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Arabic Language & Literature4.00سالمه حمد معيوف محمد العامري1201707555

Arabic Language & Literature4.00ميثا بنت سالم بن سليمان بن ابراهيم البلوشية2201735027

ي3202103032 Arabic Language & Literature4.00نور مسفر هادى صالح االحباب 

Arabic Language & Literature3.92صالحة مطر محمد سالم الدرعي4201802546

ي5201808632 Arabic Language & Literature3.86ميثة مسعود هادي حمد االحباب 

ن عبدالرحمن6201706772 ه صادق يوسف حسير Arabic Language & Literature3.85مير

ي7201701929 ي الكعب  Arabic Language & Literature3.75فاطمه خليفه علي الخطيب 

ي8201802145
Arabic Language & Literature3.68ونيه سيف عبدهللا علي الكلبابن

Arabic Language & Literature3.67شيخه خصيب سالم حميد المعمري9201702572

ي10201710832 Arabic Language & Literature3.67موزه مبارك سالم الجالف المهير

ي11201601246
English Literature4.00موزه سعيد راشد حميد السنابن

English Literature4.00شيخه عارف محمد الكاز العلي12201701275

English Literature4.00وديمه عبدهللا الحج علي العامري13201716502

ي14202010129 English Literature4.00نوره مبارك مناحي صالح الكرب 

English Literature4.00عائشه علي زيد سعيد الشحي15202014599

ي16202006741 English Literature3.92فجر مبخوت سالم علي الكرب 

English Literature3.92ريمان عالء عليا17202050874

ي18201903206 English Literature3.82روضه احمد عبيد جمعه الكعب 

ي19201880571 English Literature3.75وديمه علي مطر سعيد الكتب 

English Literature3.74خديجة وود بوالنوار20202050261

English Literature3.68أفرين حنيف  حنيف21700037650

ي22201905858 English Literature3.67نوره عبيد سالم موىس الزعاب 

English Literature3.66شما خميس عيىس تاج الدين محمد23201906567

English Literature3.60ديمه ملكاوي24201850067

ي25201502328
GeographyGeoinformatics4.00فضه عبدالحكيم بيج محمد البلوىس 

GeographyUrban Planning4.00فاطمه محمد مبارك نوي    ع الراشدي26201517398

ي27201601731
GeographyGeoinformatics4.00مريم خالد عبدهللا المروى البلوىس 

ي28201602354 GeographyGeoinformatics4.00رزان محمد نارص ناح  المصعب 

GeographyGeoinformatics4.00شيخه محمد سالم عصيان المنصوري29201603101

GeographyGeoinformatics4.00ساره محمد خلفان محمد النيادي30201603384

GeographyGeoinformatics4.00شيخه حميد محمد حميد آل علي31201606358

GeographyGeoinformatics4.00عائشه رحيم محمد نور نظير32201612064

GeographyGeoinformatics4.00هنوف علي غانم علي الحمادي33201700269

ي34201700740 GeographyGeoinformatics4.00ارساء علي علي عبدهللا النقب 

GeographyUrban Planning4.00لطيفه نارص راشد عبدهللا النعيمي35201704063

GeographyGeoinformatics4.00عائشه سالم محمد سالم الشامىسي36201705123

GeographyGeoinformatics4.00مهرة عادل حسن عبدهللا الشيب37201705570

ي38201706239 GeographyEnvironmental Geography4.00مهره محمد غريب راشد الكتب 

GeographyUrban Planning4.00سلم سيف راشد سيف المزروعي39201706304

GeographyGeoinformatics4.00الهنوف حمود اللحيمر محمد الدرعي40201809579

Geography4.00ندى عبدهللا هاشم وبره41201831075

GeographyGeoinformatics3.92اليازيه سالم راشد ربيع الظاهري42201603391

ي43201703819 GeographyUrban Planning3.92شيخه عبدهللا خميس عبدهللا الكعب 

ي44201709374
GeographyEnvironmental Geography3.92نوف علي سعد عبدهللا العريابن

ه عبدهللا سالم خلفان الشامىسي45201705531 GeographyGeoinformatics3.90مير

GeographyEnvironmental Geography3.88شيخه سعيد زايد محمد المزروعي46201602007

ن  قاسمي47201801621 GeographyUrban Planning3.88ارساء حسير

GeographyGeoinformatics3.85عائشه سيف احمد سيف الشحي48201606715

ي49201803198 ي الكعب  GeographyEnvironmental Geography3.85انفال سعيد محمد الخطيب 

ن علم50202051170 ن علم شاهير GeographyGeoinformatics3.85زينب شاهير
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GeographyEnvironmental Geography3.83حال علي  الشحاده51201850074

Geography3.83العنود حسن علي محمد هزاع52201901434

GeographyGeoinformatics3.82حصه علي راشد الحضار الظاهري53201914104

GeographyUrban Planning3.80حصه علي محمد جمعه الظاهري54201803016

ي55201814572  ظافر بن هادى األحباب 
ن GeographyUrban Planning3.80شفيا حسير

ي56201731110 GeographyGeoinformatics3.76وفاء حسن عبيد خلف الزعاب 

GeographyGeoinformatics3.75ضح خالد راشد مرزوق الشحي57201705521

ي58201803336 GeographyUrban Planning3.75طيبه محمد جاسم حسن كاظم الكعب 

ي59201804712 GeographyEnvironmental Geography3.75موزة سليمان محمد حمدان الكعب 

ه عبدهللا محمد خليفة الغفلي60201812962 GeographyGeoinformatics3.75مير

ي النعيمي61202103065
Geography3.75فاطمه ابراهيم سعيد الطاعن

GeographyGeoinformatics3.74عائشه سعيد خليفه عامر الدرعي62201703046

Geography3.74شمسه عيىس سعيد عبدالغفور المقبالي63201803583

GeographyEnvironmental Geography3.74حمده خميس عبيد الشكاى الزيودي64201806376

ي65201808200
GeographyUrban Planning3.73اسماء شامبيه راشد سعيد البلوىس 

Geography3.73مهره عبدهللا حسن حماد الشحي66201909048

ي67201700353 GeographyEnvironmental Geography3.72ريان يوسف خميس صغير النقب 

GeographyGeoinformatics3.72نوف مبارك سعيد علي النعيمي68201801754

GeographyEnvironmental Geography3.70امنه خميس حسن سيف الكندي69201507868

ي70201412010 GeographyEnvironmental Geography3.67شيخه سالم محمد سعيد الكعب 

GeographyGeoinformatics3.67جميله يوسف سيف باالصلي الظاهري71201801347

 الحرمي72202003139
ن GeographyUrban Planning3.67علياء خالد خميس حسير

Geography3.66خولة سالم خميس عبدهللا اليليلي73201707875

GeographyUrban Planning3.66فاطمه مبارك علي مبارك الشامىسي74201809283

GeographyGeoinformatics3.65ريم راشد حمدان راشد الشامىسي75201702414

GeographyUrban Planning3.65ساره محمد عامر المر النيادي76202006957

Geography3.62عائشه مسفر علي مسفر الخييلي77201602563

GeographyGeoinformatics3.62عزه محمد فالح سيف الشامىسي78201805937

ي79201908471 Geography3.61عليا جمعه سعيد راشد المهير

GeographyEnvironmental Geography3.60علياء محمد علي محمد اليماحي80201700087

GeographyGeoinformatics3.60فاطمة سعيد نايع بن حافش الخاطري81201700969

GeographyUrban Planning3.60فاطمة عبدهللا محمد علي الشحي82201708573

Geography3.60نور احمد خليفه عقيل83700037535

History4.00شيخه السيد خميس علي الظاهري84201600470

History4.00بلقيس بنت مبارك بن حمد بن عبدهللا السنانية85201640112

ي86201883206
ه سعيد مبارك حمدان الحمدابن History4.00مير

History3.94موزه علي راشد المسيعد النيادي87201600109

ي88201702859 History3.91جواهر احمد راشد سعيد الحنطوب 

History3.86حصه حمد سعيد حمد الشامىسي89201701966

History3.78يمنه حمد الدحبه حمد العامري90201704672

History3.74العذاري عبدهللا حسن عبدهللا الجابري91201616087

ي92201804068
History3.74شيماء احمد محمد علي  الدهمابن

History3.71افنان محمد زايد راشد الزيودي93201702502

ي غصن سالم بطي الدرعي94201709586
History3.67موضن

History3.67اسماء صالح احمد يوسف الصايغ95201802119

ي96202005424
Humanities & Social Sc.4.00وديمه بنت حمد بن عائض القحطابن

ي97202007017 Humanities & Social Sc.4.00حليمه محمد راشد محمد اشتير

Humanities & Social Sc.4.00مريم عبدهللا سيف سعيد الظاهري98202100343

Humanities & Social Sc.4.00غاليه رمضان صالح حمد بن عامر99202101894

ي الشكيلي100202104404
ي ثبن

Humanities & Social Sc.4.00ريان يعقوب ثابن
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Humanities & Social Sc.3.85ريم سلطان علي خميس الشامىسي101202002991

ي102202103751 Humanities & Social Sc.3.85شيخه خالد عبدهللا علي الكعب 

ي103202112805
Humanities & Social Sc.3.85وديمه حمد سعيد نارص العيساب 

ن الظاهري104202012224 Humanities & Social Sc.3.82فاطمه خالد عبدهللا حمرعير

ي105202001237 Humanities & Social Sc.3.75ريمه حميد عبدهللا سليمان النقب 

Humanities & Social Sc.3.75وديمه سهيل محنا سهيل العامري106202014359

Humanities & Social Sc.3.75حمده احمد عيد عبدهللا العامري107202015199

Humanities & Social Sc.3.75فاطمه هادي خميس خميس المنصوري108202017797

Humanities & Social Sc.3.67صالحه علي زفيفر مقطوف109202005052

Humanities & Social Sc.3.67فاخرة عبدهللا حمد عبيد العزيزي110202102567

ي111202107327 Humanities & Social Sc.3.67عائشه راشد علي خليفه الكتب 

Humanities & Social Sc.3.66عائشه محمد حسن عبد الظهوري112202006055

ينه عبدهللا سالم راشد الشامىسي113202104831 Humanities & Social Sc.3.65رس 

ي114202103274
Humanities & Social Sc.3.60فاطمه احمد عبدهللا عل البلوىس 

Linguistics4.00نور صالح هاشم الحبىس  الهاشمي115201611891

Linguistics4.00شمسة بخيت خميس سيف البادي116202012737

Linguistics3.67اسماء عبدهللا احمد الحن الشحي117202005627

ي118201904044 Linguistics3.66مزون سلطان علي محمد الكعب 

ي119201406556 Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00فاطمه عبدهللا يوسف خلف النقب 

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00تسنيم عبدهللا راشد عبدهللا النعيمي120201407895

ي121201414479
Mass CommunicationJournalism4.00مهره وليد احمد اسماعيل الحوسبن

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه عبدهللا سعيد معضد النيادي122201501432

ي123201503071 Mass CommunicationJournalism4.00أمل سالم سعيد بطي الكعب 

ي124201504739 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00نوره سعيد علي سالم الكتب 

Mass CommunicationJournalism4.00عائشه سالم فرج سلطان آل علي125201505949

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00زهره سيف حمد سيف الساعدي126201506758

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00موزه سالم عبيد سالم الدرمكي127201507618

ي128201508032 Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00امنه محمد احمد هالل الزعاب 

Mass CommunicationJournalism4.00نوال احمد علي البرصي النعيمي129201509359

ي130201515000
ي عباد سعيد الظبيابن Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00اروى ناح 

ي131201600252 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00موزه خميس محمد سلطان الكعب 

Mass CommunicationJournalism4.00شمه عوض سالم محمد السالمي132201600644

ي133201600675
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00اليازيه محمد غريب مراد البلوىس 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00نوره هاشم سليمان سويد النعيمي134201600758

ي135201601207 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00ميثاء نارص عبدهللا سعيد الكعب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00بدور راشد خلفان مفتاح الشامىسي136201601406

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00دالل سعيد عبيد علي الرصدي137201601822

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00حمده حمد سالم سيف الراشدي138201601824

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00ايمان سالم جمعه محمد الراشدي139201601847

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00موزه راشد عبدهللا راشد الظاهري140201603004

ي141201603942 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00روضه حميد سليم خميس الجنيب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00بثينه ابراهيم اسماعيل الياقوت الياىسي142201604426

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00مريم عبيد محمد مصبح الغفلي143201606448

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00شيماء سعيد راشد ساعد الحبىسي144201606464

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00امنه كرم جاسم محمد الريىسي145201606784

ي146201608556 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00ندى عبيد عبدالرحمن سيف الكعب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه عبدهللا علي سالم الحرمي147201609719

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00آمنه سالم عبيد سالم الدرمكي148201609891

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه سلطان ابراهيم كرم النعيمي149201610534

ي150201610703
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00علياء عبدالكريم عبدهللا المحمود البلوىس 
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ي151201700014 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه حمد علي حمد الزعاب 

ي152201700389 Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00شيخه أحمد راشد علي النقب 

ي153201700559
Mass Communication4.00نوف خالد محمد احمد المطروىس 

ي154201701375 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00ريم احمد سالم بن هديم الكعب 

ي155201701385 Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00شوق عبدهللا محمد يوسف الكعب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00مهره محمد سليمان محمد المحرزي156201701676

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00لولوه ابراهيم محمد سند الحمادي157201702011

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00شيخه راشد سليم عبدهللا الشكيلي158201703519

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00شيخه بنت علي بن عتيق بن علي النعيمية159201704133

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00امنه حمد راشد المطوع الظاهري160201704389

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه راشد عبدهللا سعيد الشحي161201704832

ي162201706127
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00فاطمه نايع عبدهللا احمد الدهمابن

ي163201707538
Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00لطيفه عباس غريب مراد البلوىس 

ي164201715317 Mass Communication4.00نور ابراهيم سليمان سالم الجنيب 

ن نوفان رشيد عريقات165201724353 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00ياسمير

ن محمد عبدهللا احمد العبدولي166201803968 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00ياسمير

ينه حمد هالل عل الظاهري167201809960 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00رس 

Mass Communication4.00نور محمود ابراهيم محمود عبده168201914531

ي169201901293 Mass Communication3.94فاطمه محمد نارص خميس الكعب 

ي170202020053
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.94شمسه نارص سعيد نارصالصوافن

ة171202051140 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.94ايمان سهيل خليل ابو حصير

ي172201600126 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.92ريم خالد خميس عبدهللا الكعب 

ي173201700956
ي المشعوفن

ن صالح العزابن Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.92موزه حسير

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.92شما سالم جمعه عبيد الشامىسي174201702888

ي175201707946
Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.92عذارى مبارك غريب محمد الكويب 

Mass Communication3.92ميثاء ابراهيم بخيت سالم العيان176201800208

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.92آمنة عبيد سلطان عبيد الظاهري177201880460

ي178201600032
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.90عائشه احمد محمد عبدهللا البلوىس 

ي حارب الظاهري179201603917
Mass Communication3.90فاطمه عبيد ثابن

ي180201813816 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.90العنود خميس سالم محمد الكعب 

Mass Communication3.86ريما داوود سعيد بخيت النيادي181201805380

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.86موره عتيق محمد مسفر الظاهري182202016304

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.85مريم عل راشد راشدوه الحبىسي183201608528

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.85اري    ج حامد ابراهيم احمد184201950239

ي185202113805 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.85سلم سالم علي سالم الكعب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.82سحر بنت سعيد بن محمد الصيعري186201733015

Mass Communication3.82ميثاء احمد سلطان ارحمه الشامىسي187201906155

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.82حسنا احمد سالم حمود الدرعي188202013166

ي الشحي189201501309
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.76موزه سالم علي القيىس 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.75غاليه خليفه حميد سيف الخاطري190201612711

ي محمد بن دري191201800291
ه طالل ثابن Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.75مير

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.75عفرا علم الدين شاكر شاكري192201801824

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.75سمر سعود سعد193201850093

ي194201850230
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.75هنادي فوزي سعيد ماضن

ي195202107813
Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.75ريم درويش سليمان راشد الحسابن

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.74دانة محمد سعيد الصم الشحي196201706169

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.74حليمة أحمد محمد أحمد السعدي197201800440

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.74عائشه سلطان علي مسعود آل علي198201802428

Mass CommunicationJournalism3.74غصنه عوض مرسي راشد الظاهري199201802504

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.71حصه عبدهللا راشد الصحوه الحبىسي200201606854
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Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.70مريم عبدهللا راشد سالم البدواوي201201502753

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.70ميسون حسن عبدهللا حسن المرشدي202201507027

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.70عائشه محمد احمد حسن203201540175

ي204201600338 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.70شمه محمد حمد العقيد الكعب 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.70نوره احمد سعيد عبدهللا المزروعي205201606511

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.70فاطمه خلفان نهيل عبيد الخاطري206201612679

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.68وديمة خليفة عبدهللا سالم النيادي207201708606

ي208201735351 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.68نورة الحاح 

ي209201934112 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.68ريم فيصل نارص عبدهللا المصعب 

ي الدرمكي210202002511
Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.68موزه عمر سلطان ثابن

ي211202007930 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.68عائشه عمر يوسف احمد الزعاب 

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.67مهره راشد عبدهللا سحيم الحبىسي212201701100

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.67مها محمد علي مراد213201705769

Mass CommunicationJournalism3.67مهره راشد عقيف محمد الشامىسي214201706171

ع القايدي215201801620 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.67طيف جاسم سالم بن الرس 

ي216201809215 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.67شمه عبدهللا سعيد سحيم الكعب 

ي217201902313
Mass Communication3.67وديمه حمود مصبح غريب البلوىس 

ي218202015189
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.67شيخه محمد حمد سعيد الحسابن

Mass CommunicationJournalism3.66ميثه محمد عبدهللا احمد الرصيدي219201206545

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.66روضه محمد علي محمد الراشدي220201600526

ي221201610117
Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.66امنه اسماعيل محمد اسماعيل العوضن

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.65حمده جروان محمد مبارك الشامىسي222201504628

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.65فاطمه مطر راشد الحايطه الدرمكي223202112142

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.60سلم جمعة سعيد غريب الريىسي224201702879

Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.60ساره جمال بخيت محمد الفالىسي225201706805

ي226201710011 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.60ريم سالم عبيد المياله الكتب 

Mass Communication3.60موزه زايد محمد زايد المزروعي227201801176

Mass Communication3.60ميثا نارص راشد شوط الشامىسي228201813915

Mass Communication3.60خديجة عبدهللا جمعه مفتاح الحامظ229201902383

نا مجدي حسن ابويوسف230201950146 Mass Communication3.60مير

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.60العنود محمد جاسم حمدان العجمي231202006664

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.60ميثاء خليفه سيف الشندود ال عل232202108162

يف233700037155 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.60حفصه محمد  رس 

Political Science4.00علياء سالم حمود خميس الزيودي234201501466

Political Science4.00مريم سعيد راشد سعيد المقبالي235201502759

Political Science4.00عفراء محمد عبيد خميس الظاهري236201600049

Political Science4.00امنه سعيد محمد علي الشبلي237201600255

Political Science4.00مريم علي سلطان محمد الشامىسي238201600379

Political Science4.00اليازيه محمد سعيد نارص الشبلي239201600627

ه عبدالرحمن بلوش240201600949 Political Science4.00مير

Political Science4.00عزه علي عبدهلل سيف الشامىسي241201601156

ي242201603755
Political Science4.00ريم حمد راشد محمد الكلبابن

ن رمضان كناري243201603883 Political Science4.00مريم حسير

ي244201605609
Political Science4.00ميثه علي محمد وراق حسوبن

Political Science4.00شيخه علي احمد محمد الشحي245201606234

ي العامري246201606736
ف  Political Science4.00المها محمد حمد الرس 

ي247201609975
Political Science4.00حصه سيف احمد حسن الحفيب 

Political Science4.00امنه علي محمد حضوب الشحي248201612523

ي249201613190
Political Science4.00امنه جاسم محمد علي البلوىس 

ي250201615553
Political Science4.00ميثه احمد علي مسعود العيساب 
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ي251201701333 Political Science4.00ساره علي سالم الزعاب 

Political Science4.00ريم جمعه عبيد بخيت الفالىسي252201701871

ي253201703101 Political Science4.00مريم مصبح سالم علي الكعب 

ي254201703776 Political Science4.00فاطمه عبدهللا سيف بن مسحار المهير

Political Science4.00وديمه علي راشد الحضار الظاهري255201706410

Political Science4.00شيخة حميد عل سعيد السبوىسي256201707178

ي257201707212 Political Science4.00الهنوف هاشم السيدصالح مصلح  الحرب 

Political Science4.00نوره عبدالصفن محمد صبيان النعيمي258201707790

Political Science4.00هند سيف بطي عبيد الغفلي259201708404

Political Science4.00وديمه محمد عبدهللا محمد الظاهري260201708721

Political Science4.00وديمه سيف خليفه سعيد الظاهري261201709803

ي262201710057 Political Science4.00ريد محمد حمد العقيد الكعب 

Political Science4.00لطيفه حميد خليفه حميد الظاهري263201710470

ي264201712188 ي الكعب 
Political Science4.00حمده مطر احمد العويبن

Political Science4.00ريم عبدالرحمن الدوده خلفان الحرسوىسي265201714274

Political Science4.00لمياء فهد محمد كمال آل علي266201718811

Political Science4.00صفيه محمد علي عبدهللا الحمادي267201731232

ن صو268201735656 Political Science4.00آسيا المير

ي269201801315
Political Science4.00حمده سعيد عيىس الصمصام المطروىس 

Political Science4.00مريم محمد عبدهللا سالم العامري270201803677

ي271201806326 Political Science4.00لطيفه خليفه عبدهللا دلموج الكتب 

Political Science4.00لطيفه محمد سعيد دربش العامري272201809459

ي حارب الظاهري273201811100
Political Science4.00حمده محمد ثابن

Political Science4.00ضبابه راشد حمد الزفنه العفاري274201811257

Political Science4.00عاليه سيف علي خلفان النعيمي275202000435

Political Science4.00مريم جمعه غريب ياقوت المزروعي276202001154

ي بوعشوان277202080044 Political Science4.00مروه اسماعيل علي خير

ي278700037589
Political Science4.00شهد اديب عبدهللا الحبىس 

ي279201804525 Political Science3.95موزه سلطان علي جمعه الكعب 

Political Science3.95فتون احمد محمد سعيد اليماحي280202015661

Political Science3.94فاطمه احمد راشد يوسف ال علي281201802435

ي282202002087 Political Science3.94شيخه صالح علي الدالل النقب 

Political Science3.94شيخه عبدهللا محمد خويدم النيادي283202006097

ي284202006372 Political Science3.94مريم احمد سعيد عبدهللا الكعب 

ي285202010573
Political Science3.94عائشه محمد عبدالرحمن كرم البلوىس 

Political Science3.92مها عبدهللا جاسم عبدهللا الخاطري286201904110

Political Science3.92ريم ابراهيم علي بن ثالث الشميلي287201906558

Political Science3.92خلود احمد عثمان مبارك الحمودي288202006374

ي289202021677 Political Science3.92طيف عوض سعيدان فهيد األحباب 

Political Science3.92ظبيه سلطان سيف سعيد الظاهري290202100971

ن الهرموزية291202109316 Political Science3.92مريم بنت سيف بن محمد بن امير

ي292201903687
Political Science3.90مىه سعيد عايض حزام القحطابن

Political Science3.90جواهر علي كامل احمد الهاشمي293201906424

ي محمد عبدهللا خميس الرصيدي294201802680
Political Science3.88تهابن

ي الشحي295201806914 Political Science3.88دانه عبدهللا راشد الرحب 

Political Science3.88اليازيه سعيد حمد علي الظاهري296201811099

يف عوض عبدهللا  العامري297201813876 Political Science3.88فاطمة رس 

Political Science3.88علياء سعيد خليفه سيف المزروعي298201909021

ن مورات299201950028 Political Science3.88ايسير

Political Science3.86شمه سعيد عبدهللا مبارك الحمودي300201700960
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ه خالد خليفه علي النعيمي301201808570 Political Science3.86مير

Political Science3.86مها محمد احمد كنفش النعيمي302201901374

Political Science3.86عائشه محمد دغيميل خلفان الشامىسي303201911712

ي304201600967
Political Science3.85الريم طالل يوسف عبدهللا الصوافن

Political Science3.85مريم جاسم ماجد نارص سلطان القاسمي305201704284

Political Science3.85محينه راشد سويدان الظاهري306201802341

ي307201807601
ان علي البلوىس  Political Science3.85خلود عبدهللا مير

ي308201813814 Political Science3.83موزه عبيد هالل عبيد الكعب 

Political Science3.82فتون حسن سالم عبيدان الشحي309201700557

Political Science3.82لطيفه علي عبدهللا احمد الدرمكي310201804131

Political Science3.82اسماء احمد راشد  بن برشم الشحي311202107318

Political Science3.80مهره محمد عبدالكريم الخرصن االحمد312201800094

ي313201810791 Political Science3.80سالمه خليفه حليس راشد الكتب 

Political Science3.80حمده محمد سالم سيف الشامىسي314201900269

Political Science3.80عهود سيف محمد عبيد الرصيدي315202005675

ي316201708591 ه احمد سعيد راشد النقب  Political Science3.78سمير

Political Science3.78آفاق حسن محمد عبيد النعيمي317201805924

Political Science3.78مريم علي محمد بن خصيبه الظاهري318201907976

Political Science3.75ريم سلطان عبيد بن عدي العلي319201704601

Political Science3.75نوف محمد احمد الحاج البكري320201712671

Political Science3.75موزه عبدهللا محمد بن تويه السويدي321201812583

Political Science3.75ديما راشد سعود الكندي322201908574

Political Science3.75ميثاء يارس محمد بن هاشم الكعب 323202010665

ي324202104797
Political Science3.75ميثاء زاهر محمد سالم المدحابن

Political Science3.75تسنيم جمال محمد عبدهللا325700036418

326A20210001آن   بولPolitical Science3.75

ي327201614268
Political Science3.74بدريه محمد سعيد البلوىس 

Political Science3.74مريم يوسف علي بن يوسف آل علي328201801280

ي329201802949 Political Science3.74عائشه سعيد خليفه مسلم الكعب 

ي330202000787 Political Science3.74علياء خليفه حميد سالم الكعب 

Political Science3.74شيخه سعد خليفه سالم الشامىسي331202002738

ي332202016656 Political Science3.74لولوه جاسم محمد احمد الكعب 

Political Science3.73ريان خميس محمد الرولي الزيودي333202013427

Political Science3.72هياء سيف جمعه الصوايه النعيمي334201805527

ي335202007704 Political Science3.72غايه راشد علي الوشاحي الزعاب 

Political Science3.71فاطمه محمد علي عبيد المنصوري336201702281

ي337201402497
Political Science3.70فريده محمد حسن الجوعان البلوىس 

ي محمد المزروعي338201701618 Political Science3.68فاطمه محمد حبر

Political Science3.68شوق عيىس محمد غدير المزروعي339201701859

Political Science3.68عيده علي سعيد صالح الشامىسي340201703552

Political Science3.68عنود محمد احمد راشد العامري341201801277

Political Science3.68هند سالم بطي عبيد المزروعي342201803280

Political Science3.67اسماء علي عبدهللا العبد الشهياري343201702182

ي344201702524 Political Science3.67شيماء عبدهللا خميس عبدهللا الكعب 

Political Science3.67اليازيه احمد سهيل مبارك العامري345201814502

Political Science3.67مريم محمود عبد العظيم فرماوي346201850124

Political Science3.67نوره غصن سالم بطي الدرعي347201907871

ه الخييلي348201918102 Political Science3.67فاطمه محمد نارص نخير

Political Science3.67شما سلطان سالم سعيد المقبالي349202003743

ي350201700306 Political Science3.66مريم علي غانم سعيد الكعب 
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Political Science3.66سالمه صالح احمد خلف القبيىسي351201710003

ي352201802720
ن محمد العوابن Political Science3.66بينه محمد شاهير

ي353201808488
Political Science3.66ايمان احمد غالم حياه البلوىس 

ي354201812155 Political Science3.66امل راشد سلطان محمد الكعب 

ي355201901956 Political Science3.66امينه احمد عمر عبدهللا النقب 

Political Science3.66صفيه عبيد عل البدوى الزحمي356201904264

Political Science3.66نوره عل جمعه عبيد المسماري357201905100

ي358202015203
يابن Political Science3.66سالمه احمد خلفان بن هزيم الرس 

Political Science3.65نوف سعيد خلفان مفتاح الشامىسي359201900901

Political Science3.65عائشه سلمان عبدهللا محمد الحمادي360202107160

ي361201608569 Political Science3.62فاطمه علي سالم محمد الكرب 

Political Science3.60شما سعيد محمد سعيد الشامىسي362201703914

Political Science3.60رقيه عبيد عبدالرحمن الشامىسي363201707688

Political Science3.60نجالء سعيد رقيط سيف الغفلي364201712596

ي365201801069 Political Science3.60اليازيه حمدان نارص حمد الجنيب 

Political Science3.60وضحا احمد سالم علي الشامىسي366201802255

ي367201802955 ي مهدي الكعب 
Political Science3.60نوره هابن

Political Science3.60مريم يوسف علي محمد الظهوري368201806101

Political Science3.60الريم بنت جمعه بن راشد بن حمد الصوافية369202114918

ي370201409131 Psychology4.00فاطمه عتيق سالم العبد الكعب 

Psychology4.00فاطمه سيف محمد مسلم الشامىسي371201500162

ي372201509200
Psychology4.00عائشه عادل كريم داد البلوىس 

Psychology4.00اسماء محمد خميس علي373201512319

Psychology4.00مريم خالد خرصن العبادي المنصوري374201512479

Psychology4.00مريم محمد صالح سالم الشيبه375201600118

ي376201603224 Psychology4.00فاطمه سعيد عبدهللا علي الكعب 

ي377201603254 Psychology4.00مهره علي سعيد سالم الكتب 

ي378201603556
Psychology4.00عائشه سيف خميس سيف الحسابن

ي379201610427 Psychology4.00خديجه علي محمد اليمازي الطنيح 

Psychology4.00عائشه راشد عبدهللا نارص العويس380201616238

Psychology4.00مريم محمد راشد هويدن الشامىسي381201702938

Psychology4.00علياء احمد سالم محمد المسكري382201703098

Psychology4.00شمه راشد سليم الشكيلي383201703459

Psychology4.00عفراء خليفة حمد سعيد الشامىسي384201703627

Psychology4.00ريم بطي عوض بطي العامري385201709977

ي386201735459 Psychology4.00رانيا   حاح 

Psychology4.00لينه خالد عبده الجياتنه387201735464

Psychology4.00ديمه محمد دعدوع388201735673

Psychology4.00ريف خلفان سعيد سالم النيادي389201800364

Psychology4.00رفيعه عيد عبدهللا حميد الخاطري390201803691

Psychology4.00لطيفه عادل ابراهيم الرميحي391201807533

Psychology4.00ريم محمد يونس الخضور392201850012

ي393201902494
Psychology4.00مريم عبدهللا سليم عبدهللا  الكلبابن

ي394201904574 Psychology4.00اسماء مبارك محمد مبارك األحباب 

ي395201906840  الجنيب 
Psychology4.00ساره احمد عل العتيف 

Psychology4.00عائشه خلفان علي محمد النعيمي396201907225

ي397201910930 Psychology4.00امنه خالد مير احمد امير

Psychology4.00شما ابراهيم عمران سقيط العامري398201913130

Psychology4.00آمنه خورشيد  اخي 399201950237

ي400201715203
ن سالم عبدهللا الحارب  Psychology3.95شهد حسير
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ي401700037481 ي الحلب 
Psychology3.95شهد محمد  راضن

ي402201809859
Psychology3.94موزه ابراهيم غرير عبدهللا  الرميب 

Psychology3.92خلود سالم عبدهللا محمد الكندي403201803158

Psychology3.92اليازيه حمد سيف محمد الشامىسي404201908961

ي405202005345 ب  Psychology3.92ريم عبدهللا خميس حسن المحير

Psychology3.92فاطمه عبدهللا صبيح زايد الصيعري406202033081

Psychology3.92مريم علي صالح الجابري407202104055

Psychology3.90بخيته سالم جمعه محمد الراشدي408201400888

Psychology3.90عائشه عبدهللا محمد راشد الجابري409201510934

Psychology3.90مريم عل جان410201850198

Psychology3.90مريم عيىس مسعود مبارك عبدهللا411201910156

Psychology3.88مثايل راشد خلفان علي الكندي412201705222

Psychology3.86هند عمير محمد سعيد النيادي413202016020

ي414201805087 Psychology3.83مهره ابراهيم علي الذيب الكعب 

Psychology3.83اريام يسلم سالم ال عمرو بالعبيد415201805117

ي416201705251 Psychology3.82علياء سالم شامس محمد الوهيب 

Psychology3.82رناد خالد زىك عبدالحميد417202050096

Psychology3.82شهد راشد علي سيف المحرزي418202109347

ي419201702921 Psychology3.80هال سعيد نارص محمد االحباب 

ن بركات يعقوب موىس الكندي420201713740 Psychology3.80لجير

ن منصور الجابري421201812129 Psychology3.80ساره عبدالوهاب سالمير

Psychology3.80روضه محمد حمد سالم العامري422201813799

Psychology3.80ارساء ناهض حسن فياض423201950014

ي424201705260
Psychology3.78ريم عبيد محمد محمد الرميب 

ي425201600434
Psychology3.76ريم بدر عبدالعزيز محمد المرزوف 

ي426201709215 ي محيل الكعب  Psychology3.76مريم محمد حبر

Psychology3.76عطاف معتصم باهلل منصور ابراهيم جابر427201810190

ي هامور428201701374
Psychology3.75آمنه علي محمد خلفان ببن

ن النعيمي429201812201 Psychology3.75علياء خالد مكتوم سالمير

Psychology3.75اليازي محمد جاسم بن جعفر430201814391

Psychology3.75مهره سيف محمد مسلم الشامىسي431201909200

ه يوسف راشد عبدهللا الشامىسي432202000613 Psychology3.75مير

Psychology3.75ماريه عباس مبارىكي433202009663

ي434202034103 Psychology3.75طرفه محمد عبدهللا سعيد الكعب 

ي435202108298
Psychology3.75العنود سلطان عبدهللا محمد البلوىس 

Psychology3.75شهد سالم راشد المطوع المزروعي436202118638

ن437700037163 Psychology3.75تاال حازم عبد الرازق ابو العينير

Psychology3.75عفراء حميد  شيخ438700037408

Psychology3.74فاطمه عبدهللا محمد قمي  المازمي439201608308

ي440201725244
Psychology3.74الهنوف سعيد عبدهللا محمد المعيبن

 علي عبدهللا الجابري441201801875
Psychology3.74نوف مصطفن

Psychology3.74وديمه نذير سلطان شمسان442201801972

Psychology3.74ميثاء خليفه عبدهللا دلموج الظاهري443201813052

Psychology3.74عائشه حمود سيف حمود الكيومي444201902883

Psychology3.74عذرا سلطان سالم رسوح الزحمي445202007471

Psychology3.74علياء علي خدوم محمد السعدي446202104825

ي447201904632 Psychology3.72لطيفه سعيد صالح علي الجنيب 

ي448201911306 Psychology3.72مريم فاهم راشد العود الطنيح 

ي449201511462 Psychology3.71شيخه سالم عبيد المياله الكتب 

Psychology3.70اسماء سالم صابر العبالن المزروعي450201603189
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ي451201604964 ي علوي المصعب  Psychology3.70فاطمه احمد ناح 

Psychology3.70حمده عبدهللا احمد طشه الشحي452201701699

Psychology3.70ساره عبدهللا علي غانم آل علي453201702772

ينه عتيق خلفان راشد الشامىسي454201703746 Psychology3.68رس 

Psychology3.68عائشه محمد حسن الدحي الشميلي455202013058

Psychology3.68مريم اسماعيل عبدالرحمن احمد الحمادي456202111011

ي457700036898
Psychology3.68عائشه ابراهيم احمد المخالفن

Psychology3.67حصه راشد محمد راشد الغفل458201605053

Psychology3.67نائله محمد زايد راشد الزيودي459201902037

ي460201907323 Psychology3.67اروى عوض عمر هديب السياب 

ي461201908059 Psychology3.67دانه عبدهللا صالح محمد النقب 

Psychology3.67عائشه سيف المر محمد النعيمي462201913413

ي الظاهري463202001879
Psychology3.67فاطمه محمد سهيل اليبهوبن

ي464202009079 Psychology3.67اريام مسفر محمد عايض األحباب 

Psychology3.66ساره علي خلفان علي الشامىسي465201600445

Psychology3.66اروي سعيد احمد السالمي النيادي466201605850

ن قاسم467201701674 Psychology3.66لطيفه غالم حسير

Psychology3.66عائشه عبدهللا حامد عبدهللا الشامىسي468201711692

ي469201880521 Psychology3.66نوضه حسن هادي مهمل االحباب 

ي470202001579 Psychology3.66مهره محمد احمد محمد المهير

Psychology3.66منار بنت محمد بن أحمد السلطان471202051111

Psychology3.65شهد بنت صالح بن حميد الصيادي472201705508

Psychology3.65شما محمد عبدهللا بن براك الظاهري473201813457

Psychology3.65مريم مطر سالم راشد محمد الظاهري474202002204

Psychology3.61طيف مطر سالم عبيد الجابري475201707988

Psychology3.61فاطمة عبدهللا محمد خليفة الظاهري476201724125

Psychology3.60شمسه خميس راشد عبيد المخمري477201615598

Psychology3.60هند علي سعيد المطيوعي478201702435

 حميد علي ربيع البدواوي479201800347
Psychology3.60مبن

Psychology3.60ساره سعيد سعيد ابراهيم المزروعي480201907292

Psychology3.60شيخه احمد عبدهللا عيىس الجابري481201917300

ن482202050972 Psychology3.60شهد احمد محمد نبيه محمد حسنير

ي483201200735
Social Work4.00جواهر عبدهللا محمد مراد  البلوىس 

ي يسلم سليمان الصيعري484201205345
Social Work4.00امابن

Social Work4.00موزه حمد حسن كليل العامري485201305215

ي486201401761 Social Work4.00فطوم مرزا عبدالعزيز سالم الكثير

ي487201404616
Social Work4.00ريم سلطان حميد علي العيساب 

ي488201500326
ي الظنحابن Social Work4.00خديجه علي عبيد الذخير

Social Work4.00لطيفه مطر محمد عبيد الخاطري489201500407

ي490201501519 Social Work4.00جواهر مصبح خميس سالم الكعب 

ي491201503171 Social Work4.00فاطمه حمد سعيد حمد الجنيب 

Social Work4.00شيخه محمد خلفان حمد الكندي492201503358

ي493201503790
Social Work4.00لطيفه صالح خليفه سالم الغيب 

ي494201505012 Social Work4.00ميثا جمعه محمد الحاج الكعب 

ي495201505178
Social Work4.00العنود نارص اسد عبدالرحيم الدهمابن

Social Work4.00شماء نادر سالم بطي الدرعي496201509345

ي497201511013 Social Work4.00فاطمه سالم عبدهللا مصبح الكتب 

Social Work4.00عوشه عبدهللا سالم سيف الخييلي498201600044

ي499201600263 Social Work4.00وعله مسفر ابراهيم حامد االحباب 

Social Work4.00العنود متعب نصيب مبارك الشامىسي500201600521
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ي501201600741
Social Work4.00فاطمه احمد نارص مبارك البلوىس 

ي502201600895
Social Work4.00سلم حسن علي سعيد البلوىس 

ي503201601034
Social Work4.00الريم يعقوب سليمان احمد الحوقابن

ي504201601574
Social Work4.00شما حمود علي حمود الكلبابن

Social Work4.00نفله يحبر محمد مسلم الدرعي505201601859

Social Work4.00وعد بنت عبيد بن صبيح بن عبدهللا الكعبية506201601882

Social Work4.00شيخه بنت خلفان بن عبدهللا بن عامر الفليتية507201602038

Social Work4.00نوف محمد سعيد صالح الشعيلي508201602307

ي509201602322 Social Work4.00شما خليفه محمد سعيد الكعب 

ي510201602501
Social Work4.00موزه محمد سالم محمد الحفيب 

Social Work4.00قوت القلوب يحبر محمد احمد النعيمي511201602932

ي512201603020 Social Work4.00ريم محمد سيف علي الكعب 

Social Work4.00ميثاء عتيق محمد خلفان المطيوعي513201603128

Social Work4.00ساره سالم راشد سالم النعيمي514201607314

Social Work4.00نوره احمد سعيد احمد الشحي515201608963

ن516201609530 ن صالح حسير Social Work4.00العنود حسير

Social Work4.00شما محمد سعيد بالعبد المنصوري517201615464

ي518201700827 Social Work4.00شمه خالد علي الخوري النقب 

Social Work4.00نوف احمد عثمان مبارك الحمودي519201700900

Social Work4.00حمده حميد سلطان عبدهللا الدرعي520201702510

ي521201702798 Social Work4.00ميثاء سعيد صقر أحمد الكعب 

Social Work4.00العنود حمد متعب مسعود الشامىسي522201703140

Social Work4.00لطيفه حميد عبدهللا خميس النعيمي523201703207

Social Work4.00العنود خلفان خميس سليمان الشامىسي524201703250

ي525201704801 Social Work4.00هاجر محمد خميس سعيد النقب 

ي526201707054 Social Work4.00لطيفه جمعه محمد نايم الكعب 

Social Work4.00حمده محمد علي راشد المقبالي527201707189

Social Work4.00عائشه خالد علي عوض الواحدي528201707312

ي529201731193
Social Work4.00حليمه عبدهللا راشد احمد الحسابن

ي530201800721 Social Work4.00شهد احمد راشد بن عبود الكعب 

Social Work4.00مريم سيف حمد سعيد الدرعي531201802247

Social Work4.00امنه محمد صالح قاسم532201803100

Social Work4.00امنه سلطان سعيد يروان النيادي533201803295

ه جمعه سالم مران الظاهري534201803582 Social Work4.00مير

Social Work4.00عائشه خليفه عبدهللا سعيد الدرعي535201803635

Social Work4.00علياء حميد عبدهللا سالم الشامىسي536201803727

Social Work4.00ريمان سيف حمود سيف الشامىسي537201810892

Social Work4.00طيف طويرش سعود محمد الحرسسوي538201981109

Social Work4.00نعيمه علي راشد غليطه القمزي539202004378

Social Work4.00مهره خالد عيىس فرج الفالحي540202114566

Social Work3.95رقيه محمد سعيد الظهوري541201705487

Social Work3.94مريم راشد عبيد الالغش العنتلي542201705084

Social Work3.94ميثه سالم علي عبدهللا العفاري543201802956

 سالم سعيد المنهالي544201807394
ن Social Work3.94ريم سالمير

Social Work3.94اليازيه سعيد بخيت سويدان النعيمي545201903290

ه عبيد الظاهري546201912431 Social Work3.94اسماء عبيد نخير

Social Work3.93روضة ماجد راشد علي بالواترالمزروعي547201703066

ي548201703405 Social Work3.93شيخه محمد قبالن مسفر االحباب 

Social Work3.93فاطمه يوسف عبدالرحمن عبدهللا الحمادي549201803509

Social Work3.93مهره عبدهللا حمدان شخبوط الشامىسي550201803869
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Social Work3.93حسنه حمد سليم سعيد التميمي551201809345

ه عبدهللا سالم عوي الشامىسي552201907880 Social Work3.93مير

Social Work3.93مهره سيف صالح تواه الشحي553201907988

Social Work3.92خصيبه مصبح سالم راشد القايدي554201707823

ي555201708675
يابن Social Work3.92عائشة سعيد علي عمير الرس 

ي556201400803
ه عوض عبدالقادر عبدهللا الحارب  Social Work3.91امير

Social Work3.91مبن هالل خميس سليمان الشامىسي557201500711

ي558201603514 Social Work3.91شمه سعيد رسحان سعيد الكعب 

Social Work3.90حمده خليفه عبيد غشاب الشامىسي559201700531

Social Work3.90عائشه حمد راشد مانع الشامىسي560201802436

ي561201506478 Social Work3.88فاطمه علي فرحان علي االحباب 

ي562201800493 Social Work3.88شيخه سالم محمد سالم الكعب 

ي563201407099 Social Work3.87خلود عبيد محمد خليفه الكعب 

ي564201602018 ه علي سلطان هاشل الكتب  Social Work3.87مير

ي565201602990 Social Work3.87شمه سلطان عتيق جمعه المهير

ي566201604231 Social Work3.87مريم عوض عبدهلل سلطان الكتب 

Social Work3.87منال حمود عامر الحميدى الدرعي567201702555

ي عقيف محمد عقيف الشامىسي568201602327
Social Work3.86موضن

Social Work3.86فاطمه راشد محمد يريو الفالحي569201804706

ي570201804939 Social Work3.86ريم جديع محمد ظافر االحباب 

Social Work3.86مياء خميس سعيد محمد الدرعي571201808151

Social Work3.86سالمه سعيد نصيب عتيق السبوىسي572201808268

Social Work3.86حمده سالم محمد خميس النعيمي573202003664

Social Work3.83سلم عبدهللا علي خميس العزيزي574201710106

Social Work3.83مزنه سعيد زايد محمد المزروعي575201801221

ار الشحي576201701035 Social Work3.81فاطمه محمد راشد الرس 

Social Work3.81فاطمه نارص جمعه منصور الرصيدي577201701044

ي578201707876
Social Work3.81صالحة سعيد محمد الهنجري الدهمابن

Social Work3.81شوق حارب حمد خربوش الدرعي579201805836

Social Work3.79فاطمه احمد وليد يحبر آل علي580201701245

ان581201704093 Social Work3.76خلود عبدهللا مير

ي العامري582201712914 Social Work3.76امنه محمد البحري النوب 

Social Work3.76مهرة أحمد سعيد علي الظاهري583201803681

Social Work3.76غريبه سالم سعيد محمد الزحمي584201905483

Social Work3.76ليل سلطان علي بن فاضل آل علي585202003867

Social Work3.75ريم راشد سعيد احمد االشخرى586201604767

Social Work3.75بدريه احمد سعيد عبيد الزيودي587201700860

ي588201804157 Social Work3.75اليازيه هالل غريب حمد الجنيب 

Social Work3.75مريم خلفان محمد عبيد الشهياري589201804259

Social Work3.75مريم عبدهللا سعيد محمد اليماحي590201908720

ي591202007631 Social Work3.75شمسه سعيد مهير سعيد الكتب 

Social Work3.73حصه حميد عبيد علي الدرعي592201601500

Social Work3.73فاطمه ابراهيم محمد احمد الجناحي593201803557

Social Work3.72رحمه نارص مصبح فاضل الدرعي594201601928

ي595201606887 Social Work3.72جواهر فهد حسن عايظ األحباب 

ي596201402601 Social Work3.70ريم سالم عبيد نهيل الكتب 

Social Work3.70شمسه محمد سهيل بالحطم العامري597201508631

Social Work3.70مريم هالل مطلق عبود الظاهري598201600597

Social Work3.70علياء محمد علي محمد الشحي599201704403

Social Work3.70ميثه عبدالواحد خزع الهرىكي العامري600201711334
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Social Work3.70اشواق عيىس محمود كليت الشحي601201711629

ي602201800662 Social Work3.70لطيفة احمد سعيد جمعة الكعب 

ن شعيل الهاجري603201603053 Social Work3.68نجال سالم حسير

ي604201708472 Social Work3.68حمده مطر محمد سعيد الكتب 

Social Work3.67احالم صالح سالم عوض الصيعري605201703320

Social Work3.66ساميه محمد سعيد محمد العامري606201807244

Social Work3.65سلم بدر سالم راشد المعمرى607201512434

Social Work3.61اسماء عمر عبدالرحيم محمد األحمد608201602904

Social Work3.60عائشه سعيد احمد محمود المحمود609201630746

Social Work3.60مريم سليم نصيب مبارك الشامىسي610201702636

Social Work3.60شيخه علي محمد علي الدرعي611201702811

ي612201703057 Social Work3.60مها سيف محمد سيف الكعب 

Social Work3.60فاطمه صالح عبدالرحمن المسجدي613201703883

Social Work3.60وديمه حمود حمد محمد الدرعي614201710795

ي615201713085 Social Work3.60شمه احمد قريش مطر الكعب 

Social Work3.60العنود محمد صالح محمد الشامىسي616201716780

Sociology4.00فاطمه محمد عبدهللا بوخرايط العامري617201402363

Sociology4.00شيخه رصاص سالم رصاص العامري618201416255

Sociology4.00مريم الصويب619201450243

ي620201500481 Sociology4.00سارا سالم حمدان محمد الكعب 

ي621201501284 Sociology4.00ساره احمد ابراهيم عبيد الكعب 

ي622201502513 Sociology4.00حصه علي سلطان عبدهللا الكعب 

Sociology4.00شيخه الصغير حماد ابو خرايط العامري623201505817

Sociology4.00عائشه خلفان سالم خلفان الشامىس624201506202

Sociology4.00عائشه سالم راشد سيف الراشدي625201506532

Sociology4.00عائشه احمد سعيد راشد مخمىسي626201507554

Sociology4.00نسيعه سالم طامي عداه العامري627201509152

Sociology4.00حصه خميس مرزوق سويدان الجابري628201511137

Sociology4.00حسنا سيف محمد عيىس الدرعي629201511223

Sociology4.00نرسين نرصت علي630201511651

ي631201513196 Sociology4.00اليازيه صياح محمد صياح الحمير

ي الحمودي632201513529
Sociology4.00علياء عبدهللا جمعه المغبن

Sociology4.00شما حمد خميس محمد المنصوري633201600838

Sociology4.00العنود حمد مبارك عنوده العامري634201601109

Sociology4.00عبير علي محمد علي الساعدي635201601420

Sociology4.00خلود بنت جمعه بن سالم اليحيائية636201601562

Sociology4.00نوف محمد حمدان خلفان البدواوي637201601756

ن حارب الظاهري638201602437 Sociology4.00مريم عتيق كنير

ي639201602743 Sociology4.00شما سيف سعيد احمد الكعب 

Sociology4.00سالمه حميد محمد جروان الشامىسي640201603395

ي641201603651 Sociology4.00فاطمه سالم حماد سالم الكتب 

Sociology4.00هاجر راشد الحميدي علي اليماحي642201608368

Sociology4.00مروه عبدهللا حسن حريز الشحي643201610122

ي644201630446
Sociology4.00مثايل جعفر سعود القحطابن

ي645201705497 Sociology4.00نوف عبدهللا ربيع سالم الجنيب 

Sociology4.00شمه محمد سعيد سالم الشامىسي646201708227

ي647201709210 Sociology4.00ريم علي حمد هادي األحباب 

Sociology3.95بشاير راشد احمد علي الظهوري648201906562

Sociology3.94ساره يوسف محمد علي الحمادي649201808555

Sociology3.90شمسه راشد سيف حميد الشامىسي650201718573

13



المعدل الفصليالمسارالتخصصاسم الطالبةالرقم الجامعي#

2021-2022بنھاية الفصل الدراس ي األول للعام الجامعي " امتياز"أسماء طالبات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية الحاصالت على معدل فصلي 

Sociology3.86شيخه محمد عمر عبيد الماجد651201706821

Sociology3.85ساره راشد محمد المطوع الرصيدي652201505003

ي653201603021 Sociology3.85نوره سالم فاضل سعيد الكتب 

Sociology3.82اليازيه محمد الريس مشلش  العامري654201600061

ه جمعه سبيت احمد المخمري655201704557 Sociology3.82امير

Sociology3.82عنود علي حسن علي محمد656201905534

ي657201613429
Sociology3.76روضه نارص سعيد نارص الصوافن

ي658201500477
Sociology3.75شيماء مصطفن دل وش اللكي البلوىس 

ي659201601419 Sociology3.74شيخه جمعه سالم جمعه الكعب 

ي660201807960 Sociology3.74مهره عبدهللا حسن صالح الظفير

ي661201600078 Sociology3.70فاطمه محمد علي الجلباوي الزعاب 

Sociology3.70حسنه سالم محمد سالم الدرعي662201600507

Sociology3.68موزه عبدهللا هادف الزفنه  العامري663201512328

Sociology3.68بينه محمد حمد محمد العامري664201709792

Sociology3.67شيخة يعقوب يوسف محمد الشامىسي665201702309

ي666201500075
Sociology3.66وضح راشد سيف محمد البلوىس 

ي667201610209 Sociology3.66مريم سعيد علي الشوز المهير

ي668201707489 Sociology3.66فاطمة ساري مهير سعيد الكتب 

Sociology3.66مها هادف حمد رحمه الشامىسي669201802312

Sociology3.66سميه حمود عامر الحميدي الدرعي670201808608

Sociology3.61ريم صالح الدين احمد علي النعيمي671201702922

Sociology3.60نوف حسن عبدهللا النمريد الشحي672201700999

Sociology3.60اليازيه سالم نهيان بو خرايط العامري673201716473

Sociology3.60شيخه احمد خليفه علي البدواوي674201807818

Tourism Studies4.00فاطمة علي عبدالقادر محمد باكثير675201502531

Tourism Studies4.00العنود حمد سيف الحنبوضي الشحي676201503012

ي677201507035 Tourism Studies4.00رضوه محمد سلطان علي الكتب 

ي678201507047 Tourism Studies4.00روضه محمد سلطان علي الكتب 

Tourism Studies4.00هند خلفان خميس خلفان الشامىسي679201509743

Tourism Studies4.00خديجة بن القائد680201540081

Tourism Studies4.00فاطمه سالم سعيد محمد القايدي681201600993

ي682201601182 Tourism Studies4.00ريم مصبح حمد طناف الكعب 

Tourism Studies4.00علياء حمد سعيد بالعبده الشامىسي683201602574

Tourism Studies4.00الفن محسن الطماطم حمد العامري684201602634

Tourism Studies4.00موزه حمود محمد هويدن الشامىسي685201603407

Tourism Studies4.00وضح سعيد سالم بالعرصه الشامىسي686201603410

ي687201605383 Tourism Studies4.00مريم خليفه حمد العقيد الكعب 

ي688201605713 Tourism Studies4.00مريم خليفه سعيد عاضد المهير

ي689201633765 Tourism Studies4.00شماء جمعه مبارك هادي األحباب 

Tourism Studies4.00فاطمه بنت هالل بن محمد الرحيلية690201634090

Tourism Studies4.00امنه محمد خليفه بوحبل المنصوري691201703445

ول العامري692201706008 ن Tourism Studies4.00ميثاء محمد مسلم قين

Tourism Studies4.00ساره عبدهللا محمد بن حميد آل علي693201708368

ي694201711120 Tourism Studies4.00روضه جمعه عيد عبيد المهير

ن النعيمي695201907819 Tourism Studies4.00مريم عبدهللا نارص سالمير

Tourism Studies4.00امنه عبدهللا هاشم عبدهللا الدرمكي696201917146

ول العامري697201915645 ن Tourism Studies3.95اليازيه محمد مسلم قين

ي698201909058 Tourism Studies3.94علياء سيف محمد علي الكعب 

Tourism Studies3.92موزه احمد صبيح عبدهللا الراشدي699202002868

ي700202112461 Tourism Studies3.92علياء علي سالم الزعاب 
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ي701201704102
Tourism Studies3.90ميثاء علي محمد راشد الغيب 

ي702201706258 Tourism Studies3.90مريم خليفه سعيد سالم الكعب 

Tourism Studies3.88اليازيه سالم محمد يطبع العامري703201530496

Tourism Studies3.88لطيفه مبارك سهيل يطبع العامري704201600857

ي705201805120
Tourism Studies3.88نوف محمد علي خميس العيساب 

ي706201907824 م الكتب  Tourism Studies3.88هند علي سعيد حضير

Tourism Studies3.88شما علي المر علي  النيادي707202004493

Tourism Studies3.86نتاشا ستانج دي708201850231

Tourism Studies3.85مهره سويدان راشد سويدان الكندي709201600036

ول العامري710202005444 ن Tourism Studies3.85مهره سالم مسلم قين

Tourism Studies3.82شما صالح مبارك حسن المشيعي711201704718

Tourism Studies3.82وضحه يارس سالم عبيد الفارىسي712202006684

ي713201704917 Tourism Studies3.80مريم سالم مصبح سالم الكتب 

Tourism Studies3.80ريان علي نارص حارب الشامىسي714201710985

Tourism Studies3.80ريم خليفه سالم علي النيادي715201801747

Tourism Studies3.78كنه صالح حمد ال كلوت الراشدي716201608150

ي717202011179
Tourism Studies3.77مهره احمد هالل محمد الكويب 

ي718201603495 Tourism Studies3.75ريم علي هالل عبيد الكعب 

ي بن مبارك العلوية719201708159
Tourism Studies3.75عذاري بنت ثابن

ي720202001351 Tourism Studies3.75هيفاء نارص مبارك عبدهللا الكرب 

Tourism Studies3.75ضح خميس علي عالي الشحي721202012098

Tourism Studies3.74شما الطاهر معتصم عبدالرحمن المقبول722201603225

ي723201702624 Tourism Studies3.74سالمه خميس سالم محمد الكعب 

ن الجابري724201706235 Tourism Studies3.74اشواق ابراهيم حسن سالمير

Tourism Studies3.74العنود سهيل الطوير االسود العامري725201803623

ي726201908165 Tourism Studies3.74مريم راشد سالم حميد النقب 

ه محمد علي حميد النعيمي727201810800 Tourism Studies3.72مير

Tourism Studies3.71ساره عبدهللا عبد الرحمن عبدالواحد ال علي728201710199

Tourism Studies3.71عائشه سعيد حمد محمد العفاري729201918150

Tourism Studies3.70رابيه سيدعلوي سيدعبدهللا سيدعبدالقادر الجنيدي730201511694

Tourism Studies3.70صالحه حمد سالم محمد النيادي731201601322

ي732201608956
ينه احمد محمد علي البلوىس 

Tourism Studies3.70رس 

ي733201615714
Tourism Studies3.70لمياء خالد راشد محمد الرميب 

Tourism Studies3.70نورهان غنام734201735173

ه سعيد خميس محمد النيادي735201502800 Tourism Studies3.68امير

Tourism Studies3.68موزه هادي حمد خزام العامري736201602355

Tourism Studies3.68مريم عبدهللا راشد سيف المزروعي737201602418

Tourism Studies3.68هيا فرج محمد سيف المزروعي738201706526

Tourism Studies3.68عفراء سلطان خليفه حميد الظاهري739201809877

ي740201610831
Tourism Studies3.67عائشه علي عبدهللا علي عبدالغبن

Tourism Studies3.67اسماء عبدهللا صالح محمد عبدهللا741201706806

Tourism Studies3.67مريم محمد سيف راشد  الشامىسي742202002055

Tourism Studies3.67صالحه حمد سيف نعيف العامري743202030864

ي744201607418
يابن Tourism Studies3.66علياء عبدهللا سعيد محمد الرس 

Tourism Studies3.66مريم راشد عبيد النوىسي المزروعي745201701694

Tourism Studies3.66خوله نارص خلفان نارص الحامدي746201703018

ي747201707589 Tourism Studies3.66ريم عبيد محمد حمدان الكعب 

Tourism Studies3.66ندى جمعه عبدالرحمن موىس البدواوي748201800343

Tourism Studies3.66روضه خليفه سعيد راشد المقبالي749201802254

Tourism Studies3.66نشبه خليفه محمد سلومه الخييلي750201804647
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ي سهيل صالح العامري751201503998 Tourism Studies3.65موزه حرب 

Tourism Studies3.65مهره سعيد احمد سلطان الشحي752201701085

ه العامري753202019526 Tourism Studies3.65اليازيه علي سالم بوظفير

Tourism Studies3.61امنه راشد علي رشاد الرصيدي754201806237

Tourism Studies3.60مريم محمد سالم بيشك المراشده755201706265

Tourism Studies3.60امنه عبدهللا علي عبدهللا الكندي756201807100

Tourism Studies3.60سالمه حمد ثعلوب سالم الدرعي757201811096

ي758201505714 Translation Studies4.00خلود مذكر مهدي فهد العتيب 

Translation Studies4.00خلود علي محمد مالح الشحي759201517627

Translation Studies4.00اليازيه سلطان محمد سيف النيادي760201600210

Translation Studies4.00روضه عبدهللا سيف الضبع الدرمكي761201605849

ي762201607046
Translation Studies4.00سالمه جاسم محمد ابراهيم المرزوف 

Translation Studies4.00هدى محمد السيد يوسف السيد حسن الهاشمي763201702861

Translation Studies4.00ايه جمال محمد الغول764201705785

ي765201709657 Translation Studies4.00وضحه خلفان عبيد راشد الكعب 

Translation Studies4.00رنده محمد ماجد دلعو766201735586

ي767201803679
Translation Studies4.00موزه راشد سيف سالم  العيساب 

ي768201809668
Translation Studies4.00نوره طالب خميس سيف الحسابن

ي769201850251
Translation Studies4.00مها نعيم القاضن

Translation Studies4.00بسنت سمير حامد عبدالحميد770201950096

ي771201904398 Translation Studies3.95اسماء صالح راشد خلف الزعاب 

ي772201806393 Translation Studies3.94مزنه علي عبدهللا علي النقب 

ي773201808844
Translation Studies3.94فاطمه سعيد سالم سعيد اليحياب 

Translation Studies3.85عفراء خالد سعيد عقالن سعيد774201604041

Translation Studies3.85فاطمه عبدهللا الشاعر العبد الدرمكي775201701937

Translation Studies3.80ثنيه خالد سعد جمعة الفالىسي776201904862

ي777201900077
Translation Studies3.78العنود حسن هالل بن سبيت الظنحابن

Translation Studies3.77مريم بنت راشد بن محمد بن مسعود النعمانية778201803290

ي779202010668
Translation Studies3.75شمه احمد خميس سيف الحسابن

ي780202014759 Translation Studies3.75وافيه جرمان محمد سعد األحباب 

Translation Studies3.75هدى بطي عبدهللا عيىس  المزروعي781202113072

Translation Studies3.74جويرية طارق عل راشد الشحي782202107512

Translation Studies3.71منة هللا أبو الوفا783201950074

ي784201309077 ه فهد عامر صالح الكرب  Translation Studies3.70صي 

ي785201601662 Translation Studies3.70مريم سعيد محمد الشوي  ىهي الكعب 

Translation Studies3.70شما سعيد راشد سعيد اليماحي786201700082

ي المراشده787201612088
Translation Studies3.67علياء محمد محمد نزوابن

Translation Studies3.67نوره علي محمد الدرواش الشحي788201700350

Translation Studies3.66عائشه علي عبدهللا علي الخزيمي789201802131

Translation Studies3.66نوره حمد عبدهللا سعيد الشامىسي790201804267

ن المنصوري791201833675 Translation Studies3.66ريم صالح احمد حسير

ي792201803983
Translation Studies3.65شمه وليد لوي  ىه راشد الهناب 
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