كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
ٓ
ٓ
ماجستير االداب في اللغة العربية وادابها
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وفاء عبده صالح
خلود فائق سليمان أبو صالح
عمران ابراهيم احمد يوسف الحوسني
آالء أحمد السيد محمد خليل
فاطمة ظافر مسعود هادي األحبابي
رغد رعد عبد الستار العزاوي
احمد عمر محمد عبدهللا عبدالرحمن
أسماء محمد صديق عبدهللا علي الريس
عبدهللا حسن محمد تقي صالح
حفصة عبدهللا علي عباس النقبي
شماء هالل محمد الرحيلي
تسنيم عزت سالمه فرج هللا
تسنيم علي عبدهللا علي النقبي
عمر صالح عبدهللا إبراهيم العبيدلي
ٓ
االجتماع التطبيقي
ماجستير االداب في علم ٕ
شيماء السطي
أحمد إسحاق نور محمد البلوش ي
منى احمد زين العرقبان
بدور عبدالرحيم عبدهللا الريس الهرمودي
طريفة عبدهللا يوسف عبدهللا
مريم عبدالرحمن حسن محمد املنصوري
فاطمه يوسف احمد محمد
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خليفه جمعه محمد خليفه الغفلي
ريم أحمد خميس البردان البلوش ي
مريم محمد مراد الحوطي البلوش ي
سعيد جمعه محمد خليفة الغفلي
ميره فيصل عبدالعزيز محمد الزرعوني
عنود حسن محمد تركماني
منيرة محمود محمد عباس البلوش ي
اليازيه علي سلمان سليمان العامري
عمار عيس ى خليفة الغربي آل علي
عمر موس ى يوسف عبدالرحمن
نورة عبدالجليل عبدالرحمن بوخلف الحمادي
سميه محمد عيس ى خميس الياس ي
أميرة مازن موس ى الحاج
زهراء عبدالرضا حسن بو الهوش الري
ميره عارف حمد صندل آل علي
سهيلة صغير سعيد الخصوني الكتبي
شما راشد محمد راشد بن رويجدة الكتبي
ميره راشد عبيد حميد الكتبي
جواهر سليمان محمد يوسف الهوتي
هدى خلفان سالم عليان الشامس ي
فاطمه حمد سالم العامري الكتبي
عيس ى محمد أحمد حسين املهيري
امنة سعيد محمد علي البدواوي
فاطمة بنت محمد بن أحمد حريب الشحي
خديجه محمد حريد محمد
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سالمه خالد راشد السويدي
روضه سعيد عوض سيف الكتبي
فاطمة سعيد محمد شبيب الظهوري
صبيحة حمد مبارك الجتال الكتبي
فاطمة احمد محمد القروطي الظهوري
مريم محمد صالح عبدهللا
شيخة محمد عبيد املنصوري
علياء سعيد عبيد الكتبي
االء محمد مبدى
ٓ
ماجستير االداب في الترجمة
النا مغربي
تمارا محمد طالل صباح
سارة مسعد محمد املسعدي
آمنه صالح سالم خميس حولين
تولين عماد طيفور
رهف محمد طاهر أبو صالح
علياء عبدالسالم عبدهللا أحمد املال
مريم خالد إبراهيم محمد الحوسني
سليمه إسماعيل وليد إسماعيل دبوي
ريم حسين احمد عبدهللا
صفيه جاسم عثمان إبراهيم البلوش ي
دكتوراه الفلسفة في علم االجتماع التطبيقي
عائشة بنت راشد بن سعود بن علي العلوي
خولة جابر سلطان جابر العبيدلي
مريم يوسف عبدهللا أحمد الزرعوني
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مطلق محمد خلفان بن سرور الخالدي
علي محمد خلفان محمد الدهماني
عنود محمد راشد الناعور النقبي
ميعاد عبدهللا محمد قروطي الظهوري
عائشة خليل صالح يوسف الحمادي
عبدالرحمن عبدهللا عبدالكريم نقي البستكي
فاطمة خليل جمعة محمد بن طوق
منى عبدالرزاق عبدالرحيم عسكر النقبي
عائشه علي موس ى علي الدرمكي
دكتوراة الفلسفة في اللغة العربیة وآدابھا
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خديجة مسعد محمد املسعدي
هاجر عيادة أيوب سويدان الكبيس ي
ايمان عبد املالك أبو حرب
شيخة عبدهللا سعيد عبدهللا الزعابي
عبدهللا حسن عبدهللا حسن الحمادي
دليل حميدي مبارك بوظهير
دكتوراة الفلسفة في التاريخ و الحضارة االسالمية
سعاد عبدهللا مبارك الهامور الكعبي
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خوله محمد سعيد بن فريش الكندي
عبدهللا سيف حميد لينيد الشويهي
عمر حسن فالح محمد الخميري
عادل علي سعيد علي الظهوري
أشواق سالم عايض القحطاني
عبدالقادر ابراهيم عبدهللا هوتي
علي راشد عبدهللا حيان الكتبي

دكتوراة الفلسفة في اللغويات والترجمة
1
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دانه وهيب عبد اللطيف موافي
ريما جميل علي ملكاوي
ملك جابلر خليلي
علياء علي سالم املهيري
أمل أحمد علي عبدالوهاب املرزوقي
يارا صالح بن أحمد الغامدي

