
 

 

 في كلية الحاسوببولين الطالب المق أسماء
 م2022-2021للعام الجامعي 

 

 لينلمقبوالطالب ا أسماء

 احمد امين حسن الربادي

 محمد علي احمد محمد الكامل

 جميلة فهد علي طاهر عالو

 شذا عبدهللا محمد حسن دهمش

 بيان عبدالرحمن محمد عبدهللا السياغي

 فاطمة عبدالقادر احمد علوان االديمي

 احمد ايهاب صالح القعطبي

 عيسى نعمان حمود سيف سعد

 ايالف ناصر علي محمد الحدائي

 محمد علي مانع الصيح

 اشجان سلطان عبدالودود محمد العبسي

 زينب صادق مقبل سنان العامري

 حسام وليد حمود صالح الشمج

 عبدالرحمن فؤاد يحيى العداني

 سلمى محمد محمد يحيى محرم

 عمر نبيل احمد الكتف

 محمد عبدالحافظ قائد مارش

 فاطمة اسامه عبدالسالم عبدالعزيز النهاري

 اسامه محمد حسين قايد الكبوس

 احمد نبيل صالح محسن االغبري

 اسامه عبدهللا احمد محمد الشاطر

 حسن محمود عبدهللا سعيد الحمادي

 حنين وديع عبدالرحمن غيالن االكحلي

 عمار عبدالقادر عبدالرحمن باراس

 عبدالباري عدنان عبدالرحمن محمد العبسي

 رياض فهد محمد محمد فاضل

 محمد حسن هائل الصالحي

 ايمان مهدي حسين علي خميس

 ريم صادق عبدهللا عبدهللا نجيم

 جالل فيصل ناصر ناصر رسام

 اريج عبدالرقيب صالح حسن لطف هللا

 امنة يوسف حيدر الشامي

 محمد ضياء عبدهللا غالب سعيد

 عبدالرحمن احمد محمد قايد عبيد

 افنان عبدهللا احمد عبدهللا السنيدار

 عمرو خالد احمد مقبل المقطري

 صادق منصور مفرح جبران

 امل علي يحيى حسن سنهوب

 سال عبدهللا ناصر احمد البشاري



 

 

 فؤاد خالد سلطان عبدالرحيم

 سلمى محمد صالح احمد الردمي

 رؤى محمد حزام مسعد الحسني

 ابراهيم محمد ياسين الهتاري

 يسرى محمد حسين علي الناشري

 محمد علي عبده علي الحربي

 االء يحيى محمد حسن الخزان

 ابرار ابراهيم زيد عوض ابكر

 ازهار عبده علي احمد عفيف

 عبدهللا محمد سعد ثابت عامر

 عبدالرحمن منير عبدهللا عبده

 حاتم عواد محمد عبده االثوري

 احمد علي عبدالقادر حسين القربي

 مازن عبدالرحمن نصر غالب الحطامي

 عبدهللا انور احمد محمد

 يسرى حسن صالح عبدهللا منفش

 حمزه نصر محمد علي البعداني

 غيداء محمد علي سعيد الحمادي

 عبدهللا حسن يحيى صالح احمد زيد

 منةهللا محمد حمود محمد جابر

 رشيد محمد احمد صالح القشبري

 ميشهاب محمد صالح محمد الجه

 امتنان علي احمد محمد الدعيس

 لوزة صالح علي حسن الصعدي

 حنان علي قحطان عبدهللا العديني

 احمد عبدالعزيز دحان علي العنسي

 غدير خالد عبدهللا غالب المقرمي

 براءة ظافر حزام ناصر الوادعي

 انهار محمد احمد علي عطيه

 دعاء محمد عبدالواحد القحطاني

 عبدالعزيز محمد علي احمد الجبري

 بيان عبدالسالم علي محمد حنش

 منير علي علي محمد علي زيد

 علي علي صالح علي الذره

 هاشم عبدالكريم محمد حسين االشموري

 احمد فهد علي طاهر عالو

 عمران محمد يحيى صالح صالح

 حنان محمد علي ابو عسيب

 احمد عصام عبدالرحمن الخطيب

 سكينة اسماعيل صالح يحيى الميتمي

 بدور خالد احمد عثمان

 يونس حمود مانع الخجل

 عبدالسالم محمد علي احمد تلها



 

 

 خالد عواد محمد عبده االثوري

 فؤاد منصور محمد االهدل

 محمد فهد قائد محمد السلمي

 عبدالرحمن جمال قاسم المصباحي

 وليد طالل عبدالرحمن العبسي

 عبدالغني منصور احمد صالح الغولي

 جليلة عباس محمد الشامي

 محمود محمد فرحان احمد اليماني

 هاجر خالد عبدهللا محمد الحماطي

 بشار حسن علي حسن عبده

 اكرم يحيى حسين حسين غليس

 احمد عباس احمد حليف

 منتهى محمد مهيوب حسن عباس

 حمد عبدالجبار المهابعبدالقدوس ا

 صالح رفيق شمسان سيف

 عمرو ناجي صالح المحفدي

 اويس عبدهللا عبدالوهاب الهتار

 محمد رياض محمد المخالفي

 ماهر عبده مهدي ناصر الجالب

 عبدالرحمن علي حسين رعدان

 اشجان عبدالوهاب محمد عطروس

 مارية عبدالوهاب يحيى عبدهللا المحبشي

 عزالدين امين حسن قاسم

 اية عبدالسالم هائل احمد العزعزي

 شيماء محمد علي حسين الوظاف

 محمد يحيى علي محمد علب الحاج

 تغريد صالح مهدي صالح طامش

 مالك عدنان فيصل العواضي

 ايالف ثائر لطف الرزامي

 صفاء يحيى محسن محمد ذياب

 عبدهللا معياداحمد اسامه احمد 

 عبدهللا عبدالرقيب عبدالعزيز قائد

 ريم عبدهللا محمد قاسم الحبيشي

 رشا عبدالقوي علي عبده الشباطي

 اسامه نشوان وازع دماج

 نصر خالد احمد سيالن

 هديل محمد عايش علي عطا

 ريم نجيب صالح المطري

 هالة نبيل عبدهللا الفقيه

 اشرف طالل عبدهللا شجاع الدين

 ليث نديم علي عبدالمعطي العبسي

 امةالخالق علي ناصر شويه

 احمد جالل احمد عثمان القدسي



 

 

 مهند محمد قاسم عبده

 رفيدة منصور علي جواس

 حكيم عبدهللا سعيد سيف

 انس عبدالمجيد عبدالرحمن سعيد

 سليمان حمود زيد الصباحي

 اية عدنان سيف محمد العبسي

 يونس جبر حسين احمد الرداعي

 احمد عبده عبدهللا محمد عثمان

 اسامة مطهر محمد عبدهللا

 عبدهللا علي حسين محمد عسكر

 اروى محمد محمد سعيد العبري

 رؤى ايمن احمد محمد الفسيل

 اسامه محمد يحيى حزام ابو روس

 ايمان حلمي عبده سعيد الصلوي

 محمد عقيل معيش حسين النمشه

 احمد محمد عبدالرحمن الغوري

 اسامه محمد محمود احمد الوصابي

 اكرم عبدالحليم ثابت عثمان

 فاطمة محمد عبده احمد العبسي

 فاطمة عبدهللا احمد عبدهللا الجديري

 مصطفى خالد محمد يحيى المزيقر

 عبير نايف محمد محمد الشرعبي

 محمد الهادي احمد عبدالملك احمد

 محمد محمد صالح القشوي

 سلمان اسماعيل احمد شجاع الدين

 عبدالرحمن احمد عبدهللا عيسى
 


