريم العازم4772 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية79.13أحمد حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات79.13فهد حمود فهد التويجري4773 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر79.13رزان عابد عبدهللا عياده4774

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.12بتول جعفر بدر البالم4775

ي الكويتبكالوريوس تسويق79.11راكان صالح الدين ناض المشعل4776
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

هان4777 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق79.1عبدالعزيز عماد اسماعيل الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.09يوسف صبيح يعقوب الغريب4778 كلية الشر

ي4779
ول79.09عبد هللا احمد محمد العوضر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.08لولوه عل عبدهللا جاسم4780

ي4781 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية79.08معاذ عواد برد العبر

ول79.07طيبه فهد خالد الرجيبه4782 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب79.07حصه جاسم محمد العيدان4783

ي الكويتبكالوريوس تسويق79.05فاطمه خالد يوسف النجم4784
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79.05ساره قيس خالد بوقماز4785

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية79.03سليمان سالم احمد الناقه4786 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي79.02علي يحتى غلوم محمد4787

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.02عثمان احمد عثمان الضبيعي4788 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها79.01مريم بدر عبد المحسن ابراهيم4789 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79.01خلف محمد خليفه الخرينج4790 كلية الشر

ى4791 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل79خالد احمد ثنيان العمبى

4792
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية79جورى جراح محمد الهزاب كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية79مهدى فهد حسن القالف4793 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية79محمد حامد خليل سليمان4794 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية78.99فاطمه بدر فارس العازمي4795

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.98مريم صالح محمد العمر4796
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ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية78.97أمل علي عيىس عوض4797
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.96متر اسماعيل احمد الرضوان4798 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.95محمد جاسم محمد درويش جواد4799 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.95جودي رائد علي الخطيب4800 كلية الشر

ى4801 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.94عبدهللا متعب فيحان المطبى كلية الشر

ي4802 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية78.93دالل سعود نايف المطبى كلية الشر

ول78.93جابر سالم حمود حجيالن4803 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.93حمد حمود محمد الهاجري4804

ى4805 ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية78.93عبد هللا مناور الحميدى المطبى
ر
الجامعة االمريكية ف

ية78.93فاطمه محمد يوسف المزيتر4806 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4807
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.93حليمه خالد حمود العدواب كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.92مريم علي سعيد بن شيبه4808

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال78.92جوري طارق يوسف الراشد4809
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.91فدك الزهراء حامد رضا عل حسن4810 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.9ساره احمد عبدالكريم العتيت 4811 كلية الشر

ي4812
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.9فيصل زيد الحميدي الديحاب

ر محمد العجميه4813 ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية78.89أبرار حسيى
ر
الجامعة االمريكية ف

ر محمد مصطفر جمال4814 الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية78.87حسيى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.87حمد ميثم خليل خريبط4815 كلية الشر

ي4816 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.86محمد فارس محمد الحرب  كلية الشر

 أحمد العل4817
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.86آمنه هاب كلية الشر

ر القالف4818 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية78.85عبد هللا منصور حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.83ناض عادل احمد السميط4819

ى4820 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.83فهد حمد نايل العبر كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.83يوسف هشام احمد البعيجان4821 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.83وجد حسن سليمان المعيلي4822 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال78.83نورا حمد عبد هللا المشوط4823
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.82سليمان عبد اللطيف سليمان الخلف4824

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية78.82جراح مشارى بدر فرحان4825 كلية الشر

ي4826 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.8ميار حمد مطلق الظفبى كلية الشر

ى4827 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.8نواف فهد فيصل المطبى

ي الكويتبكالوريوس تسويق78.8مناور سالم مناور المناور4828
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات78.79أسيل احمد فانخ مناور4829 كلية الشر

ونيات78.78عبد العزيز حمد عبد القدوس زاده4830 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.78محمد محسن ناض سالم4831 كلية الشر

ية78.78متر عبد الرحمن خالد الهزيم4832 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية78.78عبد هللا عدنان أحمد الشىط4833
ر
الجامعة االمريكية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.77رهف حمد محمد شبيب العجمي4834 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.77شهد فواز أحمد المحبوب4835 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.77ساره محمد عبد الرحمن الكندري4836

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.76جورى محمد هالل الشمرى4837 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية78.76نور احمد عل بوصخر4838
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالرويوس ادارة سلسة الموارد اللوجيستية78.74جمان عبد هللا ابل العوضر4839

ول78.73بدر عبدهللا اسفنديار قاسم4840 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر
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ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية78.73بشار محمد فهيد الرشيدى4841
ر
الجامعة االمريكية ف

ي4842 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.71مصعب ابراهيم رمضان العبر

ي الكويتبكالوريوس اعالم78.71عبد هللا عماد سعدون المطوع4843
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عبداللطيف محمد أكب 4844 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.69حسيى كلية الشر

ول78.69عبد العزيز عباس عبد الكريم الصفار4845 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.69خليفه دعيج خليفه المتعب4846

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.68فهد جاسم محمد البسام4847 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.68محمد ياش عبد هللا المال4848 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.67فيصل بدر علي الدهش4849

يده العازم4850 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.66أسيل مسلم سعد شر كلية الشر

ر محمد مراد4851 ي الكويتبكالوريوس علوم االتصال و التخاطب78.66أسماء ياسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.66محمد خالد محمود دشت 4852
ر
الكلية التقنية ف

ر عبدالرحمن يوسف العمران4853 ية78.65لجيى ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية78.64فاطمه بدر سعود الرغيب4854
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.64عبد العزيز سعود راشد الرندى4855 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.63يوسف بندر ناض الشمرى4856 كلية الشر

ونيات78.62خالد محمد مصلح جريبيع زايد4857 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.62ضج صالح سالم العازمي4858 كلية الشر

ي4859 ول78.61ناديه سلطان سعد الحرب  ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.61بزه مرزوق محمد الفرج4860 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.6راشد مساعد اعجم العازم4861 كلية الشر

ية78.6عبدهللا محمد علي السبيعي4862 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.59غريب خالد غريب بن غريب4863
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي78.56لطيفه حمود حمد العجم4864

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات78.55محمد ياش محمد جابر المسلم4865
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر يوسف أحمد كندرى4866 اندبلوم هندسة محركات هياكل78.54لجيى كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية78.53طارق عبدهللا طارق الشعيب4867
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.52محمد جاسم محمد الربيعه4868 كلية الشر

ي4869 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.52سلمان عيد نشمي الحريج  كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.51وليد خالد علي العسكر4870
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.5عبد المحسن أحمد عبد الرزاق الهاشم4871

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.5أحمد سعود محمد الرشيدي4872

ي الكويتبكالوريوس تسويق78.5ريما جراح حسن محمد حسن4873
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر4874 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.5ناض بدر عبد الكريم حسيى كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.48محمد مشارى أحمد الجسم4875

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.47حمد احمد فرج المهنا4876

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.47زينب علي موش الغريب4877 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق78.46عبدهللا عادل محمد الحسن4878
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.45شيخه أنور عبدالسالم الهزاع4879

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب78.45محمد محمود محمد الهاجرى4880

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.45محمد عبد الرحمن ابراهيم الماجد4881 كلية الشر

ي4882
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات78.44بدر هادي علي البحراب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع78.43عبد هللا ناض تف  رجب4883
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال78.43حصه بدر عبدالرحمن الشي    ع4884
ر
الية ف الكلية االسب 
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ي4885 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.42محمد فهد حماد المطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.42دالل مساعد زيد الصانع4886 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.42ساره طالل ضيف هللا العتيت 4887 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.42شيخه محمد ناض المرى4888 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس تسويق78.42دعيج خلف دعيج العطوان4889
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل78.4عبد هللا سعود عبد هللا الصويلح4890 كلية التكنولوجيا والطبى

ول78.4غزل خالد عبدالوهاب الخياط4891 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4892 اندبلوم هندسة محركات هياكل78.4سلمان عمر ناض الظفبى كلية التكنولوجيا والطبى

ول78.4محمد علي منصور علي4893 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ية78.37أبرار محمد زيد الرشيدى4894 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عيىس حيدر شمس الدين4895 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.37ياسيى كلية الشر

ية78.33عادل شعيب عبدهللا بخش4896 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4897 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال78.33بشائر ناض دعيج العتيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.33ابراهيم نجم عبدهللا رجب4898

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.33هاشمية هاشم موش عبدهللا العويد4899 كلية الشر

ية78.33عيىس سعد عواد الرويع4900 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية78.32فرح احمد محمد الدعيج4901
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات78.32سعود سليمان عبدهللا العجمي4902 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.32علي أحمد عل الفضل4903 كلية الشر

ي4904 ول78.3أسامه محمد سالم ضيف هللا العتيت  ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.29بدور خالد سلمان الداود4905 كلية الشر

ر عقيل عل الفيل4906 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.29حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية78.29يوسف عبدهللا عبداللطيف التميمي4907
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ية78.26حمد طالل عباس عبد هللا4908 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر الخارج 4909 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.25فاطمه خالد حسيى كلية الشر

 االبوحمد4910
ر
ول78.24شيخه صالح شاف ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.2حور بدر صالح النمران4911

ر4912 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.2آيه فواز فيصل حسيى كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.2عبدهللا مؤيد عبدهللا السعيد4913

ي الكويتبكالوريوس اعالم78.2نوال عبداللطيف فيصل الفوزان4914
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول78.18عبد العزيز نواف عبد هللا العبد هللا4915 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4916
ر
ف ونيات78.18جعفر هشام عبد العزيز الصبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.17نواف سالم ناض المشعل4917 كلية الشر

ي4918
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي78.17عزيزه عبد الرضا ابراهيم البلوشر

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية78.16ديما عماد عبدالرحمن الدليجان4919
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.16عبد الرحمن حامد جاسم الشمرى4920
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي78.15ماجد سماح شداد الرشيدى4921

ى4922 ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات78.15أيوب مجيد احمد امبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل78.14عمر نبيل حمد العمار4923

ول78.14صبيحه مشعل حامد الروي    ح4924 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ية78.14محمد حمود محمد العجمي4925 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية78.14أمينه محمد صالح محمد السعيدي4926 كلية الشر

ونيات78.13عبد الرحمن محمد علي الفجرى4927 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4928 ر ول78.12عيىس هادي محمد العبر ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 
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ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.11حمد جمال يوسف اليوسف4929 كلية الشر

ى4930 ه سيف عوض المطبى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية78.11منبى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس علم اجتماع78.09عائشه بدر خليفه الهايف4931
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية78.08سالم أحمد سالم المسعودي4932 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.07سلمان طارق سلطان الفرج4933
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتبكالوريوس العلوم االجتماعية والسلوكية78.05عبدالعزيز خالد يوسف شهاب4934
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي78.04زينب عبد العزيز حميد محمد4935

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78.04غزالن بداح حفيظ نفخان4936 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق78.04رهف يوسف عاضي الجميلي4937

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.03عبدالرحمن محسن حزام السعيدى4938

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور78.03أسيل مطلق ناض العازم4939

اب4940 ول78.03محمد ناض بدران الب  ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ول78.03علي قاسم عبد الحميد المحميد4941 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78.02صقر فهد عبد العزيز االبراهيم4942

ي مجيد رمضان4943
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات78.02مريم هاب

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ى4944 ي الكويتبكالوريوس اعالم78.01فرح فراج مطلق المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية78مبارك مشاري مبارك الربيعان4945
ر
الجامعة االمريكية ف

ر الحمر4946 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها78طيبه عل حسيى كلية الشر

ي4947 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر78يوسف عبدالعزيز شحاذه الظفبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.98جنان خالد حمود عبدالرب4948 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.97مبارك عبد هللا هاشم الرفاعي4949 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.97سلوى فهد فيصل الحمادي4950

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.95قاسم ثامر محمد عل4951

ي4952
ر
ول77.95عبدهللا حسن عبدالكريم معرف ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي4953 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.95ثامر طالل سالم العتيت 
ر
الية ف الكلية االسب 

ى4954 ر ر العبر ر عل حسيى ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.95حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.95عبد هللا عبد العزيز عباس الدرباس4955 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.95خالد فهد عبد الرحيم الكندري4956 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات77.95رسلي حمد راشد بورسلي4957
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي4958 ي مبارك فيحان المطبى
ر
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.92الف

ي4959
ر الدمجر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.9ابراهيم رياض حسيى كلية الشر

ى4960 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.9خالد طالل عسكر المطبى كلية الشر

ر سند4961 ي الكويتدبلوم محاسبة77.9أمينه غانم حسيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ول77.89انوار احمد عبدهللا الشىط4962 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.89آيه طارق جميل المرى4963 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.87حسن محمد حسن الكندرى4964 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.86حوراء سعود عبدالعزيز ماجكي4965 كلية الشر

ي التميمي4966
ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.86نور ثامر يعقوب سبت  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.86حمد محمد حمد المري4967 كلية الشر

ى4968 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.85شيخه فيصل عبد هللا العسبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.85ديمه سام سحم الهاجرى4969 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية77.85حمد عبد هللا فهد العجم4970
ر
الية ف الكلية االسب 

ي4971 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال77.84يوسف فالح حمود المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات77.84عمر معاذ بكر النعيم4972
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف
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ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.82عبد هللا صباح محمد الصباح4973 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.82عمر علي عبدهللا االبراهيم4974 كلية الشر

وك4975 ر عبدالعزيز المب  ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال77.81لولوه حسيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.8عبدهللا محمد عباس احمد4976 كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل77.78طالل فوزي علي قاسم علي4977

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.78سعود عبد العزيز سعود العجم4978 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.78فريزه احمد موش الخرس4979 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.77حمد عبدالعزيز حمد العبيدلي4980 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.77دالل جاسم رجب األنصاري4981 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.77مانع مساعد سعد المانع4982 كلية الشر

ر العود4983 ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات77.75سعود خالد حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.74بدر أحمد عبد هللا الحافظ4984 كلية الشر

ي4985 ر ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.72شيماء خليف صحن العبر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.72يوسف مروان حامد يوسف راشد المال4986 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.72رغد دعيج خليفه عمر مبارك خليفه خليفوه4987
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.72ابراهيم حسن ابراهيم القريتر4988

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.71عاليه غالب عبدهللا الهاجري4989 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.7عبد الرزاق بدر عبد الرزاق الدع4990 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.7مرام صالح بادى الرشيدى4991 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.7صقر عبد الرزاق علي الدوشى4992 كلية الشر

ي4993 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.69صالح سالم صالح الشايج  كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.69سعود جابر سعود الشمالي4994
ر
الية ف الكلية االسب 

ى4995 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها77.67خالد مرزوق سعد المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.66أسماء بدر عبد اللطيف أمان4996
ر
الكلية التقنية ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.66ساره احمد جوهر مبارك نصيب4997

ر صالح القفاص4998 ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.65مريم حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل77.65عمر صالح عبدهللا بوغيث4999

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.64حمد محمد رفيع محمد صالح محمد رفيع5000 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.64عبد هللا راشد عبد هللا الشهاب5001 كلية الشر

ر طالل عبدهللا فاضل الداود5002 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.64حسيى كلية الشر

ي5003
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.63شيخه عكشان خالد الحبيتر كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية77.62رهف أحمد عبد هللا الحسينان5004
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر الكندرى5005 ول77.62فجر عبد هللا حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.61عبد هللا عبد الوهاب عبد األمبى الحداد5006 كلية الشر

ر خليل الرامزي5007 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.6يحتى حسيى كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.6عبد الرضا عدنان عبد الرضا بحروه5008

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال77.6مبارك صالح مبارك الهران5009
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.6حسن عدنان حمد الجدي5010

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.6السلطان ماجد سلطان رضا5011 كلية الشر

ي عبد اللطيف5012 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.59عبد الرحمن مشعل عبد النت  كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.57شوق طارق صالح الهليل5013

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.57يوسف عبد هللا صالح العتال5014 كلية الشر

ر نجم عبدهللا األشوك5015 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها77.55مالك حسيى
ر
الكلية التقنية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.54عبدالعزيز عبدهللا محمد الماجد5016
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ي5017 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.53عبدالكريم صالح محمد الطريج  كلية الشر

ى5018 ر ر العبر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.53بشاير اسماعيل حسيى كلية الشر

ي5019 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب77.52روان صالح فهد الحرب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.51مزنه حمد عل المرى5020 كلية الشر

ونيات77.51محمد عبد هللا راشد البوص5021 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.5ريماس سليم ابراهيم العتيت 5022 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس اعالم77.5فاطمه عبدالرضا علي نض هللا5023
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.5فهد ناض محمد العجم5024
ر
الكلية التقنية ف

ى5025 اندبلوم هندسة محركات هياكل77.49جراح فواز شباب المطبى كلية التكنولوجيا والطبى

ي5026
شتر زا الشر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.49حوراء علي مبى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.48فاطمه عيىس صالح العتال5027 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.47طالل نواف أحمد الماجد5028

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.47عبد العزيز عبد اللطيف عبد الكريم السندي5029 كلية الشر

ي5030
ول77.47سعود عبد العزيز بدر البلوشر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.47حوراء رضا عبد العزيز الشىطي5031 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.46فاطمه عبدهللا محمد علي العجمي5032
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.46داليا جاسم محمد الربيعان5033
ر
الكلية التقنية ف

 علي5034
ر ر عبد العزيز حسيى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.45حسيى

ر احمدى زاده5035 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.45ناض عبدالعل حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.45السيد هاشم محسن سيد عبدالرزاق سيد أحمد5036 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.44ريم عدنان يوسف العل5037 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.44خالد فهد عمعوم العازمي5038
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.43قالف هشام محمد االستاد5039

ى5040 كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال77.42رتاج بدر سليمان المطبى

ي5041 اندبلوم هندسة محركات هياكل77.4طالل محمد حاجم العتيت  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية77.4عبدالوهاب محمد عبدالهادي الجري5042
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.4محمد سعد عبد هللا العسعوش5043
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5044
 
ي الكويتبكالوريوس التمويل والتكنولوجيا المالية77.38يوسف عدنان علي المرزوف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب77.36الجوهره ناض راشد العجمي5045

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.33نوير خالد عبدهللا الهاجري5046

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال77.31محمد رجا محمد السعيد5047
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.31عمر عبدالعزيز محمد القصار5048

ي5049 ر ي العبر
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.3آالء صالح مرضر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.29عبدالرحمن محمد عبدهللا الطليجي5050 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.28عثمان عبدالحميد محمد النفيىسي5051

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.28محمد عبد هللا زيد الصالل5052

ر أكب  تاجيك5053 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.28علي حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.26فدك حبيب درويش صالح درويش5054 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.25فاروق محمد فاروق محمد5055 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.25شمس ناض عايض الرشيدى5056
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.24مبارك راشد سيف المطوطح5057 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.24أسيل محمد عبد الكريم المشوط5058 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.23محمد عادل عبد الرحمن الصغبى5059 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.23ايناس توفيق عبد هللا الصفران5060 كلية الشر
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ي الكويتدبلوم تسويق77.23سلمان يوسف سعيد الشمرى5061
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.21أبرار جابر محمد المقصيد5062 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية77.2بدر غانم احمد حامد5063
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي77.2علي عمار فاضل العباد5064

ي الكويتدبلوم محاسبة77.19رهف محمد فهد الهاجري5065
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.19شاج فهد دعيج الخشان5066 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال77.18صالح عبد هللا علي الصدي5067
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5068
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.17عبدهللا وليد محمد البهبهاب كلية الشر

ول77.17محمد جمال حسن الغضبان5069 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب77.16عبدالعزيز علي يعقوب بولند5070

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.15بدر جاسم محمد السويلم5071 كلية الشر

وق محمد راشد الفضلي5072
كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي77.14شر

ان5073 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر77.11ابراهيم محمد ابراهيم الجبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.1رقيه حسن علي الدري    ع5074 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية77.08محمد حامد زيد السعيدي5075
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية77.08ريم بشبى خلف صلبوخ5076 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.07سالم فرج مرزوق الزاحم5077

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.07جابر ابراهيم احمد عبد هللا5078 كلية الشر

يفه بسام صالح بوبشيت5079 اندبلوم هندسة محركات هياكل77.07شر كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.07رتاج ناض بجاش معكام ناض الطفالن5080 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.06ساره وليد فهد فهد العثمان5081 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.05محمد سالم جابر غانم5082 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.04سالم عبدهللا بدر الجري5083 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق77.03رتاج محمد عبدالرزاق الحساوي5084

ي5085 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية77.02شيخه محمد ناض سودان العبر كلية الشر

ى5086 ر ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77.01غاليه نواف حجاب العبر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77.01عبد العزيز نادر نياف العتيت 5087 كلية الشر

ي5088
ر
ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها77رتاج منصور زايد الديحاب

ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77فهد طالل يوسف الفصام5089 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها77نهله عبد هللا محمد المظفر5090 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية77مهدي نبيل درويش غلوم5091 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.99حسن عل طاهر العطار5092 كلية الشر

ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.97عبد العزيز محمد عايد السليمان5093 كلية الشر

ول76.97فاطمه أحمد عبد هللا مراد5094 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية76.96فاطمه حميد سيد رضا5095
ر
الية ف الكلية االسب 

ر خليل جاسم المشموم5096 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.95حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.95رتاج احمد عل الدوب5097 كلية الشر

ي5098
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.94حيدر علي خليل دشت 

ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات76.94فاطمة الزهراء محمد حبيب القطان5099 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.9يحتى اسماعيل ابراهيم شمو5100

ف احمد ترك5101 ق االوسطدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.89عبد الوهاب اشر كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.89محمود طارق محمود الشىطي5102 كلية الشر

ى5103 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.89ماجد عادل ماجد العبر كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.88رتاج وليد غريب محمد5104
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ى5105 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.87نوره حمد فالح عواد المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.86محمد مبارك مسفر العجمي5106 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.84علي عبدهللا عبدالعزيز الفيلكاوي5107
ر
الية ف الكلية االسب 

ر5108 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات76.84فهد سماح وحيد حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.83عمر سليمان السيد محمد5109 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات76.83جنا وليد عبد العزيز الحشاش5110
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر عبد هللا محمود الخنج 5111 ي الكويتدبلوم تسويق76.81ليى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.8شوق مبارك محمد الكندري5112
ر
الكلية التقنية ف

ه محمد عبد هللا ناجع5113 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب76.8منبى

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.78عبد الرحيم احمد عل منصور5114

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات76.78يوسف خالد عبدهللا الفرحان5115 كلية الشر

ية76.77مشاري يوسف راشد الجيماز5116 ر ي الكويتبكالوريوس لغة انجلبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي5117 ر ول76.77دالل علي مضجي العبر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.76فهد حرمل فهد العجمي5118 كلية الشر

يفه مشعل عادي الخالدي5119 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.76شر كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق76.76شيخه مشعل عبدالرحمن الملحم5120
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويت بكالوريوس خدمة اجتماعية76.75روان صادق روضان الشمرى5121
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.75علي عمار علي أبوزلوف5122 كلية الشر

ي5123 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.74عبد الوهاب مشعل عبد الوهاب الحلت  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.73عبد العزيز محمد جودي درويش جاسم5124 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.72فاطمة حسن علي عباس5125 كلية الشر

ي5126 ر ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال76.7غال زاحم فواز العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتبكالوريوس تسويق76.7حصه عبداللطيف عبدهللا الشعيب5127
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي5128
ول76.69سعود عبد العزيز سعود العوضر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ية76.69محمد مساعد صالح الدويسان5129 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.68حمد عيىس عوده العسعوش5130 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق76.68منار فهد مساعد العبهول5131
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.68آمنه عامر يوسف الزواوى5132
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب76.66يوسف خالد عبدهللا حسن5133

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.66يوسف احمد عل العبيد5134 كلية الشر

ر الخالدي5135  علي عبدالحسيى
ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.65حسيى

ية76.64ريم خالد عبدالج المشارى الحليل5136 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.62محمد احمد منصور المسعود5137

ي أحمد سالم الدرعان5138
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.62موضر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية76.62ساره مشاري بدر العنجرى5139

ونيات76.61فيصل منصور عبدالعزيز المعتوق5140 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

باهلل صالح عبدالرحمن5141 ر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب76.6صالح المعب 

ر5142 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.59علي نبيل مهنا سالميى
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب76.58محمد مساعد خليفة الدهام5143

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.58ريان احمد عبد العزيز اسماعيل5144

ية76.58راكان عبد هللا عيىس جوهر5145 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.58عامر يعقوب يوسف النجدي5146 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.57مساعد جاسم سليمان القيص5147
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.57حمود عل حمود الردهان5148 كلية الشر
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ي الكويتدبلوم تسويق76.57خالد حمد مجيد المقيحط5149
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية76.57يوسف خالد محمد االنصاري5150
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.56بدر فالح بدر الحميدى السبيع5151

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.56فهد علي محمد ملك5152

ي5153
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.56عمر ناض عبدهللا الثويتر كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.54علي محمد عباس الصفار5154

ول76.54عبدهللا محمد ابراهيم العبدهللا5155 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر محمود يعقوب الشىط5156 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.53حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.53خليفة حمد نجم العروج5157

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.52عبد هللا سعود محمود العصيمي5158

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.51علي حسن عبدهللا الرشيدي5159

ي5160
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.51مسلم خالد عبدالمحسن الهياف العدواب

ي الكويتدبلوم تسويق76.5مريم بدر عبدهللا الكندري5161
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5162
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.5محمد فهد عبدالحميد الستر كلية الشر

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.49آمنه وليد فرحان المرزوق5163

ي الكويتدبلوم تسويق76.48دانه جمال خليفه الدغيشم5164
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.48طالل محمد عبدهللا العصيمي5165
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات76.48محمد باقر فالح الناض5166 كلية الشر

5167
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.48عمر طارق يوسف مندب

ر
الية ف الكلية االسب 

ى5168 ية76.47العنود رباح عبد هللا المطبى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5169
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.47زهراء محمد سالم الطرف كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.47عائشه عبدالوهاب صبج الهندى5170
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها76.47سلوى سالم مزهر غضبان5171
ر
الكلية التقنية ف

ي5172
ي الكويتدبلوم هندسة مدنية76.46عبد العزيز عل عبد هللا بلوشر

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.44أسيل فاضل غلوم مبارك5173

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.43دالل مشارى عدنان الصايغ5174

ي خليفه دعيج المريشد5175
كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.43ضر

ي الكويتدبلوم محاسبة76.41عببى يوسف صفاء الرفاعي5176
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.4حوراء مناف عل القطان5177

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.4جراح مشعل عبد هللا العبيد5178
ر
الكلية التقنية ف

ه وليد عزيز الرشيدي5179 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.4منبى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات76.39زيد عبد المحسن محمود الخباز5180
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي76.39لولوه نواف محمد الخالدى5181

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.39رتاج راشد حمود الرشيدى5182 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.39دالل خالد ناض الخضر5183

ر ربيع5184 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.38زينب بدر حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.36مريم سعيد ياقوت مطر5185 كلية الشر

ي5186
ي الكويتدبلوم تسويق76.36محمد علي عبد هللا الدشت 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.35نور صالح حسن الجمعه5187
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.35سعد مشعل بركه النومس5188

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.34جمانه عبدالعزيز علي علي5189

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.33عبدالوهاب سالم عبدالعزيز المطوع5190

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.33دانه عل فاضل جاسم5191
ر
الية ف الكلية االسب 

يده5192 يده الشر الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب76.3محمد فيصل سعد شر
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ي الكويتدبلوم تسويق76.29حور عبدالرحمن دعيج مزيعل5193
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.29هند محمد حسن الوايل5194
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال76.27ريم صالح فالح السعدون5195
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية76.27سعود خالد سعود الفودرى5196
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية76.27عبد الوهاب علي صالح القفاص5197
ر
الية ف الكلية االسب 

وز5198 ر فبى كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.26محمد عل حسيى

ى5199 ي الكويتبكالوريوس تسويق76.26آالء وليد برجس المطبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ر رياض ظهران كرم5200 ول76.26حسيى ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.25حصه خالد عبد هللا النوه5201

ي5202 ر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.25مها مشعل زيدان الهذال العبر

 علي سيد مرتضر الزلزله5203
ر ول76.24سيد حسيى ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.24عبد العزيز مشعل مناج العل5204

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات76.24عبدالعزيز وليد عبدالكريم المنيس5205
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول76.24نواف محمد وسمي الدوشي5206 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.23صالح حمود سالم الرغيب5207 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.22رغد فيصل ساير العازمي5208 كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.22ورود عبدالعزيز عبدالحميد العلي5209

ي الكويتدبلوم تسويق76.2عبدهللا فيصل عبدهللا المطر5210
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.19فاطمه جاسم محمد الفيلكاوي5211

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها76.19أحمد عبد اللطيف عوض الرشيدي5212
ر
الكلية التقنية ف

ي5213 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.18لولوه سيف معيض المطبى

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور76.18حنان صالح عزوز الرشيدى5214

ى5215 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.17مالك احمد نهار المطبى كلية الشر

ونيات76.16لطيفه بدر ناض العتيت 5216 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.15رتاج بدر ناض بارون5217
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات76.15محمد حمد ابراهيم صادق الحمادى5218 كلية الشر

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.14هند عبدهللا ماطر الخالدي5219

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال76.12سلم يوسف يعقوب الفرحان5220
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5221 ر ندى عوض الشالج المطبى ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية76.12لجيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.11سالم مشوط عبد هللا حمد المشوط5222 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.11علي هاشم طالب الجزاف5223 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها76.1تركي عبد هللا ثواب السبيع5224
ر
الكلية التقنية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76.09يوسف يعقوب يوسف الفيلكاوي5225

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.09خليفه حمد يوسف اليوسف5226 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76.09عبدالمحسن خليفه عبدهللا الطراروه5227 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق76.09محمد بدر أحمد المحارب الحمود5228
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5229 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي76.08أسيل بدر فالح المطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية76.07حمد هشام عبد المحسن صالح5230 كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية76.06فاطمه ابراهيم حمد الراشد5231
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي أكب  محمد5232
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال76.05علي هاب

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الجناح5233 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها76.04عبدهللا منصور نبج 
ر
الكلية التقنية ف

ي5234
اندبلوم هندسة محركات هياكل76.04آالء احمد محمد العوضر كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76.04عبدهللا سعود عبدالرزاق الهاشم5235
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها76.04يوسف يعقوب يوسف اليعقوب5236
ر
الكلية التقنية ف

Page 119 of 133



الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى

ية76.03شهد حمد عبدالحميد الشومان5237 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ر ناض خليف الرشيدى5238 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر76.02لوجيى

ي5239 ر ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76.02ساره جمال هالل العبر كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق76.02دالل عجاج غافل محسن5240

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق76.01رقيه خالد علي الخطاف5241

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها76عبدهللا زيد سعد السعيد5242
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل76محمود محمد غلوم الكندرى5243 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتبكالوريوس وسائل اعالمية76رحب اسامة هاشم الرفاعي5244
ر
الجامعة االمريكية ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل76محمد خالد محمد بن سبت5245

5246
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية76مشعان صقر مشعان العدواب كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية76السداح  محمد  وائل   سليمان  5247 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية75.99أوراد محمد فهد محمد فهد المضجي5248
ر
الية ف الكلية االسب 

ول75.99جنان بدر محمد الفيلكاوي5249 ي الكويتدبلوم هندسة بب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.98نوره بدر عماش الحرب 5250
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75.98يوسف خالد يوسف التويتان5251 كلية الشر

ر هاشم حسن عبد هللا5252 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية75.97حسيى كلية الشر

ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات75.97اشاء محمد عيىس الصومال5253
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية75.97سميه محمد عبد الواحد الفيلكاوى5254 كلية الشر

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية75.96فرح محمد عبد هللا محمد5255
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5256
ر العوضر ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.94عبدالعزيز سامي حسيى

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.94منال بدر ناض الشمرى5257

ي5258 ر ي الكويتدبلوم محاسبة75.94ساره راشد خلف الخالد العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

يفه ثامر يوسف القروي5259 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.94شر
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5260 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي75.92هيا عبد هللا عل المطبى

ي5261 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية75.9أسامه طالل مذكر المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.89صالح مشعل صالح الخنيتر5262 كلية الشر

اح5263 ي بدر أحمد الشر
ر
ي الكويتبكالوريوس نظم معلومات75.87ف

ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية75.87أحمد بدر أحمد الضعاوي5264 كلية الشر

اكمه5265 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.87منيه رائد عبدالرضا الب 

ي الكويتدبلوم تسويق75.85زهره مشعل عبدالحميد الصايغ5266
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.85رتاج يوسف مضجي الخالدي5267

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.85أنار علي عبدالرحمن محمد5268
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.83محمد زياد حمد المطوع5269
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.83داود مصطفر عبدو الخطيب5270
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب75.83محمد منذر عباس الكندري5271

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.83خلود محمد فالح سعد العازم5272

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.82رؤى خالد علي محمد5273

ى5274 ر ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال75.82فاطمه محمد ادهم فارس العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5275
ي الكويتدبلوم تسويق75.8ساره عبداللطيف خالد العتيف 

ر
الية ف الكلية االسب 

ية75.79فاطمه فوزى يوسف الشىط5276 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

وز اليوحه5277 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.78رتاج احمد فبى
ر
الكلية التقنية ف

ر القطان5278 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب75.77فهد فراس حسيى

ر الناض5279 ي الكويتبكالوريوس تسويق75.77مالك ناض حسيى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس التكنولوجيا الحيوية75.77بشاير جراح سالم الضيع5280
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5281
ر
الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل75.76فهد احمد عبدهللا القحطاب

ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية75.76عبداللطيف مشارى عبداللطيف الزايد5282
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتبكالوريوس االدارة المضفية و المالية75.73صالح سالم صالح الدوشى5283
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم تسويق75.73عبدهللا يوسف عبدهللا احمد5284
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق75.72عبدهللا نواف عبدهللا الزير5285
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية75.72علي جابر عل المرى5286
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.72شيخه مشعل خلف العازم5287 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.71عبدهللا وليد محمد التميمي5288
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.7محمد هادى كميخ العجم5289
ر
الكلية التقنية ف

ى5290 اندبلوم هندسة محركات هياكل75.7نايف محمد نايف المطبى كلية التكنولوجيا والطبى

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تمويل75.69بدر خالد ناض العتال5291

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي75.68دانه عمر بدر العمر5292

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.68مضاوى ضيف هللا فهد القحص5293 كلية الشر

ر عبدهللا سعدون عنب 5294 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.67حنيى
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.66هديل مشارى عبدهللا الهندال5295

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.63علي فيصل سعود الدويسان5296

ي الكويتدبلوم محاسبة75.63فاطمه فايز عشوى السبيع5297
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها75.62هاجر سعود عبدالعزيز محمد5298
ر
الكلية التقنية ف

ية75.61نوره خالد محمد العوي  هان5299 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75.6شيخه مبارك راشد الجيماز5300 كلية الشر

ر الشمري5301 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.58وهج حمد حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.57عباس جاسم محمد الخياط5302 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها75.56يوسف راشد سليمان الصيخان5303
ر
الكلية التقنية ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.55دعيج نواف راشد الخيال5304

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.55سليمان عبد الرحمن أيوب الماجد5305

ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية75.54رشا أحمد عباس الموله5306
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ول75.54يوسف يعقوب يوسف قاسم الضاف5307 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ي5308
ي احمد صالح الستر كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.51بيت 

ي5309 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.5سعد أحمد سعد العتيت 

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.49عبدالمحسن فيصل عبدهللا الحوشان5310

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.48مصعب فاضل محمد المسلم5311

ي الكويتدبلوم هندسة مدنية75.47عبدهللا نبيل اسماعيل االنصارى5312
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.46رحاب هيف نايف العجم5313
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.46أسيل ثامر فالح الرشيدى5314
ر
الكلية التقنية ف

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.46محمد طارق محمد الفيلكاوي5315

ية75.44مبارك دوان نمر البذالي5316 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5317
ر
ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية75.44مشاري طالل جمعان العدواب

ر
الية ف الكلية االسب 

ي5318 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75.44سالمه فيصل شهاب الظفبى كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال75.44دالل خلف ضاخ محمد5319
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ر5320 ي الكويتدبلوم تسويق75.44عبدهللا موش عل الحسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها75.43غرام ظافر سالم العجم5321
ر
الكلية التقنية ف

يده العازم5322 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.43روان حماد حمد شر
ر
الية ف الكلية االسب 

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس تصميم جرافيكي75.43عبدالعزيز محمد أحمد الحرمي5323

الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب75.4محمد نواف هشام الغربللي5324
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ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية75.4الزبن مشعل احمد الشمري5325
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات75.39بدر ناض عل بن زيد5326 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية75.39زهراء عادل عبد الخضر رضا5327

ي عريان5328
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75.37يوسف أحمد محمد تف  كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق75.35متر محمد عبد الوهاب القالف5329

ونيات75.34آدم احمد محمود الحاج احمد5330 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.32يوسف مشاري أحمد النهام5331

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية75.32عمر عبد العزيز محمد صالح5332 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق75.31هديل وليد عزيز الرشيدى5333
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.3غال طالل ابراهيم عايد الشمرى5334

ى5335 كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.29عبدالمحسن جاسم عشوى الضفبى

ي5336 الجامعة األمريكية الدوليةبكالوريوس علوم حاسوب75.29عائشه فهد مطلق المطبى

ي الكويتدبلوم تسويق75.28مشعل عبد الرحمن عبد الكريم العوضر5337
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.28خالد عبد هللا عبد الهادى العجم5338 كلية الشر

ي5339
ر
ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال75.27دالل مهنا جلوي العدواب

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ية75.27منال طالع سعد القديرى5340 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.24عيىس عبد هللا عيىس فرج5341

ي5342
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية75.24سعد محمد سعد الديحاب كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.23لولوه جاسم محمد العريفان5343

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور75.23هيا خالد خليف ابوعدل5344

ف عليوه عبدالرحمن5345 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.23مريم اشر كلية الشر

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.22مارية غال حمد مفلح الصليل5346

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.21عذوب سعد حسن العجم5347

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.21لمياء ناض خميس الخميس5348

ي5349 ي الكويتبكالوريوس االدارة الصحية75.21بحور محمد راشد العمبى
ر
الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ف

ي الكويتدبلوم تسويق75.19وضحه مشعل عبدهللا العبيدلي5350
ر
الية ف الكلية االسب 

 تميم الدوشى5351
ر
ول75.18تميم شاف ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة بب  كلية الشر

ر5352 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.18طيبه صالح مهدي حسيى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.17نوره شايع عايض العجم5353 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.16ريم جمال سيف عويض مبارك الصابرى5354
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.15سليمان عبدهللا سالم القنيضي5355
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية75.14محمد رشيد عبد الحميد الشاعر5356 كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية75.11ساره سيد محمد سيد عبدهللا الرفاع5357

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75.1محمد هيثم محمد القطان5358 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية75.09أحمد وليد علي الكندري5359 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها75.08فرح ناض محمد أحمد العلي5360
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها75.07بدر محمد جاسم النجاده5361
ر
الكلية التقنية ف

كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.07أصيله فهد محمد اباالخيل5362

ر5363 ي الكويتدبلوم هندسة ميكانيكية75.07روان عبد الحميد غلوم حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا الهندسة الصناعية75.07حسن أحمد حسن عبدهللا5364 كلية الشر

ر5365 ر مال حسيى اندبلوم هندسة محركات هياكل75.07عبد الوهاب خالد حسيى كلية التكنولوجيا والطبى

ى5366 ر  العبر
ر
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابكالوريوس علوم كمبيوتر75.04محمد منصور الف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال75.03محمد صالح محمد الخزي5367
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات75.02صالح أسامه غلوم الكندرى5368 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 
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اح5369 كلية القانون الكويتية العالميةدبلوم حقوق75.02مريم حسن عل حسن عباس الشر

ر جمعه5370 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات75نواف بدر حسيى كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.99ساره أحمد محمد القالف5371 كلية الشر

ى5372 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.98هاجر عادل معيل العنب 
ر
الكلية التقنية ف

ي5373 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.97روان صالح سعود الحرب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.93فاطمه نادر صالح العتيت 5374 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.93بدر ناض بدر السنان5375
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.92محمد بدر عل الخطيب5376
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات74.91بتول علي سيد عبدالرحمن العلي5377 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.9بدر سام بدر الشايج 5378
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال74.89هاجر منصور يوسف الشمري5379
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.88عبد العزيز ابراهيم علي الجريد5380 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق74.87جود عباس ابراهيم عل العطار5381
ر
الية ف الكلية االسب 

 محمد عثمان ابو الذهب عثمان5382
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.86أماب كلية الشر

ر مال هللا5383 ية74.86عل سامي حسيى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات74.85صالح يعقوب يوسف محمد5384 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر عبد العزيز الراشد5385 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.85عل حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.84جنان جابر محمد غلوم5386

ي الكويتدبلوم محاسبة74.84ريتاج عيد حمود ضويج التيىس السعيدي5387
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5388
ر
يد العيباب كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.83ريم محمد شر

ي الكويتدبلوم تسويق74.83عل مهنا حسن المهنا5389
ر
الية ف الكلية االسب 

ر محمد القالف5390 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.83رغد حسيى كلية الشر

ر عل العبدوه5391 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.83عبدالعزيز حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق74.81شوق مشعل جابر السعيدي5392
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.8دانه مساعد سعد المجمد5393
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5394 ر كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.8ريان جمال ناض العبر

ي الكويتدبلوم محاسبة74.8عبدالعزيز عمار عباس الحداد5395
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5396
ر
ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال74.79عبد العزيز سلطان علي العدواب

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم تسويق74.78دالل طالل سعود عبدالعزيز جاسم البالول5397
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.77فجر عبدهللا شعبان عبدالرحمن5398
ر
الكلية التقنية ف

ي علي بولند5399
ر
ونيات74.77دالل هاب ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات74.75راشد عل الحميدي الجحيدل5400 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

اك الرشيدي5401 ي الكويتدبلوم محاسبة74.74نواف فواز نواف الب 
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5402 ونيات74.74نوره عادل مناور المطبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.71دانه محمد خليفه المريشد5403
ر
الكلية التقنية ف

5404
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.71ترتيل صالح عبدهللا اشكناب

ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.7سلوى جاسم محمد اللحدان5405
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.7أنوار جاسم محمد المبارك5406
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر74.67لولوه فالح علي الحجرف5407
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.67زين فهد محمد الرمثان5408

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور74.66ريان محمد جاسم العبيد5409

ونيات74.65شيخه محمد علي السليم5410 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات74.63زمزم سعود سعد المويزرى5411 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.63عبدالرحمن فوزي عبدهللا التميمي5412 كلية الشر
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ي5413 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق74.61شهد فهد محمد العتيت 

ونيات74.61زينب ناض عبدالرضا الحرز5414 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي5415 ر يا مشعل عل العبر ي الكويتدبلوم تسويق74.61الب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات74.61عبد الوهاب منبى عبد اللطيف الدعي5416 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.6يعقوب فيصل يعقوب الغريب5417
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.59يوسف مبارك اعجم الهاجري5418
ر
الية ف الكلية االسب 

ية74.59جوري عبد العزيز عبد هللا الفيلكاوي5419 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ر5420 ر حسيى ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.57عبد هللا محمود حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي5421
ر البلوشر  علي حسيى

ر ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.57جواهر حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات74.56عبدالوهاب عبدهللا سالم زمانان5422 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.55آيات محمد جاسم محمد5423
ر
الكلية التقنية ف

ية74.55عبد هللا محمد عبد الصاحب مهدى5424 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي خميس5425 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.55عبد العزيز بدر ناج 
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.53عبد العزيز اسحق عبد الرحيم الكندرى5426
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5427 ر ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر74.52حمزه سعد رافع العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.52سلطان ايوب عبدهللا ال علي5428
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.52بدور ماجد عبد هللا الشمروخ5429
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.5صهيب يوسف محمد النفيىس5430 كلية الشر

ي الكويتدبلوم تسويق74.49ريان محمد عبد هللا الهاجرى5431
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5432 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات74.49بدر ناض بدر الشايج  كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.49فيصل محمد فيصل عبد الرضا5433 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.48بدر عبدالعزيز محمد البلوشر5434
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.48محمد عبد الرحمن زيد الضعاوى5435 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.47نوريه احمد عبد هللا التويتان5436
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.46لطيفه صباح احمد الكندري5437
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.46مشعل راشد مبارك الزيد5438
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق74.45فاتن مرزوق مضج العتيت 5439
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.44آالء عل خليل قمب 5440
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.43جود بدر جاسم الشمروخ5441
ر
الكلية التقنية ف

ونيات74.4عبدهللا محمد عبدهللا الغمالس5442 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.4عمر نواف علي مندي5443 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.4نوره أحمد نايف العتيت 5444
ر
الكلية التقنية ف

ى5445 ية74.37لطيفه علي شور المطبى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي74.37شهد نواف متعب العصيمي5446

ر فاضل الصايغ5447 ية74.36فاطمه حسيى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5448 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.35عبد هللا فالح سعد المطبى
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.34عبدالعزيز عبدالكريم صالح الهاجرى5449
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.33روان حمود عايض محمد الرشيدى5450 كلية الشر

ى5451 ونيات74.32محمد عادل بتال المطبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل74.3عبد الرحمن خالد سليمان المسيليم5452 كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.28عبدهللا نواف عبدالوهاب المحيطيب5453 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.28باسل وليد خالد المسباح5454
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.28زهراء أحمد عبدالمحسن االستاذ5455
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل74.27عبدالعزيز أحمد جاسم النجدى5456 كلية التكنولوجيا والطبى
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ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.26هاجر وحيد أحمد عبد الواحد5457
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.25فهد فوزي فهد المهنا5458
ر
الكلية التقنية ف

ى5459 ي الكويتدبلوم تسويق74.23آمنه مبارك نشم الضفبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5460 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها74.22شهد فهد ناض المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.22طيبه خالد بدر الحربان5461 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.21مريم خالد عبد اللطيف احمد5462
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها74.21فجر فخري عالي الرشيدي5463
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.21محمد جمال أحمد العيىس5464
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال74.2فرج بدر فرج سعيد5465
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل74.18سالم رائد ذكرهللا الذكر هللا5466 كلية التكنولوجيا والطبى

ر حبيب5467 ي الكويتدبلوم تسويق74.18فاطمة فوزي حسيى
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5468 ونيات74.18عامر سعود سمران المطبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات74.17علي بدر منصور القالف5469 كلية الشر

اندبلوم هندسة محركات هياكل74.16فرح عل اسماعيل العبدالرزاق5470 كلية التكنولوجيا والطبى

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي74.12هنوف سلمان عذافه الشمرى5471

ية74.12مها وليد محمد الهندى5472 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ية74.11نور سعود عزيز عنب 5473 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.09ناض محمد ناض البحوه5474
ر
الية ف الكلية االسب 

ية74.09مها خالد محمد الثويتر5475 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق74.08عبدالرزاق عبدهللا عبدالرزاق االبراهيم5476
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات74.06مزون بدر محمد المزيد5477 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي74.05فوزيه حمود حمد الحسن5478

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74.03أسيل عيد عشوي الخالدي5479 كلية الشر

ي عبدهللا مبارك العجيل5480
ونيات74.02موضر ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات74.01عبدهللا عادل عيىس عبدهللا5481 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي5482 ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر74عبدالرحمن مانع علي المطبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ر الشىطي5483 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية74عبدهللا محمد حسيى كلية الشر

ونيات73.97معاذ عمار محمد روح الدين5484 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.97الزين عادل محمد الشهاب5485
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.95ميثم حسن غلوم حيدر5486
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق73.95يعقوب يوسف فهد المعراج5487
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5488
ر
ر العماب ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.93نور خالد حسيى

ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.93متر صقر محمد ذياب5489
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية73.92فاطمه حسن أحمد حسن الكندري5490

ية73.91عيىس عبد الرحيم عيىس الصفار5491 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ية73.91محمد محسن محمد المناوهلي5492 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

زا محمد5493 ق ايمن عبد هللا مبى ية73.9استب  ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5494 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.89فجر ثامر حمود الضفبى كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال73.88نرجس جمال حسن عبدهللا عباس الغضبان5495

ية73.88الحارث عبدهللا عبدالكريم ابوطالب5496 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.86عبد هللا خالد نجم الدوشى5497 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.85مشاري عبداللطيف عبدالخضر حسن5498
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.85عيىس محمد احمد المطوطح5499
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق73.84ناض وليد سالم الرغيب5500
ر
الية ف الكلية االسب 
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ي الكويتدبلوم تسويق73.84أوراد راشد نزال الهندي5501
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5502 ر كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور73.83منار خالد مبارك العبر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.83معال مساعد مناج العل5503
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق73.81مريم عماد عبد الحميد الحيدر5504
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5505 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.8عبدالعزيز حامد عبدالرحمن العمبى
ر
الية ف الكلية االسب 

 علي عباس5506
ر ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.78عبد العزيز حسيى

ر
الكلية التقنية ف

ي محمد علي العجمي5507
ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.78موضر

ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.77علي عبد هللا صالح المسكت 5508
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.77زايد محمد نورى الزايد5509
ر
الكلية التقنية ف

ي5510 ونيات73.76حمد محمد حمود المطبى اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.73دالل محمد عبد هللا شهاب5511
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.73عبد هللا عدنان عبد هللا بن عيد5512
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.72أشاء وليد جمعه خميس5513
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي73.72زهراء عادل اسفنديار قاسم5514

ى5515 كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية73.72حصه محمد سعود الظفبى

ي الكويتدبلوم تسويق73.71عبد هللا ثامر فرج الشمري5516
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.69خالد ايمن صالح المرزوق5517
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور73.65كنوز نواف مشعل الخضر5518

ونيات73.65بدر ناض جاسم الحمدان5519 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر نجم عبدهللا األشوك5520 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.65أسيل حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ر محمد عبد الرضا الحداد5521 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.64ياسميى
ر
الكلية التقنية ف

ر عل العجم5522 ية73.64عهود حسيى ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل73.63ابراهيم عادل سليمان المولي5523 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.63محمد زياد احمد النمش5524
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.61عائشه محمد سليمان عويد5525
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة73.61أمالك فالح مرضر عقيل العازم5526
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات73.6عبدهللا عبدالعزيز احمد بوجروة5527 كلية الشر

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق73.6بتول جابر عل جاسم محمد5528

اندبلوم هندسة محركات هياكل73.59محمد طارق محمد دشت 5529 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.59عبدهللا فهد سالم الشوي    ع5530
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل73.59سعود فواز فالح علي سالم5531 كلية التكنولوجيا والطبى

ونيات73.58محمد جواد صادق جعفر مهدي5532 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

5533
ر
ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.58فاطمه نواف قنيفذ القحطاب

ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.58هيفاء ثامر حمود العجمي5534
ر
الية ف الكلية االسب 

ه سالم خليفه الخالدي5535 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.57أمبى كلية الشر

ي العجمي5536
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.57نوره سالم شاف كلية الشر

ي أحمد منىسي سالمه5537
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.56ف

ر
الكلية التقنية ف

ي صالح جحيل5538 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.56دانه عذب 
ر
الكلية التقنية ف

ونيات73.54نوره يوسف حمود الردهان الموش5539 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.54ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الحمدان5540
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات73.53نور يوسف عبدهللا الشوي    ع5541 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.52دانه صالح داود الرشيدان5542
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور73.52نسيبة أحمد ابراهيم الفيتورى5543

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.51لولوه خليفه عاشور الرشيدي5544 كلية الشر
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ية73.5ريوف عماد عبد الرزاق الصفران5545 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.5محمد عبدهللا علي بهرامي5546
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.49رتاج محمد بشيت الجميل5547
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.47دانه خالد ابراهيم بن ناض5548
ر
الكلية التقنية ف

ر الهاجرى5549 ر محمد جفيى ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.46جفيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.45محمد أيمن ابراهيم مال هللا5550
ر
الكلية التقنية ف

ونيات73.4عمر فرحان محمد الشمري5551 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.4أحمد صالح جابر المري5552
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.39أحمد بسام عيد العبهول5553
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.39شيخه فوزي راشد المحمد5554 كلية الشر

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا هندسة كيميائية73.34سارا نواف حمد الحسن5555 كلية الشر

ى5556 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.32فهد عبد الرحمن مبارك العمبى
ر
الكلية التقنية ف

ونيات73.31سليمان طارق سليمان المنصور5557 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.3عثمان محمد عبد هللا الدليم5558
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.28حوراء سالم صالح الجدي5559
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات73.28بدر فيصل ناض بوناشر5560 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.28حمد احمد محمود مال هللا5561
ر
الية ف الكلية االسب 

ر عبد الحميد احمد5562 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.26جتر اميى
ر
الكلية التقنية ف

ونيات73.25سعود اسحق عبد الرحيم الكندرى5563 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها73.25مريم أحمد سالم الخليفه5564
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.24الكوثر حسن محمد بوحمد5565
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5566 ر ر نعيم ماجد العبر ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال73.24لجيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.22عبداللطيف بدر يوسف عبد الكريم محمد الرمح5567
ر
الكلية التقنية ف

ي الحداد5568
ونيات73.21بتول ثامر راضر ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات73.2فهد عادل سعد الخراز5569 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.17يعقوب محمد يعقوب العبدوه5570
ر
الكلية التقنية ف

 الهولي5571
ر ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.15محمد ناض حسيى

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.14نوره حباب حبيب العازم5572
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.14عل حبيب محمد الوايل5573
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5574 ية73.14بشار فواز صالح الزعاب  ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

اندبلوم هندسة محركات هياكل73.13عبدهللا يعقوب يوسف االنصاري5575 كلية التكنولوجيا والطبى

اندبلوم هندسة محركات هياكل73.12عبد العزيز سمبى غريب عسك5576 كلية التكنولوجيا والطبى

ر عبدهللا القبندي5577 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.1عبدهللا حسيى
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال73.09أمواج هشام ياش جاسم النجار5578

ر الجعفر5579 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.07دانه عبد هللا حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال73.06فاطمه احمد عباس الحداد5580
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر73.05عبدهللا عل خليل غالم5581
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.02حوراء قاسم يعقوب القالف5582
ر
الكلية التقنية ف

وك5583 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها73.01نور عبدالرحمن عيىس مب 
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور73لطيفه سعد محمد السويلم5584

ونيات73حور فراج سعود العجمي5585 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال73لطيفه جاسم محمد الروي    ح5586

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي72.98اسيل سعد حميد العاقول5587

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.98عل عبدهللا محمد الفيلكاوي5588
ر
الكلية التقنية ف
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ي الكويتدبلوم محاسبة72.97علي نامي يوسف النامي5589
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5590  المطبى
ر
ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.95منار منصور الف

ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل72.95حيدر يوسف أمبى العطار5591 كلية التكنولوجيا والطبى

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.93يوسف محمد مبارك مطر5592 كلية الشر

ية72.92دانه طارق فهد العمبى5593 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.92يوسف عبدهللا محمد السعيد5594 كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.91مشاعل فهد طعمه الظاهر5595
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.9عبدالكريم وائل عبد العزيز الخميس5596
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.88دالل خالد صالح الفاضل5597
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.88آمنه عبد العزيز محمد غلوم5598
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.85عبد الرزاق سمبى عبد الرزاق مجيد5599 كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.84حوراء حسن احمد حسن بوجباره5600
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.84يوسف نواف يوسف الجيعان5601
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر72.83علي ابراهيم اسماعيل مال هللا5602
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5603 ي الكويتدبلوم تسويق72.83ممدوح عل محمد المطبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

وك5604 اندبلوم هندسة محركات هياكل72.83جاسم فيصل عبدالحميد المب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي5605
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.82رتاج خالد حمد العدواب

ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي72.8قمر باسم سليمان الحداد5606

ونيات72.8عمار محمد اسماعيل الضاف5607 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر72.8لطيفه أحمد علي العامر5608
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.8منال فهد عوض العازم5609
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات72.79يوسف مشعل موش المجادي5610 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.78يوسف صالح حمد الصقر5611
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة72.77عمر محمد سعد الصاهود5612
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5613
ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر72.77عبد العزيز جمال عبد اللطيف الدوجر

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.76بدور زيد صالح سعيد5614

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال72.76روان مانع فهد العجم5615

ى5616 ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.75نوره سعيد يوسف فرج العمبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5617 ر ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.74ساره بالل حجاب العبر
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال72.71رواء ثامر مرزوق العتيت 5618

ر سعود عبدالعزيز القطان5619 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.71لجيى
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل72.71رتاج ثابت عبدهللا الثابت5620 كلية التكنولوجيا والطبى

ونيات72.7حليمه أحمد عبد هللا القبندى5621 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.7آالء عبد هللا راشد العجم5622
ر
الكلية التقنية ف

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.7هيا داود سليمان الصقر5623 كلية الشر

ي5624
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.7ساره خالد عبد هللا بوناشر كلية الشر

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.69خالد مشعل هاشم سالم هاشم5625
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

 محمد صقر بورسلي5626
ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.68موضر

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات72.66ابراهيم ابو بكر عل عبد هللا5627 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ر اسماعيل5628 ي الكويتدبلوم محاسبة72.65حمد مشارى حسيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5629 ية72.65حنان سالم صقر سالم العتيت  ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي عريان5630
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.63مريم أحمد محمد تف  كلية الشر

ي العبدهللا5631 ية72.63عبد العزيز جمال ياش الحج  ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات72.61محمد خالد محمد البشر5632 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

Page 128 of 133



الجامعة الكلبةالتخصصالمعدلالطالبالرقم

ي خطة البعثات الداخلية 
ر
ر ف 2021أسماء الطلبة المقبوليى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.6أسماء عادل حمود الجسار5633
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.6رتاج فيصل عل السويدان5634

ر حمزاوى5635 ونيات72.58محمد احمد حسيى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5636 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.58فرح فارس مناجي راشد الحرب 

ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.56سالم ناض عادل خريبط5637 كلية الشر

ونيات72.56فهد مبارك ضبيب الرشيدى5638 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5639 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق72.56مالك عبد هللا غالب المطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.55نوره ناض كريدى السبيع5640
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.55ضاري مشعل اسماعيل الخميس5641
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.54حصه صالح سالم المذكور5642
ر
الكلية التقنية ف

يفه ناض بدر العامري5643 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.53شر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.52الشيخ سلمان خليفه جاسم الصباح5644
ر
الكلية التقنية ف

ف5645 ونيات72.51شمالن فهد عبد الرحمن الشر ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.51فاطمه علي محمد الغيث5646

ه خالد سعد االسطا5647 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.5أمبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.48اسماعيل علي اسماعيل السيار5648
ر
الكلية التقنية ف

ي5649
ر
ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.46حنان عل سلطان العماب كلية الشر

ر سيد عبدالحميد جعفر القالف5650 ق االوسطدبلوم تكنولوجيا المعلومات72.44حسيى كلية الشر

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.44أيه حسن عباس محمد5651
ر
الكلية التقنية ف

ر العجم5652 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.43فاطمه فهد حسيى
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق72.43طيف ماهر خميس نجم5653

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.42فوزيه عبدهللا سعود اسماعيل البدر5654
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

5655
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.41أحمد مشعل احمد كنكوب

ر
الكلية التقنية ف

ية72.4يوسف عادل عبدالكريم اليحتى5656 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.39نسيمه منصور مبارك المجيبل5657
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5658 ر كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال72.39رهف محمد عبد الكريم العبر

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.39عبد هللا جالل مبارك الدوشى5659
ر
الكلية التقنية ف

ه سليمان تركي الصالح5660 ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.38النبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5661 ونيات72.37محمد صنيتان فالح المطبى اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي5662
ر
ونيات72.37أحمد علي عبدهللا أشكناب ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.37ساره محمود جواد النض5663
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة72.36كوثر عدنان قاسم محمد5664
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.36خليفة رياض خليفة الشىطي5665
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.36فاطمه جمال يوسف منصور5666
ر
الكلية التقنية ف

ونيات72.36فجر عدنان مساعد المجرن5667 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

وز5668 ونيات72.33عقيل خالد حميد نبى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

قاوي5669 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.33فجر طارق جوهر الشر
ر
الكلية التقنية ف

ر البلوشر5670 كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال72.33منار صالح حسيى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.32آالء جاسم محمد الفيلكاوي5671
ر
الكلية التقنية ف

ر القطان5672 ر محمد حسيى ونيات72.31حسيى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.3شيماء عبدالعزيز أحمد الشايج 5673

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.3محمد طالل عل ملك5674
ر
الكلية التقنية ف

ر الدمجر5675 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.3ناض رياض حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال72.29راشد مشعل انور الفودرى5676
ر
الية ف الكلية االسب 
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ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.28أمينه عبد اللطيف جاسم الهالل5677
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.27هديل عيىس علي سلطان5678
ر
الكلية التقنية ف

ية72.25وجد منصور عبد العزيز حسن5679 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.25عبدالرحمن بدر حمد الخضر5680
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.23عبدالمحسن هاشم جابر علي5681
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.23عيىس أحمد فالح عوض نمر البذالي5682
ر
الكلية التقنية ف

ونيات72.22عبد هللا قتيبه عبد هللا الشميس5683 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات72.21علي حسن ابراهيم بو صلحه5684 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي. يوسف عبداالمبى 5685
ر
ونيات72.21شيخاب ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.18محمد جاسم رجب االنصاري5686
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.15عباس احمد عباس االربش5687
ر
الكلية التقنية ف

ونيات72.15فجر عبد هللا أحمد الحبىسر5688 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.15عزيزه عادل علي الفيلكاوي5689
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.14بتول عبد الرحيم عبد هللا علي5690
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال72.12شمايل مسلم مطلق العجم5691
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5692 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.12وجود مطلق جهز فارس العتيت 
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.12سعد مشعل سعد العلبان5693
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.1فاطمه عل عبد هللا خلف5694
ر
الكلية التقنية ف

ي5695 ي الكويتدبلوم محاسبة72.1دانه محمد نايف المطبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72.06مشعل مجبل صالح العازمي5696
ر
الكلية التقنية ف

ي5697 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها72.04عبد هللا عمر عبد هللا القضيت 
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور72.01زينب هاشم جمعه الشماع5698

ونيات72يحتى نزار جعفر الخطيب5699 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها72علي خليل ابراهيم البلوشر5700
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.99نوره عوضه علي المري5701
ر
الكلية التقنية ف

ى5702 ر كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور71.97زهراء أحمد يعقوب العبر

ية71.95عبد الرزاق صالح مرزوق مبارك5703 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال71.92رهف عبدالعزيز عبداللطيف السعيد5704

اندبلوم هندسة محركات هياكل71.9علي عبد العزيز عبد هللا الحواج5705 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.9نوره سيف مرزوق الختالن5706
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.87مريم محمد جابر عبد5707
ر
الكلية التقنية ف

ي5708 ي الكويتدبلوم محاسبة71.85نوره مشعل هزاع الضفبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

يف محمد5709 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.84أحمد عمران محمد شر
ر
الكلية التقنية ف

ونيات71.81زهراء محمد مزعل مزعل5710 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5711
ر العوضر ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.77عبدهللا محمد عبدهللا أميى

ر
الكلية التقنية ف

ي5712
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.77عبد الرحمن مهند سعيد القريىسر

ر
الكلية التقنية ف

ي5713 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.75ساره وليد مساعد العتيت 
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.73أبيار جاسم عباس ذياب5714
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.72ريم سمبى جاسم الدوشي5715
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.71علي صالح حمود العل5716
ر
الكلية التقنية ف

5717
ر
ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.66عبد الرحمن بدر محمد الغرياف

ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر71.66عبد العزيز بدر عبد هللا الحمود5718
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق71.64أنوار فهد محمد الشعالن5719

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.61عائشه طالل أحمد القالف5720
ر
الكلية التقنية ف
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ى5721 ر ي الكويتدبلوم محاسبة71.61رتاج فيحان عبد الرحمن العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ى5722 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي71.6نوف خالد هليل الظفبى

ر5723 ي الكويتدبلوم تسويق71.6مروج احمد عبدالرحمن حسيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.59بدر عبد العزيز سعود الصالل5724
ر
الكلية التقنية ف

ه سلطان عبداللطيف النهام5725 كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال71.58منبى

ي5726
ية71.56آيه عامر عبد العزيز دشت  ي الكويتدبلوم الموارد البشر

ر
الية ف الكلية االسب 

ونيات71.56سالم مانع عبدهللا العجم5727 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ية71.54خالد عبدهللا ياقوت العواد5728 ي الكويتدبلوم الموارد البشر
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.53عبدالعزيز قاسم عبدهللا البغلي5729
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.53محمد خالد صالح الريس5730
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.52خالد سليم ابراهيم السليم5731
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.52أسيل عامر عدنان عارف5732
ر
الكلية التقنية ف

ي5733 ر ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر71.44ريان علي عاجل العبر
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات71.42خديجه محمد هاشم الخلف5734 اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.42عدنان محمود عبد الرزاق الخضبى5735
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال71.4نور عادل أحمد الصايغ5736

ي5737
ر
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.4ناض محمد ناض الدعيجاب

ر
الكلية التقنية ف

ونيات71.35عبدهللا ابراهيم محمد الكندرى5738 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر العل5739 ر عبد هللا ابراهيم الشاهيى ونيات71.35شاهيى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.35جاسم وليد جاسم البحر5740
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل71.32عائشه سالم غريب عسك5741 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.32أحمد عبد العزيز جعفر الزقاح5742
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل71.3عبد العزيز علي عبد هللا السالم5743 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.27ناض انور علي الطراروه5744
ر
الكلية التقنية ف

ي عبدهللا الخميس5745
ر
ية71.26خالد هاب ي الكويتدبلوم الموارد البشر

ر
الية ف الكلية االسب 

يفه عبد المحسن شاكر الشىط5746 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.26شر
ر
الكلية التقنية ف

 علي عبد الرضا العلي5747
ر ونيات71.24حسيى ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.22آالء احمد عل البدر5748
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.22جاسم محمد جاسم الهدهود5749
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.21مسار محمود عيىس الصومال5750
ر
الكلية التقنية ف

ي العجمي5751
ر
ونيات71.2ترف عبدهللا شاف اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.2عيىس احمد عيىس السميط5752
ر
الكلية التقنية ف

ى5753 كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية71.2غال مبارك منصور الظفبى

ي5754
ر
ي الكويتدبلوم محاسبة71.19عيد سلطان عيد الهرشاب

ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.19مريم سليمان حامد الخشنام5755
ر
الكلية التقنية ف

ي5756 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.16ريم متعب محمد المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.16جاسم محمد جاسم الشهاب5757
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم خدمات مضفية71.15مثايل جاسم أحمد السعيد5758

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.14عجايب مساعد عبدهللا الخليل5759
ر
الكلية التقنية ف

ونيات71.14فاطمه رائد خليل البناي5760 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ى5761 ر ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.13محمد عل راشد العبر
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.11يوسف احمد اسماعيل حسن5762
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.11عمر طارق عبد الكريم المنيس5763
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71.1ايالف عبد الحميد محمد رضا5764
ر
الكلية التقنية ف
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ونيات71.08عبد الحميد فيصل حميد بوخلف5765 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي5766 ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال71.06حمد مبارك المطبى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات71.04فاطمه سالمه محمد الكندري5767 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم برمجة كمبيوتر71.02عبدهللا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد5768
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي5769 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71.02هيا عبد هللا فرج المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة71.01مهدى عبد االمبى محمد اكب 5770
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها71رتاج يوسف عبد المحسن عبد هللا5771
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها71دالل احمد حمد الجيماز5772
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.98حمود عماد أحمد المريفع5773
ر
الكلية التقنية ف

ر5774 ر خالد راشد بوفتيى كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي70.98لجيى

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي70.97وضحه دبيان عبدهللا العجم5775

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.95مشعل خالد راشد العمران5776
ر
الكلية التقنية ف

ي5777 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.95دانه نواف غازي المطبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة70.94محمد عبدالرحمن سعيد الزيد5778
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ر5779 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور70.94وسن فتج محمد حسيى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.93أحمد عبد هللا احمد المذكور5780
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.92مشعل فهد مرزوق األحمد5781
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل70.88عمر فاروق ابراهيم أحمد5782 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.87غاليه بدر يونس مظفر5783
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.81مشاري محمد جاسم السند5784
ر
الكلية التقنية ف

 عبد الرزاق حسن حالوة5785
ر
ونيات70.81رتاج هاب اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم محاسبة70.81منصور فهد منصور العتيت 5786
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات70.76نواف حمدان محمد العتيت 5787 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم تسويق70.74زهره عباس موش حيدر5788
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.74مبارك عبد هللا دعسان الدعسان5789
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.7محمد خليفه محمد الفنيتر5790
ر
الكلية التقنية ف

ونيات70.67فيصل احمد فرحان الفرحان النويم5791 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.66بدر علي بدر البلوشر5792
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة70.66ناض عبد هللا عبد الرحيم الكندري5793
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.63سلمان بدر سلمان البلوشر5794
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور70.61حصه علي فهد ابراهيم السمحان5795

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تسويق70.61رنيم مالك ذياب العل5796

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.6هيا ناض أحمد الدخيل5797
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.59فاطمه محمد عبدالرزاق محمد المويل5798
ر
الكلية التقنية ف

ونيات70.59أروى حمد حامد الفزي    ع5799 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.57عبد الوهاب فهد حمد الحسن5800
ر
الكلية التقنية ف

ونيات70.56ابراهيم عبدالحكيم عالم شاه ابراهيم5801 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.56سليمان عيىس صالح الطواش5802
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل70.55سلطان راشد مجبل الدوشى5803 كلية التكنولوجيا والطبى

ي5804
ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.53جابر صادق أحمد تف 

ر
الكلية التقنية ف

ونيات70.53فاطمه جواد محمد عل5805 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر محمد ابراهيم5806 كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور70.52كوثر عبدهللا احمد عبدالحسيى

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.5فهد وليد خالد القبندى5807
ر
الكلية التقنية ف

ر ترك الدوشى5808 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.49الحره حسيى
ر
الكلية التقنية ف
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 مهدى الشمرى5809
ر
ونيات70.48ريم هاب ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 

ر
الية ف الكلية االسب 

ي5810
ر احمد قاسم البلوشر ونيات70.47حسيى اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.46عمر عبدالحميد محمد النفيىسي5811
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.45شيخه خالد مساعد المحمود5812
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.43نوره رائد عبد الحميد الكنعان5813
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال70.39راشد عل ابراهيم الحباب 5814
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال70.39وسميه عادل عبدالعزيز السنان5815
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.39فيصل مشعل محمد القروى5816
ر
الكلية التقنية ف

اندبلوم هندسة محركات هياكل70.38محمد احمد محمد المشوح5817 كلية التكنولوجيا والطبى

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.37عبدالعزيز نضال كمال زين5818
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال70.37أبرار عايد كريم شمشول النومىسي5819
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ر5820 وز سالميى ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.33آسيا وليد فبى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.32عبدهللا مشعل عبدهللا عبدالسيد الفيلكاوي5821
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.29عبدالرضا عبدهللا محمد القطان5822
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.28لولوه أحمد عبيد عبود الرشيدى5823
ر
الكلية التقنية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم داخلي وديكور70.27زينب موش جواد العطار5824

ونيات70.26رتاج نبيل عباس بحرو5825 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم محاسبة70.26أحمد عبد هللا محمد ابراهيم السبيعي5826
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي70.25سعاد محمد مرزوق الدوشى5827

ر بوحمد5828 ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال70.24آالء محمد حسيى
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم ادارة اعمال70.23فاطمه عادل محمد التحو5829

ر أسد عبدالكريم محمد5830 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.22محمد حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم تسويق70.21ساره عبد هللا احمد القطان5831
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ر الفيلكاوى5832 ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.21شوق عبد هللا حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.2عمار علي عامر العجمي5833
ر
الكلية التقنية ف

ونيات70.2نوف عبدهللا سلوم الشمري5834 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ر محمد مراد5835 وق ياسيى ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.19شر
ر
الكلية التقنية ف

ي5836
ونيات70.15علي عبد الرسول محمد البلوشر اندبلوم هندسة الكهرباء وااللكب  كلية التكنولوجيا والطبى

ر اسماعيل5837 ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.1بدر عبد الرحمن حسيى
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة70.08نور جمال احمد الحالوه5838
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

كلية بوكسهل الكويتدبلوم تصميم جرافيكي70.05رتاج جاسم محمود القالف5839

ي الكويتدبلوم نظم تكنولوجيا المعلومات بتشعيباتها70.05خالد عبد هللا يوسف العامر5840
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70.04هاجر خالد حمد السعد5841
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم محاسبة70.04محمد بسام علي السويدان5842
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ونيات70.02عبدهللا ميثم عبدالستار الصفار5843 ي الكويتدبلوم هندسة الكهرباء وااللكب 
ر
الية ف الكلية االسب 

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70ريم زياد حسن زيد5844
ر
الكلية التقنية ف

ي الكويتدبلوم ادارة وريادة اعمال70فيصل باقر عباس حسن5845
ر
كلية الجونكوين الكندية ف

ي الكويتدبلوم ادارة اعمال بتشعيباتها70خالد جراح االبراهيم االبراهيم5846
ر
الكلية التقنية ف
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