
 م2011/2012الئحة الشرف للعام الدراسي 

 
 أوال:مرحلة البكالوريوس

 

 الوالية المجموع التراكمي التخصص االسم م

 GPA: 4.00 California هندسة كميائية حمزة هاشم سعيد محمد عون هلل 1

 GPA: 4.00 Mississippi طب بشري شهاب احمد محمد الزبيدي 2

 GPA: 4.00 Michigan طب بشري شمسان عبد هللا محمد الجابي 3

 GPA: 4.00 Missouri علوم بيئية سناء محمد عبدالرحمن محمد خان 4

 GPA: 4.00 Alabama تحضيري سامح على قائد صالح مشرح 5

 GPA: 3.99 Tennessee طب بشري محمد حسين عبد الهادي الوادعي 6

 GPA: 3.92 Michigan هندسة ديكور مد العمادحبلقيس علي م 7

 GPA: 3.89 Arizona طب بشري فاطمة عزيز احمد الحدي 8

 GPA: 3.87 Michigan هندسة كهربائية احمد مقبل صالح الماوري 9

 GPA: 3.84 Michigan هندسة حاسوب خالد محمد على معيض 10

 GPA: 3.83 California هندسة عمر عبد العزيز محمد الجنيد 11

 GPA: 3.77 Massachusetts األعصاب والسلوكعلم  لبنى شفيق سالم صقران 12

 GPA: 3.69 New York طب بشري عبدهللا الشوكاني ىلميس يحي 13

 GPA: 3.63 Oregon علوم التغذية مريم احمد رشدي 14

 GPA: 3.56 Michigan إدارة مالية عمر ابوبكر محمد بن الشيخ 15

 GPA: 3.55 Virginia هندسة زيد عبد هللا زيد عيسى 16

 GPA: 3.55 New York هندسة مروان سامي احمد زيد 17

 GPA: 3.53 Georgia هندسة صناعية وليد عبد الملك عبد هللا الطيب 18

 GPA: 3.52 Michigan إدارة شبكات قاسم محمد قاسم عاطف 19

 GPA: 3.51 Philadelphia هندسة الكترونية احمد ابراهيم احمد محمد مفضل 20

 GPA: 3.50 Michigan إدارة أعمال زهير عبدالباري محمد العرشي 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا:الدراسات العليا

 

 الوالية مالحظات التخصص االسم م

 GPA: 4.00 New York هندسة صناعية فيصل احمد عبد هللا عقالن 1

 GPA: 3.95 Texas إدارة أعمال ونظم معلومات مراد عبده ناجي مقبل 2

 GPA: 3.93 Rhode Island علم األدوية جهاد محمد راشد سبيع 3

 GPA: 3.92 New Mexico هندسة كهربائية ياحمد الكحالن ىوليد يحي 4

 GPA: 3.91 Virginia تكنولوجيا المعلومات ابراهيم على الشكيل 5

 GPA: 3.88 Georgia هندسة صناعية الزين ىعبد هللا يحي ىيحي 6

 GPA: 3.875 Texas هندسة كمبيوتر المجاهدبسام عبد هللا  7

 GPA: 3.81 Texas صيدلة ابراهيم محمد عبدالرحمن عباس 8

 GPA: 3.52 Kansas إدارة نظم المعلومات عماد عبده ناجي مقبل الصنوي 9

 
 

 

 


