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إصدار خاص مبناسبة حفل لقاء رابطة اخلريجني األول
جامعة اخلليج العربي ــ أبريل  ٢٠1٨م
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مقدمة

تأسســت جامعــة اخلليــج العربــي برؤيــة كرميــة ورائــدة وبعــد اســتراتيجي مــن لــدن أصحــاب اجلاللــة والســمو قــادة 
دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة فــي العــام 19٨٠م، وكانــت فكــرة إنشــاء جامعــة خليجيــة مشــتركة وموحــدة 
ألبنــاء اخلليــج العربــي متأصلــة لــدى أصحــاب اجلاللــة والســمو منــذ بدايــة االنفتــاح علــى التعليــم اجلامعــي، وجاءت 
اجلامعــة ترجمــة صادقــة لرغبــة قــادة ومجتمعــات دول اخلليــج العربيــة فــي تعزيــز التعــاون والتكامــل فيمــا بينهــا، 

وتوطيــده فــي مجــاالت التعليــم العالــي والبحــث العلمــي املشــترك.

تنفــرد جامعــة اخلليــج العربــي عــن غيرهــا بأنهــا أول مشــروع خليجــي تعليمــي ميــول ويــدار مــن قبــل جميــع 
دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، ويشــرف علــى مســيرة اجلامعــة أصحــاب املعالــي وزراء التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي فــي دول مجلــس التعــاون، وتتلقــى اجلامعــة مــن أصحــاب املعالــي الــوزراء التوجيــه والدعم واملســاندة 

للمحافظــة علــى متيزهــا، ورقيهــا، وقيــادة اجلامعــة نحــو الريــادة والتفــوق. 

تتســم جامعــة اخلليــج العربــي بأنهــا مظلــة خليجيــة للعلــوم حتتضــن حتــت مظلتهــا أبنــاء دول مجلــس التعــاون 
مــن جميــع دول اخلليــج  فيهــا مواطنــون  ويعمــل  وُيــدِرُس  يــدُرس  إقليميــة  وهــي جامعــة  العربيــة،  لــدول اخلليــج 
العربيــة، فهــي تقــوم علــى إعــداد وتكويــن اجلامعيــني واملتخصصــني فــي فــروع املعرفــة العلميــة واملهنيــة التــي حتتــاج 
إليهــا الــدول األعضــاء، ومــن جانــب آخــر توثــق وتعــزز الروابــط األخويــة والتالحــم بينهــم أثنــاء الدراســة، وتوطــد 

أواصــر التعــاون، وتعــزز مــن العمــل اخلليجــي املشــترك، وتنطلــق بــه نحــو العامليــة.

لــدول اخلليــج العربيــة مــن خــالل اســتضافة  التعــاون  تســاهم اجلامعــة فــي خدمــة مجتمعــات دول مجلــس 
التخصصــات االبتكاريــة والنــادرة التــي مــن شــأنها املســاهمة فــي تنميــة دول مجلــس التعــاون، والتــي ال تطرحهــا 
اجلامعــات الوطنيــة. كمــا تســاهم اجلامعــة فــي خدمــة دول اجمللــس مــن خــالل األبحــاث والدراســات واالستشــارات 
لتحقيــق أهــداف التنميــة والتصــدي للقضايــا االســتراتيجية التــي تواجــه دول ومجتمــع دول مجلــس التعــاون لــدول 

اخلليــج العربيــة. 

برامجهــا،  مــن خــالل جتديــد وجتويــد  أهدافهــا  ملواصلــة مســيرتها وحتقيــق  تبــذل اجلامعــة جهــودًا حثيثــة 
واالبتــكار فــي أنظمتهــا وأعمالهــا وأنشــطتها، وهــي ســمة رئيســة للجامعــة. ومــن جانــب آخــر تعــزز اجلامعــة متيزهــا 
باســتقطاب اخلبــرات والكفايــات اخلليجيــة واإلقليميــة والدوليــة، الثــراء العمليــة التعليميــة، واالنشــطة البحثيــة، 
ومــن ثــم دعــم كل ذلــك بالبرامــج التقومييــة ومتابعــة ذلــك عــن كثــب لســير املنظومــة التعلميــة واألكادمييــة املتمثلــة 

فــي )الطالــب- املعلــم- املنهــج(.

والــذي  للخريجــني  التــذكاري  الدليــل  هــذا  إصــدار  فقــد مت  األول،  رابطــة اخلريجــني  لقــاء  ومبناســبة حفــل 
يحتــوي علــى أســماء جميــع خريجــي اجلامعــة مــن كافــة الكليــات والتخصصــات، ســائلني املولــى تعالــى التوفيــق 

املســتقبلية. فــي مهامهــم وتطلعاتهــم  والريــادة  والتميــز  والســداد جلميــع خريجنــا 

والله ولي التوفيق.
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درجة الدكتوراةدرجة الدكتوراة

٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  احمد مرزوق خصيالن املطيري   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  رلى يوسف أحمد فهد    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  وهيبه السيد سعيد حسن علوي   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زيد فالح محمد فالح عوض العارضى   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سهام إبراهيم محمد الربيعه   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  هنادي ناصر عبيد راشد السويدى   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  امل عبدالله محمد احلارثي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  بدور محمد راشد بوحجي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سعيد علي سعيد الزهراني    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالله محمد سويد فرج محمد السويد   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  عدنان محمد جمال القاضي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه محمد هالل علي املالكي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فايزه صالح عبيد سلمان الشمرى   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فوزان عبدالرحمن حمد الفوزان   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  احالم حسني علي العسعوسي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  اميره عبيد خلف نزال دريب علي احمليني العنزي  
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بدريه سعود عبيد سعد العتيبي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ذياب نوري عبد طوفان ذياب الشمري   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عائشه ناصر محمد سعيد الهولى   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فهد مهيزع عبدالرحمن املهيزع   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نادر علي يار محمد حسن    

االسم                              الدولة          التخصص                          السنةاالسم                              الدولة            التخصص                           السنة

٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف ناصر ظويحي الرسيس   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صالح راضي تركي عياش الشمري   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي سالم علي جاسم احلمد   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  السيد صالح علوي سلمان احمد   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالم محمد سالم عبدالوهاب املطوع   
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صبيحه سلمان فرج اخليرالله   
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مروه حسني عبدالله محمد حسني   
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  معالى ناصر فهيد محمد مانع ذنبوح العجمى  
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جناه حسني اكبر حسن    
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هبة وليد محمد عبدالواحد األيوب   
 ٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هيفاء سعد عبدالرحمن السعد العوده الصالل  
 ٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  لولوه علي حمد مبارك الفاضل   
 ٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد مبارك مطلق مناور الشمرى   
 ٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مها جارالله عبدالرحمن اجلرى اجلارالله   
 ٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هبه عبدالله حسن عبدالله كمشاد   
 ٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هناء يوسف قاسم الشروقي    
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  دالل على حسن احمد التوره    
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  دالل محمود محمد محمود عبدالله الكندري  
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  زينب محمد على محمد جاسم الصفار   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    االردن  سميه مصطفى عطيه الشرايده   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  مرمي عبدالرحيم ابراهيم عبدالله   
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درجة املاجستير درجة املاجستير

1999 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   فاتن يوسف خلف محمد ميرزا   
٢٠٠٠ السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   سعود محمد الهزاع العتيبي    
٢٠٠٠ السعوديه  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   فهد مبارك عبدالهادي القحطاني   
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   سلوى حمدان فرج احلربي    
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   ناصر سعود عبدالعزيز املنيع   
٢٠٠1 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   فوزية محمد سلمان اخلريش   
٢٠٠1 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   على حبيب محمد الظفيري    
٢٠٠1 قطر  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   سعيده امان مبارك الشمالي    
٢٠٠٢ السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عادل سليمان محمد الفايز    
٢٠٠٢ السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   هيلدا اسماعيل ابراهيم سجيني   
٢٠٠٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   سهيله عيسى عبدالرزاق العميري   
٢٠٠٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   محمد رشيد عوض املطيري    
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   امل صالح عبدالله احلملي    
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   حسني عثمان محمد احلسني   
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   رمي فهد صالح الرصيص    
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   لبنى خالد علوي السليماني    
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   نعيمه عبدالرحمن احمد احلسن   
٢٠٠4 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   وليد حسن باتل العبري    
٢٠٠4 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   دليل عبدالله سالم الوليد    
٢٠٠4 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   ناصر محمد ابراهيم عبدالعزيز العبيد   
٢٠٠5 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عادل محمد شاهر االحمدي    
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   افراح خليل محمد ابراهيم الساعي   
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   ساره عباس عايد املطيري    
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عذاري عبدالله محمد عبدالله عيسى العيسى  

199٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   حياة مؤيد احمد املؤيد    
1991 البحرين  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عوض عبدالعظيم عوض هاشم   
1991 البحرين  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   فريدة عبدالرحمن  املؤيد    
1991 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   بندر ناصر بندر العتيبي    
1991 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   سلطان عبدالله عبدالرب بن طالب   
1991 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   صباح احمد حسن زيدان    
1991 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   صالح سالم محمد آل شماخ    
1991 السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   معيض عبدالله  الزهراني    
199٢ السعودية  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   ابراهيم ناصر عبدالعزيز الثابت   
1993 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   مرمي جاسم راشد العسعوسي   
1993 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   نوال يوسف معتوق عبدالله    
1993 قطر  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   آمنة علي  السويدي    
1993 قطر  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   بدرية عبدالله عبدالرحمن فخرو   
1994 االمارات  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   اموال احمد عبدالكرمي عمر    
1994 البحرين  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   شيخة عبدالله عيسى راشد احلسيني   
1994 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   رجاء احمد جاسم محمد التويتان   
1994 قطر  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   فايزة احمد درويش جاسم    
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   راشد محمد راشد حمد السداني   
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   صالح علي عبدالله حسني االمير   
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عاتكه علي عبدالرحمن السعيد   
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   هيفاء يوسف  الكندري    
199٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   عبدالرحيم عبدالقادر محمد السرحان   
199٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   محمد جواد احمد علي احلاضر   
199٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   مناحي فالح فهد العازمي    
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٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  حمود عيد مطلق عبدالله الدملاني   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  عبير صالح عبدالله صالح عبدالله الهران   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  نوف فهد غامن محمد الفهد    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  هناء حسن حسني احمد محمد الكندرى   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  ذكريات حميد منصور سند    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  هبه ميرزا عبدالوهاب حسن عبدالرسول   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  خالد عامر حمد محمد العجمى   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  علي محمود محمد علي قاسم بهرام   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  غاليه بليه حمد جابر ناصر العجمى   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  ماجد محمد عوض شاهر العنزي   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   عمان  مرمي ناصر عبدالله األخزمي   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   عمان  منى علي سيف اخلالدي    
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  سلمان علي محمد الطامي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  رمي منصور سعيد األحمري    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  سهى محمد علي العليوي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  مشاعل خالد محمد الضويحي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  رائد عبدالعزيز منور هالل الضفيرى   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  عذاري علي راشد علي القالف   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  اماني محمد جواد البشراوي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  بشاير مشعل نهار خضر املطيري   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  فرح جمال عبداحلميد خلف احمد الشطي  
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  فضة عادل محمد عبدالله محمد البقشي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  لطيفه احمد فرج السويلم    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  مرمي حسن ابراهيم محمد الكندري   

٢٠٠6 الكويت  التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   خلف محمد علي سيف الفضلي   
٢٠٠٨ البحرين  التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية والتوحد  امل منصور عبدالله محمد    
٢٠٠٨ السعودية  التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية والتوحد  آسيا عبدالقدير عجران بن محفوظ   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية والتوحد  سعاد سالم محمد كاظم الشمري   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية والتوحد  هيفاء علي سيف احمد    
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  فضيله ابراهيم حسني ابراهيم القطري   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  عبدالعزيز عبدالعزيز سالم السالم   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  فهد راكان ماجد العجمي    
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  نهى عبدالرحمن عمر النجار   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  حمد محمد طاهر واوان ضيدان الشمري   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  زيد مشاري خالد ابراهيم عبدالله اخلبيزي  
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  فيصل خليف ساير رحيل العنزي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  فيصل محمد نهار مناحي العجمي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  محمد عبدالله عبدالرحمن محمد الشراح   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  محمد عيسى إسماعيل غريب محمد الفيلكاوي  
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  عواطف متروك سليم احلارثي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   االمارات  وفاء علي عبدالله علي سعيد بن عليوه الشحي  
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  عبدالله ناشى عبدالرحمن اجلطيلي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  عثمان محمد هديب العبدالله   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  لطيفه خليل جعفر خليل العوضي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   عمان  خوله هالل زاهر البوسعيدي    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  اروى عبدالله محمد بوعلي    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  أمل عبدالله مهدي الداوود    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   السعودية  مليحه أحمد مهدي العبد رب النبى   
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٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  خلود على مذهل عبيد الدوسرى   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  ماريه حسني احمد البشراوي   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  محمد عبدالله محمد العجاجي   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  ود حسني إبراهيم داغستاني    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  خلود فيصل محمد بدر    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  عبير يوسف ياسني عيسى الصفران   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  عهود عبدالرحمن محمد احلقباني   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  منيره سعود محمد احلربي    
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  امني علي احمد الكويتي    
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  رحاب حمد حمدي الصاعدي   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  عبداحلكيم يوسف عبداحملسن العواس   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  عبدالله حزام على نوار العتيبى   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  امانى حسني محمد على حسني املطوع   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  أمل علي محمد الهوساوي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  بشاير جابر غلوم رضا عوض    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  مرمي راهى عبدالله رشيد املطيرى   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  مرمي عبدالعزيز يعقوب علي اسماعيل   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  ساره عبدالله عبدالرحمن الهويدي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  شيماء جاسم محمد ماجد عثمان اجلعفر   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص التوحد   البحرين  عائشه عبدالله محمد عبدالله سيادي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص التوحد   البحرين  عبير احمد يوسف احمد اجلودر   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  استقالل علي محمد احلليو    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   السعودية  اماني عبدالرشيد عبداحلميد نور   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  دالل سليمان حمد محمد الشايجي   

٢٠14 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  منى علي أحمد علي دشتي    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  غاده عبداللطيف اسماعيل حسن   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  مرمي عبدالرزاق محمد محمود الكوهجي   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   البحرين  هاللة سلطان احمد سليم    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  محمد عبدالله علي يوسف املاجد   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية   الكويت  منيره عبدالرحمن منصور عبدالرحمن احلسني  
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  أبرار عبدالعزيز يعقوب  طاهر عبدالله الطاهر  
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  العنود عبدالهادى صخى عذافه سعيد العنزى  
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  أنوار عبدالله سالم محمد احلمادي   
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  ساره مبارك جمعه محبوب مبارك   
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  عائشه عبدالرحيم جنم عبدالله الراشد   
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    البحرين  عائشه ناصر راشد النعيمي    
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  مرمي محمد ابراهيم غيث ابراهيم الغيث   
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  مشاعل سالم عامج عبيد العنزي   
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    السعوديه  مطلق فالح غيث الغياثات    
٢٠16 اإلعاقة الذهنية والتوحد    السعوديه  منيره عبداحلليم عبدالسالم بخاري   
٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    البحرين  إميان احمد عبدالقادر عبدالرحمن   
٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    البحرين  فاطمه غامن جمعه غامن خميس العطاوي   
٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  مشعل سعد بالل عبدالله    
 ٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد     الكويت  عبدالله عبدالعزيز غريب محمد علي   
٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    السعودية  منيره حمدان محمد الغامدي   
 ٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  الهنوف صالح رشود فايد رشود الشمرى   
٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  بدر ناصر عبداللطيف يعقوب طاهر عبدالله الطاهر  
 ٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    الكويت  دعاء عبدالرضا علي حيدر ملك   
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٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالله حمود محمد اجلنيدل   
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منيرة خالد خليل ابراهيم    
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نواف ملعب مناور الظفيري    
٢٠٠1 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   تهاني علي حسن بوارحمه    
٢٠٠1 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   صديقة احمد مطر البوسميط   
٢٠٠1 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالعزيز صادق عباس العوض   
٢٠٠1 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   محمود عبدالرسول حسن اجلمعه   
٢٠٠1 االمارات  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مرمي جابر محمد احلوسني    
٢٠٠1 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مها عبدالله عبدالرحمن السليمان   
٢٠٠٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سعاد صالح حمد الذويخ    
٢٠٠٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عواطف محمد عيسى البلوشي   
٢٠٠٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مبارك صالح عبدالله العنزي   
٢٠٠٢ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مزنه معيض سعد الدرعان    
٢٠٠3 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بداي مسلم عبدالله الرشيدي   
٢٠٠3 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   صالح محمد صالح الغضوري   
٢٠٠3 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نها محمد مفرح احملمد املفرح   
٢٠٠4 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   احمد محسن حاظر شرعان دغيمان السعيدي  
٢٠٠4 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بدر ناصر عبدالرحمن محمد البراك   
٢٠٠4 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حميده ابراهيم علي حسن شملوه   
٢٠٠5 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   اماني محمد عبدالله بوخمسني   
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خالد محمد سند فضاله الفضاله   
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نداء عبدالله راشد العبدالغفور   
٢٠٠5 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هيفاء احمد علي محمد علي تقي   
٢٠٠6 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ابراهيم سليمان ابراهيم التويجري   

٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  طيبة رستم وليد علي    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  عبدالله عيد جديع سعود قذالن العجمي   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  فاطمه عبدالله عيد سليمان عجيل الشمري  
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   الكويت  كوثر يعقوب حسن محمد احمد   
199٢ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   امينة عبدالله  كمال    
1993 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بدرية عبدالله علي محمود    
1994 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاطمة عبد اجلبار محمود الكوهجي   
1995 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حسني مدن حسني العصفور    
1995 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبداحلسن جاسم  علي    
1995 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   على سلمان محسن زهير    
1995 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منصور عبدالله حسن محمد صياح   
1996 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هيام محمد يحي    
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   شافيه عبدالله الزيد العنقه    
1997 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مرضيه محمد علي نور الدين   
199٨ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سحر عبدالعزيز حمد القصيبي   
199٨ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سمية عبدالعزيز  الشيخ    
199٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فوزي عبداللطيف فرحان الدوخي   
199٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منصور منيف بن جدعان منيف   
199٨ قطر  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نوال حمد حسن جبر املناعي   
199٨ قطر  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نورة حمد حسن جبر املناعي    
٢٠٠٠ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   امجد عبدالعزيز ابراهيم احلقيل   
٢٠٠٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بدريه احمد علي الرويعي    
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   راشد سليم غازي محمد علي الظفيري   
٢٠٠٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ساره عبدالرحيم حسن غريب   
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٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السيد فؤاد سلمان شبر محمد   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خديجه بدر ناصر محمد الرميضى   
٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خلود راشد عبدالرحمن بوحجي   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ذياب عايض فالح علي العجمي   
٢٠1٠ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   رنا جميل عبدالله طيبه    
٢٠1٠ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ساره محمد صابر عالم عالم   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالرحمن راضي رهيف مضحي العجمي   
٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالهادى يعقوب يوسف علي   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبير محمد خضر احمد الرفاعى   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   على محمد على محمد على احمد االنصارى  
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   علي جاسم حيدر علي    
٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاضل عباس مهدي محمد    
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نوره شاكر احمد بندر محمد السلمان   
٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نيله حمد سلمان الفاضل    
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هاني محمد جاسم ثجيل الشمرى   
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هدى احمد سعيد على    
٢٠1٠ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   يوسف محمد حسن على احمد الكندرى   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   انيسه رجا حمد رجا الغضورى   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   تهاني سعود مجبل رجا اخلياط العازمي   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   جراح سامى حمود مبارك حمود املزينى   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   جوارح عبدالرحمن خالد عيسى عبدالرحمن آل بن علي  
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حليمه على عايد السيد عبداحلسني   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خالد حماد شارع عبدالرزاق العلي اللهو   
٢٠11 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   زهراء محمد مكي عمران    

٢٠٠6 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حمدان فريح حمدان الهاللي احلربي   
٢٠٠6 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سلطان عبدالله محمد املياح   
٢٠٠6 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالعزيز علي عبدالرحمن السلطان   
٢٠٠6 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالهادي مهدي خرميص منصور العجمي  
٢٠٠7 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   امل عبدالله ناصر عبدالله مشوط العجمي  
٢٠٠7 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خالد عبدالله مناحي ثواب املطيري   
٢٠٠7 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالرحمن عبدالكرمي عبدالله الناصر   
٢٠٠7 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عواطف عبدالله حسن خلف    
٢٠٠7 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فراج فهد سعدون براز املطيري   
٢٠٠7 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ندى محمد علي ابراهيم السعدون   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   امينه زعال صالح حميد العنزي   
٢٠٠٨ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   رائد أحمد عبدالله احلمدان    
٢٠٠٨ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سمية عبدالقادر إسماعيل عبدالرحمن خنجي  
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سودان حمد مخلص محسن الزعبي   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   شهد عبدالرضا عبدالله ثويني مبيريك القالف  
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالعزيز ناصر مطلق جدعان املطيري   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالله عبدالله خميس منصور العجمي   
٢٠٠٨ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عرفات يوسف علي عبدالله العجمي   
٢٠٠٨ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   محمد سعد جحيش سيف صعنون الرشيدي  
٢٠٠٨ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هيفاء محمد حمود آل خليفة   
٢٠٠9 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سليمان عثمان محمد العجالن   
٢٠٠9 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   شريفه طارق عبدالله ادريس جاسم الدريس  
٢٠٠9 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالله سالم عايش دحيالن الرشيدي   
٢٠1٠ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السيد حيدر اسماعيل شرف هاشم   
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٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نور محمد عيد محمد ثاني    
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بدور على عبدالله سعد البليس   
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   زينب حمزه عباس على حسني   
٢٠13 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سعاد سليمان سعيد احلربي    
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاطمة عبدالله عباس عبدالله دهراب   
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاطمه هانى على ناصر احمد على القطان  
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فهد سالم رشيد سالم رشيد الركدان   
٢٠13 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نوره حسني محمد على حسني املطوع   
٢٠13 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هناء عباس ابراهيم عباس حمزه   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   اميان يوسف احمد يوسف القبندي   
٢٠14 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   بسمه السيد احمد جواد احمد   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حنان رشود عبدالله عيد فالح الرقبه   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   خلود مالك حمد الدرباس    
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ساره مبارك شباب قديفان عوض املويزري   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   على زيد على ناصر احلوطى    
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فوزيه مرضي تركي عياش الشمري   
٢٠14 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   كاميليا عيسى فرج ارحمه بورشيد   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   لطيفه خلف خليفه موسى الشمرى   
٢٠14 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   وليد مخلد سعد عايض العتيبي   
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   افراح ابراهيم صالح مدن القالف   
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   حوراء عبدالرضا علي حاجيه عبدالله بوصخر  
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   رباب ابراهيم راشد ابراهيم الغريب   
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سبيكه احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم البالول  
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ضحى طارق عبدالله سالم عبدالعزيز الراشد  

٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   صالح غامن مريجب فرحان العنزي   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبدالعزيز دليم مهدى دليم سعود العجمى  
٢٠11 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبداحملسن عبدالرحمن عبدالله احلربي   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عبير على حسني عباس    
٢٠11 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فيصل محمد فيصل الزهراني   
٢٠11 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ليندا صالح محمد الراشد    
٢٠11 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ماجد فرحان عبدالرحمن احلربي   
٢٠11 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ندى ابراهيم جابر االبراهيم    
٢٠11 السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   هيفاء فهد محمد السبيعي    
٢٠11 عمان  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   وفاء سالم خميس العرميي    
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   افنان يوسف حواس يوسف العيسى   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   انوار محمد على حاج مراد حسن الكندرى   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   أثير محمد عبدالله محمد حسن   
٢٠1٢ عمان  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   أمل أحمد ناصر الرحبي    
٢٠1٢ السعودية  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   أنوار ماجد محمد احلسن    
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   سارة سعد فهد راجع فيصل البوص   
٢٠1٢ عمان  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عزاء هالل حارب الشيباني    
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   عنود راشد هزاع الطيار العنزى   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاطمه عمران حسن جواد محمد قراشي   
٢٠1٢ البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   فاطمه محمد عبدالله الزياني   
٢٠1٢ عمان  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   ملياء أحمد عبدالله املهندس اليافعي   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مرمي خليل ابراهيم حسن بوعركى   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منال خليل سبتى جمعه سبتى   
٢٠1٢ الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نوال مانع عبدالهادى محمد قعصه العجمى  
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٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  منيرة علي حسني الفاضل    
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  موضي عوض عبدالله مطلق مناور املطيري  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  موضى غنام شريد الشقيحى املطيرى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  يوسف طحيمر بركات طحيمر الشمرى   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السعوديه  ابرار عمر صالح بازهير    
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  اماني سالم جربوع رشيد عبدالله العدواني   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  امنه فهد عبداحملسن عبدالله على املتروك   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  انوار طالل عبدالله حويلى ضاحى املطيري  
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  بشاير محزم محمد عبدالله العتيق   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  زينب مطر عباس سعد الضفيرى   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  شيخه يوسف علي احمد حسني صالح االنصارى  
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  منى عبدالعزيز ابراهيم محمد الغنامي   
 ٢٠17 صعوبات التعلم    الكويت  حمد محمد حمد محمد املري   
 ٢٠17 صعوبات التعلم    الكويت  حوراء عادل محمد عباس قمبر محمد معرفى  
 ٢٠17 صعوبات التعلم    السعودية  عبداحلميد محمد عبدالعزيز اخلريف   
 ٢٠17 صعوبات التعلم    السعودية  منيره سليمان عبدالعزيز الهديب   
 ٢٠17 صعوبات التعلم    السعودية  وفاء عبدالله عبدالعزيز الفهيد   
٢٠17 صعوبات التعلم    الكويت  يوسف محمود شاكر صالح عبدالله الشطي  
1994 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  انيسة احمد علي قاسم فخرو   
1994 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمة احمد علي حسن اجلاسم   
1994 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صالح هادي  العنزي    
1995 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  كوثر محمد  الغتم    
1995 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ماجدة حسن سلمان املطوع    
1995 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   قطر  مرمي عبدالله  العلي    

٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   محمد طليفيح عايض مزيد القحطانى   
٢٠15 البحرين  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منال ياسني احمد قاسم    
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   منى طارق عبدالله سالم عبدالعزيز الراشد  
٢٠15 االردن  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   جنوى سعدي محمود جراح    
٢٠15 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   نورة حجي محمد فهاد النويعم   
٢٠16 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   مشاعل محمد خليفه عقلة    
٢٠16 الكويت  التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   معالى فالح فالح مناور حجنف مناور املطيرى  
 ٢٠16 صعوبات التعلم    الكويت  شيخه ناصر محمد سويلم العازمى   
 ٢٠16 صعوبات التعلم    الكويت  عبله حمد عساف عبدالله العنزي   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  اسماء سليمان مرزوق منصور العازمى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  انوار محمد على محمد حمد الدوسرى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  بشاير سعد متعب فضى غالي الرشيدى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  تهاني عبدالله عياف عبدالله هزاع العجمي  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  حسني محسن عبدالغفور مفضي   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  دانه شايع سيف هادى شايع الهاجرى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السعوديه  رمي محمد سعود السبيت    
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  رمييه حسني سلمى مرزوق املطيري   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  زينب على عبدالرضا على جاسم البناى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  سعود سعيد دغيم بطي هدروس املطيري   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  عبدالرحمن عبدالله احمد سعد الناقه   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  فاطمه صالح عبدالكرمي الصالح اجمليم   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  مشارى صالح محمد على جعفر على الكندرى  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  معالي فهد خلف سيف اخلتالن   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  منذر جمعه عبدالله يوسف محمد   
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درجة املاجستير درجة املاجستير

199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ناصر جاسم محمد ناصر القطان   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هاني علي سليمان القطان    
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   قطر  سعد شاهني محمد الكعبي    
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جمال حسني عبدعلي الشطي   
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زكية غلوم محمد عبدالله اشكناني   
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالم عيفان ليلي الصليلي    
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشاعل دغش مناحي فايز املطيري   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  بتول محمد احمد علي مال الله   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سعد معطش سعد ال عامر    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  صالح حمود برجس البرجس   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  صالح محمد عبدالرحمن املطلق   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  ليلى عبدالله محمد العطيشان   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  محمد علي محمد احلصيني   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  باسمه فهد عبدالرحمن الشايجي   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بدرية فهد احمد الوهيب    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حصه دغيشم محمد الدغيشم   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمدان عوض فراج احلربي    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  شهاب احمد غلوم اشكناني    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي سلطان علي محمد    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  نوال يحي صالح اليحي    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خالد شخير نغيش املطيري    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سميه ابراهيم منصور التحو    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي سالم علي احمد    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عيسى احمد محمود الكندري   

1996 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  اماني عبدالرحمن قاسم الشيراوي   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  شمسان عبدالله شمسان املناعي   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  علياء عيسى علي شاهني    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  جنيبة السيد محمد خليل ناصر   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هدى سلمان حسن عوض    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  اسامه سليمان عبدالله اسحاق   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  اقبال عباس  احلداد    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سميره محمد عبدالله عبدالوهاب   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فضيلة عبدالعزيز  الشويالن    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ليلى بدر خميس السبع    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مساعد عبدالله حسني الصالح   
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  منى يونس عطيه ادبيس    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هدى سعود عبدالعزيز هندال   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مروى ديب احمد كزبر    
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نوريه محمد  الفاضل    
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  خالد ناصر ابراهيم بو سعد اجلميعه   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  عمر محمد عمر معمر    
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  منى سعود حمد ناصر اجملماج   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  وداد عبدالله عبدالله العماري   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حسن عبدالله  احلميدي    
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمد بليه حمدمسفر ناصر العجمي   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالله سليمان سعود العصيمي   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالناصر عبدالرحيم محمد علي فخرو   
199٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد جبرين سعود العصيمي   
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درجة املاجستير درجة املاجستير

٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  معيوف طلق مسلم رز السبيعي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هالل صاهود هالل العنزي    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  وجدان كركان فيصل  خليفه الشمري   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  صالح عبدالرضا صالح كاظم   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  محميد جمعه علي محميد    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  انتصار بدر عبدالله ابراهيم املبايعي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أحمد عبدالله عبدالرزاق عبدالله الدعى   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  تغريد محمد عبدالسيد عبدالله حسن   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جواد عبدالرضا عبدالرزاق يعقوب يوسف بدر القالف  
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خالد ابراهيم علي يوسف الكندري   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فواز محمد عبدالله محمد الدمخي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فيصل حردان مهدي حسني عباس   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ثامر فهد ركاد ضيدان املطيري   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عيسى محمد احمد محمد الكندرى   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد ارشيد فالح حطاب العازمي   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مطلق عيد هذال  جويعد املطيري   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  نهله مصطفى محمود اسدالله محمد األسد  
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  عائشه جاسم  الشامسي    
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أفراح صالح صبرشنان الشمري   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جميله حسني جمعه سيار    
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فايزه صالح عبيد سلمان الشمرى   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  احمد مرزوق خصيالن بطي املطيري   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمد محمد  املطيري    
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سعد محمد عواض راشد مبارك املطيري   

٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد عباس  هادي    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هند حسني علي سالم    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نادر علي يار محمد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سعيد علي سعيد الزهراني    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  محمد عبداخلالق عبدالرحمن القرني   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمدان سعود حمدان العدواني   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خلف غازي حمود احلربي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زياد خالد احمد احلمد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالمه عجاج هيكل العنزي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي حسن حسني اجلدي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فاطمة ابراهيم  الياسني    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فتحي جواد  القالف    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ليلى صالح محمد فهد اخلرينج   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ماجده عبدالعزيز  بوراشد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد حمد محمد السعيد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد سعود عبدالله العجمي   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد مخلف عايد العنزي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد مطلق سيف اخلتالن    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي علي حسن التميمي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   عمان  علياء حسني مبارك البلوشي   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   قطر  شيخة عبدالله محمد ربيعة    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  عائشه سيف خميس سعيد سباع ال علي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سلطان مناور خزام غنيم املطيري   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشعل خالد محمد ابوشيبة    
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درجة املاجستير درجة املاجستير

٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  صقر سعد عبدالله املاجد    
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فهد عبدالرحمن عبدالعزيز املاجد   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فوزان عبدالرحمن حمد الفوزان   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خالد عيد سرور هواش نهار العتيبي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ماجد مانع عبدالهادي مانع حمد الفضلي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد وليد مريخان صنيدح املطيري   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي سعود رميح مهدي العازمي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مصطفى عبدالله معتوق علي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف مخلد براك سعيد  الصواغ العازمي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  أمل محمد ناجي صالح عرب الله القحطاني  
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  حوريه عبدالله محمد علي    
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  زهره حسن جاسم احمد    
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  عبدالوهاب أحمد علي عباس البرى   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  لولوه علي حمد مبارك الفاضل   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  عائشه ناصر عبداللطيف امللحم   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أحالم حسني علي عبدالرحمن عيسى العسعوسي  
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أحمد عبد طوفان ذياب الشمري   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خلود محمد حسن احمد محمد   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ذياب نوري عبد طوفان ذياب الشمري   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زهور محمد حسن شبانكاره    
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صالح راضى تركى عياش الشمرى   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي رمضان عبدالله حسني    
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فهد سعود محمد براك هادى   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فهد عايد شداد عايد الضفيري   

٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  بدريه محمد سالم حسن احلوله الشامسي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  هنادي ناصر عبيد راشد السويدي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  السيد صالح علوي سلمان احمد   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  سعاد السيد ابراهيم جعفر حسن   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  عدنان محمد جمال القاضي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  ظافي علي سعيد البيشي    
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  عبدالناصر االشعل فيصل احلسيني   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  اميان كاظم عباس جوهر شهاب   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بشائر هجيج حمود عاقول العنزى   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زيد فالح محمد فالح عوض العارضي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالم حسني عبدالله جارالله هادي احلسيني  
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سحر عبدالعزيز عبدالله احمد محمد ملك  
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سهام ابراهيم محمد الربيعه   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  شريفة عبدالله حسن محمد املال   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  الفي فهد حسني محمد غنيم املطيري   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ماجد راشد مبارك احلجاج العازمي   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ماجد مسيهيج مفرج قبالن الدملاني   
٢٠٠7 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشعل حمود رجعان نصار مهينى العازمي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  خالد سالم سعيد سيف الرمحي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  ريه محمد سلطان محمد العويس الشامسي  
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  بدور محمد راشد بوحجي    
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ليلى علي عباس حسني    
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العبدي  
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هاجر خيرالله محمد غالم    
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٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي اسماعيل علي يوسف الذوادي   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  معالم حسن علي شهاب    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نوره راشد خليفه جنم    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هناء خالد عيسى محمد يو حمد الصقر   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  إبتسام عباس ربيع النومس    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زهراء فاضل عبدالله درويش محمد العرادي  
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالم محمد سالم عبدالوهاب املطوع   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سلمى مبارك الصييفي حزام العجمي   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سلوى عبدالوهاب احمد عبدالله القالف   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صالح فيصل احمد سالم الشهاب   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فارس عبد طوفان ذياب الشمري   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ليلى عبدالله درويش إسماعيل   
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد مبارك مطلق مناور الشمري   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  اميان عادل احمد احمد رضي   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هناء يوسف قاسم الشروقي    
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  ابتسام حسن عبدالله الشهري   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  اكرام عبدالله عبداللطيف العرفج   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  غاده محمد عبدالرحمن املهلل   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  مشاعل راشد مبارك آل بوعينني   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  منى عواد عرسان العنزي    
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  احمد ابراهيم علي احمد كامل الكندري   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  باقر محمد عبداحلميد محمد جاسم الصفار  
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بدور سعيد محمد نهار عيد املطيرى   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  رده متعب محيسن املطيري    

٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فهيد عامر حمد محمد العجمي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد ابراهيم خليل عباس احلمر   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  نايف تركى سعد ثناء العتيبى   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  شيخه راشد أحمد جمعة اجلنيد   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  محمد غلوم حاجي رمضان    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  اميان محمد عبداحملسن املاجد   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سهام علي حسني الياسني    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  غاده على حسني الشواف    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فتحيه محمد عبدالله الداؤود   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  فهده عبدالله مطر البلوشي    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حسني على احمد على دشتى   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  دالل على حسن احمد على التوره   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سبيكه خالد عبدالله عبدالرزاق احمد الهندى  
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عائشه ناصر محمد سعيد الهولي   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالله محمد سويد فرج محمد السويد   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عزيزه عبدالله خضير حداد    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي سعد عامر مسعد احلشان   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فاطمه محمد احمد محمد العوضى   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي إبراهيم عيسى محمد علي البندري القطان  
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جناه حسني اكبر حسن    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هيفاء سعد عبدالرحمن السعد العوده الصالل  
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف ناصر ظويحي الرسيس   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   عمان  سعيد عبدالله عامر املنذري    
٢٠11 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  أحمد محمد درويش عبدالله   
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٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  دالل محمود محمد محمود عبدالله كندري  
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زينب على خليل ابراهيم حسن الفردان   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زينب محمد علي محمد جاسم الصفار   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  طيبه عبداحلميد موسى سلمان الداود   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عثمان يعقوب عبداللطيف محمد الثويني   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فواز حمد فالح فيصل ناصر الفضلي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي عبدالرحيم ابراهيم عبدالله   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشعل نوري عبد طوفان ذياب الشمري   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  والء امير على احلداد    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  قدرية محمد عبدالرحمن حبيب مراغي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سارة شكري حسن فرج    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  مرمي سالم مزيد املطيري    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  وفاء خليفه عقيل العقيل    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ابرار حمزه عباس عبدالله    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جميله علي حسني عباس    
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خالد منصور سليمان محمد السليمان   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سندس على خليل ابراهيم حسن الفردان   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  شيخة مفلح سعود سعد سحبان امليموني   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عمر حماد شارع عبدالرزاق العلى اللهو   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد حمزه عباس عبدالله محمد االستاذ  
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي عبيد عبدالله عايد الرشيدي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشاعل عبداللطيف خليفه احمد املال الرباح  
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ناصر شفيان عبدالهادى بن شفيان لفيته العنزى  
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف بدر احمد عبدالقادر احملمد   

٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالعزيز بدر يعقوب يوسف عبدالله اسماعيل الراشد  
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبير زهير عبدالسالم الشيخ   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي عبدالله خليفة حسني علي حيدر دشتي  
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ليلى عبدالهادي على عبدالله عبدالكرمي محمد الفيلكاوى 
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرام غازي ضيف الله عيد هجاد املطيري   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هبه عبدالله حسن عبدالله كمشاد   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف حيدر حبيب علي حسن القطان   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  بدريه عبدالعزيز يوسف بوعالي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  زينب جمعه عبدالله جمعه محمد املوالي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  زينب محمد عبدالواحد قاسم   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه احمد محمد عبدالله حسني   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي علي مرهون محمد حسني   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ناديه يوسف أحمد قاسم املناعي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هيفاء علي إبراهيم علي مرزوق   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  يثرب محمود ابراهيم ظاعن الظاعن   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  خلود عبدالله حمد املغلوث    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  روان يوسف عثمان الفريان    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  عائشه شايع علي الشهراني    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  عبداحملسن محمد عبداحملسن امللحم   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  لولوه ضاهر عبدالله الشمري   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  امل سلطان احمد عكل مشاري الشمري   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بدور سعود عسكر سعود علي البلوشي   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بشاير خميس محمد رضا حاجي حسني   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جابر محمد علي رضا علي    
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٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالله عيسى عبدالله عيسى احمد الهزمي  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  امنه عدنان احمد عبدالله عيسى الشطى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  امينه احمد علي سعيد جاسم الشيباني   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  امينه علي أحمد ناصر محسن   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أنس يوسف محمد شمس الدين عبدالرحمن  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حسني على عبدالعزيز محمد جواد عبدال   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمد ناصر صالح ابراهيم الدغيشم   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعوديه  دالل محمود عبدالقادر سيت   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  ساره محمود السيدعمران السيداحمد املوسوي  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالم خليفه عبدالله عيد العيفان   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  شروق احمد محمد احمد الياقوت   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عبدالرحمن احمد جاسم محمد احمد الدخيل  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي ريحان علي محمد الشايع   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي كامل عبدالرحمن سلطان محمد الفضلي  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  غاده محمد درويش عبدالله العباسي   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعوديه  فدوى عبيد عامر املغربي    
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فرح طارق احمد محمد السيد عنبر   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فهد مصلح قطيمان فاضل السبيعي   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد سلمان سعيدان سالم رغيالن السليمانى  
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي خالد محمد عبدالله حسن الفودري   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مزنه وليد سعود عبدالعزيز راشد السلطان   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشاعل خالد احمد محمد ابل بوشهري   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مهدي عبدالنبي عبدالله عباس الغضبان   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  موزه سعيد عبدالله مفتاح اخلاطري   

٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  جميلة علي حسن ال محمد    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  خضره عيسى عبدالله اخللف   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  عائشه حسن احمد يوسف البوعينني   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  غاده راشد عبدالله بوقحوص   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نوره محمد عبدالله النعيمي   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  امل سليمان محمد العزاز    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  أمل محمد مشبب القحطاني   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  سعد أحمد عيسى العويس    
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  اسراء عادل عبداحلميد حبيب كرم القالف   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أحمد مذكور علي مذكور عبدالله املذكور   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  بشائر علي طبيخ فهد الطبيخ   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  تهاني قاسم محمد عبدالله البلوشي   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حمد جمال حمد علياحمد احلمد   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خديجة سميح ابراهيم صالح مدن القالف   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  زينب يوسف حسني محمد باقر   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سالي يعقوب عبدالله علي بولند   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  علي شذر خشان سلطان العنزي   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  عواطف صالح عبدالله صالح عبدالله الهران  
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي محمد احمد عبدالله صالح بوصلحه  
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  نورا عبدالله رباح صغير املطيرى   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هيا سليمان احمد محمد العمران   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يوسف عبد طوفان ذياب الشمرى   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه عبدالعزيز محمد عبدالله   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  منى حمد عبدالله الطريف    
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٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  علياء حسني محمد علي ميرزا   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عمر احمد محمد سالم بن غيث   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  غسان سعيد محمود الشيوخ    
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فاطمه محمد علي حسني اخلضر   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مشعل صادق جعفر مال جمعه احمد   
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  انوار محمد صالح ابونتيفه    
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  دانه غسان محمد على السالم   
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبداللطيف حسني حاجي كمال قاسم   
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    السعوديه  ليلى سعيد عاشور آل سماح    
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  محمد سرحان محمد صبر ناصر الشمري   
٢٠٠9 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  نهار سعيد عاشور آل سماح    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  جعفر عبدالرضا علي حسني علي بوحمد   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  حسني صالح عبدالله جوهر حيات   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  حسني محمد عبدالله احمد العنيزى   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  خالد احمد جمعه اخلياط    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  خلود على خالد العليان    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  ساره عمر احمد العرفج    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    السعوديه  شيخه مهدي علي اليامي    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  طالل طراد مريجب فرحان العنزى   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عادل خلف ماوى  صالح املطيرى   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    مصر  عبدالعزيز محمدجوده عبدالعزيز سالمه   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  عزيزه علي صالح الغامدي    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عيد صغير سالم عقله اجلميلي   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مبارك هادي عبدالله جارالله احلسيني   

٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  نرجس يوسف حسني محمد باقر   
٢٠16 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يحيى احمد قاصد عيد صغير جفيل الشمري  
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  أبرار منصور عبيدالله عبدالله رشود الرشيدى  
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  تهانى فهد فهد الناصر العتيق   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  جاسم خالد عبدالعزيز احمد الرمح   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  حصه بدر السيدعمر يوسف الربيع   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  دالل فهد مزيد زايد العتيج    
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فاضل محمد فاضل محمد على املرى   
٢٠17 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  وفاء ناجي احمد ال عثمان    
 ٢٠16 تربية املوهوبني    السعودية  سعيد مشبب علي القحطاني   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  ابرار عماد يوسف ماجد سلطان   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  دالل جمال ابراهيم خضير على الهويدى   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    البحرين  صفاء محمد اسماعيل عبدالهادي العلي   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    البحرين  مروه عيسى علي جاسم مال الله   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  مرمي خليف سعود عواد فريج املاجدى   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    البحرين  نواف محمد محمد شريف املال   
 ٢٠17 تربية املوهوبني    الكويت  نور بدر محمد عبدالله السعود اجلارالله   
٢٠17 تربية املوهوبني    البحرين  نوره سعيد احمد بوبشيت    
٢٠٠7 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  ساميه علي جمعه شهاب    
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  بدر عويد لهيميد خضير الفليج   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  بدريه عبدالرسول محمد علي الكندرى   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  صادق محمد علي الدبيسي    
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالله كابد شخير سلمان الضفيري   
٢٠٠٨ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  عبير عايض سعيد آل شويه    
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٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مرمي سالم علي جاسم احلمد   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  مرمي فالح مشعان العتيبي    
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعوديه  مرمي محمد عبدالعالي الشمري   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مشعل محمد عوض شاهر العنزي   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مصطفى سيد أكرم سيد مرتضى سيد محمد  
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  مي احمد شمندي ياسني    
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  نائل عبدالعزيز عبداحلميد احمد سلمان بوحمد  
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  نوره مسفر محمد الدوسري    
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ياسني على فريج على الفريج   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ابراهيم مشعل ذياب اسود نايف العنزى   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  خالد عبداملنعم محمد عبدالله النفيسي   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  رسيس عبدالله عطا الله العنزي   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  زينب عادل منصور الستري    
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالعزيز شالل بليبيص سالم هويدي   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالهادي حسني مراد عباس البلوشي   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  على هادى عبدالله ابراهيم املزيدي   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  علي ناصر حاجي حسن بارون   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  محمد أحمد عبدالرضا محمد الصالح الصائغ  
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  محمد جعفر محمد حسني بوحمد   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  جنالء احمد مبارك البوعينني   
٢٠1٢ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هبه وليد محمد عبدالواحد االيوب   
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  بسمه عبداللطيف حمد اجلبر   
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  حوريه صالح عابد الشيخ    
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  رباب مكي علي مرهون محمد حسني   

٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مشارى محسن ذعار عبدالله عبا العتيبى   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  مهني محمد حسن حسني غواص   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  نبيل خليل علي صالح    
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هادي محمود محمد غريب محمد علي   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ورود علي نصير قمبر محمد جعفر   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  يوسف هادى خلف سليمان العنزى   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  احمد مرزوق مخلد وسام مخلد العازمى   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  أمل سليمان عبدالعزيز العمار   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  أمل على محمد النزر    
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  بدور عامر محمد احمد حسني بوحمد   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  حصه عبدالرحمن حمد العمران   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  خالد محمد امني الشنقيطي   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ريهام فهد ناصر مصلح الرغيب   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  سعود منسي عوض هزاع العنزي   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    عمان  شيخه حمد سليمان احلضرمي   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  صفاء علي صالح الدبيبي    
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  صفاء محمود غلوم محمد حسني   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عاليه غلوم محمد عبدالله اشكنانى   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  عباس جعفر مال احمد اجلمري   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  عزه عوده مصلح صالح زعرب   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  عفاف حواس محمد احلواس   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  علي طاهر السيد عبدالله الظاهر الشبر   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  فاطمة عبداحملسن منصور البراهيم   
٢٠11 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  محمد حسن ابراهيم علي سباع   
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٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  هدى سلطان احمد سليم    
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هند خالد حمد فهد صالح الرغيب   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  أنوار مجيد رشيد محمد    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  تركى على كرمي سعيد العنزى   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  خوله علي محمد القشار    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  عائشه ابراهيم عبدالله فهد صالح   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالرحمن فهد حمد عبدالله حمود الهران  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فيصل فهد عبدالرحمن عبدالله الشعيبي   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مرمي هاني عبدالرضا محمد جمعه   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  منيرة فؤاد محمد الدوسري    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  نوف عرار بليهني الدوسري    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هيا سالم عنبر املطيري    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هيا محمد احمد إسحاق عبدالرحيم الكندري  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  اسامه يعقوب يوسف رجب اسماعيل الشطى  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  أمل محمد عبدالله سعود صنيتان العراده   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  امل ناصر راشد النعيمي    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  انوار ضيدان بشير مناحي العدواني   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  حامد بريجان غنيم فهيد احليص   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  حصه خشمان عبدالله عبدالهادى مطلق احلربى  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  حنان اسماعيل محمد عبدالله الشطى   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ريهام دخيل سالم محمد الشمرى   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  سعاد سالم حسن املناعي    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  سعد عبدالله محمد عبدالله محمد جرمن  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  سعيد سعد محمد مانع القحطاني   

٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالله عبدالنبى عبدالرسول ابراهيم اجملادى  
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  غاده فايز سعود املطيري    
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  فاتن احمد حبيب العلق    
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  لطيفه سليمان سعيد احلربي   
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  منيره أحمد عبدالله النامي    
٢٠13 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  هدى فضل الله حسن فضل الله   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  رمي خميس محمد خميس ابراهيم الغريب   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  سيد محمد محسن سيد عبدالرحمن سعد العلى  
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  عائشه صالح عبدالعزيز العمري   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  غدير وصل الله عواض احلارثى   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    االردن  محمد وهبي مصطفى الناطور   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مرمي صالح ميرزا صالح عبدالله   
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  منتهى سرحان ذياب فزع الهندال   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  أنور مكي حسني عبدالله علي غامن   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  ريا محمد سليمان القهيدان    
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  سلمى كاتب سودان الشمري    
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  شروق علي محمد محمد احلرز   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالله فيصل عبدالكرمي ابراهيم احملارب   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  غامن سلمان غامن حبيب احمد احلمدان   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  فاطمه عبدالعزيز علي احمد محمد الشاعر  
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مبارك بدر فالح مبارك براك الشمالي   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  مشاعل سليمان عبدالله العيدي   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مناير محمد علي حاج مراد حسن الكندري  
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هاشم عبدالله سيدكاظم سيدعبدالله املوسوي  
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٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    السعوديه  نوف عبدالله ذعار املهري    
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  استقالل السيد سعيد علي عباس محمد   
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  امثال خالد عبدالله عيد العيفان   
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  بدر ناصر محمد رشيد فرحان الفضلي   
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  رافعه احمد علي بن علي    
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  شريفه مطيران على عواد العنزى   
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مطلق خلف سالم مطلق ابوحديده   
19٨9 مصر  التقنية احليوية    السيد عبداجمليد الشربيني الغريب   
199٠ قطر  التقنية احليوية    اسماء يوسف عبدالله القرضاوي   
199٠ البحرين  التقنية احليوية    بسمه صادق محمد البحارنه   
199٠ البحرين  التقنية احليوية    جاسم حسن محمود اجليده    
199٠ البحرين  التقنية احليوية    عبداالمير احمد حسني الليث   
1991 السعودية  التقنية احليوية    عبداحلكيم سليمان عثمان اجلبير   
1991 مصر  التقنية احليوية    محمد علي خليل العلوي    
199٢ السودان  التقنية احليوية    احمد قريب الله يوسف عبداجلبار   
199٢ البحرين  التقنية احليوية    اميان علي  اباحسني    
199٢ البحرين  التقنية احليوية    صفاء محمد حسن طه محسن   
199٢ البحرين  التقنية احليوية    فرحة جعفر عبدالله احمد    
1993 البحرين  التقنية احليوية    السيد محمد كامل احمد القرشي   
1993 البحرين  التقنية احليوية    خولة ابراهيم مفلح سليمان    
1993 السعودية  التقنية احليوية    عادل محمد صالح العيسي    
1993 السعودية  التقنية احليوية    عاطف حسني مصطفى اصغر   
1993 البحرين  التقنية احليوية    عفيفة جعفر عبدعلى بدر    
1993 السعودية  التقنية احليوية    عمر محمد حسن احمد زمزمي   

٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  شيخه محمد درويش خلف حسني الفودري   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  طالل عبدالله سالم جاسم عبدالله اخلليفه  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عائشة محمد درويش خلف حسني الفودري  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  عبدالعزيز محمد عباس حسن املطوع   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  علي عبدالله ابراهيم ناصر احمد علي القطان  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  علياء اسعد محمد حسني على خريبط   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فاضل عباس عبداجلليل حسني محمد احلسينى  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فاطمة براك حبيب عامر الرشيدي   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فاطمه يوسف احمد سليمان احلساوى   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  فراس عبداللطيف خلف محمد الفهد الفيلكاوي  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  لولوه عدنان عبدالله يوسف ربيعه الشداد   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  محمد احمد محمد احمد اخلليفي   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  مرمي يوسف علي محمد علي بوربيع   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    السعوديه  مها عرار بليهني الدوسري    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  ناصر بدر ناصر ابراهيم الناصر احلوطي   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  نايف عبدالهادي محمد سعيد القحطاني   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  نهاد ابراهيم عيسى محمد البندرى القطان  
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هناء خادم مبارك بخيت    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  هيفاء نورى عبيد على    
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  وفاء عبداحملسن عبدالله حسن بوحمد   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  وفاء نزال مجبل عكشان انويعم العازمي   
٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  يحيى فيصل حميد مجيد حسن غلوم العطار  
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  انوار صالح غامن ابراهيم محمد اخلياط   
٢٠17 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  جنالء صباح سالم راشد صقر الدوسري   
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٢٠٠4 السعودية  التقنية احليوية    اماني مكي منصور الزاكي    
٢٠٠4 السعودية  التقنية احليوية    حبيب صالح محسن آل يوسف   
٢٠٠4 السعودية  التقنية احليوية    سوزان محمد عبدالله احلجيري   
٢٠٠5 السعودية  التقنية احليوية    عبدالهادي علي أحمد البناوي   
٢٠٠5 السعودية  التقنية احليوية    علي عبدالكرمي علي البحراني   
٢٠٠5 الكويت  التقنية احليوية    منى محمد عبدالله محمد الدوسري   
٢٠٠6 الكويت  التقنية احليوية    حسن مبارك جريدي العجمي   
٢٠٠6 السعودية  التقنية احليوية    خلود سليمان محمد الوصيبعي   
٢٠٠6 السعودية  التقنية احليوية    مها علي ناصر الصائغ    
٢٠٠7 السعودية  التقنية احليوية    نداء علي حسن آل بطي    
٢٠٠٨ الكويت  التقنية احليوية    اسيا حسني محمد اكبر    
٢٠٠٨ السعودية  التقنية احليوية    حسن محمد حسن آل محسن   
٢٠٠٨ السعودية  التقنية احليوية    زكريا حسني يوسف اليعقوب   
٢٠٠٨ الكويت  التقنية احليوية    محمد عبدالرسول عبدالله عبدالرسول صنقور الدريس  
٢٠٠٨ الكويت  التقنية احليوية    مرمي حمد عبدالرحمن سلطان مرزوق   
٢٠٠٨ السعودية  التقنية احليوية    ندى رضي عبداحملسن اخلنيزي   
٢٠٠9 السعودية  التقنية احليوية    جنان احمد محمد تقي آل معتوق   
٢٠٠9 السعودية  التقنية احليوية    رزان احمد جعفر فقيه    
٢٠٠9 الكويت  التقنية احليوية    زينب احمد حبيب عبدالله قاسم اشكناني   
٢٠٠9 السعودية  التقنية احليوية    عمر محمد صالح السليمان    
٢٠٠9 الكويت  التقنية احليوية    جناة حسن محمد حسن علي   
٢٠1٠ السعودية  التقنية احليوية    احمد محمد علي املطرود    
٢٠1٠ السعودية  التقنية احليوية    زهره احمد عيد احلصار    
٢٠1٠ السعودية  التقنية احليوية    مرمي عبداجلليل علي الرمضان   

1994 البحرين  التقنية احليوية    السيد رضا احمد حسن رضي حميدان   
1994 السعودية  التقنية احليوية    عبدالله حمد ابراهيم الفرج    
1996 البحرين  التقنية احليوية    سلوى مطلق جمعه الذوادي    
1996 البحرين  التقنية احليوية    شيماء عبداحلسني احمد محمد   
1997 قطر  التقنية احليوية    سميرة عبدالله حسني صالح   
1997 عمان  التقنية احليوية    محمد سالم عبيد الكعبي    
٢٠٠٠ الكويت  التقنية احليوية    احمد سالم عبدالهادي العازمي   
٢٠٠1 قطر  التقنية احليوية    سلوى دسمال على الكواري    
٢٠٠1 البحرين  التقنية احليوية    عباس عبدالله حسن احلايكي   
٢٠٠1 البحرين  التقنية احليوية    على سلمان على محمد بن ثاني   
٢٠٠1 الكويت  التقنية احليوية    محمد عبدالرحمن حمد صالح العتيبي   
٢٠٠٢ السعودية  التقنية احليوية    امل عبدالله  املشرف    
٢٠٠٢ السعودية  التقنية احليوية    جواهر عبدالله  السالم    
٢٠٠٢ البحرين  التقنية احليوية    دانا نعيم  عاشور    
٢٠٠٢ البحرين  التقنية احليوية    طارق عبدالكرمي ابراهيم احمد العلوان   
٢٠٠٢ السعودية  التقنية احليوية    طلعت حسن  حبيب    
٢٠٠3 الكويت  التقنية احليوية    ايناس مبارك حمدان حمد احلربي   
٢٠٠3 السعودية  التقنية احليوية    عبير أحمد محمد قاضي    
٢٠٠3 البحرين  التقنية احليوية    فجر صباح سلمان السلوم    
٢٠٠3 السعودية  التقنية احليوية    مرمي هارون عبدالكرمي الصوفي   
٢٠٠3 السعودية  التقنية احليوية    نوف علي عبداحملسن الوسمي   
٢٠٠3 السعودية  التقنية احليوية    هناء هاشم حسني احلبوبي    
٢٠٠3 قطر  التقنية احليوية    وسن عبدالله عبدالرحمن الباكر   
٢٠٠4 الكويت  التقنية احليوية    احالم اسحق اسد على العامرى   
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٢٠15 الكويت  التقنية احليوية    طيبه خضر حسني محمد عباس   
 ٢٠17 التقنية احليوية    الكويت  ساره احمد سالم عبدالعزيز اخللف   
 ٢٠17 التقنية احليوية    الكويت  شريفه صقر احمد الصقر    
1991 ادارة التقنية     السعودية  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابامني   
199٢ ادارة التقنية     البحرين  خالد محمد عبدالله آل خليفة   
199٢ ادارة التقنية     السعودية  عبدالرزاق ابراهيم احمد البحر   
199٢ ادارة التقنية     الكويت  عبدالعزيز حسن جابر راشد    
199٢ ادارة التقنية     البحرين  عبدالعزيز محمد سيف جمشير   
1993 ادارة التقنية     الكويت  احمد صالح احمد عطيه االثرى   
1993 ادارة التقنية     البحرين  ضحى عبدالله محمد آل خليفة   
1993 ادارة التقنية     البحرين  عبدالناصر محمد عبالرحيم جناحي   
1993 ادارة التقنية     الكويت  عثمان يوسف جاسم محمد احلجى   
1993 ادارة التقنية     الكويت  فتوح فهد ابراهيم الياقوت    
1993 ادارة التقنية     السعودية  منصور عبدالله عبدلعزيز امليمان   
1994 ادارة التقنية     البحرين  جهاد محسن احمد سلوم    
1994 ادارة التقنية     قطر  راشد محمد مبارك املنصور النعيمى   
1994 ادارة التقنية     قطر  شاهني عبدالرحمن شاهني العبد الشيخ الكواري  
1994 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله محمد محسن الشامري   
1994 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله يوسف جاسم احلجى   
1994 ادارة التقنية     السعودية  محمد حبش هذال البدرانى    
1994 ادارة التقنية     الكويت  وحيد عبدالعزيز محمد العوضى   
1995 ادارة التقنية     السعودية  خالد محمد عبدالعزيز املضيان   
1995 ادارة التقنية     السعودية  محمد حمود على الكريديس   
1996 ادارة التقنية     البحرين  اكرام على محمد القطان    

٢٠1٠ السعودية  التقنية احليوية    نازك علي حبيب آل سعيد    
٢٠11 البحرين  التقنية احليوية    بثينه حسن سالم عبدالله    
٢٠11 االردن  التقنية احليوية    فريال محمد ذياب هديب    
٢٠11 السعودية  التقنية احليوية    هبه هاشم حسني احلبوبي    
٢٠11 العراق  التقنية احليوية    هدى موسى  عمران    
٢٠1٢ السعودية  التقنية احليوية    اسراء سالم فهد الرويحي    
٢٠1٢ الكويت  التقنية احليوية    امينه محمد ابراهيم اسماعيل العوضى   
٢٠1٢ البحرين  التقنية احليوية    امينه محمد علي راشد علي    
٢٠1٢ البحرين  التقنية احليوية    فاطمه جعفر احمد كاظم    
٢٠1٢ الكويت  التقنية احليوية    ففيان عادل سليمان محمد العنزي   
٢٠1٢ السعودية  التقنية احليوية    منال عبدالله سعيد الغامدي   
٢٠1٢ البحرين  التقنية احليوية    نوره راشد عبدالله حمد آل سنان   
٢٠1٢ الكويت  التقنية احليوية    هاله ماجد سلطان اسماعيل قمبر القالف   
٢٠13 البحرين  التقنية احليوية    نوره عبدالله يوسف ابراهيم احلمد   
٢٠13 السعودية  التقنية احليوية    نوره ناصر عبدالله السكران    
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    امل نايف عبيد الشمري    
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    بدور علي حسن ناصر    
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    دانيه غيثان علي جريس    
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    رحاب ابراهيم محمد الصحفي   
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    سلطانه نايف عبيد الشمري    
٢٠14 الكويت  التقنية احليوية    عبدالسالم محمود عبدالله حسن عبدالرحيم  
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    فاطمه صادق عبداحملسن اخلليفه   
٢٠14 السعودية  التقنية احليوية    نارميان عبدالكرمي سلمان املصطفى   
٢٠14 البحرين  التقنية احليوية    هناء يوسف عيد راشد بوخماس   
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1999 ادارة التقنية     البحرين  خالد عبدالله عبدالرحمن بوعلي   
1999 ادارة التقنية     الكويت  رحاب محمد سلطان بورسلي   
1999 ادارة التقنية     الكويت  سعاد محمد رضا علي النجار   
1999 ادارة التقنية     السعودية  سعيد مبارك سعيد الدوسري   
1999 ادارة التقنية     الكويت  طالب فاضل محمد عبدعلي   
1999 ادارة التقنية     البحرين  عيسى جاسم  العبيدلي    
1999 ادارة التقنية     الكويت  الفي عزيز معيض الفي املطيري   
1999 ادارة التقنية     الكويت  مناحي رجا  العازمي    
1999 ادارة التقنية     الكويت  نواف جهز عسكر املطيري    
٢٠٠٠ ادارة التقنية     الكويت  ابراهيم عبدالله الصالح اخلزي   
٢٠٠٠ ادارة التقنية     البحرين  رسالة عبدالله جعفر عبدالله االدرج   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  افراح عبداالمير حسن رمضان   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  عادل احمد  احلجي    
٢٠٠1 ادارة التقنية     البحرين  عبدالعزيز حمد رحمه البنعلي   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  عبداللطيف محمد  الصريخ   
٢٠٠1 ادارة التقنية     السعودية  قايد خلف  العتيبي    
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  ماجد زايد مطلق العنزي    
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  محمد عبدالكرمي محمد العمران   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  محمد عوض ضاحي العايض مطر   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  محمد مبارك فارس مبارك القحطاني   
٢٠٠1 ادارة التقنية     الكويت  جناح حسن محمد املؤمن    
٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  خلود عبدالهادي  العنزي    
٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  سليمان حسن صالح يوسف    
٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  صابر اسماعيل  مصطفى    

1996 ادارة التقنية     االردن  امين وجيه  نزال    
1997 ادارة التقنية     الكويت  باسمه عبداجلليل صالح محمد   
1997 ادارة التقنية     البحرين  حسن عيسى محمد راشد الصميم   
1997 ادارة التقنية     السعودية  خالد سليمان  السلوم    
1997 ادارة التقنية     البحرين  سامي عبدالله  ابوهزاع    
1997 ادارة التقنية     الكويت  صالح سالم صالح املري    
1997 ادارة التقنية     قطر  عبدالعزيز محمد خالد اخلاطر   
1997 ادارة التقنية     البحرين  عبدالله محمد تركي ال محمود   
1997 ادارة التقنية     السعودية  عبداحملسن عبدالعزيز  العفالق   
1997 ادارة التقنية     السعودية  غازي مالح غازي الشمري    
1997 ادارة التقنية     الكويت  غازي مرزوق مبارك املطيري    
1997 ادارة التقنية     البحرين  فايزة احمد محمد سعيد    
1997 ادارة التقنية     الكويت  محمد منيف محمد العتيبي   
1997 ادارة التقنية     الكويت  مرضى راشد سعد العنزي    
1997 ادارة التقنية     الكويت  ناصر خليف عبدالله العنزي   
199٨ ادارة التقنية     البحرين  جفله حسن  العمار    
199٨ ادارة التقنية     الكويت  سعود مصلط فهران العدواني   
199٨ ادارة التقنية     قطر  سلطان حسن  الدوسري    
199٨ ادارة التقنية     البحرين  سلمان عيسى خليفة آل خليفة   
199٨ ادارة التقنية     الكويت  عبير عبدالله خليفة احلملي   
199٨ ادارة التقنية     السعوديه  فهد صباح  اخلالدي    
199٨ ادارة التقنية     عمان  مسلم عيسى مسلم العوايد    
1999 ادارة التقنية     السعوديه  احمد عبدالرحمن محمد احلواس   
1999 ادارة التقنية     الكويت  التفات عذيب كياد سيف الضفيري   
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٢٠٠6 ادارة التقنية     الكويت  صالح سبالن عايض دابان سيالن العنتري   
٢٠٠6 ادارة التقنية     الكويت  طارق علي محمد حسن محمد   
٢٠٠6 ادارة التقنية     الكويت  فرج عبدالله فرج اخليرالله    
٢٠٠7 ادارة التقنية     الكويت  جاسم محمد حسن عبدالله االقرع   
٢٠٠7 ادارة التقنية     الكويت  عادل راشد ضحوى راشد الديحاني   
٢٠٠7 ادارة التقنية     السعودية  عبداحلميد سليمان عثمان اجلبير   
٢٠٠7 ادارة التقنية     البحرين  محمد حسن محمد احمد العصفور   
٢٠٠7 ادارة التقنية     البحرين  منذر عارف علي البيتم    
٢٠٠7 ادارة التقنية     الكويت  نادر فارع هليل معيض املطيري   
٢٠٠٨ ادارة التقنية     الكويت  أحمد عبدالرضا عبدالكرمي فرج محمد الفرج  
٢٠٠٨ ادارة التقنية     البحرين  جواهر خالد عارف العنزي    
٢٠٠٨ ادارة التقنية     البحرين  عبدالله عبدالعزيز قحطان خالد العمري   
٢٠٠٨ ادارة التقنية     الكويت  عذاري ناصر  عبدالرحمن فهد عبدالرحمن اجلحيل  
٢٠٠٨ ادارة التقنية     الكويت  علياء غلوم علي محمد    
٢٠٠٨ ادارة التقنية     الكويت  مجبل عساف مطلق ضبعان الظفيري   
٢٠٠٨ ادارة التقنية     السعودية  نوفل محمد احمد الثميري    
٢٠٠٨ ادارة التقنية     الكويت  يوسف حبيب محمد ناصر اخلالدي   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  أحمد محمد علي وحيشي    
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  بجاد شباب نافع بن شميالن    
٢٠٠9 ادارة التقنية     الكويت  جاسم محمد أحمد عبدالله    
٢٠٠9 ادارة التقنية     الكويت  حصه بدر خميس حمد تركي السبع   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  دعاء محمد عثمان اباعود    
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  ذعار شجاع ضيف الله املطيري   
٢٠٠9 ادارة التقنية     الكويت  سالم حمد عبدالله سعد القحطاني   

٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  عبدالله فهد منصور املطيري   
٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  فيصل خالد  الهيلم    
٢٠٠٢ ادارة التقنية     الكويت  منال صالح محمد الضيف    
٢٠٠3 ادارة التقنية     البحرين  سلطان علي حمد السليطي    
٢٠٠3 ادارة التقنية     الكويت  صباح ناصر اسد ناصر محمد علي   
٢٠٠3 ادارة التقنية     البحرين  نبيهه علي حسن مدن    
٢٠٠3 ادارة التقنية     الكويت  يوسف عبدالله مطيران القراش العازمى   
٢٠٠4 ادارة التقنية     البحرين  احمد محمود محيي الدين خان   
٢٠٠4 ادارة التقنية     الكويت  خالد خليفه سالم خلف اللنقاوي   
٢٠٠4 ادارة التقنية     البحرين  دانه خميس عبدالرحمن راشد الزياني   
٢٠٠4 ادارة التقنية     الكويت  عايض عيد محمد عايض العجمي   
٢٠٠4 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله عبدالرحمن فالح سالم العجمي   
٢٠٠4 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله محمد جنم عبدالله املسباح   
٢٠٠4 ادارة التقنية     الكويت  عزيز نواف عزيز شتيوي العنزي   
٢٠٠4 ادارة التقنية     البحرين  عفاف مبارك محمد مبارك بوقوه   
٢٠٠4 ادارة التقنية     السعودية  فيصل خميس عطيه الزهراني   
٢٠٠5 ادارة التقنية     البحرين  احمد حسن احمد محمد    
٢٠٠5 ادارة التقنية     البحرين  روضه سلمان محسن علي صالح العرادي   
٢٠٠5 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله عنيزان عياد معتاد الرشيدي   
٢٠٠5 ادارة التقنية     الكويت  فالح ماضي فالح تومي الهاجري   
٢٠٠5 ادارة التقنية     الكويت  متعب غشيم راشد فهد املطيري   
٢٠٠5 ادارة التقنية     الكويت  وليد ضاحي حمد عبدالله بوجروه   
٢٠٠6 ادارة التقنية     الكويت  احمد حمود عبدالله مطلق الشمري   
٢٠٠6 ادارة التقنية     الكويت  رجا محمد عبدالله اخللف السعيد   
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٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  محمد محمد راشد بن دينه    
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  محمود ابراهيم عيسى احمد   
٢٠1٠ ادارة التقنية     الكويت  ياسر محمد سلمان محمد على ياديكار   
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  يوسف محمد علي مثني محسن   
٢٠11 ادارة التقنية     الكويت  خالد عبداجلبار محمد علي الكندري   
٢٠11 ادارة التقنية     السعودية  طارش نكثان طارش العنزي    
٢٠11 ادارة التقنية     الكويت  عبدالله حسني سبت علي بن سبت   
٢٠11 ادارة التقنية     الكويت  ماجد داود سليمان محمد الشمرى   
٢٠11 ادارة التقنية     الكويت  محمد حسني محمد عبدالله االستاذ   
٢٠11 ادارة التقنية     السعودية  نايف نزال مفرح الشمري    
٢٠1٢ ادارة التقنية     السعودية  خالد عبدالرحمن علي الزهراني   
٢٠1٢ ادارة التقنية     الكويت  سليمان محمد حبيب حسني الكندري   
٢٠1٢ ادارة التقنية     السعودية  ضحى سامي ابراهيم السند    
٢٠1٢ ادارة التقنية     الكويت  عبدالله عادل محمد حسني غلوم   
٢٠1٢ ادارة التقنية     الكويت  محمد عبدالله مصطفى محمد هادي   
٢٠1٢ ادارة التقنية     الكويت  محمد مانع صنيهيت متعب شرار املطيرى   
٢٠1٢ ادارة التقنية     السعودية  منال سعد عبدالله الغامدي    
٢٠1٢ ادارة التقنية     البحرين  منى حسن محمد احمد    
٢٠1٢ ادارة التقنية     الكويت  هيثم غامن عراك غامن    
٢٠13 ادارة التقنية     السعودية  حصه ناصر عبدالله التريكى   
٢٠13 ادارة التقنية     الكويت  رائد خالد ابراهيم على احمد الفارسي   
٢٠13 ادارة التقنية     الكويت  سمر عبدالله شهاب احمد اكروف   
٢٠13 ادارة التقنية     البحرين  ليلى عيسى علي محمد    
٢٠13 ادارة التقنية     السعودية  مرمي عبدالله محمد البراك    

٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  سحر ميرزا علي جواد    
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  سعود محمد أحمد الثميري    
٢٠٠9 ادارة التقنية     البحرين  سنان علي احمد ناصر محسن   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  عبدالله معتوق عبدالله آل قيصوم   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  علي محمد ابراهيم صالح    
٢٠٠9 ادارة التقنية     الكويت  عنود صالح عبدالله سعود الطرميان   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  غالب محمد عبدالله املنديل   
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  محمد عبدالله حمدان النفاعي   
٢٠٠9 ادارة التقنية     البحرين  محمد فيصل سالم محمد    
٢٠٠9 ادارة التقنية     السعودية  ميثاء عبدالعزيز عبدالرحمن بوبشيت   
٢٠٠9 ادارة التقنية     البحرين  نوره عمران جاسم محمد اجور   
٢٠٠9 ادارة التقنية     الكويت  ورود عبدالله محمد علي العثمان   
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  خالد عثمان منصور الكعيك    
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  خالد مانع مفرج الدوسري    
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  رمي عبدعلي حسن سلمان سيار   
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  سعد محمد صالح السميحي   
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  عبدالرحمن عبدالعزيز فوزان القديري   
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  عبدالرحمن عبدالله علي غرامه   
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  عبدالله سعود عبدالله الداود   
٢٠1٠ ادارة التقنية     الكويت  عبدالله غلوم محمد غلوم شاه   
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  علي محمد عباس كمالي    
٢٠1٠ ادارة التقنية     السعودية  عهود محمد احمد السواحه    
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  فاضل عباس حسن عباس اخلزاعي   
٢٠1٠ ادارة التقنية     البحرين  فاطمه خالد عارف عزو العنزي   
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٢٠15 ادارة التقنية     السعودية  محمود علي حمد النجراني    
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  بدر حمد شرهان جلوى الشمري   
٢٠16 إدارة التقنية     السعوديه  ساره ضياء عبداحملسن الزهير   
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  طيبه محمد حامد محمد عبدالله الرويح   
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  علي محمد حمزه عباس علي   
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  فجر فيصل فهد حمود مبارك بورسلى   
٢٠16 إدارة التقنية     السعوديه  فهد نواف عايد العنزي    
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  فيصل محمد جعفر محمد العلي   
٢٠16 إدارة التقنية     الكويت  محمد جاسم يعقوب محمد اليعقوب   
 ٢٠17 إدارة التقنية     السعودية  صالح محمد عثمان بكر    
 ٢٠17 إدارة التقنية     الكويت  لطيفة علي الصالح احملمد الفداغي   
٢٠٠6 البحرين  االدارة البيئية    مها محمود محمد صالح عبدالوهاب الصباغ  
٢٠٠7 االمارات  االدارة البيئية    محمد راشد محمد سالم احلساني   
٢٠٠7 الكويت  االدارة البيئية    وليد عيسى أحمد النشمي    
٢٠٠٨ الكويت  االدارة البيئية    حامد عباس عيدان عباس    
٢٠٠9 السعودية  االدارة البيئية    باقي حسن علي آل حبيل    
٢٠٠9 البحرين  االدارة البيئية    حسني جعفر عبدالله مكي علي   
٢٠٠9 الكويت  االدارة البيئية    حسني محمد غلوم علي حسني   
٢٠٠9 السعودية  االدارة البيئية    زكي ابراهيم احمد الساده    
٢٠٠9 البحرين  االدارة البيئية    شوقي عبدالرسول ابراهيم عبدالله   
٢٠٠9 الكويت  االدارة البيئية    صادق حسن غلوم حاجي مقيم   
٢٠٠9 الكويت  االدارة البيئية    منال جنم عبدالله جنم جابر   
٢٠1٠ الكويت  االدارة البيئية    رائد حمد محمد عبدالله احمد القصار   
٢٠1٠ البحرين  االدارة البيئية    مرمي محمد جعفر عبدالله املوالي   

٢٠13 ادارة التقنية     فلسطني  نور يحيي  إسكندراني    
٢٠14 ادارة التقنية     الكويت  اروى حمود ناصر صالح عبدالوهاب املسلم   
٢٠14 ادارة التقنية     البحرين  أحمد عبدالله البي محمد    
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  جارالله محمد خيران العجمي   
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  حسن أحمد طاهر املهدي    
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  سارة عبدالله محمد البراك    
٢٠14 ادارة التقنية     البحرين  غاليه رشاد عبدالله مرشد اجلعمي   
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  فوزه بتال مشيلح احلربي    
٢٠14 ادارة التقنية     البحرين  لطيفه مطلق جمعه محمد الذوادي   
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  ملياء عبدالله محمد اجلعفري   
٢٠14 ادارة التقنية     الكويت  مشهور بشير مشهور محمد الشمري   
٢٠14 ادارة التقنية     السعودية  منى فيصل حمدي العتيبي    
٢٠15 ادارة التقنية     البحرين  السيد هشام صادق محمود حسني الهاشمي  
٢٠15 ادارة التقنية     السعودية  حامد حسن محمد املبيض    
٢٠15 ادارة التقنية     البحرين  حسام علي محمد خميس ابورحمه   
٢٠15 ادارة التقنية     السعودية  حسن محمد هادي زندان    
٢٠15 ادارة التقنية     السعودية  رائد خميس علي العواثم    
٢٠15 ادارة التقنية     الكويت  شريفه عبدالله عبداحملسن العيسى   
٢٠15 ادارة التقنية     السعوديه  شهد حسام علي بوخمسني    
٢٠15 ادارة التقنية     السعوديه  صفا علي مكي العباس    
٢٠15 ادارة التقنية     السعوديه  عبدالله عبدالكرمي حمود الشمري   
٢٠15 ادارة التقنية     البحرين  علياء ثليج حماده الشرعة    
٢٠15 ادارة التقنية     البحرين  فاضل ابراهيم فاضل عيد    
٢٠15 ادارة التقنية     الكويت  فاطمة محمد عبداالمير يوسف سالم النصار  
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٢٠1٠ الكويت  االدارة البيئية    مشعل محمد غلوم محمد عبدالله   
٢٠11 الكويت  االدارة البيئية    اقبال فارس نوار جويزى سعدون العتيبى   
٢٠11 البحرين  االدارة البيئية    سميه يوسف حسن عباس    
٢٠1٢ البحرين  االدارة البيئية    سوزان محمد سليمان العجاوي   
٢٠1٢ عمان  االدارة البيئية    عبدالله علي سليمان الصقري   
٢٠1٢ الكويت  االدارة البيئية    ليلى صفر اسماعيل حسني مقصيد املقصيد  
٢٠1٢ الكويت  االدارة البيئية    نواف احمد محمد احمد حسني بوحمد   
٢٠1٢ البحرين  االدارة البيئية    هدى سلمان عبدالعزيز علي محمد   
٢٠13 السعودية  االدارة البيئية    بسمه صالح عبدالله العيدان   
٢٠13 السعودية  االدارة البيئية    محمد صالح محمد النافع    
٢٠13 السعودية  االدارة البيئية    منى محمد سعيد القيشاوي    
٢٠13 الكويت  االدارة البيئية    موزه عبدالله جنم نصيب    
٢٠14 الكويت  االدارة البيئية    عائشه سالم احمد غامن حبيب احمد احلمدان  
٢٠14 البحرين  االدارة البيئية    عديله رمضان حياة علي كاظم املشخص   
٢٠15 الكويت  االدارة البيئية    اماني محمد حسن محمد حسن العجمي   
٢٠15 السعودية  االدارة البيئية    غاده عبدالعزيز محمد البعادي   
٢٠15 الكويت  االدارة البيئية    محمد ملبس عمير مجبل ملبس الشمري   
٢٠15 الكويت  االدارة البيئية    مها عامر عبدالله النزال    
 ٢٠16 اإلدارة البيئية     السعوديه  حمود نويران عبيد املطرفي    
 ٢٠17 اإلدارة البيئية     الكويت  امانى على صقر على العدوانى   
٢٠17 اإلدارة البيئية     الكويت  عبدالله ناصر مطلق احليالن املطيرى   
٢٠15 الكويت  االدارة البيئية    وضحه نايف تركي عبدالله رخيص الظاهر السعدون  
19٨٨ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عادل عبدالله حسن عبدالله    
19٨9 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جاسم على محمد رمضان    

199٠ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سها حسني عباس مهدي السعد   
199٠ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   صباح صالح ابراهيم جمعه اجلنيد   
1991 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   حمدان عجيريف زايد احلسن   
1991 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سعود جاسم محمد اجلفيري   
1991 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبداحلنان عبداحلميد  درويش   
1991 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مها خليفه احمد عبدالله الغتم   
199٢ عمان  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   احمد بن محمد مستهيل الكثيري   
199٢ عمان  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   احمد علي صالح الشرياني    
199٢ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   حبيب محمد حبيب العصفور   
199٢ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   راشد عبدالعزيز  الرشود    
199٢ السعوديه  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   صالل عيسي صالل املطيري    
199٢ قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبدالواحد شير محمد عبدالرحمن   
199٢ قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي عبدالله غلوم علي صفر اشكنانى   
199٢ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مانع قراش سرور الدعجانى    
199٢ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   هيام عبدالله محمد ابراهيم اخلليفة   
1993 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   احمد خليفه عبدالله املوسى   
1993 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   امين احمد محسن اخلضر    
1993 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبدالله علي حسني عبدالله البصري   
1993 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عثمان سليمان عثمان اجلبير   
1993 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عفاف خلف علي املعضادي    
1993 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي حاجى علي محمد دشتي   
1993 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   محمد جعفر حسني محمد ابل   
1994 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   بدر حمد احمد عبدلله بورحمة   
1994 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   بندر فهد سعد اجلويعى    
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1994 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جبير محمد ابراهيم اجلبير    
1994 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خالد محمد شاهني الغامن    
1994 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   على محمد عبدالله حبيب    
1994 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مطلق سعد مطلق الساقان    
1994 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   منال مبارك سعود مبارك الدليمي   
1994 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جناة حسن حسن املال اجلفيرى   
1995 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   رجب محمد رجب السبع    
1995 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سعود فهاد جمل العتيبي    
1995 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   صالح عبدالله  املقباس    
1995 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   على ابراهيم سليمان الهندى   
1995 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   محمد على احمد املراد    
1995 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مرمي مصطفى محمد اليوسف   
1996 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   غالب على احمد املراد    
1996 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   محمد عبدالله  التميمي    
1997 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خالد حرميس  العازمي    
1997 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبدالرحمن محمد  احلريقي   
1997 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ليلى عبدالعزيز  الذكير    
1997 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مرزوق محمد عبدالعالي العتيبي   
199٨ عمان  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سعود بن سيف احلبسي    
199٨ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سهى احمد اسماعيل عبدالهادي   
199٨ الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي عبدالله  العباد    
199٨ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي عبدالله محمد بهزاد    
199٨ عمان  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   غامن بن مسلم املهري    
199٨ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ماجد محمد  ابوعشي    
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199٨ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   هند عبدالعزيز  القصيبي    
1999 اليمن  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جميل عبدالصمد سيف العماد   
1999 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي حسن فتح الله رضا    
٢٠٠٠ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جاسم محمد احمد الشيخ آل محمود   
٢٠٠٠ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبداالله بن حسن آل الشيخ    
٢٠٠٠ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبداحلميد احمد  محمد    
٢٠٠٠ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبدالرحمن سالم  الغامدي    
٢٠٠٢ الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   طالل نايف  الشمري    
٢٠٠٢ الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عصام يعقوب محمد الربيعان   
٢٠٠٢ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي جاسم  احلسابي    
٢٠٠٢ البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   علي حميد عبدالله الشعبان    
٢٠٠٢ الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مظاوي منصور  اخلليفي    
٢٠٠٢ السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   مفرح معلق عجاج القعيقي الرويلي   
٢٠٠3 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خليل ابراهيم ربيع احمد الدرازي   
٢٠٠3 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   فايز جهيم ضميري املرعضي الرويلي   
٢٠٠3 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   محمد علي ابراهيم سوار    
٢٠٠4 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   رابحه سعد جوهر مبروك سعيد   
٢٠٠4 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   فهد ضاحي رشيد األسلمي    
٢٠٠5 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ابراهيم سعود علي الشويعي    
٢٠٠5 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   حمدان محمد حمد محمد دالن الرويعي   
٢٠٠5 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خوله محمد عبدالله العبيدان   
٢٠٠5 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   عبدالعزيز علي محمد املناعي   
٢٠٠5 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   نيلوفر احمد علي عبدالله جهرمي   
٢٠٠5 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ياسر سليمان ضاوي العتيبي   
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٢٠٠6 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ابها عبدالرحمن صالح البوفالح   
٢٠٠6 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   جالل عبداحملسن علي حسني التحو   
٢٠٠6 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   زينب جعفر عبدالله حسني ال حرز   
٢٠٠6 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   سعاد حاكم عذبي صالح    
٢٠٠6 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ملهي عوض سالم الفليحاني الشراري   
٢٠٠6 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   يحيى اسماعيل حسن الشهابي   
٢٠٠7 السعودية  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   احمد حسن احمد الفهيد    
٢٠٠7 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خالد علي هجاج خالد الهاجري   
٢٠٠7 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   خالد عويد هالل خلف العنزي   
٢٠٠7 قطر  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ظافر محمد ناصر ال منيف الهاجري   
٢٠٠7 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   محمد ماجد مجحم عطيه احلربي   
٢٠٠7 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   نضال احمد عبدالكرمي علي جمال   
٢٠٠7 البحرين  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   ياسر مكي عبدالله احمد نورالدين   
٢٠٠9 الكويت  علوم الصحراء و االراضي القاحلة   وليد عبدالله حسن محمد السعيد   
٢٠٠٨ تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  عمان  محمد مبارك مزهود الهاشمي   
٢٠11 تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  الكويت  خلود فهمى صالح عبدالله ابوسيدو   
٢٠1٢ تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  الكويت  احمد عبدالرضا محمد علي عبدالله أتش   
٢٠1٢ تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  البحرين  عيسى احمد غامن محمد    
٢٠1٢ تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  الكويت  فاطمه احمد حسن محمد محمود الكندري  
٢٠1٢ تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  الكويت  فاطمه أمير عبدالله حسن حسني العطار   
٢٠13 تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  البحرين  إبراهيم جعفر إبراهيم أحمد   
٢٠13 تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  الكويت  جاسم محمد على سلطان عبدالرحيم بوفتني  
٢٠13 تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  البحرين  علي احمد عبدالله العصفور   
٢٠14 تقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة  البحرين  محمد علي سلمان علي الهندي   

٢٠٠٨ عمان  الهيدروجيولوجيا وإدارة املياه اجلوفية   صالح سعيد محمد الشوكري   
٢٠1٠ البحرين  الهيدروجيولوجيا وإدارة املياه اجلوفية   عقيل احمد علي احمد    
٢٠1٠ السعودية  الهيدروجيولوجيا وإدارة املياه اجلوفية   مانع محمد علي ابودراهم    
٢٠15 الكويت  الهيدروجيولوجيا    مشعل سعد مجبل عبدالله الدملاني العنزي  
٢٠14 البحرين  ادارة املوارد املائية    حميد عبدعلي حسن احملل    
٢٠14 البحرين  ادارة املوارد املائية    محمد جاسم احمد عبدالله العرادي   
٢٠14 البحرين  ادارة املوارد املائية    محمد جعفر عبدالرضا صالح كاظم   
٢٠15 السعودية  ادارة املوارد املائية    عبدالرحمن متعب علي الزهراني   
٢٠٠٨ الكويت  البيئة واملوارد الصحراوية    اميان خليفه مقيضب محمد   
٢٠٠٨ البحرين  البيئة واملوارد الصحراوية    ملياء اكبر علي حيدر    
٢٠٠9 السعودية  البيئة واملوارد الصحراوية    ساره عايض نافل البقمي    
٢٠٠9 الكويت  البيئة واملوارد الصحراوية    عادل حسن محمد حسن الدوخي   
٢٠15 الكويت  البيئة واملوارد الصحراوية    معجب احلميدي محمد معجب الهاجري   
٢٠15 الكويت  البيئة واملوارد الصحراوية    نهله أحمد عبدالله محمد العبدالله املكيمي  
٢٠٠9 عمان  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   محمد خميس سيف املزيني    
٢٠1٠ السعودية  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   سند منيف سند العتيبي    
٢٠1٠ البحرين  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   مرجان عبدالرسول حبيب عبدي مدارا   
٢٠11 عمان  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   علي سالم مسلم بيت سعيد    
٢٠1٢ الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   احمد فؤاد عيسى حسني علي العوض   
٢٠1٢ الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   جابر حسني راشد جابر حسني العجمى   
٢٠1٢ الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   فالح ابداح صالح حمدان العدواني   
٢٠1٢ عمان  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   مسلم علي سيلمون البرعمي   
٢٠13 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   احمد فاضل جاسم محمد علي السقاي   
٢٠13 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   بدر حسني علي سليمان سلطان العنزى   
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٢٠13 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   عبدالرحمن ساير عوين ظاهر الشمرى   
٢٠13 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   منال احمد محمد صادق    
٢٠13 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   منيره عبدالواحد عبدالله فرحان مرزوق   
٢٠14 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   شيخه ريحان علي محمد الشايع   
٢٠14 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   عذارى على اسماعيل غريب محمد الفيلكاوي  
٢٠14 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   ناصر الدين باقر اسد عبدالباقى اسدالله   
٢٠14 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   نواف بعيجان خضران شديد املطيرى   
٢٠14 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   نواف حنس شباب رفاعي ثويني الديحاني   
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   احمد حطاب ذعار العنزي    
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   العنود فهد خلف سيف اخلتالن   
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   زهراء موسى محمد موسى حسن محمد العلي  
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   سارة خلف مضحي الظفيري   
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   سلطان وبدان رومي سلطان ابن سويط الظفيري  
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   مشاعل جابر علي جوير املسعود   
٢٠15 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   نوف ابراهيم محمد جاسم احمد احلشاش   
٢٠16 الكويت  علوم البيئة واملوارد الطبيعية   دالل منصور سليمان الرشيدي   
 ٢٠16 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   الكويت  اسماء خالد مفرح جفران املنصور العنزي   
 ٢٠16 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   الكويت  سالم رجا كميخ سلطان جالل الديحاني   
 ٢٠16 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   الكويت  فضه عبداللطيف احمد حسن املسلم   
 ٢٠16 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   الكويت  مناحى محمد عنيزان ناصر العجمي   
 ٢٠17 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   السعودية  سعيد سعد زاهر العلياني    
 ٢٠17 علوم البيئة واملوارد الطبيعية   الكويت  نوره مجاهد صعصيع غالي شالل العنزى   
٢٠1٠ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  شيخه محمد صالح غلوم البستكي   
٢٠1٠ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  االردن  علي نهاد حسني نشوان    

٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  السعودية  ذكرى سعيد عبدرب املهدي اخوان   
٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  غدير محمد رضا عبدالله كاظم   
٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  فاطمه سند فالح املسعود    
٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  منال عدنان عبدالله عبدالرحمن حساني   
٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  مي خالد احمد املريخي    
٢٠11 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  السعودية  نسرين ناصر عبدالله التريكى   
٢٠1٢ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  عمان  أحمد إبراهيم خلفان الناعبي   
٢٠1٢ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  بثينه عبدالله ابراهيم احمد هاشم   
٢٠1٢ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  عمان  عبدالله سعيد سالم اجلديدي   
٢٠1٢ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  السعودية  فاطمه مدن علي فتيل    
٢٠1٢ نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  فوزيه علي عبدالوهاب سلمان رجب   
٢٠13 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  بدر خالد مزيد مكني الصنيدح املطيرى   
٢٠13 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  حوريه السيد رضي محسن علوي كاظم   
٢٠13 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  فاطمه رضي سلمان عبدالله حماد   
٢٠14 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  احمد على غنام عبيدان بريج العنزى   
٢٠14 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  عمان  حنان يعقوب عدي الهنائي    
٢٠14 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  فهد جاسر فريج زايد املطيرى   
٢٠14 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  االمارات  موزه سالم سعيد احمد الزيودى   
٢٠15 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  البحرين  سعاد علي سلمان خلف    
٢٠15 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  عبدالعزيز أحمد صالح الضبيب   
٢٠15 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  عبدالله غازي حمود سلطان املطيري   
٢٠15 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  محمد عادل على حسن احمد الهزمي   
٢٠15 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  السعودية  مشاعل عبدالله عبدالرحمن امللحم   
٢٠16 نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  الكويت  هناء عبدامللك يوسف العبيد   
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 ٢٠16 نظم املعلومات اجلغرافية واإلستشعار عن بعد  عمان  اسماعيل حمد محمد الرواحي   
 ٢٠16 نظم املعلومات اجلغرافية واإلستشعار عن بعد  الكويت  عبدالله طالب احمد عبدالله ناصر الشطي  
٢٠16 نظم املعلومات اجلغرافية واإلستشعار عن بعد  الكويت  فواز عبدالله مهدي سلمان شنان العنزي   
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دبلوم الدراسات العليا

19٨7 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  عمران عبدالله عبدالوهاب يعقوب   
19٨7 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  مكى محمد عبدالله جمعه    
19٨٨ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  بدرية يوسف يعقوب سليس    
19٨٨ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  على ابراهيم عبدالله اسماعيل   
19٨9 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   السعودية  صالح عبدالله علي مقباس    
19٨9 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  محمد حسن محمد حسن ضيف   
199٠ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  سميرة احمد حسن على    
199٠ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  مرمي داود سلمان احمد    

  199٠ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  ملكة مكى سلمان رضى العريبى   
199٠ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  منال كمال عبدالله القيسي    
1991 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   مصر  عزه احمد عبداجمليد الغباشي   
199٢ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   الكويت  مرمي عبدالله علي يوسف املنصور   
1994 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   الكويت  عبدالله احمد عثمان عبدالله احليدر   
1994 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  فاطمه عبدالرحمن عبدالله علي   
1994 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  نادية عبدالله عبدالله البكر    
1996 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   الكويت  هند راشد حسني العميري    
1997 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   السعودية  احالم احمد  البقمي    
1997 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  غنية عبدالله  النشابه    
1997 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  نادية مبارك فرحان سرور    
1999 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   الكويت  سيف عبدالله سيف الرميحي   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   االمارات  بتول حسن ميرزا الصايغ    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   السعودية  اميان احمد  الغامدي    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  محمد عبدعلي علي محمد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  نوال خليل عبدالله نوح    
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٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  جاسم محسن ابراهيم يوسف احملاري   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  حنان يوسف حسن يوسف حسن   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   البحرين  مرمي عبدالرزاق محمدمحمود الكوهجي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص التخلف العقلي   الكويت  مكيه محمد عبدالرسول محمد القالف   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  جنم يوسف عيسى ساملني    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  ذكريات عبدالله علي عبدالله مهدي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  بسمه صالح عيسى ابراهيم بوردحه   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   الكويت  علي محمد جاسم ثجيل الشمري   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  السيد عقيل محمد علوي محمد   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  كرميه سلمان علي أحمد النصوح   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  شرين غازي عبدالله صلهام الكعبي   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  الهام عبدالرحمن غلوم عبدالرحمن   
٢٠1٢ التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  خديجه شهاب احمد شهاب    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  منيره يوسف محمد علي السيسي البوعينني  
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   البحرين  مي سامي سلمان عيسى بوجندل   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص اإلعاقة الذهنية   الكويت  عبدالعزيز محمد علي احمد عباس   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص التوحد   البحرين  منى عثمان يوسف خليفه الزياني   
٢٠15 التربية اخلاصة تخصص التوحد   البحرين  رشا محمد عبدالرحيم ابوسيف   
 ٢٠17 اإلعاقة الذهنية والتوحد    السعودية  اعتماد صالح محمد غضوان   
1996 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صبرية علي حسني علي    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فوزية حسن راشد العرادي    
1997 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مشاري محمد علي محمد    
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  مرمي سعود عبدالله العنبري   
1999 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  هدى عبدالعزيز  احلبيشي    
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٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فريال يوسف محمد االمير    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فوزيه حسن احمد راشد    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  صالح غازي عطاالله الشمري   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  خالد حسني علي عبدالله االنصارى   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  زهراء حسن عبداحلسني عبدالله   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  سوسن غضبان مشارى عبدالله محمد   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  علي ميرزا عبداحلسني عبدالله   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نعيمة عبدالكرمي علي حسن    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نوره محمد عبدالله محمد النعيمي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  موزه زايد سعد الشرار    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ابتسام محمد علي سلمان املرزوق   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  خالد محمد صالح بشير اجلبالي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه خليل ابراهيم علي    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  فاطمه عبدالله محمد علي ابراهيم الفارسى  
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  محمد دوحان عواد فوزان زايد الفضلي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي محمد احمد العفو    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  ناصر شاكر عبدالكرمي احلميدان   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  نايف ناصر محمد آل جمهور الهاجري   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نعيمه جاسم عبدالله احمد    
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  منى فضل الله حسن فضل الله   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ميساء احمد محمد احمد    
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  وفاء عيد صالح سالم بوعووش   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  يعقوب يوسف علي احمد علي محمد   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  اميان مال احمد حسن يوسف   
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٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   الكويت  كوثر عوض محمد عبدالله القفاص   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  اميان السيد مهدي كاظم علوي   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  زينب عبدالعزيز عيسى الدقاق   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  سكينه أمرالله قدرت الله     
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه عبدالله علي عبدالله عطيه   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نسيمه محسن عبدالكرمي شهاب   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  السيد شبر سلمان شرف هاشم   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  خاتون سعيد مصطفى العلوي   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  عفاف عبدعلي محمد جواد ربيع الصفار   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه السيد امني حسن محمد   
٢٠٠٨ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هاشميه السيد حسن شرف محمد   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  جهاد جعفر محمد علي    
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  عبدالله سيف حميد كتاره الشامسى   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  منال حسن علي حسن جناحي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مهدي عيسى مهدي حسن ابوذيب   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   االمارات  مهره أحمد عبدالله احمد  جمعه الطنيجى  
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   السعودية  وفاء محمد عبيد العصيمي    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  ابتسام علي فردان عبدالله    
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  احمد خميس عباس علي خميس   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  فاطمه احمد صالح حسن العماري   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي سلمان عبدالرحمن جاسم العامر   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  مرمي صالح غامن العطاوي    
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  نوف ابراهيم عبدالله الهرمسي الهاجري   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص تربية املوهوبني   البحرين  هدى حسني مسعد حسني عبدالله   
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19٨٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  احمد عباس محمد عاشور    
19٨٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  جاسم محمد ابراهيم جعفر    
19٨٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  خليل ابراهيم على جويد    
1991 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  حسن احمد عبدالله حسني    
1991 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  عبدالنبى هالل محمد هالل    
1995 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  سلمان مرهون سلمان مرهون   
1995 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السعودية  هدى محمد  العلي    
1996 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  فوزية يوسف عبدالرحمن كلكوت   
1997 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  خيرية محمد  عباس    
1997 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  محمد يوسف محمد مرهون    
199٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  امل ابراهيم عبدالله اليوسف   
199٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  شيخه مبارك سلمان الغتم    
199٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  صباح محمود محمد الصديقي   
199٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  ناجي منصور علي حسن    
199٨ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  نعيمه سباع جمعه الرميحي    
1999 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  غالية عبدالله محمد علي    
1999 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السعودية  ناصر عبدالله  الصفيان    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  سميره عبدالله محمد العسومي   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  سوسن علي غلوم علي    
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   اليمن  عبدالباسط عبدالله غالب صالح   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  فاطمه عيسى خلفان عيسى خلفان   
٢٠٠٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  مضاوي تركي شريد املطيري    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  خلود راشد علي    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  رباب السيد  حسني    
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٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  سالم مسفر  العجمي    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  شعاع جعفر  أحمد إبراهيم     
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  عبدالرحمن احمد  عبدالله    
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  مرفت محمد صالح أحمد صالح احلادي   
٢٠٠٢ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  نزهة أكبر علي حيدر    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  باسمه سلمان محمد حسن سعد القاسمي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  بدرية يعقوب يوسف العامر    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  تقي صالح مكي علي    
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  جميله راشد ابراهيم الديسي   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  حسن عيسى علي عيسى حسن اخلياط   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  عواطف عبدالرحمن مرزوق عبدالله شريده  
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   السعودية  فاضل سليمان محمد الناصر   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  فضيله منصور جاسم السماك   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  ملياء محمد حسن علي احمد نصيب   
٢٠٠3 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  محمد ضياء محسن محمدتقي الشيخ   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  آسيا احمد علي محمد    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  حمود ناصر سلطان عقيلى العنزي   
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  زهراء كاظم يوسف كاظم    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  زينب ميرزا عبدالله الدرازي    
٢٠٠4 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  نيلي ابراهيم حسني علي عاشور   
٢٠٠5 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  فائقه احمد حمود السخي    
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  رانيه فليج حسن فرج عبدالله جنم   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  زهره شرف محسن اخلباز    
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  صفيه عبدالعزيز عيسى الدقاق   
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٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  عائشة ابراهيم سعد العريفان   
٢٠٠6 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  مرمي عبدالله علي حسن مال علي   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   الكويت  امنه ابراهيم اسماعيل على دنبوه   
٢٠٠9 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  حوريه السيد محمد عبدالقادر العلوي   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  جعفر مهدي علي مهدي التيتون   
٢٠1٠ التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  زهره علي احمد عيسى الدقاق   
٢٠13 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  لولوه علي راشد علي الرويعي   
٢٠14 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  منى عبدالله محمد جناحي    
٢٠٠1 التربية اخلاصة تخصص صعوبات التعلم   البحرين  مرمي محمد  العطار    
٢٠٠5 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  محمد عبدالرحمن ناصر القحطاني   
٢٠٠5 التعليم والتدريب عن بعد    مصر  محمد فتحي مصطفى الزيات   
٢٠٠5 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  منى حمد منيخر جابر املري   
٢٠٠5 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  هاله عثمان عبدالله محمد البنزايد   
٢٠٠6 التعليم والتدريب عن بعد    الكويت  داليا فليح حسن  فرج عبدالله جنم   
٢٠1٠ التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  اميان علي حسن علي موسى    
٢٠14 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  نور خليل عبدالرحمن محمد حسني   
٢٠15 التعليم والتدريب عن بعد    البحرين  فاطمه عبدالعزيز علي احمد محمد الشاعر  
 ٢٠16 التعليم والتدريب عن بعد    السعودية  هدى خالد عبدالعزيز اخلريجي   
٢٠٠7 اإلدارة البيئية     البحرين  أمينة محمد عبدالرحمن السندي   
٢٠٠7 اإلدارة البيئية     الكويت  مشعل مشاري عبدالله جاسم السجاري   
٢٠٠٨ اإلدارة البيئية     السعودية  فهد على ابراهيم احلماد    
٢٠٠9 اإلدارة البيئية     البحرين  ابراهيم علي ابراهيم علي    
٢٠1٠ اإلدارة البيئية     البحرين  حميد إبراهيم عاشور خليل    
٢٠11 اإلدارة البيئية     البحرين  فاطمه محمد ناصر احمد علي الغنامي   
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٢٠1٢ اإلدارة البيئية     الكويت  حسني حميد حسني حاجيه شمساه   
٢٠1٢ اإلدارة البيئية     السعودية  سجى احمد محمد العمودي   
٢٠1٢ اإلدارة البيئية     السعودية  عقاب ربيع غامن العتيبي    
٢٠1٢ اإلدارة البيئية     السعودية  فهد عبداحملسن متعب احلسيني   
199٨ التقنية احليوية    الكويت  اماني خالد جنم عبدالله علي   
٢٠٠5 التقنية احليوية    السعودية  طاهر حسن محمد النزغه    
٢٠٠7 التقنية احليوية    الكويت  بدور فريح وراد صنيدح مرزوق   
1995 إدارة التقنية     الكويت  عبدالعزيز علي احمد املراد    
1995 إدارة التقنية     البحرين  ناصر عبدالله  الفضالة    
1996 إدارة التقنية     الكويت  صالح عبدالله سنان محمد سنان   
1996 إدارة التقنية     الكويت  عبدالعزيز فالح حمد الرشيد   
1996 إدارة التقنية     الكويت  عبدالناصر عباس حبيب املسيلم   
1996 إدارة التقنية     الكويت  نواف فهد ابراهيم العبيد    
1996 إدارة التقنية     البحرين  يعقوب محمد امني ابراهيم    
199٨ إدارة التقنية     الكويت  مؤيد عدنان سيد باقر الشخص   
1999 إدارة التقنية     الكويت  محمد ناصر صالح الركف    
٢٠٠٠ إدارة التقنية     البحرين  عيسى راشد حسن العربي    
٢٠٠1 إدارة التقنية     الكويت  سالم عبيد  العجمي    
٢٠٠٢ إدارة التقنية     الكويت  يوسف عبدالرضا يوسف مال الله   
٢٠٠5 إدارة التقنية     الكويت  هناء حمد علي محمد اخلنيني   
٢٠٠6 إدارة التقنية     السعودية  امينه يوسف احمد املدني    
٢٠٠7 إدارة التقنية     السعودية  محمد احمد محمد باعقيل    
٢٠1٠ إدارة التقنية     السعودية  احمد حسني محمد الغامدي   
٢٠11 إدارة التقنية     السعودية  عيسى مبارك محمد املري    
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٢٠11 إدارة التقنية     السعودية  محمد عبدالله محمد البراك   
٢٠15 إدارة التقنية     الكويت  مرمي محمد فيصل عبدالرحمن محمد البلوشى  
1997 علوم الصحراء واألراضي القاحلة   الكويت  مبارك عايد مبارك العازمي    
199٨ علوم الصحراء واألراضي القاحلة   البحرين  عادل خليفه يوسف الزياني    
٢٠٠5 علوم الصحراء واألراضي القاحلة   الكويت  فؤاد فاضل عباس غلوم حسن دشتي   
٢٠٠6 علوم الصحراء واألراضي القاحلة   السعودية  عبدالله محمد جارالله القويعي   
 ٢٠٠٨ علوم الصحراء واألراضي القاحلة   السعودية  ابراهيم شوميان ابراهيم الشوميان   
٢٠11 علوم الصحراء واألراضي القاحلة   االمارات  حسن عبدالله على حسن احلمادي   
٢٠14 علوم الصحراء واألراضي القاحلة   السعودية  شافي مناحي سعود العجمي    
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إلدارة األعمال
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درجة املاجستير

٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  احمد فيصل فهد العبداجلادر   
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  ألطاف عبداحملسن محمد حسن عبدالله محمد علي  
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  تغريد امير سراب محمد رضا امير   
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  ضياء حسني احمد املناعي    
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  عاليه فهيم اسحاق عبدالرحمن   
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  عبدالرحمن فهد محمد براك هادى   
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  عبير يوسف جعفر خليل العوضي   
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  علي جعفر سلمان علي املطوع   
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  فاطمه احمد محمد ابراهيم خليل   
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  فاطمه حسن عبدالله احمد كويتان   
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  ليلى علي عبدالله اسماعيل املال   
٢٠1٠ ادارة االعمال     البحرين  منى عبداحملسن جاسم علي    
٢٠1٠ ادارة االعمال     الكويت  وليد حمد نهار فهد البهيمي العدواني   
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  احمد راشد طلق متعب النويهض   
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  ارشيد عبيد ارشيد الفقيدي كعمى الرشيدي  
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  امني محمد سلطان يوسف    
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  خالد احمد تركي بدر  عبدالله النويهض   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  خالد عبداللطيف حسن محمد   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  خديجه عابد يوسف مكي البوسطه   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  رنا ابراهيم محمد حسن القطان   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  رهام فريد احمد حسن    
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  سعود فهد محمد مبارك سعود املرشاد   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  شيخه عبدالله مبارك بطي    
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  صادق جعفر محسن الصفار    
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٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  عائشه يوسف صالح محمد    
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  عبدالله علي سالم ابوحديده   
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  عبير جواد صالح التميمي    
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  عال سلمان حسني سليمان الفقعاوي   
٢٠14 ادارة االعمال     البحرين  علي حسن احمد سلمان البقالي   
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  محمد باتل سعد باتل املرشاد   
٢٠14 ادارة االعمال     الكويت  محمد عثمان عبدالله عثمان الكوح   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  احمد محمد عبدالله عبدالغفار   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  اسكندر عبدالنبي مرهون جاسم الساري   
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  امانى موسى غلوم مراد اكبر البلوشي   
٢٠15 ادارة االعمال     لبنان  ايلني يوسف  هالل    
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  جاسم عبداجلليل يوسف حبيب عابدين جراغ  
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  حمد ابراهيم محمد الشيبه    
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  سناء منيب محمود مصطفى الشلبى   
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  شريفه يحيى صالح اليحيى اخلليفى   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن علي جناحي  
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  عبدالعزيز عبدالله عبدالكرمي عبدالله فالح السمدان  
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  عبدالله سعد ناصر فيصل الزعبي   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  فاضل عبدالنبي عبدالوهاب رضي   
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  فواز مساعد محمد صالح احلماد   
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  فيصل فهد سليمان مشعان الفهد املشعان   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  منى محمود غلوم علي محمد اخلاجه   
٢٠15 ادارة االعمال     البحرين  نبيل ابراهيم محمد اجلالبي   
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  نوره على خالد الصباح    
٢٠15 ادارة االعمال     الكويت  يحيى يعقوب محمد رئيس كاظم   
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٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  امام بخش راشد محمد جالل   
  ٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  حسن احمد محمد نور    
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  حسن عبدالله غلوم قادر    
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  حسني عبدالله عبداحلسني احمد احللواجي  
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  خليل ابراهيم محمد ابراهيم   
٢٠16 ادارة االعمال     الكويت  دالل قيس صالح عبدالله علي الشطي   
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  زينب حسن علي محمد زمان   
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  ساره احمد محسن محمد ناصر   
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  طالب حسني نصر الله عبدالرحيم االنصاري  
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  عبدالله حبيب احمد علي ابراهيم   
٢٠16 ادارة االعمال     الكويت  فؤاد حيدر سعود احلسن    
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  محمد خليل ابراهيم سعيد    
٢٠16 ادارة االعمال     الكويت  محمد عبدالله عبداحملسن محمد عبدالله الوهيب  
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  محمد علي علي حسن احلايكي   
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  محمود عبدالرضا محمد غلوم حسن املهري  
٢٠16 ادارة االعمال     الكويت  مزنه احمد عبداحملسن عبدالله املرشد   
٢٠16 ادارة االعمال     البحرين  نزار حميد علي عبدالله علي   
٢٠16 ادارة االعمال     االردن  وليد عبدالكرمي محمد متيمي   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  السيد حسني ابوالفضل احمد املوسوي   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  الهام محمد عبدالله العيد    
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  حسني ابراهيم محمد سلمان يوسف   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  حسني محمد امني اسماعيل   
٢٠17 ادارة االعمال     الكويت  خوله عبدالعزيز احمد ابراهيم املعود   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  طارق سعيد عبدالله عيسى الكوفي   
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٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  عبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد جناحي  
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  عيسى عبداللطيف عبدالقادر االنصاري   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  غدنانه محمد علي البنعلي    
٢٠17 ادارة االعمال     الكويت  فهد راشد طلق متعب النويهض   
٢٠17 ادارة االعمال     الكويت  فيصل جمال عبدالعزيز حسني محمد الصايغ  
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  محمد عبدالرحيم عبدالرحمن فخرو   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  محمد يوسف محمد علي الرفاعي   
٢٠17 ادارة االعمال     الكويت  منال يعقوب محمد ناصر جاسم النصرالله  
٢٠17 ادارة االعمال     الكويت  مها خالد عبدالله محمد عبدالله الشعالن   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  هشام علوي السيد سعيد عبدالله   
٢٠17 ادارة االعمال     البحرين  يوسف احمد خليل ابراهيم جعفر   

درجة املاجستير
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كلية الطب والعلوم الطبية



٨٠٨1

درجة الدكتوراة

٢٠٠٨ الطب اجلزيئي    الكويت  إيناس مبارك حمدان حمد احلربي   
٢٠1٢ الطب اجلزيئي    البحرين  صفاء محمد حسن طه محسن   
٢٠14 الطب اجلزيئي    االردن  رائد هاشم محي الدين قدورة   
٢٠14 الطب اجلزيئي    السودان  سحر السيد احمد احلنان    
٢٠14 الطب اجلزيئي    السعودية  سهل عطيه خضر أبوعامر    
٢٠14 الطب اجلزيئي    الكويت  علياء هادى مبارك مرزوق العازمى   
٢٠15 الطب اجلزيئي    الكويت  امينه محمد ابراهيم اسماعيل العوضى   
٢٠15 الطب اجلزيئي    البحرين  دانا نعيم عيسى عاشور    
٢٠15 الطب اجلزيئي    الكويت  مرمي حمد عبدالرحمن سلطان مرزوق   
٢٠15 الطب اجلزيئي    الكويت  موضي عيسي احمد النشمي   
٢٠16 الطب اجلزيئي    الكويت  جناه حسن محمد حسن علي   
٢٠16 الطب اجلزيئي    الكويت  جاسم محمد احمد عبدالله    
٢٠16 الطب اجلزيئي    البحرين  فضيله السيد عيسى محسن علي العلوي   
٢٠16 الطب اجلزيئي    السعودية  ملياء حمد عبدالله اجلامع    
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درجة املاجستير

٢٠٠4 التعليم الطبي    البحرين  امتثال انور مهدي اجلشي    
٢٠٠4 التعليم الطبي    البحرين  اميان أحمد مرهون محمد طواش   
٢٠٠4 التعليم الطبي    الكويت  تهاني منا محمد مهنا السلمان القربه   
٢٠٠4 التعليم الطبي    البحرين  زهره زايد غلوم مندني    
٢٠٠4 التعليم الطبي    البحرين  منى عبدالعزيز احمد خليفه الشمالن   
٢٠٠4 التعليم الطبي    قطر  موزه ابراهيم خميس احلسن املهندي   
٢٠٠4 التعليم الطبي    الكويت  ناديه عبدالله علي الشويع    
٢٠٠5 التعليم الطبي    البحرين  فاطمه عبدالرسول عبدالله حسن البقر   
٢٠٠5 التعليم الطبي    البحرين  فضيله طاهر حسن احملروس   
٢٠٠5 التعليم الطبي    السعودية  ناديه انور مهدي اجلشي    
٢٠٠5 التعليم الطبي    البحرين  ندى السيد حسن عبدالله اليوسف   
٢٠٠6 التعليم الطبي    البحرين  جميلة عبدالله محمد علي    
٢٠٠6 التعليم الطبي    البحرين  زينب علي عبدالله اجلفيري    
٢٠٠6 التعليم الطبي    قطر  سميه عبدالله علي الهيدوس   
٢٠٠6 التعليم الطبي    السعودية  عبدالعزيز محمد سعيد صبياني   
٢٠٠7 التعليم الطبي    الكويت  اسراء عبدالعزيز عبدالله الدعيجى   
٢٠٠7 التعليم الطبي    السعودية  فريال محمد احمد الطهيفي   
٢٠٠7 التعليم الطبي    االردن  محمد عبدالكرمي محمد يدك   
٢٠٠7 التعليم الطبي    البحرين  مرفت ابراهيم علي عثمان الهرمسي الهاجري  
٢٠٠7 التعليم الطبي    البحرين  منى محمد جمعان ابراهيم هجرس   
٢٠٠7 التعليم الطبي    قطر  ناديه محمد عبدالرحمن املنصور   
٢٠٠7 التعليم الطبي    الكويت  هدوى محمد عيسى محمد الشعيب   
٢٠٠٨ التعليم الطبي    البحرين  بدريه ابراهيم احمد حسني الهرمي   
٢٠٠٨ التعليم الطبي    السعودية  شذى سعيد سلمان آل حبيب   
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درجة املاجستير

٢٠٠٨ التعليم الطبي    السعودية  صمود عبداحملسن علي اخلنيزي   
٢٠٠٨ التعليم الطبي    السعودية  عيشه محمد موسى قفاص    
٢٠٠٨ التعليم الطبي    البحرين  ناهض علي محمد اللبابيدي   
٢٠٠٨ التعليم الطبي    السعودية  هيفاء عبدالله أحمد القصير   
٢٠٠9 التعليم الطبي    الكويت  احمد عبدالله سلمان خضير احلربي   
٢٠٠9 التعليم الطبي    السعودية  امل علي احمد سويكت    
٢٠٠9 التعليم الطبي    البحرين  حكيمه السيد علي محمد كاظم الهاشمي   
٢٠٠9 التعليم الطبي    البحرين  شرين محمد حسني حسن حجي   
٢٠٠9 التعليم الطبي    السعودية  صالح علي عبدالله الربيش    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  اميان محمد عبدالله الغاوي   
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  أمل علي عبدالرحيم حسن حساني   
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  باسم عباس احمد العبيدي    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  رجاء السيد حسن عبدالله اليوسف   
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  ساره عبدالله مهنا الشمري    
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  عامر حسن علي الشهري    
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  عبداحملسن حبيب حميد العلق   
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  محمد اكرم حسن محمد مطبقاني   
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  منى حمود عبدالعزيز الشيخ   
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  منيره عبدالسالم عبدالرحمن محمد الكوهجي  
٢٠1٠ التعليم الطبي    السعودية  نضيره عباس حسني البغلي    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  هاشميه السيد مجيد محمد املاجد   
٢٠٠5 طب اخملتبرات    السعودية  سناء علي طاهر الشيخ    
٢٠٠5 طب اخملتبرات    البحرين  عايده علي حسني حجاج    
٢٠٠6 طب اخملتبرات    البحرين  جاسم احمد علي     
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٢٠٠6 طب اخملتبرات    البحرين  جميله جعفر محمد غزوان    
٢٠٠6 طب اخملتبرات    السعودية  سهل عطيه خضر ابوعامر    
٢٠٠6 طب اخملتبرات    لبنان  علي محمد حسن بزي    
٢٠٠6 طب اخملتبرات    البحرين  جنالء سند راشد حسن املهندي   
٢٠٠7 طب اخملتبرات    االمارات  اميان جمعه محمد صالح شرف   
٢٠٠7 طب اخملتبرات    البحرين  اميان خليفه راشد سالم العبسي   
٢٠٠7 طب اخملتبرات    السعودية  عائشه محمد حمد العمري    
٢٠٠7 طب اخملتبرات    السعودية  عبير محمد ناصر السبيعي    
٢٠٠7 طب اخملتبرات    السعودية  وليد عبداملطلب عبداحلميد مازي   
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    االمارات  اسماء عبدالله عبدالغفور املصلي   
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    البحرين  اميان علي جمعه شهاب    
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    السعودية  أمل عبدالله مبارك املريخي    
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    السعودية  عبدالرحمن علي عمر الزيلعي   
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    السعودية  ملياء حمد عبدالله اجلامع    
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    البحرين  مليس جواد حبيب جواد    
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    الكويت  ماطره سالم عايض رجا سالم الوهيده   
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    الكويت  موضي عيسى احمد النشمي   
٢٠٠٨ طب اخملتبرات    السعودية  ناشر حسني حسن اليامي    
٢٠٠9 طب اخملتبرات    البحرين  آمال ابراهيم صالح احلسن اخلالدي   
٢٠٠9 طب اخملتبرات    االردن  حسام سعيد عبدالعزيز خنفر   
٢٠٠9 طب اخملتبرات    االردن  رائد هاشم محي الدين قدوره   
٢٠٠9 طب اخملتبرات    البحرين  شهناز علي حبيل اخلواجه    
٢٠٠9 طب اخملتبرات    االمارات  صفيه جاسم علي عبدالله الشامسي   
٢٠٠9 طب اخملتبرات    الكويت  علياء هادي مبارك مرزوق العازمي   
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٨4٨5

درجة املاجستير

٢٠٠9 طب اخملتبرات    البحرين  ليلى عبدالله احمد النشمي    
٢٠٠9 طب اخملتبرات    االردن  محمود موسى عبدالقادر الفوارعه   
٢٠1٠ طب اخملتبرات    السعودية  أزهار محمد عبدالله الزاهر    
٢٠1٠ طب اخملتبرات    الكويت  سهام صالح عبدالله محمد ابومرزوق   
٢٠1٠ طب اخملتبرات    البحرين  عبداجلليل محمد علي عباس شبيب   
٢٠1٠ طب اخملتبرات    البحرين  عبدالله ابراهيم حسني ابراهيم   
٢٠1٠ طب اخملتبرات    البحرين  مها عادل يوسف العياضي    
٢٠1٠ طب اخملتبرات    الكويت  ميس بسام فؤاد عبدالهادي    
٢٠11 طب اخملتبرات    البحرين  فاطمه السيد محمد هاشم الوداعي   
٢٠1٢ طب اخملتبرات    السودان  فارس الباهي محمد جوتار    
٢٠1٢ طب اخملتبرات    السعودية  فاطمه سعيد عبدالله ال الشيخ   
٢٠1٢ طب اخملتبرات    البحرين  مرمي ممتاز طفيل محمد غالم مرتضى   
٢٠1٢ طب اخملتبرات    السعودية  نداء علي عبدالله الصفار    
٢٠1٢ طب اخملتبرات    السعودية  هيفاء عبدالله صالح احملترش   
٢٠14 طب اخملتبرات    البحرين  جليله علوي شرف السيد هاشم   
٢٠14 طب اخملتبرات    البحرين  فاطمه ابراهيم محمود سلمان محمد شهاب  
٢٠14 طب اخملتبرات    السعودية  فاطمه سالم عايض اليامي    
٢٠14 طب اخملتبرات    الكويت  نوره علي سالم احلمر    
٢٠15 طب اخملتبرات    االمارات  أحمد محمد احمد بن عسكر النقبي   
٢٠15 طب اخملتبرات    السعودية  داليا عبداالله صالح العمودي   
٢٠15 طب اخملتبرات    السعودية  نوره ناصر مفرح املسرع    
٢٠16 طب اخملتبرات    حنان مساعد بالل العبكل     الكويت 
٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  رقيه محمد عبدالله عبداحلسني   
٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  زهره حبيب عبدعلي بدر    
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٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  ماجده احمد عبدالله احمد فكري   
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   االردن  شهاب جمال حسن الصاوي    
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  غفران احمد جاسم محمد    
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  فاطمة عبدالله حبيب محمد   
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  فهيمه جعفر سلمان علي املطوع   
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  منى يوسف علي محمد    
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  مها علي عيسى مقله الكواري   
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  هاله ابراهيم عبدالعزيز املهزع   
٢٠٠9 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  فريده حميد عبدالله الدالل    
٢٠٠9 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  محمد أحمد ناصر محمد    
٢٠٠9 السياسات الصحية والدراسات السكانية   الكويت  مرمي خالد عبدالله القابندي   
٢٠٠9 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  جناة محمد ابوالفتح علي ابوالفتح   
٢٠1٠ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  اميره محمود محمد بركات    
٢٠1٠ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  دالل السيد عدنان محمد كاظم الهاشمي   
٢٠1٠ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  سلمان حمد سلمان الزياني    
٢٠1٠ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  ليلى ابراهيم عاشور خليل    
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٨6٨7

درجة الدبلوم

٢٠٠4 التعليم الطبي    االمارات  انتصار حميد قايد أحمد    
٢٠٠4 التعليم الطبي    البحرين  علي عبدالصالح  مكامل    
٢٠٠4 التعليم الطبي    االمارات  محمد احمد  املرزوقي    
٢٠٠5 التعليم الطبي    البحرين  شعله احتشام رجب شكيب    
٢٠٠5 التعليم الطبي    البحرين  فوزيه ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم   
٢٠٠6 التعليم الطبي    البحرين  أختر لطيف عبداللطيف سرواني   
٢٠٠6 التعليم الطبي    البحرين  سناء يوسف حسن سلمان    
٢٠٠6 التعليم الطبي    البحرين  شوقي عبدالله امني امني    
٢٠1٠ التعليم الطبي    الكويت  سميه مضحى علوى محمد الضفيري   
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  سيما مختار غلوم باقر    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  فواز فتحي مصباح العابودي    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  محمد أمني يوسف العوضي    
٢٠1٠ التعليم الطبي    البحرين  مها محمد صالح التاجر    
٢٠٠5 طب اخملتبرات    السعودية  عبدالله حسني محمد الوادعي   
٢٠٠7 طب اخملتبرات    الكويت  بخيته علي مبروك ارشيد    
٢٠1٢ طب اخملتبرات    الكويت  انوار امير محمد حسن حسني احلواج   
٢٠14 طب اخملتبرات    السعودية  آالء عمر عبدالرحمن الكثير    
٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   الكويت  حامد كحيل مجهول شرار العتيبي   
٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  سهام عبدالله راشد اليوسف    
٢٠٠7 السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  ليلى عبدالرسول سلمان اصبعي   
٢٠٠٨ السياسات الصحية والدراسات السكانية   البحرين  نادية علي محمد سرحان    

االسم                              الدولة            التخصص                           السنة

درجة بكالوريوس العلوم الطبية األساسية

1993 االمارات      ابتسام خميس سالم محمد املطوع   
1993 االمارات      احمد محمد احمد عسكر    
1993 االمارات      امينه حسني حسن محمد االميري   
1993 البحرين      حسن علي احمد عالء الدين املال   
1993 االمارات      صفيه جاسم علي عبدالله املناعي   
1996 االمارات      امل عبدالله اسماعيل عبدالله ابوصيم   
1996 البحرين      يوسف احمد عبدالله رمضان   
1999 البحرين      محمد مهدي احمد علي    
1999 قطر      مها حزام زايد انديله املري    
٢٠٠5 السعودية      راكان حسني سعيد العسيري    
٢٠٠7 السعودية      وسيم جعفر احمد بوخمسني   
٢٠٠7 البحرين      يثرب سعيد احمد يوسف مرهون   
٢٠1٠ عمان      حوراء عباس محمد اللواتي    
٢٠1٠ عمان      نوف عبدالرحيم ربيع الغيالني   
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٨٨٨9

درجة دكتور في الطب

19٨9
عمان  احمد علي جنكول الصابري   
سوريا  احمد فهد  اجلباوي   
عمان  احمد محمد زهران الكندي   

البحرين  اسامه حبيب جاسم العرادي   
البحرين  الهام احمد  اجلودر   
البحرين  باسل فيصل  الزيرة   

عمان  باسم جعفر عبدالرحيم البحراني  
البحرين  بدرية ياسر محمد الهديان   

قطر  حصه سعد حسن البدر   
قطر  خالد احمد علي منصور   

فلسطني  خديجة عادل  ابوحسان   
البحرين  دينا عبدالنبي قربان علي خيامي  

عمان  رحيمه عبدالله محمد احملروقي  
االمارات  سعاد خلفان على خلفان الغافري  
السودان  سمؤل عبداحلميد محمد لطفي  

البحرين  سوسن علي  محمد   
عمان  صالح ثابت عبدالله العويدي  

االمارات  طيبه محمدشريف عبدالغفور عبدالله عوضي 
عمان  علي سالم سلطان احلارثي   

البحرين  عيسى جاسم محمد املطوع   
البحرين  فاطمة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابوجنمة 
االمارات  فاطمة عبيد على اسدالله   

االمارات  كروان محمد سيف حميد اخلالد  
البحرين  ماجده احمد عبدالله احمد فكري  

عمان  محمد خميس عبدالله اخمليني  
عمان  محمد سيف سلطان احلوسني  

البحرين  جناة عبدالعزيز محسن ناصر طريف  
االمارات  نرميان محمد شريف عبدالله املال  
الكويت  هيام عبدالله محمد علي العثمان  

199٠
قطر  احمد محمد عبدالله عون   
قطر  اسماء صديق محمد البنعلي  

عمان  اصيله حمد عبدالله احلارثي  
عمان  الهام مصطفى جمعه عبدالله  

الكويت  امل محمد سليمان حمد الودعاني  
عمان  اميان حبيب  عبدالله   

الكويت  باسمه علي راشد علي القالف  
االمارات  تغريد عبدالرحمن ابراهيم محمد احملميد  

قطر  خلود خالد عيسى املسلماني   
البحرين  زهره مهدي احمد حسن السماك  

قطر  ساره محمد عبدالرحمن املنصور  
البحرين  شريفه غلوم عبدالله بوجيري  

عمان  شهناز نيام شاه محمد البلوشي  
االمارات  صاحله محمد يوسف لوتاه   

االسم                   الدولةاالسم                   الدولة

درجة دكتور في الطب

قطر  عبدالعزيز جاسم محمد اجلفيري  
االمارات  عفراء ماجد راشد لوتاه   

عمان  علي ناصر جمعه اليزيدي   
البحرين  عيسى يوسف علي حسن   
فلسطني  غاده امني محمد احمد حليوه  

الكويت  فاطمة زيد محمد فالح   
فلسطني  فاطمة عادل  ابوحسان   
البحرين  فاطمة عبدالله حبيب محمد  

عمان  فاطمة محمد علي البلوشي   
البحرين  فرح عبداحلسني غالم رضا اميري  
االمارات  فرحه حسن عبدالله حسن عوض  
الكويت  كرميه ابراهيم منصور علي التحو  

البحرين  محمد خميس عبدالله محمد السويدي  
االمارات  محمد عمر عبدالله صالح عزاني  

عمان  مرتضى تقي عبدالله القبطان  
السعودية  مرمي احمد يوسف كوهجي   
االمارات  مرمي عبدالله راشد العوبد   
البحرين  منى يوسف محمد يعقوب   
البحرين  مها علي عيسى مقله   
االمارات  موزه علي محمد عبدالرحمن دخني  

قطر  ناديه راشد علي البوعينني   
السعودية  هاله عبدالله الشيخ جعفر الشيخ  
السعودية  هدى حسن محمد البراهيم   
البحرين  هيثم ابراهيم محمد امني   

البحرين  هيثم يوسف حسن سلمان   
عمان  وليد خالد سومار جنمان الزدجالي  

1991
عمان  احمد طاهر علوي باعمر   

فلسطني  اسامه احمد عواد احمد عواد  
السعودية  جمال مصطفى عبدالوهاب غنيم  

عمان  حامد سعد سالم عبدون   
السعودية  حبيب عبدالله حسني العليو   

قطر  حمد جابر علي صالح الساعي  
البحرين  حنان يوسف محمد منصور الفضاله  

السعودية  رمضان علي عبدالله الغزال   
البحرين  صالح عبدالكرمي محمد الزكري  
االمارات  عايده خلفان عبدالله حسن   
االمارات  عايشه سلطان احمد لوتاه   

عمان  عايشه محمد سعيد السناني  
االمارات  عايشه محمد عبيد بن حثبور  
االمارات  عايشه محمد عبيد يوسف القطامي  
فلسطني  عبير عبدالرحمن  الصوير   
البحرين  علي مجيد اصغر حسني   
البحرين  فاضل عباس حسني صالح   

عمان  فاطمة احمد محمد الزدجالي  
البحرين  فاطمة يعقوب يوسف محمد  

عمان  لبنى صديق محمد الزدجالي  

االسم                   الدولةاالسم                   الدولة
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قطر  ماجد محمد خليل محسن   
البحرين  محمد صالح غالم البلوشي   

قطر  مرمي سعيد حمدان املريخي املهندي  
االمارات  منصوره رحمةالله اسد الله سليمان  
االمارات  مهديه حسن حبيب سجواني  
البحرين  جناة محمد ابوالفتح علي   
البحرين  ندى السيدحسن عبدالله اليوسف  

السعودية  نسرين عبداجمليد عبداحلميد الدويري  
البحرين  ياسمني صباح سلمان السلوم  

199٢
االمارات  احمد قاسم سلطان البنا   

عمان  احمد محمد حميد الوايلي   
البحرين  احمد محمد عبدالله مطر   
االمارات  اشواق حسن عبده نورالدين   

قطر  الهام برهان حسني زيدان   
قطر  بدرية علي محمد املالكي   
قطر  حسن جاسم عبدالرحمن اخلاجه الهيل  

البحرين  حسن يوسف عبدالرحمن علي احلمادي  
البحرين  حسني عبدالعزيز محمدعبدالرحيم العوضي 

قطر  حمده ابراهيم اسد األنصاري  
البحرين  خالد احمد خالد عبدالوهاب  
االمارات  خالد عيضه سالم حسني اجلابري  
البحرين  خلود خليفه عبدالله احمد السعد  

البحرين  رميا يوسف احمد الشيراوي   
قطر  زليخه محسن عوض محسن باشوار  

عمان  ساميه سليمان محمد احلارثي  
الكويت  سلمى ابراهيم علي خريبط   
الكويت  سليمان احمد سليمان السعد  

االمارات  سميه عبداللطيف محمد عبدالرحمن  
البحرين  سناء عبدالعزيز عبدالله اخلواجه  
البحرين  صادق عبدالرسول عبداحلسني العكري  

السعودية  صالح احمد سعد آل عطيه الغامدي  
السعودية  صالح محمد عبدالله الصاحلي احلربي  
البحرين  عادل عبداحلميد عبدالغني الشيخ  
البحرين  عادل عبدالنبي اصغر حسني   
البحرين  عبدالرؤوف عبداجمليد  البلوشي  

قطر  عبدالرحمن دخيل الله محمد النابتي  
البحرين  عبدالرسول ابراهيم علي مهدي  

قطر  عبير احمد حسني ابوعباس   
مصر  عصام درويش عبداملعطي شحاده  

الكويت  غادة احمد حمزة اسماعيل ابراهيم  
السعودية  غرم الله بخيت عبدالله اجلندبي  

عمان  فاطمة طفيل الرحمن مجيب الرحمن  
عمان  فاطمة علي  رمضان   

البحرين  فريده حميد عبدالله الدالل   
االمارات  فريده عبدالرحمن  عبدالرحيم  
االمارات  فريده مبارك بكر حسن العامري  

درجة دكتور في الطب
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االمارات  مرمي يوسف محمد سعيد   
عمان  مطيره مبارك سليم اليعقوبي  

االمارات  منى حسن سالم بن عون   
قطر  ناديه علي محمد علي املال   
قطر  نعمه عبدالله فرج نصيب العبدالله  

عمان  هدى انور خميس علي   
البحرين  هدى جعفر احمد علي اجلفيري  

1993
االمارات  ابتسام عبيد خامت مبارك   
االمارات  احمد محمد عبدالله الكمالي  
البحرين  اميرة محمود محمد بركات   
االمارات  باسمه حمد مسعود محمد   

السعودية  خالد سعيد مصلح العلوي االحمدي  
السعودية  خالد محمد حمد احلربي   
السعودية  خالد ناصر مفرح املسرع   

قطر  خلود سلمان حسن الهيل   
االمارات  خليل ابراهيم حسني الهاشمي احلوسني  
البحرين  دينا احمد حبيب ضيف النجار  
البحرين زهره علي حسني اسماعيل   

عمان  سالم سعيد عبدالله الوهيبي  
عمان  سلمى عبدالله سليم الشريف  

الكويت  سمر يوسف محمد محمد التركيت  
البحرين  سميه عبدالصالح مكامل الغسان  

البحرين  شاكر عبدالنبي حسن سلمان الصددي  
االمارات  صفيه سيف محمد امني   
البحرين  ظافر محمد سلمان كمال   
البحرين  عادل ابراهيم غلوم علي اكبر   
البحرين  عادل خليفه سلطان حمد   
االمارات  عادل عبدالله عبدالعزيز طه   

قطر  علي بدر ابراهيم البدر   
الكويت  علي جاسم محمد حسن امير  

البحرين  علي ميرزا سلمان سعيد   
قطر  فاطمة عبدالرحمن جاسم الهيل  

البحرين  فايزه احمد عبدالله اجلنيدي  
قطر  فريده عبدالله جعفر املسيح   

البحرين  ليلى ابراهيم مفلح سليمان   
البحرين  ليلى عبدالكرمي محمد علي التاجر  

السعودية  ماهر يوسف صالح طيب   
البحرين  مرمي محمد علي محمد احلايكي  

عمان  منى بشير سليم فرج   
البحرين  منى رشدي  عريقات   
االمارات  ناديه محمد شريف عبدالله   

السعودية  نزار برهان احمد حمدي   
االمارات  نزار جعفر علي البستاني   
البحرين  نضال عبدالرحمن محمد محمود خليفه  

عمان  نعيمه علي سالم الفارسي   
السعودية  هاشم رضا عبدالكرمي فدا   

درجة دكتور في الطب
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الكويت  هدى علي محمد احمد املهدي  
البحرين  هشام يوسف علي حسن   
البحرين  وفاء عمران جاسم اجور   
االمارات  يوسف محمد خليل الهاشمي  

1994
االمارات  اسماء حمد عبدالله عمران   
الكويت  افتكار علي حمدان رجا العدواني  

االمارات  امل عبيد خامت مبارك   
قطر  امل عيسى احمد ثاني املريخي  
قطر  امينه ارحمه حلدان البوعينني  

البحرين  اميان عادل عبدالرزاق الشكراني  
عمان  اميان غالب عبدالله جبران اليافعي  

الكويت تهاني خليفه طالل محمد اجلري  
االمارات  جميله علي حسن احمد السلمان  

عمان  حميد عيسى محمد الريامي  
الكويت  حنان عبدالواحد حمد معرفي  

السعودية  خالد راشد مرشود احلربي   
قطر  خليفه عبدالله حسني نعمه   
قطر  ساره محمد احمد درويش   

البحرين  سامية على بهرام شنبه   
االمارات  سميه سالم حسن علي عنون   

السعودية  سهى شوقي احمد البيات   
البحرين  سوزان عباس محمد عباس   

قطر  عبدالله محمد عيسى الكعبي  
الكويت  عبير سليمان يوسف سليمان االشوك االستاد 

البحرين  فاطمه احمد حسن علي اجلردابي  
عمان  ماجدة عمر ماجد احلكماني   

السعودية  محمد علي تركي القرني   
قطر  مرمي سعيد علي أبوشرباك املنصوري  

البحرين  مرمي عبدالله صالح محمد االحمدي  
البحرين  مرمي على محمد األنصاري   

االردن  منال درويش عبداملعطي شحاده  
البحرين  منى علي مبارك النعيمي   
البحرين  منى ميرزا طاهر التحو   
البحرين  منيره عبدالسالم عبدالرحمن محمد الكوهجي 

قطر  ناديه صالح شيخ علي   
البحرين  نبيل احمد يوسف احمد العشيري  
االمارات  ندى عبدالله محمد القاسمي  

السعودية  نرمني عبداجمليد عبداحلميد الدويري  
البحرين  نزار ميرزاعبدالرسول حسني احلداد  

السعودية  نهاد عبدالله محمد ابوخالد  
االمارات  نوال خميس سالم محمد املطوع  

قطر  نوره احمد عبدالله التميمي   
البحرين  هاله عبدالله علي فليفل   

الكويت  هيا فالح محمد الدوسري   
البحرين  هيا محمد  اخلياط   

قطر  هيام وديع محمود حسني الطويل  

درجة دكتور في الطب
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الكويت  وسمي مهنا ادهام الفضلى   
البحرين  وليد ابراهيم حسن الدوسري  
البحرين  وليد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب االنصاري 

1995
االمارات  ابتهال احمد سالم درويش   
البحرين  ابراهيم احمد ابراهيم حسن علي محمد  
البحرين  احسان انور ابراهيم يوسف املطوع  

سوريا  احمد حسان محمد فاروق بطل  
الكويت  احمد عبدالوهاب احمد محمد العوضي  
الكويت  افراح عبدالصمد علي غلوم الصراف  

البحرين  الهام عبداجلبار عبدالله محمد  
البحرين  امل فيصل فالح محمد العبدالله  

قطر  امل محمد سيف املعضادي   
البحرين  اميرة علي محمد علي عيسى آل نوح  
السودان  اميمه تاج الدين حمد   
فلسطني  اياد شكرى راشد عوده   

قطر  اميان عبدالرحمن سنان املسلمانى  
قطر  اميان عبدالرحمن عبدالله املولوى  

البحرين  اميان عبدالرسول حميد لطف الله العريض 
البحرين  اميان محمد خميس الدوسرى  
االمارات  آمنة خميس راشد حبيب   
االمارات  باسمه يعقوب عبدالله يوسف  

قطر  جميلة على احمد محمد اخلويطر  

البحرين  جميله محمد رضا محمد حسن السلمان  
السعودية  جواد سلمان علي بوصبيح   
البحرين  حسام عبدالعزيز محمد نور عبداجلليل  

قطر  حسن علي محمد حسن املالكي  
البحرين  حسني على عبدالله علي الشاخورى  

قطر  حمده عبدالله عبدالرحمن قطبة  
الكويت  حنان سالم سلطان عبدالله احلربي  

السعودية  خديجة احمد عيسى الناصر  
قطر  خلود سلطان  الكواري   

االمارات  خوله احمد محمد علي   
االردن  راني املعتزبالله حلمي اآلغا   

االمارات  رحمه علي راشد الشكيلي   
البحرين  رشا عبدالله سعيد علي احملروس  
البحرين  روال سلطان علي حمد السليطي  
البحرين  زهرة عبدالكرمي أحمد ناصر الشويخ  

الكويت  ساره مدلول خريص صعفك املطيرى  
قطر  سميه عبدالرحمن عبدالله املولوي  

البحرين  سوسن محمد عبدالرحيم كمال  
البحرين  سيما مختار غلوم باقر   
البحرين  شرين محمد حسني حسن حجي  

قطر  طالل عبدالله عيسي الهتمى  
البحرين  عادل سلمان عبدالله الصياد   

قطر  عايشة حسني عمران العضب  
الكويت  عبدالسالم عبدالرزاق خلف النجار  

درجة دكتور في الطب
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الكويت  عبدالله ضحوي عايد السعيدي  
الكويت  عبداحملسن فيصل  املال   

البحرين  عبير علي حسن مهنا   
البحرين  عبير عيسي مبارك الكبيسى   

عمان  عبير غالب عبدالله اليافعي   
البحرين  عبير محمد عبدالله الغاوي   
البحرين  عديلة عبدالله عبداحلسني حسن  

قطر  عزه عوض مجلي سعد   
البحرين  عالء عبدالنبي حسن  سلمان الصددي  

قطر  فاطمة ابراهيم عبدالله املضحكى  
البحرين  فاطمة احمد علي مال الله   
البحرين  فاطمة السيد احمد محسن علي العلوي  
البحرين  فاطمة جعفر علي منصور الرقراق  
االمارات  فاطمه محمود غلوم حسني   
البحرين  فايزه حيدر حسن على   
البحرين  فرزانه عبدالكرمي جعفر السيد  

قطر  فوزيه علي خلف علي اخللف  
االمارات  ليلى احمد سعيد محمد   

عمان  ماجد شاهو نورمحمد الزدجالي  
البحرين  ماريا جعفر محمد علي املهدي  

قطر  محمد حمود عوض ناصر العامرى  
البحرين  محمد شاكر جعفر آل عمران  
البحرين  محمد عبدالله محمد ابراهيم  
البحرين  محمود اصغر عبدالوهاب عباس  

قطر  مرمي عبدالعزيز عيد الكوارى  
الكويت  مرمي عبدالعزيز محمد الراشد املوسى  

عمان  مصطفى يعقوب عدي الهنائي  
قطر  منصور احمد خليفة السليطي  
قطر  منى حسن جاسم اللنجاوى   

الكويت  منى هجيج حمود عاقول العنزي  
قطر  مها عبدالعزيز سالم سعد السليطني  

البحرين  نادية مطر يوسف احمد مطر  
السودان  نازك احمد  البشير   

البحرين  نايف عبدالرحمن جاسم لوري  
السودان  نسرين الطيب محمد االمني  

البحرين  نسرين عبدالكرمي جعفرعبدالكرمي السيد  
البحرين  نهاد نبيل محمد قاسم الشيراوى  

قطر  نهى كمال على صالح   
السعودية  نوال عبدالله ابراهيم الدخيل  
االمارات  نورة على محمد سعيد بوادي  

قطر  نوره ابراهيم علي شهبيك   
السعودية  نوف زامل عبدالعزيز اجلويسر  
البحرين  هاله إبراهيم عبدالعزيز عبدالله املهزع  

الكويت  هدى مهدي منيف تركي العنزي  
البحرين  هناء احمد عيسي الفايز   
البحرين  هناء محمد عبدالرسول محمد اخلياط  
البحرين  هنادي محمد عبدالرحمن عبدالله بوعلي  
البحرين  وفاء محمد يوسف عبدالله   

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة

البحرين  وليد محمد محمد عبدالله جناحى  
البحرين  ياسر ابراهيم محمد الدرازي  

1996
السعودية  احمد بدر حمود العتيبي   
السعودية  احمد عبدالعزيز عبدالله التاروتى  

االردن  الهام احمد عبدالله عطاالله  
البحرين  امجد ديب حسن حسني عبيد  

قطر  امل عبداخلالق شيخ علي   
الكويت  امين سالم عبداللطيف محمد املطوع  

قطر  آمنه عبدالله محمد علي االنصاري  
البحرين  إميان محمد عبدالله الغاوي  

قطر  إيناس عبدالعزيز عيد الكواري  
فلسطني  إيهاب مصباح يوسف عباس   
البحرين  بشرى السيد أحمد جعفر أحمد محمود  

الكويت  تغريد محمد عبدالله العيسى  
قطر  جهينه علي اكبر حاجي   

السعودية  حمد محمد حمد احلربى   
قطر  حنان عبدالرحمن سنان املسلماني  

فلسطني  خالد امني محمد احمد حليوة  
الكويت  خالد سعود عبدالعزيز محمد العوام  

قطر  خالد عبدالله شايف علوي   
قطر  خالد على احمد على كره شمس  

الكويت  خالد علي عبدالله العبدالغني  

الكويت  خالد محمد خالد جاسم البلوشي  
الكويت  خالد محمد سليمان الفاضل الصباح  

البحرين  داليا مبارك على احلمدان   
البحرين  دالل حسن عيسى احلسن   
البحرين  دينا عبدالله عبدالرسول سيف  
فلسطني  رايد جنيب محمد صادق   
البحرين  رشا حمد احمد عبدالعزيز العامر  
البحرين  رمي زهير يوسف املعتز   
البحرين  زكريا جعفر حسن حبيل   

قطر  زمزم محمد عبدالله الباكر   
البحرين  ساميه ربيعه حمد سنان الدوسري  
البحرين  سعاد حسن سلمان عبدالله طريف  
البحرين  سلوى حسن عبدالله املرزوقي  

قطر  سلوى محمد عبدالرحمن عبدالله ابويعقوب 
البحرين  سميرة ربيعة حمد سنان الدوسري  
البحرين  صفاء حسني احمد عبدالرحمن قحطان  
البحرين  طارق السيد محمد صالح عدنان علوي املوسوي 

قطر  عادل محمد عبدالوهاب الهجن  
السعودية  عبدالواحد حبيب  السعيد   

الكويت  عدنان عبدالله علي الوقيان   
البحرين  علي احمد حبيب اسماعيل   

قطر  عمر محمد عبدالله غالب صالح  
البحرين  فاضل محسن على حسني املوالني  

الكويت  فريدة احمد عبدالله حسني الكندري  

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة



9697

قطر  فهيمة احمد محمد ابراهيم نابينا  
فلسطني  محمد زياد احمد الروسان   
البحرين  محمد سعيد احمد حسن السماك  
البحرين  محمد فالح على يوسف فالح  
البحرين  مرمي عبدالله على السليطى  

قطر  مرمي محمد عبدالرحمن املنصور  
البحرين  منال عبدالنبي ابراهيم علي املسقطى  
البحرين  منى احمد غلوم حسن علي املهري  
البحرين  منى مرهون حبيب مرزوق   
البحرين  نبيل امتياز محمد اقبال سروانى  

قطر  نزيهة احمد محمد حسن احلايكي  
قطر  نوره سعد عبدالكرمي احلميدي  
قطر  هدى عبدالله حسني صالح   
قطر  هنادي خليل ابراهيم الهيل   
قطر  هنادي خميس مبارك احلمد  

االمارات  هنادي محمد عبداحلسن اللوز  

1997
قطر  ابتسام خليفه مبارك اجلالهمه  

البحرين  ابتهاج الشيخ منصور محمد الستري  
السعودية  ادريس يوسف ادريس فطاني   
البحرين  امال ناصر  الذوادي   

الكويت  اميان غلوم عبدالله ابل   
البحرين  حبيب حسني ميرزا عبداخلالق  

السعودية  حسن محمد حسن خضيري   
السعودية  حسن وكواشي ابوبكر درامي   
البحرين  حسني حسن علي ابراهيم   
االمارات  خلود اسد عبدالله عبدالرحمن  
البحرين  دينا عبدالعزيز محمد شكيب  
البحرين  رابعه محمد عبدالله املالهرمس  

الكويت  زينب عايش حسني السالمني  
البحرين  زينب عباس محمد احلسن   
االمارات  سامية ابل عبدالله ابل   

قطر  سوسن غالم علي احمد   
البحرين  شريف عبدالوهاب محسن العريض  

السعودية  عبدالرحمن احمد عزت كبارة  
السعودية  عبدالرحيم محمد طاهر عبدالرحيم قاري  

الكويت  عبدالرزاق مرضي عكل الشمري  
السعودية  عبدالكرمي رضا عبدالكرمي فدا  
السعودية  عبداحملسن عبدالله  الصويغ  

الكويت  علياء حسن صالح الضبيب   
البحرين  فاطمه عبدالله محمد عبدالله  

السعودية  فالح مناور راشد الذيابي الرشيدي  
السعودية  فيصل احمد سالم الغامدي   
السعودية  محمد علي صديق مسرحي   

عمان  نادية حسن باقر اللواتية   
قطر وفاء صالح عبده عبدالله اليزيدى  
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199٨
البحرين  اميان محمد قيصرون ميرزا   

الكويت  امين سداد صبري العزيري   
البحرين  باسل جعفر منصور حسن النامي احلايكي  
البحرين  جمال حسن على ابراهيم   
البحرين  حسني حسن احمد احلداد   
البحرين  حنان سعيد علي احلواج   
البحرين  خولة سعد احمد سعد   
فلسطني  رامي محمد حسن شعث   
البحرين  صديقة حسني حسن مير   

الكويت  طالل عبدالعزيز  التمار   
السعودية  عادل علي أحمد البحار   
البحرين  عقيل عبدالله حسن احمد   

السعودية  غازي احمد عوض باماقوس   
االمارات  فاطمه عبدالله محمد حسن املعمري  
البحرين  فاطمه محمد صديق محمد جليل العلوي  
البحرين  ماهر حبيب سعيد احلليبي   
البحرين  محمد حسني ابراهيم آمان   
البحرين  مهيبه عبدالله محمد عبدالله  

الكويت  نوال يعقوب علي ناصر   
البحرين  وداد داوود سلمان شعباني   

1999
االمارات  ابتسام احمد محمد احمد الريح  
الكويت  احمد جاسم عيسى قاسم الصراف  

عمان  ادريس صالح علي العبيداني   
البحرين  اروى احمد محمود االعصر   
البحرين  اماني اسماعيل غالم محمد احمد  
البحرين  اماني حسن محمد العصفور  
البحرين  اماني علي عيسى الهرمسي الهاجري  
البحرين  امل خليل راس رماني   

قطر  امل سعيد يحيى ناصر   
عمان  اميرة جمعة  املغيري   

البحرين  اميرة عبدعلي جاسم رضي   
البحرين  بثينة تقي حسن الصفار   
البحرين  بسمة نايف خليل ابراهيم حراره  

السعودية  تسنيم عبداجمليد عبداحلميد الدويري  
البحرين  جعفر محمد علي علي ابراهيم فردان  

السعودية  جهاد سعيد  الزاير   
البحرين  حسني حسني حسن مير   

الكويت  خالد كاظم ابراهيم القالف   
قطر  خليفة جهام عبدالعزيز علي الكواري  
قطر  درية مبارك غريب معيض القحطاني  

البحرين  رنا علي محمد املسلم   
الكويت  روال حسني محمد موسى محمد علي  
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البحرين  رمي جعفر  البريق   
البحرين  رمي جواد سالم العريض   
السودان  رمي خضر عثمان حسن   
فلسطني  رميا محمود محمد عجاوي   
االمارات  سعاد هاشم محمد احمد   
البحرين  صافيناز فاروق ابراهيم محمد عبيد  

السعودية  صالح علي عبداحملسن اللوميي  
السعودية  صالح عبداحلميد محمد صالح املبارك  
البحرين  ظافر عبدالرحمن ابراهيم املوسى  
البحرين  عبدالرحمن محمد ابراهيم حسن كمال  

الكويت  عبدالله مشاري عبداحملسن املليفي  
البحرين  عبدالناصر احمد يوسف الهرمسي الهاجري 
البحرين  عبير عيسى ابراهيم الساده   

قطر فاطمة جاسم سعيد جاسم الكواري  
عمان  فاطمة محمود احمد احلكماني  

البحرين  فهد علي محمد القشار   
عمان  لبنى محسن  جمعه   

البحرين  لولوة خيري سلطان سلطان   
البحرين  لينا خليفة احمد عبدالله صليبيخ  
البحرين  لينا شاهني  اجلالهمة   
البحرين  لينا عبدالله عيسى كاظم   

قطر  محسن محمد صالح احمد مسمار  
الكويت  محمد امني محمد احمد الصقر  

السعودية  محمد عبدالله جعفر الدار   

البحرين  محمد نعيم محمد عظيم ناصر  
االمارات  مرمي عبدالرحمن السيد ابراهيم الساده  
الكويت  مشاعل جاسم سالم عبدالله الهولي  

السعوديه  مها حبيب ياسني بوحليقة   
االمارات  موزة حسن محمد عبدالله   

عمان  ناهدة رؤوف عبداحلسني اللواتية  
االمارات  جنالء سعيد علي خميس   
الكويت  نورا احمد محمد احمد الرشيد  

قطر  نورة محمد علي احلمادي   
السعوديه  هاني احمد محمد الزراع   

الكويت  هديل صالح اسماعيل محمد  
البحرين  ياسر احمد منصور السواد   

٢٠٠٠
السعوديه  احمد فؤاد توفيق العاني   
البحرين  امل عبدالله احمد بوعسلي   

قطر  امل عبدالله يوسف لوري   
الكويت  امل يوسف صالح عبدالله   
الكويت  اميرة فالح محمد الرشيدي   

قطر  امينة حسن عبدالله الشحي   
االمارات  اميان ابراهيم سعد ربيع   
البحرين  اميان جاسم منصور حسني   

عمان  اميان سالم علي السيابي   
البحرين  ايناس عبدالرسول عبداحلسني العكري  
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البحرين  جهينه ابراهيم  بوهندي   
فلسطني  حسني يوسف حسني شعث   

الكويت  حصة محمد طالب عبدالرحمن طالب  
قطر  حمدة عبدالله محمد كوليد   
قطر  حنان محمد يوسف عبدالله احلمادي  

السعودية  دانه علي حسني السالمني   
البحرين  رانيه عباس علي محمد كايد  
االمارات  رشا عبيد خليفه الزعابي   
الكويت  سحر نضار عبداجلبار الشراد  

البحرين  سهيله ابراهيم عبدالله محمد اجلودر  
قطر  شيخة سامي عبدالله ابو شيخة  

الكويت  طالل عبدالله يوسف دشتي   
قطر  عايشة عبدالله يوسف العالي  

االمارات  عايشة علي كرم محمد   
قطر  عايشة يعقوب يوسف لرم   

السعودية  عبدالله عيسى مكي آل عباس  
عمان  عبدالوهاب عبدالله محمد العرميي  

السعودية  عبير علي ناصر ابراهيم العيد  
البحرين  علي حسني علي عبدالله السلمان  

عمان  عمران محمد سالم البلوشي   
السعودية  غازي محمد عبداحملسن اخلرس  
البحرين  غفران احمد جاسم محمد   

السعودية  فؤاد سعيد احمد الناجي   
قطر  فاطمة عبدالله سالم باوزير   

البحرين  فاطمه عادل محمد اخلان   
عمان  فراس علي غضنفر العجمي   

البحرين  كبرى السيد ابراهيم السيد هاشم  
الكويت  مالك صالح فهد النبهان الشمري  

البحرين  محمد حسني احمد الشهابي  
عمان  محمد عبدالله سعيد الشعيلي  

السعوديه  مروى عبدالله احمد الفرج   
البحرين  مرمي احمد عبدالله اجلنيدي  
البحرين  مرمي محمد سالم محمد التميمى  

قطر  منيرة جاسم احملري املهندي   
البحرين  مها احمد محمد صالح عبدالله  
االمارات  ميرة علي سعيد جميع   

قطر  نوال محمد جابر التميمي   
البحرين  هالة يوسف محمد العسومى  
البحرين  هاله عبدالوهاب محمد عبدالوهاب  

الكويت  هبه محمود حسن غلوم محمد خاجه  
السعوديه  هال جعفر فيصل سنبل   

قطر  وضحة أحمد عبدالعزيز أحمد الباكر  
االمارات  وفاء سيف سلطان سليمان الياهري  
الكويت  ياسر عادل ابراهيم علي يوسف خريبط  

البحرين  يحى صديق يحى آل زمان   
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السعودية  احمد جعفر آل آل عيد   

الكويت  احمد عبدالرحمن احمد طالب محمد  
الكويت  احمد يوسف عباس صرخوه   

قطر  اسماء علي مبارك محمد النعيمي  
الكويت  اقبال علي عبدالرحمن الكندري  

قطر  اميمة مفتاح مجلي سعيد آل محمد  
الكويت  امينه عبدالله سلطان العطوان  

البحرين  اميان حسن طالب حسن   
الكويت  آمنه على عبدالله امليرزا   

االمارات  آمنه مطر علي عبيد الزعابي  
عمان  جمانه احمد عبدالله العبدواني  
عمان  جميلة جامع علمي رير عمر   

البحرين  حسن علي حسن فضل احمد  
السعودية  حسن علي معتوق املعاتيق   
البحرين  حسني علي عبدالله مهدي جمعه  
البحرين  حصه صباح سالم الدوسري   
االمارات  حصه عبيد خليفة الزعابي   
الكويت  حنني حجي طاهر بوفتني   

البحرين  خالد سلمان علي بن ثاني   
البحرين  دالل علي محمد الهاشل   
االمارات  رحاب فرج سعيد مبارك املبارك  
الكويت  رياض سعد محمد احلليلة   

االمارات  شيخة سلطان علي بوصبحى ال علي  

االمارات  شيرين جاسم محمد ابراهيم الزعابي  
قطر  صالح عبدالله شايف علوي محمد  

االمارات  عائشه سالم محمد سالم العبد ال علي  
عمان  عايده مسعود على اخلالصى  

البحرين  عايشة حسن علي حسني   
البحرين  على احمد علي احمد ضيف   

الكويت  عهود محمد خليفة عقله   
عمان  غادة سالم درويش احلضرمي  

البحرين  فاطمة سلمان حسن حاجي   
االمارات  فاطمة محمد احمد الشمري الهاجري  

قطر  فاطمه عباس محمد امني األنصاري  
عمان  فايزة عامر سالم العامري   
عمان  ملياء حسني محمد البلوشي   

الكويت  مبارك فهد شبيب العجمي   
البحرين  مجيد عبداحلميد خلف محسن  

قطر  محمد جاسم محمد الزيني   
البحرين  محمد عابد يوسف البوسطة  

الكويت  محمد كاظم عبدالله جاسم   
قطر  مديحه خميس جمعة مبارك النوبي  

البحرين  مرسال خليل ابراهيم العريض  
قطر  مرمي حسن علي مال الله عبدالعزيز  
قطر  منى احمد سليمان الهيل   
قطر  منى أحمد محمد أحمد الراشد  

البحرين  منى صادق عبدالكرمي الشهابي  

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة

البحرين  مي سمير جعفر الصفار   
البحرين  مي علي احمد بوبشيت   

السعودية  ناصر عبداحملسن ناصر الفرج  
السعودية  نايف صالح علي الغامن   

قطر  نايله درويش هديب مسعود   
البحرين  نسرين حسن صالح احمد محمد  
االمارات  نهله محمد خلفان الرواي   

قطر  هيا علي حمد الرمول املناعي  
عمان  هيفاء سعيد راشد اخمليني   

السعودية  وائل زكي مهدي اجلشي   
السعودية  وسيم بدر احمد الطاللوه   

٢٠٠٢
البحرين  احمد محمد يوسف علي العصفور  

قطر  اميرة محمدحيدر جاسم بن عباس اخلزاعي 
قطر  امينه ابراهيم يوسف عبدالرحمن فخرو  
قطر  امينه محمد نور العبيدلي   

البحرين  اندرو نبيل اميل رزق الله   
قطر  آمنه عتيق خميس املطاوعه االحمد  

عمان  أميمه علي أمان آل جميل   
الكويت  بشرى ابراهيم منصور علي التحو  

فلسطني  بهاء فاروق جعفر بسيسو   
الكويت  تهاني محمد مبارك سلطان   
الكويت  تهاني مرشد محمد العبود العنزي  

الكويت  جمال عطيه محمد الشمري  
البحرين  حازم حبيب علي حسن علي العالي  

قطر  حصه ابراهيم علي شهبيك   
قطر  حصه حسني احمد محمد العبدالله  

االمارات  حصه صالح احمد اجللعه الطنيجي  
قطر  حنان صالح عبده عبدالله اليزيدي  
قطر  خالد محمد احمد علي اجللهم  

عمان  راشد سعيد راشد البادي   
الكويت  رحاب منصور بندر حسني   

االمارات  زبيده مسعود ناصر ماجد االسماعيلي  
قطر  زهره عوض مجلي سعد اجمللي  

البحرين  ساره مؤمن محمد فاضل الريفي  
السعودية  ساره محمد شبر الصناع   

قطر  ساميه سامي عبدالله سليم أبوشيخه  
سوريا  سالم حميد راضي االمني   
قطر  سلمى خلف ناصر حطاب الكعبي  

السعودية  سها حسن علي طاهر البدر   
السعودية  سهير عبداجمليد عبداحلميد الدويري  

الكويت  شمايل فيصل فاضل السنافي  
البحرين  شيخه عبدالرحمن عبدالله بوعلي  
البحرين  شيماء علي حسن محمد بوجيري  

الكويت  شيماء محمد عبدالله العصفور  
قطر  صباح سعيدعثمان  سعيد   
قطر  صفاء عادل يحيى بن عباس اخلزاعي  
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البحرين  طيباء سلمان محسن علي صالح العرادي  
عمان  عايده عبدالرحيم علي البلوشي  
قطر  عايشة خليفة عمار جبر النعيمي  

االمارات  عايشة مصبح عبدالله سعيد املعمري  
قطر  عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الباكر  

الكويت  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشاهني  
االمارات  عبير احمد محمد بالل احمد الشحي  
البحرين  علي حسني عباس مدن   

الكويت  علي عبدالله رمضان اخلباز   
قطر  عليا حجراحمد  البنعلي   

البحرين  عمار علي حسن علي اخلزنه   
البحرين  عمار محمود الشيخ آل محمود  
البحرين  فاطمة علي عبدالله النجار   

قطر  فاطمة علي عبدالله قاسم محمد  
السعودية  فضيله فوزي عبدالعظيم الفرج  
السعودية  كوثر صالح ابراهيم علي احملسون  

عمان  كوثر عامر سالم العامري   
البحرين  لبنى محمد حسن كمال الدين  
البحرين  لطيفه محمد عبدالله اجلامع  
البحرين  لنا علي جاسم اخلاجة   
البحرين  ليلى مكي عبداحلسني ثامر   
االمارات  ماجده مصبح عبدالله سعيد املعمري  

السعودية  مجدي علي محمد آل طفيف  
البحرين  محمد حسني عبدالله محسن محمد  

السعودية  محمد سعيد محمد الزاير   

قطر  مرمي ابراهيم عمهي السليطي  
االمارات  مرمي حسن عبدالله درويش الشحي  

قطر  مرمي عبدالله عبداللطيف املسلماني  
قطر  مرمي علي صالح الفضالة   

عمان  مرمي فدا محمد آل عبدالله   
قطر  مرمي محمد سعد عمادي   

البحرين  مزنه محمد عبدالوهاب اخلليفة  
قطر  مشاعل علي احمد الهيل   
قطر  مشعل عبدالله ناصر محمداملسيفري  

عمان  مطلوبه ايوب جمعه الزدجالي  
السعودية  منى علي احمد آل زاهر   

قطر  مها يوسف زينل عبدالله   
عمان  موزه سعيد عبدالله اليحيائي  

البحرين  مي ابراهيم خليفه مطر   
قطر  مي عبدالله سعيد عبدالله القبيسي  

الكويت  نسيبه سعود طلب احمليسن   
الكويت  نواره غدير مربد سائر الشمري  

عمان  نوره سيف مصبح املعمري   
قطر  نوف عبدالرحيم احمد املنصوري  
قطر  نوف محمد حسن الصديقي   
قطر  هناء ماجد حسن على املاجد  

عمان  هنني يوسف سنجور الفارسي  
قطر  هيا سلطان حمدان سعيد املريخي  

السعودية  ياسر ماهر موسى طحالوي اجلهني  
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٢٠٠3
السعودية  احسان حسن باقر الفرج   
السعودية  احمد عبدالهادي احمد اجلشي  
السعودية  اسحاق عبداحملسن عبدالوهاب الشقاق  

عمان  اسماء سالم علي السيابي   
عمان  املعتصم عبدالله جمعه بهوان  
قطر  امل عبدالله عبدالعزيز عيسى العلي  

الكويت  اميان محمد سالم عبدالله السالحى  
قطر  إميان عوض شايف محمد السعدي  
قطر  جاسم احمد محمد عبيدان فخرو  

البحرين  جمال ناصر محسن مثني   
الكويت  حنان عبدالعزيز صالح عبدالله البريت  
الكويت  خالد وليد احمد ابراهيم احمد املناعى  

قطر  خلود عتيق خميس املطاوعه ال أحمد  
قطر  خلود علي سالم احمد احملمود  

الكويت  دانه سلمان سعد محمد علي احلقان  
االمارات  رمي حمد سعيد مفتاح العلوي  

السعودية  رمي موسى علي االمير   
قطر  ساره عبداحملسن محمد علي العلي  

البحرين  سلمان حمد سلمان الزياني   
البحرين  سلوى محمد يحيي حسني ال زمان  
البحرين  سميه جميل محمد علي حميدان  

السعودية  شذى عبدالرزاق باقر الفرج   
االمارات  شريفة عبدالقادر عبيد علي اسدالله  

السعودية  شهله فهد فيصل  الدوسري   
البحرين  شيرين مبارك محمد عبدالرزاق الشيخ  

السعودية  علي عبدالعلي باقر اجلشي   
الكويت  علي عبدالله يوسف حسني دشتي  

البحرين  غيداء محمد قيصرون ميرزا   
الكويت  فاطمة حسني جعفر حسني محمد ابل الكندرى 

قطر  فاطمه حسني عبدالرضا اسماعيل اشكنانى 
االمارات  فاطمه صالح أحمد احلمادي  
االمارات  فاطمه صالح سالم احمد   

السعودية  فاطمه محمد جواد  بوحليقه  
قطر  فاطمه محمد غلوم  حسن موسى  

البحرين  فجر سلمان فالح عمران جنم اجلميري  
البحرين  فجر عبدالله محمد ناصر محمد  
البحرين  فرح عبداحلميد عبدالغني    

الكويت  فهد عبدالعزيز مطلق احمد االبراهيم  
عمان  فواز ناصر حسن البلوشي   

البحرين  كامل يوسف علي احمد العوضي  
البحرين  لؤي عبدالرسول عبداحلسني العكري  
البحرين  لولوه راشد حسن عبدالله الشويطر  

قطر  لولوه عبدالعزيز مبارك احمد املناعى  
السعودية  ليلى احمد جواد ابوسلطان   

الكويت  محمد عبدالعزيز محمد  علي الوزان  
البحرين  محمد عبدالله جمعه  الهرمسي الهاجري  

السعودية  محمد عبدالله حسن آل عبداحملسن  
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البحرين  مرمي فيصل يعقوب يوسف املفتاح  
االمارات  مرمي محمد علي محمد بوحاجي  

السعودية  مصطفى عبدالله حجي السلطان  
السعودية  ممدوح فالح عيد العتيبي   
البحرين  منى عبدالله غلوم قادر   

الكويت  منى نضار عبداجلبار علوان الشراد  
قطر  مها سعيد ابراهيم الشقيري املهندي  

االمارات  موزه محمد عيد احمد الياحد الزعابي  
االمارات  ناعمة احمد حسني علي وحيدي  

السعودية  جنود خليل ابراهيم القناص   
الكويت  نسيبه حسني حبيب  حسني محمد  

البحرين  نور يوسف محمد  عبدالكرمي محمد  
البحرين  نوره عبدالعزيز الشيخ محمد عبدالله اجلار 

عمان  نيفني سعيد محمد اللمكي   
البحرين  هشام جعفر عبداحلسني  العكري  
البحرين  هال سمير جعفر عبداحلسني محمد الصفار 
السعودية  وليد عبدالعزيز احمد  ال سنبل  

٢٠٠4
الكويت  اريج محمد جعفر حسني محمد ابل الكندري 
الكويت  اسماء محمد سالم علي سالم الراشد  
الكويت  اطالل خالد سعد الفى خليفه الشمرى  

قطر  اميرة حيدر اصغر علي اخلراز  
قطر  امينه احمد حمود السليطي   

البحرين  انتصار صديق يحيي حسني ال زمان  
الكويت  انور مناور عبدالله محمد النوري  

السعودية  أبي عبداحملسن علي اخلنيزي  
الكويت  بشائر جواد محمدصالح ابراهيم عبداحلسن الصراف 
الكويت  بيداء فهد عبدالرحمن داود السنان  

قطر  حمد عيد حمد راشد الرميحي  
عمان  خالد عبدالله سعيد السعدي  

االمارات  خديجه سليمان  الشحي   
البحرين  دالل احمد علي حمد الرميحي  

قطر  دالل احمد محمد عبدالله املاس  
البحرين  دينا راشد حسن الضبيب   

السعودية  رنا جعفر محمد آل ابراهيم   
االمارات  ساره نورالدين  كاظم   

السعودية  سامي علي احمد املسكني   
السعودية  سفانه عبداحملسن علي اخلنيزي  

عمان  سليمان محمد سليم املغيري  
عمان  شعثاء حمود حمد الهنائي   

البحرين  شوق حمد مسفر سالم بو مطر املهندي  
قطر  صدرية محمد صالح أحمد الكوهجي  

عمان  صفاء علي أمان آل جميل   
االمارات  عائشه احمد سيف الذيب احلميري  

قطر  عائشه علي إبراهيم عبدالله املالكي  
عمان  عبير ابراهيم عبداخلالق الرئيسي  

الكويت  على توفيق احمد محمد الرشيد  
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البحرين  علي حسن إبراهيم خليل إبراهيم  
البحرين  علي حسن علي حسن القاسم  
البحرين  عمر ابراهيم عبدالرحيم محمد شريف  
االمارات  عمر سعيد علي راشد الهولي السويدي  
البحرين  غاده ابرهيم يوسف احمد الدوي  

السعودية  غريب محمد احمد السالم   
االمارات  غيداء شعيب احمد علي طاهر  
البحرين  فاطمه ابراهيم طاهر حسن هباش  
البحرين  فاطمه عبداللطيف عبدالله يوسف محمود 
االمارات  كوثر محمد  اجلنيبي   

السعودية  كوثر محمد عباس آل اسماعيل  
البحرين  اللىء ابراهيم عيسى ابراهيم الهاشمي  

قطر  لولوه راشد خلفان محمد املسلماني  
البحرين  محمد يوسف ياسني التبان   

السعودية  مرام محمد علي املرهون   
البحرين  مرمي احمد محمد باقي محمد  
االمارات  مرمي عمران محمد مطر اخليال الطنيجي 

قطر  مرمي محمد علي عبدالله اجلابر  
قطر  مرمي يوسف حسن محمد العبيدلي  

البحرين  منار عبدالله راشد عبدالرحمن البنعلي  
االمارات  منى سالم احمد سعيد احمد اليزمي مياحي 

السعودية  منى علي عبدالله املغاسله   
عمان  ميمونه سعيد محمد الفارسي  
عمان  نازك برغش سعيد آل سعيد   

االردن  نهيل إسماعيل عيسى صيام   
البحرين  نوال ابراهيم مبارك احلمر   

الكويت  نور عبدالله سلطان عطوان   
عمان  نوره ابراهيم صالح الشحي   
عمان  نوره خليفه محمد املزروعي   

البحرين  هبه عبدالوهاب محمد عبدالوهاب  
الكويت  هنوف عدنان خليفه عبدالله ابراهيم البحوه 

عمان  وفاء عبدالله ناصر آل فنه   
البحرين  والء نبيل حسني مطر   

السعودية  ميامه عبدالله علي اجلشي   
البحرين  يوسف حافظ علي موسى برهوم  

قطر  يوسف عبدالله محمد عبدالرحمن العبدالله 

٢٠٠5
الكويت  احمد صالح احمد يوسف النصف  
الكويت  االء محمد احمد اجلارالله احلسن اجلارالله 
الكويت  العنود عايض صالح محمد صالح العجمي 

االمارات  الهام سعيد سالم علي الطابور النعيمي  
البحرين  اماني جمال كمال ابراهيم كمال  
البحرين  اميره علي سلمان حسن العريبي  
البحرين  انوار محمد باقر سعيد   

الكويت  اميان علي حاجي محمد اكبر دهداري  
السعودية  آيات هالل حسن الوحيد   
السعودية  أحالم محمد سلمان الفرج   
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الكويت  بدرية توفيق راشد امان مساعد املسعودي  
البحرين  بسمه عبدالرحمن درويش علي التتان  

السعودية  جميلة يوسف محمد العباد   
عمان  جنان أحمد عبدالله العبدواني  

البحرين  حسن ابراهيم عبدالله يوسف  
البحرين  حسني عبدالله علي حسني الشهابي  

قطر  حليمه فايز ربيع جمعه الفارسي  
قطر  حمده احمد سلطان جاسم الذوادي  

البحرين  حنان جميل محمد علي حميدان  
الكويت  حنان رشيد محمود محمد اجلاسم  

قطر  حنان محمد غلوم حسن موسى  
الكويت  حنان نبيل عيسى عبدالله عبدالعزيز العثمان 
الكويت  خالد محمد عبدالله محمد البسام  

قطر  خلود راشد عبدالله سعيد السبيعى  
السعودية  خليل ابراهيم عومان الشمري  

الكويت  دالل جمال فهد عمر السري   
قطر  دينا صفوان حسنى احلاج زيدان  

السعودية  ذكريات خليفة علي الغامن   
البحرين  رزان فيصل عيسى علي شهاب  

الكويت  رمي عبدالهادي سعدون العبدالهادي العتيبي 
قطر  ساره محمد رجب حاجى اشكناني  

البحرين  سعيده محمد احمد  عبداللطيف الدوسري 
عمان  سليمه عوض خميس العلوي  

االمارات  سميحه محمد سليمان  احمد عبود احلضرمي 

الكويت  شعيب محمد عبداللطيف حسني عبداحملسن املرهون 
قطر  شيخه حسني عبدالرضا اسماعيل اشكناني  

الكويت  شيماء عيسى علي حسن الناصر  
قطر  صباح محمد عبدالله جوليد ابراهيم  

البحرين  عائشه احمد محمد عبدالله حسني  
قطر  عائشه خالد حسن محمد النعيمي  

االمارات  عائشه محمد احمد سالم السالمي  
عمان  عامر زاهر عامر االسماعيلي   

الكويت  عبدالعزيز قناص عدس صالح محمد النمران 
الكويت  عبدالله علي عباس علي محمد الفرس  

البحرين  عبدالوهاب محمد عبدالوهاب آل خليفة  
االمارات  عبير خالد علي سالم ال علي  

السعودية  عالء عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري  
الكويت  علي سيف محمد علي حبيب احلبيب  

السعودية  علي محسن احمد آل حجي   
السعودية  عمر محمد محمد زين العابدين  

الكويت  عهود جويعد بداح محمد الصهيبي  
البحرين  عيسى فريد عيسى عبدالله عاشور  

الكويت  غدير محمد غضبان عبدالله غريب  
االمارات  فاطمة حسن عبدالله حسن احلمادي  
الكويت  فاطمه احمد فرج بن ظفارى  
الكويت  فاطمه عباس حمزه اسماعيل ابراهيم  

االمارات  فاطمه عبدالواحد محمد ابراهيم صياح املرزوقي 
السعودية  لول شاكر سعيد العوامي   
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الكويت  لولوه فالح عبدالله عبدالرحمن العسعوسي 
السعودية  ليلى مبارك طاهر بوحليقه   
البحرين  مبارك عبدالرحمن بركات آل بن علي  

الكويت  مبارك يوسف مبارك يوسف مبارك القبندي 
عمان  محمد اسماعيل محمد اليماني  

البحرين  محمد علي محمد املناعي   
فلسطني  محمد نبيل محمد عبدالعزيز أبوشقره  

الكويت  مرمي حيدر حبيب علي حسن القطان  
عمان  منى سعيد راشد الشكيلي   

البحرين  منير مهدي عبدالرسول عبدالله  
البحرين  منيره عبدالله محمد عبدالرحمن ابوجنمه 

قطر  مها حمد راشد احلجى النعيمي  
عمان  مها سعيد عبدالله اليحيائي  

الكويت  ميثم خليل حسن غلوم سلطان  
االمارات  نوره علي عبدالسالم  محمد عبدالله الزرعوني 

قطر  نوف محمد علي برغش النعيمي  
االردن  هبه وليد اسماعيل الفاعوري  

قطر  هناء عيسى عيسى البكر الكواري  
الكويت  وضحه يوسف سعيد خميس السعيد  

قطر  وضحى احمد عبدالله محمد املفتاح  
البحرين  وفاء ابراهيم علي احمد مبارك احلايكي  
البحرين  وفاء عبدعلي محمد علي   

٢٠٠6
البحرين  احمد باقر مهدي الستراوي   

الكويت  احمد محمد اجلار الله احلسن اجلارالله  
قطر  اروى مسعد محمد احمد العولقي  

الكويت  اسماء راشد محمد درويش الدرويش  
قطر  الشيماء محمد عبدالله محمد اسماعيل  

الكويت  اماني راجح حمد بن هادى زوّير  
البحرين  امل حبيب محمد جواد علي ال يوسف  
البحرين  امينة احمد راشد بوصيبع   
السعودية  ايالف أحمد حسن آل ربيع   

عمان  أسراء علي حسن اللواتي   
عمان  بدريه علي ناصر الكلباني   

البحرين  بسام محسن جعفر العرادي   
الكويت  بشاير عبدالعزيز عبدالله عبداحملسن احلماد 
الكويت  جراح عبدالهادي حتالن ضبيان فهد العجمي 
الكويت  حسني رضا باقر رضا باقر بهبهاني  

عمان  حمد خليفه سليمان الكلباني  
الكويت  خالد مسلم عبدالعزيز مسلم علي الزامل  

السعودية  خالد ناصر سعد الصوينع   
السعودية  دانه نادر نصر الشيخ   

الكويت  راضية فاضل علي حسن علي املذكوري  
السعودية  رانيا محمد عيسى البشر   
البحرين  رنا جمعه عبدالله املوسى   
السعودية  رمي حسن علي توفيق االبراهيم  
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البحرين  رمي راشد حسن الضبيب   
قطر  زكية محمد أحمد محمد األنصاري  

السعودية  زينب علي عبدالكرمي الصفار  
الكويت  ساره حسني جبار رمثان طليح العنزي  

السعودية  ساره زكي معتوق آل شبر   
الكويت  سجى سرور سالم سرور سرور  
الكويت  سجى وليد محمد بوقريص   

قطر  سحر سالم علي البريص املري  
عمان  سعاد خميس ناصر السليماني  

االمارات  سلوى سالم خلف ابراهيم احلوسني  
الكويت  سناء عبدالرزاق موسى عبداللطيف العبدالرزاق 

االمارات  سناء نور الدين  كاظم   
الكويت  شيماء حسني شاهني حسني محمد الدشتي 

قطر  صفاء عبد الرضا نيروز  عبدالله جنار  
قطر  عائشه عبدالرحيم يوسف محمد بدخش  

البحرين  عبدالكرمي نبيل عبدالكرمي عفوني  
البحرين  عبدالله أنور عبدالله جاسم اجلودر  

عمان  عبدالله بشير سعيد املنجي   
قطر  عبير عمر عيسى حسن الشيراوى  

البحرين  عيسى عبدالرحمن بركات ال بن علي  
قطر  غالية محمد علي احلرمي   

االمارات  فاطمة راشد محمد علي احلايري  
البحرين  فاطمه السيد علي محمد كاظم الهاشمي  

عمان  فاطمه هاشم عبدالله الهاشمي  

السعودية  فراس محمد شبر الصناع   
الكويت  فرح حسني محمد كرم   
الكويت  فهد علي سليمان علي املهيني  

البحرين  فواز خليل ابراهيم بردولي   
الكويت  جلني سهيل عبدالله علي العيدان  

قطر  لولوه ناصر محمد اجلفالي النعيمي  
عمان  ليلى خليفه بطي النخيلي   

البحرين  ليلى عيسى صالح صالح احلداد  
الكويت  مثني مثقال محمد سرطاوي  

السودان  محمد حسن بله االمني   
الكويت  محمد عادل عيدان محميد اكبر  
الكويت  محمد مشعل محمد حمد العيار  

السعودية  محمد يحيى اسماعيل عزي   
االمارات  مرمي سالم  احلنطوبي   

السعودية  مرمي سعيد صالح آل هزمي   
الكويت  مرمي عدنان محمد جاسم محمد صالح الغريب 

قطر  مرمي علي جنم ثاني الهتمي   
قطر  مرمي فؤاد صالح عبدالسالم احملمود  

الكويت  منال عنبر سيد رجب سيد عمير الرفاعي  
االمارات  منى راشد عبدالله إعبيد ظنحاني  
البحرين  منى منصور أحمد حسن حسني العالي  
البحرين  موزه عبدالرحمن حماد عبداللطيف الدوسري 

الكويت  ميسون محمد هران محارب دغيم العنزي  
الكويت  نادر عيسى علي عبدالرحمن عيسى العسعوسي 
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االمارات  نادية عبيد راشد املطروشي   
الكويت  ناصر احمد ناصر صالح سودان العنزي  

قطر  نوره علي عبدالله آل نشيره املري  
قطر  نوره يعقوب يوسف يعقوب اجلفيري  

السعودية  هديل عبدالله إبراهيم الركبان  
البحرين  هند ابراهيم محمد عبدالرحمن السندي  
البحرين  وفاء راشد جنم عبدالله عيسى النجم  
البحرين  يثرب عبدالعزيز علي أحمد عباس العالي  

الكويت  يوسف جاسم عبدالله صالح احلرز  
الكويت  يوسف صالح  بورسلي   
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الكويت  احمد جابر عثمان يوسف اجمللهم  
الكويت  احمد فيصل فرج حمد مشوط العجمي  

السعودية  احمد محمد أحمد اخلميس  
عمان  اجللندى سالم محمد املسكري  

الكويت  اماني فالح محمد حسني سعد الرشيدي  
الكويت  امينه ابراهيم علي محمد القبندي  
الكويت  انوار عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالله العثمان 

قطر  اميان راشد غلوم حسن موسى  
السعودية  آالء منصور عبداحملسن آل الشيخ  

الكويت  آمنه قاسم علي محمد حسني املشموم  
الكويت  أبرار عبدالله علي عبدالله علي  

البحرين  أمل محمد علي عباس علي العرادي  

البحرين  بدور حسن عيسى حسن الصقر  
السعودية  بسمه حسني عبدالكرمي اجلامد  
البحرين  جمانه محمد جعفر  محمد العريض  

عمان  حسن تقي علي اللواتي   
البحرين  حسني رضا علي عبدالله ابراهيم  

السعودية  حسني عادل راشد آل غامن   
عمان  حصه ابراهيم محمد البلوشي  
عمان  حليمه حمدان سيف الربيعي  

الكويت  حمد عبدالرزاق حسني عبدالله علي القطان 
الكويت  حنان حامد محمد عبدالرحمن مندني  

عمان  حنيفه كرم عبدالكرمي البلوشي  
السعودية  خالد منصور عبدالرحمن القاسم  

الكويت  خالد يوسف خالد عبدالعزيز ابراهيم اجلناعي 
الكويت  خليل ابراهيم حسن محمد جاسم الشويكر 

البحرين  دانه عيسى عبدالله عجالن ابراهيم  
البحرين  دالل جعفر علي  مكي نيسر   

الكويت  دالل عبدالله حسن  عبدالله اخلضير  
السعودية  رانيه علي حسني القديحي   
السعودية  رنا عبداحملسن أحمد الذكير   
السعودية  زهره عبداجمليد حسن الفرج   
البحرين  زينب ابراهيم  محمود سلمان  محمد شهاب 
البحرين  زينب عبداحلي علي احمد العوضي  
البحرين  ساجده عبدالكرمي عبداحلسني يعقوب سبت 
البحرين  ساره خليل إبراهيم علي   
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البحرين  سعديه ناصر عبداللطيف سراج الدين سرواني 
الكويت  شيخه مبارك حمود ناصر امان  

البحرين  صفاء حسني نوروز حسني غلوم  
السعودية  طالب محمد جواد بوحليقه   
االمارات  عائشه محمد عبيد سالم   
الكويت  عبدالرحمن صالح منصور عبدالله اجلاسم 

البحرين  عبدالله محمد حسن عبدعلي حسني الدرازي 
االمارات  عبدالله محمد عبداملقصود الرصاصي  

السعودية  عبدالهادي جاسم حسن القرقوش  
الكويت  عبير عبدالله عربود شنوف الراشد البذالي  
اليمن  عالء عمر عبدالرحمن باوزير  
عمان  علي مرتضى  محمد   

الكويت  عمار فاضل علي حسن علي املذكوري  
الكويت  غيداء وليد عبدالله عبدالرحمن حسني مندني 

البحرين  فاتن عبدالعزيز محمد صالح العباسي  
سوريا  فادي غسان  مراد   

الكويت  فاطمة جاسم عباس حسن احمد الشراح  
البحرين  فاطمة مهدي عبدالهادي بن رجب  
البحرين  فاطمة يوسف جنم يوسف   
االمارات  فاطمه حسن حمدان سيف عبيد العلكيم  
الكويت  فاطمه عبدالله سليمان عثمان الدوسري  
الكويت  كوثر عابر صبر شنات الشمري  

البحرين  محمد حسن غلوم عباس باقر حسن  
البحرين  محمد حسني مال محمد حسني احمد  

الكويت  محمد عبدالفتاح سليمان خالد البدر  
البحرين  محمد عبدالنبي عبدالله حسني آل سيف  
البحرين  محمد محمود احمد عبدالله محمد حسن 

الكويت  محمد ناصر فهيد محمد العجمي  
السعودية  مختار محمد فايز جواد بوحليقه  
السعودية  مرمي جواد علي البشر   
االمارات  مرمي راشد  ظنحانى   
االمارات  مرمي سليمان  الظاهري   
البحرين  مرمي عبدالرزاق علي حبيب احمد  
البحرين  منال السيداحمد محمد عبداجلليل  

السعودية  منصور عبدالله محمد مريع  
االمارات  منى حسن جاسم حميد الزعابي  

عمان  منيره ماجد سالم اخمليني   
السعودية  مينال عبدالرزاق عبدالله آل عبداحلي  
البحرين  جنالء محمود غلوم حسن شمسي  
البحرين  نسيم يوسف أحمد فهد   

الكويت  نهال جاسم محمد اسماعيل   
البحرين  نهى حرب حسني مصطفى العمري  

الكويت  نوار ابراهيم عبدالرحمن عبدالله جمعان اجلمعه 
البحرين  نور محمد جابر الفردان   
البحرين  نور يوسف احمد علي محمد احلمادي  
البحرين  نوره عبدالرحمن راشد عبدالرحمن السعد  
البحرين  نيله جمال محمد احمد بوشقر  
البحرين  هدى حميد علي محمد محسن العصفور  
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عمان  هدى سالم عبدالله البادي   
الكويت  هديل عالءالدين ميرزا على موسى السليمي 

البحرين  هيا عيسى علي خليفه آل خليفه  
البحرين  ورود علي جاسم حسني   
السعودية  ياسمني عبدالله حسن كالي   

٢٠٠٨
السعودية  احمد خالد احمد بخش   

سوريا  احمد درويش  شهدا   
السعودية  احمد رياض احمد املصطفى  
البحرين  ازهار عباس أحمد صالح   

السعودية  العنود محمد سعيد القحطاني  
السعودية  امينه راضي احمد اخلواجه   

الكويت  اميان عيسى خليل عبدالله غلوم القطان  
الكويت  أحمد سعدون سعود طاهر عثمان السالم  

السعودية  أحمد سلمان علي بوصبيح   
الكويت  أحمد عادل فهد معتوق إبراهيم العسالوي  

السعودية  أحمد عبدالله علي القشيري  
البحرين  أحمد محمد باقر سعيد   

الكويت  أحمد محمد سعيد خميس السعيد  
السعودية  أريج صالح محمد ربيعة   
السعودية  أسامة عبدالله محمد العايد  

عمان  أميره جمعة صالح الغيالني   
عمان  أميره سالم حمد الصباحي   

البحرين  أمينة سلمان عبدالوهاب سالم محمد طالق 
السعوديه  إسراء عبدالرزاق محمد آل سيف  
البحرين  حامد علي حسن يوسف حسني  

السعودية  حسني علي حسن القريني   
الكويت  حسني علي ياسني محمد الطراح  

البحرين  حصة مبارك عمرو العماري   
السعودية  حنان عبداجمليد عبدالله املؤمن  
البحرين  خاتون حسني السيدإبراهيم علوي شبر  
البحرين  خديجة جاسم حسن علي العرادي  

الكويت  دانه جاسم حجي موسى الغيص  
الكويت  دالل عبدالعزيز راشد محمد املال  

البحرين  رباب علي حسني مال الله   
البحرين  رحاب ميرزا عبدالله عباس محمد  

السعودية  رشا عبدالعزيز بدر العتيبي   
البحرين  روان املعتز بالله حلمي أحمد اآلغا  

السعودية  رمي عبدالستار صالح البراهيم  
الكويت  ريهام فاضل إبراهيم خزعل إبراهيم الفيلكاوي 

السعودية  ريهام محمد محمد العبداجلبار  
السعودية  زهراء منصور عبداحملسن آل الشيخ  
السعودية  زينب احمد جواد بوحليقه   
البحرين  زينب أحمد علي أحمد عباس العالي  
السعودية  زينب صالح علي الهمل   
البحرين  زينب صباح سلمان السلوم   

الكويت  زينب محمد حسن غلوم حاجي مقيم  
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عمان  سارة احمد يوسف البلوشي   
السعودية  سلمى محمد صالح السليمان  

الكويت  سليمان علي محمد حاجي علي  
عمان  سمية حمد زهران احلامتي   

السعودية  سوكينه سعيد صالح آل هزمي  
السعودية  شدى زكي مهدي اجلشي   

الكويت  شيماء ابراهيم عبدالله محمد محمد اخلزام 
البحرين  شيماء عيسى منصور محمد العكري  
البحرين  صهيب محمد االمني احمد منصور مؤمن  

الكويت  طالل نبيل محمد عبدالواحد األيوب  
االمارات  عائشة خليفة محمد سعيد احلمر الزعابي  
الكويت  عائشة فهد عبدالرحمن داود السنان  

السعودية  عبداحلكيم محمد أحمد السالم  
السعودية  عبدالعزيز علي عبدالعزيز احلسن  

عمان  عبير محمد علي آل مكي   
البحرين  عفاف عبداملنعم رمضان ناصر علي  

السعودية  عيسى محمد عيسى البشر   
البحرين  غادة إبراهيم علي عبدالله   
البحرين  غادة محمد عواد حسانني اخلطيب  
البحرين  غدير يوسف عبدالله بن حمدان  
البحرين  فاضل الشيخ منصور محمد سلمان الستري 

السعودية  فاطمة حسن عبدالله آل الشيخ  
الكويت  فاطمة حسني حاجي طاهر عبدعلي  

البحرين  فاطمة عبدالله ألبي محمد   

السعودية  فالح ظافر مطلق الشكرة   
الكويت  في ناصر حسني علي ناصر النجدي  
الكويت  لولوه محمد مصطفى محمد صالح إسحاق 

عمان  ماجده سعيد عبدالله اليحيائي  
السعودية  محمد احمد حسن املناسف   
السعودية  محمد خالد عبدالرحمن اجلغيمان  
السعودية  محمد يوسف محمد األحمد  

الكويت  مرمي جمال فهد عمر السري  
الكويت  مرمي مبارك عبدالله صالح مبارك بدو  
الكويت  منال حمد مبارك عوض سليمان العازمي  

السعودية  منصور سعيد منصور املرهون  
البحرين  منى أحمد عبدالعزيز احمد عون  
السعودية  منى عبدالغني عبدالوهاب آل حمود  
البحرين  منى عبداملنعم رمضان ناصر علي  

الكويت  مهدى عبدالرسول احمد موسى الصحاف  
الكويت  مي شاكر محمود عبدالرحمن فرحان املغربي 

السعودية  ناصر عبدالوهاب ناصر املتعب  
البحرين  نسيم فيصل منصور عبدالله العلوان  

السعوديه  نواف عقيل مطلق الشمري   
البحرين  نوره داود حسني علي املانع   

السعودية  هبه عبدالرؤوف علي الشماسي  
عمان  هدى حسن سليمان البدواوي  

الكويت  هيا فهد عبدالرحمن داود السنان  
الكويت  وفاء بدر سليمان داود الدويسان  
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البحرين  ياسر علي أحمد علي عبدالله مال الله  
السعودية  مين منصور محمد آل  منر   

٢٠٠9
السعودية  ابرار عمر عبدالعزيز الفرج   
البحرين  احمد عبدالعزيز ابوزيد عبدالعزيز سعيد  
البحرين  احمد غازي احمد يعقوب سليس  

السعودية  اريج نزيه فهمي شهابي   
البحرين  اسامه ابراهيم محمد حسني العلوان  
البحرين  اميان عبدالعزيز حسن مراد   
فلسطني  اميان نزيه كايد علي   

السعودية  امين عثمان ناصر احملرج   
عمان  آمال محمد سيف الشيدي   

السعودية  أمل خالد سعيد الناجي   
البحرين  أمينة عيسى علي طاهر جواد  

السعودية  أميان حمد سليمان الشمري   
السعودية  بدر خشمان محمل العصيمي  
السعودية  بدر كمال عمر طياره   
البحرين  بشرى حميد علي محمد محسن العصفور  

عمان  بلقيس علي عيسى االسماعيلي  
السعودية  بندر علي محمد احلازمي   

عمان  ثرياء جمعه صالح الغيالني   
الكويت  ثنيان مساعد ثنيان احمد العميري  

السعودية  حسني جمال احمد الزاير   

البحرين  حمده أحمد خليفه حمد النشمي  
الكويت  حنان عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم أسد 

السعودية  خديجه عبدالرزاق أحمد املاء  
الكويت  خديجه محمد حاجى حسني  

البحرين  خديجه محمود حاجي اكبر الشهابي  
الكويت  داوود امير طاهر جاسم حسني الشمالى  

السعودية  دعاء شريف حسني الصالح   
السعودية  دنيا اسحاق يعقوب الشيخ يعقوب  
السعودية  رانيا شاكر عبدالله اخلباز   
البحرين  روان خليل ابراهيم مطر   

السعودية  رينا علي عمر الطوق   
الكويت  زهره محمد حاجى حسني   

البحرين  زيد سفيان عبدالقادر االرحيم  
البحرين  زينب جعفر عبدالعظيم مكي علي  
البحرين  زينب جعفر محمد مكي عمران  
البحرين  زينب حبيب محمد صالح التاجر  
البحرين  زينب خليل محمد صادق الساعاتي  
البحرين  زينب علوي حسني جعفر   
السعودية  زينب فوزي عبدالعظيم الفرج  
البحرين  ساره صالح يوسف علي رضي  

الكويت  ساره عيد سلطان سويد فرحان السهلى  
السعودية  سعد منصور فهد البكر   

عمان  سكينه عبدالله أحمد    
السعودية  سلمان عبدالله محمد الغليقه  
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السعودية  شفاء حسن رضي الزاير   
البحرين  شهاب الدين محمد حسن علي القليوبي  

الكويت  شيخه سلمان غنيم عبدالله السالم  
السعودية  صالح عبدالرحمن صالح احلناكي  

الكويت  صباح بدر احمد عبدالله املالك الصباح  
السعودية  صدوف حبيب احمد األسود   
السعودية  صفاء ناصر عيسى العبدرب األمير  

الكويت  صيته محمد عبدالله حذيان حصوان العجمي 
اجلزائر  عائشة   مياني    

البحرين  عائشه انور عبدالله اجلودر   
الكويت  عائشه خالد عمار عبدالعزيز العمار  

السعودية  عبدالرحمن عبدالله حمد احلميزي  
السعودية  عبدالعزيز سعد عبدالعزيز السحيم  
السعودية  عبدالعزيز فنيسان مريبد العنزي  
السعودية  عبدالعزيز فهد عبدالعزيز اخلراشي  

الكويت  عبدالكرمي عيسى عبدالكرمي عيسى املعيصب 
السعودية  عبدالله حمد عبدالله الصقعبي  
السعودية  عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل ثنيان  

الكويت  عبير حيدر مختار سفنديار محمد كمال  
البحرين  عذوب عبدالعزيز سلطان علي حسن احلمادي 
االمارات  عزه خلفان سعيد خلفان الكندى  

عمان  عفراء سعيد عبدالله اليحيائي  
الكويت  على يوسف عبدالكرمي عباس حسني زنكوى 

السعودية  علي زكي عبدالله آل نصر الله  

الكويت  علياء رشيد محمود محمد اجلاسم  
الكويت  عيسى مرزوق يوسف غنيم الغنيم  

البحرين  فاطمة عبداجلبار ماشاء الله عبدالكرمي  
البحرين  فاطمه احمد عبدالله محمد  
االمارات  فاطمه السيد احمد السيد محمد املوسوى  
البحرين  فاطمه عبداالله رمضان ناصر علي  
االمارات  فاطمه على صفر املاجدى   

السعودية  فاطمه محمد أحمد آل زاهر   
البحرين  فجر جمعه عبدالله محمد املوسى  
السعودية  فراس جواد عبدالرحمن اخلروف  

الكويت  فيصل سليمان ابراهيم جاسم محمد سليمان القناعي 
السعودية  فيصل عائض عبدالرحمن العتيبي  

عمان  كوثر سلمان محمد اللواتي   
االمارات  ليالي سعيد مبارك عبيد الزحمي  

السعودية  ماجد عبدالله حسن البخيت  
السعودية  ماجد محمد نافع العنزي   
البحرين  مجيد محمد عبدالله يوسف حيدر  
البحرين  محمد احمد رستم غلوم محمد  

الكويت  محمد حامد عبدالله مبارك محمد السنافي 
السعودية  محمد حبيب عبدالله آل شهاب  
السعودية  محمد سرور جعفر الساده   
السعودية  محمد عبدالرحمن محمد الزامل  

الكويت  محمد عبداحملسن ابراهيم محمد حسني الصايغ 
البحرين  محمد علي حميد عبدالله محمد الشعبان  
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البحرين  مرمي احمد عبدالرحمن اخلاجة  
البحرين  مرمي عبدالله يوسف علي قراطه  
البحرين  مرمي محمد كاظم جعفر حسني آل عمران  

السعودية  منال عيسى علي املالء   
االمارات  منى عبدالله محمد على احلايري الظنحاني 

السعودية  منير محمد مهدي اخلاطر   
السعودية  مها فالح مشعان العتيبي   
البحرين  مها محمود محمد علي العريض  
البحرين  مي صالح يوسف حسن ساتر   

السعودية  ندى عبدالرزاق محمد اليوشع  
السعودية  نوره حسن باقر الفرج   
البحرين  نوره عبدالعزيز محمد سيف جمشير  

السعودية  نوف رياض عبدالله الوطبان   
الكويت  هشام عبدالرحيم محمد ابراهيم املهينى  

البحرين  هند احمد عبدالله عيسى اجلنيدي  
السعودية  وئام عبدالله حسني آل حبيل  
السعودية  وائل عبدالله ضيف الله العنزي  
السعودية  والء احمد حسن آل ربيع   
السعودية  ياسر احمد شرف العوامي   
السعودية  ياسمني زهير عبداالله الوحيد  

الكويت  يحيي اسماعيل داود علي رجب األنصاري  

٢٠1٠
السعودية  اباء علي حسن اخلنيزي   
البحرين  احمد حسني عبدالعزيز حسني علي كاظم  

الكويت  احمد عبدالوهاب حسن عبدالله محمد القالف 
الكويت  احمد عناد صبر شنات عواد الشمرى  

البحرين  ازهار محمد باقر سعيد   
الكويت  اسراء صادق عبدالوهاب حسن علي القطان 
الكويت  اجلازى عبدالهادى سعدون العبدالهادى العتيبى 
الكويت  الهنوف فهد عبدالرحمن على حسن الكندرى 
الكويت  انوار فيصل احمد محمد احمد الكندرى  

البحرين  اميان احمد عبدالله غلوم دشتي  
الكويت  اميان عجيل بدر سعود ظاهر الظفيرى  

السعودية  اميان مقداد معتوق املشور   
السعودية  أحمد ابراهيم أحمد الرجال   
السعودية  أحمد محمد علي كاظم املطر  
البحرين  أماني محسن محمد علي منصور العريض  

السعودية  أمل زكي حسن العوامي   
عمان  أميرة ابراهيم عبداخلالق الرئيسي  

البحرين  أمينه عبداجلبار ماشاء الله عبدالكرمي  
السعودية  أنوار عبداللطيف عبدالله الرويعي  
البحرين  بتول حسن غلوم عباس باقر حسن  

الكويت  بتول يوسف يعقوب يوسف على بوعباس  
السعودية  بدر فالح مشعان العتيبي   
السعودية  بدر مناحي صلبي العنزي   
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السعودية  بشار جعفر أحمد بوخمسني   
عمان  جمعه سعيد جمعه العرميي   

السعودية  جواهر سعيد يحى الغامدى   
البحرين  حسن جواد رضي حسن محمد العالي  

السعودية  حسن عبداجلليل عبداحملسن احلواج  
الكويت  حسني سالم مطر هالل فراج الشمري  

البحرين  حسني عيسى رضي محمد العرادي  
السعودية  حسني نادر نصر الشيخ   
السعودية  حكيمه عبدالرزاق عبدالعظيم الفرج  
السعودية  حمود سحي سجوان السهلي   
البحرين  حنان حسني عبدالرحيم حسني  
البحرين  خاتون عبدالهادي ابراهيم جعفر احمد  

السعودية  خديجه ياسني عبدالله الهاشم  
عمان  دعاء محمد حسن اللواتي   

السعودية  رائده فؤاد حسن بوجباره   
الكويت  راشد خزعل راشد خلف خزعل  

السعودية  رباب عبدالله مهدي الداوود   
البحرين  رباب محمد حسني احمد اخلياط  

السعودية  رشا مرشد صالح العواد   
البحرين  رقيه جعفر علي مكي نيسر   

السعودية  زهراء صالح فردان الشويخات  
السعودية  زهراء عبدالله سلمان آل ناصر  
السعودية  زهراء علي معتوق جليح   
السعودية  زينب عبداحلميد احمد الناجي  

السعودية  زينب علي عبداحملسن اجلشي  
البحرين  زينب مكي عباس محمد زاير عبدالله  

الكويت  ساره مجبل جيجان ضحوى سلطان العنزي 
السعودية  سالي عبدالله محمد العبداحملسن  
السعودية  سعيد علي سعيد الشدوي   
السعودية  سكينه سعيد تقي آل طالق   
البحرين  سماره مؤمن محمد فاضل الريفي  
البحرين  سوسن علي عبدالله كاظم   

لبنان  سيرين عاطف  حسن   
السعودية  شيماء حسن عبدالله آل الشيخ  
البحرين  صفيه السيد محمود سعيد خلف املوسوي  
البحرين  عائشه خميس محمد الكعبي  
البحرين  عائشه صباح عبدالله صباح سند البنعلي  

الكويت  عائشه عبدالرزاق عبدالرحيم عبدالعزيز العوضي 
الكويت  عباس مصطفى عباس قمبر معرفى  

السعودية  عبدالرحمن سعود سالم احلماد  
السعودية  عبدالرحمن عادل عبدالله باشا  

الكويت  عبدالرحمن عبدالله عيسى يوسف محمد الشاهني 
الكويت  عبدالعزيز جالل خليل عبدالله القطان  
الكويت  عبدالعزيز عبدالله حسن عبدالله اخلضير  

البحرين  عبدالعزيز محمد عبدالقادر املطاوعه  
الكويت  عزيزه بدر علي احمد مظفر   

البحرين  عالء الدين عابدين عبدالله عبدالعزيز يعقوب 
البحرين  علي تقي مال علي عبداجمليد رضي  
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السعودية  علي حسني حجي احلداد   
البحرين  علياء محمد علي حسن علي  

الكويت  عمر حسن علي حسن الهنيدي  
الكويت  عمر وليد عبدالله عبدالرحمن حسني مندنى 

البحرين  فاطمه جاسم عبداملهدي عبدالله كاظم  
السعودية  فاطمه عبداحلميد حسن ابورشيد  
البحرين  فاطمه عبدالله يوسف محمد املطوع  

السعودية  فاطمه علي عبداحملسن اجلشي  
السعودية  فاطمه فوزي أحمد آل حمد   
البحرين  فاطمه فيصل احمد كاظم محسن احللواجي 
البحرين  فاطمه نبيل محمد ابوالفتح علي ابوالفتح 

الكويت  فاطمه نبيل يوسف محمد صالح فرس  
السعودية  فاطمه هالل حسن الوحيد   

الكويت  فهد ناصر فهد ناصر هادى الهاجرى  
الكويت  فهد هزاع قويعان نامي مبارك الهاجري  
الكويت  كوثر عبدالله على عبدالله على  

السعودية  ليلى عبدالله سليمان بوحليقه  
البحرين  ماريا محمد عبدالرحمن محمد رمضان  

الكويت  مبارك عبداحملسن سليمان عبدالله محمد العقيلي 
السعودية  محمد احمد محمد الديري   
البحرين  محمد باسم محمد علي مصطفى عوض  
البحرين  محمد عادل احمد حامد عبدالله  
البحرين  محمد عبدالرزاق عبدالله احمد غربال  

السعودية  محمد عبدالعزيز حميدان الثمالي  

السعودية  محمد مسلم عبدالله العيسى  
السعودية  محمد منصور سعيد اجلشي  
السعودية  مروه عصام علوان البيات   
البحرين  مرمي راشد سعد ظافر الدوسري  

السعودية  مرمي سعيد تقي آل طالق   
البحرين  مرمي مصطفى السيد محمد احلسيني  

عمان  منى مرهون سعيد املعمري   
االمارات  مهره نور الدين  كاظم   

عمان  مياء عامر سالم العامري   
السعودية  ناديه حمد صالح املطوع   
السعودية  نهال ناجي عبدالله البراهيم  
البحرين  نواره عصام قاسم محمد بهزاد  

الكويت  نوره محمود عبداخلالق عبدالله النورى  
الكويت  نوف فيصل تركى عبدالله السعدون  

السعودية  نوف نائل نورى اخلضيرى   
السعودية  هبه محمد عبدالله آل ربح   
البحرين  هدى سعيد علي موسى السهالوي  

الكويت  هدى نادر عبدالله حبيب غالم احلبيب  
السعودية  ياسمني ماجد علي املصطفى  

٢٠11
السعودية  اباء احمد محمد آل خميس   

الكويت  ابراهيم بدر ابراهيم الصالح الرخيص  
الكويت  احمد بدر رجب حسني رضا   
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البحرين  احمد كاظم جعفر احللواجي  
البحرين  احمد محسن املغربي ابراهيم شيحه  

الكويت  اسراء وليد عبدالله عبدالرحمن حسني مندني 
السعودية  اسماء عبدالله علي البراهيم  
السعودية  االء محمود عبداجمليد البخاري  
البحرين  امل عباس عبدالله مكي احمد  
االمارات  امنه عبدالله حسن محمد   
البحرين  امنه محمد طيب عبدالقادر اسماعيل العوضي 
البحرين  امينة حسن احمد حسن قائدي  
البحرين  امينه عبدالرحمن يوسف عبدالرحيم اسماعيل 
البحرين  اميان حسن علي عيسى   

السعودية  أحمد عبدالرزاق احمد املاء   
السعودية  أروى علي حسن اخلنيزي   
السعودية  أريج سعد حمود العتيبي   
السعودية  أسامه محمد علي قاسم السمر  
السعودية  أمل عبداجلليل مبارك ابوالسعود  

عمان  أمل هالل سليمان املعمري   
السعودية  أنس عبدالله عبدالغفار عبدالرحمن  
البحرين  أمين محمد شرف محسن اخلباز  
االمارات  إميان سعيد مبارك عبيد الزحمي  

السعودية  باسم عبدرب األمير عايش العلي  
السعودية  بدر مؤيد جعفر آل ماجد   

الكويت  بشاير بدر ناصر علي ناصر القطان  
السعودية  بندر محمد مبارك الدوسري  

السعودية  بنني انور محمد الكفير   
السعودية  جمانه طالل ناصر حريرى   

الكويت  جنان ماجد سلطان احمد ساملني  
عمان  حبيبه محمد سالم احلارثي   

البحرين  حسن عبداجلبار يوسف احمد حسني  
الكويت  حسني خليل محمد علي نور الدين  

البحرين  حمزه ميرزا غالم رضا ميرزا عبدالله  
السعودية  حوراء خضر محمد الشاخوري  
البحرين  حوراء محمد حسني احمد اخلياط  

الكويت  خالد عبدالله يوسف عبدالله املال اجلداوي 
السعودية  خالد علي محمد آل مستنير  
البحرين  خديجه امتياز طفيل غالم مرتضى  

السعودية  خلود سامي جواد ابوحليقة   
الكويت  دالل بدر عبداحملسن احمد الدويسان  
الكويت  دالل صالح خالد صالح راشد العجيل  
الكويت  دالل يعقوب جعفر حسني محمد ابل الكندري 

السعودية  رباب مهدي محمد احلماقي   
السعودية  زهراء حسن عبدالله آل حمد  
البحرين  زهره عبداحلسني ادريس علي  
البحرين  زهره ميرزا عبدالله عباس محمد  
البحرين  زينب جعفر حسن حبيل   
البحرين  زينب محمد علي احمد عبدالله  
البحرين  زينب محمود عبدالنبي حسن اخلاجه  
البحرين  زينب ناصر خليفه املصلي   
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السودان  ساره صالح عثمان دفوعه   
االمارات  ساره محمد ابراهيم  رابوى الرميثى  

السعودية  سعاد يحي عبدالله اخملرمي   
السعودية  سلمى مبارك طاهر بوحليقه  
السعودية  شريفه ميرزا عبدالله الصليبي  
السعودية  شفاء محمد احمد آل زاهر   
البحرين  شيخه ابراهيم عبدالله علي العرادي  

السعودية  شيخه مجهز سفر العتيبي   
البحرين  صالح محمد صالح  علي عبدالله  

عمان  صاحله خليفة علي الكيومي   
البحرين  صفاء محمد يوسف حسني   
البحرين  ضحى راشد حسن راشد اجلودر  

عمان  عائشة ابراهيم علي البلوشي  
البحرين  عائشة يوسف احمد علي محمد احلمادي  
البحرين  عائشه محمد حسن محمد غريب  

السعودية  عبدالرحمن عبداحلميد عبدالله العمران  
اليمن  عبدالرحمن محمد حسني عطيه  

السعودية  عبدالعزيز خالد عبدالعزيز املبارك  
البحرين  عبدالقادر سفيان عبدالقادر االرحيم  
البحرين  عبدالله اسماعيل عبدالله اسماعيل محمد 

الكويت  عبدالله فاضل جاسم محمد علي السقاي  
السعودية  عبدالله فوزي عبداحلميد نور  
السعودية  عبدالله محمد احمد الشمراني  
السعودية  عبداجمليد غالب عماش العمري  

البحرين  فاطمة السيد جميل شبر حسني ناصر السماك 
السعودية  فاطمة زهير عبدالله الوحيد  
السعودية  فاطمة سعيد حسن الغاوي   
السعودية  فاطمة عبدالله حسن العوامي  
السعودية  فاطمة عبدرب الرسول معتوق الصفار  
البحرين  فاطمة علي احمد علي عبدالله مال الله  
السعودية  فاطمه زكي سلمان ربح   
السعودية  فاطمه زكي علي العلي   
السعودية  فاطمه شاكر عبدالله آل سالط  
السعودية  فاطمه منصور احمد آل حمد  
السعودية  فداء محمد حسن آل عريف   

سوريا  فراس محمد متيم حداد   
الكويت  فهد بدر فهد حمود ابراهيم الباز  

السعودية  فيصل عبدالعزيز عبداللطيف املالء  
السعودية  ملى مروان كمال القباني   
البحرين  ليلى عبداجلليل ابراهيم منصور املطوع  

السعودية  مبسام حسن محمد علي أبو السعود  
الكويت  محمد امين خالد احمد محمد الرويشد  

السعودية  محمد عائض بنيه الردادي   
السعودية  محمد عبد العزيز سالم باقارش  

الكويت  محمد عبدالرزاق موسى عبداللطيف العبدالرزاق 
السعودية  محمد عبدالله سعيد الغامدي  

الكويت  محمد علي حسن عبدالله ابراهيم البحراني 
الكويت  محمد علي عبدالله علي حسني امليرزا  
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البحرين  محمد علي مبارك محمد مبارك احلمر  
البحرين  محمود نعيم احمد محمود مصطفى  

السعودية  مروه علي يوسف التاروتي   
الكويت  مرمي عبدالله سالم علي سالم الراشد  

السعوديه  مرمي عبدالواحد نصر مشيخص  
البحرين  مرمي محمد عبد علي حسني كاظم الدرازي 
البحرين  معصومة جعفر عبدالعظيم مكي علي  

السعودية  منى عبدالله محمد التريكي  
السعودية  منيره احمد عبدالله العفالق  

الكويت  نادية سليمان ابراهيم جاسم محمد سليمان القناعي 
الكويت  ناصر صالح احمد يوسف النصف  

السعودية  ناصر محمد ناصر السيف   
السعودية  ندى سعيد حسن الغاوي   
السعودية  ندى عادل سعيد الناجي   
السعودية  نور خالد سعيد الناجي   
البحرين  نور رياض علي احمد ضيف   

السعودية  هدى عبدالرحمن علي مهيني  
السعودية  هشام احمد محمد العمري   

العراق  هند عبداجلليل خلف اخلزرجي  
عمان  والء أسدالله احمد العجمي   

السعودية  والء عباس رضي الشماسي   
السعودية  والء مصطفى سلمان العلى   

الكويت ياسمني باسل عبداجمليد عبدالنبي علي النقى 

 ٢٠1٢
البحرين  ابراهيم جهاد ابراهيم قاسم اجلودر  
البحرين  احمد ابراهيم محمد احمد سيد احمد عسل 

الكويت  احمد سالم احمد سالم بن علي الشحي  
البحرين  احمد عبدالله احمد منصور رضي  
البحرين  اسماء صالح علي جادالله   

عمان  ّاسيا سليمان محمد البوسعيدي  
اجلزائر  احلسني   قله    

البحرين  السيد علي عيسى ابراهيم عيسى عبدالله احملاري 
البحرين  املاس محمد اقبال عبدالرسول ملك  

الكويت  امنه فاضل محمد حمزه عباس الكوت  
عمان  اميرة ناصر محمد اللمكي   

الكويت  انفال قاسم قاطع على طاهر  
الكويت  اوضاح محمد علي عبدالله عيسى الهولى  

السعودية  اميان عبدالعزيز ضيف الزاير  
السعودية  اميان هشام كمال الفارس   
البحرين  آالء أحمد عبداحلسني علي إبراهيم  

السعودية  آيات حسني عوض احلماده   
البحرين  آيات عبدالله محمد احلربي   
البحرين  أحمد أنور عبدالله جاسم اجلودر  

تونس  أماني علي  عامر   
البحرين  أمل جعفر علي عبدالله طريف  

السعودية  أمنيه عبدرب الرسول عبدالله القصاب  
السعودية  أميره عبدالرزاق جعفر آل دبيس  
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العراق  أنس عبدالناصر  فالح   
السعودية  إميان عبداملنعم حسن اخلنيزي  

الكويت  بدر عدنان بدر مكي حمود املتروك  
عمان  بسمله قاسم حبيب اللواتي   

السعودية  بلقيس علي معتوق السلمان   
السعودية  بندر ناصح شنيف العنزي   
البحرين  حسن علي يعقوب عيسى يعقوب احلداد  
البحرين  حسني عبداألمير صالح علي عبدعلي  
البحرين  حصه ياسر علي عبدالكرمي عبدالكرمي  

الكويت  حنان بدر سليمان داود الدويسان  
السعودية  خديجه علي مكي آل ناس   
البحرين  خلود فيصل جاسم مكي مهدي  

السعودية  خلود محمد عبدالوهاب اخلرس  
السعودية  دعاء حسني محمد آل حريز   
السعودية  دعاء منير جابر الصفواني   

الكويت  دالل احمد محمد عبدالله على  
البحرين  رحمه حميد علي محمد محسن العصفور  
البحرين  رنا نظام الدين صالح عبدالله كمشكي  

السعودية  روان جاسم حسن الغاوي   
الكويت  زكية ياسني محمد علي طاهر العنزي  

البحرين  زين طارق حسن ابراهيم بوكمال  
البحرين  زينب ابراهيم طاهر حسن هباش  

الكويت  زينب خليل ابراهيم ابل علي ابل اشكناني  
السعودية  زينب رضا عبدالله ال شعبان   

البحرين  زينب عبدالغني جعفر عبدالله املسباح  
السعودية  سارة احمد عبدالله العفالق   
البحرين  ساره اسماعيل عبدالله فضل محمد  

السعودية  ساره علي صالح العامري   
البحرين  ساره محمد يوسف السيد محمد  
السعودية  سلمى عباس ابراهيم آل حماد  
السعودية  سلمى محمد حسني البقشي  
السعودية  سمر سمير باقر الشيخ   
البحرين  سناء ابراهيم عيسى محسن علي العلوي  

السعودية  سهيله سالم احمد حكمي   
السعودية  سوزان محمد زهير كمال القبانى  
البحرين  شوق محمد أحمد محمد أحمد السورتي  
البحرين  شيخه سامي عبدالرحمن محمد اجلودر  

عمان  شيماء عبدالله أحمد الشحي  
الكويت  شيماء وجيه حمود عبدالله حمود القالف  
الكويت  صالح يعقوب يوسف احمد ابراهيم االنصاري 

البحرين  عائشه ابراهيم عبدالرحمن احمد املطاوعه 
عمان  عائشه علي محمد البلوشي   

البحرين  عائشه عيسى سلمان ابراهيم عبدالعزيز اجلودر 
الكويت  عصام نبيل محمد عبدالواحد االيوب  
الكويت  علي حسني حميدي مطلق ديلج احلريجي  

البحرين  علي محمد باقر سعيد   
السعودية  علي محمد عبدالوهاب اخلرس  

الكويت  علي ناصر علي تقي حجي علي النقي  
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الكويت  عمر فريد أسد عبدالله محمد عمادى  
الكويت  فاطمة جاسم محمد على هاشم العلى  

البحرين  فاطمة حسن سلمان أحمد حسني ال حرز  
السعودية  فاطمة حسن علي آل حماده   

الكويت  فاطمة محمد احمد محمد عبدالكرمي الشرهان 
البحرين  فاطمه جالل عبدالله عبدالرضا السعد  
البحرين  فاطمه سليم يوسف عبدالله حاجي نيا  
البحرين  فاطمه عبدالله عيسى مكي احمد  
البحرين  فاطمه محسن ابراهيم التيتون  

الكويت  فاطمه محسن طالب كاظم اسماعيل االسماعيل 
البحرين  فاطمه منصور علي سلمان الشيخ علي  

السعودية  فاطمه نصر سلمان الفرج   
عمان  فداء احمد خميس العامري   

الكويت  فدك بدر محمد طاهر جاسم حسني الشمالي 
البحرين  فهد خليفه احمد عبدالله خليفه بديوي  

السعودية  فهد عثمان ناصر احملرج   
الكويت  فى خالد عيسى عبدالرحمن يوسف الشعيب 

البحرين  قاسم محمد جاسم علي حسن  
السعودية  ليلى عبدالواحد صالح اخلنيزي  
البحرين  مأوى ميرزا محمد جمعه   

السعودية  محمد جاسم عيسى الزواد   
الكويت  محمد عادل حسني جوهر شهاب  
الكويت  محمد عبدالهادى علي خليل عيسى الشمالى 

السعودية  مرام عبدالله عبدالكرمي آل سقلب  

السعودية  مرمي عبدالرؤف صادق الغزال  
السعودية  مرمي عبدرب النبي منصور الزاير  
البحرين  مرمي فاضل أحمد عيسى حماد  
البحرين  مرمي محمد عبداحلسني محمد العالي  

الكويت  منار عبدالرحمن عيسى محمد القعود  
السعودية  مناهل محمود محمد الدار   
السعودية  مهدي عبدالله مهدي الداوود  
السعودية  مهند عبدالكرمي مريحيل املبارك  

الكويت  مى على عطشان على محمد العنزى  
البحرين  مي مازن محمود محمد عجاوي  
البحرين  ميسم علي عباس علي ابوسعيه  

السعودية  نرجس مهدي حسن البيك   
البحرين  نواره علي عبدالله محمد بهزاد  
البحرين  نور عبدالله غلوم عبدالله   

الكويت  نور فهد عبدالرحمن نوري خيرالله عطيه  
السعودية  نوف عادل سعود البلوشي   

الكويت  هاشم موسى محمد موسى حسن محمد العلي 
الكويت  هدى حسني محمد جابر جاسم الفيلكاوي  

البحرين  هيثم علي ابراهيم محمد سلمان  
السعودية  ياسمني زكي احمد آل سنان   
السعودية  يافعة علي حسني آل ربح   

٢٠13
السعودية  ابرار احمد عبدالله النامي   
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الكويت  ابراهيم محمد عبدالله حسن محمد السعيد 
البحرين  احمد مهند منر يونس اخلطيب  
البحرين  االء عبداالمير يوسف رضي محمد علي  
البحرين  امل ابراهيم محمد حسني العلوان  
البحرين  اميان حسن احمد حسن قائدي  
السعوديه  اميان حسن سلمان النصير   
البحرين  اميان محمد صالح الشيخ عبدالله العرب  

السعوديه  اميان نصر عبدالله آل ياسني  
البحرين  آالء أشرف عبدالعزيز أحمد األنصاري  
البحرين  آالء قاهر علي عبدالله منديل  
البحرين  آالء محمد حسن عيسى مبارك  

السعوديه  آالء مدحت محمود بخاري   
الكويت  آالء مشارى خليفه محمد الفرج  

السعوديه  آمنه حسن منصور الصفار   
عمان  آمنه سليمان محمد البوسعيدي  

البحرين  آيات صالح علي جادالله   
الكويت  أحمد كاظم شاكر متروك مكي املتروك  

السعوديه  بتول عبدالعزيز علي آل قنبر  
الكويت  بشائر ماجد ناصر عبدالعزيز البعيجان  

السعوديه  بيان غسان حسن العجاجي   
الكويت  جراح رياض عبكل معيجل العبكل  

البحرين  جواد عيسى عبدالله حسن عبدالله  
البحرين  حسني عبداجلليل محمد حسني ابورويس  

السعوديه  حوراء حسني عبدالله السالم  

االمارات  خلود خميس علي عبدالرحمن البلوشي  
الكويت  خلود مجبل جيجان ضحوى سلطان العنزى 

البحرين  دعاء احمد قريب الله يوسف عبداجلبار  
السعودية  رحيق عبداللطيف يوسف اليحي  
السعودية  روان حسني عبدالقادر شاهباز  
السعودية  ريان محمد مالك حمدان   
البحرين  رمي جميل احمد سلمان احمد  

السعودية  ريهام زبار خليف العنزي   
البحرين  زكيه السيد محمود سعيد خلف املوسوي  

السعودية  زهراء احمد ابراهيم العوامي  
البحرين  زهراء عادل محمد عابدين محمد  

السعودية  زهراء نزار حسن اخلميس   
البحرين  زهراء يوسف محمد جواد علي ال يوسف  

عمان  زياب خان محمد سليمان بن سرفراز  
السعودية  زينب محمد سعيد احلوري   

الكويت  سارة فوزي مبارك محمد شعيبي  
الكويت  ساره سليمان داود شاهر سنان الشطي  
الكويت  ساره صادق عبدالله عبدالكرمي سراج  

السعودية  ساره صالح عبدالله اخلالدي  
البحرين  ساره محمد مكي حسني محمد الغريب  
البحرين  سحر عباس علي عاشور خليل  

السعودية  سمر علي زينل زينل   
عمان  سهيله مرثد محمد الفارسي  
عمان  شذى خالد محمد الكندى   
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البحرين  شريفه يعقوب محمد عبدالله عبدالغفار  
الكويت  صالح سمير صالح مصلح الشالحي  

االمارات  ضحى راشد محمد علي احلايري الظنحاني 
البحرين  عادل عبدالهادي محمد حسني سلمان العلوان 

الكويت  عباس حسن عبدالله احمد جوهر  
السعودية  عبداالله عثمان علي الغامدي  
السعودية  عرين عبداالله عبدالرحمن مرشد  

الكويت  علي حسني على عبدالرضا سليمان محمد  
الكويت  علي نادر عبداحلميد صالح محمد فرس  

السعودية  علي نزار محمد سعيد اخلنيزي  
الكويت  عمر احمد ناصر صالح سودان العنزى  
الكويت  عمر طالب عبداللطيف عبدالعزيز الرشيد  

البحرين  عمران ناصر عبداللطيف سراج الدين سرواني 
السعودية  عهود سعيد محمد ربيعه   
السعودية  غدير سلمان رشيد الزبن   
السعودية  فاضل عباس محمد حسني الزاير  
السعودية  فاطمه تقي مكي املزين   

عمان  فاطمه سالم سيف الرواحية   
الكويت  فاطمه شاكر محمود محمد مندني شهاب  

البحرين  فاطمه طه محمود فقيهي   
البحرين  فاطمه عباس عبدالله مكي احمد  
البحرين  فاطمه عبدالله احمد عبدالله حسن قمبر  

السعودية  فاطمه يوسف شبيب العلوي   
الكويت  فجر عبدالله عبدالرحمن خليفه حسني بوعركي 

الكويت  فرح عبدالله عبدالرحيم عبدالرضا حسن املطوع 
الكويت  فوزيه ابراهيم محمد اسماعيل اسحق الكندري 

السعودية  فيصل عبدالله صالح احملترش  
الكويت  لولوه علي فهد جاسم الدبوس  

السعودية  ليلى عبداجلليل مبارك ابوالسعود  
السعودية  ماجد سعود بنيان العتيبي   
السعودية  ماريه حسن عبدالله املال   

عمان  محمد أسد الله أحمد العجمي  
البحرين  محمد أشرف أحمد أحمد صالح أحمد  

الكويت  محمد حسني ناصر محمد ناصر احلريتي  
الكويت  محمد فيصل حسن حسني علي اخلواجه  
الكويت  محمد نبيل حمود عبدالعزيز الصقعبى  

السعودية  مرام حسني أحمد البشراوي   
السعودية  مروه سعيد سلمان املصطفى   
البحرين  مرمي حميد منصور احمد ناصر  
البحرين  مرمي عيسى عبدالرسول محمد اخلياط  
البحرين  مرمي هيثم عيسى عبدالرزاق القحطاني  

الكويت  مشاري صالح بدر يوسف على نقى  
البحرين  منار عبدالرحمن مبارك محمد السليطي  
البحرين  منيره علي حسن ناصر حسن اخلزعلي  
البحرين  موزه نبيل راشد سلمان احملميد  

الكويت  ناصر صقر إدهيم شبيب الفاضل  
العراق  ندى عبداجلليل خلف اخلزرجي  

البحرين  نرجس جالل عبداحلسني القصاب  
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البحرين  نور هاشم احمد يوسف السيد  
جيبوتي  هدى سعيد  طاهر   

السعودية  هناء ابراهيم سعيد الدعجاني  
الكويت  وسن بدر حمود عبدالله حمود القالف  

البحرين  يسرى ارشاد اختر علي مصطفى حسني  
البحرين  يوسف سعيد حسن محمد محسن الصفار  

الكويت  يوسف سليمان شعبان محمد حسني بهزاد  

٢٠14
الكويت  ابرار نايف تركي عبدالله السعدون  

البحرين  احمد عبدالرضا حسن جاسم رجب  
الكويت  احمد الفي دحيالن رجيبان فياض احلربى  

السعودية  اسماء عبداللطيف زيد الزيد  
البحرين  االء السيد محمد عبدالنبي حيدر  
البحرين  االء عبداحملسن محمد محمد حاجي  
البحرين  امنه ابراهيم محمود سلمان محمد شهاب  

الكويت  امنه عباس عبداجلليل حسني محمد احلسيني 
السعودية  اميان سعود بنيان العتيبي   
البحرين  اميان موسى عبدالله محمد املوسى  
البحرين  أبرار عيسى عبدالله علي مال الله  

السعودية  أسماء عبدالله علي البكر   
الكويت  أمينه فهد عبدالرحمن محمد حسن  حسني الكندرى 

السعودية  بثينة علي عبدالعزيز العزمان  
السعودية  بسمة علي حسن أبو السعود   

السعودية  بشرى احمد حامد الغامدي   
البحرين  جالل عيسى مسيح بهروز توراني  
البحرين  جواهر عبدالله عبدالرحمن الزايد اجلالهمه 
السعودية  جواهر عبدالله علي املكلف   

الكويت  حامد حازم حامد عبدالله محمد النورى  
السعودية  حسام جمال احمد الزاير   
السعودية  حصه ابراهيم خليل املزعل   
البحرين  حفصه محمد علي احمد عبدالله  
البحرين  حمد احمد عبدالله غلوم دشتي  

الكويت  حمد عبدالكرمي علي اسماعيل حيدر  
السعودية  حنني عبدالعزيز محمود قوماوي  

الكويت  حوراء عبدالرضا عبدالرزاق يعقوب القالف 
السعودية  حياه عوض محمد العتيبي   

الكويت  خالد فيصل غايب ابجاد عواض العتيبي  
البحرين  خالد محسن املغربي ابراهيم شيحه  

عمان  خديجه سليمان سالم العدوي  
البحرين  خديجه محمد جاسم احمد الدالل  

السعودية  دانيا محمد زهير كمال القباني  
الكويت  دعاء عادل محمد شالل فرج الشالل  
االردن  دعاء مصطفى محمد العطار  

الكويت  دالل مساعد علي عبدالواحد ابراهيم الرشود 
البحرين  دينا عاطف محمد كامل عاشور  

السعودية  رباب محفوظ عدنان الشخص  
عمان  رزان عبدالله ناصر اليعربي   
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البحرين  رقيه محمد جواد عبدعلي عباس الشماع  
السعودية  رندا فيصل شافي الشمري   
البحرين  رنيم رائد علي محمد ابراهيم الشيخ  

الكويت  روان سفيان سعود عبدالعزيز عبدالله الدويش 
السعودية  رمي خالد مزيد اخلالدي   
السعودية  رمي ماهر حسن الوايل   

الكويت  زهراء محفوظ محمد حسني محفوظ القالف 
الكويت  زهراء يوسف محمد مندني شهاب  

البحرين  زهره عيسى ابراهيم عباس   
عمان  زوينه سعيد حمد الظاهري   

البحرين  ساره علي احمد عبدالله حسني امليل  
البحرين  ساره عمر عيظه عبدالله باوزير  

الكويت  ساره يعقوب جعفر حسني محمد ابل الكندري 
البحرين  سحر زكي منصور يوسف مرزوق اجلمري  
البحرين  سمر سلمان حسني سليمان الفقعاوي  

السعودية  سمى عبدالرحمن عبداحملسن امللحم  
السعودية  سوسن محمد احمد عبدالله  

الكويت  شوق مجاهد حنظل مشاري عبدالله محمد 
الكويت  صالح عبدالرحمن صالح عبدالرحمن خالد بوبشيت 

السعودية  ضحى ابراهيم عبدالرحمن العبدالقادر  
البحرين  طه راشد جميل عبدالكالم ملك  

الكويت  عاليه علي ثويني محمد ثوينى امبيريج  
الكويت  عبدالرحمن رياض عبكل معيجل العبكل  

البحرين  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حمدان صالح 

قطر  عبدالعزيز سلطان راشد  مانع الكعبي  
البحرين  عبدالله احمد عبدالرحمن املوسى  
البحرين  عبدالله عيسى علي حسني يتيم  

السعودية  عبدالله محيل غالب العتيبي  
البحرين  عقيلة عباس علي مكي علي   

الكويت  علي اسعد عبدالعزيز ابراهيم عبدالله الراشد 
السعودية  علي حسن عبدالله الضامن   

الكويت  علي خالد علي حسن شمس الدين  
الكويت  عمر صالح احمد اجلار الله احلسن اجلار الله 

البحرين  عمر عيسى خليفه عبدالله علي اجليران  
البحرين  غدير غازي جاسم محمد العريض  

السعودية  فاتن أسامه خير بدر   
الكويت  فاطمة محمد يوسف محمد موسى املونس  

البحرين  فاطمه السيد باقر ابراهيم علي  
الكويت  فاطمه جاسم على احمد محمد على الشواف 

البحرين  فاطمه عباس مهدي حسن ابراهيم كايد  
البحرين  فاطمه عبدالله جعفر عبدالرؤوف فردان  

السعودية  فاطمه عبدالله مرتضى العبدالواحد  
البحرين  فاطمه علي جمعه علي جمعه  

السعودية  فهد فوزي عبدالله الدعيجي  
الكويت  لطيفه احمد ابراهيم مفرج املفرج  

السعودية  ملياء علي عبدالله الشيخ   
البحرين  مازن ماهر محمود صالح العنيس  

السعودية  محمد حمد محمد الناصر   
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الكويت  محمد سليمان محمد عبداخلضر علي حسني ابراهيم 
الكويت  محمد صالح جاسم محمد عبدالله احلربان 

البحرين  محمد عباس عبدالله مكي احمد  
البحرين  محمد عبدالرضا عباس علي احمد  
البحرين  محمد علي ابراهيم مضحي محمد  
البحرين  محمد فيصل يوسف ابراهيم العلوي  

السعودية  محمد مصطفى محمد املدني  
البحرين  محمد نضال علي عبدالله منديل  
البحرين  محمد هشام إبراهيم عبدالرحمن إسماعيل 
البحرين  محمد يوسف خليفه عبدالله علي العسبول 
البحرين  مرتضى جواد جعفر التمام   

الكويت  مرمي جاسم محمد احمد علي اخلميس  
البحرين  مرمي حميد شاكر محمود مهدي  
البحرين  مرمي عمار علي عبدالله منديل  

الكويت  مرمي نبيل علي سليمان ابوغيث  
البحرين  منار ماجد شاكر حسني الطواش  

الكويت  منال على احمد حسني الفودرى  
السعودية  منيره مجدي حمد اخلراع   
البحرين  جنالء جمعة عباس احمد محمد العماني  

السعودية  ندى عبدالله عبدالكرمي ابوالسعود  
الكويت  نوره احمد غيالن عوده هداد الشمري  
الكويت  نوره حسن عبدالرحمن حسن عبدالله الغيص 

السعودية  نوره فيصل محمد النعيم   
السعودية  هاني محمد علوي اجلراش   

الكويت  هدى محمد خالد صالح العسكر  
البحرين  هدى يوسف منصور عبدالله خمدن  

السعودية  هند كفاح عبداحملسن الفداغ  
الكويت  هيام يوسف فرحان عواد سرحان العنزي  

السعودية  وجدان حسني محمد حكمي   
البحرين  وفاء عبده طاهر عبده حسن   

الكويت  يحيى سهيل جنم عبدالله حنيان الشمري  

٢٠15
السعودية  اباء علي محمد البراهيم   
السعودية  احمد جاسم محمد املبارك   
البحرين  احمد عبداحلميد عبدالنبي حسني  

الكويت  احمد فؤاد غالب موسى محمد تقى  
البحرين  احمد ماهر محمود موسى سليمان  

الكويت  اسرار فالح مخلف قضبان اخلفيج احلسينى 
البحرين  اسماء خليفه محمد اللحدان الدوسري  

الكويت  اسيل فهد عبدالرحمن محمد حسن حسني الكندرى 
البحرين  السيد علي هاشم جعفر هاشم نعمه  

الكويت  امانى توفيق راشد امان مساعد املسعودى  
البحرين  امل جميل احمد عبدالنبي ال صادق علي  

الكويت  اوضاح عبدالكرمي عبدالله ابراهيم فهد السمحان 
الكويت  اميان فوزى جاسم حمد عيسى املطر  

السعودية  امين صالح علي املزيني   
السعودية  أحمد عيسى سعيد املاحوزي   
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الكويت  أسماء مساعد عبدالله سعيد بن عيد املطيرى 
عمان  أميمه ابراهيم خلفان البراشدية  

السعودية  بشائر ابراهيم محمد عتني   
البحرين  بشاير عبدالله محمد يحى عبدالله  

السعودية  بيان أنور عبداللطيف الناصر  
البحرين  بيان عبداجلليل جاسم محمد سلمان احلبيل 
السعودية  تركي خالد مسفر القحطاني  

عمان  تهاني مبروك حمد خايف الراشدية  
الكويت  جابر مؤيد حمود جابر احمد احملمد  
الكويت  جنان حسني عبدالله عيسى محمد كمال البلوشى 

السعودية  حسني جاسم محمد الزيد   
الكويت  حسني على صالح على حمود الراشد  

السعودية  حسني علي حسن العبدالعال  
البحرين  حفصه عوض محمد املتولي البشبيشي  

الكويت  حمد خالد حمد مبارك حمد العجمى  
البحرين  دانه زيد رشدي عريقات   

السعودية  دعاء عبدالله جابر الفيفي   
الكويت  دالل عادل على منصور عبدالله اجلاسم  

البحرين  رحاب زهير علي عبدالله السلمان  
البحرين  رميساء عبدالله عزت عبدالكرمي الدناصوري 
السعودية  روان أحمد جابر البلوي   
السعودية  رميه حسام علي بوخمسني   

الكويت  زهراء جاسم محمد احمد على اخلميس  
البحرين  زهره عبداحملسن جعفر احمد يوسف  

الكويت  زينب شاكر محمود محمد مندنى شهاب  
الكويت  زينب على عبدالله معتوق على  

البحرين  زينب علي حسني علي احمد اسماعيل  
السعودية  سارا خالد ابراهيم اجلهنى   
البحرين  ساره عبدالعزيز احمد مرزوق عبدالله  
االمارات  ساره على احمد  هجرس السويدي  

السعودية  ساره علي يوسف التاروتي   
الكويت  سجى عبدالله ابراهيم محمد حسني الدريعى 

السعودية  سحر عبدرب االمير جواد الشخص  
السعودية  سلمى احمد عبدالله العفالق  
السعودية  سناء على عبدالله اليوسف   
البحرين  شرين محمد عبدالرحمن حمدان صالح  

الكويت  شيخه بدر عمران أحمد ابراهيم القالف  
الكويت  طيبه يوسف ابراهيم عبدالرحيم محمد الكندرى 

البحرين  عائشه نبيل محمد نور نظام نظام  
البحرين  عبدالرحمن عبدالله خميس عبدالله السليطي 
البحرين  عبدالعزيز جابر محمد اللحدان الدوسري  

السعودية  عبدالعزيز حمد ناصر احملرج  
السعودية  عبدالعزيز صالح سليم العنزي  
السعودية  عبدالعزيز عبدالله صالح بازهير  
السعودية  عبدالعظيم علي عيسى العيسى  
السعودية  عبدالكرمي حمزه ناير الردادي  

الكويت  عبدالله حمد عبدالله محمد العريفان  
السعودية  عبدالله عبدالعزيز ثامر اخلالدي  
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البحرين  عبدالله يوسف محمود عبدالله اخلاجه  
السعودية  عثمان جمال عثمان العمودي  
السعودية  عدنان عبداخلالق محمد الرمل  
البحرين  علي ابراهيم حسن يوسف   

السعودية  علي سامي علي السنان   
البحرين  علي محمد السيد علي بدر الساده  

الكويت  عمر عادل على محمد على عباس القبندى  
البحرين  عمرو محمد مجدي عبدالسالم  

السعودية  فاطمه شاكر سعيد أبوالسعود  
البحرين  فاطمه عبدالله منصور مهدي  

الكويت  فاطمه عدنان باقر عبداخلضر العلى  
البحرين  فاطمه نبيل محمد نور نظام نظام  

السعودية  فايز محمد مخفور العلياني   
الكويت  فرح محمد عايش فراج سفر احلسينى  
الكويت  فريده اسحق احمد عبدالله اسحق محميد 

السعودية  فهد فايز جهيم الرويلي   
السعودية  فيصل محمد شرف الصبياني  
البحرين  فيصل محمد شعيب ميان محمد طفيل  

السعودية  فيصل محمود علي صومالي   
السعودية  لطيفه فيصل محمد النعيم   
السعودية  مليس محمد احمد عبدالله   
البحرين  ليلى محمد حسن اكبر احمد حسن  

السعودية  لني عبداالله عبدالرحمن مرشد  
الكويت  محمد حسني سيدعيسى سيدهاشم القالف 

البحرين  محمد حميد علي عبدالله علي احمد الرحيم 
الكويت  محمد عبدالهادى ماجد سيد رضا صالح املزيدى 
الكويت  محمد فيصل عيسى حسني فتح الله اشكنانى 

البحرين  مرمي السيد عبدالله تقي ابراهيم محفوظ  
الكويت  مرمي شاكر حسن ابل حسن رضائى  
الكويت  مرمي صالح جاسم محمد عبدالله احلربان 
الكويت  مرمي عبدالله عباس احمد حمد منصور احلداد 

البحرين  مصطفى محمد عبدالصبور عز العرب  
السعودية  مناف محمد عبداجلبار املؤمن  
البحرين  منيره احمد محمد البوعينني  

الكويت  منيره جاسم محمد مهلهل الياسني  
الكويت  منيره عادل على منصور عبدالله اجلاسم  
الكويت  مها فهد مشارى الظفيرى   

السعودية  موضي احمد عبدالله العفالق  
الكويت  ميثم احمد جاسم محمد عبدالله االستاذ  

السعودية  ناصر عبدالعزيز محمد احمليا  
الكويت  ناصر فيصل غايب ابجاد عواض العتيبى  

السعودية  نقاء محمد احمد املبارك   
الكويت  نوره عبداللطيف على محمد على املسعود  

السعودية  هاجر يوسف محمد الياقوت   
البحرين  هبه محمد جاسم محمد احمد حماده  
البحرين  هدى منصور عبدالله احمد اضرابوه  

السعودية  وائل عبدالرحمن حسن السليمان  
السعودية  يوسف فهد يوسف احلسني   

درجة دكتور في الطب
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البحرين ابتسام عبدالله علي محمد القوتي  

الكويت ابرار خالد محمد صالح اخلزي  
السعودية ابراهيم عبدرب األمير حسني البحراني  
السعودية احمد عادل حسني املبارك   

عمان أحمد يعقوب ناصر احملرزي   
عمان اصداف صالح عايل العامري  

السعودية أفنان خالد عبدالله البريك   
السعودية اكرم صالح علي الزهراني   

عمان أمل سعيد خصيب العليانية   
البحرين امل فؤاد طاهر احملروس   

السعودية انس عبدالله احمد العثمان   
السعودية ايات عبدالناصر احمد بو حليقه  

الكويت ايالف عبدالنبى محمد حسن رضا  
البحرين امين ميرزا عبدالله عيسى محمد  

السعودية بدر رضا منصور النخلي   
الكويت بدر مساعد عبدالله حسني الصالح  

السعودية بدور عبدرب االمير جواد الغافلي  
السعودية بسام علي هالل البعيجي   
السعودية تركي سليمان صالح اخلليوي  
السعودية تركي عبدالله سالم القحطاني  

الكويت جاسم وجيه حمود عبدالله حمود القالف  
السعودية جراح حمد حامد احلريص   
السعودية جنان عبدالرزاق عبدالله املال  

البحرين جواهر قطامي محمد عيسى القطامي  
البحرين حبيب عبدالنبي حبيب حسني عبدالله  

السعودية حسن عبداحلكيم جواد املطر  
السعودية حمزه فهيد عامق العنزي   
السعودية حنان عبدالوهاب محمد احلواج  

الكويت حنان ماجد سلطان احمد ساملني  
تونس حنني علي  عامر   

البحرين حوراء فيصل منصور عبدالله العلوان  
الكويت خالد حمد عبدالله حميدى غامن املعضادى 

البحرين خالد خليل محمد عفيفي   
السعودية خالد طالل ذعار العتيبي   
السعودية دانه ابراهيم عبدالرحمن العبدالقادر  
السعودية دانه عبدالسالم حسني املشرى  

الكويت دعاء حسن محمد حسني علي الشريف  
الكويت دالل يوسف غلوم محمد حاجيه  

السعودية رانيه رياض حسن ال دهنيم   
الكويت رحاب سالم غلوم محمد حسن جمال  

السعودية رزان أحمد عبدالله احلسني   
السعودية رزان يوسف عياده اخلطيب   

الكويت روان جمال سعد عبدالعزيز السعد املنيفى  
السعودية روان حسني احمد البشراوي   
السعودية روان ممدوح عبدالله البلوي   
السعودية ريان حامد فرج احلربي   
البحرين رمي ميرزا غالم رضا ميرزا عبدالله  

درجة دكتور في الطب
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السعودية رمي يوسف عبدالله املرشد   
البحرين زهراء السيد علي عباس علي املوسوي  

السعودية زهراء حسن عبدالله الناصر   
السعودية زهراء عادل راشد ال غامن   
البحرين زهره السيد عدنان سعيد علي مكي  

السعودية زهره عباس ابراهيم آل حماد   
البحرين زهره عقيل سلمان احمد حسني ال حرز  

الكويت زينب ناصر حميد محمد حسني كمال  
السعودية سارا مشاري عبدالرحمن السبيت  
السعودية سارة مضر عبداحلميد املومن  

الكويت ساره ناصر نبجي هجاج صالح اجلناح  
الكويت شهد خليل ابراهيم محمد على الكندرى  
الكويت شهد هانى عبدالعزيز ناصر العبد احملسن  

البحرين شيخه ابراهيم عبدالرحمن املطاوعه  
البحرين شيماء علي ابراهيم علي كاظم النشابه  

السعودية صالح عبدالله سالم احلربي   
الكويت طيبه سالم ابراهيم عبدالرحمن السالم  
الكويت عائشه ابراهيم احمد يوسف احمد الكندرى 

السعودية عائشه جمال عبداجمليد العلي  
السعودية عائشه عبدالله احلميدي العتيبي  
السعودية عامر مشاري عبدالغني الغمالس  
السعودية عبداإلله محمد جواد بوحليقة  

الكويت عبدالعزيز سيد حامد عبدالرحمن الطبطبائي 
البحرين عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي عبدالكرمي 

الكويت عبدالله خالد عبدالله حمد الهاشمى العجمى 
السعودية عبدالله علي سعيد عسيري   

الكويت عبدالله عوض طليحان الهيلم قنيان الشمرى 
السعودية عدنان احمد حسن العوامي   
السعودية عدي محمد حسني الباهلي   
السعودية عروب ناصر عيسى العيسى   
البحرين علي سلمان مرهون سلمان   

الكويت عمار احمد غلوم حاجيه علي محمد  
البحرين عمار محمد ياسر مصطفى عبدالعزيز  

السعودية عمرو يحي علي خرمي   
البحرين فاطمه احمد جمعه احمد عبدالرسول  

السعودية فاطمه توفيق عبدالله الزوري  
الكويت فاطمه خالد عبدالعزيز عبدالوهاب البناى  

السعودية فاطمه عدنان احمد الرضي   
البحرين فاطمه علي محمد علي منصور العكري  
السعودية فاطمه علي مكي آل ناس   
السعودية فاطمه محمد زامل الشريف   
السعودية فاطمه محمد عبدالله آل شهاب  
البحرين فجر عبدالرحمن حسني احمد العمادي  

الكويت فرح عارف احمد ياسني على الياسني  
البحرين فرح عبداحلكيم محمد عبدالرحمن العوضي 

الكويت فهد عبدالله ضاوي عبيد عبدالله العتيبي  
الكويت فهد على فهد جاسم الدبوس  

السعودية فهد محمد ذياب البعيجي   

درجة دكتور في الطب
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السعودية كوثر عبدالله حسني اللومي   
السعودية كوثر علي حسني النحوي   
السعودية كوثر غسان علي بوحليقه   
السعودية ملا زكي عبدالله آل نصر الله   
السعودية لينا زكي عبدالله آل نصرالله  
السعودية مازن جزاء مرزوق العتيبي   
السعودية مبارك محمد مبارك الدوسري  
البحرين محمد جعفر علي مكي نيسر  
البحرين محمد حبيب عبدالله احمد علي  

السعودية محمد حسام رمضان التميمي  
السعودية محمد حسني حسن البقشي   

الكويت محمد عادل مصطفى عبدالله ابراهيم املطوع 
السعودية محمد عبدالرحمن عبدالله آل ثنيان  
البحرين محمد عبدالله احمد عبدالله حسن قمبر  
البحرين محمد عبداجمليد علي احمد العوضي  

الكويت محمد قاسم قاطع على طاهر  
البحرين محمد وائل محمد لطفي بسيوني محمد  

الكويت مروه فؤاد محمد حسني راشد العسعوسى  
الكويت مروه محمد عبدالله مطر عبدالله  

السعودية مرمي ظافر سعد الدوسري   
عمان مرمي عبدالله خميس الزيدية  

الكويت مرمي فؤاد يوسف محمد جاسم املطر  
السعودية مساعد عجبان عواض احلريص  
السعودية مشاري عبدالله حمد الوتيد   

الكويت مشعل بدر عبيد مشعل ضيف الله العنزى  
السعودية معتز سعيد حسني القحطاني  
السعودية معتز مبارك محمد العتيبي   
البحرين منى محمد مختار محمد مختار  

الكويت منيره خالد سالم عبدالكرمي ابراهيم السبيعى 
السعودية منيره كاتب سودان الشمري   

الكويت موسى يحيى سليمان عبدالرضا سليمان  
الكويت ناديه محمود محمد سيد اسماعيل محمد بهبهاني 

السعودية نهال خالد ناجي السولو   
البحرين نور مكي احمد حسن شملوه   

الكويت نوره منصور محمد منصور محمد العجمى 
عمان نوف سعيد جمعه آل عبدالسالم  

السعودية هادي عيسى عبدالله احملسن  
السعودية هاله رياض محمد سعيد اجلشي  
البحرين هبه الله طارق رفعت محمد عبداملالك  

عمان هنوف حمد سليم اجملرفية   
السعودية هيفاء احمد محمد حسن   
السعودية وجدان حسن صالح اخلديدي  
السعودية وداد سعد عبدالله احمليش   

الكويت وفاء بندر مبارك مطلق مناور الشمرى  
السعودية ياسمني عبدالعزيز محمود قوماوي  

الكويت ياسمني وليد عبدالله عبدالرحمن مندنى  
السعودية يزيد خالد محمد اخلضر   

الكويت يوسف بدر احمد محمد حسن الكندري  

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة

٢٠17
السعودية ابرار يوسف صالح املرزوق   
البحرين ابراهيم عادل ابراهيم محميد احملميد  

السعودية ابراهيم عناد جابر العنزي   
السعودية أحمد حسني طاهر العلوي   

الكويت احمد سهيل جنم عبدالله حنيان الشمرى  
السعودية أحمد طاهر علي بوخمسني   
السعودية احمد عبدالقادر عبدالرحمن الساملي  
البحرين أحمد فريد عبدالرضا أحمد شيرازي  

السعودية احمد محمد محمد عايش العوض  
الكويت اسراء عبدالعزيز حمد عبدالله احلمد الضبيعي 

البحرين اسالم محمد بسطاوي عبداجلليل سالمه  
سوريا اسماء قرين عسكر العنزي   

السعودية اسماء محمد حمود القحطاني  
الكويت اسيل ممدوح عبدالعزيز عبدالله على العنزى 

البحرين االء فهد عباس احمد فخراوي  
الكويت امنه قيس صالح يوسف الدويرى  

البحرين اميمه عبدالله ابراهيم حماده  
البحرين انوار محمد يوسف السيد محمد يوسف  
السعودية بسمه سنان علي بو خمسني   
السعودية بشائر منيف مطر السلمي   
البحرين جنان عبداجلليل عبداللطيف علي حسن ال سند 
البحرين حسن شوقي حسن محمد عبدالرحمن اجلودر 

السعودية حسن عبدالله احمد الوصيبعي  

البحرين حمد محمد السيد علي بدر الساده  
البحرين حمزه عمر عيسى جهماني   

السعودية خالد علي عبدالرحمن السحيباني  
الكويت خلود خالد سليمان علي يوسف املسيليم  

البحرين دعاء عبدعلي محمد حسن   
الكويت دميه عبدالسالم احمد عبدالله محمد املال  

السعودية ربى محمد مالك حمدان   
البحرين رزان عبدالرحيم السيد احمد محمد عبداجلليل 

عمان رند سعود محمد احلارثية   
السعودية رنده فهد علي السلوم   
السعودية روان اسامه عصام صنوبر   
السعودية روان خالد ابراهيم البريك   
السعودية روان صالح علي اخلراز   

الكويت ريام عبدالله محمد عبداحملسن البناى  
السعودية رمي متعب االدهم العنزي   

الكويت رمي محمد عبداجمليد زبيد   
الكويت رمي يوسف أنور غامن صقر الغامن  

البحرين زهراء السيد مصطفى علي محسن علوي  
البحرين زهراء جعفر كاظم احمد عبدالنبي  
البحرين زينب عادل علي حبيب علي الستراوي  
السعودية زينب كفاح عبدالرؤف السنان  
البحرين ساره طالل عبدالله  علي العقاب  
البحرين ساره عيسى علي محمد مندي التميمي  

الكويت ساره فيصل ياسني يعقوب يوسف مال الله  

درجة دكتور في الطب
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السعودية سالم فهد سالم الشمري   
السعودية ساير هدي مطر اجلعيد   
السعودية سجى معن هاني الزاير   
السعودية سعيد خليل سعيد بن جبل   
السعودية سكينه احمد حمد السلطان   
السعودية سلمان علي محمد العليوي   

الكويت سليمان حمد سليمان حمد احلويس  
البحرين سمانه علي غلوم شمس جعفر  
البحرين سميره عبدالله عبداللطيف احمد خالد  
البحرين شيخه خالد جمعه سند احمد البوعركي  
البحرين شيخه طارق حسن بوكمال   

الكويت شيخه نزار محمد عبداللطيف محمد املطوع 
السعودية صالح عبدالرحمن صالح العجالن  
البحرين طاهره هاشم سلمان باقر   

السعودية طالل يوسف صالح الوهابي   
الكويت طيبه خالد سعود عبدالعزيز راشد السلطان 
الكويت طيبه على محمد حسني حسن على بو عليان 
الكويت طيبه يوسف على احمد حسني صالح االنصارى 

البحرين عائشه عدنان يوسف عبدالله مبارك العاثم 
الكويت عائشه يوسف حسني سعود عبكل العبكل  

البحرين عادل جواد عبداحلسن عبدعلي العريبي  
الكويت عبدالعزيز شفاقه مطخان عماش العنزى  
الكويت عبدالعزيز عدنان عبدالوهاب على حسني التمار 

البحرين عبدالعزيز عيسى سلمان ابراهيم اجلودر  

السعودية عبدالكرمي محمد جاسم اجلاسم  
السعودية عبدالله احمد عبدالله الغامدي  
السعودية عبدالله سعد سليمان اجلميعي  

الكويت عبدالله سيد طارق عبدالرحمن الطبطبائي 
الكويت عبدالله منا عبدالله منا احمد النما  

السعودية غدير علي حسن العليوات   
الكويت فاطمه احمد عبداحملسن هاشم العلى  
الكويت فاطمه جاسم محمد حسن عبدالله االقرع  

البحرين فاطمه حمد ناصر محمد عبدالله الرويعي 
البحرين فاطمه عبدالله خليفه حمد خميس الدوسري 
البحرين فاطمه محمد جعفر زهير خليل  

الكويت فايز فهد عبدالله حميدى غامن املعضادى  
السعودية فداء حسني علي البالدي   

الكويت فرح حامد حمد عبداللطيف بن عيسى  
السعودية فهد زيدان خلف العنزي   
السعودية فهد محمد صقر العتيبي   

الكويت فهد نهار سعد راجح العصفور الهاجري  
الكويت ليلى منصور احمد حسن عاشور  

السعودية محمد صالح عايش املاجد   
البحرين محمد عباس عبداحملسن احمد رضي  

السعودية محمد عبدالهادي ناصر احلربي  
الكويت محمد فؤاد عبدالله سعيد محمد الفرحان  

البحرين محمود جاسم حبيب عبدعلي حسن علي  
البحرين محمود عبداجلليل عبدعلي العم  

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة

البحرين محمود عبداحلكيم عبدالله بهزاد  
البحرين مديحه مظهر اقبال محمد حسني الله دتا علم 

السعودية مرتضى علي حسن الشيخ   
البحرين مروه احمد محمد شريف محمود محمد  
البحرين مروه جمال علي عثمان دراج   
البحرين مروه سمير عبدالقادر محمد علي  

عمان مروه منصور محمد السنيدي  
الكويت مرمي احمد موسى على عوض بوالبنات  

البحرين مرمي صالح عيسى محمد بوحمد الصقر  
السعودية معن احمد عبدالله السعيد   

الكويت مناير عبداحلميد عويد عوض ماجد العنزى 
السعودية منصور مرضي سليمان الرفدي  
السعودية مودة لؤى حسني العوامي   

الكويت ناصر بدر ناصر محمد الرميضى  
السعودية ناصر محمد ناصر آل جعره   

الكويت نور عدنان عيد جعيالن حزام الزعبى  
البحرين نور مروان محمد صديق االنصاري  

الكويت نورا صباح ابراهيم محمد عبيد القروى  
الكويت نوره سليمان داود شاهر سنان الشطي  

البحرين نوره شوقي محمد راشد املاجد  
السعودية نوره مبارك احمد احلوطي   
السعودية نوره محمد حسن احلارثي   

الكويت نوره هالل صاهود هالل فيصل العنزى  
البحرين نوره يوسف احمد علي العمادي  

البحرين نوره يوسف عبدالله يوسف بهزاد  
عمان نوف ابراهيم علي البلوشية   

السعودية نوف منصور حمدان البلوي   
الكويت هبه انور سليمان رزوقي علوان الشراد  

السعودية هديل نزيه فهمي شهابي   
الكويت هند خالد ابراهيم اسماعيل دنبوه  
الكويت هنوف سعود عبداللطيف فرحان الدوخى  

عمان وجدان عبدالله سعيد البلوشية  
السعودية وجدان ناصر فهد املطيري   

درجة دكتور في الطب
االسم                   الدولةاالسم                   الدولة
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الكليات           البرامج         االمارات        البحرين          الكويت       السعودية                                   عمان            قطر     عربية اخرى        اجملموع  

اناث  ذكور  اناث   ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث      ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور      
 ٨  6   ٠  ٠  1  ٠  ٢  ٠      ٠  ٢  ٠  ٠  1  3  4  1 بكالوريوس علوم طبية     

 14٨٢  744   ٢5  ٢3  15٠  ٢9  111  3٨      3٢5  ٢47  ٢٨٠  1٨٠  477  ٢17  114  1٠ دكتور في الطب    
 7  6   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  1  ٠  5  5  1  1 التعليم الطبي       دبلوم    

 36  9   ٠  1  3  ٠  ٠  ٠      1٠  5  4  1  19  ٢  ٠  ٠          ماجستير  
 3  1   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      1  1  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ طب اخملتبرات        دبلوم    

 36  13   ٠  5  ٠  ٠  ٠  ٠      1٢  4  7  ٠  14  3  3  1          ماجستير  
 3  1   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  ٠  1  3  ٠  ٠  ٠ السياسات        دبلوم    

 15  3   ٠  1  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  1  ٠  14  ٢  ٠  ٠          ماجستير  
 1٢  3   1  1  ٠  ٠  ٠  ٠      1  1  7  1  3  ٠  ٠  ٠ الطب اجلزيئي      دكتوراة    

 16٠٢  7٨6   ٢6  31  153  ٢9  111  3٨      349  ٢5٨  3٠٢  1٨3  535  ٢٢9  11٨  1٢ اجملموع كلية الطب والعلوم الطبية   
 ٠  7   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  3  ٠  ٢  ٠  1  ٠  1 علوم الصحراء      دبلوم    

 57  11٢   ٠  ٢  3  6  1  1٢      6  ٢4  ٢6  51  ٢٠  17  1  ٠          ماجستير  
 ٠  ٠   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ادارة املوارد املائية    دبلوم    
 ٠  4   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  1  ٠  ٠  ٠  3  ٠  ٠          ماجستير  
 ٢  1   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  1  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ التقنية احليوية     دبلوم    

 63  ٢9   ٢  3  4  ٠  ٠  1      ٢٨  13  13  5  16  7  ٠  ٠          ماجستير  
 3  16   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      1  4  ٢  9  ٠  3  ٠  ٠ ادارة التقنية         دبلوم    

 56  144   1  1  ٠  4  ٠  1      15  4٢  ٢٢  6٨  1٨  ٢٨  ٠  ٠          ماجستير  
 3  7   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      1  3  ٠  ٢  ٢  ٢  ٠  ٠ االدارة البيئية         دبلوم    

 1٨  17   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  1      3  4  9  9  6  ٢  ٠  1          ماجستير  
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اجملموع   قطر   عربية اخرى    عمان   السعودية       الكويت   البحرين   االمارات   البرامج    الكليات 

اناث  ذكور  اناث   ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث      ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور      
 19  9   1  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٢  1  3  ٢  1٢  6  1  ٠ التخلف العقلي      دبلوم    
 ٢7  ٢٢   ٠  ٠  4  ٠  ٠  ٠      7  11  1٢  1٠  3  1  1  ٠          ماجستير  

االعاقة الذهنية  
 1٠  4   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  ٠  ٢  1٠  ٢  ٠  ٠ والتوحد           دبلوم    
 7٠  ٢4   ٠  ٠  ٠  ٠  3  ٠      ٢1  9  33  15  1٢  ٠  1  ٠          ماجستير  
 4٠  1٨   ٠  1  ٠  ٠  ٠  ٠      ٢  ٢  4  ٢  34  13  ٠  ٠ صعوبات التعلم      دبلوم    

 1٢٢  65   1  ٠  ٢  ٠  4  ٠      15  11  ٨٠  44  19  1٠  1  ٠          ماجستير  
 4٠  13   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      1  3  7  5  31  4  1  1 تربية املوهوبني      دبلوم    

 179  133   ٠  ٠  ٢  1  1  1      ٢6  16  96  1٠4  46  1٠  ٨  1          ماجستير  
 ٢7  14   ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠      1  3  19  ٨  6  3  1  ٠           دكتوراة  

التعليم والتدريب  
 7  ٢   ٠  1  ٠  ٠  ٠  ٠      1  1  1  ٠  5  ٠  ٠  ٠ عن بعد          دبلوم    

 9٢  65   ٠  ٢  ٠  ٠  1  ٠      31  3  4٢  56  1٨  4  ٠  ٠           ماجستير 
 ٨35  7٠6   5  1٠  15  11  1٠  16      161  155  371  394  ٢5٨  116  15  4 اجملموع كلية الدراسات العليا   

املعهد العربي  
 31  53   1  1  ٠  ٠  ٠  ٠      ٠  ٠  14  ٢٠  16  3٢  ٠  ٠ الفرنسي         ماجستير   

االجمالي           149           11٨6          1٢٨4           9٢3               175           ٢٠٨            74             4٠13    
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