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تخرج تخصصفصل ال جال خري     سم ال ا

2020/2019األول 
عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
مد سعد جبر عبدهللا اح

2020/2019األول 
عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
شمري ه ال طوال محمد سعود شامان سعد ال

نارصاإلدارة2020/2019األول  يوسف حمد يعقوب محمود نارص ال

ياإلدارة2020/2019األول  مطبر اء ال يع رج شهد خالد محمد رب

رفاعياإلدارة2020/2019األول  مد سيد عبدهللا سيد محمود ال محمود اح

هاجرياإلدارة2020/2019األول  ح عبدهللا ال مريم شبيب عبدهللا شليوي    

عازمياإلدارة2020/2019األول  فرح خليفه جمعه سند صالح ال

طياراإلدارة2020/2019األول  مد نارص سليمان عجيل ال نارص اح

رحيم عبدهللا طالب بخشاإلدارة2020/2019األول  جمانه عبدال

بهاإلدارة2020/2019األول  ساره محمد وه

كياإلدارة2020/2019األول  رحمن محمد البر وهاب عبدال رحمن عبدال عبدال

صميطاإلدارة2020/2019األول  يم ال راه شهد فهد محمد حسن اب

كندرياإلدارة2020/2019األول  رحمن محمد ال لمياء عادل علي عبدال

ياإلدارة2020/2019األول  مطبر نوف نواف شيحان حجنف مناور عيدان ال

شحيتاوياإلدارة2020/2019األول  مان نارص شحيتان محمد علي ال اي

ياإلدارة2020/2019األول  ز عبز جمانه مهدي صالح عشوان دواس كردوش ال

قناعياإلدارة2020/2019األول  ه ال عبداالل ه عبدهللا ال ر عبداالل غاليه جالل شاك

سبيتهاإلدارة2020/2019األول  يىس ا سحر عدنان ع

اوياإلدارة2020/2019األول  ق حنان خميس جوهر جمعه الشر

سنعوسياإلدارة2020/2019األول  يد عبدهللا محمد ال دالل ول

ياإلدارة2020/2019األول 
حبىسر ح محمد محيسن ال رحمن طالل فري     عبدال

ياإلدارة2020/2019األول  ز عبز نيه ال سعود نواف غريب روضان ب

عنجرياإلدارة2020/2019األول  يم عبدهللا نارص ال راه مريم عدنان اب

خميساإلدارة2020/2019األول  محسن ال عزيز فهد عبدال مها حسان عبدال

ياإلدارة2020/2019األول  مطبر د عبدهللا شاهر ال قوت حسن زي

ياإلدارة2020/2019األول  مطبر ه نواف منيف طلق فالح عايض ال أمبر

شداإلدارة2020/2019األول  را عزيز ال مد سالم عبدال ضىح سعد اح

زاإلدارة2020/2019األول  ياسير أصايل فواز جاسم يوسف جمعه ال

موساإلدارة2020/2019األول  ز موس محمد حسن ال ز عادل حسير حسير

خلفاإلدارة2020/2019األول  يم ال راه رحيم محمد اب لولوه محمد عبدال

رفدياإلدارة2020/2019األول  لولوه عادل صالح منصور ال

حميدهاإلدارة2020/2019األول  نوره عل مساعد محمد حمد ال

خميساإلدارة2020/2019األول  رحمن ال عبدال خضبر ال رحمن ال مد خضبر عبدال لولوه أح

مد طريفاإلدارة2020/2019األول  مد عبدهللا اح ريا اح مرام زك

رشيدياإلدارة2020/2019األول  نان ال فاطمه خالد فالح حوفان دخ

ز عبدهللا صالح جمالاإلدارة2020/2019األول  غاليه حسير

كريم خلف عبدهللا كرماإلدارة2020/2019األول  نب عبدال زي

ياإلدارة2020/2019األول  مطبر ز ال د حسير ي فرح نايف مخلد شر

ياإلدارة2020/2019األول  عتيبر ساره خالد نايف مشعان بادي ال

جرياإلدارة2020/2019األول  دالل عبدهللا جري فهد ال

شايعاإلدارة2020/2019األول  مد ال رحمن اح لطيفه علي عبدال

كندرياإلدارة2020/2019األول  حمد بدر حسن محمد عبدهللا ال

شمالناإلدارة2020/2019األول  مد ال مد علي أح علي أح

عجمياإلدارة2020/2019األول  دالل محمد باتل شلوان بن شلوان ال

ياإلدارة2020/2019األول  ظفبر يم شفاقه غصن شتيوي ال راه اب



عامة2020/2019األول  شمرياإلدارة ال غدير شايم نايف حماد عذال خلف ال

تصاد 2020/2019األول  مبارك1032االق فجر ماجد علي جاسم محمد ال

تصاد 2020/2019األول  ي1032االق ز عبز هان ال عوي   ه شبيب فهد مطلق فالح ال منبر

تصاد 2020/2019األول  فيلكاوي1032االق مد عبدهللا قاسم محمد ال منار أح

تصاد 2020/2019األول  ي1032االق مطبر محسن عيد هجاد ال شميه مبارك عبدال ن

تصاد 2020/2019األول  عبدهللا1032االق شيماء علي جاسم محمد جاسم ال

تسويق2020/2019األول  ز شعبان عل شعبان1006ال مجيد حسير اظم عبدال ز ك لجير

تسويق2020/2019األول  كندري1006ال مد محمد حسن ال فاطمه جمال اح

تسويق2020/2019األول  بغلي1006ال يد عبدهللا علي ال د ول ري

تسويق2020/2019األول  مضف1006ال يم مضف ال راه ه فوزي جاسم اب فادي

تسويق2020/2019األول  عبدلي1006ال رحمن محمد ال بدر فواز صالح عبدال

تسويق2020/2019األول  جريوي1006ال عزيز ال علي سامي علي عبدهللا عبدال

تسويق2020/2019األول  سان1006ال دوي فرح سعيد محمد سعيد محمد ال

تسويق2020/2019األول  ف1006ال شوا مد ال سيه حمزه محمد حسن عباس اح إن

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
مذن شد ال عزيز را مد عبدال عمر اح

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
عبيد محسن خليفه علي ال لطيف عبدال يوسف عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
سيف شه فوزان حمد محمد ال عائ

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية روميال ز ال وهاب حسير محسن علي عبدال عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
غيث لطيف خالد نارص ال ه عبدال منبر

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
يىس يىس بن ع طيبه داود سلمان ع

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
قصار رحمن ال عزيز محمد عبدال مريم عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
زيد عزيز نارص ال لولوه سعود عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
صقر شد ال لطيف علي را غاليه طالل عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
ن عجرا ز علي عبدهللا ال هند مساعد حسير

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
ن بنوا مجرن ال عزيز محمد ال لولوه يعقوب عبدال

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية جديميال رحمن محمد ال ي مساعد مصطفز عبدال
موضز

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
ثنيان رحمن ال نيان جمال حمد عبدال ث

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
مريم حسان غالب عويضه

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية الف خالد جاسم حيدر عليال اي

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
ي مطبر نت بدر بن منور ال ى ب بشر

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
عصفور لطيف مبارك ال محسن عبدال لطيفه عبدهللا يوسف عبدال



2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية مزيرعيال يم علي ال راه عزيز اب مه جمال عبدال دي

2020/2019األول 
منشآت  تمويل و ال ال

مالية ال
مطر محمد حمد محمد جاسم محمد ال

محاسبة2020/2019األول  يال مطبر ي ال
حصه فيصل حابس فاضل مرضز

محاسبة2020/2019األول  حجيالنال د عبدهللا صالح ال شهد محمد زي

محاسبة2020/2019األول  ف عبدهللا محمد عبدهللا عليال عواط

محاسبة2020/2019األول  هاشميال ي سيد حسن ال نبر فاطمه حامد عبدال

محاسبة2020/2019األول  عجميال وسميه فهد فالح محمد ال

محاسبة2020/2019األول  ىال عنبر حمدان ال رحمن محمد حمدان سعود ال عبدال

محاسبة2020/2019األول  مهناال يم علي ال راه علي يوسف مهنا اب

محاسبة2020/2019األول  يال
حبىسر دخيل ال لطيف ال يد حمد عبدال شيخه ول

محاسبة2020/2019األول  رباحال شد ال لطيف فهد را شد عبدال ي را
موضز

محاسبة2020/2019األول  عبيدال سعد ال حصه محمد سعد عبدهللا ال

محاسبة2020/2019األول  شالحيال سهار طالل عايض مصلح فاطم ال

محاسبة2020/2019األول  شطيال مد ال يم محمد أح راه محسن اب دالل عبدال

محاسبة2020/2019األول  شهد محمد هديان خميس  هديانال

محاسبة2020/2019األول  هانال مد نايف سعود نهار عوي   م أح ري

محاسبة2020/2019األول  يال
ديحانز شه سعود عويض شويط جدعان ال عائ

محاسبة2020/2019األول  مطوعال وهاب ال ل فيصل سالم عبدال علي وائ

محاسبة2020/2019األول  حقانال ساره محمد يوسف عبدهللا علي ال

محاسبة2020/2019األول  ىال مطبر طاف نهار خالد حمود خالد ال ال

محاسبة2020/2019األول  جديال ز محمد ال عهد صالح علي حسير

محاسبة2020/2019األول  مدال رزاق موس فرح اح شه عبدال عائ

محاسبة2020/2019األول  عوفانال رحمن حمد ال طيبه خالد حمد عبدال

محاسبة2020/2019األول  فيلكاويال يىس محمد حسن ال مد ع ندى طارق محمد اح

محاسبة2020/2019األول  عسكرال عجيل ال خالد عادل ضاحي ال

محاسبة2020/2019األول  يال مطبر ي حسن ال مالك نايف شحاذه راحر

محاسبة2020/2019األول  ساره مسعود عاشور علي محمد بوشهريال

محاسبة2020/2019األول  سيدال ارون صفر عبدال نب مختار ك زي

محاسبة2020/2019األول  سال ج عزيز حمد حمود البر مد عبدال مي اح

محاسبة2020/2019األول  صايغال عبدهللا ال ز ال يم محمد حسير راه رتاج علي اب ال

محاسبة2020/2019األول  بطال كريم ال حصه يوسف صالح عبدهللا عبدال

محاسبة2020/2019األول  خالدال زيد ال ه خالد محمد خالد ال منبر

محاسبة2020/2019األول  كندريال ش عبدهللا حسن ال حصه بدر دروي

محاسبة2020/2019األول  شلفانال عمر ال عزيز ال غاليه عبدهللا عبدال

محاسبة2020/2019األول  يال
ديحانز ف حمد عبدهللا خالد حمد ال ره

محاسبة2020/2019األول  هدلقال صبا بدر خالد حمد محمد ال

محاسبة2020/2019األول  سبيعيال ي ال
ببز رزاق صالح محمد ال رذاذ عبدال

محاسبة2020/2019األول  صويلحال مها سعود عبدهللا سعد سعود ال

محاسبة2020/2019األول  فرهودال رحمن سليمان ال رحمن فيصل عبدال عبدال

محاسبة2020/2019األول  يال
ز معرفز يع حسير فتاح محمد رف نجيبه عبدال

محاسبة2020/2019األول  ز ملك ال هيدال حليمه غانم محمد حسن حسير

محاسبة2020/2019األول  جحمهال مد ال عزيز نارص أح فه نواف عبدال ي شر

محاسبة2020/2019األول  جداويال مال ال شهد يوسف عبدهللا يوسف عبدهللا ال

محاسبة2020/2019األول  شايعال نور فيصل فهد محمد علي ال

محاسبة2020/2019األول  رقمال لطيف ال وهاب عبدال مد عبدال سامه اح سماء ا ا

محاسبة2020/2019األول  شمريال عايد ال ز علي مرشد ال ه حسير دان



محاسبة2020/2019األول  رفاعيال سيديوسف ال رحمن ال سيدعبدال فبز نارص هشام ال

محاسبة2020/2019األول  كندريال سماء محمود علي محمود مال ال ا

محاسبة2020/2019األول  فضليال خلود فهد حامد رشيد فرحان ال

محاسبة2020/2019األول  طرمومال شد ال شد عبدهللا را حصه خالد را

محاسبة2020/2019األول  عجميال ز خميس ال عه فرج مبارك حسير رف

محاسبة2020/2019األول  شطيال يم علي ال راه ز اب عمر سالم حسير

محاسبة2020/2019األول  يم حمامرهال راه س محمد اب ان

محاسبة2020/2019األول  هاجريال ساره فيصل محمد سالم مفرح ال

محاسبة2020/2019األول  ازيال حواس البر ضىح حواس مفلح ضاحي ال

محاسبة2020/2019األول  صباحال غاليه فواز سلمان مالك ال

محاسبة2020/2019األول  نال سويدا شد ال رحمن هالل را حصه فهد عبدال

محاسبة2020/2019األول  يد مبارك غنيم مطلق غنيمال ول

محاسبة2020/2019األول  نال حميدا يل ال يل عبدهللا دخ د دخ نوره رائ

محاسبة2020/2019األول  سهليال علي جمال خليفه سليمان ال

محاسبة2020/2019األول  خميسال مد ال روان جمال يوسف اح

محاسبة2020/2019األول  زال ياسير ع ال ع بدر بزي     حصة بزي    

محاسبة2020/2019األول  عميمال مد عبدهللا ال ا طالل عبدهللا أح رن

محاسبة2020/2019األول  يال مطبر ع ال صالح نارص حيالن خليف مشر

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري بطينظم ال عزيز محمد فهد ال لولوه عبدال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري سيفنظم ال خالق عبدهللا مشاري ال نوره عبدال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري قبندينظم ال مد عبدهللا ال وار محمد اح أن

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري ينظم ال عتيبر سماء فهد هذال نارص شايد ال ا

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري ينظم ال ظفبر يم فرحان ال فتون حمود ضحوي رح

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري ينظم ال عتيبر ريص حمدان ال فاطمه طالل نايف اخ

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري شارخنظم ال عبدهللا ال يم ال راه محسن اب عزيز بدر عبدال عبدال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري عبهولنظم ال فاطمه محمد سعود حمدان سعود ال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري ينظم ال عسبر رحمن محمد يوسف محمد علي ال عبدال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري جدينظم ال ز محمد ال عزيز صالح علي حسير عبدال

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري سلطاننظم ال وك ال دالل سلطان جوهر سلطان مبر

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري خميسنظم ال مد علي ال ز قاسم اح رار حسير أب

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري ز محمدنظم ال م آمير ري

ة2020/2019األول  معلومات اإلداري عازمينظم ال شيماء عماش مناور حنيان سنيد ال

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا ياالم عتيبر شويش ال ز كتاب هويمل ال ه حسير منبر

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
خرس ز عل عبدهللا ال بتول حسير

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
يم عبدهللا راه سماعيل اب ا

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
مري رحمن فاضل ال ساره سعود عبدهللا جابر عبدال

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا االم
ي مطبر مرام فهيد هادي فهد مسعود ال

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا شطياالم رحمن جوهر ال مد عبدال عذوب صالح اح

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا سباعياالم نور محمد ال

ي 
ثانز 2020/2019ال

عمليات وسلسلة  إدارة ال

ت دادا ياالم
بلوسر رحمن ال يد خالد فهد عبدال فهد ول
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