
التخصصالرقم الجامعي

Ahmed Khamis Mohammed Al AraimiM.Mأحمد بن خميس بن محمد العريمي12006018

.Nasser Mohammed Sulaiman Nasser Al-RashdiAccناصر بن محمد بن سليمان بن ناصر الراشدي22009004

Mubarak Said Mubarak Al-OraimiI.Tمبارك بن سعيد بن مبارك العريمي32011629

Mohammed Saleh Abdullah Mubarak  Al-GheilaniM.Mمحمد بن صالح بن عبدهللا بن مبارك الغيالني42014110

Ahmed Khamis Ali Rashid Al-GheilaniEng.Mechاحمد بن خميس بن علي بن راشد الغيالني52014114

.Najwa Salim Kharibisha Humaid Al AwisiAccنجوى بنت سالم بن خريبيش حميد العويسيه62015356

Shoug Mohammed Khamis Al-FarsiM.Mشوق بنت محمد بن خميس الفارسيه72015860

.Maryam Abdallah Ali Al-GheilaniAccمريم بنت عبدهللا بن علي الغيالني82016006

Sara Saleh Khamis Al-SenaidiM.Mساره بنت صالح بن خميس السنيديه92016014

Rahab Abdallah Salim Al-SaadiI.Sرحاب بنت عبدهللا بن سالم الساعدية102016068

.Yasir Mohammed Said Al-OwaisiAccياسر بن محمد بن سعيد العويسي112016316

Khaloud Abdu latif Moosa Al BalushiI.Tخلود بنت عبداللطيف بن موسى البلوشية122016603

.Maryam Hilal Hamed Al-ArimiyaAccمريم بنت هالل بن حمد العريميه132016670

Khalsa Saif Humaid Muslem Al MaqbaliI.Sخالصه بنت سيف بن حميد مسلم المقبالية142016679

Mariya Said Juma Khamis Al SenaidiI.Sماريا بنت سعيد بن جمعه خميس السنيدية152016685

Fatma Rashid Khadoom Saif Al-HindasiI.Sفاطمه بنت راشد بن خادوم سيف الهنداسية162016692

Salma Juma Muslem Al-HarbiyaI.Tسالمه بنت جمعه بن مسلم الحربيه172016741

.Samaher Said Hamood Al-SaadiAccسماهر بنت سعيد بن حمود السعدي182016746

.Tif Abdallah Mohammed Al-MakhitiAccطيف بنت عبدهللا بن محمد المخيطي192016756

Hana Yaqoob Juma Al-SaltiM.Mهنا بنت يعقوب بن جمعه السلطية202016757

(  اسابيع كمتطلب تخرج إجباري4يرجى من طلبة البكالوريوس احضار رسالة تدريب لمدة  )
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Shouq Saleem Salim Al-AarimaM.Mشوق بنت سليم بن سالم العريمية212016765

Abdallah Mohammed Sultan Al-OraimiF.Bعبدهللا بن محمد بن سلطان العريمي222016909

Saja Mubarak Salim Al FarsiM.Mسجا بنت مبارك بن سالم الفارسية232017026

.Hajar Said Hamed Al ButeiniAccهاجر بنت سعيد بن حمد البطينية242017603

Bushra Mohammed Mubarak Al-GhilaniyaM.Mبشرى بنت محمد بن مبارك الغيالنيه252017625

Noor Salim Mohammed Al FanaM.Mنور بنت سالم بن محمد ال فنه262017629

Alla Surur Juma Al JaafariM.Mأالء بنت سرور بن جمعه الجعفرية272017631

.Hanan Said Hamood Hamed Al UwaisiAccحنان بنت سعيد بن حمود حمد العويسية282017649

Alruha Mabrook Amur Al-UwaisiI.Tالرها بنت مبروك بن عامر العويسية292017650

Noor Ali Salim Mubarak Al-GheilaniM.Mنور بنت علي بن سالم مبارك الغيالنية302017652

Mithaa Salim Khamis Al-GhanbousiI.Tميثاء بنت سالم بن خميس القنبوصية312017693

.Abdul Hadi Mohammed Rashid Al GhailaniAccعبدالهادي بن محمد بن راشد الغيالني322017720

Fatema Khamis Salim Al JabriM.Mفاطمه بنت خميس بن سالم الجابرية332017909

.Nawal Mohammed Khamis Al BalushiAccنوال بنت محمد بن خميس البلوشي342018072

التخصصالرقم الجامعي

Sheikha Mohammed Juma Hamood Al-HashmiI.Tشيخة بنت محمد بن جمعه بن حمود الهاشمي12010169

Salah Khalid Saeed FarhanM.Mصالح خالد سعيد محمد فرحان22015142

.Umayma Faiz Aaqb Al-AlawiAccاميمه بنت فايز بن عاقب العلوي32016049

Juma Khamis Salim Al-AraimiI.Tجمعه بن خميس بن سالم العريمي42017009

Salman Ali Said Al-DaroushiI.Tسلمان بن علي بن سعيد الدروشي52017301

.Yusra Ali Ghasab Al-MashrafiAccيسرى بنت علي بن غاصب المشرفية62017319

.Abdallah Khamis Mohammed Hamed Al-OraimiAccعبدهللا بن خميس بن محمد حمد العريمي72017347

Sahil Mohammed Al-Nakhira Ali Al-WahaibiM.Mسهيل بن محمد بن النخيره علي الوهيبي82017608

Manal Khamis Salim Al HashimiF.Bمنال بنت خميس بن سالم الهاشميه92018017

.Rayha Salim Abdullah Rashid Al MashrafiAccرايه بنت سالم بن عبدهللا راشد المشرفية102018021

Mubarak Khalfan Saed Al-RamimiF.Bمبارك بن خلفان بن ساعدالرميمي112018024

Fahad Abdallah Salim Al-OraimiF.Bفهد بن عبدهللا بن سالم العريمي122018029

Alwaleed Khalid Musallam Al DarwashiM.Mالوليد بن خالد بن مسلم الدروشي132018031

: الدبلوم:   ثانياً 
انجليزي/ االسم عربي 
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Yumna Fahad Masaaod Al-SuriF.Bيمنى بنت فهد بن مسعود الصورية142018036

.Ruqaia Said Salim Khadem Al-RashdiAccرقية بنت سعيد بن سالم بن خادم الراشدية152018045

Omar Abdallah Ahmed Al-HadhramiF.Bعمر بن عبدهللا بن احمد الحضرمي162018062

Fatema Salim Hamed Al-OraimiM.Mفاطمه بنت سالم بن حمد العريمية172018071

Marwa Khalfan Hamed Ali Al-MashrafiF.Bمروى بنت خلفان بن حمد علي المشرفية182018300

.Rawan Saud Abdallah Al-HashmiAccروان بنت سعود بن عبدهللا الهاشمية192018301

Said Awadh Salim Al-HashemiM.Mسعيد بن عوض بن سالم الهاشمي202018404

.Omima Khalfan Rashid Al-SaltiAccاميمة بنت خلفان بن راشد السلطية212018408

Taif Khamis Said Al UraimiI.Tطيف بنت خميس بن سعيد العريمية222018410

Maroa Khamis Dhahi Al HashimiM.Mمروه بنت خميس بن ضاحي الهاشمية232018414

Maha Mahfoodh Fael Al-ArimiM.Mمها بنت محفوظ بن فائل العريمية242018417

Hammoud Ali Juma Al UraimiM.Mحمود بن علي بن جمعه العريمي252018502

Hanan Ali Abdullah Said Al-BattashiM.Mحنان بنت علي بن عبدهللا سعيد البطاشيه262018504

Badour Khamis Said Hamed Al-RizaiqiM.Mبدور بنت خميس بن سعيد حمد الرزيقية272018678

Ayah Sultan Nasser Al-HashemiM.Mآيه بنت سلطان بن ناصر الهاشمية282018679

Abdulsallam Hamood Nasser Al-HashmiM.Mعبدالسالم بن حمود بن ناصر الهاشمي292019512

Rashid Khamis Said Alkhayal Al-AlawiM.Mراشد بن خميس بن سعيد الخيال العلوي302019516

Page 3 21-20المتوقع تخرجهم الفصل الصيفي 


