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GeographyGeoinformatics4.00احمد محمد احمد التميمي1201515998

GeographyGeoinformatics4.00أحمد عبد العزيز محمد أحمد النعيمي2201706694

GeographyGeoinformatics4.00فاهم عبدهللا حسن البايض الشميلي3201813678

ي4201708927
GeographyGeoinformatics3.83محمد بن راشد بن محمد بن مسعود النعمان 

ي5201706971 GeographyGeoinformatics3.80سلطان صياح محمد صياح الحمير

GeographyGeoinformatics3.74علي سعيد سيف راشد الشامسي6201704031

ي7201540203
GeographyGeoinformatics3.70نواف عزيز البلخ 

GeographyGeoinformatics3.70االمير  مجدى االمير  همام8201540225

GeographyGeoinformatics3.67مطر خليفه ماجد عبدهللا المسافري9201719051

GeographyGeoinformatics3.67راشد محمد خليفه سالمير  المنصوري10202020923

ي11201711808
GeographyGeoinformatics3.66عبدالرحمن عبدهللا سعد الشنين 

GeographyGeoinformatics3.61حمدان محمد احمد ابراهيموه الشخي12201509669

GeographyGeoinformatics3.61عبدهللا احمد نارص الريامي13201726373

Humanities & Social Sc.3.66عبدهللا يوسف سعيد خميس ال سعد14201901488

ي15201980906 Humanities & Social Sc.3.60احمد مهدي حسن هادي األحبان 

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00حميد هضبان فالح سيف الشامسي16201516058

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00محمد هضبان فالح سيف الشامسي17201516066

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00محمد نارص مير واىل خان18201540218

ي19201603166 Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00محمد عوض سعيد مصلح األحبان 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising4.00سعود فيصل حسن جمعه محمد20201607661

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00محمد عبدهللا قاسم محسن21201611658

Mass CommunicationTelevision Broadcasting4.00صالح علي راشد علي الزحمي22201912161

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.75عبدالقادر بنجاوي عبدالقادر عبدهللا23201640041

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.75عبدهللا نارص عبدهللا محمد شمالن24201901794

ي25201404627 Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.70راشد عبدهللا راشد سعيد الزعان 

ي26201516928 Mass CommunicationTelevision Broadcasting3.70حامد محمد سالم مسلم الكتن 

Mass CommunicationPublic Relations & Advertising3.66احمد بن عتيق بن راشد بن راشد الفالسي27201450239

Political Science4.00حمدان راشد حمود راشد الزيودي28201510589

Political Science4.00عبدهللا احمد عبدهللا راشد الحمادي29201610622

ي30201612145 Political Science4.00محمد خادم الحاج الميدور المهير

Political Science4.00محمد عبدالكريم يوسف عبدالكريم بن خماس31201720149

Political Science4.00عبيد خالد عبيد حميد المنصوري32201726834

Political Science4.00احمد عبدالرحمن محمد الحبتور المري33201727023

Political Science4.00محمد ابراهيم احمد غياث34201733475

Political Science4.00علي احمد محمد احمد الشخي35201804196

ي36201808368
Political Science4.00راشد محمد احمد العفريت الكوين 

Political Science4.00خالد وليد خليل السيد الهاشمي37201810723

Political Science4.00محمد راشد سليمان حمد الشامسي38201813673

Political Science4.00سهيل حمد عبدالرحمن الدورسي39201814416

Political Science4.00احمد سعيد راشد سعيد المزروعي40201831082

Political Science4.00سلمان سيف محمد علي محمد هالل الشخي41201833797

Political Science4.00عبدهللا جمال حسن يحنر محيوه42201882232

Political Science4.00محمد هويشل محمد سعيد النعيمي43202002333

ي44202006083 Political Science4.00عبدهللا سعيد عوض عبيد الكعن 

Political Science4.00خليفه محمد سيف علي النيادي45202012914
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Political Science4.00عبدهللا محمد عبدهللا احمد النيادي46202015634

Political Science3.95بطي راشد بطي حمد الدرعي47201604770

Political Science3.95بدر حامد محمد مسلم الراشدي48201716605

Political Science3.94محمد سند علي مسعد العودي49201808803

Political Science3.94عيس حمد مبارك حمد الخييلي50201911248

ه جوعان الشامسي51201715253 Political Science3.92حمد محمد النخير

ي52201931053 Political Science3.92سالم الشيبه سالم زيتون المهير

Political Science3.92نايل احمد راشد النايلي الشامسي53202009179

Political Science3.88خليفة احمد خليفة سالم سهيل الخييلي54201882332

Political Science3.88علي حمود ثعلوب سالم الدرعي55201882572

Political Science3.86احمد محمد سالم محمد الشامسي56201934210

Political Science3.83هزاع حمود ثعلوب سالم الدرعي57201882571

Political Science3.82سعيد محمد راشد محمد الشامسي58201880282

Political Science3.82عبدهللا مبارك مطر محمد الشامسي59201908539

Political Science3.80محمد عباهلل سيف التالي ال علي60201609979

Political Science3.75جمعه محمد جمعه محمد الخييلي61201911390

Political Science3.75علي رحمه فاضل محمد الشامسي62202021696

Political Science3.75سالم حمد سالم علي الهاملي63202022345

ي64201709382 Political Science3.73فهد عايض معيض عاصي العتين 

Political Science3.73محمد ذو الفهمي بن شافعي65201850004

Political Science3.73منصور احمد محمد يحنر محيوه66201882137

Political Science3.73سعيد جابر سعيد فارع القاسمي67201930442

ي68201882063 ي بن غليطة المهير
Political Science3.72سعيد احمد ثان 

Political Science3.70احمد سلطان خميس سالم الظاهري69201515248

ي70201705214
Political Science3.67حمدان بن خالد بن حمدان البلوس 

Political Science3.67خالد احمد عبدهللا احمد نوريه71201903849

Political Science3.62منصور محمد علي سالم النيادي72201807387

ي73201880423
Political Science3.61محمد سعيد علي بن سالمير  الدهمان 

Political Science3.61احمد حمد محمد ساعد الدرعي74201980616

ي75201813312 Political Science3.60محمد جمعه معضد راشد المهير

ي76201813382 Political Science3.60عبدهللا خالد راشد السلومي الزعان 

Political Science3.60سيف عبدهللا محمد بالعري الفالسي77202015049

ي78201830964
Psychology3.83احمد عبدهللا يوسف محمد العوص 

Psychology3.80جابر محمد سلطان عبدهللا الشامسي79201715304

ي80201731121
Psychology3.75احمد عبدهللا محمد الحبس 

Psychology3.75خالد علي محمد عبدهللا التميمي81202031680

Psychology3.71سيف محمد سعيد حارب العميمي82201603198

ي83201800548
Psychology3.71عبدهللا مراد علي شمس الدين البلوس 

Psychology3.71ابراهيم قايد احمد محمد علي84201811146

Psychology3.70احمد سهيل سعيد بن مهيله الشامسي85201507703

ره86700037564 Psychology3.67ابراهيم عبد هللا  الي  

Psychology3.66علي جميع ابراهيم مبارك الصواعي87201707185

ي88201714744 Psychology3.66حمد سعيد علي سعيد الكتن 

Psychology3.60سهيل فارس يوسف مظفر الدرعي89201711793

Psychology3.60عبدهللا مراد عبدهللا مراد90201731273
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ي91201502347 Social Work4.00سعيد علي سالم بخيت الكعن 

ي92201503481 Social Work4.00حمد سلطان خليفه سيف الكعن 

ي93201510574 Social Work4.00محمد ابراهيم محمد محمد الطنيخ 

ي94201551089 Social Work4.00سيف سلطان راشد سالم الكعن 

ي الياسي95201633993
Social Work4.00سيف ابراهيم سيف المعين 

ي96201608682 Social Work3.86حامد مفرح شارع مفرح األحبان 

ي97201814483
Social Work3.73يوسف بن محمد بن يوسف بن احمد البلوس 

Social Work3.67محمد عيس عبدهللا محمد حسن98201883348

ي99201809534 Social Work3.63هادي سحمي هادي صالح االحبان 
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