
 المصریةكشف بأسماء طالب الدراسات العلیا الكویتیین الدارسین بالجامعات 

  

  األســــم  م  األســــم  م

 احمد ھادى سفاح شالش الرشیدى   ٤٠٥ ابتسام حسن راشد القعود ١

 احمد وسمي شنیف عطیھ الفضلى   ٤٠٦ ابرار ابراھیم احمد على عبدهللا العوضى ٢

 اسماء سعد محمد ثامر القحیصان   ٤٠٧ ابراھیم حمد ابراھیم محمد جاسم ٣

 افراح راشد مرزوق العازمي   ٤٠٨ ابراھیم خلیل احمد محمد على الكندري ٤

 ریحان العنزياقبال فھد مطر فھد    ٤٠٩ ابراھیم عمران ابراھیم عمران على المنصور ٥

 االء طارق الذیاب   ٤١٠ ابراھیم محمد ابراھیم محمد حسین ٦

 االء على احمد على الجدى   ٤١١ احمد ابراھیم احمد یوسف ٧

 االء محمد حسین حسن على دشتي   ٤١٢ احمد ابراھیم سعد جالل سعود السھلي ٨

 العنود سالم عوض   ٤١٣ احمد جاسم حسین احمد حسین الشمالي ٩

 العنود فالح خلف عبید محمد العنزي   ٤١٤ عبدالوھاب الصالحاحمد جمال احمد عبدهللا  ١٠

 الھام محمود احمد محمد عبدالعظیم   ٤١٥ احمد حبیب رمضان محمد حسن ١١

 انفال عبدالرحمن بن عریعر   ٤١٦ احمد حمد حامد محمد عواد العازمى ١٢

 انفال منصور عماش مرزوق عجل الشالحي   ٤١٧ احمد زیاد یوسف محمد صالح الجوعان ١٣

 انوار رفاع ھذال جویعد عایض المطیرى   ٤١٨ احمد صالح سالم شلیویح العجمي ١٤

 انوار سعد راشد مسفر العجمى    ٤١٩ احمد طارق خالد مال هللا ابراھیم مال هللا ١٥

 انوار سعد مطلق الھیم العازمى   ٤٢٠ احمد عایض مجبل خشمان العازمي ١٦

 انوار عبدهللا حصان فھد البانى الزعبى   ٤٢١ احمد عبدالرحیم مبارك عبدالرحمن مبارك ١٧

 انور زید عبدهللا جابر سھیل المطیري   ٤٢٢ احمد على احمد على الخضري ١٨

 ایالف خلیل ابراھیم محمد حسین الصالح   ٤٢٣ احمد على مبارك عامر حشاش العازمي ١٩

 ایمان جماش دخل جماش سلطان الشمري   ٤٢٤ احمد علیان الفى القالدي الرشیدي ٢٠

 ایمان حجاب بدر حجاب جویعد   ٤٢٥ عجیل الشمرياحمد عوض خلیف  ٢١

 ایمان عبداللطیف فارس راشد المسبحي   ٤٢٦ احمد فنر بدران یوسف ھاشم الدوسرى ٢٢

 ایمان عثمان عبدالكریم   ٤٢٧ احمد فیصل عبدهللا حسین محمد على القطان ٢٣

 ایمان على جبار رمثان طلح العنزي   ٤٢٨ احمد ماجد الحربي ٢٤

 ایمان عوض سعود خلیفھ رجا الحربي   ٤٢٩ احمد مبارك ثاني جبرالجسار ٢٥

 إیمان خلف مھوس سعود فرحان السعیدي   ٤٣٠ احمد مبارك نافع ٢٦

 إیمان عبدالرضا عبدهللا مكى كاظم الصیرفي   ٤٣١ احمد مجبل سمرى عبدهللا المطیرى ٢٧

 أسماء بندر صقیر محسن رشاش المطیري   ٤٣٢ احمد مخلد براك سعید الصواغ العازمي ٢٨

 أسماء سعود عبدهللا الشمري   ٤٣٣  الوھیده سالم رجا عایض ناصر احمد ٢٩
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 بدر محمد حمود صویان   ٤٣٤ أسماء نایف عید جابر سھیل المطیري ٣٠

 بدر محمود عبدهللا محمد   ٤٣٥ أمال سیار فرحان نھار خابور العنزي ٣١

 بدر مطلق مزعل مریف العازمى   ٤٣٦ أماني صالح ھادى صالح الصوان العازمي ٣٢

 مطیع حمید زید العنزيبدر    ٤٣٧ أمثال تركي الفى خلف المطیري ٣٣

 بدر ناصر مرزوق عوید ناصر الشمرى   ٤٣٨ أمنھ حبیب على محمد على كریدي ٣٤

 بدریھ حامد عبیدهللا ثارى جروان الرشیدى   ٤٣٩ أمنھ مبارك حامد زھران العازمي ٣٥

 بدریھ حمد عثمان السعید   ٤٤٠ أمیره ابراھیم عبدهللا عبدالحي الصالح ٣٦

 بدریھ محمد عبدهللا محمد العتیبي   ٤٤١ العازميأمینة حسین سعد یاسین سعد الغریب  ٣٧

 بدور صقر صالح ناصر النجدى    ٤٤٢ أمینھ صالح خلیل  ابراھیم عبدالكریم الشطي ٣٨

 بدور محسن عشوي شماط العنزي   ٤٤٣ أمینھ ماجد بدر فایز المطیري ٣٩

 براك سند محمد سند بین الدمام   ٤٤٤ أنوار ضیدان بشیر مناحي العدواني ٤٠

 براك عبدالمحسن حسن مال عبدهللا احمد   ٤٤٥ عبدهللا رشود الرشیديأنوار عتیق محمد  ٤١

 برجس ناصر محمد براك حضیري الدوسري   ٤٤٦ أنوار فرحان مبارك غضبان العجاجي الفضلي ٤٢

 بشایر عایض حمود   ٤٤٧ أنوار فیصل ناصر سعود المنصور شداد المطیري ٤٣

 بشایر على فیصل   ٤٤٨ أنوار متعب مجبل ٤٤

 بشائر عبدهللا على عبدالرب الیافعى   ٤٤٩ أنوار ھذال سعود ھذلول المطرود الصلیلي ٤٥

 بشائر على الیافعي   ٤٥٠ باسل عیسي صالح عیسي ٤٦

 بشرى خالد محمود عى غلوم حسین   ٤٥١ باسل محمد مساعد محمد المدعج ٤٧

 بلقیس صالح احمد عطیة األثري   ٤٥٢ بتلھ محمد مضحى ٤٨

 بندر صالح عوض   ٤٥٣ عبدهللا دخیل العجمي بخیتھ لمعان ناشي ٤٩

 بھیھ سالم العبدالھادى   ٤٥٤ بدر اجریس المطیري ٥٠

 بھیھ عبدهللا عایض ھادي العتیبي   ٤٥٥ بدر احمد نایف حمد جاسم الدبوس ٥١

 بیبي فاروق انور محمد العوضي   ٤٥٦ بدر جعفر حنظل مشارى عبدهللا محمد  ٥٢

 تامر شاھر مدلول فرحان الجنفاوي   ٤٥٧ بدر سالم مطلق مرزوق صعفاك العازمى ٥٣

 تھانى بتال مرجاح البراك المطیرى   ٤٥٨ بدر سعود محمد صالح على محمد الصدیقي ٥٤

 تھانى محسن قاطع غانم العنزى   ٤٥٩ بدر سلیمان عبدالعزیز سلیمان المسیعید الرندي ٥٥

 تھاني جیاد ثامر مطلق الشمري   ٤٦٠ بدر عبدالكریم سلیمان عبدالعزیز العبالني ٥٦

 تھاني عبدهللا صقر اللھیب   ٤٦١ بدر غریبان صنت غریبان مسعود الدیحاني ٥٧

 تھاني عید رجعان محمد مبارك العازمى   ٤٦٢ بدر فیحان فالح ٥٨

 حسین عبداللطیف سعود عبدالعزیز الصیرفى   ٤٦٣ تھاني كاظم عباس محمد الخضر ٥٩
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 حسین عبدهللا حسن راضي الحمیدي   ٤٦٤ تھاني محسن قاطع غانم العنزي ٦٠

 حسین عبدالنبي عباس قاسم حسین   ٤٦٥ نشمي جاعدتھاني  ٦١

 حسین على احمد حسن عاشور   ٤٦٦ ثامر عبدالكریم محمد حسین على بوحمد ٦٢

 حسین محمود حسین احمد على دشتي   ٤٦٧ ثنیان عبدهللا صالح ثنیان الجنیدي ٦٣

 حصھ عتیق محمد عبدهللا رشود الرشیدي   ٤٦٨ جابر ابراھیم خلیل عبدالنبي عبدهللا حاجیھ الصفار ٦٤

 حصھ فھد عبدالرحمن فھد عبدالرحمن الرشود   ٤٦٩ جابر احمد على احمد محمد الحداد ٦٥

 حصھ نواف مسیر فراج شبالن المطیرى    ٤٧٠ جابر فراج الركیبي ٦٦

 حمد ابراھیم حمد ابراھیم البحوه   ٤٧١ جارهللا نایف محمد ناصر الدوسرى ٦٧

 الشمريحمد احمد جوده ھالل كوزان    ٤٧٢ جاسم حمد جاسم محمد محیسن الحبشي ٦٨

 حمد حمود عوض سلیمان الرشیدي   ٤٧٣ جاسم محمد الخلف ٦٩

 حمد سعد راشد مسفر العجمي   ٤٧٤ جراح عیسي حشاش فالح عاید العازمى ٧٠

 حمد فیصل ناصر حیدر محمد الحمد   ٤٧٥ جعفر مرتضى محمد حسن أمیر عبدالحسین ٧١

 حمید دلى ضیدان عوده العنزى   ٤٧٦ جمال عبید محمد فرحان شعیل العازمى ٧٢

 حنان حمد صالح عبدالرجمن السلیم   ٤٧٧ حسن غلوم قاسم محمد حسن محمد حسین جمانھ ٧٣

 حنان خلیف عواد حمود ھدیب نویعم العازمي   ٤٧٨ جمعان حزام محمد سالم الدوسري ٧٤

 حنان فھاد فھد مطر الشمري   ٤٧٩ جواھر عبدهللا طلق المطیري ٧٥

 حنان فؤاد صرام   ٤٨٠ جیھان احمد حمزه احمد مصطفى احمد الفیلكاوى ٧٦

 حوراء بدر احمد عباس عبدهللا دھراب   ٤٨١ حاتم غانم راشد خلیفھ الھزیم ٧٧

 حیات ناصر یحیي بن رجا العازمي   ٤٨٢ حامد خالد حیدر عبدالرحیم محمد بوشھرى ٧٨

 خالد احمد عبدهللا احمد الظیفھ الفھد   ٤٨٣ حبیب أمیر سالم محمود امیر غلوم ٧٩

 خالد احمد محمد سالم بن غیث   ٤٨٤ حجى خالد حجي تركي ٨٠

 خالد جعیثن زامل جعیثن القحص العنزي   ٤٨٥ حربي الحمیدي محسن دیحان المطیري ٨١

 خالد حسین على عبدهللا االنصارى   ٤٨٦ حسن جاسم محمد طاھر محمد البغلي ٨٢

 خالد راشد محمد عمران احمد العمران   ٤٨٧ حسن خالد عبدالخضر عبدهللا على محمد الخباز ٨٣

 سعد عبدالوھاب حمد السعدخالد    ٤٨٨ حسن عمران ابراھیم عمران على المنصور ٨٤

 خالد صباح شریده سیف العازمي   ٤٨٩ حسین سعود المطیرى ٨٥

 خالد ضیف هللا فضیل ضیف هللا ابو رمیھ   ٤٩٠ حسین ظافر محمد ھادي ذبیان العجمي ٨٦

 خالد عبدالعزیز عبدالعزیز عبدهللا المطیري   ٤٩١ حسین عباس عبدالخضر حسن على عبدال ٨٧

 دالل على احمد على مندى   ٤٩٢ المطوعخالد عبدهللا عباس عبدهللا حسین  ٨٨

 دالل علیج دغیم   ٤٩٣ خالد فضي ظاھر راشد الرشیدي ٨٩
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 دالل محمد عبدهللا سیف عبدهللا   ٤٩٤ خالد فھد حمود سلیمان التویجرى ٩٠

 دلیم عایض على   ٤٩٥ خالد مطلق غافل على العنزي ٩١

 دیمھ غنیم ادھام غنیم الزید   ٤٩٦ خالد مونس بجاد مبارك ٩٢

 ذكرى سالم عبدالمحسن حمود العیاضى   ٤٩٧ عبدهللا الصالح العبدهللاخالد ولید احمد  ٩٣

 رابعھ عیسى السعیدى النوفل   ٤٩٨ خالده نجم عبدهللا على المطاوعھ ٩٤

 راشد سعد صالح احمد شاھین الھاجري   ٤٩٩ خدیجھ زاید راشد غانم المكیمي ٩٥

 المباركراشد عذبي راشد مبارك محمد مبارك    ٥٠٠ خدیجھ عادل عبدهللا یعقوب القالف ٩٦

 ربیعھ نصار مبارك   ٥٠١ خدیجھ على دخیل شافي جزاع العنزي ٩٧

 رحاب على محمد غیالن مھنا الفضلي   ٥٠٢ خلف سرحان رحیل مسفر نقا الضفیري ٩٨

 رشا خالد المطیرى    ٥٠٣ خلف محمد خالد ھضیبان العتیبي ٩٩

 رشا فارس احمد الفارس   ٥٠٤ خلود حمود خلف العنزي ١٠٠

 رشا نایف فرحان صنھات الظفیري   ٥٠٥ خلود على حسین فھد عمر العمر ١٠١

 رضا باقر حسین على رضا   ٥٠٦ خلود محمد رسمان منصور نصار مبارك ١٠٢

 رفعھ عبید مسعود داخل الھدباني المطیري   ٥٠٧ خلیفھ صالل ابریك زید العتیبي ١٠٣

 رفعھ عید طلق خلیف العقاب   ٥٠٨ دانھ احمد فالح حمود سعود الصویلح ١٠٤

 محمد ناصررنده    ٥٠٩ دانھ مطلق سلطان فھید المطیري ١٠٥

 روان عبدهللا محمد شھاب محمد   ٥١٠ داود ناصر غلوم رضا ١٠٦

 ریاسھ عبید نافع رشید الحري   ٥١١ دعاء جواد على حسن محمد على ١٠٧

 ریم حامد عبدهللا مبارك   ٥١٢ دعاء عبدالعزیز محالتب غلوم عبدهللا دھراب  ١٠٨

 ریم سویرى عباد سعید البیدان الرشیدي   ٥١٣ دعاء غانم فرحان ثامر الشمري ١٠٩

 ریم ضاحى طاھر واوان ضیدان الشمرى   ٥١٤ دالل حسن محمد غیالن المھنا الفضلي ١١٠

 ریم عبدهللا حمود مقدن الصواغ العازمى   ٥١٥ دالل حمود محمد العواد العازمي ١١١

 ریم فالح مطلق ادبیان الزعبي   ٥١٦ دالل خالد احمد عبدهللا جمعھ الیاسین ١١٢

 تركي فراج تركي الغنیميریھام    ٥١٧ دالل سویلم سالم لعبوب عید عنیفان الرشیدي ١١٣

 زاید مسفر زاید دواس العجمى   ٥١٨ دالل ضویحي فالح ١١٤

 زھراء حسن احمد محمد حسن   ٥١٩ دالل عبدهللا عیاد ناجي العتیبي ١١٥

 زھراء حسین عیدان محمید المحمید   ٥٢٠ دالل عبید شارع خالد الظفیرى ١١٦

 العازمى سعاد مصبح مبارك سحلول   ٥٢١ زید عادل بدر السید ھاشم السید احمد الغربلي ١١٧

 سعد جاسم مطر فھد العنزى   ٥٢٢ زید نوري خلف شاوي عبدهللا القالف ١١٨

 سعد روضان غدنان روضان جوده   ٥٢٣ زینب عبدالعزیز فرحان العلى الحوطى ١١٩
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 سعد سالم على عبدهللا سالم القیالنى   ٥٢٤ زینب عبداللطیف محمد حجي غلوم أكبر ١٢٠

 سعد سوادى العنزى   ٥٢٥ زینب مطر بزیغ طویرش الخالدى ١٢١

 سعد شحاذ فرحان مفرح الثواب   ٥٢٦ ساره اكرم عباس ١٢٢

 سعد محمد سعد   ٥٢٧ ساره براك حباب عامر الھاجري ١٢٣

 سعد مدغم ناصر ناشي   ٥٢٨ ساره جاسم فالح مبارك صالح عراده ١٢٤

 سعدون سلطان عبدالرازق سعدون الھندال   ٥٢٩ ساره سعد ضحوى عویض سودان المطیري ١٢٥

 شلیل المريسعود حمد جابر حمد    ٥٣٠ ساره عبدالكریم بشیر ١٢٦

 سعود عبدالعزیز حسین على بوعباس   ٥٣١ ساره فھد فھد یوسف ١٢٧

 سعود محمد سلمان ثویب العازمي   ٥٣٢ ساره محمد ابراھیم محمد عبدالسالم ١٢٨

 سعود مفرح نھار خابور العنزى   ٥٣٣ ساره محمد ناصر فایز السھلي ١٢٩

 سلطان سعید محمد سعود الرشیدي   ٥٣٤ ساره مناحي محماس مناحي العتیبي ١٣٠

 سلطان صالح سلطان نفل صالح حسن العجمي   ٥٣٥ ولید عبدالعزیز عیسي الحشاشساره  ١٣١

 سلطان عایض بریك طالع العتیبي   ٥٣٦ ساره یوسف حسن ١٣٢

 سلمى رمضان عبید سیف العنزى   ٥٣٧ سالم جفال مطرعلى الظفیري ١٣٣

 سلمى محمد فرج   ٥٣٨ سالم حمود راشد النصافي الرشیدي ١٣٤

 سلوى مشعان دغش مناحى فایز المطیري   ٥٣٩ سالم محمد فالح حمد الطویل العجمي ١٣٥

 سلیمان داود سلیمان احمد عبدهللا الحداد   ٥٤٠ سامى عبدالعزیز عیسي ١٣٦

 سلیمھ عطشان خلف فارس   ٥٤١ سامي  مختار باقر ١٣٧

 سمر عاید عامر شدید المطیرى   ٥٤٢ سامي احمد مطلق السھو ١٣٨

 سوزان جاسم عبدالصین   ٥٤٣ سامي حمیدان محمد حمیدان الھاجري ١٣٩

 شافي عطا هللا دخیل شافي جزاع العنزي   ٥٤٤ سحر متعب مطلق مانع الھدبھ ١٤٠

 شالح فھید ناصر رثوان العجمي   ٥٤٥ سطام الحمیدي رجاء صطام الرشیدي ١٤١

 شاھین احمد حسین على حسین الخزیعل   ٥٤٦ سعاد حمد محمد جاسر العنزي ١٤٢

 شروق محمد عبدالعزیز جاسم التوره   ٥٤٧ سعاد شلیل عوض المطیري ١٤٣

 شریفھ حواس نخیالن فرحان الفضلى   ٥٤٨ سعاد عبدهللا محمد بودستور ١٤٤

 شعبان عبدالمحسن شعبان حاجي على غضنفري   ٥٤٩ سعاد عوض غازي سعران الدماك ١٤٥

 عارف راشد محمد صالح العجمى   ٥٥٠ شموخ عبدالعزیز فھد ١٤٦

 عاطف محمد مصبح سعید العازمي   ٥٥١ شھد عبدهللا لیل ١٤٧

 عالیھ ابراھیم عبدالرحمن حافظ   ٥٥٢ عید عنیفان الرشیدي شوق سویلم سالم لعبوب ١٤٨

 عالیھ مقطیف معاش مجبل الضفیري   ٥٥٣ شوق عبدهللا عوض مسفر جمعان الرشیدي ١٤٩
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 عالیھ ملیحان عبدالمحسن سالم فرحان   ٥٥٤ شوق ھویدي راشد سالم صالح الھویدي ١٥٠

 المذنعالیھ یوسف راشد عبدهللا    ٥٥٥ شیخھ عبدالكریم قاسم محمود على اسطى احمد ١٥١

 عاید حامد عواد عاید الھطالني   ٥٥٦ شیخھ عبدهللا راشد رویشد الحربي ١٥٢

 عایدة ولید عنبر ولید الحمادي   ٥٥٧ شیماء حمد احمد العوام ١٥٣

 عایشة عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن محمد   ٥٥٨ شیماء عبدالرضا عبدهللا حسین على ١٥٤

 عائشة عبدهللا حمد الصالح   ٥٥٩ صالح رجا عطا ١٥٥

 عائشھ جمعان سعد فالح غریب العازمي   ٥٦٠ صالح فالح خالد فالح المنوخ العازمى ١٥٦

 عائشھ خلف سالم   ٥٦١ صباح محمد صقر عبدهللا ال بن على ١٥٧

 عائشھ سلیمان فرحان ابراھیم البكمى   ٥٦٢ صقر صالح حسن صالح رمضان ١٥٨

 عبدااللھ فیحان سالم حطاب الھاجرى   ٥٦٣ صالح احمد اسد محمد العوضي ١٥٩

 عبداألمیر سلیمان على عباس على محمد   ٥٦٤ صالح محمد عبدالرحمن ابراھیم المنصور ابوحمید ١٦٠

 عبدالحمید مقبل رزیق براك الرشیدى   ٥٦٥ صمود عصام خلیل احمد الداود ١٦١

 عبدالرحمن ابراھیم نصار محمد الشمرى   ٥٦٦ ضارى عبدهللا فالح العجمي ١٦٢

 عبدهللا العمرعبدالرحمن بدر عمر    ٥٦٧ ضاري دخیل عید ملفي المطیري ١٦٣

 عبدالرحمن جابر محمد شلیح المطیري   ٥٦٨ ضیاء عبكل معیجل العبكل ١٦٤

 عبدالرحمن حسن احمد حسن العنزي   ٥٦٩ ضیدان سعد شافي جعیري مطلق الدوسري ١٦٥

 عبدالرحمن حمد على حسین سعود الصواغ   ٥٧٠ طارق داخل غنیم ھابس عرمان الظفیري ١٦٦

 رحب منھل محمد العنزيعبدالرحمن    ٥٧١ طفلھ فھد مبارك الخرینج الرشیدي ١٦٧

 عبدالرحمن شامخ عایض    ٥٧٢ طالل بركھ فھد حسن المطیرى  ١٦٨

 عبدالرحمن صباح عید شیحان   ٥٧٣ طالل سلیمان صالح زاید عمیر العبید ١٦٩

 عبدالرحمن صقر سماح صقر المعیض المطیري   ٥٧٤ طالل عوض عوض ماطر العتیبي ١٧٠

 حسنعبدالرحمن على عبدالرحمن    ٥٧٥ ظارى قریمش جالي غانم الجرید ١٧١

 عبدالرحمن مبارك احمد ھادي ظافر بن دغمھ العجمي   ٥٧٦ عادل حبیب تركي قطامي الخالدي ١٧٢

 عبدالرحمن محمد عبدالحمید جاسم محمد الحسن   ٥٧٧ عادل سالم نھار عاطش معطش المطیرى ١٧٣

 عبدالرحمن محمد غریب المنصوري   ٥٧٨ عادل عبدالرزاق مبارك مرزوق ١٧٤

 عبدالكریم على عبدالكریم على حسن االبراھیم   ٥٧٩ عبدالرحمن مزید مطلق فالح المطیري ١٧٥

 عبدالكریم عید محمد عبدهللا العنزى   ٥٨٠ عبدالرحمن مشعان عید ماطر البراك الرشیدى ١٧٦

 عبداللطیف احمد غلوم على الھندیاني   ٥٨١ عبدالرحمن مشعل احمد ھزاع الصالح الھزاع ١٧٧

 عبدهللا احمد على غلوم   ٥٨٢ عبدالرحمن ھابس معیض ١٧٨

 عبدهللا احمد محمد عبدهللا على رضا اشكناني   ٥٨٣ عبدالعزیز ابراھیم الشایع عبدالرحمن یوسف ١٧٩
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 عبدهللا حبیب صعفك محمد مرزق الشمرى   ٥٨٤ عبدالسالم فرحان غاطي عمیر الرشیدي ١٨٠

 عبدهللا حسن عبدهللا حمود   ٥٨٥ عبدالعزیز احمد فالح عبید عبدهللا الصواغ ١٨١

 على عباس أكبر عبدهللا حسین   ٥٨٦ عبدالعزیز بزیغ شبیب بزیغ الخالد ١٨٢

 عبدهللا خالد عبدهللا حاجیھ محمد   ٥٨٧ عبدالعزیز جفین شداد مریزیق الصعیري المطیري ١٨٣

 عبدهللا خلیفھ مساعد عید خلیفھ المجرب   ٥٨٨ عبدالعزیز حسن عباس احمد حسین ١٨٤

 عبدهللا دبي عبدالكریم الفضلي   ٥٨٩ عبدالعزیز سعد مبارك الدوسري ١٨٥

 عبدهللا دحیالن مھدي دخیل هللا السلیماني   ٥٩٠ الدیحانىعبدالعزیز سعود خلف فریح بن عید  ١٨٦

 عبدهللا زاید زاید دواس العجمى   ٥٩١ عبدالعزیز سلطان احمد على یوسف الھولي ١٨٧

 عبدهللا زیاد عیسى یوسف ھاشم الغربللى   ٥٩٢ عبدالعزیز عباس عبدالرضا مكي خلیل أسود ١٨٨

 حربي ادھام غنیم الزیدعبدهللا زید    ٥٩٣ عبدالعزیز عبدالرحمن حسین حاجیھ حسین على ١٨٩

 عبدهللا سعدون سعود طاھر عثمان السالم   ٥٩٤ عبدالعزیز عبدهللا سرور الجرمان المطیري ١٩٠

عبدالعزیز عبدهللا مبارك مطلق مبارك حجاج  ١٩١
 العازمى

 عبدهللا سعود على العتیبي   ٥٩٥

 عبدهللا سلطان الھیبي الھاجري   ٥٩٦ عبدالعزیز عطیھ محمد عبدهللا ١٩٢

 عبدهللا سلیمان فرحان راجح الرشیدي   ٥٩٧ مشلح الرشیديعبدالعزیز غانم  ١٩٣

 عبدهللا شویص وسمي على   ٥٩٨ عبدالعزیز غنام مریجیب العنزى ١٩٤

 عبدهللا طالل مبارك ملفي سعود زوید العازمي   ٥٩٩ عبدالعزیز فاضل حسن على الھندال ١٩٥

 عبدهللا عبدالمجید سوید سالم النصار   ٦٠٠ عبدالعزیز فیصل احمد عیسى مبارك محمد ١٩٦

 عبدهللا على حسین فرحان سالمھ   ٦٠١ عبدالعزیز قطیمان مبارك صنیدح العصیمى ١٩٧

 عبدهللا على حسین مال هللا متروك بن مكي   ٦٠٢ عبدالعزیز محمد بودستور ١٩٨

 عبدهللا على سعد عودان العجمى   ٦٠٣ عبدالعزیز محمد شداد خالد عیاد الحربي ١٩٩

 یعقوب سید عنبر الرفاعيعبدهللا عمر سید    ٦٠٤ عبدالعزیز منذر داود سلیمان الوزان ٢٠٠

 عبدهللا عوض مسفر جمعان الرشیدي   ٦٠٥ عبدالعزیز ناصر خنیفر القعیط الرشیدي ٢٠١

 عبدهللا فاضل محمد   ٦٠٦ عبدالعزیز یعقوب یوسف ٢٠٢

 عبدهللا فالح صقر صنیدح ھادي الدیحاني   ٦٠٧ عبدالكریم حییان سالم مطلق شمیالن العازمي ٢٠٣

 عذارى حسین محمود حجى جوھر على حیات   ٦٠٨ عبدهللا فھد دخیل حمد العویھان العنزي ٢٠٤

 عذاري بدر على عبداللطیف القالف   ٦٠٩ عبدهللا فیصل سمان عجیل عطیھ الفضلي ٢٠٥

 عذاري عباس عبدالحي محمد الخضر   ٦١٠ عبدهللا مبارك جمعان ٢٠٦

 عزیزه محمود على غلوم حسین   ٦١١ عبدهللا مجبل على حسن ٢٠٧

 حمید شھاب نزالعطا هللا    ٦١٢ عبدهللا محمد درویش خلف حسین الفودري ٢٠٨

 عطا هللا نایف مبروك عطا هللا عبیدهللا المطیري   ٦١٣ عبدهللا محمد صالح احمد على خربیط ٢٠٩
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 عفاف خلیل ابراھیم عبدهللا الیعقوب   ٦١٤ عبدهللا محمد عبدهللا على سلیمان القصیمي ٢١٠

 عفیفیھ فھد عامر محمد المطیري   ٦١٥ عبدهللا محمد فھد قبالن بطى العازمى ٢١١

 على ابراھیم مزعل جابر الدوسرى   ٦١٦ شاھر كریدي الشریفي الشمريعبدهللا نعمھ  ٢١٢

 على حسین حسن فتح هللا رضا   ٦١٧ عبدهللا یوسف ابراھیم ٢١٣

 على راشد عیسى عاشور ناصر بلوشي   ٦١٨ عبدهللا یوسف عبدهللا على حسین الكندرى ٢١٤

 على سالم زمام ضیعان السلیماني   ٦١٩ عبدالمجید حبیب هللا حجي لطفي على ٢١٥

 على سالم عشق عاطف سعید العجمى   ٦٢٠ جاسم عبداللطیف عبدالمحسن ٢١٦

 على صالح على سفر راشد بوسمره المطیري   ٦٢١ عبدالمحسن محمد عبدالمحسن محمد العلوش العجمى ٢١٧

عبدالمحسن مشاري عبدالمحسن جاسم محمد  ٢١٨
 الحریبي

 على عادل محمد غلوم حسین   ٦٢٢

 على عبدالعزیز محمد قمبر عابدین   ٦٢٣ عبدالمحسن ملیحان عبدالمحسن سالم فرحان ٢١٩

 على عبدهللا محمد حسین   ٦٢٤ عبدالناصر عبدهللا یوسف محمد احمد ٢٢٠

 على عبدالوھاب احمد عبدهللا القالف   ٦٢٥ عبدالھادى حسن موسى حسن على الحرز ٢٢١

 على عبید على محیمید العنزي   ٦٢٦ عبدالھادي دابس ملیحان صالح الرشیدي ٢٢٢

 على فرحان مشاي عوید   ٦٢٧ نایف الدوسريعبدالھادي محمد عبدالرحمن ناھض  ٢٢٣

 على فیاض مطر   ٦٢٨ عبید ظاھر عبید ظاھر حجیفھ العازمى ٢٢٤

 على قاسم علوان حمادى اقطامي   ٦٢٩ عبید عبدهللا محمد عبدهللا محمد العتیبى ٢٢٥

 على مبارك صباح اشعیل ازحام الخالدي   ٦٣٠ عبیر راشد احمد الرشدان ٢٢٦

 عبدالكریم محمد حسین الصالحعلى محمد    ٦٣١ عبیر ربح منھل محمد العنزي ٢٢٧

 على محمد عبدهللا محمد عبدالعزیز   ٦٣٢ عبیر زید فالح سعد الرشیدي ٢٢٨

 على محمد على عبدالمحسن محمد ابا الخیل   ٦٣٣ عبیر سعود فارس غنام الجویان ٢٢٩

 على مفلح ثنیان فندى ریس الرشیدي   ٦٣٤ عثمان سلیمان عثمان احمد التویجري ٢٣٠

 علیھ دغیم عبدهللا حسن الھاجري   ٦٣٥ على البدیويعثمان نبیل محمد ابراھیم سعید  ٢٣١

 عمر خالد الصلیلي   ٦٣٦ عذارى بدر ناجى على عبداللطیف القالف ٢٣٢

 فاطمھ جاسم محمد عبدالعزیز الرشید   ٦٣٧ عمر سعد سلطان سعید العجیل ٢٣٣

 فاطمھ حویان حامد زھران معیض العازمي   ٦٣٨ عمر عقیل شارع شبیب عجیان الظفیرى ٢٣٤

 فاطمھ خالد اسماعیل عثمان اسماعیل   ٦٣٩ عمر محمد صغیر عبدهللا الوطیان ٢٣٥

 فاطمھ رعد سعد حمود الدویلھ   ٦٤٠ عمر مضحي علوي محمد الضفیري ٢٣٦

 فاطمھ زید نصار زید   ٦٤١ عھود خالد ابداح عباس بوردن ٢٣٧

 فاطمھ عبدالصمد اسماعیل على   ٦٤٢ عھود صالح عبدهللا عجیل الصمعاني ٢٣٨

 فاطمھ عبدالعزیز بدر حسین بدر الجناعى   ٦٤٣ المحیلبى العازمىعھود عھدى فھد سعد  ٢٣٩
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 فاطمھ عبدهللا على حسین القامس   ٦٤٤ عھود عید سعد ٢٤٠

 فاطمھ عبدهللا محمد عبدهللا الرویح   ٦٤٥ عھود محسن محمد حاجم العنزي ٢٤١

 فاطمھ عبدالمحسن منصور القطان   ٦٤٦ عوض سعد مرزوق دحیم المطیري ٢٤٢

 فاطمھ غالى سنید نقیع ظاھر الخصیلى   ٦٤٧ العویھان العنزيعید عبدهللا عید عبدهللا  ٢٤٣

 فاطمھ غنیم مطیران فنیجل السعیدي   ٦٤٨ عید عدوان بادح مانع الشمري ٢٤٤

 فاطمھ فھید جدیع فھید العجمي   ٦٤٩ عیسى غازي نایف خلف جابر عشیان ٢٤٥

 فاطمھ لطفي بالل مبارك اسماعیل   ٦٥٠ عیسى نبیل عیسى عبدالرحیم ٢٤٦

 فاطمھ محمد صحاف على محمد على   ٦٥١ غاده احمد سالم الشھاب ٢٤٧

 فاطمھ محمد عبدهللا طینان مقعد الھاجري   ٦٥٢ غانم على محمد محسن على زبره العجمي ٢٤٨

 فاطمھ محمد غلوم حیدر   ٦٥٣ غانم فالح غانم عماش منیع المطیري ٢٤٩

 فاطمھ محمد مصطفى عریان حسن   ٦٥٤ غدیر ربح منھل  ٢٥٠

 فاطمھ مخلد قطیم رمیح المطیرى   ٦٥٥ غدیر عبدالعزیز فرحان العلى الحوطى ٢٥١

 فالح مبارك محمد فالح ارتیبان العجمى   ٦٥٦ غدیر مھدي السید فاخر السید یونس السید ھاشم ٢٥٢

 فالح ھدل العنزى   ٦٥٧ غصون حمد عبدهللا عبدهللا العزاز ٢٥٣

 فایز رسمان سایر حسین   ٦٥٨ فارس فرحان خلف شاھر ٢٥٤

 فایز مرزوق حمد مرزوق صعفاك العازمى   ٦٥٩ فاضل احمد یوسف كرم غلوم جرخي ٢٥٥

 فایز منشد عجیل خلف   ٦٦٠ فاضل داود تقي عسكر على تقي الصفار ٢٥٦

 فایزه بدر الشطى   ٦٦١ فاطمھ ادغفك متعب حمیدان الشمري ٢٥٧

 فجر عبدهللا عامر حمد فالح العجمي   ٦٦٢ فاطمھ اسماعیل ضیف حسن ٢٥٨

 صالح الحربيفجر منصور عبدهللا محمد    ٦٦٣ فاطمھ باتل على الماطر الرشیدي ٢٥٩

 فراج عبداللطیف الشمرى   ٦٦٤ فاطمھ توفیق الكندري ٢٦٠

 فراس ناصر ابراھیم ناصر عبدالعزیز العمار   ٦٦٥ فاطمھ جاسم محمد حسین محمد آني ٢٦١

 فیصل مذكر داود سلیمان الخالدي   ٦٦٦ فرح فھد على ٢٦٢

 فیصل ھادي باني نمشان حسن النمشان   ٦٦٧ فرحان حمد عبدى ناصر ٢٦٣

 كوثر عیسى عبدالرزاق احمد العبدالرزاق   ٦٦٨ الشھدفضیلھ عاید عوض سلوم  ٢٦٤

 لطیفھ طارق جاسم   ٦٦٩ فھاد نھار خلف نھیر المطیرى ٢٦٥

 لطیفھ عبدالمنعم عبدالرحمن العمر   ٦٧٠ فھد براك فھد عبدهللا الداھوم العازمي ٢٦٦

 لطیفھ غلوم جعفر محمد الكندري   ٦٧١ فھد تركي جبر محمد الشمري ٢٦٧

 عبدهللا عبداللطیف الملحملمیاء عبدالعزیز    ٦٧٢ فھد جاسم على ٢٦٨

 لولوه ناجي یحیي عیسى جاسم الخضر   ٦٧٣ فھد زید عایش زید ملوح العازمي ٢٦٩
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 لؤلوه یعقوب یوسف    ٦٧٤ فھد سعود سیف سعد الھدب ٢٧٠

 لیلى جاسم محمد رمضان سیاه   ٦٧٥ فھد صالح ركیان سرھید ٢٧١

 لینا محمد سعد مطلق محمد المطیري   ٦٧٦ فھد صنت شمروخ عجاب العتیبي ٢٧٢

 ماجد یعقوب یوسف عباس جمعھ بوشھري   ٦٧٧ فھد عبدالعزیز حمد محمد الھدلق ٢٧٣

 ماجده متعب مجعد عوض المطیري   ٦٧٨ فھد عبدالعزیز مھلھل الیاسین ٢٧٤

 مانع حسن مانع منصور عكشان العجمي   ٦٧٩ فھد عبدهللا جاسم نایف محمد العنزي ٢٧٥

 مانع عادل مانع صالح الجمعھ   ٦٨٠ فھد الفى محمد عایش بطاح المطیري ٢٧٦

 مبارك حصان فھد الباني الزعبي   ٦٨١ فھد مانع محمد ثویمر على ٢٧٧

 مبارك عبدهللا فھد المجاوب   ٦٨٢ فھد محمد شعیفان مبرز العتیبي ٢٧٨

 مبارك فالح عبدهللا حمود   ٦٨٣ فھد مرجي محمد فرحان المطیري ٢٧٩

 متعب عایض یابن فراج   ٦٨٤ فھد ھادي محمد عبدهللا عارف العجمي ٢٨٠

 غلوم حسین دشتيمحسن حسن    ٦٨٥ فھید عبدهللا اشتیل ٢٨١

 محسن مجبل محمد على منیر العازمى   ٦٨٦ فواز بدر لیل نھار المطیري ٢٨٢

 محمد احمد حسین محمد على دشتي   ٦٨٧ فواز عبدهللا سمیر حامد عواد المطیري ٢٨٣

 محمد احمد عبدهللا حسین األمیر   ٦٨٨ فواز فھد غازي الرشیدي ٢٨٤

 محمد بالي علوان حسین الشمري   ٦٨٩ فوزیھ حسین حسن محمد ٢٨٥

 محمد جاسم سالم عبدهللا یوسف الھولي   ٦٩٠ فیصل بخیت سالم دغیفل بدار المطیري ٢٨٦

 محمد جاسم محمد سلیمان یوسف السبیعي   ٦٩١ فیصل حسین عبدهللا ٢٨٧

 محمد جاسم محمد على ناصر جمال   ٦٩٢ فیصل ضارى برجس ضارى سیف محمد ٢٨٨

 محمد حبیب شناوه حسین محمد المھنا   ٦٩٣ فیصل عبدالسالم خلف محمد العید ٢٨٩

 محمد حسن صفر على اشكناني   ٦٩٤ فیصل عبدهللا محمد برجس محمد بن عید ٢٩٠

 محمد منیع مھدي راشد   ٦٩٥ محمد حمدان زاید دواس العجمي ٢٩١

 محمد ھاني على موسى صالح الحداد   ٦٩٦ محمد حمزة عباس ٢٩٢

 محمد ھالل عجیل ظاھر عید   ٦٩٧ محمد حمود مجبل محمد لحیان العازمي ٢٩٣

 محمد یاسر حسین   ٦٩٨ العازمىمحمد خالد عوض غنیم الجویسرى  ٢٩٤

 محمد یاسر حسین العلى   ٦٩٩ محمد خالد فھد عبدالھادى فھد العجمى ٢٩٥

 محمد یوسف احمد عبدالعزیز الملیفي   ٧٠٠ محمد داود الكندري ٢٩٦

 محمدعبدالرحیم عبدهللا محمد خربیط   ٧٠١ محمد راشد حمد مقیت مبارك العجمي ٢٩٧

 على غلوم حسینمحمود خالد محمود    ٧٠٢ محمد سالم اشتیل محمد الدوسري ٢٩٨

 محمود عدنان محمود حسین جمعھ   ٧٠٣ محمد سامى سالم غانم مزعل الحریص ٢٩٩
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 مرزوق على مرزوق كمیخ سالم العازمي   ٧٠٤ محمد سعد فراج ٣٠٠

 مرشد ابراھیم محمد ابراھیم المرشد   ٧٠٥ محمد سعود عیسى اصبیخان العتیبي ٣٠١

 ابراھیممروه اسماعیل حمزه اسماعیل    ٧٠٦ محمد صالح مصلح رشید الرشیدى ٣٠٢

 مروه یوسف عثمان   ٧٠٧ محمد عادل حسین ٣٠٣

 مریم بدر الخضر   ٧٠٨ محمد عبدالحمید محمد مھنا ٣٠٤

 مریم براك عبدالمحسن سلیمان محمد المحسن   ٧٠٩ محمد عبدالعزیز الحمد المحمد الزمامي ٣٠٥

 مریم رجا جابر فرحان الشمري   ٧١٠ محمد عبدالعزیز حمود عید معتق الرشیدي ٣٠٦

 مریم زاید عبید امطیري العنزي   ٧١١ محمد عبدهللا احمد حسن عیسى الصابري ٣٠٧

 مریم سعد اسماعیل محمد الحسن   ٧١٢ محمد عبدهللا احمد عبدهللا حسن الطراح ٣٠٨

 مریم سعد فھد مبارك المشوط   ٧١٣ محمد عبدهللا محمد عبدهللا عیسي العیسي ٣٠٩

 ناصر سفر العجمي مریم عنیزان   ٧١٤ محمد عبدالمجید محمد باشا محمد ٣١٠

 مریم عیسى على حسن الناصر   ٧١٥ محمد غالب غضیان غالب عوید الرحیلي ٣١١

 مریم محسن ابراھیم العیباني المطیري   ٧١٦ محمد فؤاد عیسي حسن ابراھیم بوحمد ٣١٢

 مریم مطر بشیت عالب عوید الرحیلي   ٧١٧ محمد فؤاد فاضل ٣١٣

 العازمىمریم مطلق مبارك ملحم    ٧١٨ محمد كاظم علوان محمد اكروف ٣١٤

 مریم مطلق محمد الشلیمي   ٧١٩ محمد كمال عبدهللا محمد عبدهللا القطان ٣١٥

 مریم منصور ندھان الظفیري   ٧٢٠ محمد الفى مجبل شریان البریعصي ٣١٦

 مریم ناظم محمد سلطان   ٧٢١ محمد مرجاح محمد المرجاح البراك المطیرى ٣١٧

 مریم نزیھ نورى الخضیري   ٧٢٢ محمد مصبح على راشد  ٣١٨

 مزنھ عبدهللا ابراھیم محمد العارضي   ٧٢٣ محمد معزي عویض ٣١٩

 مصطفى حمزه حسین على عبدهللا    ٧٢٤ مساعد سالم مطلق سالم بوھدلك المویزري الرشیدي ٣٢٠

 مصطفى مؤمن عیسى احمد الحداد   ٧٢٥ مستوره الھلیم فھد غازى المطیرى ٣٢١

 مطرف على فالح صالح العجمى   ٧٢٦ مسفر سعود راشد ھزاع محمد العجمى ٣٢٢

 مطلق الیش العنزي   ٧٢٧ عبدالعزیز منور ھالل الضفیرى مشارى ٣٢٣

 مطوع محمود ابراھیم طاھر حجى عبدهللا المطوع   ٧٢٨ مشاري راضي صالح عطران سعدون العازمي ٣٢٤

 مطیع مبارك فالح على جدیعان العجمى   ٧٢٩ مشاري عبدهللا حمد ٣٢٥

 معاذ احمد حسن محمد المناعى   ٧٣٠ مشاعل خلف نحیطر عصاب الضفیري ٣٢٦

 معالى بخیت سلیمان   ٧٣١ عبدهللا دھش العتیبيمشاعل سعود  ٣٢٧

 معالى مطلق محمد فھد المطیرى   ٧٣٢ مشاعل عبدهللا خلیفة سعید ٣٢٨

 معتاد عدنان نجم عید العتیبي   ٧٣٣ مشاعل عبدهللا محمد مرزوق سعود ھداب العازمى ٣٢٩
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 معجب سالم صالح معجب عبدالرحمن العجمي   ٧٣٤ مشاعل على مرزوق رزیق عبدهللا العتیبي ٣٣٠

 مفلح دھیمان خالد خلوى الشمرى   ٧٣٥ عیسي حسین عبدهللا الحریانمشاعل  ٣٣١

 ممدوح مزلوه نزال سالم الظفیرى   ٧٣٦ مشاعل محمد فھد المطیرى ٣٣٢

 منال سلیمان سند سلیمان الشطي   ٧٣٧ مشاعل محمد فھد المطیري ٣٣٣

 منال عبدهللا یعقوب الخلیفي   ٧٣٨ مشعل احمد احمد حسین الفوزان ٣٣٤

 فاضل حسن مناھل عبدهللا   ٧٣٩ مشعل حمود بخیت ٣٣٥

 مناھل على بریك كمیخ دكالن العازمى   ٧٤٠ مشعل دالھ مشعل مسحل مشعل الشعالني ٣٣٦

 منصور سعود عبدهللا ناصر حمود الظفیري   ٧٤١ مشعل سعود محمد ٣٣٧

 منصور فراج الركیبى    ٧٤٢ مشعل سویلم على عبود السویلم العازمي ٣٣٨

 منى بركھ محمد محسن البخیت    ٧٤٣ مشعل صنت الحربي ٣٣٩

 منى حسن مصطفى احمد عبدهللا الكندري   ٧٤٤ خالد عبدهللا العجميمشعل عبدهللا  ٣٤٠

 منى حمد راشد سعد العلبان   ٧٤٥ مشعل عبید شدید نافل المطیري ٣٤١

 منى صالح عبدالعزیز عبدهللا عباس الباوي   ٧٤٦ مشعل عبید فالح عبید فالح الراجحي ٣٤٢

 منى عبید عبدالھادي ناصر   ٧٤٧ مشعل عقیل شارع شمالن المطیري ٣٤٣

 منى مبارك على المبارك   ٧٤٨ داثان مسعود الحربيمشعل علیان  ٣٤٤

 منى مثقال محمد صقر العنزى   ٧٤٩ مشعل مانع محمد عبدالرازق فھد المسانع ٣٤٥

 منى ناجي ابراھیم على عباس   ٧٥٠ مشعل نایف محمد ناصرالدوسري ٣٤٦

 مني مبارك حامد زھران معیض العازمي   ٧٥١ مشعل یعقوب یوسف عبدهللا العمر ٣٤٧

 منیره صالح عیزان الفریج الرشیدي   ٧٥٢ محمد حسینمصطفى جاسم محمد غلوم  ٣٤٨

 ناصر بدر ناصر سالم شوق الرشیدي   ٧٥٣ منیره عبدهللا نھار عبدهللا نھار الھاجرى ٣٤٩

 ناصر بدر وادى صلبوخ وادى محیسن الحسینى   ٧٥٤ منیره عوض راشد عوینان  ٣٥٠

 ناصر خالد ناصر   ٧٥٥ منیره فالح سعید فالح غریب ٣٥١

 زاید سالم جبر الھاجريناصر    ٧٥٦ منیره فھد سعود العجمي ٣٥٢

 ناصر سعد شحیبان راشد البطحاني العازمى   ٧٥٧ منیره فھید حسن عاید العجمى ٣٥٣

 ناصر سعود شبیب عصمان السھلى   ٧٥٨ منیف مطشر مانع ظاھر الظفیرى  ٣٥٤

 ناصر ضیف هللا ابریك زید العتیبي   ٧٥٩ منیفة مریزیق شري الرشیدي ٣٥٥

 عبدهللا ھجاج محمد عبدهللا عنقان العجميناصر    ٧٦٠ منیفھ بنیان محمد شكبان مقدن المطیري ٣٥٦

 ناصر عید غالب محمد العازمى   ٧٦١ منیفھ سلیمان خلیف جدیع الشمري ٣٥٧

 ناصر محمد عبدهللا محمد مبخوت العجمى   ٧٦٢ مھا احمد ناصر ٣٥٨

 ناصر مشعل ناصر الجلیدان الشمري   ٧٦٣ مھا عبدهللا فالح رمصي المطیري ٣٥٩
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 ناصر مشھور على صفوق العنزى    ٧٦٤ مھا فھد محمد حمد العجمي ٣٦٠

 ناصر مھدي العجمي   ٧٦٥ مھا محمد عید سالم الغانم ٣٦١

 ناصر مھیدي العنزي   ٧٦٦ مھدي جواد  عبدهللا أكبر حیدر البلوشي ٣٦٢

 ناصر یوسف نافل دخیل هللا حباج العازمي   ٧٦٧ مھنا ذیاب غانم مطلق عیدان الشمري ٣٦٣

 الكندرينایف عبدهللا حسن احمد    ٧٦٨ مھیمن فاضل محمود یاسین ٣٦٤

 نایف ملفي عباس فرج المطیري   ٧٦٩ موضى خالد سلیمان المسما ٣٦٥

 نبیلھ ماشع المطیري   ٧٧٠ موضى خلیفھ على صالح رشید الغریب العازمى ٣٦٦

 نجالء سرحان رحیل مسفر نقا الضفیر   ٧٧١ موضى عبدهللا على عامر الحصینان ٣٦٧

 ندى احمد على   ٧٧٢ موضى عطا هللا جبر عید المطیري ٣٦٨

 نرجس على الصحاف   ٧٧٣ عوض عبدهللا مطلق مناور المطیري موضى ٣٦٩

 نزال ظلعان حامد محمد جابر الضعینھ   ٧٧٤ مى حمد راشد سعد العلبان ٣٧٠

 نسیمة صیوان زبون   ٧٧٥ مى فالح مطلق شلھوب العازمي ٣٧١

 نھار برجس نھار عاطش معطش المطیرى   ٧٧٦ مي حمد جدیع جالل الدوسري ٣٧٢

 نواف احمد على حسن الكندري   ٧٧٧ نادر محمد خلیفھ محمد شریده العازمى ٣٧٣

 نواف خمیس معیش ضاحى خاطر المطیرى   ٧٧٨ نادیھ مجبل فالح محمد الھبیده ٣٧٤

 نواف فالح ناصر   ٧٧٩ ناصر بدر حیدر عبدالرحیم محمد بوشھرى ٣٧٥

 نواف فالح عوض عطیھ الشمرى   ٧٨٠ ناصر بدر خالد عبدهللا عیسي الھولي ٣٧٦

 فھد نواف مبارك راشد   ٧٨١ ناصر بدر عبید عبدهللا البحیري ٣٧٧

 وائل صقر صالح العنزي   ٧٨٢ نواف مبارك عید مبارك العلیوي ٣٧٨

 وسمة راضي عید   ٧٨٣ نوال سبیت محمد الحیص الفضلى ٣٧٩

 وسمي غازي خنیفر الرشیدي   ٧٨٤ نوال صحن سعد ناشي حمید الرشیدي ٣٨٠

 وسمیة محمد مرزوق القحطاني   ٧٨٥ نور فھد عبدالمحسن عبدهللا المتروك ٣٨١

 وسن فرحان مبارك غضبان العجاجي الفضلي   ٧٨٦ الغمالسنورا عیسي عبدالرحمن عبدهللا  ٣٨٢

 وضحھ راشد محمد فاضل المري   ٧٨٧ نوره حسین على حسین صالح عرب ٣٨٣

 وضحھ كلیب عبدهللا رشدان بنیان المطیري   ٧٨٨ نوره عبدالعزیز حمد عبدالعزیز الفھد الحمیدي ٣٨٤

 وضیحھ ثاني مسفر مجبل عویھان العنزي   ٧٨٩ نوره عبدهللا أمان عبدالكریم ٣٨٥

 وفاء حمود سعدون الشمالن القطاع    ٧٩٠ نوره عطیھ غلوم على جعفر الباطني ٣٨٦

 وفاء معیض فنخر حامد نغیمش العنزي   ٧٩١ نوره عیاد غریر على العدواني ٣٨٧

 وفاء نواف عقیل تركي على الشمري   ٧٩٢ نوره فھد فھاد العجمى ٣٨٨

 البیشولید خالد ابراھیم عبدالوھاب    ٧٩٣ نوف اسماعیل فیصل حلیفي الصلیبي الخالدي ٣٨٩



 المصریةكشف بأسماء طالب الدراسات العلیا الكویتیین الدارسین بالجامعات 

  األســــم  م  األســــم  م

 ھیا عادل محمد عبدهللا احمد الحساوي   ٧٩٤ نوف عادل یعقوب یوسف مبارك المضاحكھ ٣٩٠

 ھیفاء عبدالرسول غلوم عباس محمد   ٧٩٥ نوف مناع عبدهللا مناع مشخص ٣٩١

 ولید خالد حمید محمد ملوح العازمي   ٧٩٦ ھادى سعد ھادى مسعود المطیرى ٣٩٢

 یوسف بن یوسف شبكوهیعقوب جمال یعقوب    ٧٩٧ ھاشم مطصفى مرتضى نصرى اسد هللا ٣٩٣

 یوسف جمال حسین قمبرعلى البلوشي   ٧٩٨ ھبھ زید نصار زید ٣٩٤

 یوسف حمود ناصر جریس العازمي   ٧٩٩ ھدى محمد خضیر حبیب ٣٩٥

 یوسف خلیف الصلیلي   ٨٠٠ ھدیھ سبیل حسین ملیحان العازمي ٣٩٦

 یوسف خلیل محمد على خان حسین   ٨٠١ ھذال عوض ناصر مرزوق الرشیدي ٣٩٧

 یوسف زید الدلماني   ٨٠٢ على محمد صالح العقود المرى ھضبان ٣٩٨

 یوسف سالم خالد الرقیب القحیم العازمى   ٨٠٣ ھناء دغش بوتیل الصلیبى المطیرى ٣٩٩

 یوسف سعید یوسف امیر غلوم   ٨٠٤ ھناء مقعد طریف عایض العتیبي ٤٠٠

 یوسف عبدالرحمن محمد التركیت   ٨٠٥ ھناء ناصر مطلق ھزاع الحمد العجمي ٤٠١

 یوسف فھید محمد اكنیفذ عوض اكنیفذ   ٨٠٦ ھند جاسم البلوشي ٤٠٢

 یوسف محمد سعید عبطان سعود العازمي   ٨٠٧ ھند محمود محمد غریب محمد على ٤٠٣

    ھیا حمد فالح  ٤٠٤

 


