
التقديرالدرجة
ممتاز94.33محاسبةالعلوم اإلداريةاألولى مع مرتبة الشرف17040101115مروة جمعان يسلم احمد قعرور1
ممتاز93.58محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101237زكريا هزاع عبده احمد القادري2
ممتاز92.99محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101240حسن علي أحمد علي القثمي3
ممتاز92.81محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101029محمد سعيد محمد سعيد القرادي4
ممتاز90.70محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101023صابر فيصل هاشم صالح العطاس5
جيد جدًا88.73محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101136عبدالعزيز سالم علي سعيد فهيد6
جيد جدًا85.46محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101116عهود منصور ناصر عبدهللا المشجري7
جيد جدًا85.18محاسبةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040101112وليد سالمين سعيد سالم باصره8
ممتاز95.69 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةاألولى مع مرتبة الشرف17040201018مها سالم عبيد احمد غانم9
ممتاز93.59 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 15040201272رانيا احمد سعيد محمد بامسعود10
ممتاز92.07 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201035علي عمر سالم باكوينه المشجري11
ممتاز91.81 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201004احمد عبدهللا احمد عبدهللا اليزيدي12
ممتاز91.47 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201011فاطمة صالح عمر محمد بامدهاف13
ممتاز91.37 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201153غازي احمد صالح سعيد باوافي14
ممتاز91.23 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201046عصماء عبدالمنعم عبيد عبدهللا االحمدي15
ممتاز91.15 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201163شيرين عبود عوض الكثيري16
ممتاز90.66 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 16040201265اسيا حسين علي عبدهللا عيديد17
ممتاز90.07 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201019مريم عبدهللا حسن سعيد بحول18
جيد جدًا88.32 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201164فاطمه عمر عوض محمد بامطرف19
جيد جدًا88.28 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201076فاطمة عبدهللا أحمد عبود باسليمان20
جيد جدًا86.60 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف2117040201021
جيد جدًا86.20 إدارة أعمالالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040201034سامية عمر فرج عبيد بامحمود22
ممتاز91.66علوم مالية ومصرفيةالعلوم اإلداريةاألولى على الدفعة17040301016رانيا سالم صالح عبدهللا بن ماضي23
ممتاز96.78نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةاألولى مع مرتبة الشرف17040401028ريم عمر سليمان مبارك قحيز24
ممتاز96.41نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401029مريم بكري احمد علي باحميد25
ممتاز94.06نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401026مها خالد امين محمد بارزيق26
ممتاز92.35نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401002دعاء سعيد عبدهللا مبارك باصحيح27
ممتاز91.59نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401034منى محمد ابوبكر سالم العطاس28

شيماء أحمد عوض عمر بابكير

                                                                                              
كشف بأوائل الطالب احلاصلون على الرتتيب األول

م2021/2020 واحلاصلون على مرتبة الشرف يف الكليات األدبية للعام اجلامعي 

التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم
المعدل العام



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

ممتاز91.38نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401003صفاء علي عمر علي باحسين29
ممتاز90.98نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401079سحر علي أحمد حسن السقاف30
جيد جدًا88.86نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401023محمد سعيد يسلم عمر زبير31
جيد جدًا86.60نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401125عبدالناصر محمد صالح عبدهللا باحاج32
جيد جدًا84.50نظم معلومات إداريةالعلوم اإلداريةمرتبة الشرف 17040401025مراد حسن علي سعيد العمودي33
جيد جدًا86.96تسويقالعلوم اإلداريةاألولى على الدفعة17040501005فاطمة عبود سعيد عبدهللا العمودي34
ممتاز94.16دراسات إسالميةاآلداباألول مع مرتبة الشرف17130101039محمد محفوظ علي أبوبكر بامعلم35
جيد جدًا89.08دراسات إسالميةاآلدابمرتبة الشرف17130101008خالد علي سليمان حمادي باحمادي36
جيد جدًا88.68دراسات إسالميةاآلدابمرتبة الشرف17130101007فاطمة عوض محفوظ عوض برعود37
جيد جدًا87.14دراسات إسالميةاآلدابمرتبة الشرف17130101034ليلى سعيد أحمد سعيد باسماعيل38
ممتاز94.63لغة عربيةاآلداباألول مع مرتبة الشرف17130201032فردوس سعيد محمد حسن المعلم39
ممتاز94.54لغة عربيةاآلدابمرتبة الشرف17130201001صفاء امين ابراهيم عبدهللا وبير40
ممتاز94.00لغة عربيةاآلدابمرتبة الشرف17130201063عمر عبدالرحمن عبدهللا حسين العطاس41
ممتاز93.88لغة عربيةاآلدابمرتبة الشرف16130201070هدى احمد قحطان احمد علوة42
ممتاز93.04لغة إنجليزيةاآلداباألول مع مرتبة الشرف17130301018دحمان عثمان دحمان عبدهللا العمودي43
ممتاز91.18لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301025نورة نجيب سعيد عوض باوزير44
ممتاز90.76لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301027إبراهيم صالح بلخير مبارك بابلخير45
ممتاز90.74لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301040حنين إبراهيم عبود سعيد بن عبري46
جيد جدًا89.10لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301009فتحي فرج سعيد جميل باخريصة47
جيد جدًا87.63لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301022عبدالعزيز صالح أحمد سعيد بن سميدع48
جيد جدًا87.60لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301007وديان  عبد هللا فرج هادي باغيث49
جيد جدًا87.54لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301034هارون سالم مبارك صالح هنم50
جيد جدًا87.06لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301021نائف أحمد محمد عوض بامهيدي51
جيد جدًا86.96لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301068أروى سالم مبروك يسلم بايعشوت52
جيد جدًا86.29لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301003سعاد عوض سالمين مبارك النوبه53
جيد جدًا85.90لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301012غيداء مخلص محمد سعيد بايعقوب54
جيد جدًا85.49لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301024بشرى سمير حسن غالب عبده55
جيد جدًا84.26لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301011محمد حسين كرامة محمد غزي56
جيد جدًا84.22لغة إنجليزيةاآلدابمرتبة الشرف17130301093أحالم علي مهدي الضبيبي57
ممتاز95.08تـــــــــاريخاآلداباألولى مع مرتبة الشرف17130401058أسماء سعيد سالم سعيد باضاوي58
جيد جدًا88.33تـــــــــاريخاآلدابمرتبة الشرف17130401006ندى أبوبكر سالم فرج باخميس59
جيد جدًا86.02تـــــــــاريخاآلدابمرتبة الشرف17130401030أكرم عوض عباد علي فرارة60
جيد جدًا84.97تـــــــــاريخاآلدابمرتبة الشرف17130401044عبدهللا أحمد سعيد أحمد باخيسل61
ممتاز90.78جــــــغرافيااآلداباألول مع مرتبة الشرف17130501013عبدهللا احمد عبدهللا احمد باخيسل62
جيد جدًا86.62جــــــغرافيااآلدابمرتبة الشرف17130501036عمر علي أحمد عبيد بلحرك 63
جيد جدًا85.64جــــــغرافيااآلدابمرتبة الشرف17130501003منى خالد محفوظ عوض معنوز64



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

جيد جدًا85.53جــــــغرافيااآلدابمرتبة الشرف17130501018يونس أحمد سعيد كرامه باسعيد65
جيد جدًا85.05جــــــغرافيااآلدابمرتبة الشرف17130501004رشيد يسلم سهيل سالم بن شبراق66
جيد جدًا81.25فلسفة وعلم اجتماعاآلداباألول على الدفعة17130601023سالم صالح سعيد كرامة بن علي سالم 67
ممتاز93.30صحافة وإعالماآلداباألول مع مرتبة الشرف17130701062شيماء محمد أحمد عبده الراشدي68
ممتاز92.28صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف1613070139زهور صالح سعيد صالح الجابري69
ممتاز91.30صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف17130701004منى أحمد محيمود مصبح محروس70
ممتاز91.26صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف17130701087بشائر علي عبدهللا باحاج71
جيد جدًا89.60صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف17130701012وليد برك سعيد محمد بن عباد72
جيد جدًا88.86صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف17130701046صادق جمال صالح أحمد  بن عزون73
جيد جدًا87.97صحافة وإعالماآلدابمرتبة الشرف17130701042سعاد عبده جابر عبدالشيخ النوبي74
ممتاز94.20خدمة اجتماعيةالبناتاالوالى مع مرتبة الشرف17070501047سميه محمد حسن حرمل باقطيان75
ممتاز92.23خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة الشرف17070501005صفاء لطفي فرج علي بن عثمان76
جيد جدًا89.40خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة الشرف17070501064زمزم أحمد صالح سالم بادينار77
جيد جدًا89.28خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة الشرف17070501014مريم احمد عبدالكريم احمد بازنبور78
جيد جدًا87.74خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة شرف17070501073دعاء محمد عبدهللا محمد باكرمان79
جيد جدًا86.33خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة شرف17070501004فاطمه سالم محمد عبيد باطرفي80
جيد جدًا84.75خدمة اجتماعيةالبناتمرتبة شرف17070501042مروه محمد عوض عمر لرضي81
ممتاز95.77دراسات اسالميةالبناتاألول مع مرتبة الشرف17070101008احسان عبده طيب هادي غصان 82
ممتاز95.10دراسات اسالميةالبناتمرتبة شرف17070101012مروى يسلم محمد احمد المحمدي83
ممتاز94.11دراسات اسالميةالبناتمرتبة شرف17070101009فاطمه سالم عيظة سالم جوبان84
ممتاز93.14دراسات اسالميةالبناتمرتبة شرف17070101025نداء عمر عبدالرحمن حسين بونمي 85
ممتاز92.00دراسات اسالميةالبناتمرتبة شرف1607010118مشاعل محمد سعيد الجابري 86
جيد جدًا89.19دراسات اسالميةالبناتمرتبة شرف17070101010عبير عاتق احمد عوض البهيش87
ممتاز98.25رياض أطفالالبناتاألول مع مرتبة الشرف17070201008سمية علي سعيدعلي باعشن 88
ممتاز95.86رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201030سارة عبدهللا علي سعيد باوزير 89



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

ممتاز92.43رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201026 سمية عمر عبدالرحمن حسين بونمي 90
ممتاز91.51رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201059هاجر عبدالرقيب علي القاضي 91
ممتاز91.16رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201033عبير عادل صالح سالم بن قديم 92
جيد جدًا88.94رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201016فاطمة عوض عبدهللا أحمد بن دحمان 93
جيد جدًا88.57رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201047فاطمة عوض عاشورعبد  باجبير 94
جيد جدًا87.79رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201010مروة فائز عمرعبدهللا باسعد 95
جيد جدًا87.79رياض أطفالالبناتمرتبة شرف17070201015خوله سالم محمد عمر باوزير 96
ممتاز91.18لغة انجليزيةالبناتاألولى مع مرتبة الشرف17070301033سعيدة عارف سعيد سالمين البحسني97
ممتاز90.97لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301026  بشائر حسين عمر عبدهللا باقيس98
جيد جدًا87.94لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301080نور صالح علي صالح بن محفوظ99
جيد جدًا87.22لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301039ايمان سالم محفوظ سالم حماده100
جيد جدًا87.16لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301075مروى احمد محفوظ محمد باطرفي101
جيد جدًا87.10لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301023امل خالد سعيد سليمان بن جسار102
جيد جدًا86.51لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301040دعاء محمد صالح حسين البطاطي103
جيد جدًا85.64لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301069خديجة عبدهللا سالم عوض الحدادي104
جيد جدًا85.52لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301049هدير عبدالعزيز محمد سعيد الجابري105
جيد جدًا82.75لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف17070301070سمية قيس سعيد عوض باسماعيل106
جيد جدًا82.36لغة انجليزيةالبناتمرتبة شرف16070301070كوثر عبدربه صالح احمد باقبان107
ممتاز93.03معلم مجال علومالتربية المكالاألولى مع مرتبة الشرف17050301045صفاء أحمد عمر عقيل بامطرف108
ممتاز91.70معلم مجال علومالتربية المكالمرتبة الشرف17050301037أسماء علي سعيد عوض واكد109
ممتاز90.70معلم مجال علومالتربية المكالمرتبة الشرف17050301060سلومة الجويد سعيد احمد باسلوم110
ممتاز92.81معلم مجال علومالتربية المكالمرتبة الشرف17050301044وردة عبدهللا سعيد سالم بامرضاح111
ممتاز97.32معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربية المكالاألولى مع مرتبة الشرف17050401106أروى محمد عبود عوض بن مخاشن112
ممتاز93.73معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربية المكالمرتبة الشرف17050401131حبيبة سالم صالح سالم حميد113
جيدجدا86.58معلم مجال رياضيات وحاسوبالتربية المكالمرتبة الشرف17050401133فاطمة سعد محمد سالم الرامي114
جيدجدا88.48معلم مجال إجتماعياتالتربية المكالاألولى مع مرتبة الشرف17050201099دكرى مبارك عوض أبوبكر الجوهي115
جيدجدا88.13معلم مجال إجتماعياتالتربية المكالمرتبة الشرف17050201063صفاء أحمد علي عمر الشاطري116
جيدجدا82.39التربية البدنية والرياضيةالتربية المكالاألول على الدفعة17050101007أحمد محمد عبدهللا سالم بن عون117
ممتاز97.36 لغة عربيةالتربية سقطرىاألولى مع مرتبة الشرف17100201037وفاء سعيد الفان علي 118



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

ممتاز94.00لغة أنجليزيةالتربية سقطرىاألول مع مرتبة الشرف17100301034عبيد عوض سالم عوض 119
ممتاز91.31لغة أنجليزيةالتربية سقطرىمرتبة الشرف17100301013خليل عبدهللا أحمد سعد120
جيد جدًا87.35لغة أنجليزيةالتربية سقطرىمرتبة الشرف17100301038ماجدة أحمد غالب بن يعقوب121
ممتاز98.39دراسات إسالميةالتربية سقطرىاألولى مع مرتبة الشرف17100101010بغداد علي علي شأني122
جيد جدًا88.01دراسات إسالميةالتربية سقطرىمرتبة الشرف17100101015صفية فائد محمد علي123
جيد جدًا87.67دراسات إسالميةالتربية سقطرىمرتبة الشرف17100101009فاطمة سالمين سالم عامر124
ممتاز94.25معلم مجال إجتماعياتالتربية سقطرىاألولى على الدفعه17100401022فاطمة إبراهيم عدهن سعد125
ممتاز95.58لغة انجليزيةالتربية المهرةاألولى مع مرتبة الشرف17080301045صفيه عبدهلل عبدالباري أبوبكر بن الشيخ أبوبكر126
جيد جدًا87.25لغة انجليزيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080301006افراح يوسف احمد محمود عبدالرحمن127
جيد جدًا86.73لغة انجليزيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080301049عبير عمر سعد سالم 128
جيد جدًا84.59لغة انجليزيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080301044سمية حسن عبد هلل احمد باوزير129
جيد جدًا83.27لغة انجليزيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080301030نوال علي عوض سالم العوبثاني130
ممتاز95.38لغة عربيةالتربية المهرةاألولى مع مرتبة الشرف17080201009منى محمد سالم سعيد بلحاف131
ممتاز92.26لغة عربيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080201001هيا حسين علي احمد بن حفيظ132
ممتاز91.76لغة عربيةالتربية المهرةمرتبة الشرف17080201005انتصار سالم عويض سالمين بايعقوب133
ممتاز93.40رياضياتالتربية المهرةاألولى مع مرتبة الشرف17080401018ميمونة سالم عمر عوض زغيو134
جيد جدًا89.77رياضياتالتربية المهرةمرتبة الشرف17080401011فاطمة احمد عبدهلل محمد الداللي 135
جيد جدًا85.20رياضياتالتربية المهرةمرتبة الشرف17080401012فهيمة نصيب راشد سليمان العوبثاني 136
جيد جدًا83.49رياضياتالتربية المهرةمرتبة الشرف17080401013محسن خميس عوض حيمد مراش137
ممتاز91.67علوم القرآنالتربية المهرةاألول مع مرتبة الشرف17080601012 اكرم عبده علي غالب138
ممتاز90.00معلم مجال إجتماعياتالتربية المهرةاألولى مع مرتبة الشرف17080501033ريم سعد سالم ساالم السليمي139
جيد جدًا88.49معلم مجال إجتماعياتالتربية المهرةمرتبة الشرف17080501001امنة سعيد عبيد حيمد باحميش140
ممتاز95.62قانونالقانوناألول مع مرتبة الشرف17150101051عدنان البرك صالح الساري العجيلي141
ممتاز90.80قانونالقانونمرتبة الشرف17150101057شفاء سالم عمر عوض برهوم142
ممتاز90.35قانونالقانونمرتبة الشرف17150101223عصام أحمد صالح الهزيلي143
جيد جدا86.27قانونالقانونمرتبة الشرف17150101131عوض خالد عوض بازياد144
ممتاز97.97دراسات إسالميةالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف14517160301087

ممتاز96.98دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301078راوية عبود يسلم سعيد باموسى146

ممتاز96.56دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301084أماني عبود يسلم سعيد باموسى 147

ممتاز95.95دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301088رويداء أبوبكر عبود باعبدهللا 148

ممتاز95.55دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301005الرضاء هود علي محمد العطاس149

ممتاز94.92دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301085وجدان مبارك يسلم باموسى 150

ممتاز93.09دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301098هناء أحمد عمر باعبدالقادر 151

ممتاز91.48دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301102تيماء سعيد طالب عوض قسيبة152

ممتاز91.41دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301014نجالء صالح علي بامطرف153

ممتاز91.30دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301019منى سالم أحمد سالم بلحاف154

نائفة سالم علي احمد قندوس



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

جيد جدًا89.86دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301008عبدهللا سالم عبدهللا حسين المقدي155

جيد جدًا89.73دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301099هند محمد عمر محمد باحسن 156

ممتاز94.38دراسات إسالميةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160301006سميرة بنت عبدهللا بن صالح باسمير157

ممتاز98.17لغة عربيةالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160401001صفاء محمد عبدهللا باجويل باظروس158

ممتاز98.12لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401050شروق أحمد محمد سالم بو حسن159

ممتاز96.14لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401056عفاف محمد عمر محمد باحسن 160

ممتاز95.97لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401020فاطمة عبدهللا محمد عبدهللا مديحج161

ممتاز94.84لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401039رقيه احمد صالح سالم برباع162

ممتاز94.18لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401059فاطمة عمر سعيد باعامر 163

ممتاز92.69لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401030خديجة عمر أحمد عمر بّلحول164

جيد جدًا89.41لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401004رحاب عبدالكريم خميس سالم جوبان165

جيد جدًا88.83لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401021مريم علي سعيد عمر باوزير166

جيد جدًا88.71لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401025مها عبدهللا أحمد علي باحميد167

جيد جدًا87.52لغة عربيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160401018سلوى عبدهللا سعيد احمد النجار168

ممتاز96.45لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160501104نور سالم ريس بن مخاشن 169

ممتاز93.74لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160501007صفاء عبدهللا علي مبارك بن مزروع170

ممتاز91.85لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160501102مريم محمد صالح باسالمة 171

ممتاز91.73لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160501081داليا عمر أحمد سعيد الحضرمي 172

جيد جدًا89.71لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160501111ريم علي عيظة قندوس173

جيد جدًا89.40لغة إنجليزيةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160501094سبأ عبدهللا محمد سالم باسعد 174

ممتاز98.37رياض أطفالالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160701120اماني صالح مبارك بلعفير175

ممتاز97.47رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701005منى عبدهللا احمد سعيد بادبيان176

ممتاز95.65رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701002منال خميس ناصر يسلم الرباكي177

ممتاز94.94رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701114جواهر عقالن عبدهللا سالم نصير 178

ممتاز94.03رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701004جليلة احمد سالم ابو بكر باجابر179

ممتاز93.89رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701020فائزه سالم مبارك سعيد العجيلي180

ممتاز93.61رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701008سعاد عوض عبدهللا محمد باظرس181

ممتاز92.90رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701097منال محمد سعيد عبود باوزير 182

ممتاز92.89رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701111أمل أبوبكر عبدهللا احمد العطاس 183

ممتاز91.34رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701117شفاء سالم أحمد محمد العطاس 184

ممتاز91.32رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701121امينة محمد عوض محمد مشمع185

ممتاز90.50رياض أطفالالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160701119هند عادل سعيد عبدهللا بن مخاشن 186

ممتاز95.69صحافة وإعالمالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17161201009دينا عوض سالم عبدهللا عبوالن187

ممتاز95.95محاسبةالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160101127سونيا أبوبكر حسن بامسعود188

ممتاز95.31محاسبةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160101045زينب عبدهللا محمد بن محمد بلفقية189

ممتاز94.90محاسبةالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160101119ريم عمر صالح سالم الذيباني190



التقديرالدرجة
التخصصالكليةالحالةرقم القيداالســـــــمم

المعدل العام

ممتاز96.42ادارة أعمالالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160201225أنوار أحمد عمرعبدالرحمن العمودي191

ممتاز97.97تاريخالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160901025نادية خميس صالح سالم بن نقح192

ممتاز92.82تاريخالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160901018نور أحمد عبود محمد باوزير193

ممتاز92.11تاريخالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160901012بلقيس سالمين سعيد عبدهللا بامخرم194

ممتاز90.84قانونالتعليم المفتوحاألول مع مرتبة الشرف17160801056قمر صالح علي حافظ كلشات195

جيد جدًا89.52قانونالتعليم المفتوحمرتبة الشرف17160801038حمزةعبدالحكيم مبروك عامر لرضي196


