
لوحة الشرف للفصل الدراسي األول 

2019/2018للعام الجامعي 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

املعدل الفصليالتخصصاالسمالرقم الجامعيم

Applied Linguistics / TESOL4شيخه علي عبدهللا برمان املطروش ي1201404434

Arabic Language & Literature3.71معجبه ناصر عوض محمد االحبابي2201102970

Arabic Language & Literature3.78فاطمه سالم محمد صالح النهدي3201103885

Arabic Language & Literature3.95مريم حسن حسن عالي الشحي4201200192

Arabic Language & Literature3.7شما سيف املر محمد النعيمي5201309214

Arabic Language & Literature4ميسون عبدالصبور محفوظ6201350168

Arabic Language & Literature3.68اميره سلطان محمد نور نظير7201400443

Arabic Language & Literature4نوف حمود سالم سعيد املقبالي8201401385

Arabic Language & Literature4اسماء سلطان سعيد مسعود الشامس ى9201414806

Arabic Language & Literature3.61مريم حمود  احريمو10201540165

Arabic Language & Literature3.88ميثاء راشد محمد عواد النعيمي11201600702

Arabic Language & Literature4وفاء فيصل صالح بركات البريكي12201601737

Arabic Language & Literature4مريم عبدهللا محمد عبدهللا الصريدي13201702809

Arabic Language & Literature3.88سالمه حمد معيوف محمد العامري14201707555

English Literature3.75ساره محمد خليفه يوسف  الزعابي15201209190

English Literature4عزه نايل راشد سيف الشامس ي16201301385

English Literature3.92موزه ابراهيم عبيد رشيد الغافري17201303181

English Literature3.86عائشة بنت بدر بن ثاني الطارشية18201350057

English Literature3.72مريم عبدهللا علي بن يعروف النقبي19201404659

English Literature3.65اميره عبدهللا محمد سليمان الزيودي20201409045

English Literature3.8مزون سعيد مسري راشد الظاهري21201410050

English Literature3.73نوف سيف عبيد محمد الكعبي22201500090

English Literature3.75مريم عتيق حامد الغزو الشامس ي23201507245

English Literature3.75ميره علي سيف سليمان الشامس ي24201510522

English Literature3.66شهد راشد سرحان سالم العامري25201513832

English Literature3.82مريم سعيد عبدهللا احمد الزرعوني26201516013

English Literature3.94جنان سفيان   أبو رميله27201540013

English Literature3.86رانية بنت عادل بية28201540201

English Literature4ميثاء جمعه علي خليفه البلوش ي29201600082

English Literature3.75موزه سعيد راشد حميد السناني30201601246

English Literature3.85اليازيه عبدالرحمن نواب جالل البلوش ي31201603045

English Literature3.74ذكرى عوض احمد عمر32201613201

English Literature3.66شيخه عارف محمد الكاز العلي33201701275

English Literature3.86فاطمة سهيل عتيق سلطان الظاهري34201708238

English Literature3.92سلمى محمد سعيد محمد املري35201711900

English Literature4ريما محمد حسين محمد قائد36201731285
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Geography4اروى  عبدهللا  محسن الجفري37201150402

Geography3.7عائشه احمد محمد مطوع الخزيمى38201201071

Geography3.78مريم حمدان عمير عبود ثاني البلوش ي39201201566

Geography3.7زينب باقر احمد بهمن زاده40201202961

Geography3.66نشوى سعيد سالم بالحاس مكتوم الشامس ي41201206715

Geography4علياء علي سالم خميس  الشامس ي42201207787

Geography4موزه سيف صالح علي الشملي43201211608

Geography4ساره عبدهللا علي سالم اليافعي44201212413

Geography4فاطمه سلطان محمد يوسف البلوش ي45201250173

Geography4جواهر بنت عزيز بن يوسف املغربي46201250200

Geography3.82روضه عبدهللا  الحمود47201250608

Geography4أمل أحمد رجائي محمد عبدالكريم48201250683

Geography3.7جميله سعيد محمد علي  اليماحي49201300521

Geography4اسماء عبدهللا محمد الحلو  اليماحي50201300541

Geography3.7ميره علي عبيد محمد الهنداس ي51201300747

Geography4لطيفه هالل راشد علي الكعبي52201300795

Geography3.95علياء حسن عبدهللا حسن بن الهادي53201301119

Geography4مريم سعيد احمد عبدهللا الحفيتي54201301199

Geography4مريم سعيد علي خميس55201301691

Geography4ساره علي سالم سليمان  الظنحاني56201302088

Geography4مريم عبدهللا محمد عبدهللا الحنطوبي57201303330

Geography3.66رقيه صالح محمد عبدهلل الرئيس ي58201304699

Geography4خوله سالم محمد خميس الكعبي59201305673

Geography4حصه زيد راشد الخنبولي الشحي60201306032

Geography3.94موزه راشد سرحان حميد املقبالي61201306879

Geography3.9فاطمه سلطان عمير معضد سيف املشغوني62201308187

Geography3.7مريم عبدهللا خميس سالم النعيمي63201308789

Geography4اليازيه محمد حارب غريب الدرمكي64201308886

Geography4ابرار سالم علي املجنون  الظنحاني65201310198

Geography4ميثاء عبدهللا احمد مشاري  الشامس ي66201314308

Geography4نوف خالد محمد سالم  املنصوري67201331624

Geography3.68فاطمه جابر يوسف الحمادى68201350170

Geography4فاطمة على بيرا خان محمد69201350403

Geography4فاطمه محمد خميس حريب الشامس ي70201400403

Geography3.76علياء عيس ى سالم شهداد النيادي71201400495

Geography4ريم خالد راشد مصبح الكعبي72201400693
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Geography4الريم علي سالم علي الكتبي73201400713

Geography3.85مريم سالم راشد سالم الحساني74201400755

Geography3.9مريم سالم سعيد شخبوط الشامس ي75201401249

Geography3.73موزه عبيد راشد عبيد الالغش الظنحاني76201401381

Geography3.7مها طارش علي مصبح البدواوي77201401469

Geography3.82عفيه سالم سيف حمد الدرعي78201402592

Geography3.78ميره علي محمد سليمان الزيودي79201402790

Geography4الريم علي راشد النخيرة الدرعي80201402823

Geography3.67لطيفه عمر عبد الرحمن على البيك81201403112

Geography3.75مريم سيف راشد حسن الشامس ي82201403849

Geography3.7فاطمه احمد سعيد احمد الشحي83201403962

Geography3.7فاطمه جمعه عبدهللا بن بويد املزروعي84201404050

Geography3.75منى صالح محمد الدفيعه املصعبي85201404273

Geography4اميره محمد قريش مسعود الراشدي86201404911

Geography3.74منى احمد خميس عبيد الزيودي87201405581

Geography3.82روضه سالم راشد سيف الراشدى88201405620

Geography3.6ريم سلطان محمد معيوف العامري89201406301

Geography4شمسه محمد عبيد سلطان الكعبي90201406650

Geography3.71احالم احمد علي عبدهللا جعفر91201409144

Geography4مريم علي عاشور مصلحي92201409620

Geography3.6وديمه محمد سعيد عبيد الظاهري93201409779

Geography3.66اليازيه الشيبه سالم مبارك الظاهري94201409935

Geography3.88شمه عبدهللا سعيد علي الساعدي95201409965

Geography3.92يقين احمد سعيد محمد الهاشمي96201410328

Geography4صفيه راشد سعيد زهرو الشحي97201411692

Geography3.88موزه سالم محمد رغش الشامس ي98201412189

Geography3.6امل علي حمد صالح99201450149

Geography3.6راية حارب ربيع هالل املزروعي100201500227

Geography3.67حليمه سعيد محمد خلف شماريخ101201501034

Geography3.6فاطمه محمد حمد فاضل املنصوري102201501457

Geography4فاطمه علي عبدهللا سعيد الكعبي103201501485

Geography3.8مريم ناصر سعيد علي الشامس ي104201501860

Geography3.61لطيفه ابراهيم عبيد سعيد املهيري105201503243

Geography3.95نوره سعيد سلطان سعيد الدرعي106201504026

Geography3.74عائشه علي حسن الوالي الكندي107201504686

Geography3.66العنود علي سعيد محمد املهري108201504782
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Geography4موزه حمد خلفان على الشامس ى109201506176

Geography3.75نوره يسلم عوض مسلم الصيعري110201506360

Geography3.86موزه احمد سعيد عجيدان العامري111201514316

Geography3.6مريم  علي  سعيد  محمد الكعبي112201540176

Geography3.6شاهناز يوسف احمد جمعه الذوادي113201540228

Geography4رزان محمد ناصر ناجي املصعبي114201602354

Geography3.8سلوى احمد عبده سعيد احمد115201602907

Geography3.67ساره محمد خلفان محمد النيادي116201603384

Geography3.94سالمه احمد خليفه حاسوم الدرمكي117201604639

Geography3.73بسمه سعيد راشد صبي املزروعي118201605358

Geography3.8خديجه عبدهللا محمد كندر االحمد119201609555

Geography3.67مريم سليم محمد مطر البلوش ي120201609566

Geography4امل محمد علي عبيد الطنيجي121201611328

Geography3.92عائشه رحيم محمد نور نظير122201612064

Geography3.8ميثه احمد علي مسعود العيسائي123201615553

Geography3.88شيماء علي محمد عبدهللا الظنحاني124201703780

Geography3.74جواهر احمد سعيد عبدهللا الظنحاني125201709005

History3.82نيال سالم عبدهللا سالم النعيمي126201201196

History3.67شما عبدهللا سلطان مطلعي اليماحي127201202729

History3.67فاطمه حسن محمد عبدهللا128201211960

History3.73كذيه حميد عبدهللا سالم الشامس ي129201301652

History3.67وفاء سعيد صقر احمد الكعبي130201303143

History3.73منى محمد خلفان سليمان الكعبي131201304580

History3.65حليمه سعيد علي سعيد الهطالي132201305300

History3.85فاطمه خلفان راشد محمد  الكعبي133201305674

History3.82حمده محمد احمد ابراهيم املرزوقي134201312720

History3.6ميثاء راشد محمد الذخيري الظنحاني135201400139

History3.73مها دغيميل خلفان حارب الشامس ي136201400496

History3.66حمده عبدهللا حسين عبدهللا املنصورى137201401873

History3.68غاية سيف سلطان علي مساعد البدواوي138201402424

History4شمسه عطامحمد الدرى فيرى البلوش ي139201403798

History3.6لطيفه مطر محمد حاذه الكتبي140201507852

History3.83مريم عمير خلفان نغميش الدرعي141201515209

History4موزه علي فاضل ساملين الشامس ي142201600155

History3.76فاطمه محمد عبدهللا حمبوص الشحي143201605537

History3.68عائشه عبدهللا خلفان الخروص ي الزعابي144201608287
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Linguistics3.73ريم عبدالحكيم احمد حسن املرزوقي145201404620

Linguistics3.94فاطمه رحمه فاضل ساملين الشامس ي146201409537

Mass Communication3.7مريم بنت حمدان بن سيف املربوعية147201101912

Mass Communication4موزه جمعه عيس ى سعيد املنصوري148201200707

Mass Communication3.6ميثاء بنت سهيل بن سالم الشامسية149201202980

Mass Communication3.83عائشه عبيد سعيد علي املقبالي150201204978

Mass Communication4حمده شليويح محمد غافان الجابري151201209075

Mass Communication4سارة نواب احمدي152201212111

Mass Communication4عائشه مصبح سعيد عايد الكتبي153201300266

Mass Communication4مريم مطر احمد العويني الكعبي154201300319

Mass Communication3.7مريم سيف علي خميس املقبالي155201300356

Mass Communication4رقيه مصبح سيف محمد القايدي156201300517

Mass Communication4عذارى سيف محيمد احمد الحبس ى157201301123

Mass Communication4اليازيه ماجد خلفان حمد املري158201301131

Mass Communication4عفراء راشد مصبح الراعي اليماحي159201301471

Mass Communication4خديجه حسن احمد الحمادي الغافري160201302153

Mass Communication4هند احمد محمد احمد161201303264

Mass Communication4فاطمه محمد حليس راشد الكتبي162201304643

Mass Communication4موزه سالم راشد مسفر  الظاهري163201304644

Mass Communication4لطيفه محمد الويهى الزفنه العفاري164201306680

Mass Communication4فاطمه محمد سعيد بالعبد املنصوري165201307707

Mass Communication3.7منال عبدهللا محمد الصياح النعيمي166201308055

Mass Communication4ساره حسن احمد كاهن جامع167201308910

Mass Communication3.92سميره صالح سالم قاسم168201309349

Mass Communication3.7اليازيه حمد سيف نعيف العامري169201310122

Mass Communication4نشوه برقش طبازه الدوده العامري170201313157

Mass Communication3.94ريم سالم سعيد سالم الكعبي171201315519

Mass Communication4منى حسن عبدهللا حسن الحمادي172201332594

Mass Communication3.65علياء طارش سعيد الكعبي173201350056

Mass Communication3.75غيداء محمد حسام مراد اغا174201350106

Mass Communication4روال زياد عبد القادر املشهراوي175201350137

Mass Communication4شيماء عمر محمد بالبحيث176201350199

Mass Communication4مريم بشير جامع محمد177201350430

Mass Communication4ميري حسن الصافتلي178201350550

Mass Communication4مريم ليث عبداالمام العيداني ال بو علي179201400708

Mass Communication3.85ساره صالح صالح البريكي180201401639
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Mass Communication3.82عهود علي خلفان محيل البدواوي181201402711

Mass Communication4شيخه سعيد صقر احمد الكعبى182201403247

Mass Communication4فضه سعيد محمد علي اليماحي183201403662

Mass Communication3.7شيخه سيف عبدهللا محمد الشامس ي184201407211

Mass Communication4امل بدر عبدهللا مصبح النيادي185201407684

Mass Communication3.9مريم سليمان راشد بوخطامين السويدي186201409384

Mass Communication4ريم عيد جمعه الراعي اليماحي187201409745

Mass Communication4لطيفه سيف سالم علي الدرمكي188201414031

Mass Communication3.71وعله ناصر عوض محمد االحبابي189201416082

Mass Communication4لطيفه احمد عيس ى علي القبيس ي190201416689

Mass Communication4رغد موس ى سالم عوده191201450031

Mass Communication3.92فاطمه عيدروس محمد الخليفي192201450040

Mass Communication4حنان اسامه غازي الخواجا193201450097

Mass Communication3.62الحان محمد ريحان صادق194201450170

Mass Communication3.74رنده فاروق الصالح195201450229

Mass Communication3.74جواهر صالح فرج  عبود بن حريز196201500774

Mass Communication3.61موزه على فرج علي الشامس ى197201501328

Mass Communication3.8مزون عبيد محمد ابرهيم مليحي198201501530

Mass Communication3.66حليمه سلطان سعيد عبدهلل العامري199201501824

Mass Communication3.6ميره راشد عقيف محمد الشامس ي200201502440

Mass Communication3.94مها عرفان يسلم كرامه الكثيري201201502990

Mass Communication3.61ميثاء محمد فرج علي الشامس ي202201503495

Mass Communication3.71سميه علي سعيد محمد املحرزي203201506371

Mass Communication3.8ميثاء مطر سيف خصيب الساعدي204201506512

Mass Communication3.6جود سعيد رفعان سعيد القحطاني205201510217

Mass Communication3.66بدور هالل سليمان سالم الساعدي206201510531

Mass Communication3.8غايه سالم عبيد املياله الكتبي207201511464

Mass Communication3.67آمنه صبيح سالم علي الكعبي208201511704

Mass Communication3.6روان محمد خليل كرار209201540071

Mass Communication4فاطمة عبداللطيف رشيد210201540213

Mass Communication3.95هناء عبدالرؤوف كامل احمد211201540264

Mass Communication3.66موزه خميس محمد سلطان الكعبي212201600252

Mass Communication3.6ساره سلطان صوايح علي الدرمكي213201600642

Mass Communication3.94رويه راشد حمد مصبح الشامس ي214201600930

Mass Communication3.92صالحه سعيد غدير سعيد الدرعي215201601251

Mass Communication3.94شما زايد هالل محمد الكعبي216201601302
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Mass Communication3.92سجى احمد سالم خلف الحنطوبي217201601584

Mass Communication3.88حمده حمد سالم سيف الراشدي218201601824

Mass Communication3.6أسماء محمود أحمد محمد219201605587

Mass Communication3.6ايمان سيف محمد خليفه العميمي220201606467

Mass Communication3.67العنود مبارك طالب علي املنصوري221201606635

Mass Communication3.74شوق خالد علي احمد الشحي222201608392

Mass Communication4روان هشام عقيل كريزم223201640035

Mass Communication3.75فاطمه حمد علي حمد الزعابي224201700014

Political Science4خديجه محمد علي مسعود العيسائي225201100733

Political Science4عائشه علي راشد علي النعيمي226201200263

Political Science4بشرى سالم عمر سالم العامري227201203649

Political Science4عائشه عبدهللا راشد سعيد الزعابي228201203691

Political Science4عائشه مصبح محمد عابد املزروعي229201206248

Political Science4شيخه علي محمد احمد الزيودي230201208781

Political Science4الريم سعيد مبارك هادي اليعقوبي231201209464

Political Science4عائشه علي محمد عبدهللا الظنحاني232201209931

Political Science4ساميه صالح سالم عوض الصيعري233201213740

Political Science4مريم عبدالرحمن احمد املرزوقي234201215934

Political Science4لطيفه محمد صالح بن جدنان الحضرمي235201302622

Political Science4ميره صغير سعيد بالصايغ املزروعي236201302647

Political Science4عفراء سعيد جمعه سعيد الشامس ي237201304192

Political Science4وضحه سعيد مصبح هاشل القايدي238201305010

Political Science4مهره اسماعيل محمد كمال البلوش ي239201305463

Political Science3.77مهره يوسف احمد عبدهللا الشحي240201306148

Political Science3.66موض ي حسن عبيد خلف محمد الزعابي241201306407

Political Science4امنه حسن عيس ى حسن البدواوي242201306727

Political Science4امنه علي محمد املطوع القايدي243201308038

Political Science4نوف محمد سعيد راشد الحفيتي244201311312

Political Science4نوره محمد سعيد البرامي الشحي245201311619

Political Science4الريم مبخوت مرزوق مغيفان العامري246201314205

Political Science3.9مريم محمد عتيق زيتون املهيري247201316858

Political Science4نوال احمد عبدهللا248201350290

Political Science3.73مريم فهد مرهون خميس سعيد الساعدي249201400225

Political Science4حليمه راشد صالح املعيوف النقبي250201400231

Political Science4مهره خليفه سالم صالح الغيثي251201400398

Political Science3.88نوره عبدهللا احمد محمد الظهوري252201400894
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Political Science3.88فاطمه علي محمد عمر البلوش ي253201402382

Political Science3.66فاطمه عبدهللا حامد عبدهللا املزروعي254201404418

Political Science3.66ميثاء عارف خليفه السويدي255201407345

Political Science4موزه محمد سالم كردوس العامري256201407417

Political Science3.86ناهد مطر سعيد مكروف الشامس ي257201408475

Political Science4ميثاء جمعه خدوم سالم الشامس ي258201412754

Political Science3.8سلمى محمد احمد محمد املطروش ي259201500102

Political Science3.6ميره حمد علي حمد الزعابي260201501372

Political Science3.8مريم حصين علي مهمل االحبابي261201502126

Political Science3.6نوره عبيد علي سعيد الكعبي262201502661

Political Science3.66مزون بنت محمد بن حسين زهران الشحي263201502818

Political Science3.75رحمه سعيد يوسف سعيد البلوش ي264201503248

Political Science3.72حمده حارب خليفه راشد الوحش ي265201503417

Political Science3.85ساره سعيد معضد محمد النيادي266201503551

Political Science3.94عائشه احمد هامل دسمال املرر267201503769

Political Science3.86شما محمد خليفه ساملين املنصوري268201504996

Political Science3.65هند جمعه خلفان سالم الكعبي269201509166

Political Science3.88سالمه تاج محمد يار محمد البلوش ي270201512062

Political Science3.6عائشه علي محمد سالم املدحاني271201531095

Political Science3.86ايمان حسن نوخذا علي ال علي272201533348

Political Science4سالمه محمد سالم بالحاس الشامس ي273201600214

Political Science4امنه سعيد محمد علي الشبلي274201600255

Political Science3.94اسماء محمد مسلم حمد العامري275201600278

Political Science3.88سالمه جمال ثاني مبارك العميمي276201600490

Political Science4موزه مطر حميد مطر النيادي277201601216

Political Science3.77شمه ياسر بخيت سعيد الخييلي278201602212

Political Science4عائشه علي سالم حميد الكندي279201602304

Political Science3.66ساره عبدهللا احمد بالحمر الحضرمي280201602331

Political Science3.83فاطمه يوسف حسن ابراهيم الحمادي281201602762

Political Science3.85ريم عبدهللا علي عيس ى البلوش ي282201603654

Political Science3.92شيخه خميس سيف خميس العيسائي283201603795

Political Science3.88ريم سلطان حميد املطيوعي البدواوي284201604696

Political Science3.83عائشه محمد ناصر بطي املزروعي285201605714

Political Science3.74هند سالم حارب ساملين الكندي286201609702

Political Science3.63نوره خالد احمد عبدهللا الشحي287201610833

Political Science4عائشه صالح عبدهللا صالح الهاشمي288201611576
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Political Science3.72حصه جاسم محمد كاسين الشحي289201612267

Political Science4سناء سعيد محمد عباس البلوش ي290201613049

Political Science3.86فاطمه سالم محمد سعد السالم291201630213

Political Science3.88نورا بنت محمد بن عبيد الغيثية292201640400

Political Science3.82سارة بنت علي بن سالم الزعابية293201701333

Political Science3.88فاطمه سعيد محمد حنضل املزروعي294201702605

Political Science3.6عبير سعيد صالح ناصر الحميري295201714725

Pre-Humanities & Social Sc.3.68ميثه سامي خليفه مبارك املسماري296201600862

Pre-Humanities & Social Sc.3.8املها محمد حمد الشرقي العامري297201606736

Pre-Humanities & Social Sc.3.75فاطمه طالل احمد محمد كلنتر298201607233

Pre-Humanities & Social Sc.4نور صالح هاشم الحبش ى الهاشمي299201611891

Pre-Humanities & Social Sc.3.94بدريه محمد سعيد البلوش ي300201614268

Pre-Humanities & Social Sc.3.92نوره عبدالصفى  محمد صبيان النعيمي301201707790

Pre-Humanities & Social Sc.3.65لطيفه حميد خليفه حميد الظاهري302201710470

Psychology3.7فاطمه سالم جاسم سالم ال بشر303201209511

Psychology3.9فاطمه ابراهيم حسن مراد املازمي304201301535

Psychology3.68مريم سعيد راشد خميس الساعدي305201302017

Psychology3.92وضحه محمد راشد احمد الحبس ي306201302282

Psychology4حمده درويش عبدالرزاق محمد البستكي307201309330

Psychology3.7زينه ابراهيم سالم ابراهيم املهري308201314444

Psychology3.7ريم عقيل محمد رضا املنتصر309201318263

Psychology3.88فاطمه بنت عبدالرحيم بن ابراهيم املجينية310201400391

Psychology3.77وضحى الحاج فالح سيف الشامس ي311201400489

Psychology3.95مريم عبدالسالم محمد العطار العوض ي312201400721

Psychology3.8نوف جمعه عبدهللا سلوم جمعة الراشدي313201400769

Psychology4وعله ظافر مسعود هادي االحبابي314201400992

Psychology3.8كليثم سالم محمد راشد النعيمي315201401277

Psychology3.88امل خلف حسين يوسف الحمادي316201403374

Psychology4موزه سعيد مبارك عايد الكتبي317201408161

Psychology3.67اميره سالم محمد سالم الزحمي318201408299

Psychology3.8فاخره حمد علي سيف الدرمكي319201409223

Psychology3.94فاطمه جاسم محمد سالم الهاشمي320201409971

Psychology3.72مريم سعيد علي سليمان الخنبش ي321201412182

Psychology3.6عبير محمد مانع ناصر االحبابي322201413587

Psychology3.8لطيفه ناصر مكتوم محمد الشريفي323201414344

Psychology3.85اسماء سالم سعيد خليف الصريدي324201415694
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Psychology3.92زركه سيالب325201450213

Psychology3.75عزه سالم مبارك فرج الشامس ى326201500040

Psychology4فائزه مسعود كرامه سعيد الصفواني327201500526

Psychology4خديجه راشد محمد عبيد القطامي328201501874

Psychology3.9ساره عبدهللا يحيى محمد الكمالى329201502824

Psychology3.95عفراء عبدهللا سالم مطر النيادي330201503419

Psychology3.82لطيفه حسن أحمد كاهن جامع331201505867

Psychology3.88جميله صالح محمد عبدالرحمن باكر332201507054

Psychology3.95شيخه حسن روضه محمد الشحي333201513035

Psychology4منال عبدهللا احمد محمد صالح334201513576

Psychology4حمده محمد عمر بخيت املنصوري335201513751

Psychology3.66مي ناصر علي عزيز الشريفي336201516308

Psychology3.6لطيفه غازي عبدالعزيز عبدالكريم الدوسري337201531566

Psychology4رحمه بيج338201540002

Psychology4سهام األزهري339201540085

Psychology4زوهرا شاهين علم شاهين علم340201540241

Psychology3.75امنه سالم هاشل سليم النيادي341201600084

Psychology3.62مريم محمد صالح سالم الشيبة342201600118

Psychology3.88عائشه ربيع سالم خميس الشامس ي343201600342

Psychology3.75ريم على عبدهللا محمد الكعبي344201600886

Psychology3.88فاطمه راشد حسن عبدهللا الزعابي345201601073

Psychology4عائشه خلفان صالح مران الظاهري346201601276

Psychology3.83موزه سالم سعيد لعطيوي املزروعي347201602538

Psychology3.62فايزه احمد حسن مبارك املرزوقي348201603593

Psychology3.75نوره ناصر محمد عبيد الكتبي349201604098

Psychology3.66فاطمه عبدهللا محمد كليب الطنيجي350201606456

Psychology3.94فاطمة بنت احمد بن محمد الشحيه351201611280

Psychology3.74شيماء عبدالرحمن غالب املخالفي352201640017

Psychology4وفاء محمود رشيد353201640056

Psychology3.6هاله عبدالقادر محمود354201640140

Psychology3.6حمده عبدهللا احمد طشه الشحي355201701699

Psychology3.8لجين بركات يعقوب موس ى الكندي356201713740

Psychology3.95ساره محمود محمد عباس الزرعوني357201733101

Psychology4صابرينا بنت محمد بن ثامر السبيعي358201735133

Social Work4سميه قاسم صالح الكوكباني359201007079

Social Work3.67سالمه حميد سالم سعيد الوهيبى360201102934
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Social Work4مريم علي راشد علي الكعبي361201103959

Social Work4اليازيه بالع الدوده عطى العامري362201115528

Social Work4موزه بنت يوسف بن اسماعيل البلوشيه363201117473

Social Work4اميره سالم راشد سيف الراشدي364201200815

Social Work4ساره هياي عبيد سالم املنصوري365201200947

Social Work3.79عائشه سيف ابراهيم عبدالرحمن سيف الكعبي366201201551

Social Work4اسماء عبدهللا حسن اسنيدى الطنيجي367201202609

Social Work4مها عبيد سيف سالم الزحمي368201203242

Social Work4صبحا محمد حمد عبيد الدرعى369201204334

Social Work4اميره جمعه حمد سالم الكعبي370201204971

Social Work4حمده الغبش ي محمد خلفان الكتبي371201205161

Social Work4ساره سليمان عبدهللا راشد سليمان الشامس ي372201205879

Social Work3.7خلود سعيد علي راشد الكندي373201206759

Social Work3.88شهرزاد خميس سعيد جمعه القطيطي374201207173

Social Work4خديجه محمد إبراهيم كاسين الطنيجي375201207937

Social Work3.87امل احمد سعيد عبدهللا ظنحاني376201208120

Social Work3.87عهود بنت سليم بن مبروك الجنيبي377201208986

Social Work4عذاري عبيد احمد عبيد احمد مليح ظنحاني378201210829

Social Work3.79ندى علي محمد رستم احمد البلوش ي379201211801

Social Work3.79موزه عبدالرحمن عبيد محمد الكعبي380201301142

Social Work4ميثاء عبيد راشد دلهام الكعبي381201302278

Social Work3.76العنود عبدهللا جمعه خميس الكعبي382201302322

Social Work3.82عائشه عبيد سبيت نصيب عريدات383201303310

Social Work3.79هاجر محمد احمد علي الذهلي384201305726

Social Work3.82مريم عبيد محمد بحلوط الشحي385201306992

Social Work3.76ميثاء محمد سالم سيف املقبالي386201307668

Social Work3.79عائشه جمعه احمد ربيع النعيمي387201309582

Social Work4عجيبه سعيد عبيد مدغم الكعبي388201310543

Social Work3.76ساره حسن سعيد حسن الحفيتي389201400080

Social Work3.82علياء مصبح سالم علي الكعبي390201400097

Social Work3.91مريم سعيد محمد عواد النعيمي391201401123

Social Work3.87عائشة محمد عبدهللا باسويد392201401574

Social Work4مهره عبدهللا مراد عبدهللا البلوش ي393201402175

Social Work4موزه محمد عبيد راشد املهيري394201402193

Social Work3.94بينه شليويح علي سالم الدرعي395201402379

Social Work3.66شما سلطان سعيد مسفر سلطان محمد الخييلي396201402399
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Social Work3.88عزه ابراهيم احمد الزيره الشامس ي397201404077

Social Work3.75عائشه عبده علي عبدربه العنس ي398201404474

Social Work3.74ميساء بنت عبدهللا بن سيف   البلوش ي399201406737

Social Work3.74مريم محمد سعيد احمد العفريت الكويتي400201408462

Social Work3.7عائشه احمد هالل مصبح الكعبي401201409918

Social Work3.67جميله مبارك سهيل محمد يطبع العامري402201410323

Social Work3.83فاطمه سليمان حسن القصير البلوش ي403201411875

Social Work3.7مريم يعقوب درويش عبدهللا شمبيه البلوش ي404201413358

Social Work3.73نوره مبارك ناجي بصري االحبابي405201415742

Social Work3.86ختام سالمه سليمان سالمه ابوناموس406201450283

Social Work3.64ندى عبدهللا يوسف عبدهللا املدحاني407201500431

Social Work4مروه عرفات سالم محمد املسكري408201500724

Social Work3.68زينب بنت احمد بن موس ى  البلوشية409201500755

Social Work3.6عائشه احمد خميس سلطان الكعبي410201501448

Social Work3.94نوف طارق سالم سعيد الشامس ي411201501814

Social Work3.94امنه عامر علي السد النعيمي412201501983

Social Work4عائشه الحاج فالح سيف الشامس ي413201502605

Social Work3.76ياسمين علي محمد نور نظير414201502647

Social Work3.93آمنه بنت صلبوخ بن خميس  اليحيائية415201503138

Social Work3.93مريم قاسم فيصل ساملين الكثيري416201503697

Social Work3.7هدى علي محمد خصيف الظنحاني417201503784

Social Work3.63اليازيه محمد بخيت سهيل الراشدي418201504424

Social Work3.88فاطمه حربي الطشه ثعيلب علي العامري419201504596

Social Work3.62جواهر علي حسن علي العفيفي420201506948

Social Work3.62مستهام بنت علي بن مبارك الشكريه421201580098

Social Work4فاطمه خليفه خميس حريب الشامس ى422201600283

Social Work3.75بينه سعيد محمد عيس ى الدرعي423201600742

Social Work3.86ريم عبدهللا حميد سيف الكندي424201600881

Social Work3.68عائشه عبدهللا علي عبدهللا الكعبي425201600904

Social Work3.76الريم يعقوب سليمان احمد الحوقاني426201601034

Social Work3.93مهره سعيد محمد بن خصيبه  الظاهري427201601264

Social Work3.83شما حمود على حمود الكلباني428201601574

Social Work3.7موزه محمد سالم محمد الحفيتي429201602501

Social Work3.62وديمه سويدان عبيد سويدان العامري430201602582

Social Work3.6ريم محمد سيف علي الكعبي431201603020

Social Work3.94سلمى مبارك فالح جابر االحبابي432201603069
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Social Work3.75شما سالم مصبح سالم الكتبي433201603899

Social Work3.88ميثاء راشد سعيد بن عبود املزروعي434201604384

Social Work3.62اليازيه محمد علي راشد املقبالي435201609200

Social Work3.64عنود بنت محمد بن حسين زهران الشحي436201610663

Social Work4نوره قضيب مصبح قضيب الكعبي437201630139

Social Work3.86ميثاء سعيد صقر أحمد الكعبي438201702798

Social Work4لطيفة حميد عبدهللا خميس النعيمي439201703207

Sociology3.75فاطمة عبد هللا أحمد الحمادي440201002122

Sociology3.75رقيه بنت سالم بن سعيد املقبالي441201050614

Sociology3.9بخيته محمد سلطان سعيد الدرعي442201100658

Sociology3.92لطيفه محمد خلفان محمد النيادي443201104152

Sociology3.6ميثاء سليمان مصبح بطي الكتبي444201104605

Sociology3.67ايناس نصير احمد445201111311

Sociology4فاطمة عبدهللا سعيد الرميثي446201112464

Sociology3.7الريم علي سالم سعيد العامري447201200849

Sociology3.85ميره عبدهللا خاطر سلطان املقبالى448201201193

Sociology4امنه عبدهللا مصبح سويدان القايدي449201201439

Sociology3.76عائشه حميد محمد جروان الشامس ي450201201504

Sociology3.7فاطمه خليفه عبيد سالم الغفلي451201202060

Sociology4فاطمه علي عبدهللا علي محمد خصيف يماحي452201203012

Sociology3.94شيخه محمد مصبح محمد سالم الكعبي453201203514

Sociology3.7العنود سالم سعيد عبدهللا الساعدي454201203621

Sociology4نوره غانم سيف الخنيري املزروعي455201204129

Sociology3.67روضه محمد ناصر مبارك البلوش ي456201204497

Sociology3.82نهله سعيد خلفان سليمان سعيد الكعبي457201205840

Sociology4مريم بنت عتيق بن فرج السعدي458201205924

Sociology4ريم محمد سليمان عبيد الهنداس ي459201208266

Sociology3.9سالمه هادف حمد رحمه الشامس ي460201209685

Sociology4عائشه درويش سعيد العبد الظنحاني461201209793

Sociology3.75حنان قمبر علي البلوش ي462201210116

Sociology3.62فاطمه بنت راشد بن علي الجابري463201250268

Sociology4ريم راشد سعيد خلفان املعمري464201301399

Sociology3.6نوف عمران سقيط سرحان العامري465201301480

Sociology4فاطمه سلطان عبدهللا سلطان الكعبي466201301711

Sociology3.78مزنه حمد بطى حمد الدرعي467201301731

Sociology3.6عائشه حمود مصبح غريب البلوش ي468201301826
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Sociology3.75امنه عبدهللا عبدهللا علي الحفيتي469201302015

Sociology3.6لطيفه غانم سالم مصبح العيسائي470201304306

Sociology4عائشه راشد حميد سعيد الكتبي471201304378

Sociology4ثمنه سالم محمد الخن العفاري472201304510

Sociology3.66جواهر سعيد حمد قرين الكتبي473201305094

Sociology3.66اماني عبدهللا محمد احمد حسن الشحي474201305104

Sociology3.92بشاير محمد راشد علي العبدولي475201305136

Sociology4كليثم محمد علي مطر النيادي476201305167

Sociology4جواهر على احمد جعفر عبدالرحيم477201305524

Sociology3.68ريم ابراهيم سعيد مسعود القحطاني478201305595

Sociology3.6عفراء سيف مصبح بن كاسب املسافري479201305850

Sociology3.94عزه هادف حمد رحمه الشامس ي480201306293

Sociology3.74عائشه سلطان عبدهللا سعيد الشامس ي481201306838

Sociology3.85سنديه سعيد حمدان جمعه العبدولي482201308004

Sociology3.77وضحه ناصر علي خميس املنصوري483201309041

Sociology4عنود سالم القيش ي الشحي484201310435

Sociology3.66العنود صالح مبارك سعيد الساعدي485201310581

Sociology3.85فطوم سعيد علي حسن الشحي486201311487

Sociology4روضه محمد خالد مترف الجابري487201313341

Sociology3.68خصيبه محمد خالد مترف الجابري488201313343

Sociology4وضحه مجدي غريب ناصر االحبابي489201400351

Sociology3.6ساره علي محمد علي الساعدي490201400531

Sociology3.66عائشه مسعود جمعه مغير الخييلي491201400600

Sociology3.88فاطمه سلطان عبدهللا سالم الشامس ي492201400766

Sociology3.83علياء محمد راشد محمد الشامس ي493201400774

Sociology3.62نوره مشيط مسعود قريش النعيمي494201401341

Sociology3.9شما بنت محمد بن علي بن ميربيك البلوشية495201402010

Sociology3.6مرام محمد سالم عبدون496201402227

Sociology3.85شيماء عمر عبدهللا مهري الكثيري497201403389

Sociology3.82مريم حسن محمد اخنيب الشميلي498201405095

Sociology3.65فاطمه محمد سليمان املوح الظنحاني499201405324

Sociology3.72مريم محمد عبدهللا احمد املحرزي500201405825

Sociology3.86عائشة عبدالصفي محمد صبيان النعيمي501201406655

Sociology3.7حمده فرج مبارك فرج الشامس ي502201408100

Sociology3.95ريم صالح محمد نصيب العفاري503201408710

Sociology3.68مهره راشد سعيد بالصلى الشامس ى504201409683
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Sociology3.8بثينة محمد عبدهللا سيف الكعبى505201410579

Sociology3.66ريم جاسم توفيق ابراهيم الظاهري506201411673

Sociology3.66رقيه عبدهللا خميس حمود منصور الزيودي507201412544

Sociology3.67موزه عوض حمد سيف الساعدي508201415816

Sociology3.66ريم سيف عبدالرحمن سالم الكعبي509201501634

Sociology3.67ليلى احمد راشد عبدهللا الحمودي510201502155

Sociology3.8نوف علي محمد راشد اشتيري511201503014

Sociology3.74سميه عبدالجبار احمد املسلمي512201600602

Sociology3.66مريم جمعه سلطان العباد الكعبي513201604740

Tourism Studies3.65وجود محمد احمد دابل النقبي514201200054

Tourism Studies4شما ناصر مبارك ناصر البلوش ي515201204498

Tourism Studies4ريم هالل محمد سهيل الكعبي516201204694

Tourism Studies4لطيفه علي حمد مطوع الكتبي517201207759

Tourism Studies4بخيته سلطان سعيد سلطان العامري518201209562

Tourism Studies4شيخه محمد حمزه حماد الشامس ى519201212059

Tourism Studies3.7شذى زهير يوسف أبو سلطان520201250597

Tourism Studies3.9نوره اسماعيل احمد جمعه الحوسني521201300476

Tourism Studies3.65فاطمه علي عبدالرحمن عبيد الكعبي522201301375

Tourism Studies3.66سماح صباح جمعة توفيق523201301516

Tourism Studies3.6مريفه راشد سليم حضيرم الكتبي524201305579

Tourism Studies3.76العنود سعيد محمد علي الشبلي525201307918

Tourism Studies3.94مهره سالم هامان عوض االحبابي526201310258

Tourism Studies4عائشه سيف مبارك مبارك السبوس ي527201311451

Tourism Studies3.7اليازيه احمد خليفه حاسوم الدرمكي528201400438

Tourism Studies4عائشه سهيل حميد دملوج الظاهري529201400920

Tourism Studies3.65شما احمد محمد خرباش الظاهري530201402548

Tourism Studies3.9خوله عبدهللا محمد عبدهللا البديع النقبي531201405978

Tourism Studies3.61ميثا عوض خليفه حمود القيوض ي532201410828

Tourism Studies3.67شمسه عويص على احمد الدرعي533201413280

Tourism Studies3.71ميثا سعيد سيف علي الحساني534201416392

Tourism Studies3.66لطيفه علي سيف بن خليف الدرمكي535201500984

Tourism Studies3.85فاطمة علي عبدالقادر محمد باكثير536201502531

Tourism Studies3.67العنود حمد سيف الحنبوص ي الشحي537201503012

Tourism Studies3.94علياء محمد راشد خلفان الكندي538201505133

Tourism Studies3.88منيره مبارك محمد مبارك الشامس ي539201506186

Tourism Studies3.92رضوه محمد سلطان على الكتبي540201507035
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Tourism Studies4روضه محمد سلطان على الكتبي541201507047

Tourism Studies3.82مي عتيق حامد الغزو الشامس ي542201507882

Tourism Studies3.6مريم بنت عبدهللا بن عبدالرزاق الغيالنية543201508190

Tourism Studies3.65صالحه حمد سالم محمد النيادي544201601322

Tourism Studies3.82وعد حمد سعيد حمد النعيمي545201603434

Tourism Studies4شرينه احمد محمد علي البلوش ي546201608956

Tourism Studies3.67مريم عبدهللا خميس عبيد الشحي547201610661

Tourism Studies3.92سارة عبدهللا محمد بن حميد آل علي548201708368

Translation Studies4نوره عبدهللا مبارك سعيد اليحيائي549201303407

Translation Studies3.73ميره سليمان راشد حسن النقبي550201312950

Translation Studies4شمسه خليفه على احمد الكعبي551201313097

Translation Studies3.85شامه بنت محمد بن حمدان السبيعي552201350001

Translation Studies4نور محمد عيس ى حمو553201350255

Translation Studies4ميثه طارق مطر سعيد الحساني554201400274

Translation Studies3.65خلود عمر عيد حميد555201405707

Translation Studies3.65ايمان حسن محمد الشرارى الظنحاني556201406843

Translation Studies3.7سارة علي حمد البادي557201434010

Translation Studies3.7فاطمة صفاءالدين احمد الكبيس ي558201450193

Translation Studies3.66نوف ناصر عيس ى ناصر الزعابي559201500226

Translation Studies3.72عائشة سالم محمد سعيد البدواوي560201501427

Translation Studies3.6امل زيد سويد سويدان النصيبي561201501654

Translation Studies3.75روضه محمد عبيد سعيد مسفر الظاهرى562201501728

Translation Studies3.76امل محمد حسن صالح الظفيري563201511478

Translation Studies3.6مريم ماض ي564201540001

Translation Studies3.71ليال حسين خضر الرشيدات565201540090

Translation Studies3.68مشاعل بنت ابراهيم بن خليفة الجهوري566201540133

Translation Studies3.66بسمة جميل محمد567201540181

Translation Studies3.71فرح حسام عاطف شلبي568201540242

Translation Studies4الهنوف سعيد حميد عبدهللا املزروعي569201701156

Translation Studies3.94فاطمه خالد عبدهللا مزينه املهيري570201731195
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