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 مــديـقـت
 

ها النفوس، عالية، لتصبح حقائق ملموسة تستشرفتتحقق اآلمال حني تواكبها اهلمم ال 

وتتلقاها بابتسامة الرضا والفرح، وألجل ذلك مل تزل فرحة التخرج حلظة يسعد هبا الطالب 

هذه فأصبحت احلياة العمل املستمر وبداية ملرحلة أخرى من  منواتمع لكوهنا هناية مرحلة 

 ستحق عليها التهنئة والدعاء.ليلؤها السعادة لكل خريج متاملناسبة 

حلياة لكونه قادرا على صناعة اعلى املتخرج اإلجيابي  وإذا كان اتمع سيضع رهانه 

يكون بذلك شخصاً والثقة والتصميم اليت يتحلى هبا لودافعاً لعجلتها باملعارف اليت اكتسبها 

 لتحقيق رؤيته وتطلعاته.يساعد يف منو هذا الوطن الذي نسعى مجيعاً 

إن جامعة امللك سعود إذ تضع رهاهنا عليكم أيها اخلرجيون لتعلم أن أبناءها وكما  

وأنتم خرجيو هذا اليوم خيذلوها يف أي مكان عقدت فيه عليهم العزائم، ولن تعودت منهم مل 

ياتكم وكونوا على ثقة بقدراتكم وابقوا على تواصل مع املعرفة ألهنا فامضوا يف حمثلهم 

 السالح املهم يف خلق املستقبل الواعد.

 أسأل ا للجميع حتقيق املراد وبلوغ األمل. 
 
 
 مدير اجلامعة 

 

 د. بدران بن عبدالرمحن العمر
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 احملتويات
 

  ٨-------------------------------------------------) الكليات راه ( جميعالحاصلون على درجة الدكتو 
٢٩-----------------------------------------------اجستير ( جميع الكليات )الحاصلون على درجة الم  

٨٤------------------------------------------------------------ةالحاصلون على درجة الزمال  
٨٩--------------------------------------------------------الحاصلون على درجة الدبلوم الطبي  

٩١-------------------------------------------------------الحاصلون على درجة الدبلوم العالي   
٩٤ -----------------------------------------------------------------درجة البكالوريوس   

٩٥ ----------------------------------------------------------الحاصلون على مراتب الشرف   
٩٦-------------------------------------------------------------------كلية اآلداب-١  
١٠٨--------------------------------------------------------------------كلية العلوم-٢  
١١٦----------------------------------------------------------------كلية إدارة األعمال-٣  
  ١٢٦----------------------------------------------------------كلية احلقوق والعلوم السياسية-٤
١٤٥-------------------------------------------------------------------كلية الصيدلة-٥  
١٥٠--------------------------------------------------------------------كلية اهلندسة-٦  
١٧٤------------------------------------------------------------كلية علوم األغذية والزراعة-٧  
١٧٦--------------------------------------------------------------------كلية الرتبية-٨  
١٨٥--------------------------------------------------------------------كلية الطب-٩  

١٩٢---------------------------------------------------------------األسنانكلية طب -١٠  
  ١٩٧----------------------------------------------------------كلية العلوم الطبية التطبيقية-١١
٢٠٤--------------------------------------------------------كلية علوم احلاسب واملعلومات-١٢  
٢٢٠------------------------------------------------------------كلية العمارة والتخطيط-١٣  
٢٢٦--------------------------------------------------------------كلية اللغات والرتمجة-١٤  
٢٣٢-----------------------------------------------------------------كلية التمريض-١٥  
٢٣٧-------------------------------------------------------------كلية السياحة واآلثار-١٦  
٢٤٣------------------------------------------------------كلية علوم الرياضة والنشاط البدين-١٦  
٢٤٧-----------------------------------------كلية األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة-١٧  
  ٢٥٥---------------------------------------------------كلية الدراسات التطبيقية ومدمة التمع-١٨

٢٥٩ --------------------------------------------------------------------- الخريجين  
-١ كلية اآلداب  

٢٦٠ ----------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  
٢٦٥ ---------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول   
٢٧٧ ---------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين   

٢٩٤-------------------------------------------------------------------------- الصيفي الفصل  
-٢ كلية العلوم  

٢٩٩ ---------------------------------------------------------- ١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  
٣٠٣ ---------------------------------------------------------------- الفصل الدراسي األول  
  ٣١٠----------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

٣٢٢------------------------------------------------------------------الصيفي الفصل   
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-٣  لكلية إدارة األعما  
٣٢٦ -------------------------------------------------------- ١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  

٣٢٨ -------------------------------------------------------------- الفصل الدراسي األول  
٣٤٨-------------------------------------------------------------- الفصل الدراسي الثاين  

  ٣٦٦------------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
-٤ كلية الحقوق والعلوم السياسية  

٣٦٩ --------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  
٣٧٥  -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول   
٣٨٩ --------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين   

٤٠٤-------------------------------------------------------------------------الصيفي الفصل  
-٥ كلية الصيدلة  

٤١١ ---------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  
٤١٣ --------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول   
٤١٦ --------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين   

٤٢٣-------------------------------------------------------------------------الصيفي الفصل  
-٦ كلية الهندسة   

٤٢٥ --------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي  
٤٣٦ -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول   
  ٤٤٦--------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٤٥٩-----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية علوم األغذية والزراعة -٧ 

 ٤٦٩ --------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٤٧١ -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٤٧٦ -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٤٨١-----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية التربية -٨ 

 ٤٨٣ -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٤٩١ -------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 كلية الطب  -٩ 
 ٥٠١ -----------------------------------------------------١٤٣٨/١٤٣٩ العام الدراسي مرجيو

 األسنان طب كلية  -١٠ 
 ٥١٢ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٥١٨----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 العلوم الطبية التطبيقيةكلية  -١١ 

 ٥٢٠ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٥٢٢ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٥٢٩ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٥٤٠----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
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 والمعلوماتكلية علوم الحاسب  -١٢ 
 ٥٤٢ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي

 ٥٤٩ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي االول 
 ٥٥٧ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٥٦٤----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية العمارة والتخطيط  -١٣ 

 ٥٧٢ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٥٧٤ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٥٧٨ ------------------------------------------------------------ الفصل الدراسي الثاين

 ٥٨٣----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية اللغات والترجمة  -١٤ 

 ٥٨٥ ------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٥٨٧ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٥٩٢ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٦٠١----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية التمريض  -١٥ 

 ٦٠٣ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٦٠٥ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٦٠٨ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٦١٤----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية السياحة واآلثار  -١٦ 

 ٦١٦ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي
 ٦١٨ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٦٢٢ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٦٢٧----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  -١٧ 

 ٦٢٩ ------------------------------------------------------------ الفصل الدراسي األول
 ٦٣٤ ------------------------------------------------------------ الفصل الدراسي الثاين

 كلية األمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة  -١٨ 
 ٦٤٣ -------------------------------------------------------١٤٣٨/ ١٤٣٧فيالفصل الصي

 ٦٤٥ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
 ٦٤٧ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 كلية إدارة األعمال / المزاحمية  -١٩ 
 ٦٥٢ ------------------------------------------------------------ الفصل الدراسي الثاين

 ٦٥٥----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية علوم الحاسب والمعلومات / المزاحمية  -٢٠ 

 ٦٥٧ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 
 ٦٥٩----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
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 كلية الهندسة / المزاحمية -٢١ 
 ٦٦١ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٦٦٣----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع  -٢٢

 ٦٦٥ -----------------------------------------------------------األول الفصل الدراسي 
 ٦٦٨ -----------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 

 ٦٧٤----------------------------------------------------------------الصيفي الفصل
 ٦٧٦ ------------------------------------------------------------- الدبلوم والمشارك

 ٦٧٧ ----------------------------------------------- كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 معهد اللغة 

 ٦٩٢ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي األول 
  ٦٩٤ ------------------------------------------------------------الفصل الدراسي الثاين 
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 اآلدابكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زيدان محمد صالح عودةتركي محمد عبدالله بن هشبل

علي محمد عبدالله آل مشهورحازم فهد محمد السند

هزاع هليل محمد العنزيمعاذ سليمان صالح الدخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األدب والنقداللغويات التطبيقة

النحو واللغةالنحو واللغة

علم الخرائطالنحو واللغة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430101040430108056

433107486434108273

435107456430107665
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 اآلدابكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سامي مناور جاعف العنزيمحمد فهيد سالم الشمري

وليد عبدالله فهد السلومعلي صالح محمد المقيطيب

مسفر محمد عبد الله المالكيمحمد مشبب محمد االحمري

عبدالله مبارك حسن ال بريكرفعان حمد هادي القحطاني

خالد عبدالرحمن محمد المنصورعبدالله هادي غرم الشهري

فريد علي حمد الزغيبيعماد احمد جميل كشي

إبراهيم عبد العزيز محمد المسلممحمد علي عبدالله القرني

عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز الحليبيعبد الهادي مداوي أحمد آل مهدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اجتماععلم اجتماع

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

النحو واللغةتاريخ اسالمى

النحو واللغةالنحو واللغة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107900436106512

431105838434107826

435107298435107338

436106615436106709

436107103436107104

436107205436107706

432107039432106105

434107070434107247
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عبدالرحمن عطاالله فرج الحربياالسم :

الجغرافيا البشريةالتخصص :

434107840رقم الطالب :
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 العلومكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبد الرحمن زكريا عبده جعفرمحمد أحمد علي القطامي

سالم عبده صالح قايدعبدالله محمد عبدالله الدوسري

فهد علي نصر محمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

نباتنبات

فيزياءكيمياء تحليليه

علم الحيوان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

431106708434107590

434107755431106637

433107671
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 العلومكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمود الفي محمد الشمريعادل محمد سعد المواش

نواف مسفر سعد العتيبيعوض ناصر سالم البلوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء تحليليهاحياء دقيقة

كيمياء تحليليهكيمياء تحليليه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107999434107222

434107616434108458
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 الهندسةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم : سوتريسنو   .وسيم   عباس

التخصص :التخصص : التحكم اآللي والحاسباتهندسة انشاءات

رقم الطالب :رقم الطالب : 431106720434108025
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 علوم األغذية والزراعةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم : خالد محمود  ملككمال حسن سليمان المكي

التخصص :التخصص : علم الحشراتعلوم التربه

رقم الطالب :رقم الطالب : 433108316431106869

21



 

 

 

 

 

 

 التربيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله محمد العبدالكريماحمد سليمان حمد العودة

مساعد سعيد مبارك آل بخاتحسن محمد ناصر التميمي

غازي الحميدي عيسى العتيبيعلي سعيد عبدالله آل شعالن القرني

علي حسن علي ردينيرواف فضل معيدي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)دراسات اسالميه (فقه و اصوله)

أصول التربيهأصول التربيه

ادارة التعليم العاليادارة التعليم العام

طرق تدريس العلومتعليم الكبار والتعليم المستمر

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107795434106993

433107807434107835

435107743435107116

434107510431105979
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 التربيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد مانع حماد الجهنينواف فرحان غازى السعيد

أكرم عوض شحادة الشويكيأحمد عبدالله محمد المجايشي

علي أحمد علي الحسن الغامديعبدالله يوسف حسين أبو عليان

عمر عبدالله علي المالكيعامر خلوفة مشبب الشهري

حسين علي محسن الفريديعادل عبدالله نافع الحربي

عبدالعزيز شريتح حسين الرويليعبدالله عبدالعزيز محمد الخرعان

يوسف عوض الله رزيق السلميأحمد مرعي محمد القرني

خالد مزعل سعود الشمريعمر عبدالله ظافر الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)دراسات اسالميه (فقه و اصوله)

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)دراسات اسالميه (فقه و اصوله)

أصول التربيهدراسات اسالميه (فقه و اصوله)

أصول التربيهأصول التربيه

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

ادارة التعليم العاليادارة التعليم العالي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107355435107663

435107785435107901

435108704431105924

432108456433107430

434107370435107081

435107148435107185

435107250435107368

435107292435107325
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالمجيد محمد عبدالعزيز الوعالنعبدالله ضيف الله محمد الحارثي

محمد عثمان مساعد الفوزانماجد عبدالله صالح العقل

سعد ناصر محمد السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

دراسات اسالميه (عقيدة)ادارة التعليم العالي

المناهج وطرق التدريس العامةدراسات اسالميه (تفسير وحديث)

تربية فنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435107624434107398

434107691430107318

433108037

26



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل الثاينالفصل خرجيو 
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االسم :االسم :

االسم :

حسن يونس عليان ابو طيرفضل دحان عبده ناجي

عبدالعزيز عبدالله سعود السهلي

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم الحاسب والمعلومات (علوم حاسبات)علوم الحاسب والمعلومات (علوم حاسبات)

علوم الحاسب والمعلومات (نظم المعلومات)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

432108132433107626

433107429

28



 

    
 

 
 
 

  درجة الماجستير
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 اآلدابكلية 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد ياحي يحيى المالكيعامر غازي ضويحي العتيبي

عبدالسالم بللو  أجيبوالابراهيم أحمد علي ثابت

عرفان   عمرتشيتشعلي عبدالله علي الزهراني

إدريس أالفي محمد هاشمنوح   سانوغو

عبدالله محمد عبدالله العمريعبدالله سليمان عبدالعزيز الشيبان

فيصل ناصر علي الدغيثرشبيب عيد شبيب العتيبي

عبدالله علي عيد القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

خدمة اجتماعيةعلم اجتماع

األدب والنقداألدب والنقد

النحو واللغهالنحو واللغه

النحو واللغهالنحو واللغه

علم اجتماعجغرافية التنمية االقليمية

االعالماآلداب في اللغويات التطبيقية

االعالم

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433910247434910253

432108025432108511

430101076432108366

432108399432108446

431104695436106466

430101050434107725

435107156

31



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سمير عبده يحي الغيثيعبدالرحمن عبدالله مشبب القحطاني

طالل مطلق برغش العتيبيمحمد عاشور ضيف الله الزهراني

عايد حمود ماضي الشمريخالد عبدالله محمد الشهري

أحمد جابر علي الشهريسعد معيوف شبيب الزعبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األدب والنقداألدب والنقد

علم اجتماعالنحو واللغه

علوم المكتبات والمعلوماتعلوم المكتبات والمعلومات

االعالماالعالم

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431104685432108024

435107182436106532

435107381435107625

435107174435910475
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 العلومكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي خالد علي الطعانيصالح عبدالله صالح عقاال

فايز علي غالب العيزريعبدالمجيد عبدالله فالح العصيمي

محمد جمال أحمد العادليطالل فالح جديع المطيري

أرديان كمال بختيار بيد كمالحسين السيد عبد المنعم العفيفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رياضياتالعلوم البيئية

كيمياءعلم الحيوان

احياء دقيقةفيزياء نوويه

فيزياء نظريةفيزياء الليزر

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108530436108010

436106555434108498

432106026435108346

431106386433107988
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 العلومكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد مناحي سعيد العتيبيموسى حسن علي الشهري

عمر منصور عمر فضلمنصور عبدالله عبده عواجي

سليمان محمد سليمان الخليفيمحمد محمد مسعد جويق

عبدالله الفي عماش عبدالله الدليميمبارك عبد العزيز خميس بن محيش

محمد حسن محمد وهبيمعيض علي فهد االكلبي

فهد حماد علي الشمريصالح عبدالله سالم عاطف

محمد عبدالله محمد الخليفةعادل سعيد حسن الجوهي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

كيمياءجيوفيزياء

العلوم في التنوع االحيائيكيمياء

العلوم في الفيزياءجيولوجيا البترول

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105470437105775

437105784437105912

437106747437106908

437106921437107064

434107268434108443

435107384434107386

432108570435107671
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 إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  االولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز شجاع سالم الشلويمصلح صالح خفير القرني

فيصل محمد أحمد المسعودصابر موسى أحمد الغدير

فهد عبدالرحمن ابراهيم المسعدأنس محمد عبدالرحمن الهويشل

يزيد عبدالعزيز عبدالمحسن أبانميفارس محمد فارس الجميل

صالح أحمد صالح الغامديعلي احمد حربي الناشري

عبدالوهاب عبدالعزيز عبدالله آل جرمانعوض صالح عبدالله الحارثي

علي عبدالله علي الشايعصالح عبدالرحمن صالح السعيد

عبدالمجيد خالد عبدالعزيز العتيبيفهد محمد عبدالله بن دحيم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

األعمالاالقتصاد

األعمالاألعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433910234433910444

434910256434910512

434910747434910857

435910330435910378

433107502434107272

435107217435107715

435107913436106630

436106632436106742

39



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداالله مساعد ابراهيم الخضيرعبدالرحمن فهد عبدالرحمن المنصور

ثامر عبدالله فهد الدوسريفهد تيسير ابراهيم الحسيني

أسامه احمد جان محمد جانحمد علي حمد الرويتع

محمد عبدالعزيز سليمان الحسينمحمد إبراهيم محمد بن ماضي

احمد محمد محيسن المحيسنأيمن محمد ناصر الدين أحمد بدوي

عبدالله أحمد علي العمريعبدالمجيد سعد سالم العمري

فهد ناصر ابراهيم الحسينعبدالعزيز صالح ناصر النغيمشي

فيصل محسن سعد الدوسريفيصل صالح مرزوق الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة األعمالادارة األعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

ادارة األعمالادارة األعمال

إدارة الصحة والمستشفياتالعلوم في المالية

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436106971436107136

436107285436107286

436107442436107498

435910448435910409

434107350436106505

436106560436107119

436107217436107447

435910479436106474

40



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الباحوثعبد العزيز سعيد محمد الزهراني

نايف وادي محمد العنزيمشعل محسن محمد العضياني

هادي محرق ابراهيم الزيلعيإبراهيم محمد إبراهيم أبانمي

ناصر منصور عطالله الجغثميعامر محمد عجل العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436106584436106682

436106735436106872

436106999436107452

436107518436107943
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 إدارة األعمالكلية 
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اسامة عبدالعزيز سعود الهويملاالسم :

اإلدارة العامةالتخصص :

434107077رقم الطالب :

43



 

 

 

 

 

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سعد ناصر البقميمشعل رويشد ثواب المطيري

عبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الشثريجميل غالب مرشد السلمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

القانون في القانون العامالقانون في القانون العام

القانون في القانون العامالقانون في القانون العام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436107276436107281

436107390436107617

45



 

 

 

 

 

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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تركي ملحم عياده الملحماالسم :

العلوم السياسيةالتخصص :

433106916رقم الطالب :
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 الصيدلةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر ابراهيم سليمان الرفيقعلي يحيى علي الشهراني

محمد عبده محمد عذيقمحمد صالح عيد األعوجي

محمد احمد محمد الشراحيليعبدالعزيز جديد مزيد العتيبي

أحمد عوض خميس أبوالريشمبروك عباس راشد الرشيدي

علي سالم عائض ال فردانمحمد عبدالله محمد ال حمامه

ماجد جابر علي الوادعيفهد عوده علي العطوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم االدويهعلم االدويه

الصيدلة االكلينيكيةالصيدلة االكلينيكية

الصيدلة االكلينيكيةالصيدلة االكلينيكية

الصيدلة االكلينيكيةالصيدلة االكلينيكية

سمومسموم

رقابة النوعية للمستحضرات الصيدليةسموم

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432106070434107060

436106724436106751

436106933436107102

436107207436107521

435107024435107027

436107235436106454
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 الصيدلةكلية 
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االسم :االسم :

االسم :

فهد راشد عبدالعزيز المريخالد فيصل حسن الحسني

عبد الرحمن يحيى على شريف

التخصص :التخصص :

التخصص :

الصيدالنياتالصيدالنيات

الصيدالنيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434107042435107100

435108475
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 الهندسةكلية 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سعد عبدالعزيز سعد بن مقرناسامه عبدالمانع عبدالله الحمادي

رحمتو حولشافو  خليلعمر عبد الله محمد عمر

عبد الواحد أحمد مساعد الصياديمحمد فيصل محمد الحبشي

عبدالرحمن موسى ناصر النجديعدنان عبدالمجيد عبدالرحمن الغماس

ابراهيم صالح سليمان الزغيبييحي محمد ابراهيم السويح

وجدي محمد عبدالرحمن حميد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

قوى كهربائيةقوى كهربائية

هندسة وادارة تشييدهندسة مكامن النفط

اتصاالتهندسة وادارة تشييد

اتصاالتاتصاالت

اتصاالتاتصاالت

الهندسة الجيوتكنيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433107666434107098

432108225434108437

434108521432108480

434107421435107170

435107806436106681

435107198
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سردار عمر   سيالاالسم :

هندسة انشاءاتالتخصص :

435108480رقم الطالب :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ياسر عابدين سليمان ابو حجائبحسن سليمان محمد علي

جالل عبدالخالق محمد الحجاجفيصل إبراهيم عبدالعزيز الحسين

منور منظور   منظور أحمدسعيد سعييد عبدالرحمن القحطاني

عمار ياسر صالح اليمانيعماد عبد الباري حميد عبد الكريم

عبد اللطيف تايي مصطفى .محمود صبري محمد هاشم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم التربهانتاج الحيوان الزراعى

االرشاد الزراعيمبيدات

العلوم في المحاصيل الحقليةاالرشاد الزراعي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في البساتين

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108371434108506

434107064432108473

435108405433108362

432108417435107946

435108010435107803
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالله خاتم أحمد الزهرانيمسعد باتل كريم العنزي

محمد مبشر محمد صديقشجاع محمد شجاع العماج

فريد عبد الباقي ابراهيم عبد العال رضوانعبد القادر خان   شمروز خان

أحمد رأفت عبد السالم عطيه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

االرشاد الزراعيانتاج الحيوان الزراعى

االرشاد الزراعياالرشاد الزراعي

العلوم في الهندسة الزراعيةاالرشاد الزراعي

العلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435107233435107041

435107428435108483

435108671435108699

435108667
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد حسين  آدمفالح محمد عبدالله الدوسري

علي حسن علي القحطانيمشعل طريخم مشعل البقمي

سعد مرزوق عبيد الحربينائف خالد زاهي الغنامي

ياسر عبدالله عبدالرحمن الزاملعبدالله غازي براك العتيبي

مشاري سعد عبدالله الشثريسوداريسمان أحمد  بن مستجاب

تركي مترك سيبان العتيبيعلي أحمد عبده طوهري

نايف حمد عبدالعزيز المجليابراهيم محمد عبد الله السويدان

عيسى ملفي عيسى الدوسريمحمد عباس احمد اليامي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارة التربويةاالدارة التربوية

دراسات اسالميه (تفسير وحديث)دراسات اسالميه (تفسير وحديث)

طرق تدريس العلوم الشرعيةمناهج عامه

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)طرق تدريس العلوم الشرعية

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)دراسات اسالميه (فقه و اصوله)

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةتعليم الكبار والتعليم المستمر

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلمالتربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

طرق تدريس الرياضياتالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436106509436108227

433107680434107057

435107750436106992

436107445430101491

431106661434107544

435107640436107282

436107422434910842

436107546431105494
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد إبراهيم ناصر المقبلعلي عايض عيضه الثقفي

يوسف عباس محمد زبارةمحمد عبدالله دخيل الناجم

ناصر خالد ناصر الهديانضويحي فيصل ضويحي القباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعاليةطرق تدريس الرياضيات

مناهج وطرق تدريس الحاسبالتربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعالية

طرق تدريس التربية البدنيةطرق تدريس التربية البدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107584435107417

435107418434108096

434910633434910841
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سالم سعد القرنيمهاوش صياح محسن الشمري

شيخ كبير  جيتيدريتون راموش وهبي ليكاي

صالح ناصر محمد الخزيمناهض سعود شامان العتيبي

فيصل ماطر قينان العصيميعبدالله طالل رميح الشمري

يزيد محمد عبدالرحمن الهريشعبدالله علي غرم الشهراني

حمد ابراهيم سعد العقيليإبراهيم عبدالكريم عبدالرحمن الخضير

فؤاد الشاللي ابراهيم بوترعةواحد هاشم  اشرافي

عبدالرحمن مطلق كويران المطيريمحمد عزي محمد جبره

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

أصول التربيهدراسات اسالميه (تفسير وحديث)

مناهج عامهمناهج عامه

طرق تدريس اللغة العربيةمناهج عامه

طرق تدريس العلوم الشرعيةطرق تدريس العلوم الشرعية

دراسات اسالميه (فقه و اصوله)دراسات اسالميه (فقه و اصوله)

التربية الخاصة-مسار التخلف العقليالتربية الخاصة-مسار التخلف العقلي

دراسات اسالميه (عقيدة)دراسات اسالميه (عقيدة)

تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرىالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107771435107230

431106898433108337

436107511435107613

436107100436107524

431104782435108572

436106985436107472

431106660432107950

435107706434910494
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عبدالعزيز فهد محمد الشاهيناالسم :

طرق تدريس التربية البدنيةالتخصص :

432105870رقم الطالب :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سعود نجيب محمود الناصرمتعب مهل عواد الساعدي

حمد عويجان مرعيد العنزيصالح طالب ونيس العنزي

عبدالله عبدالرحمن محمد الحكير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

البرنامج المشترك في الصحة العامةالبرنامج المشترك في الصحة العامة

البرنامج المشترك في الصحة العامةالبرنامج المشترك في الصحة العامة

البرنامج المشترك في الصحة العامة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436106516436106606

436106730436106733

436107675
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محمد عوض عبدالحافظ صالحاالسم :

جراحة الفم والوجه والفكينالتخصص :

434107497رقم الطالب :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد يحيى مفرح الزهرانيثامر مطشر ثامر الشمري

صالح علي غبري الربعيمحمد الفي عبد الكريم العصيمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياء الحيوية الطبيةالعالج الطبيعي

العلوم في البصرياتالعلوم في البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433108053434107380

436107125436107579
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االسم :االسم : علي ضويحي غازي العتيبيعايض محمد عايض القرني

التخصص :التخصص : العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب : 435107206435107387
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

بندر متعب سعيد العنزيمحمود سمير إبراهيم فايد

محمد متعب عبد الكريم كرمتركي حمد رزين المطيري

محمد عبدالله علي الحارثيبدر سعيد عبد الله الغامدي

احمد محمد عبدالله الشومر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

العلوم في هندسة الحاسب - شبكاتالعلوم في هندسة الحاسب - شبكات

هندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433107759434910896

435910232436108003

431106324435107137

436107117
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  العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل األولالفصل خرجيو 

76



االسم :االسم :

االسم :

عبدالله يحيى عبدالله الشهرانيهاني محمد ناصر علي

عبدالرحمن سالم معازر الرويلي

التخصص :التخصص :

التخصص :

التطوير العقاريعمارة وعلوم البناء

العلوم في التصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

431106454432106092

432106087
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االسم :االسم :

االسم :

عبدالله عبيد صالح العتيبياحمد عبد الله علي االسمري

ابراهيم فريد خليل كويتي

التخصص :التخصص :

التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436107342436107466

436107500
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خالد محمد مبارك الزهرانياالسم :

آثار اسالميةالتخصص :

430101377رقم الطالب :
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شاكر مانع صالح أبو راسيناالسم :

آثار اسالميةالتخصص :

433107802رقم الطالب :
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  درجة الزمالة
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 التخصص الرقم الجامعي االســـــــم م

 أمراض األذن وأعصاب األذن ٤۳٥۱۰۹۹۰۲ ريان بن كمال بن مرعي الحسيني ۱

 أمراض الكبد المتقدمة ٤۳٥۱۰۹۸۹٦ عوني بن علي بن عبدالرحمن علي ۲

 التنظير العالجي ٤۳٥۱۰۹۸۹٥ سعيد محروسوليد بن خالد  ۳

 جراحة العظام لدى األطفال ٤۳۷۱۰۷٤۱۸ يوسف بن سعيد بن خالد الغامدي ٤

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥۹۳ فيصل بن عبدهللا بن فهد المارك ٥

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥۹٤ عبدالرحمن بن حمد الصاعدي ٦

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥۹۲ محمد بن عبداللطيف بن احمد الفالح ۷

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥٦۸ تركي بن عبدالعزيز بن دخيل ۸

 طب وجراحة العيون ٤۳۰۱۱۰۹۰۱۱ زهير بن احمد بن محمد ميرعالم ۹

 طب وجراحة العيون ٤۳٥۱۰۹۸۷۲ سعود بن عبدالعزيز بن صالح السلطان ۱۰

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥٦۷ عبدالرحمن بن زاهر عبدهللا البارقي ۱۱

 طب وجراحة العيون ٤۳۰۱۰۹۰۰٦ سعد بن عبدالرحمن بن جاري العمري ۱۲

 جراحة الجلد والليزر ٤۳٦۱۰۷۹۳٥ عمرو بن محمد بن ناصر عبدالجبار ۱۳

 أمراض الغدد الصماء ٤۳۷۱۰۷٤٥۰ مازن محمود شفيق برهوس ۱٤

 أمراض الصدرية للكبار ٤۳٤۱۰۹۷۲٥ فواز سعيد محمد سكلوع ۱٥

 أمراض الصدرية للكبار ٤۳٦۱۰۷۹۱۲ عمر احمد جمعان شحبل ۱٦

 طب وجراحة العيون ٤۳۳٤۳۲۲٤۲ عبدهللا الخراشيبن  عبدالكريم ۱۷

 طب وجراحة العيون ٤۳۳٤۳۲۲٤۰ عثمان بن جار هللا بن عثمان الجارهللا ۱۸

 طب وجراحة العيون ٤۳۳٤۳۲۲٤۱ وائل بن عبدالرحمن السكران ۱۹

 طب وجراحة العيون ٤۳۳٤۳۲۲٤۳ ابراهيم الضراب عبدالرحمن بن ۲۰

 طب وجراحة العيون ٤۳۳۱۰۸٤٥٦ هاني بن بشير بن عائش البلوي ۲۱

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥٦۹ احمد بن عبدالعزيز بن حماد المهيلب ۲۲

 طب وجراحة العيون ٤۳۲۱۰۹٥۷۳ محمد بن سليمان بن محمد العمرو ۲۳

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۸٦ عبدهللا البداحعبدهللا بن احمد بن  ۲٤

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳٤۳۲٤٤ فراس بن محمد بن علي الخليوي ۲٥

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥٤۳ محمد بن موسى بن حسين مخترش ۲٦

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۸۷ رياض بن علي بن سليمان الحديثي ۲۷
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۸٥ عبد هللا بن محمد بن إبراهيم ماجد ۲۸

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۳۳ فهد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العبيد ۲۹

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۷۹ لبيب سيالن محفوظ عباد ۳۰

 وحنجرةاألنف واألذن  ٤۳۲۱۰۹٥۸٤ سلطان بن محمد بن شايز العنزي ۳۱

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥٦٤ تركي بن عبدالكريم بن علي الدرويش ۳۲

 طب الباطنة ٤۳۳٤۳۲۲٥۳ تركي بن منصور الشيباني العتيبي ۳۳

 طب الباطنة ٤۳۳٤۳۲۲٤۸ عاصم بن عبدالقادر بن رضا عالم ٤٤

 طب الباطنة ٤۳۳٤۳۲۲٤۷ عبدالعزيز بن إبراهيم الجريوي ٤٥

 طب الباطنة ٤۳۳۱۰۹۱۰۳ عبدهللا عبدالمحسن البدرانياحمد بن  ٤٦

 طب الباطنة ٤۳٤۱۰۹۷۲٦ خالد بن سعد بن ظافر الشهراني ٤۷

 طب الباطنة ٤۳۳۱۰۸٤٥۳ عمار احمد يوسف محمد بخيت ٤۸

 طب الباطنة ٤۳۷۱۰۷٤۱٤ خالد بن علي بن عبدالعزيز ناجي ٤۹

 طب الباطنة ٤۳۳۱۰۸٤٤۸ مجدي عبدهللا حبشي محجوب ٥۰

 طب الباطنة ٤۳۷۱۰۷٤۱٦ يونس بن حزاب بن ثاني الريس ٥۱

 طب الباطنة ٤۳٤۱۰۹۷۳۰ محمد بن سعد بن لبيد القحطاني ٥۲

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۲۱۰۹٥۸۳ فهد بن زراق ترحيب العتيبي ٥۳

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳٤۳۲۲۳۹ إبراهيم بن سليمان العريفي ٥٤

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳۱۰۸٤٥۸ القنيبطإبراهيم بن عبدالعزيز  ٥٥

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳٤۳۲۲٤٥ محمد بن عبدهللا محمد القرزعي ٥٦

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳٤۳۲۲۳٤ يزيد بن علي صالح الشاوي ٥۷

 األنف واألذن وحنجرة ٤۳۳٤۳۲۲۳٦ يوسف بن إبراهيم فالح الجذالني ٥۸

 جراحة المناظير واالصابات الرياضية ٤۳۷۱۰۷۸٦٤ فالح بن علي محمد عسيري ٥۹

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٤٦ محمد بن خليل الناطق ٦۰

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٥۲ يزيد بن سالم باجعيفر ٦۱

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷۱۲ عبداإلله بن مساعد محيا ٦۲

 طب الباطنية ٤۳٥۱۰۹۸۸۱ حسام بن احمد متولي ٦۳

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٤۹ نواف بن مؤنس العنزي ٦٤
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷۳٥ علي بن يوسف الغاز ٦٥

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷۳٤ عبدالعزيز بن يوسف التركي ٦٦

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٤۰ عمر بن محمد الكردي ٦۷

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٥۱ راشد بن حمد الراشد ٦۸

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٥٤ الشهريبدر بن احمد  ٦۹

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷٦۳ ضياء بن سعيد العوامي ۷۰

 طب الباطنية ٤۳٤۱۰۹۷۳٦ منار بن أكرم عسكر ۷۱

 طب الباطنية ٤۳۳۲۰٤۰۲۳ مصعب بن عبدهللا بن شعيل ۷۲

 األحياء الطبية المجهرية ٤۳۳۱۰۸٤٥۲ احمد بن جمعان احمد الزهراني ۷۳

 جراحة الرأس والعنق ٤۳۷۱۰۷۸٦۲ القناصعلي بن مهدي  ۷٤

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷۳۷ عبدالرحمن بن فيصل البلوشي ۷٥

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٤۱ وافي بن عايد العنزي ۷٦

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٤٤ احمد بن راضي القثامي ۷۷

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷۰۸ ناصر بن غانم الصاعدي ۷۸

 طب العيون ٤۳۱۰۹۷٤۳ ريان بن عبدهللا الشقاري ۷۹

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷۲۷ عبدالرحمن بن عبدهللا الزيد ۸۰

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٥۸ فيصل بن دهش الدهش ۸۱

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٤۷ حمد بن محمد السليمان ۸۲

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٤۸ سعد بن حمدان العنزي ۸۳

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷۰۹ إبراهيم بن عبدالكريم العبيداء ۸٤

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷٥٦ عدي بن محمد العويفير ۸٥

 طب العيون ٤۳٤۱۰۹۷۳۹ محمد بن مبارك العنزي ۸٦

 األشعة التشخيصية ٤۳٤۱۰۹۷۱۸ ممدوح بن سعد المالكي ۸۷

 األشعة التشخيصية ٤۳٤۱۰۹۷۳۸ حسين بن محمد السقاف ۸۸

 طب التخدير ٤۳۳۱۰۸٤٥۰ خالد بن إبراهيم الجنيح ۸۹

 طب التخدير ٤۳۳٤۳۲۲۳۸ أبا الخيلمحمد بن سليمان  ۹۰

 طب التخدير ٤۳۳٤۳۲۲۳۷ عبدهللا بن عائض القحطاني ۹۱
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طب التخدير ٤۳۲۱۰۹٥٤٥ عبدالمحسن بن عبدهللا المعيقل ۹۲

 علم أمراض ونقل الدم ٤۳۳۱۰۸٤٤۹ عدنان بن مريش حسن الخياط ۹۳

 علم أمراض ونقل الدم ٤۳۳۱۰۸٤٥۱ عبدهللا بن عبدالعزيز الحربي ۹٤

 أمراض األذن وأعصاب األذن ٤۳۷۱۰۷۸۷۹ احمد بن مرعي الظفيري ۹٥

 جراحة األنف والجيوب األنفية ٤۳٦۱۰۸۸٤۸ عبدالرحمن بن عبدهللا الحميزي ۹٦
 

88



 

 

 

 

 

 

 

 الطبيدبلوم الدرجة 

89



 

 التخصص الرقم الجامعي االســـــــم م

 الوبائيات الحلقي ٤۳۷۱۰۷۸۷۷ محمد بن سافر علي الذبياني ۱

 الوبائيات الحلقي ٤۳۷۱۰۷۸۷۱ عبدهللا بن عبدالحفيظ تركستاني ۲
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 دبلوم العاليالدرجة 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالقادر   سواريألسام بابارو  أدجيلول

عبدالكريم   ميغابابا الشيخ أحمد   ديوب

كوني   موسىبامبا   امارا

فوفانا الفا  عثمانفيصل سالو  عبده

عبدالسميع أولوافيمي  مفتاح الدينإبراهيم أجيبوال  محمد األول

احمد بابا  قاسمفوفانا ابو بكر  عبدالكريم

افالطون   الكوثركوناتي   صريقي

ابراهيم   جاكيتيكوني   سياكا

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437107398437107476

437107477438106069

438106198438106289

438106290438106295

438106297438106319

438106322438106325

438106357438106382

438106346438106347
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االسم :االسم :

االسم :

عمر حسين  رمضانمختار   عبدالمؤمن

عبدالرحمن هدية الله  أموو

التخصص :التخصص :

التخصص :

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438106348438106349

438106434
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 درجة البكالوريوس
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 مراتب الشرف 
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 اآلدابكلية 
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 ~ كلية اآلدابه١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفياحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احمد بن محمد بن ابوهيبه كناني ۱

 
0T435160233 

 
 اعالم عام
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 اآلدابكلية 
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 ~ كلية اآلدابه١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ابوطالب بن محمد بن أحمد حدادي ۱

 
0T434100952 

 
 علم المعلومات

 
 غالب بن كميخ بن عايض الشلوي ۲

 
0T434104553 

 
 الخدمة االجتماعية
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 اآلدابكلية 

 للفصل الدراسي األول الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 

 

  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 تركي بن مطلق بن مقبل البعيجي السبيعي ١

0T435101246 
 

 اللغة االنجليزية
 

 فيصل بن خالد بن محمد الجريبه ۲
 

0T435100206 
 

 علم المعلومات
 

 علي االيوبياحمد بن عبدالرحمن بن  ۳
 

0T434160245 
 

 الخدمة االجتماعية
 

 خالد بن فالح بن سمار الزيني الرشيدي ٤
 

0T434102651 
 

 علم اإلجتماع
 

 أحمد بن يحيى بن زاهر الفيفي ٥
 

0T434102429 
 

 اللغة االنجليزية
 

 عبد هللا بن عبد العزيز بن راشد الحامد ٦
 

0T434105897 
 

 اعالم عام
 

 سويد السويداياد بن عبدهللا بن  ۷
 

0T435103576 
 

 علم المعلومات
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 اآلدابكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ناصر محمد ثنيان العنزي ١

 
0T435101675 

 
 اعالم عام

 
 كمارا   سيكو ۲

 
0T435107897 

 
 اللغة العربية

 
 سليمان الهديبسعد بن داود بن  ۳

 
434101783 

 
 اللغة العربية

 
 نواف سعد مناحي ال جابر الحقباني ٤

 
0T435100880 

 
 اعالم عام

 
 صالح يوسف صالح الشميمري ٥

 
0T435105120 

 
 اعالم عام

 
 ريان احمد حمدان العنزي ٦

 
0T434101977 

 
 اعالم عام

 
 سلطان سعود عبدالرحمن الثنيان ۷

 
0T435101110 

 
 اعالم عام

 
 عبدهللا عبدالعزيز محمد العمراني ۸

 
0T434102442 

 
 اعالم عام

 
 سلطان سامي علي شقير ۹

 
0T435105289 

 
 علم االجتماع

 
 علي عبدهللا سليمان الرسي ۱۰

 
0T435107043 

 
 اعالم عام

 
 عبداالله عبدالرحمن علي التمام ۱۱

 
0T435102564 

 
 اعالم عام

 
 نايف عويض هايف فنيد العتيبي ۱۲

 
0T435107229 

 
 االجتماعية الخدمة

 
 عثمان  حسن  حميد السبيعي العنزي ۱۳

 
0T435107870 

 
 علم المعلومات
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  اآلدابكلية 
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 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 435108361 علي  غسان البقجه جي ١

 
 ةاللغة االنجليزي
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  اآلدابكلية 

للفصل الدراسي الصيفي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون
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 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
  السيف صالح بن محمد بن معتصم ١

 
 

435101930 0Tعام اعالم  
 

 محمد  عبدالباري  علي شمسان ٢
 

435160272 
 

 اللغة االنجليزية
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 العلومهـ~ كلية ١٤٣٧/١٤٣٨للفصل الصيفي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 الوليد بن حشيفان بن سحمي المقاطي العتيبي ۱

 
0T434106256 

 
 الرياضيات االكتوارية والمالية

 
 عبدالرحمن  سالم  سعيد البعمة ۲

 
0T434107940 

 
 جيولوجيا

 
 .  . عويسعماد الدين   ۳

 
0T434107805 

 
 كيمياء

 
 عبدهللا بن عمر بن عبدهللا البوصي ٤

 
0T434102249 

 
 جيولوجيا
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 العلومكلية 

 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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 العلومهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا باحطاب ۱

 
0T434101425 

 
 الرياضيات االكتوارية والمالية

 
 عبدالرحمن  علي  احمد عبده ۲

 
0T434107939 

 
 الرياضيات االكتوارية والمالية

 
 علوي  احمد  ابراهيم العيدروس ۳

 
0T433108406 

 
 جيولوجيا

 
 محمد  علي عكه ٤

 
0T433107974 

 
 االحياء الدقيقة
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 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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العلومهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي للعام  ألوىلاعلى مرتبة الشرف حلاصلون ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بدر مبارك  باتيس ١

 
0T434108159 

 
 جيوفيزياء

 
 ريان خالد سالم البيضاني الزهراني ۲

 
0T435101925 

 
 فيزياء

 
 عبدهللا ابراهيم المهناابراهيم  ۳

 
0T435102370 

 
 فيزياء

 

113



 

 

 

 

 

 

 العلومكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩

114



العلومهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي للعام  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون    

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ابراهيم عبدهللا ابراهيم الغفيص ١

 
0T435103484 

 
 كيمياء

 
 احمد عبدهللا سالم عمر الحامد ٢

 
0T434108147 

 
 الرياضيات

 
 فيصل مهدي احمد عاتي ۳

 
0T435103887 

 
 الجيولوجيا

 
 نادر سالمه ناصر الحريص ٤

 
0T435100389 

 
 األحياء الدقيقة

 
 مساعد راكان كاظم الربيعيه الشمري ٥

 
0T435101896 

 
 األحياء الدقيقة

 
 احمد عمر احمد سالم باراسين ٦

 
0T434108155 

 
 الجيولوجيا

 
 نواف ابراهيم علي آل زيد الدرهمي ۷

 
0T435100873 

 
 احصاء

 
 مسلط مناحي عبدهللا السويدي السبيعي ۸

 
0T435170079 

 
 الجيولوجيا

 
 ابراهيم فهد عبدهللا السويدان ۹

 
0T435102865 

 
 األحياء الدقيقة

 
 متعب بن علي بن عبدهللا النويبت ۱۰

 
435102217 

 
 االحياء الدقيقة

 
 رثوان البقميفيصل محمد  ۱۱

 
0T435101717 

 
 كيمياء

 
 احمد علي احمد الخالدي ۱۲

 
0T435107475 

 
 الجيولوجيا

 
 عبداالله بن احمد بن علي الغامدي ۱۳

 
435101013 

 
 كيمياء

 
 حمد بن عتيق بن سرور المغيبي العتيبي ۱٤

 
435106303 

 
 كيمياء

 
 فهد بن راكان بن كاظم الربيعيه الشمري ۱٥

 
435104163 

 
 االحياء الدقيقة
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 إدارة األعمال هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا  صالح  حسين غالب ۱

 
0T434107844 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن عبد هللا بن مقحم المقحم ۲

 
0T434100323 

 
 المحاسبة

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن سليمان العبداللطيف ۳

 
0T434100574 

 
 المالية 

 
 عبدهللا بن عبدالكريم بن محمد الراجح ٤

 
0T434101561 

 
 المالية 

 
 مطيران بن علي بن فهد السبيعي ٥

 
0T434101178 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 لؤي بن خالد بن ابراهيم الحيدري ٦

 
0T434101981 

 
 المحاسبة

 
 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز القاضي ۷

 
0T434106194 

 
 المالية 

 
 محمد بن خميس بن صالح ال مشني الغامدي ۸

 
0T434106407 

 
 المالية
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 إدارة األعمالهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن حمد بن حوشان الحوشان ۱

 
0T434104292 

 
 المالية 

 
 احمد  علي  احمد بايحيى ۲

 
0T434107936 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 عبد الباريء بن محمد بن عوض مشعبي ۳

 
0T434101048 

 
 التسويق

 
 عمر بن عبدهللا بن محسن القرشي ٤

 
0T434103558 

 
 التسويق

 
 سعود بن عبدهللا بن فراج الجلعود ٥

 
0T434103740 

 
 المحاسبة

 
 فيصل  مبارك  سعيد باعبد ٦

 
0T433106849 

 
 المحاسبة

 
 عبداالله بن بندر بن عبدالرحمن العثمان ۷

 
0T433101705 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 حسام  جمال  دحان المخالفي ۸

 
0T434108087 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 بن ابراهيم بن عمر الجاللعمر  ۹

 
0T433105266 

 
 المحاسبة

 
 عبدالعزيز بن محمد بن يوسف العبدالكريم ۱۰

 
0T434100677 

 
 المالية

 
 صالح بن ناصر بن صالح القبيسي ۱۱

 
0T434101095 

 
 المحاسبة

 
 الطنطاوي -راسل  عزام   ۱۲

 
0T434108070 

 
 التسويق

 
 هيثم بن علي بن محمد آل مسلط القحطاني ۱۳

 
0T434101749 

 
 المالية

 
 ريان بن محمد بن سليمان المطر ۱٤

 
0T434101384 

 
 المالية 

 
 موسى بن عبدهللا بن محمد الذييبي ۱٥

 
0T434106432 

 
 اإلدارة

 
 مقرن بن محيسن بن رزيق الدلبحي ۱٦

 
0T432102485 

 
 المحاسبة

 
 يزيد بن ابراهيم بن مبارك الجنيح ۱۷

 
0T433101676 

 
 المحاسبة

 
 بن فهد بن حمد الشديمحمد  ۱۸

 
0T434101755 

 
 المحاسبة

 
 بدر بن عبدهللا بن ناصر الطعيمي ۱۹

 
0T434105769 

 
 المحاسبة

 
 عبد الرحمن المغامس عبد الرحمن بن ابراهيم ۲۰

 
0T433103649 

 
 المحاسبة
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إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن مبارك بن عبدهللا القحطاني ۲۱

 
0T434104245 

 
 المحاسبة

 
 عادل  عيظه  محمد بالطيف ۲۲

 
0T434103797 

 
 المحاسبة

 
 ال فرحان الشهري عبدالرحمن عبدهللا ۲۳

 
0T434101463 

 
 اإلدارة

 
 محمد بن عبدهللا بن عثمان العياف ۲٤

 
0T434102902 

 
 المحاسبة

 
 بن عبد هللا بن محمد شجاع فارس ۲٥

 
0T434101094 

 
 المحاسبة

 
 عبدالرحمن بن فهد بن حمد الدعيج ۲٦

 
0T433101114 

 
 المحاسبة

 
 عبدهللا  صالح  علي بن عفيف ۲۷

 
0T433106832 

 
 المحاسبة

 
 نواف بن خالد بن عبدهللا العيدان ۲۸

 
0T434100916 

 
 المحاسبة

 
 الخضيرابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم  ۲۹

 
0T434102524 

 
 المالية 

 
 محمد بن ملهي بن سعيد البلدا العجمي ۳۰

 
0T434105473 

 
 المحاسبة

 
 فالح بن مناحي بن فالح ال رشيد العجمي ۳۱

 
0T433104490 

 
 المحاسبة

 
 مشعل بن خالد بن فهد الدهمش ۳۲

 
0T434103841 

 
 المالية 

 
 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم السحيباني ۳۳

 
0T434103131 

 
 المالية 

 
 محمد  احمد  محمد باسودان ۳٤

 
0T433106856 

 
 المحاسبة

 
 انس بن سعود بن عبد الرحمن الهدلق ۳٥

 
0T434100501 

 
 المحاسبة

 
 عثمان بن منصور بن عبدالرحمن العثمان ۳٦

 
0T433102365 

 
 التسويق

 
 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا المصلوخي العنزي ۳۷

 
0T434102815 

 
 المحاسبة

 
 مشاري بن عمر بن عبد هللا العمري ۳۸

 
0T434101486 

 
 المحاسبة

 
 سامر  مطيع  محمد يسلم بن دهري ۳۹

 
0T432106912 

 
 اإلدارة

 
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدهللا العليط ٤۰

 
0T434190102 

 
 اإلدارة
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إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الفدعاني العنزي اسماعيل بن مطيران ٤۱
0T434102358 

 
 المالية 

 

 فهد بن سعد بن فهد الحقباني ٤۲
 

0T434101211 
 

 المحاسبة
 

 عبدالرحمن  حسن  احمد باتيس ٤۳
 

0T433108240 
 

 المحاسبة
 

 فيصل بن محمد بن شخبوط الدوسري ٤٤
 

0T434102595 
 

 المالية 
 

 سعد بن سعيد بن سعد الشيباني ٤٥
 

0T434107213 
 

 المالية 
 

 ماجد بن علي بن عبدهللا عباس ٤٦
 

0T434101697 
 

 المحاسبة
 

 محمد بن خالد بن محمد الحميد ٤۷
 

0T434100070 
 

 المحاسبة
 

 معاذ بن ابراهيم بن عمر الحسين ٤۸
 

0T434104756 
 

 المحاسبة
 

 خالد بن ابراهيم بن عبدالرزاق القصير ٤۹
 

0T434170152 
 

 المالية 
 

 سعد بن عمر بن سعد الجنيدل ٥۰
 

0T434103475 
 

 المالية 
 

 عبدهللا بن محمد بن علي الشهري ٥۱
 

0T433101017 
 

 التسويق
 

 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الداود ٥۲
 

0T434104077 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن طالب ٥۳
 

0T434104326 
 

 المحاسبة
 

 خالد بن محمد بن ضيف هللا الدوسري ٥٤
 

0T434103393 
 

 المحاسبة
 

 ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدهللا الموح ٥٥
 

0T434100461 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا  عبدالرحمن  عبدالقادر العطاس ٥٦
 

0T434108107 
 

 المالية 
 

 بن توفيق بن عبدالعزيز السديريعبدهللا  ٥۷
 

0T434102504 
 

 المحاسبة
 

 جاسم بن عبد الحميد بن جاسم الجدعان ٥۸
 

0T434101711 
 

 اإلدارة
 

 راشد بن عبدهللا بن سليمان العمرو ٥۹
 

0T434103293 
 

 المحاسبة
 

 عبداإلله بن عبدالعزيز بن زيد أبوتيلي ٦۰
 

0T434104797 
 

 اإلدارة 
 

 سالم بن خالد بن سالم بامقدم ٦۱
 

0T434104921 
 

 المحاسبة
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إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبداللطيف صالح يوسف الشرهان ۱
 

0T435101528 
 

 التسويق
 

 عبدالعزيز محمد خالد السعدون ۲
 

0T434105466 
 

 اإلدارة
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إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عاصم عبدالرحمن مقحم المقحم ۱
 

0T434104121 
 

 االدارة
 

 سيف نائف محمد القشيري الشهري ۲
 

0T434107561 
 

 االدارة
 

 مشاري حمدان شارع آل سهيله الدوسري ۳
 

0T434105803 
 

 المالية
 

 محمد حمد محمد الراجحي ٤
 

0T434101982 
 

 االدارة
 

 عبدالمجيد عمر عبدالعزيز المبارك ٥
 

0T434102588 
 

 االدارة
 

 عبد هللا بن خالد بن عبد هللا الفواز ٦
 

434108387 
 

 المحاسبة
 

 صالح عثمان صالح الدهش ۷
 

0T434106542 
 

 المالية
 

 احمد بن محمد بن سالم باحشوان ۸
 

434170035 
 

 التسويق التطبيقي
 

 حمد عبدهللا حمد الربيعه ۹
 

0T434101358 
 

 المحاسبة
 

 ماجد شافي بطحان القحطاني ۱۰
 

0T435106438 
 

 االدارة
 

 سعد رجعان عبدهللا العمري الحربي ۱۱
 

0T434170174 
 

 المحاسبة
 

 أحمد عامر حمد الفارس ۱۲
 

0T434105673 
 

 المالية
 

 عبدالرحمن  محمد  عبدالقادر باحشوان ۱۳
 

433106819 
 

 المحاسبة
 

 نواف جاسم عبدالرزاق الباحسين ۱٤
 

0T434102716 
 

 المحاسبة
 

 نواف عبدهللا محمد العقيل ۱٥
 

0T434101222 
 

 المحاسبة
 

 محمد بن عبدهللا بن محمد الداوود ۱٦
 

434102586 
 

 المحاسبة
 

 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز السديس ۱۷
 

434104123 
 

 المحاسبة
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني ۱۸
 

434101288 
 

 المالية
 

 عبدالعزيز هايل سلوم العنزي ۱۹
 

0T434107703 
 

 المالية
 

 عبداالله بن عبدهللا بن محمد الصالح ۲۰
 

434101243 
 

 المحاسبة
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 احلقوق والعلوم السياسية هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفياحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فايز بن عبدهللا بن محمد الحميضي ۱

 
0T434100476 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز بن ابراهيم بن دوشق الناهض ۲

 
0T434104969 

 
 الحقوق
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 احلقوق والعلوم السياسية هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن سعد بن هليل الفريدي الحربي ۱

 
0T434104171 

 
 العلوم السياسية

 
 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن بن خزيم ۲

 
0T434100252 

 
 العلوم السياسية

 
 تركي بن خالد بن مطلق الحارثي ۳

 
0T434102686 

 
 الحقوق

 
 محمد بن زامل بن عبدهللا المانع ٤

 
0T434107191 

 
 الحقوق

 
 عبدالرحمن بن محمد بن هادي ال صفيه ٥

 
0T434106348 

 
 الحقوق

 
 بن جريس فهد بن سعود بن فهد ٦

 
0T433101328 

 
 الحقوق

 
 صالح آل مطلق الدوسري صالح بن عبدالعزيز ۷

 
0T434104539 

 
 الحقوق

 
 محمد بن حمد بن محمد الحاج عاتي ۸

 
0T434101650 

 
 الحقوق

 
 حاتم بن ابراهيم بن مران العنزي ۹

 
0T434102305 

 
 الحقوق

 
 عبد الرحمن بن سعود ال الشيخ ۱۰

0T434103544 
 

 الحقوق

 بن عبدالهادي بن احمد خبراني علي ۱۱
 

0T434101202 
 

 الحقوق
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 السياسيةاحلقوق والعلوم  هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 خالد بن سلطان بن عبدالعزيز السلطان ۱

 
0T434101037 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز العضاضعبدهللا بن علي بن  ۲

 
0T434104089 

 
 الحقوق

 
 فيصل بن عبدالرحمن بن سعد الهدلق ۳

 
0T434106858 

 
 الحقوق

 
 ماجد بن تركي بن عيد السيحاني العتيبي ٤

 
0T434108721 

 
 الحقوق

 
 محمد بن فهد بن محمد ال جفال ٥

 
0T434100364 

 
 الحقوق

 
 محمد بن مرزوق بن عيسى المطرفي العنزي ٦

 
0T434106179 

 
 الحقوق

 
 فيصل بن محمد بن عبدهللا الحقباني ۷

 
0T434104992 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن مرزوق بن محمد البشيري الزهراني ۸

 
0T434105962 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا  خلف  مطلق الشمري ۹

 
0T434107917 

 
 الحقوق

 
 ناصر بن زيد بن محمد العايد ۱۰

 
0T434102039 

 
 الحقوق

 
 العتيبيماجد بن فهد بن مقحم  ۱۱

 
0T434108038 

 
 الحقوق

 
 أسامه بن علي بن عبدهللا السالمه ۱۲

 
0T434100175 

 
 الحقوق

 
 أحمد بن محمد بن زيد الشلهوب ۱۳

 
0T434101951 

 
 الحقوق

 
 مشعل بن عبد الوهاب بن محمد الغليقه ۱٤

 
0T434100311 

 
 الحقوق

 
 هيون  سو كيم ۱٥

 
0T434108542 

 
 الحقوق

 
 محمد بن بندر بن محمد الصقهان ۱٦

 
0T434106548 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الجربوع ۱۷

 
0T434103599 

 
 الحقوق

 
 صالح بن فيصل بن سعود السلولي ۱۸

 
0T434103414 

 
 الحقوق

 
 الوليد بن خالد بن يوسف الفضل ۱۹

 
0T434105677 

 
 الحقوق
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 السياسيةاحلقوق والعلوم  هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن سائر بن مقعد الهذيلي البقمي ۱

 
0T434101008 

 
 الحقوق

 
 محمد بن سعد بن عبدهللا الغنام ۲

 
0T434102400 

 
 الحقوق

 
 سليمان بن محمد بن سليمان الرويشد ۳

 
433103842 

 
 السياسيةالعلوم 

 
 عبدالرحمن الشثري عبدالمحسن بن عبدالعزيز ٤

 
0T434100644 

 
 الحقوق

 
 خالد بن فهد بن محمد الناصر ٥

 
0T434100937 

 
 الحقوق

 
 مديد بن عطال بن عبدهللا العياف ٦

 
0T434106261 

 
 الحقوق

 
 فارس بن جاسم بن محمد الغمالس ۷

 
0T434101944 

 
 الحقوق

 
 العنزيفيصل  مانع  قناص  ۸

 
0T434107729 

 
 الحقوق

 
 فهد بن حامد بن احمد المالكي ۹

 
0T434100331 

 
 الحقوق

 
 فهد بن عبدهللا بن محمد العسكر ۱۰

 
0T434100767 

 
 الحقوق

 
 محمد بن عبدهللا بن محمد الدوسري ۱۱

 
0T434101831 

 
 الحقوق

 
 وليد بن عبدالرحمن بن محمد الحمودي ۱۲

 
0T434105486 

 
 الحقوق

 
 رائد بن ظافر بن محمد الدهيس العمري ۱۳

 
0T434100171 

 
 الحقوق

 
 عبدالملك بن عبدالعزيز بن ابراهيم الجربوع ۱٤

 
0T434102484 

 
 الحقوق

 
 خالد بن سليمان بن فايز ال عثمان الشهري ۱٥

 
0T434103623 

 
 الحقوق

 
 ريان بن محمد بن عبدهللا المالكي ۱٦

 
0T434100201 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز بن مبارك البريكنواف بن  ۱۷

 
434105591 

 
 العلوم السياسية

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن ثامر البديري المطيري ۱۸

 
433103692 

 
 الحقوق

 
 ياسر بن محمد بن علي الخريجي ۱۹

 
0T434103944 

 
 الحقوق

 
 نواف بن عبد العزيز بن عثمان الدعرمي ۲۰

 
0T434100049 

 
 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فارس بن صقر بن فارس الغربي ۲۱

 
0T434105517 

 
 الحقوق

 
 عبد الرحمن بن احسان بن محمد الزهراني ۲۲

 
0T434105572 

 
 الحقوق

 
 الشنارعبدهللا بن زيد بن عبدهللا  ۲۳

 
0T434106581 

 
 الحقوق

 
 فيصل بن محمد بن حمد آل الشيخ ۲٤

 
0T434101028 

 
 الحقوق

 
 حمزة بن إبراهيم بن محمد حدادي ۲٥

 
0T434104564 

 
 العلوم السياسية

 
 هباس بن خالد بن نايف  هباس  الهباس ۲٦

 
0T434106711 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشيحه ۲۷

 
0T433105736 

 
 الحقوق

 
 فيصل بن محمد بن راشد الحميضي ۲۸

 
0T434102428 

 
 الحقوق

 
 يزيد بن فهد بن عبد هللا الجريسي ۲۹

 
0T434105478 

 
 الحقوق

 
 نواف بن مرزوق بن محمد البشيري الزهراني ۳۰

 
0T434105967 

 
 الحقوق

 
 محمد آل عبود القحطاني عبد المحسن بن عيد  ۳۱

 
0T434100616 

 
 الحقوق

 
 نادر بن خالد بن مطلع الجابري الحربي ۳۲

0T434104359 
 

 الحقوق
 

 أحمد بن مسفر بن أحمد ال مسفر العلياني ۳۳
 

0T434104683 
 

 الحقوق
 

 خالد بن ذعار بن معضد العجمي ۳٤
 

0T433106259 
 

 الحقوق
 

 خالد بن علي بن عبدهللا العبود ۳٥
 

0T434100330 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا الخماشفيصل بن عبدالرحمن بن  ۳٦
 

0T434103703 
 

 الحقوق
 

 زياد بن عوض بن حامد المخلفي الحربي ۳۷
 

0T434104844 
 

 الحقوق
 

 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا الدبيان ۳۸
 

0T434108339 
 

 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالرحمن مفلح حميد العوني المطيري ۱
 

0T435104864 
 

 الحقوق
 

 عمر خالد عمر السدحان ۲
 

0T435106205 
 

 الحقوق
 

 عبد العزيز فهد عبدالعزيز العسكر ۳
 

0T435102394 
 

 الحقوق
 

 مساعد عبدهللا محمد بن االمير ٤
 

0T434108346 
 

 الحقوق
 

 محمد حمد محمد الدريس ٥
 

0T434100834 
 

 الحقوق
 

 فواز محمد علي محزري ٦
 

0T434100340 
 

 الحقوق
 

 خالد عبدالحكيم محمد بن دخيل ۷
 

0T435103834 
 

 الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



 

 

 

 

 

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩

137



احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدهللا معيذر عبدهللا المعيذر ۱
 

0T435105300 
 

 الحقوق
 

 عبدالرحمن سعيد غليفص سعيد القحطانى ۲
 

0T435102641 
 

 الحقوق
 

 محمد خضر عايض البشيري الزهراني ۳
 

0T434102832 
 

 الحقوق
 

 محسن بن محمد بن احمد ال ناجي ٤
 

0T434107203 
 

 الحقوق
 

 سعود علي حمد الحواس ٥
 

0T434101945 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا صالح عبدهللا الحظيف ٦
 

0T434105174 
 

 الحقوق
 

 سلطان مساعد علي العريني ۷
 

0T434102068 
 

 الحقوق
 

 عبداالله بن احمد بن علي العبدلي ۸
 

434101090 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا محمد راشد آل معدي ۹
 

0T434106297 
 

 الحقوق
 

 عبدالهادي بن جارهللا بن هادي القحطاني ۱۰
 

433106345 
 

 الحقوق
 

 فيصل متعب عبدالرحمن آل سعود ۱۱
 

0T435107193 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن محمد بن سعد آل مسلم ۱۲
 

435100141 
 

 العلوم السياسية
 

 تركي خالد سالم علكم ۱۳
 

0T434103769 
 

 الحقوق
 

 الوليد خالد هادي الوبير العجمي ۱٤
 

0T434102632 
 

 الحقوق
 

 محمد بن رياض بن محمد ابوعباة ۱٥
 

435104487 
 

 الحقوق
 

 عبد العزيز ناصر حالص القنفذي القحطاني ۱٦
0T434102195 

 
 الحقوق

 
 نواف محمد صالح ال زائد الغامدي ۱۷

 
0T434105208 

 
 الحقوق

 
 معتز بن مرعي بن عايض آل حشر العمري ۱۸

 
434106685 

 
 الحقوق

 
 فهد سليمان حمود العنزي ۱۹

 
0T434108181 

 
 الحقوق

 
 يوسف عبدالعزيز اليحيى عبدالعزيز ۲۰

 
0T435101518 

 
 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ابراهيم عبدالرحمن محمد بن هديب ۲۱
 

0T435103394 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا ابراهيم محمود آل سعيد ۲۲
0T434100722 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الخضيري ۲۳

 
0T435106085 

 
 الحقوق

 
 عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الدريس ۲٤

 
433100246 

 
 الحقوق

 
 ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر اليوسف ۲٥

 
435103775 

 
 الحقوق

 
 سعد حمد عبدهللا بن جوير ۲٦

 
0T434103439 

 
 الحقوق

 
 عبدالمجيد عوض عبدهللا آل سالم األحمري ۲۷

 
0T434101629 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا عبدالرحمن محمد احمد ۲۸

 
0T435105527 

 
 الحقوق

 
 حمود بن ظافر بن بداح السحيمي القحطاني ۲۹

 
435103032 

 
 العلوم السياسية

 
 عمر عبدالمحسن زيد ال مسعد ۳۰

 
0T435103068 

 
 الحقوق

 
 توري سعيدو ۳۱

 
433107826 

 
 الحقوق

 
 مهند فهد محمد الرضيان ۳۲

 
0T434103584 

 
 الحقوق

 
 وائل جزاء جابر الدملوكي السلمي ۳۳

 
0T434102267 

 
 الحقوق

 
 سعود سعد سعود العمران ۳٤

 
0T434102866 

 
 الحقوق

 
 محمد زايد محمد العديم ۳٥

 
0T434103527 

 
 الحقوق

 
 راكان سعد عبدهللا العجاجي ۳٦

 
0T434101003 

 
 الحقوق

 
 ابراهيم  احمد  غالب الهاللي ۳۷

 
435107522 

 
 الحقوق

 
 متعب عادل علي الصديق ۳۸

 
0T434104586 

 
 الحقوق

 
 زياد بن عبدهللا بن ابراهيم الصميت ۳۹

 
435190339 

 
 العلوم السياسية

 
 عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز التركي ٤۰

 
434100534 

 
 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 حسن عبد العزيز حسن النفيسه ٤۱
 

0T434103231 
 

 الحقوق
 

 بدر محمد عبدالعزيز الغازي ٤۲
 

0T434101519 
 

 الحقوق
 

 صالح بن منصور بن صالح الكريديس ٤۳
 

434102034 
 

 الحقوق
 

 زياد بن حمود بن سلمان العوني المطيري ٤٤
 

434105898 
 

 الحقوق
 

 سلطان بن ذعار بن سلطان الحضبي السبيعي ٤٥
 

435104971 
 

 الحقوق
 

 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الرضيان ٤٦
 

436108148 
 

 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 خالد بن تركي بن مقعد الدماسي العتيبي ۱
 

435103466 
 

 الحقوق
 

 عبدالرحمن بن وليد بن سعد بن سلمه ۲
 

434108398 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز  خميس  سعيد بن ماضي ۳
 

435107539 
 

 الحقوق
 

 ثامر بن احمد بن صالح الثنيان ٤
 

435100471 
 

 الحقوق
 

 صالح بن فهد بن صالح العوض ٥
 

435100473 
 

 الحقوق
 

 صالح بن عبدالرحمن بن صالح اللحيدان ٦
 

435104243 
 

 الحقوق
 

 عبد العزيز بن زاحم بن عبد العزيز الزاحم ۷
 

434100562 
 

 الحقوق
 

 سعد بن سليمان بن داوود الداوود ۸
 

435101358 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عالي بن عياد المرشدي العتيبي ۹
 

435103559 
 

 الحقوق
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احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي الثانية  على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدهللا بن فهد بن ابراهيم العقيفي ۱
 

435103064 
 

 الحقوق
 

 بسام  زيدان  علي محمد ۲
 

435107476 
 

 الحقوق
 

 عبدالرحمن بن عثمان بن عثمان الحقيل ۳
 

434103275 
 

 الحقوق
 

 رياض بن ابراهيم بن محمد الهمالن ٤
 

435102229 
 

 الحقوق
 

 بدر بن عبدالمحسن بن سعود آل مسعود القحطاني ٥
 

434107231 
 

 الحقوق
 

 فهد بن عبدهللا الفرحان ال سعودفواز بن  ٦
 

434108391 
 

 الحقوق
 

 محمد بن فهد بن ابراهيم الوتيد ۷
 

435102877 
 

 الحقوق
 

 بدر بن أسامه بن أحميد العقيلي ۸
 

435104397 
 

 الحقوق
 

 زبن بن عبدالرحمن بن صقر العتيبي ۹
 

435105772 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن سليمان بن صالح الدخيل ۱۰
 

434104727 
 

 الحقوق
 

 عمر بن رشيد بن راشد المشرافي المطيري ۱۱
 

435104011 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن حمد بن طائع الشالحي المطيري ۱۲
 

435101499 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن عبدالجبار العبدالجبار ۱۳
 

435105360 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن الخنين ۱٤
 

435100484 
 

 الحقوق
 

 سليمان بن احمد بن ابراهيم السويلم ۱٥
 

435107012 
 

 الحقوق
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 الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي  احلاصلون

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 خالد محمد عبدالعليم ياقوت ۱

 
0T433107197 

 
 دكتور صيدلة
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 الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةاعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 كينان   الغميان ۱

 
0T434107926 

 
 علوم صيدلية

 
 تركي زيد عبدالرحمن بن دحيم ۲

 
0T434101623 

 
 علوم صيدلية

 
 عبدالعزيز طارق عبدهللا اعظم ۳

 
0T433100606 

 
 دكتور صيدلة

 
 عبدالعزيز عثمان علي البكري الشهري ٤

 
0T434106649 

 
 علوم صيدلية

 
 عبدالمجيد فيصل حمد الرزيحي ٥

 
0T434103585 

 
 علوم صيدلية

 
 عبدالعزيز احمد صالح مستوره الغامدي ٦

 
0T434103878 

 
 علوم صيدلية

 
 يزيد عبدالرحمن عبدهللا الخنيزان ۷

 
0T434103939 

 
 علوم صيدلية

 
 سطام محمد سليمان الصقيهي ۸

 
0T434101462 

 
 علوم صيدلية

 
 محمد عبدهللا سليمان أبانمي ۹

 
0T433103872 

 
 دكتور صيدلة

 
 عبدهللا محمد سلطان الراجحي البقمي ۱۰

 
0T434106887 

 
 علوم صيدلية

 
 علي سعود علي الجميد ۱۱

 
0T433104106 

 
 دكتور صيدلة

 
 طارق أحمد محمد الفوزان ۱۲

 
0T434100107 

 
 علوم صيدلية

 
 محمد سالم غانم بن غانم ۱۳

 
0T434100139 

 
 علوم صيدلية

 
 أحمد شائم حمود السهلي العنزي ۱٤

 
0T433101436 

 
 دكتور صيدلة

 
 عبدالعزيز محمد عيسى الحميان ۱٥

 
0T434100234 

 
 علوم صيدلية

 
 يوسف حمود غزاي العتيبي ۱٦

 
0T434102691 

 
 علوم صيدلية

 
 قاسممحمد علي عبد الرحمن  ۱۷

 
0T433104096 

 
 دكتور صيدلة

 
 نواف ناصر مذكر آل قنفذ ۱۸

 
0T434100029 

 
 علوم صيدلية

 
 مهند بن عبدالوهاب بن محمد العبدالوهاب ۱۹

 
434103555 

 
 علوم صيدلية

 
 فهد حمدان مضمي العنزي ۲۰

 
0T434107731 

 
 علوم صيدلية
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الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةاعلى مرتبة الشرف  حلاصلون  

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طارق عبدالعزيز حمد الهدلق ۲۱

 
0T433100910 

 
 دكتور صيدلة

 
 علي محمد عائض المغربي عسيري ۲۲

 
0T434101851 

 
 علوم صيدلية

 
 عمار بن محمد بن فهد الشريف 

 
433100867 

 
 دكتور صيدلة
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفياحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 باسل  ربيع  أحمد بن ماضي ۱

 
0T433106795 

 
 هندسة كهربائية

 
 الدينفيصل بن رفيق بن مهاب جمال  ۲

 
0T433105964 

 
 الهندسة الصناعية

 
 اكرم  محمد  عيدروس زين ۳

 
0T433107391 

 
 هندسة مدنية

 
 البراء  فرهاد  عبدالوهاب عبدالرحمن ٤

 
0T433107177 

 
 هندسة مدنية

 
 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العوشن ٥

 
0T433101397 

 
 هندسة مدنية

 
 مشعل بن بندر بن عبدالمحسن العيدان ٦

 
0T433102028 

 
 الهندسة الصناعية

 
 احمد بن محمد بن احمد الشهري ۷

 
0T433101905 

 
 هندسة ميكانيكية
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ابراهيم بن حمد بن ابراهيم الزيدان ۱

 
0T433104907 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 حمد بن محمد بن حمد السحيباني ۲

 
0T433102927 

 
 هندسة كهربائية

 
 علي بن عبد هللا بن علي الحميميدي ۳

 
0T433101004 

 
 الهندسة الصناعية

 
 يزيد بن عبدهللا بن صالح الدهام ٤

 
0T433102535 

 
 هندسة كهربائية

 
 محمد بن صالح بن محمد الكنعان ٥

 
0T433105111 

 
 مدنية هندسة
 

 حمد بن عبدهللا بن حمد المشعل ٦
 

0T433106296 
 

 هندسة مدنية
 

 سعود بن خالد بن حمد الضويلع ۷
 

0T433101242 
 

 هندسة مدنية
 

 عبدالرحمن  محمد  عزت زيادة ۸
 

0T433101661 
 

 هندسة مدنية
 

 مشاري بن مساعد بن ابراهيم الحديثي ۹
 

0T433101670 
 

 هندسة كهربائية
 

 محمد بن مناحي بن مسفر الخنفري القحطاني ۱۰
 

0T433106055 
 

 هندسة كهربائية
 

 محمد بن أظهر بن ضياء السيد ۱۱
 

0T433104983 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن البداح ۱۲
 

0T432101414 
 

 هندسة كهربائية
 

 فواز بن صالح بن عبدالعزيز المنصور ۱۳
 

0T433100592 
 

 كهربائيةهندسة 
 

 محمد بن سعود بن عبدالعزيز العبدهللا ۱٤
 

0T433102022 
 

 هندسة مدنية
 

 سيف  ثابت  عقيل عبادي ۱٥
 

0T431106249 
 

 هندسة كيميائية
 

 عبدالحكيم بن عبدالعزيز بن محمد المسيحل ۱٦
 

0T433103444 
 

 هندسة مدنية
 

 وليد بن محمد بن عاتق الميموني المطيري ۱۷
 

0T433106394 
 

 مدنية هندسة
 

 عبد هللا بن خالد بن عبد هللا الراشد ۱۸
 

0T433102516 
 

 هندسة مدنية
 

 عبدهللا  محمد  عبدهللا باهادي ۱۹
 

0T432107097 
 

 هندسة المساحة
 

 تميم بن يوسف بن محمد الخويطر ۲۰
 

0T433106205 
 

 هندسة ميكانيكية
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن متعب بن مريزيق المطيري ۲۱

 
0T432105544 

 
 هندسة كيميائية

 
 محمد بن خالد بن محمد القعود ۲۲

 
0T433105604 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 سعود بن علي بن راشد آل عبدهللا التميمي ۲۳

 
0T433102864 

 
 هندسة كهربائية

 
 بن خالد بن عبدالرحمن العتيعبدالرحمن  ۲٤

 
0T433105487 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 محمد بن عبدالرحمن بن محمد العنقري ۲٥

 
0T433103173 

 
 الهندسة الصناعية

 
 معتز بن سعد بن سعيد آل عزيز القرني ۲٦

 
0T433105391 

 
 هندسة كيميائية

 
 عمار بن عبدهللا بن عبدالرحمن الثنيان ۲۷

 
0T433105528 

 
 كهربائيةهندسة 

 
 عبدالرحمن بن احمد بن صالح الزامل ۲۸

 
0T433100340 

 
 الهندسة الصناعية

 
 قرشي  ضوالنعيم  حماد محمد ۲۹

 
0T433106799 

 
 هندسة كيميائية

 
 انس بن فايز بن عبدالرحمن الشهري ۳۰

 
0T433101401 

 
 هندسة مدنية

 
 فيصل بن ضحيان بن عبد هللا الضحيان ۳۱

 
0T433102624 

 
 الصناعيةالهندسة 

 
 صالح بن يوسف بن صالح البراك ۳۲

 
0T433101514 

 
 هندسة كهربائية

 
 عبدالعزيز بن عيضه بن قطنان الجعيد ۳۳

 
0T433102691 

 
 هندسة كهربائية

 
 ماجد بن عبدالرحمن بن حسن السليمي الحربي ۳٤

 
0T433102209 

 
 هندسة كيميائية

 
 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرميح ۳٥

 
0T433100652 

 
 هندسة كهربائية

 
 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا دخيل ۳٦

 
0T433101792 

 
 هندسة مدنية

 
 عبدالرحمن  سالم  سعيد باجعمان ۳۷

 
0T433106812 

 
 هندسة مدنية

 
 عبدالمجيد  علي  سالم بالطيف ۳۸

 
0T433105378 

 
 هندسة كهربائية

 
 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد الصقيهي ۳۹

 
0T433102114 

 
 هندسة مدنية

 
 وليد بن علي بن محمد ال ناعم االسمري ٤۰

0T433101262 
 

 هندسة كهربائية
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 سلطان بن صالح بن جهيم السليمي ٤۱

 
0T433106092 

 
 هندسة ميكانيكية

 صالح بن سلمان بن صالح الحالفي ٤۲
 

0T433100911 
 

 هندسة مدنية
 

 فايز بن عناد بن جابر العبدلي العنزي ٤۳
 

0T433104551 
 

 هندسة مدنية
 

 زياد بن علي بن محمد الفريح ٤٤
 

0T433101787 
 

 هندسة مدنية
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 امجد  منذر  احمد الكالس ۱

 
0T433108420 

 
 هندسة مدنية

 
 باسل  ربيع  أحمد بن ماضي ۲

 
0T433106795 

 
 هندسة كهربائية

 
 فيصل بن رفيق بن مهاب جمال الدين ۳

 
0T433105964 

 
 الهندسة الصناعية

 
 أحمد الجابري  أحمد  عيدروس ٤

 
0T433106800 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 اكرم  محمد  عيدروس زين ٥

 
0T433107391 

 
 هندسة مدنية

 
 امجد  عبدهللا  عبدالشيخ باحنان ٦

 
0T433107394 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 البراء  فرهاد  عبدالوهاب عبدالرحمن ۷

 
0T433107177 

 
 هندسة مدنية

 
 احمد  سالم  مبروك الشبيبي ۸

 
0T433107440 

 
 هندسة كيميائية

 
 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العوشن ۹

 
0T433101397 

 
 هندسة مدنية

 
 تركي  عبدهللا  عمر العمودي ۱۰

 
0T433106808 

 
 هندسة مدنية

 
 عبدالرحمن  سعيد  عبده محمد النهاري ۱۱

 
0T433107380 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 مشعل بن بندر بن عبدالمحسن العيدان ۱۲

 
0T433102028 

 
 الهندسة الصناعية

 
 احمد بن محمد بن احمد الشهري ۱۳

 
0T433101905 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 عبداالله بن محمد بن ابراهيم الحمام ۱٤

 
0T433105493 

 
 هندسة كهربائية
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 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م
 محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الغفيلي ۱

 
0T433105541 

 
 الهندسة الصناعية

 
 محمد بن عبدالرزاق بن عبدالوهاب العبدالكريم ۲

 
0T433104786 

 
 الهندسة الصناعية

 
 محمد  سعيد  عمر حسن باسلوم ۳

 
0T433107387 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 محمد  عبدهللا  أحمد باعبود باوزير ٤

 
0T433106802 

 
 هندسة كهربائية

 
 خالد بن منصور بن سعيد آل سابره القحطاني ٥

 
0T432105478 

 
 هندسة كهربائية

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد عساكر ٦

 
0T433101715 

 
 الهندسة الصناعية

 
 محمد بن ذيب بن عبدالرحمن آل دحيم ۷

 
0T433104808 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 فرحانأحمد  فرحان  حسن  ۸

 
0T433108234 

 
 هندسة كهربائية

 
 عيسى بن محمد بن عيسى الخنين ۹

 
0T433105646 

 
 هندسة كهربائية

 
 عبدهللا بن محمد بن بسان العمري الزهراني ۱۰

 
0T433100880 

 
 هندسة مدنية

 
 احمد بن محمد بن سعد آل حوت ۱۱

 
0T432104142 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 باحميدابوبكر  عمرابوبكر  عبدهللا  ۱۲

 
0T433107450 

 
 هندسة كهربائية

 
 فارس  نبيل  محمد سليمان عمر ۱۳

 
0T433107396 

 
 هندسة ميكانيكية

 
 خالد  عبدالحافظ  محسن عبدهللا ۱٤

 
0T433106797 

 
 هندسة كيميائية

 
 يزيد بن خالد بن عبداللة السويلم ۱٥

 
0T433100109 

 
 هندسة مدنية

 
 الحربيسلمان بن سعود بن سبيل العلوي  ۱٦

 
0T433101947 

 
 هندسة كيميائية

 
 محمد  سعيد  عبده النهاري ۱۷

0T433107399 
 

 هندسة مدنية
 

 سعود بن خالد بن  سعود آل منقاش ۱۸
 

0T435107780 
 

 هندسة كيميائية
 

 الحسين  نجم الدين  محمد عبدالباري ۱۹
 

0T433108237 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 العسكرعبدالمجيد بن محمد بن عبدالعزيز  ۲۰
 

0T433106111 
 

 هندسة ميكانيكية
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 علي بن سعيد بن علي العاصمي ۲۱
 

0T433101974 
 

 هندسة مدنية
 

 عبدالعزيز بن محمد بن علي القرني ۲۲
 

0T433101297 
 

 ميكانيكيةهندسة 
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مشعل عبدالرحمن سعود السريحي الحربي ۱
 

0T434100088 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 خالد فهد صالح البقمي ۲
 

0T434101661 
 

 الكـهربائيةالهندسة 
 

 عبدالعزيز عبدهللا عبدالعزيز الحسيني ۳
 

0T434101385 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 سعود عبدهللا محمد الغميجان ٤
 

0T434105772 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد خالد عبدالعزيز السعد ٥
 

0T434101315 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الدهام ٦
 

0T434101103 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالعزيز احمد عبدالولي عباس ۷
 

0T434108086 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 احمد عبدهللا عامر مرعي الكثيري ۸
 

0T434108142 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 حمزة أسعد الزعبي ۹
 

0T434108036 
 

 الهندسة المدنية
 

 فواز سلطان فيصل العاصمي القحطاني ۱۰
 

0T434106895 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 فهد محمد علي القحطاني ۱۱
 

0T434100979 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 اسامه تراحيب عبدهللا المتيهي العتيبي ۱۲
 

0T434101544 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 احمد سيدعطا علي محمد فرحات ۱۳
 

0T434108052 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 الشريميعبدالرحمن فهد عبدهللا  ۱٤
 

0T434102985 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدهللا موسى احمد الزيلعي ۱٥
 

0T434108524 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 بدر منصور احمد العسكر ۱٦
 

0T434104330 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 يزن عمر عبداللطيف ديب نصار ۱۷
 

0T434107789 
 

 الهندسة المدنية
 

 خالد صافي محمد آل سعد الخثعمي ۱۸
 

0T434102909 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 سلطان محمد عبدهللا العبيدهللا ۱۹
 

0T434103808 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن عبدالرحمن بن سليمان الزنيدي ۲۰
 

0T434101506 
 

 الهندسة المدنية
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الجامعي الرقم االسم م

 فارس ابراهيم عبدالعزيز العياضي ۲۱
 

0T434102410 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدهللا شهيل عبدهللا السبر ۲۲
 

0T434106688 
 

 الهندسة المدنية
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ةاهلندسهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م

 عمر  نائل  عزت هودلي ۱
 

434100060 
 

 هندسة مدنية
 

 هشام أحمد عبدالعزيز الدغيثر ۲
 

0T434101659 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد سليمان عبدالرحمن الوابل ۳
 

0T434102871 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 نواف فهد ابراهيم الخضير ٤
 

0T434101184 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الحمدان ٥
 

0T434100959 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد عبدالعزيز جبران العواشز الشهراني ٦
 

0T434103625 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 ناصر بن راشد بن ناصر المعثم ۷
 

0T434100573 
 

 الهندسة المدنية
 

 محمد حافظ عبدهللا المحميد ۸
 

0T434107872 
 

 والغازالطبيعيهندسة البترول 
 

 سلمان ابراهيم صالح الحمودي ۹
 

0T434103396 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان السليمان ۱۰
 

0T434105458 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ريان عبدالرحمن عبدهللا الغنايم ۱۱
 

0T434106186 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 يزيد عبدهللا عبدالعزيز الوشيل ۱۲
 

0T434102243 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ناصر عبدهللا ناصر التويجري ۱۳
 

0T434100272 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 يزيد عمران عبدالعزيز عمران ۱٤
 

0T434101148 
 

 الهندسة المدنية
 

 محمد منصور احمد العسكر ۱٥
 

0T434104327 
 

 هندسة صناعية
 

 راكان ابراهيم حمد السليم ۱٦
 

0T434101786 
 

 صناعيةهندسة 
 

 عبدالرحمن أحمد علي الكليب ۱۷
 

0T434101374 
 

 الهندسة المدنية
 

 فيصل محمد ابراهيم العضياني العتيبي ۱۸
 

0T434104473 
 

 الهندسة المدنية
 

 عادل عمر سالم باعطيه ۱۹
 

0T433106796 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد احمد عبدالعزيز قائد ۲۰
 

0T434107948 
 

 هندسة صناعية
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سعد عبدالعزيز سعد الحقباني ۲۱
 

0T434100618 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد بن عبد الرحمن بن حسن القرني ۲۲
 

0T434101040 
 

 الهندسة المدنية
 

 ابراهيم التركيمنصور بن عبدالكريم بن  ۲۳
 

0T434101088 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الغنيم ۲٤
 

0T434103158 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد سعد ابراهيم الشدي ۲٥
 

0T434101181 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 مشاري تركي برجس العمر ۲٦
 

0T434100365 
 

 الهندسة الكـهربائية

 زياد يوسف عبد هللا المطلق ۲۷
 

0T434101454 
 

 هندسة صناعية
 

 تركي بن خالد بن علي الربيعان ۲۸
 

434104087 
 

 هندسة كهربائية
 

 البراء فوزي محمد الوصيبعي ۲۹
 

0T434106385 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 زياد عبدالعزيز عبدالكريم المحيميد ۳۰
 

0T434103701 
 

 هندسة صناعية
 

 ابابطينعبدالرحمن خالد عبدالرحمن  ۳۱
 

0T434104847 
 

 هندسة صناعية
 

 عواض جلوي عواض العصيمي ۳۲
 

0T434104335 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 نايف سعد عبدالعزيز بن هداب ۳۳
 

0T434106482 
 

 هندسة صناعية
 

 أحمد بن فهد بن حمد النغيمش ۳٤
 

434102393 
 

 هندسة كهربائية
 

 محمد جمال احمد علي المرباطي ۳٥
 

0T434107875 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 محمد صالح محمد العمودي ۳٦
 

0T433106815 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد عبدهللا ناصر الموسي ۳۷
 

0T434103570 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 فيصل عيسى فهد الرميح ۳۸
 

0T434101540 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن يوسف المالحي ۳۹
 

0T434101930 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدهللا علي عبدهللا ابوداهش ٤۰
 

0T434103495 
 

 هندسة صناعية
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مشاري ابراهيم سعد بن قعيد ٤۱
 

0T434100586 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 نايف حمود القريشيابراهيم  ٤۲
 

0T434104713 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان ٤۳
 

0T434100165 
 

 هندسة صناعية
 

 عناد خالد محمد اللحيدان ٤٤
 

0T434106391 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدالرحمن هشام عبدالرحمن الشثري ٤٥
 

0T434101569 
 

 هندسة صناعية

 أنس فهد عمر الهريش ٤٦
 

0T434101803 
 

 هندسة صناعية
 

 ابراهيم سلطان براهيم السالمة ٤۷
 

0T434103470 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 سعد مصلح سعد المولد ٤۸
 

0T434105935 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عبدالعزيز عبدهللا محمد الماضي ٤۹
 

0T434100651 
 

 الهندسة الكهربائية التطبيقية
 

 اللحيدانسليمان عبدهللا سليمان  ٥۰
 

0T434101413 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا محمد عمر البكر ٥۱
 

0T434100259 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن عبدهللا بن محمد الخليفه ٥۲
 

434100455 
 

 الهندسة الصناعية
 

 يوسف محمد عبدالقادر المطاوعة ٥۳
 

0T434107877 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 عبدهللا العبدي الشمريسلطان عبدالحفيظ  ٥٤
 

0T434100891 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 مهند علي عبدالعزيز العناز ٥٥
0T434101552 

 
 هندسة صناعية

 عبدالمجيد احمد حمود الشعالن ٥٦
 

0T433100646 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا صالح محمد الخليفة ٥۷
 

0T434103862 
 

 هندسة صناعية
 

 فيصل ضويحي سلطان الضويحي ٥۸
 

0T434101517 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 متعب بن عبدهللا بن ابراهيم الفهيد ٥۹
 

434101367 
 

 هندسة مدنية
 

 محمد  عمر  برك بلسعد ٦۰
 

432106864 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م

 ريان مسفر احمد االحمدي المالكي ٦۱
 

0T434101053 
 

 هندسة صناعية
 

 نواف رياض احمد الفريح ٦۲
 

0T434170088 
 

 الهندسة الكهربائية التطبيقية
 

 عبدالعزيز ابراهيم عمر الجالل ٦۳
 

0T434100920 
 

 هندسة صناعية
 

 يزيد  معاوية  احمد جندية ٦٤
 

0T434100859 
 

 هندسة مدنية
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١٤٣٨/١٤٣٩                                                        

169



اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن ناصر العبيكان ۱
 

434104944 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عمار  سالم  محمد النهدي ۲
 

434107967 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز العجالن ۳
 

434100140 
 

 هندسة كهربائية
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العنيق ٤
 

434102561 
 

 هندسة مدنية
 

 محمد بن عبدالحكيم بن محمد عساكر ٥
 

434101680 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 سعود بن ابراهيم بن محمد العريفي ٦
 

434104504 
 

 كهربائيةهندسة 
 

 عبدالعزيز  عبدهللا  زكي عبدالعال ۷
 

434100065 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 صالح بن ابراهيم بن فيصل العثمان ۸
 

434104704 
 

 هندسة مدنية
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 الهندسةكلية 

للفصل الدراسي الصيفي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 خالد بن عبدهللا بن علي آل منصور الشهري ۱
 

434100707 
 

 هندسة كهربائية
 

 محمد بن عبدالعزيز بن محمد التويجرى ۲
 

434101059 
 

 هندسة مدنية
 

 احمد  يوسف  اكرم بارودي ۳
 

434107841 
 

 هندسة كيميائية
 

 صالح بن عبداللطيف بن محمد العبداللطيف ٤
 

434101908 
 

 هندسة كهربائية
 

 فواز بن زيد بن عبد هللا بن خثالن ٥
 

434101138 
 

 الهندسة الصناعية
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن أحمد يحي سالمه ٦
 

434105450 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 محمد بن جمهور بن سفر الغامدي ۷
 

434105879 
 

 هندسة كهربائية
 

 سعيد  مبارك  سعيد سالم الهوطلي ۸
 

433107438 
 

 كيميائيةهندسة 
 

 عبدالعزيز بن فهد بن صالح الدويسي ۹
 

434100692 
 

 الهندسة الصناعية
 

 تركي بن مشعل بن سعيد العمري الزهراني ۱۰
 

433102836 
 

 هندسة كهربائية
 

 عبدهللا بن محمد بن سعد الصقر الحقباني ۱۱
 

434104534 
 

 هندسة كهربائية
 

 السيفعبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز  ۱۲
 

434101822 
 

 هندسة كيميائية
 

 فيصل بن خالد بن سعد المقري ۱۳
 

434102853 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 سلطان بن مرزوق بن عيران الهيضل ۱٤
 

434103029 
 

 الهندسة الصناعية
 

 المنذر بن عبدالعزيز بن حمد الحسين ۱٥
 

434103452 
 

 هندسة كهربائية
 

 الطريفيمحمد بن سعود بن صالح  ۱٦
 

434102836 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الدغيثر ۱۷
 

434105098 
 

 الهندسة الصناعية
 

 الياس بن عبدالعزيز بن سليمان الصالح ۱۸
 

434100649 
 

 هندسة كهربائية
 

 عبدالعزيز بن ابراهيم بن سليمان الحماد ۱۹
 

434101516 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 بن عزام بن عبدهللا بن طالب ريان ۲۰
 

434102645 
 

 الهندسة الصناعية
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اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سلطان بن ناصر بن سليمان الهذال ۲۱
 

434101524 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الدغيم ۲۲
 

434101872 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن فهد بن ضيدان الفياض ۲۳
 

434102648 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن الجريسي ۲٤
 

433101563 
 

 الهندسة الصناعية
 

 احمد بن شافي بن عادن القاسمي الظفيري ۲٥
 

434103218 
 

 هندسة كهربائية
 

 ناصر بن فيصل بن ناصر بن جميل ۲٦
 

434100575 
 

 هندسة ميكانيكية
 

 عبد هللا بن جالل بن محمد المبارك ۲۷
 

434101271 
 

 الهندسة الصناعية
 

 عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن احمد الزمامي ۲۸
 

434102019 
 

 الهندسة الصناعية
 

 نواف بن عبدالرحمن بن صالح العبيالن ۲۹
 

434101998 
 

 الهندسة الصناعية
 

 ابوبكر بن سليمان بن عبدهللا القاضي ۳۰
 

434107869 
 

 هندسة ميكانيكية
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 األغذية والزراعةعلوم كلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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علوم األغذية والزراعة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فارس اسامه حسن سرديدي ۱
 

0T435106842 
 

 العلوم في الهندسة الزراعية
 

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن علي الكثيري ۲
 

435102806 
 

 العلوم في الهندسة الزراعية
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 التربيةكلية 

 األولللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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 الرتبية هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 شادي  فتح الدين  . بيانوني ۱

 
0T434107885 

 
 الدراسات االسالمية

 
 العيوني معاذ بن محمد بن يحى ۲

 
0T434108533 

 
 الدراسات االسالمية

 
 ما تونغ هوا ۳

 
0T434107557 

 
 الدراسات االسالمية
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 التربيةكلية 

 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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 الرتبية هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 لي  تشن  . قوه ۱

 
0T434107555 

 
 دراسات اسالميه 

 
 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف ۲

 
0T434106002 

 
 التربية الخاصة 

 
 عبداإلله بن محمد بن ظافر آل ظافر ۳

 
0T434100580 

 
 علم النفس

 
 معاذ بن علي بن حسن آل صالح االسمري ٤

 
0T434101849 

 
 دراسات اسالميه 

 
 القحطاني صالح بن مسفر بن سعيد العطريز ٥

 
0T434102440 

 
 دراسات اسالميه 

 
 عبدهللا بن ابراهيم بن احمد العبدلي الفيفي ٦

 
0T434103306 

 
 التربية الخاصة 

 
 عبد العزيز بن محمد بن عبدالكريم عمير ۷

 
0T434105571 

 
 التربية الخاصة 

 احمد بن سعيد بن هندي العبدلي الغامدي ۸
 

0T434101292 
 

 لتربية الخاصة ا
 

 الدين  ابرار احمد قطب ۹
 

0T433108305 
 

 دراسات اسالميه 
 

 فارس بن ماطر بن شبيب الدغيلبي العتيبي ۱۰
 

0T434103173 
 

 دراسات اسالميه 
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الرتبيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مصطفىجاويد مصطفى محمد  ۱
 

0T434107858 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عماد الدين جمال  الدين ۲
 

0T434107860 
 

 الدراسات االسالمية
 

 احمد بن مسيلم بن مسفر العديني ۳
 

435101191 
 

 الدراسات االسالمية
 

 ميكائيل واغادوغو ٤
 

435107945 
 

 الدراسات القرآنية
 

 محمد بن مسعد بن سعد المطيري ٥
 

435102091 
 

 اللغة اإلنجليزية
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 التربيةكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩
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ةالرتبيهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبداإلله عبيد حمد الدوسري ۱
 

0T435102007 
 

 التربية الخاصة
 

 ريان عبدهللا سعد الحسينان ۲
 

0T434103948 
 

 االسالميةالدراسات 
 

 محمد قاسم يحيى االعجم ۳
 

0T435104093 
 

 التربية الخاصة
 

 طالل عبدالوهاب طالل الحريبي ٤
 

0T435100866 
 

 علم النفس
 

 تركي بن عبدهللا بن سائر الفريدي الحربي ٥
 

434106571 
 

 الدراسات االسالمية
 

 بندر محمد فالح الشدادي الحارثي ٦
 

0T435101989 
 

 التربية الخاصة
 

 مهند بن صالح بن حامد الغامدي ۷
 

435105387 
 

 التربية الخاصة
 

 عبدهللا محمد عبدهللا اليعيش ۸
 

0T435102184 
 

 التربية الخاصة
 

 سليمان مسيلم مسفر العديني ۹
 

0T435101185 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عبدهللا علي جبران مجممي ۱۰
 

0T435103201 
 

 التربية الخاصة
 

 محمد بن سعد بن سعيد السميري العتيبي ۱۱
 

435105040 
 

 التربية الخاصة
 

 أحمد ابراهيم محمد الخضيري ۱۲
 

0T435101180 
 

 التربية الخاصة
 

 زياد بدر صالح العسكر ۱۳
 

0T434106013 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عبدالمحسن سعيد مبارك آل عصفور ۱٤
 

0T435104324 
 

 التربية الخاصة
 

 فياض السبيعي العنزيخالد سالم  ۱٥
 

0T435102666 
 

 التربية الخاصة
 

 مصعب شاه ۱٦
 

435107718 
 

 الدراسات القرآنية
 

 ما كه  تشون ۱۷
 

0T434107554 
 

 الدراسات االسالمية
 

 يوسف محمد حنش الحسني الزهراني ۱۸
 

0T435105248 
 

 اللغة االنجليزية
 

 ما   موكيان ۱۹
 

0T434107861 
 

 الدراسات االسالمية
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ةالرتبيهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالعزيز بن محمد بن عوضه العاصمي المالكي ۲۰
 

435100516 
 

 التربية الخاصة
 

 ابراهيم محمد عبدهللا الراشدي ۲۱
 
 

0T434103219 
 

 الدراسات االسالمية
 

 ايرنيمايمرون  ۲۲
 

434107748 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عبدهللا بن ناصر بن ديقان المخلفي ۲۳
 

435105317 
 

 علم النفس
 

 احمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العثمان ۲٤
 

435105959 
 

 التربية الخاصة
 

 عبدالعزيز بن جوفان بن خالد الجوفان ۲٥
 

435102795 
 

 اللغة اإلنجليزية
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 الطبكلية 

 األولللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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الطب هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الشيخ ال عبدالرحمن بن محمد بن هشام ۱
0T432100838 طب وجراحة 

 
 صفيان بن حسن بن عبدالعزيز بن سعود ۲

0T432105563 طب وجراحة 
 

 الدوسري عبدهللا بن سعيد بن مسفر ۳
0T432102546 طب وجراحة 

 
 الشيبان عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن ٤

0T432102693 طب وجراحة 
 

 المطيري منور بن ردن بن احمد ٥
0T432104137 طب وجراحة 

 
 النجيم سالم بن حمد بن نجيم ٦

0T432100547 طب وجراحة 
 

 اليحيى عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالملك ۷
0T432100018  طب وجراحة 

 
  الفريدي علي بن حمود بن علي ۸

0T432101910  طب وجراحة 
 

  العبدالجبار محمد بن عبدالعزيز بن خالد ۹
0T432100173  طب وجراحة 

 
 الراشد عبدالعزيز بن حمد بن صالح ۱۰

0T432102163 طب وجراحة 
 

 الغماس صالح بن عبدهللا بن محمد ۱۱
0T432104694 طب وجراحة 

 
 المشاري عبدالمحسن بن خالد بن عبدالمحسن ۱۲

0T432104787 طب وجراحة 
 

 الماطر محمد بن ابراهيم بن عبدهللا ۱۳
0T432101441 طب وجراحة 

 
 السبتي عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا ۱٤

0T432100932 طب وجراحة 
 

 العمر عبدهللا بن عبدالمحسن بن ماجد ۱٥
0T432101787 طب وجراحة 

 
 البريدي حمد بن فهد بن حمد ۱٦

0T432105437 طب وجراحة 
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الطبهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الشيحان علي بن عبدهللا بن فهد ۱
0T432102444 طب وجراحة 

 
 القصير عبدالمحسن بن محمد بن ابراهيم ۲

0T432105617 طب وجراحة 
 

 الجعيدي خالد بن عايض بن خالد ۳
0T432100569 طب وجراحة 

 
 السعوي عبدهللا بن محمد بن عبدالحميد ٤

0T432101557 طب وجراحة 
 

 العرابي قليل بن زيد بن حسام ٥
0T432101737 طب وجراحة 

 
 العمر عبدهللا بن سويد بن خالد ٦

0T432101896 وجراحة طب 
 

 الشهراني عبدهللا بن محمد بن خالد ۷
0T432101690 طب وجراحة 

 
 ابونهيه ابراهيم بن سامى بن ابراهيم ۸

0T432102037 طب وجراحة 
 

 الشويعر ابراهيم بن ناصر بن فيصل ۹
0T432105655 طب وجراحة 

 
 الشيخ ال اسماعيل بن عبدهللا بن ماجد ۱۰

0T432101988 طب وجراحة 
 

 البيشي مسفر بن زعاب بن ماجد ۱۱
0T432100647 طب وجراحة 

 
 العجالن سليمان بن حمد بن سليمان ۱۲

0T432101068 طب وجراحة 
 

 السدحان محمد بن فهد بن خالد ۱۳
0T432100012 طب وجراحة 

 
 الراشد عبدهللا بن محمد بن فهد ۱٤

0T432102019 طب وجراحة 
 

 الجربوع عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد ۱٥
0T432103132 طب وجراحة 

 
 الفريح ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ۱٦

0T432105262 طب وجراحة 
 

 بوخيط طاهر توفيق محمد ۱۷
0T432106099 طب وجراحة 

 
 الحزيمى ابراهيم بن محمد بن عبدهللا ۱۸

0T432100058 طب وجراحة 
 

 عوض آل سالم بن صالح بن حسام ۱۹
0T432100260 طب وجراحة 

 
 الزهراني عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن ۲۰

0T432105646 طب وجراحة 
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الطب هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 بوقس عبدالكريم بن عبدهللا بن عبدالرحمن ۲۱
0T432101180 طب وجراحة 

 
 الصوينع سليمان بن عبدالرحمن بن باسل ۲۲

 
0T432101863 طب وجراحة 

 
 الماجد عبدالعزيز بن سليمان بن جواد ۲۳

0T432105318 طب وجراحة 
 

 الداغري ناصر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ۲٤
0T432100206 طب وجراحة 

 
 التجار عبده بن رياض بن عبدالرحمن ۲٥

0T432101571 طب وجراحة 
 

 جميل محمد بن احمد بن محمد ۲٦
0T432100187 طب وجراحة 

 
 الضلعان سليمان بن محمد بن سليمان ۲۷

0T432105311 طب وجراحة 
 

 الزهراني غرسان بن عبدالكريم بن عبدهللا ۲۸
0T432100422 طب وجراحة 

 
 العويني طالب بن محمد بن فهد ۲۹

0T432100629 طب وجراحة 
 

 المارك فهد بن عبدهللا بن نواف ۳۰
0T432101343 طب وجراحة 

 
 العبدالكريم عثمان بن احمد بن بدر ۳۱

0T432101130 طب وجراحة 
 

 الظاهري فهد بن صالح بن فهد ۳۲
0T432103081 طب وجراحة 

 
 العتيبي فاهد بن مناور بن خالد ۳۳

0T432103437 طب وجراحة 
 

 العتيبي سعد بن محمد بن فهد ۳٤
0T432103813 طب وجراحة 

 
 الحسيني عبدالعزيز بن عبدهللا بن يزيد ۳٥

0T432104324 طب وجراحة 
 

 القحطاني البسامي سعد بن سعيد بن علي ۳٦
0T432104921 طب وجراحة 

 
 العمري عايض بن خلف بن عايض ۳۷

0T432100427 طب وجراحة 
 

 الخليفه محمد بن عبدالعزيز بن محمد ۳۸
0T432100142 طب وجراحة 

 
 الصبيح عبدالعزيز بن ابراهيم بن معاذ ۳۹

0T432102784 طب وجراحة 
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الطب هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية الشرف على مرتبة احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 القرني سعد بن علي بن عبدهللا ٤۰
0T432103746 طب وجراحة 

 
 الفيفي يزيد بن احمد بن عبدهللا ٤۱

0T432103802 طب وجراحة 
 

 العنزي فياض بن محمد بن عبدهللا ٤۲
0T432104449 طب وجراحة 

 
 الغامدي ظافر بن عبدهللا بن خالد ٤۳

0T432105521 طب وجراحة 
 

 الزهراني خيرهللا بن سعيد بن مهند ٤٤
0T432104918 طب وجراحة 

 
 سليمان آل سليمان بن عبدالعزيز بن معاذ ٤٥

0T432102555 طب وجراحة 
 

 العتيبي خميس بن فيحان بن فهد ٤٦
0T432102407 طب وجراحة 

 
 يحيان بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن طالل ٤۷

0T432100667 طب وجراحة 
 

 التركي محمد بن يوسف بن فهد ٤۸
0T432102724 طب وجراحة 

 
 سعيد محمد بن ابراهيم بن عبدهللا ٤۹

0T432102360 طب وجراحة 
 

 باوزير عبدهللا بن صالح بن عبدهللا ٥۰
0T432100247 طب وجراحة 

 
 الوهيبي محمد بن وهيب بن محمد ٥۱

0T432100387 طب وجراحة 
 

 صالح ال عبدهللا بن حسين بن وائل ٥۲
0T432100586 طب وجراحة 

 
 العقيل عبدالرحمن بن منصور بن عبدالرحمن ٥۳

0T432100720 طب وجراحة 
 

 الجدوع عبدالرحمن بن فهد بن عثمان ٥٤
0T432102765 طب وجراحة 

 
 العنزي عبدالهادي بن بشير بن عبدهللا ٥٥

0T432102795 طب وجراحة 
 

 ناجى علي بن عبدهللا بن عمار ٥٦
0T432100455 طب وجراحة 

 
 الزهراني موسى بن علي بن موسى ٥۷

0T432100709 طب وجراحة 
 

 الدوسري هويمل بن سعود بن محمد ٥۸
0T432101170 طب وجراحة 

 
 الهزاني محمد بن عبدهللا بن ياسر ٥۹

0T432103077 طب وجراحة 
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الطب هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 القحطاني ناصر بن علي بن عبدهللا ٦۰
0T432100453 طب وجراحة 

 
 العيد سعد بن عيد بن نايف ٦۱

0T432102787 طب وجراحة 
 

 الشهراني محمد بن مفلح بن عبدالرحمن ٦۲
0T431100973 طب وجراحة 

 
 العصيمي هللا ضيف بن منصور بن خالد ٦۳

0T432103738 طب وجراحة 
 

 مرضاح بن صالح بن سالم بن عبدهللا ٦٤
0T432105630 طب وجراحة 

 
 الرميح منصور بن عبدالعزيز بن ياسر ٦٥

0T432105661  طب وجراحة 
 

 الدوسري سعد بن حمد بن سعد ٦٦
0T432100779 طب وجراحة 

 
 الفواز عبدالرحمن بن منصور بن عبدالرحمن ٦۷

0T432104332 طب وجراحة 
 

 الشهري مجدوع بن حسن بن محمد ٦۸
0T432105645 طب وجراحة 

 
 مهيني بن ابراهيم بن عبداللطيف بن ابراهيم ٦۹

0T432100412 طب وجراحة 
 

 المطيري عبدالرزاق بن توفيق بن عثمان ۷۰
0T432103572 

 
 طب وجراحة

 
 

191



 

 

 

 

 

 

 سناناألطب كلية 

 األول للفصل الدراسي  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٨/١٤٣٩                                                        

192



 طب األسنان هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩على مرتبة الشرف األوىل للعام الدراسي  احلاصلون

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 خالد عبدالعزيز سعدون السيف ۱

 
0T433100984 

 
 طب أسنان عام

 
 الكرديريان بكر عبدهللا  ۲

 
0T433101019 

 
 طب أسنان عام
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طب األسنان هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مازن خالد عارف سالمه ۱
 

0T433101128 
 

 طب أسنان عام

 فهد ثويب مثيب الهجله المطيري ۲
 

0T433100114 
 

 طب أسنان عام

 مهند حمود عبدهللا الفريدي الحربي ۳
 

0T433101359 
 

 طب أسنان عام

 عبدهللا محمد عبدالعزيز العدواني ٤
 

0T433101200 
 

 طب أسنان عام

 بدر محمد سليمان النشمي ٥
 

0T433102502 
 

 طب أسنان عام

 عبدالرحمن محمد ناصر آل مزروع ٦
 

0T432105214 
 

 طب أسنان عام

 عاصم على صالح الشاوى ۷
 

0T433101311 
 

 طب أسنان عام

 بدر منيف زياد الشيباني العتيبي ۸
 

0T433101915 
 

 طب أسنان عام

 نايف سعيد عبدالجبار الجعيد ۹
 

0T433104125 
 

 طب أسنان عام

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز اليحيا ۱۰
 

0T433102372 
 

 طب أسنان عام

 الشهريعبدهللا ناصر سعود ال الشيخ  ۱۱
 

0T433101823 
 

 طب أسنان عام

 عبدهللا صالح عبدهللا أل سليمان العمري ۱۲
 

0T433100225 
 

 طب أسنان عام

 عبدالمحسن عبدالرحمن محمد الزميع ۱۳
 

0T433103764 
 

 طب أسنان عام
 

 غيث فهد عبدهللا العتيبي ۱٤
 

0T433100068 
 

 طب أسنان عام
 

 مثيب حمدان محمد الهميلي البقمي ۱٥
 

0T433100093 
 

 طب أسنان عام
 

 فهد عبدهللا مطلق العقل ۱٦
 

0T433100770 
 

 طب أسنان عام
 

 نايف محمد سعد آل ابراهيم ۱۷
 

0T433101712 
 

 طب أسنان عام
 

 فارس ناصر فارس العبدالوهاب ۱۸
 

0T433101392 
 

 طب أسنان عام
 

 حسن صالح محمد عراش ۱۹
 

0T433101658 
 

 طب أسنان عام
 

 عبد هللا ابراهيم عبد العزيز الخرجي ۲۰
 

0T433103986 
 

 طب أسنان عام
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طب األسنانهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 راكان خالد سعود الغسالن ۲۱
 

0T433102578 
 

 طب أسنان عام
 

 فهد خالد حمد المانع ۲۲
 

0T433101016 
 

 طب أسنان عام
 

 محمد مقرن محمد المقرن ۲۳
 

0T433100686 
 

 طب أسنان عام
 

 محمد عبدهللا سليمان المسلم الحربي ۲٤
 

0T433101432 
 

 طب أسنان عام
 

 عبد هللا بن علي بن عبدهللا الصيخان ۲٥
 

433100066 
 

 طب أسنان عام
 

 وليد بن يوسف بن صياح البيالي ۲٦
 

433100285 
 

 أسنان عامطب 
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 العلوم الطبية التطبيقية هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احمد بن عبدهللا بن احمد السويد ۱

 
0T434100203 

 
 اجهزه-حيويةتقنية طبيه 
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 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩ 

199



العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مجد اياد  المؤذن ۱
 

0T435107587 
 

 اجهزه-تقنية طبيه حيوية
 

 وليد خالد عبدهللا الحصيني ۲
 

0T435105796 
 

علوم المختبرات 
 االكلينيكيه
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العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عمار ناصر حمد الشهراني ۱
 

0T434100132 
 

 دكتور البصريات
 

 الزهراني رياض عبدالعزيز يحى الفهمي ۲
 

0T434100058 
 

 دكتور البصريات
 

 محمد عبدالرحمن محمد الزايد ۳
 

0T434103353 
 

 دكتور البصريات
 

 عبدالكريم علي معاضه البكري ٤
 

0T434102101 
 

 دكتور البصريات
 

 عبدالمجيد عبدهللا ناصر البكران ٥
 

0T434103113 
 

 دكتور البصريات
 

 موسى ذيب موسى ال عليان القحطاني ٦
 

0T434101818 
 

 دكتور البصريات
 

 سلطان فهد ناصر الثنيان ۷
 

0T434100038 
 

 دكتور البصريات
 

 محمد سعيد سلمان السويلم ۸
 

0T435106433 
 

 العالج الطبيعي
 

 سعد علي محمد القحطاني ۹
 

0T434106920 
 

 دكتور البصريات
 

 فهد حمد محمد العيسى ۱۰
 

0T434104499 
 

 دكتور البصريات
 

 سليمان بدر سليمان العضياني العتيبي ۱۱
 

0T435104574 
 

 علوم األشعة
 

 عبد الرحمن سعيد محمد ال عطاف عسيري ۱۲
 

0T434102708 
 

 دكتور البصريات
 

 بندر احمد محمد عقدي ۱۳
 

0T435106876 
 

 علوم المختبرات االكلينيكي
 

 محمد عبدالرحمن عبدهللا العتيبي ۱٤
 

0T434100866 
 

 دكتور البصريات
 

 عبدهللا احمد علي ال سويد ۱٥
 

0T434105497 
 

 دكتور البصريات
 

 سلمان عبدالرحمن صالح القفاري ۱٦
 

0T435105512 
 

 العالج الوظيفي
 

 نايف سعد ناصر الصياحي ۱۷
 

0T435100496 
 

 العالج الطبيعي
 

 سعود عبدالعزيز سعود الصقري ۱۸
 

0T434101233 
 

 تقنية االسنان
 

 بدر مدحت أنور علي ۱۹
 

0T434105200 
 

 دكتور البصريات
 

 مشعل عبد الهادي خالد الصنقر ۲۰
 

0T435104278 
 

 العالج الطبيعي
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العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مشاري عبدالرحمن ابراهيم الصبيحي ۲۱
 

0T434100123 
 

 دكتور البصريات
 

 محمد عطيفي ابراهيم عمودي ۲۲
 

0T434102380 
 

 علوم المختبرات االكلينيكي
 

 احمد  صالح  حسين غالب ۲۳
 

435107392 
 

 علوم االشعة
 

 زياد رزحان محمد ال سلمان الشهري ۲٤
 

0T434103770 
 

 دكتور البصريات
 

 خالد خلف هليل الحسني العنزي ۲٥
 

0T434100127 
 

 البصرياتدكتور 
 

 عبدالوهاب عبدهللا عوض ال مشافي ۲٦
 

0T435102019 
 

 علوم األشعة
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 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفياحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الجطيلي ۱

 
0T434100978 

 
 هندسة البرمجيات
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 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالعزيز بن عبداللطيف بن أحمد المعيوف ۱

 
0T434102401 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدهللا بن ندى بن قيران السبيعي العنزي ۲

 
0T433102101 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عيسى  عوض  سالم بن جبير ۳

 
0T433108235 

 
 هندسة البرمجيات

 
 علي بن عبدهللا بن علي الصويلح ٤

 
0T434101631 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدالسالم بن محمد بن عبدالرحمن الفيصل ٥

 
0T433102180 

 
 هندسة الحاسب

 
 مشاري بن مؤيد بن عبدالكريم المطير الصالح ٦

 
0T434101077 

 
 نظم المعلومات

 
 بندر بن مونس بن مفرح الشمالني العنزي ۷

 
0T434102091 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدالعزيز بن جارهللا بن عبدالعزيز الغضبان ۸

 
0T434102086 

 
 هندسة البرمجيات

 
 فيصل بن سليمان بن محمد الغنام ۹

 
0T434103673 

 
 نظم المعلومات

 
 االحمرينايف بن عبدهللا بن محمد  ۱۰

 
0T433101544 

 
 هندسة الحاسب

 
 محمد بن سعد بن ظافر أبو حاوي الشهراني ۱۱

 
0T434102530 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدالرحمن بن عبد هللا بن سعد الجبرين ۱۲

 
0T434101652 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدهللا بن سامي بن محمد أبانمي ۱۳

 
0T434106058 

 
 هندسة البرمجيات
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 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩ للعام الدراسياحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عمر بن عبدالعزيز بن احمد الزهراني ۱

 
0T434100996 

 
 علوم الحاسب 
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 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 خالد بن موسى بن سالم سحاري ۱

 
0T435106186 

 
 هندسة البرمجيات

 
 رياض  سعيد  عيظه غودل ۲

 
0T434107964 

 
 نظم المعلومات

 
 زياد بن إبراهيم بن عبدهللا الخنين ۳

 
0T434103912 

 
 البرمجياتهندسة 

 
 فيصل بن سعود بن سليمان أبو هالل ٤

 
0T434100109 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عثمان بن ناصر بن جارهللا الجميل ٥

 
0T434102824 

 
 نظم المعلومات

 
 حمزه بن عبد هللا بن احمد القريشي الزهراني ٦

 
0T433103527 

 
 هندسة الحاسب

 
 يحيى  عبدهللا  حسين الهاشمي ۷

 
0T434108525 

 
 المعلوماتنظم 

 
 نايف بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن خنين ۸

 
0T434101509 

 
 علوم الحاسب 

 
 محمد بن خالد بن سليمان المفرج ۹

 
0T434105694 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عبدهللا بن محمد بن محيميد السبيعي العنزي ۱۰

 
0T434102306 

 
 علوم الحاسب 

 
 عبدهللا بن عبدالرحمن بن جمل المهري ۱۱

 
0T434100960 

 
 هندسة البرمجيات

 
 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشعالن ۱۲

 
0T434102743 

 
 علوم الحاسب 

 
 عدنان بن شقير بن عشوي الهمزاني الشمري ۱۳

 
0T434100376 

 
 علوم الحاسب 

 
 ابراهيم  يوسف  قاسم عبدالقوي ۱٤

 
0T434108098 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عيسى  عكاش  مزعل العنزي ۱٥

 
0T433107524 

 
 هندسة البرمجيات

 
 وليد بن حمد بن عبد العزيز السيف ۱٦

 
0T434100614 

 
 هندسة البرمجيات

 
 خالد بن فهد بن عبدالحميد الهندي ۱۷

 
0T434104998 

 
 علوم الحاسب

 
 عبدالمحسن بن زارع بن سالم العنزي ۱۸

 
0T434106613 

 
 هندسة البرمجيات

 
 جبرينمحمد بن سليمان بن عبدهللا بن  ۱۹

 
0T434105065 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عبدهللا بن سالم بن سعيد األجرد ۲۰

 
0T434101794 

 
 هندسة البرمجيات
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علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 احمد عمران محمد صالح ۱
 

0T435107584 
 

 علوم الحاسب
 

 عمر عبدالعزيز صالح الرويس ۲
 

0T435103989 
 

 نظم المعلومات
 

 مفيد عبدالقوي عبدالرب عبدالجبار ۳
 

0T434107951 
 

 هندسة البرمجيات
 

 زياد عبدالرحمن ناصر الماجد ٤
 

0T435100019 
 

 نظم المعلومات
 

 باسل عبدهللا صالح العبدي ٥
 

0T435104555 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالرحمن نصر الدين عبدهللا ريكلي ٦
 

0T435107582 
 

 علوم الحاسب
 

 محمد عماد حمد العسكر ۷
 

0T435101330 
 

 نظم المعلومات
 

 يزيد غرم هللا خضر الحسني الزهراني ۸
 

0T435102889 
 

 نظم المعلومات
 

 زياد محمد عبدالرحمن السمحان ۹
 

0T435104871 
 

 علوم الحاسب
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علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 محمد عبدالعزيز حميد الحميد ۱
 

0T435105830 
 

 هندسة البرمجيات
 

 خالد عبدالرحمن عبدالعزيز االحيدب ۲
 

0T435101351 
 

 هندسة البرمجيات
 

 سعود حمد ناصر الماجد ۳
 

0T435101897 
 

 نظم المعلومات
 

 عمر يحيى ابراهيم الفوزان ٤
 

0T435102582 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدهللا عبداللطيف عبدهللا الحركان ٥
 

0T435102813 
 

 نظم المعلومات
 

 علي سعيد أحمد الحامدي ٦
 

0T434107977 
 

 علوم الحاسب
 

 سعود علي حسين النهاري القحطاني ۷
 

0T435101568 
 

 نظم المعلومات
 

 عمر محمد علي الجرباء ۸
 

0T434100149 
 

 نظم المعلومات
 

 فالح محمد فالح ابوثنين ۹
 

0T434104348 
 

 علوم الحاسب
 

 رشيد سعد رشيد الخثالن ۱۰
 

0T434102699 
 

 نظم المعلومات
 

 ماجد حسين ناصر العاطف القحطاني ۱۱
 

0T434102448 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدالمحسن بن علي بن حيدر السهيمي ۱۲
 

435105788 
 

 هندسة البرمجيات
 

 نواف بن خالد بن فهد الحميد ۱۳
 

435104073 
 

 نظم المعلومات
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علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 احمد بن ناصر بن عبدالرحمن السيف ۱
 

435106090 
 

 هندسة البرمجيات
 

 فايز بن غالب بن رجاء هللا العوني المطيري ۲
 

0T434100413 
 

 هندسة الحاسب
 

 عبدالرحمن بن محمد بن ناصر التمامي ۳
 

0T435101463 
 

 علوم الحاسب 
 

 علي بن ابراهيم بن علي العريني ٤
 

0T435101565 
 

 نظم المعلومات
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علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية مرتبة الشرف علىاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 يوسف بن محمد بن عبدالعزيز الخليفه ۱
 

0T435102878 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالعزيز بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز الزهيري ۲
 

0T435101333 
 

 هندسة البرمجيات
 

 االله بن احمد بن عبد العزيز الشلهوبعبد  ۳
 

0T435105334 
 

 علوم الحاسب 
 

 عبدالعزيز بن أحمد بن غرامة ال فازع الميموني ٤
 

0T435104196 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدهللا بن احمد بن عبدالرحمن الزير ٥
 

0T435103264 
 

 علوم الحاسب 
 

 خالد بن محفوظ بن سعد جبران ٦
 

0T435103508 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا الغامدي ۷
 

0T434103145 
 

 هندسة الحاسب
 

 فؤاد بن حسن بن محمد عواجي ۸
 

0T435105997 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالسالم بن عبدالمحسن بن محمد الحميضي ۹
 

0T435101344 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدهللا بن عصام بن عبدالمحسن ناصر ۱۰
 

0T435102144 
 

 البرمجياتهندسة 
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا البطي ۱۱
 

0T434101751 
 

 هندسة الحاسب
 

 علي بن عبدهللا بن علي االحمدي الزهراني ۱۲
 

0T434106583 
 

 نظم المعلومات
 

 خالد بن محمد بن احمد ال مغلف الشهري ۱۳
 

0T435102726 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد بن عبدالرحمن بن علي الحصيني ۱٤
 

0T435102057 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز العبداللطيف ۱٥
 

0T435102597 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الهاجري ۱٦
 

435105590 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد بن فهد بن عبدالرحمن الجدوع ۱۷
 

0T435101128 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد الصبيحفيصل بن ناصر بن  ۱۸
 

435103276 
 

 نظم المعلومات
 

 ماجد بن سعيد بن محمد ال علي ۱۹
 

434101018 
 

 هندسة الحاسب
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 العمارة والتخطيط هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 سعود بن عبدالرحمن بن صالح الغنام ۱

 
0T433103567 

 
 عمارة وعلوم البناء

 
 سلطان  عبود  احمد بادقيل ۲

 
0T433106807 

 
 عمارة وعلوم البناء
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العمارة والتخطيطهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالعزيز سعيد يوسف الجمل ۱
 

0T434107765 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 احمد اسامه عبدالكريم عبدالكريم ۲
 

0T434107846 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 عبدالرحمن عبدالناصر محمد بوكيس ۳
 

0T433108268 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 سلمان ناصر عبدالعزيز المبارك ٤
 

0T434102848 
 

 العمارة وعلوم البناء
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العمارة والتخطيطهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالرحمن سليمان عبدهللا الشريهي ۱
 

0T434100912 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 عبدهللا صالح عبدهللا الخراشي ۲
 

0T434104456 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 عبدالعزيز عبدهللا سعد العثمان ۳
 

0T433103332 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 عبدالعزيز عبدهللا محمد الدخيل ٤
 

0T434101270 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 حمزه احمد رمضان ابراهيم ٥
 

0T434107577 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 ريان بن عبدالعزيز بن سعد المقرن ٦
 

434103412 
 

 عمارة وعلوم البناء
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 اللغات والرتمجة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن عمر بن ابراهيم المواش ۱

 
0T433106005 

 
 اللغة اإلنجليزية والترجمة
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اللغات والرتمجةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 يوسف عادل عبدهللا الجميح ۱
 

0T434102122 
 

 اللغة اليابانية والترجمة
 

 عبداإلله محمد القريان ابودجين ۲
 

0T434102860 
 

 اليابانية والترجمةاللغة 
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اللغات والرتمجةهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 اسعد سليمان أسعد سحاري ۱
 

0T434102349 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالرحمن عبدهللا محمد الخثالن ۲
 

0T434101058 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 متعب محمد عبدالعزيز بن بريك ۳
 

0T434101085 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 يوسف سليمان أسعد سحاري ٤
 

0T434102084 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالمحسن ابراهيم عمر السالم ٥
 

0T434100629 
 

 اللغة اإلسبانية والترجمة
 

 عبدالرحمن  آصف  جابر احمد ٦
 

0T434160217 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبد الكريم عبدهللا سعد الدوسري ۷
 

0T434106293 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 سليمان فيصل حمد المطرودي ۸
 

0T434103789 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 محمد سعد هللا عقيل الدملوكي السلمي ۹
 

0T434100406 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 سليمان حسن يحيى جابري ۱۰
 

0T434103461 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 عمر منصور سعيد القرني ۱۱
 

0T434106429 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 راكان حمود علي القباع ۱۲
 

0T434106806 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 محمد عبدهللا ابراهيم العبدالمحسن ۱۳
 

0T434105649 
 

 اللغة اليابانية والترجمة
 

 فارس عايض عوض الشالحي المطيري ۱٤
 

0T434105281 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 فيصل عبدهللا محمد الحياني ۱٥
 

0T434100219 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسن القرزعي ۱٦
 

0T434103905 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 تركي سعد فالح الحربي ۱۷
 

0T434102172 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالعزيز حسن عبدهللا المعارك ۱۸
 

0T434102200 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 يوسف بن عيسى بن حمود الحربي ۱۹
 

434104146 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
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 التمريضكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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التمريضهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 متعب محمد عبدالعزيز الشيبان ۱
 

0T436910257 
 

 تمريض
 

 حمد بن عبدهللا بن على شاجرى ۲
 

436910222 
 

 تمريض
 

 جاسم علي عيسى الثاني ۳
 

0T436910237 
 

 تمريض
 

 أحمد صالح أحمد الزهراني ٤
 

0T436910283 
 

 تمريض
 

 زيد علي عبدالقادر عالقي ٥
 

0T436910231 
 

 تمريض
 

 فهد ساري عوض العنزي ٦
 

0T436910214 
 

 تمريض
 

 محمد عبده حسن طميحي ۷
 

0T436910234 
 

 تمريض
 

 جاسم الجاسمجاسم عبدالمجيد  ۸
 

0T436910238 
 

 تمريض
 

 زايد شرف مريسي الحارثي ۹
 

0T436910239 
 

 تمريض
 

 سليمان محمد حسن غزواني ۱۰
 

0T436910280 
 

 تمريض
 

 نادر بن محمد بن علي عسيري ۱۱
 

436910212 
 

 تمريض
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التمريضهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فاضل عباس جاسم السناوي ۱
 

0T436910256 
 

 تمريض
 

 ابراهيم سالم شداد الحربي ۲
 

0T436910220 
 

 تمريض
 

 ناصر فرحان محمد الدوسري ۳
 

0T436910223 
 

 تمريض
 

 سعود بن محمد بن علي طوهري ٤
 

436910245 
 

 تمريض

 محمد علي يحي آل جبريل ٥
 

0T436910252 
 

 تمريض
 

 صالح طالع صالح القحطاني ٦
 

0T436910249 
 

 تمريض
 

 عبدهللا سعيد محمد ال الخرديش ۷
 

0T436910243 
 

 تمريض
 

 ابراهيم بن فهد بن علي الفهيد ۸
 

436910271 
 

 تمريض

 إدريس أحمد حمود مسرحي ۹
 

0T436910241 
 

 تمريض
 

 أشرف عمر سعد الحربي ۱۰
 

0T436910282 
 

 تمريض
 

 سعود سند فالح المطيري ۱۱
 

0T436910274 
 

 تمريض
 

 احمد معند خلف الغنام ۱۲
 

0T436910273 
 

 تمريض
 

 احمد علي احمد مجرشي ۱۳
 

0T436910259 
 

 تمريض
 

 عبدالغني احمد محمد دغريري ۱٤
 

0T436910247 
 

 تمريض
 

 عبدالرحمن سعد علي المحمدي ۱٥
 

0T436910264 
 

 تمريض
 

 نواف عليان عطيش الحربي ۱٦
 

0T436910219 
 

 تمريض
 

 عيد عواد جدوع العمراني ۱۷
 

0T436910225 
 

 تمريض
 

 باسم منير غانم الردادي ۱۸
 

0T436910242 
 

 تمريض
 

 متعب محمد منيع عسيري ۱۹
 

0T436910267 
 

 تمريض
 

 عويد عايد جبان العنزي ۲۰
 

0T436910262 
 

 تمريض
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التمريضهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفحلاصلون ا  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 صالح حبيب حسين الصالح ۲۱
 

0T436910235 
 

 تمريض
 

 رياض محمد أحمد العزي ۲۲
 

0T436910254 
 

 تمريض
 

 محمد امين عبدهللا نور ۲۳
 

0T436910266 
 

 تمريض
 

 عبدالعزيز ذياب بشير السبيعي العنزي ۲٤
 

0T435105787 
 

 تمريض
 

 معاويه عثمان علي بدري ۲٥
 

0T436910251 
 

 تمريض
 

 سعد بن محمد بن رثيمان المرواني ۲٦
 

436910261 
 

 تمريض

 عبدالعزيز فهد ناصر العبالن ۲۷
 

0T436910229 
 

 تمريض
 

 محمد بن عبدهللا بن علي الربيعي ۲۸
 

436910226 
 

 تمريض
 

 محمد بن احمد بن عيسى زين الدين ۲۹
 

436910240 
 

 تمريض
 

 موسى بن احمد بن عائض نجعي ۳۰
 

436910268 
 

 تمريض
 

 حسن بن جواد بن عبدهللا العنيزان ۳۱
 

436910211 
 

 تمريض
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 السياحة واآلثار هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ماجد بن صالح بن حسن العصيمي ۱

 
0T434104201 

 
 اآلثار
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 السياحة واآلثاركلية 
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السياحة واآلثارهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفحلاصلون ا  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 محمد حسن محمد الخالدي المالكي ۱
 

0T435106566 
 

 اإلدارة السياحية والفندقية
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السياحة واآلثارهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 أحمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن شاهين ۱
 

434106431 
 

 اإلدارة السياحية والفندقية
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 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩ 
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 علوم الرياضة والنشاط البدين هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 علي بن سعد بن علي آل ابو هاشم الشهري ۱

 
0T434104657 

 
 الرياضة والنشاط البدنيعلوم 

 
 محمد بن حسن بن علي ال هشبول الشمراني ۲

 
0T433101918 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني
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 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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علوم الرياضة والنشاط البدينهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 خالد صالح محمد بن نويصر ۱
 

0T435103985 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 محمد مشاري عبد الرحمن بن جويعد ۲
 

0T435100053 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 مازن حسن محمد آل غنيه الشهرى ۳
 

0T435100922 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 خالد عبدالحميد يحيى الحدادي ٤
 

0T435101977 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 مبارك فهد محمد آل وذيح ٥
 

0T435101632 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
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األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات كلية 

 الطبية الطارئة
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 األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هـ~ كلية١٤٣٧/١٤٣٨ للفصل الصيفي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا  سعيد  محمد باسليمان ۱

 
0T433101657 

 
 علوم الخدمات الطبية الطارئة
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االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات كلية 

 الطبية الطارئة

 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عمر عبدهللا عبداللطيف آل الشيخ ۱
 

0T434101016 
 

الطبية  علوم الخدمات
 الطارئة

 
 عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز الربيع ۲

 
0T435100456 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
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االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات كلية 

 الطبية الطارئة

 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 متعب شبنان محمد المنبهي الشهراني ۱
 

0T434100163 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 بدر عبد هللا عبد العزيز بن قاسم ۲

 
0T435101308 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
 

 وليد عبدهللا محمد النفيسه ۳
 

0T435105641 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 العتيبي بندر محماس زويد الدلبحي ٤

 
0T434104222 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
 

 محمد بن عبدهللا بن مشيلح النفيعي العتيبي ٥
 

434106671 
 

 الطبية الخدمات علوم
 الطارئة

 فيصل عقيل عبدهللا العقيل ٦
 

0T435106341 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 زياد عبدالرحمن مبارك ال عصفور ۷

 
0T435106534 

 
الخدمات الطبية علوم 

 الطارئة
 

 حاتم بن فهد بن عبدهللا المطيري ۸
 

435100084 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 فهد فراج مطلق الفراج ۹

 
0T435102092 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
 

 عبدالعزيز احمد صالح السليم ۱۰
 

0T434104404 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 محمد الشرفانمساعد عبدالرحمن  ۱۱

 
0T435105233 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
 

 عبدالكريم حمود محمد المطيري ۱۲
 

0T435100469 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة

 
 حماد عايد سليمان حمد ۱۳

 
0T435107878 

 
علوم الخدمات الطبية 

 الطارئة
 

 فهد بن صالح الدين بن عارف بخاري ۱٤
 

435101052 
 

الطبية علوم الخدمات 
 الطارئة
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االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات كلية 

 الطبية الطارئة
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالكريم منصور عبدالكريم البكر ۱٥
 

0T434104825 
 

علوم الخدمات الطبية 
 الطارئة
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 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 
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 الدراساا التيبيةية دمدمة التمع هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن خالد بن حمدان المطيري ۱

 
434910065 

 
التطبيقية (مسار شبكات الحوسبة 

 الحاسب)
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 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 

  الصيفي للفصل الدراسي األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون
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 الدراساا التيبيةية دمدمة التمع هـ~ كلية١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  األدىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 حممد بن عبداهللا بن حممد الشعالن ١

 
435910122 

 
شبكاا احلوسبة التيبيةية (مسار 

 احلاسب)
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 اآلدابكلية 

 هـ١٤٣٧/١٤٣٨خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد ابراهيم سعد ابوتيليفيصل علي شار الهيلي

وليد سعد مسن الدوسريخالد مشرف عبدالله الشهري

فواز حميد شدهان العنزيعبدالرحمن صالح محمد الكثيري

عبدالرحمن علي دميشق آل ميس العامريعبدالله ناصر عبدالله الحبيشي

مازن مفرح ابراهيم عسيريخالد محمد بدر المغيري العتيبي

تركي علي عبدالعزيز الدحيمعبد الرحمن عبد الله علي المقيل

نايف صالح سعد ال حصينيزيد فهد ابراهيم بن جديد

عبدالمجيد مبارك ظافر الهاجرينواف سعد سليمان شالع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة انجليزيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430321164430440207

432103036432103551

434105587429107994

433100003433101814

433102725433104684

433106482433106604

433106614433110253

434100735434101068
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي محمد علي آل بن عليراكان علي صالح العقيل

غالب كميخ عايض الشلويخالد عبداالله محمد المرشد

مشرف سعد مشرف العمريفيصل سعود عايض العتيبي

يوسف علي عبدالرحمن الرضيانمحمد جاسم محمد الحسين

خالد خلف سليمان الرويليمحمد مطلق محمد الدعجاني

ابراهيم عبدالرحمن صالح الدبيكلشهاب عبدالله منيس الشهراني

محمد عبدالعزيز ابراهيم العيدعبدالرحمن محمد خالد السميري العتيبي

متعب عادل عايش السبيعي العنزيمطلق ظافر عبدالله ال جمعان االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101678434102809

434104214434104553

434105724434106298

434106491434107023

434107331434107433

432102943434101476

434101763434103264

434105325434106081
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مطلق ناصر قبالن الدعجاني العتيبيابوطالب محمد أحمد حدادي

فارس سعد دخيل الدخيلعبدالله فهد عبدالله المديهش

احمد محمد ابوهيبه كنانيمنصور عبدالله ظافر الشهري

نايف عيد عبدالله الشمرياحمد عبدالله ناصر المحيا

سلطان نواف عبدالرحمن الدويشبندر فهد محمد الرسيني

الوليد خالد مشبب الشهريبندر عبدالرحمن حمد المكيرش

راشد صفوق مفرح العنزيفهد بندر مشاري ال سعود

فهد محمد عبدالله بن بازثامر غراف جعيب السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

اعالم (عام)جغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100952434105924

434104828432101797

432102747435160233

432104477432106153

432107651432107813

432107866433105939

433106905433107193

433110333433114031
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

حاتم تركي محمد المالفخنايف خالد حسن اباعود

تركي سعد عبدالعزيز الربيععبدالله عبدالرحمن عبدالله التويجري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100474434104004

434105083432107487
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناصر خالد ناصر بن شايعفيصل سليمان عبدالوهاب النفيسة

مازن فاهد محيل الذيابياحمد منصور مرعى بن مسعد

رائد محمد رافع الشهريمحمد مرزوق محمد المصري

مسفر محمد مسفر آل عاطف القحطانيتركي محمد ابوبكر العمودي

عبد الرحمن عطيف عاطف الراجحي الشهريزيد ناصر زيد البكران

وقار أحمد  مونسحماد عبدالحفيظ . عبدالحفيظ

محمد ابراهيم عبدالله بن بريكخالد عياد ناشي الشدادي الحارثي

مشعل خالد فراج الغضباني العتيبيفيصل شعيل هالل العضيله المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم-عالقات عامهاعالم-عالقات عامه

لغة عربيةاجتماع

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

426105573430110104

428109266432104471

432106318433103485

433104220433104813

433105856433105982

433107828433107994

433114300434100570

434100878434100987
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز خالد ناصر الرتيقريان عبدالرحمن صالح الدعفس

خالد غازي محمد التريباني الشمريسعد يحيى سالم ال سالم العمري

بدر سعود محمد الليلي العقيديناصر محمد سعيد العتيبي

حمد سعد حمد العقيليبسام سفر منيف النفيعي العتيبي

لي   شيويمحمد عبدالله ظافر ال صقع الشهري

بندر عجب عبيد الشيباني العتيبيفهد صالح غرمان ال صيوي الشهري

ماضي سعد محمد بن ماضي السهلينواف سعيد محمد آل طالع الشهراني

فهد حمود فهد الصويلح الرشيدياحمد سالم حمد السالم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

تاريختاريخ

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102264434103465

434103508434105437

434105867434106068

434107024434107568

434107713434108191

434108427434190034

434190165435100134

432107616433102457
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد خالد سعد العريفيسامي علي سعيد القرني

عبدالرحمن احمد عبدالله االحمدي الزهرانيمتعب محمد سعد ال سفران القحطاني

مازن سلمان عتيق المهيدلي العتيبيمشاري عبدالله عويضه السهلي الحربي

طالل خالد ياسين العبدي الشمريمحمد معيوض بريك الزايدي

تركي هادي يحيى مجشن عاتيوائل سعد رشيد الدوسري

فهد علي ربيع ناصريسليم نهير معيوف السبيعي العنزي

فهد عبدالرحمن جبريل الشالحي المطيريحمد بطاح جزاع السبيعي العنزي

محمد بريجس حزام الرحماني البقميفهد عادل عبدالعزيز الهذيلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103876433105675

433114092434101038

434102276434102324

434103426434103683

432100435433100894

433101898433114335

434100315434100435

434100633434102192
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أحمد يحيى زاهر الفيفيعبدالله محمد فهد العومي

عبدالعزيز محمد أحمد الزهرانيبدر ساير بدر العتيبي

سلطان علي احمد الشهريحسن مفرح علي البناوي

مشعل نجر الحميدي المقاطي العتيبيناصر عبدالله ناصر الطراد آل مغيره

محمد عثمان محمد اباالحويلمحمد فهد محمد ال حنيف الدوسري

عبدالمجيد بدر ناصر بن نفجانتركي مطلق مقبل البعيجي السبيعي

سعد خالد سعد الشمالن الحقبانيعبدالعزيز ماجد محمد الماجد

محمد سعد عبدالله الخرجيفهد منصور موسى القباع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102262434102429

434102804434103237

434104228434104476

434104707434105366

434107981434190286

435101246435102788

432107391433103933

433104960434100601
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد فالح سمار الزيني الرشيديعبدالعزيز فالح شجاع الغرمول البقمي

موسى عبدالعزيز موسى الموسىفهد مطرب جميعان الهمزاني

عبدالعزيز معشق نوار الرفاعي الغامديعبدالله صالح سالم ال صالح الشهري

وليد احمد محمد ال راسين القحطانيحمود عامر عبدالله المشهوري الشهري

احمد عبد العزيز محمد االسود االميروائل سعود محمد الخمعلي العنزي

عبدالعزيز عبدالله سالم النهديمحمد سامي محمد البديوي

ماجد بشير ابراهيم المسندسعيدان مانع محمد ال عثير اليامي

عبداالله ناصر مزهي المخلفي الحربيحمدان حسن حمدان ال رافع الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100748434102651

434102908434104334

434105953434107574

434190145434190268

433103476434102051

434102751434103340

434103381434103589

434104248434104845
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل زايد نافع الشيبانيعبدالله احمد محمد بن سالمه

عبدالملك عبدالله محمد العتيقعبداإلله فاضي مرزوق العتيبي

محمد عبدالله محمد الكنهلخالد علي عطيه الغامدي

عبدالعزيز علي مرعي آل غراباحمد عبدالرحمن علي االيوبي

نايف صنيتان عبيد الحربيمحمد مرعي علي الجميري الشهري

بادي ضيف الله بادي الدعجاني العتيبيممدوح سليمان فرج البخيت

ريان عبدالله محمد المبايعناصر عبداالله احمد الحازمي

بدر مسلم عائد الحمراني البلويعمر ابراهيم عبدالرحمن الشبيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434105743434105917

434106558434106690

434106966434160117

434160245434190132

434190182432106448

432106577434101472

434102058434102096

434103374434104118
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد عباس غالب العصيميتركي مرزوق عبيد الدغيلبي

خالد معوض فهم المخلفيصالح احمد عبد القادر الحارثي

تركي محمد جازع الدوسريعبدالله طراد كتبان الفدعاني العنزي

حمود ناصر محمد المهداني القحطانيسعد محمد عبدالرحمن القبيلي

يزيد نواف تركي العضياني العتيبيمشعل خالد راشد السعدون

خالد مشوح خالد الملعبي المطيرينواف عمر محمد حكمي

سعد علي علي جازعه القحطانيمحمد ابراهيم سعد البدنه

عبدالله عادل محمد ابوذيابمحمد توفيق عبدالرحمن العوهلي
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عبد االله محمد علي الورافيطارق حمود جهز البقمي

عبد الله حسن فرج العاطفي القحطانيفالح محمد فالح آل عاطف القحطاني

محمد عبدالله محمد بن داودفيصل خالد محمد الجريبه

خالد خلف عايش الشبيشيري المطيريعبدالعزيز سليمان عبد الله الجالجل

بندر محمد عبدالله آل مريدمهند فيصل هذال سعدون النشار

محمد فهد علي الجارللهاياد عبدالله سويد السويد

خالد فهد عبد المانع الفهاديمحمد سالم مفرح ال بو معديه القحطاني

ضيدان حميد عفين الخريصي الشمريهشام فهد عبد الله السعيد
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جغرافياعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434105863434106136

434106965434190077

435100206435101026

435101301435101991

435102393435103566

435103576435103735

435104564433104642

434160161433101780

273



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد ابراهيم محمد التماميعبدالله محمد عيسى محزري

محمد شريفي   مخزوم زوداسلطان عبدالله فرج القحطاني

خالد جمعان حسن الغامديعبدالله مسند عبدالله المسند

راكان خالد ابراهيم الجريسييوسف سعيد معاشي السبيعي العنزي

عبد العزيز سعد مشعل الدلبحي العتيبيعبد الله سعد عبد العزيز العريفي

مروان احمد عبدالقادر باسودانفيصل نائف منصور الحصيني

عبدالعزيز احمد عيسى بن عشيوانعبدالله محمد عبدالله فاضل

عثمان عبدالرحمن عبدالمحسن المنصوررائد خالد عبدالعزيز العرفج
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عبدالله علي سليمان العضيبيبسام سعيد علي المنمص

يوسف بشير مصطفى البايضمحمد فهد سليمان البليهيص

عمر عبدالعزيز سعد الجلعودمعاذ عبد الرحمن عثمان بن عنبر

فيصل خالد حمد البريديفارس زيد فهد تميم

احمد محمد عبدالرحمن االحمدنواف علي عسر العمري الحربي

يزيد الفي رجاء الحربيمحمد سلطان فهاد الحريول السبيعي

احمد محمد عبدالرحمن الجمعانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز ابوقيان

عبدالرحمن عبدالله محمد الثاقبفيصل عبدالعزيز ابراهيم الغيهب
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عبد الله عبد العزيز راشد الحامدمازن عبدالله صالح المالكي

عبد الملك عبدالمحسن عبدالعزيز الكنعانفيصل سلطان فيصل ابوثنين السبيعي

محمد عبدالعزيز محمد الثنيانفهد نهار حزام السبيعي

فيصل عبدالله صالح الهمالناحمد حمد محمد القحطاني

بدر محمد سعيد البدريعبدالملك احمد عيسى بن عشيوان

عبدالله مسفر سعيد الثبيتييزيد سعد محمد المطيري

فارس طارق عبدالرحمن القبالن الشداديحسام سالم محمد الغامدي

احمد بخيت احمد العمرفيصل سلطان فهد بن سراء

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434105522434105897

434106320434106373
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435104183433100636
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عبدالرحمن عبدالله عمر الجغيمانصابر عبدالله سالم باجابر

عبدالعزيز سليمان جبران المشنوي الفيفيمحمد عبدالله دخيل العتيبي

خالد ابراهيم عبدالرحمن الخنفورمحمد احمد علي حدادي

عبدالله يوسف عبدالله الحمادهابراهيم جيلي علي فارح

عمر محمد عمير ال مريتع القحطانيناصر عبدالعزيز ناصر بن عوشن

سعد داود سليمان الهديبفيصل محمد علي ال خضران العلياني

نايف مانع فهد العجميعبدالله مبارك عبدالله ال صالح االسمري

عبدالكريم واصل سعود العضيله المطيريفهد عبدالعزيز عبدالرحمن الحسين
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فهد هالل فرحان الشيبانيفهد محمد قطيم المقاطي العتيبي

نواف سعد محمد آل معيض القحطانيوليد وارد شلبيط الروقي العتيبي

فيصل خالد عبدالله النقيهكمارا   سيكو

عبد المجيد سعد سليمان الشنيفيعبد العزيز سعد سليمان الشنيفي

فهد طه فهد الدوسريموسى يحيى زاهر الفيفي

عبدالعزيز سعد سعيد البقميعبدالله عايض احمد ال مسود الشهري

علي فيصل على الخويطرصالح عبدالرحمن عبدالله الرصيص

ابراهيم سفر بنيان العصيمي العتيبيسهل درزي مسهل الحبردي العتيبي
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عبداالله ناصر سعيد راشدسطام عمر ابو شلعه غنيمي

عبدالرحمن حمزه عوض الهيريسعود عبدالعزيز سعود المقبل

محمد سلطان محمد الجابريزيد مشعل زويد الذيابي العتيبي

عبدالعزيز سعيد فرحان الظلميصالح ابراهيم صالح اليوسف

عبد الله عبد الرحمن عبد الله الداودفهد حسن ابراهيم جاري

محمد مسفر صيتان الصندلي السبيعيعلي عبدالرحمن محمد الصميلي السبيعي

هشام سعد علي السليس العتيبيعبدالله محمد عبدالله الدخيل

بندر عيد معيض العضياني العتيبيالصييفي ناصر محمد بن جريس
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راكان مهلي خويلد الغضباني العتيبيباسم فهيد مخلد الضويفري المطيري

جبريل نايف حمود الجعيد العتيبيسامي عويض خنيفر الرشيدي

علي حسن محه الجيزانيبسام سعد صالح الشالقي الشمري

نايف قاسم خالد الولد علي العنزيفيصل محمد محسن العاصمي القحطاني

تركي محمد عايض المرزوقي البقميخالد عبدالله محمد الشبيلى أل عريف

رياض علي يحى العسيريعبدالله عبدالعزيز ناصر العياف

سعود فهد سعود آل ربيعانسعود عبدالله سعود الصنداح

سلطان محمد عبدالله الهاجريفهد صالح غرم الله الزهراني
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434170102435107052

432101237433102269

433106468433114295

434100589434102207

434104870434106899

435100200435100277

435100491435101062

435101886435102243
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االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد حسن علي عسيريفرحان فهد ابراهيم آل بي صاع الشهراني

سليمان مقبل سليمان الحنتم الحربينايف حمد محمد اليميني العجمي

سلطان سامي علي شقيربدر ابراهيم سعد بن عبيد

محمد عبد الرحمن محمد بن دوخيمحمد صالح عبدالله امشغيبي

فيصل ختيم عياضه المستوري السلميسليمان علي يحي العلكمي

مشعل صايل زبن العصيمي العتيبيعبدالله صالح محمد اليويسف

ياسر سعد عبد الهادي الحافي العتيبيمحمد عبدالرحمن سعد السيف

عبدالعزيز عبدالله عبدالقادر العيساويمحمد حمد محمد الدوسري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103298435103406

435104250435105000

435105214435105289

435190154435190358

433101226433106699

433114195434100648

434100822434102126

434103377434104692
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راشد سعد محمد المدهشعلي عبدالله على العبدالسالم

سعود شديد سعود ال جميح الحبابيعبداالله مساعد علي آل غزيري الغامدي

سعد مسفر سعد آل سفراننواف حسن سعود الحسن

وليد عبدالرحمن عبدالعزيز العريفيصالح فالح صالح العاطفي

زياد خالد عبدالعزيز العمرانعلي هريس علي الزهراني

محمد علي شوعي جعيديزياد عبدالله ابراهيم الغفيص

عبدالرحمن سعود محمد العنبريعبدالعزيز محمد مفلح آل غانم القحطاني

مشاري عبدالعزيز سعد الدلقانعبدالله سعود عبدالعزيز المحسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104879434104918

434105870434107200

435100072435100215

435100530435100840

435101025435101125

435101878435102344

435102483435103129

435103226435103678
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود عبدالله عفاس الشيباني العتيبيتركي غزاي تركي الشيباني العتيبي

سعد فالح مغيب الملحي السبيعيعبدالعزيز محمد ابراهيم الهاجري

عبدالله عبدالرحمن صالح السبيعيمحمد مريبد جزاع الخمعلي العنزي

حمد طارق حمد الشكرة الدوسرينايف عويض هايف فنيد العتيبي

فهد محمد عوض الذيابي الرشيديفايز مناع عويد الفدعاني العنزي

سعد عبدالله ابراهيم المصيليخعبدالله سعد محمد الرشود

ابراهيم محمد ابراهيم العبدالواحدمحمد ابراهيم عبدالعزيز الفليج

عمر عبدالعزيز ناصر الحوطيراكان هليل مقبل التريباني الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104194435104301

435105177435106210

435106780435107106

435107229433102998

433104888433110086

434102016434102457

434104627434105356

434105755434190033
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف ابراهيم سعد ابو تيليمحمد فهد ناصر الجبالي

عبدالرحمن علي احمد عقيليأحمد كمال عبد الرحمن التويجري

وليد راضي محرب العضيله المطيريمحمد نوح مسعف العتيبي الروقي

فارس علي محمد آل عراص القحطانيعبدالله عبدالعزيز عبدالله الزامل

محمد فهد محمد الرفقتين عسيرييوسف ثامر صميط المسعودي الشمري

باسل متعب مخالف الطيسان المالكيخالد عبدالله سعيد أبوراسين االحمري

سلطان عبدالله معتق ابو مارقهعبدالمجيد نافع نايف الضبيطي المطيري

عبدالعزيز عبدالرحمن تركي التركيناصر صنيتان معتوق العضيله المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104746433102222

433103721433105715

433106765434103460

434108374434160239

434190170434190338

435100924435103400

435104537435104593

435104879435105046
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر محمد عسكر الدلبحي العتيبيسلطان سعد عبدالكريم بن مطرود

عبدالعزيز فايز فرحان العنزيعبدالكريم متعب خميس الزهراني

حمد يحي حمد الدريويشعبدالرحمن علي عبدالعزيز الدخيل

سعود نايف عبدالعزيز بن رازنعبدالرحمن ذيب عبدالله العضيله المطيري

عثمان حسن حميد السبيعي العنزيفهد خالد حسن السبيعي  العنزي

انس عبدالله علي ال سميحمحمد علي فواز آل عبدالله

عبدالملك عبدالرحمن حمد الراشداحمد عبدالله أحمد الديرى

أحمد ناصر محمد العبدالسالمسلمان شعيل سفر الصعكي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105129435105458

435105628435105782

435106065435106466

435106475435106636

435106819435107870

435160020435160038

435160065435160069

435160137435160160
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهيد حزام فنيس المقباس القحطانيمشعل فيحان مسلي الشيباني العتيبي

فهد محمد فهد الوقيفهمحمد خالد عبدالهادي الهماش القحطاني

تركي عبدالله عواجي رابعي حارثيعبدالودود ناصر عبدالعزيز الهويمل

اسامة عبدالله عطيه الفهمي الزهرانيمتعب مفلح سعد القحطاني

عبدالله سعد عبدالله آل حمدقاسم حمود خلف الشاماني الحربي

عبدالله خالد عبدالله المخلفينواف تركي عوبان العمور الخالدي

فهد محمد سعد النهاري القحطانييوسف مرزوق سعود العلوي الحربي

فهد نادر فرج الدعجانيمحمد علي عبدالله جماح حمدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435190502435100689

433102997433103594

434105163434107131

432101015434101442

434102345434160198

434160227434190098

434190225435100302

435100384435104750
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االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد علي محمد عسيريعبدالمجيد هالل محمد الشيباني العتيبي

سرحان غازي سرحان آل مفرح االسمريعبدالله حمد محمد الدوسري

عبدالله خالد عبدالله المبيريكسعد عبدالله سعد المخشي المالكي

فارس رشدان عبدالله العصيمي العتيبيصالح محمد منصور الصائغ

صالح يوسف صالح الشميمريعصام ظافر محنش اليوسي الشهري

فواز سعد عبدالعزيز السعيدانعبدالمجيد سعد مسن الدوسري

عبدالرحمن مانع هليمه الميهوبي العنزيناصر مظف ناصر آل رزحان البيشي

فهد متعب فهد األسلم الشمريفهد محمد عبدالعزيز الهويسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104809435104923

435105069435106452

435106477435107178

433110399433114066

434100632435105120

430102798432104599

433101239433102679

433102818433104540
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله خالد محمد الحقبانيسعود محمد غرم الله الفهمي الزهراني

ناصر فهد ناصر ال نصارفيصل طالب علي بامسق

خالد عبدالرحمن محمد العشيويخالد فهد عبدالعزيز بن عقيف

خالد عبدالعزيز محمد العنقريعبدالله خالد عبدالعزيز الحكمي

ريان احمد حمدان العنزيعبدالعزيز عبدالله عبدالخالق ال يوسف القرني

احمد حجر شطيط الجعفري الشمرياحمد عبد القادر سعيد باصلوح

محمد عبدالله حمد المحسنعبدالله عبدالعزيز محمد العمراني

فيصل مساعد فهد المدارمحمد سعود محمد بن شديد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)
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اعالم (عام)اعالم (عام)
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رقم الطالب :رقم الطالب :

433105199433106166

433106320433106530

433108215433110051

434100368434101626

434101957434101977

434101992434102072

434102442434102876

434103435434103650
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري علي سعيد حمرانمحمد مشبب علي ال زهير القحطاني

عبدالله عبدالرزاق عبدالله الحميديعبدالرحمن طارق فهد المسيند

سلطان صالح غزاي الحميداني العتيبيراكان ابراهيم فريح الفريحي

فارس عبدالرحمن حمد الدعيبيبدر منصور عبدالعزيز المنصور

رائد عبدالله محمد الهويملعبدالعزيز صالح محمد الفايز

عبد الهادى صالح صمعان ال رشيدريان فهد عبدالرحمن عبدالله العروان

فراس محمد راضي الراضيعبدالعزيز محسن حسين زبيدي مجرشي

محمد ناصر محمد رشيدانمشعل عيسى سعد عيسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103680434103705

434103870434103910

434103971434104142

434104144434104791

434105503434105642

434105825434105878

434105944434106099

434106103434106682
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود عبدالله محمد الخنفرينواف أحمد إبراهيم الوتيد

عبدالله علي زبون هيل محمدعبداالله سعود محمد آل تويم

عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن المسندالحسين ضاري مشعان الجربا

فيصل نايف تريحيب الدويشعبدالله سامي عبدالله العشيوي

عبدالله وليد حازم ثامر السعدونتركي عبدالله محمد العجالن

راشد علي احمد آل ذاهن الغامديعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الحماد

مساعد احمد عبدالرحمن بن سعيدسلطان عبدالله سعد الجياشي الحارثي

عبدالرحمن محمد صالح اباالخيلنايف حسن عمر القطيم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106829434106940

434107719434107770

434108062434108390

434160016434160062

434160077434160195

434190097434190189

434190384434190518

435100478435100684
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن محمد محمد الشهرينواف سعد مناحي ال جابر الحقباني

خالد محمد عبدالله آل زايد السهليسلطان سعود عبدالرحمن الثنيان

ناصر محمد ثنيان العنزيحمد عبدالله حمد الحواس

احمد سليمان فهد الدخيلسعد سعود رديعان االسلمي الشمري

ابراهيم عبدالله ابراهيم ابوخليلوائل ابراهيم عبدالله العمار

عبداالله عبدالرحمن علي التمامحسين محمد سعيد آل حشيشه القحطانى

محمد ناصر مبارك الريحانطارق سطام هالل الشيباني

محمد عبدالرزاق محمد النغيمشسلطان عبدالرحمن صالح التركي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100880435100884

435101110435101441

435101655435101675

435102064435102170

435102172435102244

435102354435102564

435102766435102943

435103744435103976
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ريان محمد صالح الجميعيعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الماجد

بدر عبدالمحسن ابراهيم بن حيزانسلطان ايمن عبدالكريم الحديد

بندر صالح سرور العجوني الرشيديعامر سعيد محمد القحطاني

علي عبدالله سليمان الرسيسلطان حمود عبدالله آل زايد السهلي

تركي عبدالرحمن ناصر الخلففهد حمدان عبيد العنزي

محمد ناصر عبدالله العجالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435104018435104058

435104169435105179

435106082435106283

435106685435107043

435107857435108244

435160121
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد حويزي محمد آل حويزي القحطانيباشكيم مسلم  سلماني

احمد حسن علي كعبيبندر فالح جمل النفيعي العتيبي

سعد عيد محسن الرويسسلمان زايد سلمان المطيري

ريان خالد حسن الثابتي المالكيمحمد ضحوي حاكم العمري الخالدي

ماجد مرزوق ثواب الصندلي السبيعيخالد علي صويلح آل تمام المنتشري

علي غسان  البقجه جيخالد احمد طالع االسمري

محمد عبدالباري علي شمسانعبدالواحد عبدالله محمد الحقباني

سلطان عايض صعيقر الرقاصنواف عبدالله سعود التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

اللغة االنجليزيةتاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

429107316433103903

434106537434190505

434103176435100351

435100485435100609

435103392435103852

435106617435108361

435160227435160272

431103366435101827
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يسلم صالح سليمان الصيعريمهند حسن يحي سعيد آل حماس الشهراني

محمد عبدالله محمد ال سحمان القحطانيفيصل محمد فهد السنان

اسامه سعود موسى الحربيسلطان سعد شرهان الغفيلي الشمري

متعب ناحي متعب الحربينايف عبدالعزيز نايف القريشي السبيعي

انس علي فهد المساعدحمود فهد ثواب النفيعي العتيبي

سلطان شعيفان شاهر الرحماني البقميمحمد خالد محمد العيسى

عبدالله صالح عبدالله السعدونسعود خالد سعود العمران

سعود عوض منير المخلفي الحربيعبدالله محمد عبدالله السهلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105734432103643

434103184435100193

435100395435101677

435101979435103178

435103444435105715

435105946433106160

434106007435100494

435101736435103518
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طارق ناصربن عبدالرحمن العبدالسالماحمد عبدالله احمد ال يوسف االحمري

رائد صالح عويض الشلواني الحارثيعبدالله ابراهيم عبدالكريم الذويب

فادي علي محمد آل سويد الشهريفيصل محمد مسفر العبدالله

عبداالله فيصل سليمان المرشدماجد فارس بجاد الدلبحي العتيبي

عبدالله ابراهيم موسي العليانعبدالله سليمان عبدالعزيز الشنيفي

محمد صالح مسلم المخلفي الحربييحيى محمد يحيى اليحيى

عبدالعزيز موسي محمد شريمعبدالله عبدالعزيز عبدالله الحواس

عبدالمجيد صالح فهد المغيصيبمحمد عبدالعزيز ناصر محمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياعلم المعلومات

جغرافياجغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170257434102523

435106478435106698

435100504433104186

433114105434101212

434102147434103524

434104251434104464

434104569434104625

434104957434106109
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

فهد يحيى فهد الشريدهبدر عبدالعزيز صالح السلطان

وليد محمد عبدالله الرشداءماجد سلطان سعود العزه السبيعي

عبدالمحسن عبدالله عبدالرحمن بن سعيدمعاذ محمد صالح السيف

معتصم محمد صالح السيفمبارك سعيد بركه الشالحي المطيري

نواف عبدالله احمد العبدانريان مبارك شبيب آل مدعث الدوسري

عبد المحسن صالح فيحان الشيباني العتيبيعبدالله عبداالله عبدالله الزمامي

فائز سلمان جابر سحاريمساعد رشيد فهد الناحل الحربي

عبدالرحمن ماجد عبدالعزيز الجبرين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434106470434106846

434107486434108502

434190369435100201

435100569435101930

435103177435103257

435103770435105122

435106928435190184

435190205
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جابر حسين سلمان جذميباسل بندر ضيف الله الشيباني العتيبي

عمر عبدالرحمن محمد عبدالرزاقنادر طلمس مارق البقمي

عامر حمود احمد العنزيعماد الدين . . عويس

عمر صالح محمد الصعبعبدالله حسن علي الهمله الزهراني

عبدالله سعد محمد الشمرانييوسف عبدالعزيز محمد ال دخيل

علي عوض عبدالله الشهريعبدالمجيد سلمان حمود الهدباني

سمير علي صالح الشباني المالكيسعد سعيد محمد جحران العجمي

عبدالله عمر عبدالله البوصيعبدالرحمن عبدالله عبده كرشمي حكمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

جيولوجياكيمياء

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104132435104163

435104625435104644

435104781435105068

435105293435106053

435106078435106353

435106369435106567

435106757435106994

435107546435107562
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عامر عمر حسن باشاعيسى سليمان عيسى الحسين

عبدالله محمد منادي العنزيعبدالله صالح عبدالله العطر

محمد محسن خضير المخلفي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435170033434100266

434102244434107705

434170105
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عيد عبدالله عيد المقاطي العتيبيخالد يحيى احمد كوشان

عبدالرحمن محمد شهيل السويدباسل عبدالرحمن عبدالله آل عواض الغامدي

خالد محمد ابراهيم الشاووشحذيفة ماهر صالح السويلم

محمد وليد احمد خوجهحمود سليمان عبدالرزاق الحمود

عبدالله علي عبدالله الجهمي السبيعيمحمد عبدالله عيسى العيسى

خالد بخيت محمد كعدان يسهول المهريخالد محمد عيسى السيف

سلطان نائف فريح المضحي المطيريزيد هويدي مثري الفريجي الرويلي

عبدالرحمن عبدالله محمد آل عبدالله القحطانينايف فؤاد جعفر الكثيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103087435101154

435101696435102297

433100714434101079

434104155434108373

434108530435100278

435101104435101852

435103219435103482

435107986435160159
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد عبدالرحمن راشد الحربيماجد انيس محفوظ بامقيدح

البراء شيرين محمود ابوالعيون احمدمحمد طارق محمد بن عيسى

صالح علي حمد العمريعبدالرحمن علي عبدالرحمن الميمان

ناصر غانم فالح ال بوصابر القحطانيحسين علي حسين الشريف

راكان محسن سيف العصيمي العتيبيمحمد عبدالله مسفر الملحي السبيعي

رامي ذعار جاسم محمدعبدالعزيز راشد عبدالرحمن بن رشيد

جهاد علي عزيز ال مطرف الحارثيراكان محمد عقيل الحربي

حمد ابراهيم محمد العاصمعبدالله عطاالله عبدالله القميشي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رياضياتجيوفيزياء

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

احصاءاحصاء

فيزياءاحصاء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432108114432106434

433104394433114263

434103635434103985

435101954435105656

434102366434170010

435102601432107824

433102658433106489

434100035434100048
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان مبارك عبدالرحمن النطاش القحطانيمحسن هادي عبده زيلع

فيصل خالد عبدالله الجليلثالب مفرح راشد الشرافي

وليد محمد عبدالله بن سعيداسامه عواد راشد الفحيماني الحويطي

عبدالحميد غازي عواد العنزيصالح محمد سيد الصالحي الحربي

حسام أحمد براهيم السويحخالد سعد جمعان الدسم

عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الحبيبمحمد خالد محمد باوارث

عبدالعزيز خالد ابراهيم الدحيمماجد سعود صالل الرخيمي المطيري

مشاري محمد عبدالعزيز الحسينىمعاذ سليمان عبدالرحمن القضيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101745434102204

434105809435101961

433105537434101336

434103130434107689

435102790435104585

435105086435106275

435106711434101218

434104272435102368
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالرحمن اسماعيل ابراهيم آل اسماعيلزياد محمد شاهين الجبلي

خالد سلمان صالح الغامديمحمد سعد محمد الخضير

مشاري صالح محمد الثنيانفيصل فهد صالح الريس

سعود عبدالمحسن محمد اليوسففيصل عبدالله زبن المخضب

محمد مساعد مقرن المجاهد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

االقتصاداالدارة

االدارةاالقتصاد

االدارةاالدارة

التسويقالتسويق

التسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

430106758432106687

432104913431100810

431101024433102517

433102280433105339

433106391
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد سعيد محمد الذيبعبدالله عبدالرحمن فوزان البليهد

عبدالعزيز بندر مهنا المهناءمحمد مشبب عبدالله الشهري

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العجالنمشعل خالد محمد الجمعان

خالد حمد ظافر ال رشيداحمد عبدالمحسن احمد العلي

عبدالمجيد صالح عبدالله الفالحعبيد عايض ناصر الخنفري

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الراشدعبداللطيف عدنان داود الرشيد

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الهديبعبدالله صالح عبدالله الجليل

عبدالله عمر عبدالعزيز المسندخالد بندر شارع الدعجاني العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصادالمحاسبة

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430103653431100933

430103274431103270

432100063432101464

432101482432101786

432101824432102830

432103634432106881

433100045433102282

433102466433102580
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد محمود ديب الجرفسعد عبدالله سعد الرسام الحمالي

ماجد سعيد علي الغامديعبدالله عبدالهادي حمد الحميداني القحطاني

محمد خالد عبدالرحمن الجاسرفهد محمد عبدالله الخميس

محمد ادريس حسين ديريهحسام عبدالرحمن عبدالله العجالن

فهد خالد عبدالله ربيعفهد خالد محمد العريفي

خالد سعود عبد العزيز الدايلفارس محمد حمود العجمي

ربيع علي محمد صقيرعبدالله علي محمد بكاري

محمد سلمان عبدالعزيز السليمانمشاري علي مشاري الدباس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103003433103320

433103325433104683

433105133433106086

433106276433107334

433108259434101140

434102171434104768

434160100432105168

432107491433102858
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد خالد محمد المالكيعبدالله ابراهيم عبدالعزيز اليحيى

محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشبيبابراهيم عبدالعزيز سعود العبدالرحمن العمار

سعد خالد سعد اليابسمصعب محمد عبدالرحمن الوابل

يزيد محمد سعد دلبوحنواف احمد محمد الضبيعي

عبدالعزيز محمد يوسف العبدالكريمعبدالعزيز عبدالله سليمان العبداللطيف

عبدالعزيز محمد عبدالرحمن المقيرنعبدالله احمد محمد الرشيد

عبدالله عبدالكريم محمد الراجحريان محمد سليمان المطر

هيثم علي محمد آل مسلط القحطانيمحمد خالد عبدالله البليهد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433105090433110368

433101622433102138

433105144433105413

433105462433108269

434100574434100677

434100944434100982

434101384434101561

434101718434101749
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الخضيراسماعيل مطيران حادي الفدعاني العنزي

احمد حامد مرزوق الحربيفيصل محمد شخبوط الدوسري

ابراهيم محمد ابراهيم السحيبانيعبد الرحمن محمد عبد الكريم ابانمي

عبدالوهاب عبدالله محمد السحيبانييزيد سعد راشد الهزاني

مشعل خالد فهد الدهمشسعد عمر سعد الجنيدل

محمد حمد حوشان الحوشانناصر محمد ناصر الدوسري

سعود مساعد عبدالرحمن العتيبيابراهيم علي محمد طراد آل مغيره

فهد فايز برجس جريسعلي عبدالله علي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102358434102524

434102595434102834

434103077434103131

434103189434103337

434103475434103841

434104035434104292

434104702434105005

434105184434105745
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان صالح حمد الشويعرمحمد صالح عبد الله المشيقح

ماجد فيحان جدعان العتيبيعبدالعزيز خالد عبدالعزيز القاضي
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عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الحمودعبدالله حياد عبدالله العبدالكريم

عبدالرحمن حسن عبدالعزيز بن دريسابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الغنيم

معاذ محمد سعد اللحيدانفيصل خالد محمد خياط

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103979433104300

433104339433104482

433105859433107328

433107404433107708

434100085434100095

434100248434100268

434100300434100558

434100663434100757

335



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل سعود حسين الخثالنخالد يوسف محمد القبالن

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن ال فرحان الشهريحسام عبدالرحمن عبدالله السالم

عبدالله عبداللطيف عبدالرزاق الونيسعبدالمحسن عادل عبدالكريم العبدالكريم

عبد الرحمن محمد عوض دايل األسمريجاسم عبد الحميد جاسم الجدعان

مشعل خالد زامل المطلقعلي فرج علي الوقيتان العازمي

عبدالله كمال سعد المهناعبدالله عزام عبدالله الحمودي

عبداإلله عبدالعزيز زيد أبوتيليعلي محمد علي الركف

ناصر عمر محمد بن حسينزياد عبدالعزيز عبدالرحمن أباحسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100977434101004

434101036434101463

434101684434101710

434101711434101791

434102076434102177

434102245434103413

434104160434104797

434104861434104982

336



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أحمد عبدالعزيز علي الحواسفارس مسفر عبدالله الزهراني

محمد ابراهيم عبدالرحمن الزيرموسى عبدالله محمد الذييبي

يزيد عبدالعزيز عبدالكريم المهناءاسامة عبدالعزيز همدان بن طالب
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عبدالرحيم ظافر عبدالله الشهريخالد ثابت أحمد صالح

نواف عبدالله راشد الرويشدمشاري عبدالرحمن عبدالله السنيدي

محمد رامي محمد ايمن منير الميدانيبندر عبدالرحمن فالح الخمشي العنزي
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فيصل احمد منصور الزغيبيعبدالمجيد عبدالرحمن ناصر الغنام
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عبدالله راضي طالل الفرجعبدالرحمن عبدالله محمد الرواف

فيصل محمد عبدالعزيز العوينعبد الرحمن سلطان أحمد آل خضر عسيري
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سعد عبدالله سعد الملحانرائد عبدالله ناصر الرزوق
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سلمان سعد عبدالكريم المنصورابراهيم حمد صالح السويلم

محمد صالح محمد الزميعأحمد عبدالمحسن عبدالرحمن الجحالن
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عبدالعزيز صالح ابراهيم العريفيعبدالله حازم محمد المزروع

ناصر عبدالوهاب ناصر بن حيدان القحطانيراكان عبدالله سعد الشهراني

وضاح حمد سليمان الدخيلعبد العزيز محمد سليمان الثاقب

مهند مزيد راشد المزيدنواف ناصر عبدالله الجفن

محمد سعد ابراهيم الهمالنسعد عايض علي ال شرف القحطاني

عبدالرحمن محمد عبدالقادر باحشواناألمير سلطان بندر سعود مشاري آل سعود

فهد سليمان ضحيان الضحيانمحمد عبيدالله رفاع الصالحي

سعد عبدالله محمد المرشدمعاذ عبدالعزيز سعد الفوزان
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فيصل محمد عبدالله الخراشيفيصل محمد جارالله آل معلوي الزهراني

مشعل عبدالله إبراهيم األميرمحمد عبدالرحمن صالح السبيهين

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم العثمانفيصل عبد الله محمد الصليع

نواف عبدالله محمد العقيلعبداالله عبدالعزيز ناصر السعدون

حمد عبدالله حمد الربيعهعبداالله عبدالله محمد الصالح

خالد فالح ابراهيم العامرأحمد سعود عبدالعزيز الطمره

عبداللطيف سليمان عبداللطيف الداودعدي فهد ناصر الضلعان

ابراهيم علي ابراهيم اليوسفعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله بن سرحان
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نواف جاسم عبدالرزاق الباحسينمحمد عبدالله محمد الداوود

مشاري عبدالله عياد العلوي الحربيعبدالعزيز محمد ناصر بن معيبد

عبد المجيد احمد عبد العزيز الزهيرنايف محمد عبدالله العيسى

عبدالله سعد عبدالله اللحيدانعبدالعزيز صالح عبدالعزيز السديس

فيصل سامي سليمان الميمانتركي أحمد عبدالعزيز الرشيدان

عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالله الدخيلعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العبدالكريم

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الدخيليحيى حمد عبدالله اللحيدان

عبد الله خالد عبد الله الفوازخالد صالح محمد بن صعيب
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سعد رجعان عبدالله العمري الحربياالسم :

المحاسبةالتخصص :
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365



 

 

 

 

 

 

  إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل الصيفيالفصل خرجيو 

366



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

انس احمد عبدالرزاق الرشيدانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله السلوم

عمر احمد ابراهيم الدخيلمبارك مهدي ناصر القحطاني

وليد زايد سعود المطيريعبدالله محمد عبدالله الحميدان

سعود مشرف احمد العمريبدر صالح سالم باجسير

سعود عبدالرحمن عبدالله العوشنسليمان ناصر حمد القبيسي

عبدالله فهد محمد آل غنامعبدالله ابراهيم عبدالعزيز الشقيران

محمد عبدالعزيز محمد الهدلقمحمد عبدالله غرسان الشهري

عبدالعزيز احمد ابراهيم الرشوديتركي منصور احمد الزهراني
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عبدالعزيز راشد عبدالله الدوسرياالسم :

التسويقالتخصص :

433114059رقم الطالب :
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الوليد عبدالرحمن خليف الراشدمبارك فايز مزيد البيشي

لؤي مازن صالح مطبقانيفارس فايز راشد العنزي

ابراهيم سليمان حمد بن شيحهحمود عبدالعزيز محمد الحمودي

احمد عبدالله منصور العبيدعبدالرحمن فهد عبدالرحمن بن خزيم

محمد سعد هليل الفريدي الحربيعبدالرحمن ابراهيم رميزان الرميزان

نواف مسلم وجب الدغيلبيمحمد سعد محمد العريفي

عبدالمحسن عبدالرحمن محمد العبداللطيفعبدالله عبدالله علي الهاجري

عبدالله عمر عبدالعزيز المرشديسلطان أمير سليمان الريفي
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اسامة خالد أمان الله الصاويسعد محمد عايض آل غوينم

سليمان منصور عبدالرحمن االميرياسين احمد ياسين معجمي

فهد سعود فهد بن جريسنواف حجاب سعيد العضياني العتيبي

عبدالله عبدالرحمن سليمان البطيعبدالعزيز محمد عبدالله الجماز

خالد سعود محمد العاصميخالد سالم سيف بن قاسم

نواف عبدالرحمن محمد الوهيبيهشام سعد ناصر المناع

ريان عبدالرحمن عثمان ابا حسينمتعب عبدالله متعب العصيمي

رائد عبدالله صالح الحسني الزهرانيمحمد ابراهيم زائد الحريري الزهراني
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محمد محفوظ معيذر المعيذرسلمان محمد مساعد السبيعي

فيصل فهد عبد الرحمن الدريعيعبدالعزيز سلمان محمد ال عثمان

محمد خالد محمد الجريبهاحمد صالح احمد الجراح

احمد عبدالعزيز محمد الرسينياحمد موسى سليمان السبيعي العنزي

فيصل عبدالعزيز محمد الضبيبحمد عبدالعزيز حمد الريس

عبدالعزيز حسن علي حنتولخالد إبراهيم علي آل سالم الغامدي

حسين عبدالله حسين ال فردان القحطانيعبدالله عبدالرحمن صالح الحميدان

ماجد حسن جابر ال فرحان االسمريمعاذ عبدالمحسن عبدالله الزكري
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علي عبدالهادي احمد خبرانيفايز عبدالله محمد الحميضي

حاتم ابراهيم مران العنزيمحمد حمد محمد الحاج عاتي

صالح سعد عبدالله بن محيذيفتركي خالد مطلق الحارثي

احمد جدعان مسلم شويه السبيعيعبد الرحمن سعود عبد الرحمن ال الشيخ

فهد محمد عبدالعزيز الشثريعبدالرحمن علي عبدالرحمن المبدل

طالل حسن حسين الجابري الحربيصالح عبدالعزيز صالح آل مطلق الدوسري

عبدالرحمن محمد هادي ال صفيهعبدالعزيز ابراهيم دوشق الناهض

سالم فالح مهدي آل بوظهير القحطانيفهد خالد نجاء العضياني العتيبي
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عبدالرحمن عبدالعزيز عثمان التركيخالد عبدالعزيز بندر آل سعود

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الدخيلمحمد زامل عبدالله المانع

عبدالله فيصل منصور العسافعبدالله يوسف يعقوب الباحسين
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يزيد حامد أحمد الحمودياسر محمد علي الخريجي

عمر عبدالمحسن محمد بن دخيلمعال جمعان معيوض العضياني الحارثي

علي عبدالله علي اللحيدانعبدالله علي عبدالعزيز العضاض

مشعل ابراهيم حمد الحمودينادر خالد مطلع الجابري الحربي

عبدالعزيز غانم عبدالعزيز الغانمأحمد مسفر أحمد ال مسفر العلياني

زياد عوض حامد المخلفي الحربيفيصل فهد محمد الحديبي

نايف محمد جارالله البريديفيصل محمد عبدالله الحقباني
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متعب حمد ناصر الهديبابراهيم محمد ناصر العبدالله

سطام عايش علي العوني المطيريمشعل عادل عبدالكريم اليحي

يزيد فهد عبد الله الجريسيأحمد عبدالله وحدان الرشيدي

فارس صقر فارس الغربيوليد عبدالرحمن محمد الحمودي

عبدالعزيز خالد حمد العسكرعبد الرحمن احسان محمد البشيري الزهراني

عبدالله برجس عبدالله السهليالوليد خالد يوسف الفضل

مساعد محمد عبدالرحمن الهريشعبدالله سعيد محمد الحمراني

نواف مرزوق محمد البشيري الزهرانيعبدالله مرزوق محمد البشيري الزهراني
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مؤيد عطالله عبدالله العيافمحمد مرزوق عيسى المطرفي العنزي

عبدالرحمن سليمان حمد السالمعبدالعزيز نواف مطلق الدويش

عبدالله زيد عبدالله الشنارمحمد بندر محمد الصقهان

هباس خالد نايف  الهباسعبدالله حمد محمد الحسون

فهد ناصر سعد بن فردانتركي عبدالله حسين النهاري القحطاني

فيصل عبدالرحمن سعد الهدلقعبدالله رشيد ناصر البراك

علي عبدالله علي العيديعبداللطيف توفيق شهيل القعود

مساعد بندر عبدالمحسن القناويابراهيم محمد ابراهيم النافع
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فيصل مانع قناص العنزيبندر محمد فرحان الشمري

عبدالله خلف مطلق الشمريحمد احمد حمد المزيد

عبدالمجيد محمد عبدالله الدبيانماجد فهد مقحم العتيبي

هيون سو  كيمناصر فالح دغش القحطاني

عبدالرحمن سعد صالح المسندماجد تركي عيد العتيبي
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غالب سعود غالب الحربيريان فوزان صالح الحربي

منصور سعود غويفل الشيباني العتيبياالمير مشعل سيف الدين سعود ال سعود

عبدالعزيز أحمد عبدالرحمن آل الشيخعبدالكريم محمد عبدالكريم الزهراني

منتصر سعد حمد الغويريعبدالرحمن غويزي ساير العتيبي

عبد العزيز راشد عبد العزيز الراشدسامي يوسف إبراهيم السليمي الحربي

عايض عويض عايض العضيله المطيريمساعد صالح حماد العقل

وليد سليمان محمد الغريريعلي محمد ابن غويد ال دهان الغامدي

عبدالرحمن ابراهيم عبدالله الهنيديمشعل حمود صالح الحصيني
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ماجد سالمه هذال القحطانيبدر عبدالله ابراهيم المقيل

مهند خضر عايض البشيري الزهرانيمحمد سعد عبدالله النويصر

فيصل رباح محمد الفريديعبد الله عبد العزيز خلف سمحان

عبدالرحمن عبدالله أحمد الجريويسلمان جهجاه نايف بن حميد

فيصل محمد عبدالعزيز العقيلبسام زبن عذال السبيعي العنزي

هاني ناصر محمد الراشدفيصل ابراهيم سعيد آل جمعان القحطاني

محمد جاسر عبيد الجبلي المطيرياحمد عبداالله احمد الكحيل
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نواف خالد ضيف الله السعدي الغامديناصر بدر صالح النجار

زاهد الله    سيد رحمنسهل حميد حامد المرواني الجهني

محمد خالد محمد القذالن العجميحمود صالح فهد المزروع

محمد سعيد محمد الزهرانيسلطان صالح عبدالكريم العقيل

مازن سعد عبدالمحسن القويفلعبدالله محمد سعد بن مسلم

عبدالكريم علي عبدالرحمن المديدراكان خالد احمد العمري

حمود ظافر بداح السحيمي القحطانيسلمان سعد ابراهيم المفرج التميمي

بدر فواز محمد العشيويعبدالله خالد عبدالله بن بخيت
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تركي خالد تركي التركيبدر صالح مساعد االحمدي الزهراني

زياد عبدالله ابراهيم الصميتفواز رجاء عوض السبيعي العنزى

طارق فهد وهق السهليمحمد عبيد علي آل فجيحه اليامي

تركي حمزه علي الحمزهنايف محمد فهاد العلياني

ريان عبدالرحمن حمود الدخيلعوض سعيد مسفر الوادعي

صنهات سعود صنهات الثبيتي العتيبيالوليد خالد عبدالله التركى

عبد الرحمن سعد عبد الرحمن بن شعيلعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الدريس

بندر خالد عبدالرحمن الدايلعمار جبير زائد الحنوشي المطيري
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فيصل صالح عثمان الفوازمحمد صابر حسن خان

محمد عبد االله محمد النشوانعبدالكريم عيد مليحان السبيعي العنزي

علي ناصر علي العثمانعبدالعزيز سعود عبدالعزيز الجارالله

تركي ناصر محمد الجمالين السبيعيعبد العزيز سليمان سعود السياري

عبدالعزيز عبداالله صالح الشويعرمحمد منصور عبدالله الرشود

عبدالهادي جارالله هادي آل غوينم القحطانيعبدالرحمن عبدالله عثمان الخراشي

بدر صالح حسين العواجيحمد محمد حمد ال صالح

احمد سليمان علي العسافمحمد ناصر محمد الجمالين السبيعي
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عبدالله تركي خلف الكدادي الهاجريتركي سعد علي الدوسري

عبدالرحمن عثمان عثمان الحقيلسليمان سعد عبدالله المدلج

عبد العزيز سعد عبد العزيز الخنينعبدالعزيز صالح حمود الفيصل

عبدالله سليمان صالح الدخيلعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الرويشد

تركي فهد راشد الموينعسامي سعيد ثايب المطيري
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بدر محمد علي ال الشيخسلطان محمد فهد القحطاني

عبد المجيد محمد عبد الله ال بكروليد غازي بجاد العتيبي

صالح فهد صالح العوضثامر احمد صالح الثنيان

عمر عبدالله احمد آل مصالي الغامديعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الخنين

عبدالله حمد طائع الشالحي المطيريسعد سليمان داوود الداوود
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تركي خالد محمد النشوانمحمد عالي عياد المرشدي العتيبي

عبدالمجيد احمد عبدالعزيز العثمانعمر رشيد راشد المشرافي المطيري

بدر أسامه أحميد العقيليصالح عبدالرحمن صالح اللحيدان

ماجد هايف ماجد الدويشعبدالعزيز عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار

زياد عبدالله محمد الكليبيزبن عبدالرحمن صقر العتيبي
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 سلطان سعود فهد آل فرحان آل سعودعبدالله راشد عبدالرحمن الراشد

عبدالعزيز خميس سعيد بن ماضيبسام زيدان علي محمد
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علي احمد محمد الفهمي الزهرانيابراهيم علي ابراهيم الفقيه

هشام عبد الله سعد العنقريعبدالله علي عبدالله العشبان

محمد عبدالله براهيم البالليمحمد عبدالله صالح الحربي

فيصل عبدالله محمد العصيمى العتيبىعبدالله محمد شهيل الشهيل السويد
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بندر سامي سالمه المهوسعبدالعزيز جابر عقيل علي

عبدالملك علي عبدالله التركيرائد عبد الله صالح العسكر

محمد عبدالرحمن حمد الغفيصفواز علي عبدالله النويبت

أنس سيد محمد ساداتي الشنقيطيمبارك عبدالله مبارك البريك

رامز عبدالله عبدالعزيز الحميضيعبدالملك ناصر ابراهيم المرشد
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مصعب يوسف عبدالله العقيلفهد علي سعد الحميد القرني

طارق أحمد محمد الفوزاننواف ناصر مذكر آل قنفذ
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احمد عوض صالح العمريعبدالعزيز محمد عيسى الحميان

وليد محمد خليفه العمري الخالديسعود اسعد خالد اسعد

عبدالله عبدالحكيم عبدالعزيز الوكيلمحمد سحمان سعود المحلفي السهلي

ماجد عبدالرحمن علي المحياعبدالعزيز سعد عبدالعزيز الراشد

سطام محمد سليمان الصقيهيمعاذ محمد على العامر
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عبدالعزيز محمد حمد السحيبانيصالح عبداللطيف محمد العبداللطيف

عبدالله محمد سعد الصقر الحقبانياحمد شافي عادن القاسمي الظفيري
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احمد ابراهيم علي اللحيدانفهد مقعد عبيد العمري العصيمي

عبدالله مقبل محمد المقبلإبراهيم حسن عبد الله الرشيد الباهلي

احمد عبدالله محمد الحافي العتيبيظافر سعيد معجب المذايير الشهراني

ناصر سعود ناصر الصميلي السبيعيعبدالعزيز عبدالله سعد ال الذيب الشهراني

نايف عبدالله محمد الهزانيطارق سعيد عمر بايزيد
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عبدالله أحمد عبدالله الصويلحسلطان ناصر سليمان الهذال

عبدالله خالد عبدالله الدغيممحمد عبدالحكيم محمد عساكر

يزيد ناصر هشال آل هشال الدوسريفهد عبدالرحمن عبدالله الزكري

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الطريقيمازن محمد سليمان الجماز

فيصل خالد سعد المقريمحمد سعود صالح الطريفي
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حسن احمد محمد آل مرزم الشهريعبداالله محمد عبدالعزيز الهويمل

منصور مبارك علي آل بيضه الدوسريعبدالله محمد عبدالله الخميس

عبدالعزيز فهد صالح الدويسيفهد عبدالرحمن سعيد ابو ملحه

عبد الله جالل محمد المباركفواز زيد عبد الله بن خثالن

أيمن غرم الله عبدالله الغامديفهد ابراهيم عبدالرحمن الربيعه

نواف عبدالرحمن صالح العبيالنمشعل محمد سنيد السنيد

ريان عزام عبدالله بن طالبعبدالمجيد عبدالعزيز احمد الزمامي

سلطان مرزوق عيران الهيضلعبدالعزيز ناصر عبدالله اباالحسن
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101864433103379

433104190433105981

434100666434100692

434101138434101271

434101670434101733

434101935434101998

434102019434102645

434102655434103029
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االسم :االسم :

االسم :

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الدغيثرماجد هشام عبدالعزيز المرشد

خالد محمد عبدالقوي محمد عمراحمد جابر يحيى سحاري

عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز السيفسعيد مبارك سعيد سالم الهوطلي

ناصر عبدالعزيز ناصر لبدهاحمد يوسف اكرم بارودي

عبداالله عبدالله زيد مخيلبفواز وليد عبدالجبار المقيط

ابراهيم فهد براهيم الفريحعبدالعزيز سرور حسن الزهراني

احمد عبدالله حمد السحيبانيعبدالرحمن خالد عبدالرحمن باشراحيل

خالد عماد خليل غوله

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434104079434105098

433105689433107398

433107438434101822

434107841432100042

432100859432106285

433104789433105121

433105691433106766

434103766
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد ابراهيم محمد ابونيفسعد حمد سعد التريكي

ناصربن فهد عبدالعزيز الحنايا الدوسريراكان محمد فهد الباهلي

فهد حمد عبدالحكيم الدعيجرائد عبدالرحمن عبدالله الغامدي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفهيداحمد نايف ابراهيم المرشدي العتيبي

عمر عبدالعزيز علي الحيدريعبدالله سعيد سعد آل سحيم

بدر ماجد ابراهيم تكرونيسعد عبدالله سعد الفاهد القرني

راكان سعيد هادي آل هادي القحطانيفيصل عبدالعزيز ابراهيم الدهمش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

433100599433104587
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434104369434104477

432101083433102537

433105146433105779

432102265434102883
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل مطلق عقيل البقميسعد عبدالمحسن سعد النفيسي

فهد حميد محمود جمعانايمن علي سعد العنزي

سطام فهد راشد الهذيلمحمد حمد علي عاتي

محمد احمد عبدالعزيز الشبريعبدالعزيز محمد عبدالرحمن المشاري

محمد يحياء مقرن الشيخفيصل ابراهيم صالح القرناس

عبد الله عبد العزيز محمد الجهنيسطام ابراهيم محمد رضيان

عبدالرحمن ناصر عبدالله المنصورأسامه احمد عبدالرحمن المغيصيب

مازن سعيد محمد الجندبي الزهرانيعبدالله ناصر احمد اليحيى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432104764432106801

432107176432107766

432108470433100195

433100917433102256

433102822433104531

433105569433105709

433106230433106697

433106973433107514
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد ابراهيم الشايقيعبدالمحسن محمد عبدالعزيز آل الشيخ

باسل سعد علي ال فايع القحطانيحسن خالد درويش عابد

عبدالله فهد عبدالله الغانماحمد حسن احمد ال صديق عسيري

شاكر حامد طميران الذيابي العتيبيسلطان مطلق شخير الدعجاني العتيبي

امجد ظافر مناع آل طبق العمريالوليد ابراهيم محمد المزيد

ثامر عبدالعزيز سليمان السقاميعبدالمجيد حامد مستور العضياني الحارثي

مهند خليفه عبداللطيف السعيدممدوح مسفر عبدالله آل فواز الدوسري

عبدالله حماد عبدالله السويدمحمد متعب فهد آل متعب الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433114014433114189

434100178434100417

434100454434100798

434100887434101078

434102052434102389

434102418434103224

434104221434104223

434104507434105574
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

مازن سعد سعد المشعانعبدالعزيز رياض يوسف المقيط

سلطان فهد عبدالعزيز السلطانعبدالرحمن محمد عبدالله الراشد

محمد بندر محمد فقيهيفيصل إبراهيم عبد العزيز القضيبي

عبدالمجيد عبدالله عبدالعزيز السيفمساعد محمد مساعد الخزمري الزهراني

وليد ابراهيم عبدالعزيز بن زاملمحمد مبارك محمد الموح

تركي فهد علي المطيريمحمد احمد عبدالوهاب المغربي

سعود عبدالله سعود المهيزعمشاري محمد عبدالله الخماش

حمد خالد حمد ال عاطف القحطانيمحمد فهد محمد الدميخي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقيعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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434106040431110226

431114067432104380

433100938433102870
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434102752434102846

432100224432102741
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433104026433104688
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مشعل عائض محمد دحمانعبد الرحمن عثمان عبد العزيز الحقيل

سعود عبدالرحمن عثمان الراشدفارس محمد عبدالعزيز الزهير

وليد محمد علي آل داحه القحطانيفايز محمد فايز الدوسري

تركي محمد علي الخشانمحمد سعد مبارك حيالن

فيصل فهد خالد السماري الهاجرييونس صويع محمد ال مقرح القحطاني

عبدالرحمن مرزوق مبارك المرزوقمحمد مساعد محمد ال متعب العلياني

الوليد ابراهيم سعد ال شبرمحمد جمال مرزوق البلوشي

معاذ خالد ابراهيم السلمانعبدالعزيز عبدالوهاب محمد ال حبيش الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

االنتاج الحيوانيالعلوم في الهندسة الزراعية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433104863433106566
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434170252430106694
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علي محمد محمد األمين الصغيرمشاري محمد صالح الوابل

عباس ناصر سعد ال مريطفيصل صالح فهد بن سلمة

فهد سلمان فهد السبيلراشد خالد راشد السكران

عبدالله مطر برجس العتيبيعمر عبد الباسط عبد الكريم المؤمن

عبدالله ناصر عبدالرحمن الراجحمحمد سالم عمر بادخن

سطام فهد صالح هديبعبدالكريم ابراهيم عبدالمحسن المسند

خالد محمد سعيد الخياطبدر حيدر عبدالرحمن الحيدر

الوليد علي حمد الكويكبي الرويليثنيان احمد ابراهيم الثنيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104742434107714

430107992431104804

432102187433104029

433104324433104514

433106085433114217

434100036434100263

434100553434101624

434102467434102854

477



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ محمد عبدالله الحميديجاسم ناصر جاسم الغيالن

عبدالله سالم ابوبكر باوزيرعلي عبدالله علي العصيمي العتيبي

بدر عبدالرحمن رامس آل فاضل الشهريسليمان عبدالعزيزبن سليمان المقرن

راكان محمد سعيد العيسلطان ناصر فهد المغيصيب

سلمان عبدالرحمن سعد ال شعالن القرنيصالح منصور صالح السيار

نواف عبدالعزيز عبدالله الجمعانمحمد سالم محمد المزروع

احمد امين احمد عبدالرحمن باوزيرعبدالرحمن ناصر صالح الوشمي

عيسى باحل عيسى التريباني الشمريسلمان سالم سعيد باهمام

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103424434103819

434104560434104826

434104851434107715

434170219435101680

435101800435103452

435104166435105169

435105455435107404

434100682434102919

478



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النعيمهمحمد بدر محمد الفرج

عبدالمجيد محمد علي الصبيسعد عبدالعزيز سعد الغانم

سلطان محسن سبيل قالدي الرشيديعبدالله فهد عبدالله العجالن

فيصل صقر سعود الغامديسعود اشريده علي الكويكبي الرويلي

معاذ سعد محمد الشهرانيعبداالله محمد عبدالعزيز الجالجل

محمد فيصل محمد الهزانيعبدالعزيز ابراهيم عبيد المفرجي

ريان حمود عماش الزرزورعبدالله مريع علي آل بودبيل القحطاني

فيصل فهد عبدالعزيز السليمانعماد عبد الله عبد الرحمن الفالح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106475435100253

435100795435104810

432103499433101686

433102375433103803

433103839433105734

434100162434100257

434102507434103779

434104677434106235

479



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد فهد محمد بن هديبسعود محمد عبدالله بن دخيل

خالد احمد جارالله العبيدريان حسون صالح الحسون

عبدالرحمن عبدالله علي الكثيريعلي عبدالله محمد الموينع

فارس اسامه حسن سرديديفيصل غانم شمسي السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434160065435100921

435101510435101865

435101873435102806

435103290435106842
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبد الحكيم دليم عبدالله القحطانيرامز عبدالعزيز ناصر النصار

راكان محمد رافع ال سلمان العمريعبدالرحمن زاهر علي المغلوث

ريان فهد ناصر العودانسلمان حمود سلمان العوني المطيري

سعود علي سعيد الحسني الزهرانيمشاري احمد عبدالله جديد

ريان عبدالعزيز راشد العسعوسفارس عبدالمحسن عبدالله الثنيان

عبدالله ابراهيم عبدالله الدكانعبدالكريم عمر عبدالكريم الشويعر

عبدالمجيد محمد ظافر الشهريطارق ماجد قبالن العتيبي

االمير سلطان بندر محمد آل سعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم االنتاج النباتي

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434104613432100401

433100379433100537

433104876434100645

434101308434101473

434103138434105807

435101475435107737

434102269434170021

435106942
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساير سعد فهد العلوي الحربيعبداالله عثمان محمد الهزاني

محمد يحيى محمد الحسينميرنس   سكريلي

معاذ علي حسن آل صالح االسمرييزيد عبدالله محمد الدواس

محمد . . زينصالح مسفر سعيد العطريز القحطاني

فراس عبدالله صالح البراكنور   سليس

زنغبا   عبدالمجيدعطاء الله حنيف  عبدالسالم

عبدالرحمن سالم عبدالله آل محسن العليانيمبارك عبدالله مبارك المواش

حاتم عبدالله غزاي السميري العتيبيبدر محمد إبراهيم فقيهي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107767433104303

433108006434100619

434100780434101849

434102440432107987

432108067433106975

433107939433107950

434100777434103924

434105629434106512

484



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محمد خليف الشمريما تونغ   هوا

معاذ محمد يحى العيونيشادي فتح الدين . بيانوني

بابانوف   مرزاقول بيكعبدالكريم حميد طعمه االسلمي الشمري

ما   شوايبرويز عالم . الطاف الرحمن

عبيد الرحمن   بن عبدالحنانجاويد   أحمد

فارس ماطر شبيب الدغيلبي العتيبيقطب الدين ابرار  احمد

عبدالله أحمد خميس الزهرانيلي تشن . قوه

عبد الرحمن ناصر محمد سحيالن العريفيفيصل محمد عتيق الرحيمي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

تربية بدنيةالدراسات االسالمية

التربية الفنيةالتربية الفنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107557434107597

434107885434108533

434160183431106605

432107984433107831

433107933433107938

433108305434103173

434107555431104955

434102916434103022

485



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد حمود مبارك الرجبان الدوسريمحمد حسن شيخوه ال شيخوه العمري

عبدالمجيد ابراهيم عبدالله المنقاشراكان ناصر عبدالعزيز الحسين

تركي عبدالله سعيد ال ضبعان االحمريوليد عبدالله محمد بن رشيد

عبداالله صالح عبدالله االحمريسامي سعد عائض ال مقبول الغامدي

حمد صالح حمد الروضانمحمد فرج سالم الحربي

عبدالرحمن سلمان علي الفيفيسعيد عبدالله سعيد آل قانع

عبداإلله محمد ظافر آل ظافرعبدالله جريبان عبدالرحمن آل سعد القحطاني

وليد ابراهيم شداد العمريمحمد عبدالعزيز محمد ال عجالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103497434103952

434104411434104689

434105500434106515

434107317434190354

432102653433105895

433106207433106676

434100497434100580

434101985434102496

486



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد ضيف الله مطلق العضياني العتيبيمشعل فهد محمد الغفيلي

ابراهيم خالد عبدالعزيز النفيسهمعاذ عبدالله عبدالرحمن المحرج

وليد ناصر علي فتحيبندر سعود محمد بن بتالء الحربي

عبداالله سالم بادي القزيزناصر عبدالعزيز محمد الخميس

محمد علي فهد المنقوروليد عمر محمد العصيمي العتيبي

خالد محمد عفاس العتيبيخالد عبدالرحمن محمد األحمد

مصعب عبدالرحمن سليمان الهويسينعبدالكريم   جنساروف

علي عبدالله علي الهويرينيمحمد عبدالله حاجي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102681434102735

434102738434103282

434104323434104789
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عبدالعزيز خالد عبدالعزيز بن شاهينمحمد عبدالمحسن محمد الدايل

وليد منصور حمود الطريقيحمد ماجد حمد المنيع

عمر محمد مشرف الشهريوليد مناحي كميخ المريخي

محمد خضر مخضور  الحارثيابراهيم ناشي محيل العتيبي

عبدالمحسن هالل عابد المقاطيعبدالرحمن حسن حسين  الفيفي

سلطان فالج عائض العضيله المطيريتوفيق سلطان خالد الحربي

محمد بندر علي الطوخيعلي عيسى علي بن سلطان الشهري

فهد محمد عوض المالكيماجد جابر جبران الحارثي
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزيد سعود عواض الصالحي الحربيعبد العزيز محمد عبدالكريم عمير

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الغريرينواف عواض معوض الهجلة المطيري

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن بن مهيزعصالح علي محمد شليان آل بالحارث

احمد سعيد هندي العبدلي الغامديعبدالرحمن جمعان حسن الحسني الزهراني

عبدالله ابراهيم احمد العبدلي الفيفيفهد أسامه أحميد العقيلي

عبدالعزيز محمد عبدالرحمن العبداللطيفمصعب ابراهيم سليمان الماجد

محمد ابراهيم محمد العريفيسعود مطر زائد السليس العتيبي

عبدالرحمن صالح محمد الجبري الخالديعبدالرحمن ابراهيم أحمد الخزمري الزهراني
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التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات
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434105571433105560

434102774434104428
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434104471434106002
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433104774434102363
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز مفلح عوض البدري االءشجعيمسفر سلطان مسفر المهداني القحطاني

عبدالله احمد عبدالله آل محفوظ االسمريعبدالرحمن شعالن عون ال حريسن القرني

عبدالوهاب محمد عوض ال ربيع االحمريريان علي عبدالرحمن الرضيان

بدر زعل عقال الحنيني الحربيمسعود عبدالعزيز سعد بن تويم

بالل عبدالله أحمد السويلمعبدالله محمد ذاعر الوهبي الحربي

بدر صالح عبدالله الصويلحخالد علي عبدالله العمري

حسام محمد حسن الشهريابراهيم عبدالله ابراهيم العيسى آل حسين
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الحاسب اآلليالرياضيات

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية
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434105504433110349

433102479433103440

433104092433105136

433107120434100168

434101082434102869

434103397434103432

434105440434190028
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

مختار محمد  جبريليحي يزيد جابر المشنوي الفيفي

تركي عبدالله سائر الفريدي الحربيريان عبدالله سعد الحسينان

خلف محمد حزام الدوسريجاويد مصطفى محمد مصطفى

عبدالرحمن سعد محمد الدوسريمحمد األمين  فاتي

محمدي   كواندافيصل عبد الله ابراهيم العجالن

فهد حزام محمد القحطانيابوبكر انفاسكو  كمارا

يوسف عبدالله محمد المنصور العبداللهصالح سعد عبدالله الصميت

أحمد باسل عبدالقادر المكينزيانس عبدالعزيز علي النقيدان
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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433106942433107951

434103948434106571

434107858432101093

432107909433101955

433106738433107925

433107955434100488

434101268434102047

434102402434102822
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محمد عبدالصمد عبدالمحسن السهوابراهيم محمد عبدالله الراشدي

أديب صالح سليمان العبيدانعبدالعزيز هادي علي نهاري

عبدالرحمن حمد ابراهيم الصبيحيزياد بدر صالح العسكر

عبد العزيز سعود عبد العزيز الحميص التميميعلي محمد عبدالله الشعالن

احمد أدم  عبداللهاحمد مسيلم مسفر العديني

سلطان عطاالله مسعد المطيريموسى   سيدي

ايمرون   ايرنيمما كه  تشون

ما   موكيانعماد الدين جمال  الدين
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الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية
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434103219434104104

434104119434105814

434106013434106843

434106960434190042

435101191431106633

432107934434107114

434107554434107748

434107860434107861
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عامر بخيت ظيف  الله الودعانيسليمان مسيلم مسفر العديني

ياسر سعد عبدالله الحساويفالح حسين فالح الدوسري

محمد قبالن وهف الجروي القحطانيعبدالرحمن فهد ناصر بن عبيد

عبد الله صالح سعد الحصانعبدالكريم علي عبدالله آل عزان عسيري

عبداالله شاهر شنيف العتيبيعبد اإلله محمد عبد العزيز الحصان

موفق جري عبدالمجيد الجبيل المطيريراشد محمد راشد الرويس

صالح حمد صالح المنيعيتركي سعد حويدر العزه السبيعي

فهد عبدالرحمن سعد الهديانابراهيم حمد محمد ال جبرين
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تربيه بدنيهالدراسات االسالمية

التربية الفنيةالتربية الخاصة

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية
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435101185430103176

427103133432107686

433102338433102645

434101251434101402

434103182434105133

434106821434107175

434107485434190010

435100801435102232
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نايف عبدالعزيز سعيد القرشي المالكيعبدالرحمن عبدالملك عبدالرحمن الغيث

سعد فهد سعد الفهدسالم ابراهيم مدهش المجادعه الدوسري

عبدالله عبدالرحمن محمد الحوطيعبدالعزيز ماجد عبدالعزيز السكيري

وليد هادي حسن صامطيياسر جهيم صالح السالمي الحربي

عبدالرحمن سالم جروح الجعفري العنزيسلطان فهد سعد بن سنبل

مطيران السندي عويد الشمريمشعل خالد نغيميش العبيدي السفياني

خالد عبدالله سعيد االحمريسعود ابراهيم عبد الله الرشيد

طالل عبدالوهاب طالل الحريبيمشعل صالح سعيد الزراق
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التربية الفنيةالتربية الفنية

علم النفسالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس
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435100604435100866

495



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راشد عبدالعزيز راشد الغنيمعبدالرحمن محمد حمد ال حسين الدوسري

محمد حسن جعفر الهاجوج النخليعبدالله ناصر ديقان المخلفي

فواز محمد عبود القحطانيمحمد عمر يوسف باشميل

خليل مناحي سلطان بن هدالنعلي سعود علي المساعد

عبد الله عبد العزيز ابراهيم بن موزانعمر فالح منير الحارثي

عبد الله ناحي مسلم الهجله المطيرياحمد محمد احمد الفراج

سعود نامي عبدالله النفيعي العتيبيمحمد عبدالله محمد النمر الدوسري

عبدالعزيز محسن عبدالعزيز آل محسنحمد ناصر حمد القحطاني
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التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية
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435102828435104119
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االسم :االسم :

ميكائيل   واغادوغومصعب   شاه

يزيد عبدالله محمد الربعخالد عبدالخالق راضي الفارسي

ثامر عبدالرحمن عوض المالكيخالد سعد علي آل فايع عسيري

بندر محمد فالح الشدادي الحارثيأحمد ابراهيم محمد الخضيري

محمد قاسم يحيى االعجمعبدالله محمد عبدالله اليعيش

فهد عبدالعزيز يحى الغامديعبدالمحسن سعيد مبارك آل عصفور

مهند صالح حامد الغامديمحمد سعد سعيد السميري العتيبي
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عبدالله عبدالعزيز سعد محمد القحطانيمحمد مسعد سعد المطيري

سلمان مسحل عباس العتيبيعبدالعزيز جوفان خالد الجوفان

محمد ناصر عبدالله القرينييوسف محمد حنش الحسني الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106102434100502

434101009434102046

434102256434104706

434105540434106557

434160153434190253

435102091435102289

435102795435103175

435105248435106975

500



 

 

 

 

 

 

 

 الطب كلية

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  العامخرجيوا 

501



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن مفلح محمد الشهرانيخالد عبدالرحمن ابراهيم الحديثي

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الشبيبيوليد حمود عبدالواحد الخميس

عبدالله عوض سعيد الشهريزيد احمد عبدالله الحمدان
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عايض خلف عايض العمريعبدالرحمن حمد ابراهيم الراشد

عبدالله علي ناصر القحطانيصالح عبدالله عبدالله الحيدر
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طالل عبدالله عبدالرحمن بن يحيانجبريل ناصر عبدالله آل صقر

موسى علي موسى الزهرانيوليد خالد هايف الشمري

سعد حمد سعد الدوسريعبدالرحمن منصور عبدالرحمن العقيل
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فهد محمد عبدالله الراشدماجد عبدالله اسماعيل ال الشيخ
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102480433102502

433102540433102578

433102617433103008

433103284433103297

433103583433103764

433103869433103874

433103936433103986

433104125433104309

516



االسم :االسم :

االسم :االسم :

ماجد عبد الواسع عبد الغفور اسرارعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الموسى

هزاع شهير هزاع ال دايل الشمرانيبدر حمزه محمد شرف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433104570433105317

433105525433106165
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  طب األسنانكلية 
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1

االسم :االسم : سيف عبيد فواز الحربيعبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز العقيل

التخصص :التخصص : طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب : 433100436433101185

519



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 هـ١٤٣٧/١٤٣٨خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 

520



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد حسن حسين الميموني المطيريخالد منصور داحش عجارم

فايز محمد فايز الشهريفراس علي احمد ال متعب الغامدي

مشاري عبدالله ابراهيم التريكيبندر عبدالعزيز ابراهيم الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم االشعةالتغذية السريرية

العالج الطبيعيعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106097434101351

434100224432100578

434105606429103016

521



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل األولالفصل خرجيو 

522



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شادي عطيه يحيى الزهرانيمهند محمد غيثان العمري

سعود شبيب حمود القديميعبدالله فوزي محمد العوده

سعد أحمد سعد العنقريحسام محمد حسين الرفاعي

عبدالله حمد راشد آل طالباحمد عبدالله احمد السويد

بدر محمد معيض ال سلمان القحطانيعمار عبدالله موسى كعبي

عبدالمحسن ابراهيم مطلب النفيسهنايف شطي مرزوق  الشمري

صالح طالل صالح السرحانياسر عبدالله عبيد الشيباني العتيبي

ريان عبدالرحمن محمد آل ناهض العمريعبدالرحمن وليد عبدالرحمن المسلم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431102618431104125

433100590433105282

433106240434100150

434100203434100750

434101152434101537

434102353434103037

434103263434105687

434106520434106654

523



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداللطيف احمد خالد الديحانسامر عبده محمد ال مغلف الشهري

عبدالله سعيد سعد الزهرانيعبدالله احمد عبدالله بن جمعان

سعد عجب سعد الفهري القحطانيخالد منيع هذال العتيبي

معاذ خالد صالح العوفي الحربيفيصل مساعد عيد الرميح الدوسري

عبدالله عبدالرحمن مسعود الخالدفارس غازي وقيان بن زمال الدوسري

ابراهيم علي ابراهيم العياضيماجد عثمان سعيد الرساسمه

علي صادق محمد السنينيحمود صالح راشد السكران

سعود فهد سعود الدهينهمشاري عبدالمحسن زهيان الجهالني المالكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106656434108012

431102667432100130

432106219433100734

433101858433102718

433105330433106982

434100254434100363

434101974434102211

434102433434102709

524



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالرحمن موسى بن طعيسعمر عبدالله سالم جارالله

موسى سالم جابر القميشي المطيريجزاع سبتي جزاع السبيعي العنزي

عبدالرحمن فهد خالد العتيبيوهيب احمد سليمان العائد

نايف سعد علي المشعانسلطان علي ناصر الحوطي

تركي عبدالرحمن محمد الزياديعبدالرحمن خلوفه عثمان القحمي الشهراني

تركي محمد يحيى قميريعبدالله منصور رشيد المحلسي

عبدالمجيد عبدالعزيز محمد العموديتركي عتيق مبروك الصبحي

عمر ثبيت سفر الشهرانيزياد راشد احمد بن جبيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102798434103385

434104204434100106

434100275434100913

434101112434101217

434101219434101391

434101805434103009

434103501434103988

434105483434106473

525



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد علي محمد الكناني الزهرانياسامه مقبول محمد آل خلوفه الشمراني

مبارك محمد سعد القحطانيفهد عبدالله علي قحل

عبد الرحمن سعيد عبد الله الكثيريأمجد عبدالله عشري الدريس

أنس عبدالله حمد العيديياسر مصلح سعيد العمري الحربي

سيف زعل جزاع عنزيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الفليج

محمد سعيد عبدالله الوزره الدوسريعبد الرحمن عوض محمد الخيبري

إبراهيم عبداللطيف محمد الفوزانناصر مسفر ناصر آل سعد القحطاني

عبدالله هالل علي العصيميفيصل عثمان احمد الربيعه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

تقنية االسنانتقنية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107342434107563

430103437432100771

433100135433101924

434100225434100582

434101630434104173

434106611434106641

433101623434105423

432107753434100255

526



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ثامر عواض هالل الميموني المطيريريان منصور عبدالرحمن الفواز

صالح محمد صالح العجالنمهند حسن عثمان الصومالي

محمد علي ناصر المغرم الغامديمعتز حاتم صنيتان المغيري العتيبي

ابراهيم حمد ابراهيم الغضفانعمار سمير طاهر خوجه

ياسر سعود مقبل العنزيبدر محمد ابراهيم الحجي

مشاري ضيف الله عوض الزايديتميم سعد محمد التميمي

فايز احمد خاتم الدملوكي السلميعبدالمجيد علي محمد السبت

خالد محمد ظافر ال وندان السبيعيفيصل ابراهيم عبدالعزيز المطير الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةعلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100880434106630

434106750433100101

434100068434100217

434101999434102386

434103560434104317

434105175434106844

433100092434100181

434105023434105919

527



االسم :االسم : محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الرباحهاني فهد غالب طريسي الحربي

التخصص :التخصص : العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب : 434106659434106705
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 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله خالد عبدالله الفريحوليد عبدالرحمن محمد أبوبكر

محمد خالد محمد المعيقلمسعود سعد علي آل جخدب الشهراني

تركي عجب ضاوي الشيباني العتيبيفيصل اسامه رشاد درويش

زكريا حمد فهد الغميزفيصل فهد راشد المسعود

طالل عبد الله سليمان الحمدانعبداالله عبدالله سعيد الدوه

ماجد عياده هليل السبيعي العنزيزياد صالح علي البطي

عبدالرحمن ابراهيم علي العقيفيمجد اياد  المؤذن

راكان محمد عتيق الفهمي الزهرانيذيب حسن ذيب الزهيري القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىتقنية طبيه حيوية-اجهزه

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432100110433100249

434100343434100552

434101545434103104

434103429434103664

434104895435100063

435101788435106325

435107587433102771

434100071434100169

530



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زيد ابراهيم زيد القناصسعد احمد سعد الحسني الزهراني

منصور احمد منصور ال بن علي القحطانيعبدالملك منصور راشد الكثيري

خالد سليمان عبدالعزيز المهيلبسعود محمد سعود العمار

فهد خالد عبدالمحسن التويجريممدوح عيادة شعيب الشمري

ابراهيم فهد ابراهيم بن دايلمنصور خالد منصور المسعري

محمد ناصر محمد العرجان القحطانيعبدالرحمن احمد علي الزهراني

أنس خالد عبدالله الورديعبدالمجيد عبدالعزيز ابراهيم الموسى التميمي

سيف علي احمد ابوسيف الزهرانيعبدالله زيد عبدالرحمن ال صفيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103575434106874

434106933435100068

435100102433100144

433107580434100439

434100902434101256

434103378434170126

435100049435100529

435100875435106342
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

انور خليف محسن حميديمعاذ عبدالعزيز محمد العبدالوهاب

عبدالمجيد سلمان عبدالعزيز الشنبهعلي عبدالرزاق علي ادم

سيف سعد رجاء الرحيمي المطيريمهند محمد عائض االسمري

عدي مهدي محمد الجيجكليفيصل علي سليمان الرفاع

احمد عبدالله راشد الحبشانمحمد عطيفي ابراهيم عمودي

عبد العزيز محمد عبد العزيز اليوسفعبدالعزيز عبدالله سليمان الوهيبي

عبدالرحمن طالل منير العصيمي العتيبيوليد خالد عبدالله الحصيني

عبدالله سعود متعب المهلكي المطيريبندر احمد محمد عقدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106553435107874

432100240434101164

434101305434101435

434102143434102303

434102380434105000

435103194435104675

435105796435106720

435106876434100939
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن عايض سحيمان الزغيبي الحربيمهند عبدالرحمن عبدالكريم المنيف

مؤيد خالد عبدالله الهذلولوائل سالم عواض الشالحي المطيري

عبدالعزيز يحيى عبدالله آل يحيىمحمد عبدالله ابراهيم المزيعل

محمد عبدالرحمن عبدالله آل عتيقعيسى الحميدي حمدي الضبيطي المطيري

عمر حسن عبد الله ربيديعقيل محمد عقيل الزغيبي الحربي

محمد علي عبدالله ال ربيع األحمرياحمد يحيى احمد كوشان

سلطان محمد سعيد ال معيض االحمريسعود عبدالعزيز سعود الصقري

أيمن خلوفه سالم الليلحي الشهرياحمد سعود حمد سليمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

تقنية االسنانرعاية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103192434106645

434106923435100079

435100173435100217

435101074435101265

435106616433100418

433103675434100179

434101233435100130

435100819435101282
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي احمد حسين خبرانيعبدالملك ابراهيم عبدالعزيز السعدان

عبدالرحمن خالد ظفر الكليبوليد علي مشرف ال وليد الشهري

عبدالله علي عبدالجليل مهديمنصور هاجد سعد المرشدي العتيبي

تركي صالح سعيد ال عزيز الشهريعبدالمجيد وصيل قطيم العايظات الرشيدي

احمد محمد احمد الشهريعصام موسي عبدالحميد سيد

احمد قائد احمد الجحافيمحمد هالل عايض العتيبي

محمد عمار احمد العالمجمال علي عودة رشيد

عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن العيسىيوسف احمد سليمان السماعيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

علوم االشعةتقنية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101821435104235

435105333435105673

435106337435106338

435106419435106489

435106628435106656

435106728435107393

435107464434100067

434101262435100312
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالعزيز عبدالله العمريفيصل ضيف الله ناجي الضويفري المطيري

عبدالوهاب عبدالله عوض ال مشافينواف غالب دغيشم الدغيشم

سليمان بدر سليمان العضياني العتيبيعبدالرحمن محمد علي التميمي

عبداالله علي سعيد آل مفلح قحطانيمحمد يوسف محمد العتيق

احمد صالح حسين غالبايمن عصام زهير الخالد

عبدالعزيز حسين علي جعبور الحازميفهد طالل عيد العنزي

حسن سالم حسن البارقيعبدالله احمد عبدالله بن جويان

فالح محمد عبدالله ال مترك القحطانيعبدالعزيز عواجي عبدالله بجوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100510435100602

435101418435102019

435102070435104574

435106322435106893

435107385435107392

435107880433101815

433102378434101372

434101593434102474
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فالح غازي فالح العتيبيعبدالعزيز عمر محمد هوساوي

خالد احمد محمد الصوفي  القرنيعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الشنيبر

محمد سعد محمد الشايبفهد عبدالعزيز عبدالله المواش

عمر ناصر محمد الربيعبدر مجري عوض الله العازمي العتيبي

نايف سعد ناصر الصياحيمهند راشد حمد بن ثاري

عبدالعزيز خالد ابراهيم الشماسيخالد عبدالله حسن بن شديد

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الورثانعمر فهد ابراهيم الحبيب

خالد راشد محمد القشيري الشهرياحمد علي ناصر آل ماعز القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103017434106677

434106870434107121

432102867433101843

434101815434107619

435100438435100496

435100816435100865

435101121435101234

435101877435103532

536



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز محيشمشعل عبد الهادي خالد الصنقر

عادل أحمد محمد األسمريسليمان علي سليمان الهزاع

محمد سعيد سلمان السويلمعبداالله عبدالله سعد المهيدب

اسر نواف عسكر السليمي الحربيعبدالعزيز سليم جمعان القاسمي الظفيري

فايز عيد صطالن القعيقعي الرويليحمد عامق جزاع القاسمي العنزي

منصور عبدالعزيز صالح العرفجيوسف النعمان يوسف جوهرجي

نايف قنعير منيع الله العضياني العتيبيسلمان عبدالرحمن صالح القفاري

بسام حسين عقيل خلفعبداالله زهير حسن مرسي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104278435104760

435105608435105714

435105729435106433

435106623433105543

434100335434101798

435101263435104694

435105512435105771

435106863435107478
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هشام خالد عبدالله الشنبري الشريففارس عبدالرحمن حسن ال شعشاع الشهري

رياض عبدالعزيز يحى الفهمي الزهرانيسلطان فهد ناصر الثنيان

خالد خلف هليل الحسني العنزيمشاري عبدالرحمن ابراهيم الصبيحي

محمد غزاي ثامر البديري المطيريعمار ناصر حمد الشهراني

فيصل خالد ابراهيم الهاجريمحمد عبدالرحمن عبدالله العتيبي

عبدالكريم علي معاضه البكريموسى ذيب موسى ال عليان القحطاني

عبدالمجيد عبدالله ناصر البكرانعبد الرحمن سعيد محمد ال عطاف عسيري

زياد رزحان محمد ال سلمان الشهريمحمد عبدالرحمن محمد الزايد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100189434100022

434100038434100058

434100123434100127

434100132434100763

434100866434100965

434101818434102101

434102708434103113

434103353434103770
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر مدحت أنور عليفهد حمد محمد العيسى

سعد علي محمد القحطانيعبدالله احمد علي ال سويد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104499434105200

434105497434106920
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  العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل الصيفيالفصل خرجيو 
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االسم :االسم :

االسم :

فهد عبدالرحمن عثمان العوجاناشرف صالح نعمان النظاري

تركي سعد عبدالله الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :

رعاية االسنانالتغذية السريرية

علوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435107389434104037

432104433
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل عبدالله محمد السعيدخالد عبدالرحمن حسن ال مجادب

احمد عبدالرحمن خالد السديريخالد محمد شرار الجعيد

فهد عبدالعزيز عبدالكريم الغزييزيد علي عبدالله الشايقي

عبدالله عائض عبدالله القحطانيعبدالعزيز محمد ابراهيم دائل

اسامه محمد عبدالعزيز السليمانعلي محمد علي آل فحمان الشهري

عبدالله ابراهيم عبدالله النوفلسعيد علي سعيد آل مجدول الغامدي

يوسف عدنان سليمان العبدالكريمعبدالكريم محمد عبدالكريم السمحان

زياد ابراهيم عبدالله القصيري الحربيعبدالله عبدالرحمن عبدالله بن هديان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

429103679430103136

430103518431100358

431101577431101625

431102025431106029

429103454432104727

433100630433100979

433100996433101513

433101802433101826
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله ابراهيم عثمان الريسيوسف عبدالله عبدالرحمن العبالن

ياسر فالح مثني الحصني الحربيعبدالله أحمد محمد ال شعالن الشمراني

فهد مبارك مجري القحطانيعبدالله محمد عبدالله العقيل

انس ناصر صالح الزايديوسف علي ابراهيم اللحيدان

عبدالعزيز عبدالوهاب عبدالله الشهريعبدالعزيز ناصر جويد الجبيل المطيري

يزيد عبدالله سالم الدوسريحسام محمد فرج التونسي

حمود هندي جديع الحارثيناصر فوزي سليمان العريفي

عبدالملك سعد عبدالله الشايقيصالح احمد حسن الشمراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسبعلوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102354433103317

433103959433104095

433104494433104886

433104891433104925

433105657433106783

434107251432100507

432100618432101193

432103878432106806
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد طارق  محي الدينمحمد سالم عبدالله المشجري

نايف عبدالله محمد االحمريعمر زكي محمود المغربي

خالد جعيدان هجير الثبيتي العتيبيعبدالسالم محمد عبدالرحمن الفيصل

زياد محسن سعد السالمي الحربيمحمد عبدالعزيز عبدالله الشعالن

أحمد عبدالله أحمد الحامديسعد نيف سعد الرويس

عثمان عبدالكريم عثمان اباحسينطالل غالب عواد الخالدي

يوسف فهد رشيد الخمشيعبدالله منصور عبدالله الطريف

خالد ناصر راشد البرازي السهلياحمد عبدالرحمن مطر الضباطي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتهندسة الحاسب

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107058433100146

433100178433101544

433102180433102862

433103083433103513

433104425433106840

433107781432100552

432104304433100743

433101058433101711
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالحميد خالد المقبلمحمد فرحان طرقي شمالني العنزي

عبدالرحمن مساعد عبدالرحمن الجندلريان محمد صالح بخضر

مشاري مؤيد عبدالكريم المطير الصالحفهد سليمان عبدالرزاق الباللي

عبدالرحمن عبد الله سعد الجبرينعلي عبدالله علي الصويلح

بندر مونس مفرح الشمالني العنزيرياض احمد مساعد العمري الزهراني

عبدالعزيز عبداللطيف أحمد المعيوفسعود ذيب بركي العصيمي

عبدالعزيز عبدالله محمد دخيلمحمد سعد ظافر أبو حاوي الشهراني

انس راشد عثمان الجلعوديزيد حمد سعد المنصور

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102595433104310

433107545434100155

434100868434101077

434101631434101652

434101712434102091

434102309434102401

434102530434102676

434103057434103580

546



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منصور محمد منصور ال مضحي الشمرانيفيصل سليمان محمد الغنام

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن العبادعبداإلله عبدالله عبدالعزيز المعيلي

عبدالله محمد موسى الموسىسلطان سليمان سعد العمران

فيصل ماجد عبدالعزيز العيافعبدالرحمن صالح محسن الحربي

عبدالله حسون عبدالله الحسونعبدالله ندى قيران السبيعي العنزي

عيسى عوض سالم بن جبيرمساعد سعد عبدالله سعدان

عبد الله محمد عبد الله الجطيلييزيد درهم ناصر ال الحق عسيري

محمود ناصر عبدالله البكرعبدالعزيز سليمان عبدالله الصقير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103673434104510

434105544432102070

432103928433100863

433101618433102017

433102101433103018

433104193433108235

434100668434100978

434101534434101739
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد راضي مراضي المطيريعبدالعزيز جارالله عبدالعزيز الغضبان

عبداالله خالد صالح المنيعيخالد محمد سعيد بابطين

عبدالملك خالد عبدالله العنقريعبدالله سليمان إبراهيم السالم

نواف علي سالم ال نصيف الدوسريفيصل محمد مشعل المشعل

عبدالله سامي محمد أبانميماجد محمد سعود الداوود

فالح سعد فالح القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434102086434102105

434102552434103028

434104390434104589

434104820434105096

434106019434106058

434106063
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد راشد سعد البقميعاطف حمود فهد البلوي

صالح سليمان صالح السالمابراهيم سعد ابراهيم الضعيان

ايمن حسين سعيد العمريعبدالسالم محمد عبدالعزيز المسند

مشاري طرقي فرحان العنزيناصر رشدان راشد الدخنان الدوسري

محمد عبدالكريم علي المحيسنيعبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن العوين

محمد حمد عبدالله الفوازعدنان شقير عشوي الهمزاني الشمري

احمد عبداللطيف احمد العبيدعمر عبدالعزيز احمد الزهراني

وليد عبد العزيز ابراهيم العوننايف عبد اللطيف عبد العزيز بن خنين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتهندسة الحاسب

هندسة البرمجياتنظم المعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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429104301431102015

431104077431101891

433100149433100478

433103140433107526

434100131434100205

434100376434100737

434100996434101361

434101509434101527
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسامه عبدالله محمد العنزيعبداللطيف عبدالمحسن سليمان الخضيري

محمد عبدالرحمن ابراهيم الشعالنعبدالله محمد محيميد السبيعي العنزي

مشعل محمد عبد الله المدبلناصر حمد ابراهيم الملحاوي

معاذ خالد عبدالرحمن الدخيلعبدالله عبدالعزيز عبدالله العنزي

فهد عبدالعزيز عبدالله الهويشلخالد فهد عبدالحميد الهندي

فيصل مروان حمدي كنانهعبدالله عثمان صالح الدهش

معتصم اسامة محمدنور دوبياحمد مرزوق نحيطر العنزي

يوسف عبدالله محمد سعيد الصحفي الحربيعبدالرحمن فهد الحميدي الدغيلبي العتيبي
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التخصص :التخصص :

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسبعلوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسبهندسة الحاسب
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سعود ابراهيم عبدالرحمن المقبلسعود عايض سعيد النهاري

عبدالرحمن ابراهيم منصور الخميسحمزه عبد الله احمد القريشي الزهراني

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الشايععبدالله سعود محمد الزهراني

عبدالمجيد عبدالله ابراهيم الفارسصالح يحيى علي الزبيدي

يوسف حسين محمد المرواني الجهنيأحمد زايد نائف الدغيلبي

أوس عبدالعزيز ابراهيم الراشدعبدالله علي رشيد الحقباني

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن السهيلعبدالله محمد سليمان العمرو

عبدالرحمن عامر عبدالله الراشدعبدالرحمن مجيب ابراهيم حوباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتهندسة الحاسب
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فيصل عبدالعزيز عبدالله بن سويدانسلطان سعود وجيه فاخوري

عبدالعزيز محمد عبدالله العمارعبدالعزيز عوض عويض المحنا المطيري

محمد عبدالرحمن عبدالله البراهيميوسف فالح لعيبان الشمري

محمد عبدالله محمد بن نصارعبدالله سليمان عليان المخلفي الحربي

عثمان ناصر جارالله الجميلزياد سليمان عبدالله العيسى

عبدالعزيز ابراهيم خليفه الكنهلمحمد طالل محمد الصلته الزهراني

عبدالكريم محمد عوده المحيميدمعاذ بندر عبدالعزيز العمر

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخنينيعبدالرحمن عبدالغفار عبدالسبحان خيمى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات
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رياض سعيد عيظه غودليوسف سعد محمد الروقي العتيبي

نايف محمد صالح السحيبانييحيى عبدالله حسين الهاشمي

يزيد عبدالله عياد المطيريجهز محمد هادي العتيبي

راكان عبدالرحمن اسماعيل رسالنزاهر جالل عثمان ثامر

عبدالله هدالن محمد القوبع العتيبيعناد فهد فهيد العمري الحربي

راكان عيد اعياضه المطيريعبدالملك فهد محمد المرشود

عيسى عكاش مزعل العنزياحمد عبد الهادي سالم الحصان

رياض هاشم نشاء الثبيتيفيصل سعود سليمان أبو هالل
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وليد حمد عبد العزيز السيفمشاري سامي عبدالله النويصر

عبدالله عبدالرحمن جمل المهريوليد عمر حنس العتيبي

عبدالله محمد ناصر بن حسينعبدالمجيد عبدالله صالح الحصيني

عبد العزيز سعد عبد العزيز الداودعبدالله سالم سعيد األجرد

جابر عبدالله محسن آل تميم الدوسريعبدالله محمد حسن الخالدى المالكي

زياد إبراهيم عبدالله الخنينمحمد عبدالله عبدالعزيز الصقيه

محمد خالد سليمان المفرجمحمد سليمان عبدالله بن جبرين

خالد ناصر مضحي الغنامي العتيبيعبدالمحسن زارع سالم العنزي
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ابراهيم يوسف قاسم عبدالقويعبد الكريم عطاء الله براك العصيمي العتيبي

خالد موسى سالم سحاريمؤيد موسى حمد الموسى
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فهد حصيبان فيحان العتيبيمحمد بادي حزام االكلبي

محمد عمر محمد البلخيراشد الحم صالح السنيدي

عبدالله عبدالعزيز عبدالله بن ورقانكايد عبدالهادي جفين القحطاني

احمد محمد عبدالله اللحيداناحمد سمير علي اليماني

حسن علي ناصر الوزرهطالل ناصر محمد ابوحيمد

محمد سعيد راجح الغامديعمر عبداالله محمد آل محمود

خالد صالح سليمان الشماسيعبدالرحمن محمد علي ال جميع الغامدي

مشاري حماد عبيد الشويشمشاري مشهور سليمان دريس
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علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات
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مشاري سعود محياء الميزاني المطيريعبدالعزيز احمد عبدالعزيز آل الشيخ

سليمان احمد سليمان الدغيمفيصل عبدالله سليمان السيف

تركي سلطان فهد المدبلمشعل سلطان علي السيف

ناصر سعد محمد دهام ابوثنينفالح محمد فالح ابوثنين

عبدالله محمد عبدالرحمن المنيععبدالعزيز ابراهيم عبدالله الحبيب

باسل عبدالله صالح العبديعلي سعيد أحمد الحامدي

عبدالرحمن نصر الدين عبدالله ريكليزياد محمد عبدالرحمن السمحان

عبدالرحمن صالح محمد الغيثاحمد عمران محمد صالح
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علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

علوم الحاسب والمعلوماتعلوم الحاسب والمعلومات

هندسة الحاسبعلوم الحاسب والمعلومات
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نايف حسين حسين طميحيمحمد علي محمد القحطاني

بندر حسن احمد شتيفيناصر منصور عبيد ال فرجان الدوسري

أيمن صالح أحمد صالحسعود ماجد فيحان الدلبحي العتيبي

عبدالله عبدالرحمن علي الحضيفمعاذ علي محمد المحيسن

فواز عبدالعزيز عمر بن دايلخالد مقعد شجاع البقمي

صالح محمد عبدالله البراهيمخالد عيسى فتح الدين عقيلي

عمر محمد علي الجرباءسامر سمير انور محمد علي

محمد عبدالرحمن عبدالله الحبسفيصل عبدالله عثمان الجاسر
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خالد خليفه عبدالرحمن الرويسمحمد عبدالله صالح الغامدي

طارق محمد حنش آل مناع عسيريمحمد حماد محمد النمي

نايف فوزان عبدالعزيز المحاربماجد حسين ناصر العاطف القحطاني

رشيد سعد رشيد الخثالنسلمان منصور عبدالله الجويعي

يوسف عبدالله عبدالرحمن المانعمشعل عبدالعزيز عبدالكريم المنيع

محمد عبدالعزيز عبدالوهاب النفيسهعبدالرحمن محمد عثمان األحمد

زياد عبدالرحمن ناصر الماجدعبدالله سالم عبدالله بن بكر

سعود علي حسين النهاري القحطانيمحمد عماد حمد العسكر
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عمر يحيى ابراهيم الفوزانسعود حمد ناصر الماجد

يزيد غرم الله خضر الحسني الزهرانيعبدالله عبداللطيف عبدالله الحركان

عمر عبدالعزيز صالح الرويسسلطان عامر عبدالعزيز الشمالي

ابراهيم ناصر ابراهيم الحيدرينواف خالد فهد الحميد

عبدالله صالح احمد الجراحمحمد عبد الله محمد المشعل

محمد مرهف محمد المدنيخالد فرحان كسار السبيعي العنزي

عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الشهوانبدر عايض غازي المهلكي المطيري

عبدالكريم صالح عبدالرحمن الزاملعبدالملك يحى علي رفاعي
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حاتم محمد عطيه الرحيليمنيف بدر حريبان الشيباني العتيبي

مفيد عبدالقوي عبدالرب عبدالجباروليد إبراهيم إبراهيم الهاجري

عبدالمحسن علي حيدر آل معامريه السهيميخالد عبدالرحمن عبدالعزيز االحيدب

محمد عبدالعزيز حميد الحميد
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فهد مناحي محمد النتيفيسلمان ابراهيم محمد البازعي

عبدالعزيز ثوينى سليمان الثوينىعبدالمحسن مبارك محسن الثميلي

محمد خالد محمد الحقبانيخالد عبدالرحمن حمد الثواب

عبدالعزيز محمد خالد اليمنيطارق مهنا عبدالعزيز الطريري

فهد سعيد عبدالعزيز الدوسريحمود عبدالعزيز حمود العبيدالله

حسن محمد حسن الرويبخ القحطانيعبدالله محمد علوش  الشمري

حمود محمد حمود النفيعيانس عبدالله علي الشهري

سعيد سحنون عبدالله القحطانينواف عبدالرزاق محمد بابقي
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ابراهيم عبدالكريم يعقوب حبيب اللهفوزان محمد فوزان السويلم

ناصر عبدالعزيز ناصر اليحيعلي شايع علي القحطاني

عبدالرحمن محمد ناصر التماميأنس علي عبدالله العبود

عبدالله احمد عبدالرحمن الزيربدر احمد محمد العثيمين

عبد االله احمد عبد العزيز الشلهوبفيصل خالد صالح الدهش

تركي عبدالرحمن رشيد القاسمابراهيم علي ابراهيم الفرحان

فيصل محمد ابراهيم الشثريعلي محمد علي الربعي

نواف عبدالله ابراهيم العرينيعبدالله محمد زويد الهجله المطيري
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فايز غالب رجاء الله العوني المطيريسالم علي سالم الزبيدي

ماجد سعيد محمد ال عليمحمد عبدالمحسن ابراهيم الصميخي

نايف محمد سعيد ابوهتلهعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الخرعان

صالح بدر صالح الشامخعبدالله راشد عبدالله ال عيسى

ابراهيم حمود محمد العسيمىعبدالله محمد عبدالله البطي

وليد عبدالله سنيد الفنيسانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السياري

خالد حسين احمد غبيشعبدالعزيز محمد عبدالله الغامدي

عبدالرحمن علي محمد العمرعبدالملك محمد علي القحطاني
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عبدالعزيز عماد عبدالعزيز الميمانعمر عبدالعزيز عبدالله سحيم

على محمد حمد النميعبدالله ابراهيم محمد رشاد

منصور سليم سعيد فرحانعبد الحكيم سليمان عبد الله الشثري

عبدالمجيد دخيل عبيدالله المطيريمهند وليد محمد العجالن

سليمان توفيق برجس الحميانمحمد عبدالرحمن محمد السليم

علي محمد علي آل عوض القحطانياحمد ابراهيم عبد الله العنيزان

عبدالله محمد عبدالله العقالءسعود محمد عبدالله العمار

علي عبدالله علي االحمدي الزهرانيعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن السهلي
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ثامر سعد ناصر الحسينخليل محمد عبد العزيز الصايغ

محمد عبدالرحمن علي الحصينيعلي ابراهيم علي العريني

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبداللطيفعبد العزيز بندر محمد الرشيد

فيصل ناصر محمد الصبيحمحمد يحي صالح ال يحي القحطاني

عبدالعزيز أحمد غرامة ال فازع الميمونيخالد محفوظ سعد جبران

صاطي مدخل سفر الضباطي المطيريرائد ابراهيم عبدالرحمن الحسينان

ماجد أحمد عبدالعزيز بن شهيوينعمر سامي علي بازرعه

عبدالله فهد محمد الدريسمحمد هشام محمد كابلي
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عبداالله محمد ابراهيم بن دهمشمعتز صالح معيض النحيت الحربي

سعود صالح عبدالله الصائغخالد فواز ابراهيم القريشي

عبداالله يوسف فرج العليعبدالله سعد عبدالله آل الدبش القحطاني

فيصل سليمان محمد الشثريمحمد جمال محمد شامو

عبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز الزهيريمحمد فهد عبدالرحمن الجدوع

ايوب عبدالمحسن عبدالله البدرعبدالسالم عبدالمحسن محمد الحميضي

عبدالله عصام عبدالمحسن ناصرمزيد ابوطالب شوعي قيسي

هشام محمد علي الحقبانيخالد محمد احمد ال مغلف الشهري
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نزار علي ناصر الشهرييوسف محمد عبدالعزيز الخليفه

فؤاد حسن محمد عواجيعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الهاجري

احمد علي غالب الحداداحمد ناصر عبدالرحمن السيف
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حسن صالح حسن الدغيثرعبدالكريم عبدالعزيز احمد الجنيدل

فيصل خالد محمد العيسىرعد عبدالرحمن عائض القحطاني

عبدالله ايمن محمدخير العليطاحمد بدر سالم باجابر

فيصل عبدالعزيز هندي المروانيمحمد فريج سعد العتيبي

طالل احمد موسى مطلقمالك عبدالرحمن عبدالله الحذني

ابراهيم عايض صالح الرحيمي المطيريامجد محمد صالح الحديثي

عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم عميرفارس فهد ابراهيم العمار

عبدالعزيز محمد هادي القحطاني
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عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

429103883430102981

432100218432100380

432101902432102763

432104345432104813

432105066433101817

433101978433102575

433107423432100391

432101560
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  العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل األولالفصل خرجيو 

574



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فارس رياض عبدالرحمن الجبرعمر عبدالعزيز عبدالرحمن المعمر

نوفل احمد علي بصفرعبدالله محمد عبدالله الراجح

عبدالله ناصر عبدالله الذيباناحمد صالح محمد النويصري

عبدالله جبريل محمد عسيرينايف عبدالله عبدالرحمن العريني

معتز محمد عبدالرحمن المسيندريان سعيد سالم ال فري القحطاني

حمد عبدالعزيز حمد العمرانعاصم سعد عبدالله آل رائف القحطاني

محمد سليمان عبدالعزيز السنيديابراهيم عبد الله ابراهيم الحجي

عبدالله ناصر عبدالله الصفارعبدالله عبدالمجيد عبدالرحمن اليمني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432101430432102623

432104880432114060

433100261433100542

433100898433101228

433101389433101675

433101744433102142

433102362433102555

433102585433103218

575



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود عبدالرحمن صالح الغناميزيد عبدالعزيز محمد الجهيمي

اسامة عبدالعزيز عبدالله الحامدعبدالعزيز عبدالله محمد الزمامي

محمد ايمن محمد زياديعامر عويد سطم البجيدي العنزي

سليمان خالد عبدالرحمن الدخيلعبدالعزيز راشد محمد الغفيلي

عزالدين عبدالعزيز محمد آل سعودعبدالعزيز منصور عبدالعزيز الجديد

بدر عبداللطيف صالح آل الشيخابراهيم فهد ابراهيم الحسين

ماجد محمد أحمد أبوشرخعبدالله جاسر عبدالله الجاسر

سلطان عبود احمد بادقيلمحمد ظافر عبدالله الرياعي الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103460433103567

433103659433103757

433104060433104131

433104397433104881

433104885433105006

433105322433105544

433105638433106136

433106220433106807

576



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد خالد محمد مقرنمحمود احمد محمد فكه

احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الروافتركي محمد عبدالله عصفور

سيف جارالله ضيف  الله المالكيعبدالله محمد زايد الشهري

عبدالكريم منصور محمد النويصريعلي محمد علي القرني

حمود سعد حمد المغيربيعبدالله محمد ناصر جماح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107515427111755

428104807429103524

430103955431101249

431103001433100264

433101633433105793

577



 

 

 

 

 

 

  العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل الثاينالفصل خرجيو 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان محمد صالح الصبيبندر عبدالعزيز حمد الحرقان

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الباحوثاحمد عدنان زياد علم الدين

نواف أحمد علي العبدليعمر صالح محمد الطريفي

نواف عبدالله سعد الحسينيسلطان فهد حمدان المحيذيف

مهند حسان صالح حريرينبيل عقاب ساري المطيري

عبداالله فهد سعود البشرعبداالله بدران عبدالرحمن العمر

يحيى محمد يحيى الضرغامفهد سريان حمدان الهذيلي البقمي

سالم محمد سالم بازرارهعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله القرعاوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431102735431104269

431106568432100404

432101523432102186

432102606432102974

432103306432103696

433100001433100140

433101054433101346

433101402433102046

579



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل عبداللطيف عبدالواحد بخاريعبدالمجيد غيثان احمد العمري

عبدالرحمن سليم سويلم الحويطيعبدالعزيز عبدالله سعد العثمان

محمد ابراهيم عبدالله السلطانطالل عبدالمحسن عبدالعزيز آل فريان

مصعب عبدالله عبدالرحمن الدعيجيعبدالرحمن عبدالناصر محمد بوكيس

حمد محمد سلطان الرمثي الشهرانيماجد بشير ربيع السبيعي العنزي

محمد احمد عصام جبريعبدالله عبدالعزيز محمد العميره

عبدالرحمن سليمان عبدالله الشريهيعبدالرحمن محمد حسين كامل حسنين

بدر محمد علي العقيلعبدالعزيز عبدالله محمد الدخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102422433103071

433103332433104855

433105889433106988

433108268434100359

434100622434100670

434100728434100817

434100890434100912

434101270434102148

580



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلمان ناصر عبدالعزيز المباركعبدالله غنام فرج ال غنام

فواز سعد رجاء الرحيمي المطيريريان عبدالعزيز سعد المقرن

معاذ حسين حمدان الطويلعي العنزيعبدالله صالح عبدالله الخراشي

سائد محمد نذير مصطفى عرنوسعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان

حمزه احمد رمضان ابراهيمزياد عبدالله يحيى اليحيى

احمد اسامه عبدالكريم عبدالكريمعبدالعزيز سعيد يوسف الجمل

ابراهيم فهد ابراهيم الحواسالحسن نبيل حسن مرسي

محمد عبدالله محمد المحيميدتركي مشعان نهير العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102460434102848

434103412434103652

434104456434104783

434105076434106478

434106589434107577

434107765434107846

429103071430103545

432106978433100833

581



االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسين حسن عيسى مقدامسلطان عوض سعيد الميزاني المطيري

سلطان فالح سفر الشدادي الحارثيفيصل عبدالرحمن عثمان الخزمري الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433104581433106305

434104091434104397

582



 

 

 

 

 

 

  العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٨/١٤٣٩الدراسي  لعامل الصيفيالفصل خرجيو 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ماجد محمد عبدالله العتيبيعبدالله محمد راشد العبداللطيف

مالك محمد غميض العضيله المطيريخالد محمد زيد المهيني

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العوادعلي طارق علي السريع

سلطان عبيد علي الشمريخالد حمد محمد البدراني

فيصل بسام احمد البسام

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

432103652432106906

433102384434103089

434104336434104594

434106259431103795

431110123
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مهند حسن احمد العمريخالد علي ناصر القحطاني

طارق عيسى شائع الطويهرمحمد احمد ابراهيم السماعيل

ياسر مبارك عمر باجحزرعبدالملك عون محمد بن عون

عبدالرحمن جبران يحيى حامظياسماعيل ابراهيم محمد بخارى

عبدالله سعد عبدالله بن عسكرموسى علي محمد الشمراني

فهد ماجد عبيد بن شويه السبيعيمشعل محمد ابراهيم المحيسن

عبداالله صالح عبدالله العمريمحمد عمر ابراهيم المواش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةلغه انجليزيه

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة الصينية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430102255431102163

433100852432105071

432110073432100830

432100202433102385

431101895433102557

433103304433104502

433106005432101898

586
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد عبدالله ابراهيم العريفيعبدالعزيز نواف سالم بامعس

حزام حسين مطلق العجميمحمد عيدروس احمد الخليفي

عبدالكريم محمد هالل الحربيعبدالعزيز حمود الفي الحربي

زيد مشعل زويد الذيابي العتيبييوسف عبده محسن الحريصي

نواف نايف عبدالعزيز بن رازنطالل محمد شارع السميان البقمي

احمد يزيد أسعد السلماني الفيفياسامه مخلد حشر الحافى

ابراهيم سعود حمود السبيعي العنزيريان حسين عبدالله قاسم

محمد عبدالله محمد الداوودعبدالعزيز سليمان منصور البريمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةلغه انجليزيه

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430103719431103838

431114122432104759

432104841433102084

433102300433102382

433102668433104376

433104427433105253

433106615433106715

433110085433114181
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن داود عبدالرحمن الداودعبدالرحمن ابراهيم عبدالله العبود

مرزوق عبدالله صالح بامرحولنواف خالد غازي الحربي

سعد سالم سعد القحطانيفهد خالد عبدالله الدكان

محمد مسعود مطيع الداموكي الرشيديمحمد سالم محمد المليفي

احمد مشعل عبدالله المالكيعبدالعزيز وليد عبدالله القصير

أحمد مأمون احمد الحميدعبدالعزيز محمد علي آل عرفج الغامدي

سلطان سليم عبد الله الغويريعمر سعيد علي الفقيه

عبدالرحمن عايض سهل الحافياحمد سامي ياسين أولياء

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432105209432105227

432106788432107226

432100505432104175

432104247433104550

433104827433106874

433110410431110018

432114072433102892

433103300433114320
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله علي فهد الصقعبيحمود تراحيب حمود الشلوي

عبدالعزيز محمد عبدالله الشهريعبدالله سعود مطلق العتيبي

محمد عبدالله ابراهيم الشايععبدالمجيد عبدالعزيز عبدالله العجالن

ابراهيم محمد ابراهيم المسيعدعبدالله محمد عبدالله الزغيبي

بندر محمد سعد الخنفري القحطانيخلف عزوز خلف المزيني

راكان ناصر عبدالكريم الجنيدلعمر محمد عايض الميموني المطيري

عبدالعزيز سليمان محمد الفيفيخالد عبدالله علي البناوي

مشعل محمد عيظه فرير الزهرانيعزام سالم علوي الجميدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الصينية والترجمةاللغة الصينية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432110163433106898

430104727432101833

432104264432104761

433100338433101399

433102604433103451

433103467433103918

433104437433104803

433105081433105405

590



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ريان جابر يحيى غجريعاصم عبدالله محمد الحميد

عبدالرحمن عبدالعزيز ابراهيم الشهيلخالد مسفر حميدي ال عبود

نواف عبدالرحمن محمد أبوعباةسعد علي محمد السعدون

طالل جابر معيض القحطانيعائض بجاد عائض البعاج البقمي

محمد حمود عبدالعزيز السبيعيمحمد سعد سعيد المالكي

فهد راشد حديجان الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الروسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433106212433106339

433106410433106852

433107064433114050

433106579432110083

432102072432103976

432110005
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عز الدين معتصم عزالدين البشريسعيد احمد عبدالله الشهري

حسين بن عيسى  آل مسلمعبدالرحمن خلف احمد الشهري

باسل محمد حسين السبيعي العنزيمؤيد محمد علي الذياب

احمد ناصر محمد آل مسلمانس محمد عبدالله العامري الشمراني

عبدالعزيز سليمان بكري الربعيصهيب خلوفه يحيى عبدالله

عبدالرحمن فرحان يحيى الخالدييوسف علي يتيم الشهري

عبدالكريم عبدالله عبدالكريم نصارعمر عبدالملك عمر الصبران

محمد راشد محمد الوزانسليمان حسن يحيى جابري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432104944432107187

432107650432107981

433100413433106611

433107892434100386

434100713434100938

434101159434101570

434102462434103233

434103461434104585

593



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان حمود علي القباععبدالكريم عبدالله سعد الدوسري

عبدالمجيد محمد عبدالرحمن الثقفينواف محمد تراحيب المطيري

معاذ محمد سعود الحاتممحمد عبدالله عبدالعزيز الزير

ناصر منصور عبدالله الشهريفهيد فهد سعد الجياشي الحارثي

عادل سليمان حميد الداوودعبدالمحسن ابراهيم عمر السالم

محمد سعيد حسن االسمريعبد العزيز سعيد محمد الدوسري

فايز سعود نايف المطيريعبدالله فهد متعب السمير

عبدالرحمن حمود محمد القريشي السبيعيمحمد علي محمد الخلف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106293434106806

434107391434107614

434160087434190022

434190178432107663

434100629434105635

434106785432102776

432104271432110178

434102591434105582

594



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سهل محمود سهل الشثريمحمد خالد ابراهيم العنايشه الدوسري

عبداإلله محمد القريان ابودجينيوسف عادل عبدالله الجميح

محمد حسن محمد كليبيمحمد عبدالله ابراهيم العبدالمحسن

عبدالعزيز عبدالله عبيد الزغيبيعبدالرحمن احمد سعيد االحمري

فهد نايف محمد العلويخالد صالح احمد آل عبيد الغامدي

فيصل فايز علي صمانخليفه محمد خليفه المرشد

فهد علي محمد الغبيشي الغامديعبدالهادي سالم هويدي الرويس العتيبي

محمد عبدالرحمن محمد الحموداحمد ابراهيم عبدالرحمن الحساوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اليابانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة الصينية والترجمةاللغة الصينية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة الصينية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106722431104600

434102122434102860

434105649433102883

433107179433110212

433114224434103619

434103861434160083

433107875433107906

434106801432114006

595



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن محمد حمدان الشهريعبدالعزيز صالح عثمان العريني

محمد عبدالله عيد العدينيفيصل علي ناصر ال راسين القحطاني

هيثم محمد محسن فقيهيفريد فرحان محمد الخالدي المالكي

محمد غازي عساف الرويس العتيبيعثمان عبدالرحمن عثمان الفوزان

صالح راشد عبدالعزيز طلحهحاتم جمعان عيضه الطيسان المالكي

جاسر وديد نافع العنزيفيصل عبدالله محمد الحياني

فيصل عبدالرحمن خليفه الشديمحمد سعد الله عقيل الدملوكي السلمي

متعب محمد عبدالعزيز بن بريكعبدالرحمن عبدالله محمد الخثالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101091433101594

433102155433102320

433102933433105733

433105795433105911

434100202434100209

434100219434100261

434100406434100465

434101058434101085
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وليد جزاع طليحان المطيرىبدر سعود عبدالله بن مقبل

نايف عبيدالله عوض اللويحق المطيريفهد خالد عبد الله الماجد

يزن محمد تميم الدخيلعبدالله محمد ناشي الثبيتي

تركي سعد فالح الحربييوسف سليمان أسعد سحاري

سعود شالح محمد الحربيعبدالعزيز حسن عبدالله المعارك

سعود راشد عبدالرحمن الجليفياسعد سليمان أسعد سحاري

سعود فراج سعدون آل شخيتل السهليمهند عوض محمد آل جفشر القحطاني

تركي مقبل مرزوق المورقي العتيبيبدر عبدالله مبارك القصيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101086434101206

434101447434101523

434101625434101792

434102084434102172

434102200434102203

434102349434102461

434102488434102800

434103146434103307

597



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سليمان فيصل حمد المطروديسعد صالح سعد الغريبي

عبدالمحسن عبدالله عبدالمحسن القرزعيعبدالحكيم عبدالله علي الشهري

عبداللطيف سالم فرحان الدهمشي العنزييوسف عيسى حمود الحربي

سليمان زيد محمد الصهيلخالد سفر عائض الشدادي الحارثي

عبدالعزيز احمد علي حنتوش الكعبيعبدالمحسن ناصر عيسى الغويري

عبدالله معيض محمد آل عاطف القرنيأحمد حمود دخيل العصيمي العتيبي

مؤيد محمد سعد العصفورفارس عايض عوض الشالحي المطيري

عمر منصور سعيد القرنيعبداالله غازي حسين العمري الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103745434103789

434103816434103905

434104146434104188

434104313434104600

434104808434104941

434105119434105136

434105281434105808

434106118434106429
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله راشد عبدالعزيز بن سليممشاري عادل دخيل الدخيل

فهد محمد عويد الفدعاني العنزيعبدالرحمن عبدالله منصور المنصور

عبدالله فهد ابراهيم الرشيدعمر محمود كمال زيدان

عبدالرحمن آصف جابر احمدعبدالله عبدالعزيز محمد بن بخيت

فهد خالد محمد ال رشيد العجميسليمان ناجي محمد الغانم

فيصل محمد أحمد الشمرانياحمد محمد أحمد األحمري

حسام عبدالله غرم الله الكناني  الزهرانيسعد ظافر ناصر الحصين

عبدالله إسحاق عبدالله العوضيعبدالله عبدالعزيز مبارك آل سليمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106440434106771

434106963434107314

434107887434108396

434160101434160217

433101880433102236

433102776433104604

433104878433105542

432104233433101662
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مطلق ناصر عبدالله بن شريانناصر خلف سند المغيبي العتيبي

مصلح علي دبيس العمور الخالديفهد منصور راشد الكثيري

عبدالمحسن قعدان محارب العضيله المطيريسعود تركي سعود الحافي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433105243433107186

434103271434103907

434105732434190677
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبيد عبدالله عبيد الدغفلي البقميعبدالملك احمد عبدالملك فادن

عبدالعزيز احمد عبدالحافظ السهيميعبدالعزيز محمد عبدالله الكريديس

عبدالله حسن علي ال صالح القرنيعبدالعزيز حمود حماد السمي البقمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100781433107148

433107335434100322

434105717434170094
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 ضيالتمر كلية 
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603



صالح حمد حمود الرشيدياالسم :

تمريضالتخصص :

433101777رقم الطالب :
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 التمريضكلية 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المحيسنسلطان احمد صالح العليان

ضيف الله دهام مفضي العنزيمحمد عبدالله صالح الخلف

مشعل عبدالله سعيد آل مطلق الدوسريحسين حميد احمد آل أمان

تركي مساعد احمد المالكياحمد عبدالله عدالن الخثعمي

عثمان حمدان عبدالرحمن الهويدي الدوسريعبدالله علي مرزوق البلوشي

عبداالله عمر عبدالعزيز العييدحمود عيد حمود الرمال الشمري

عبدالله محمد مشرف ال حربان الشهريراكان نايف زايد المطيري

ممدوح مهل عازي العنزيحسين سلطان حسين أبوعامريه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432105148433103934

433106837433107201

434100424434100583

434100606434100742

434101456434101590

434102318434102667

434102779434103528

434105275434105362
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

خالد خليل عيد عيدعبدالله عبدالعزيز عبدالله العقيفي

عبداالله مهل عازي العنزيفيصل محمد حمد الكثيري

خالد محمد فياض الطباعسلمان ناصر غنيمان المطيري

نايف عبدالعزيز عثمان العبدالكريمعادل عبدالله علي عالمي

عبدالله علي عبدالله النزغةعبدالعزيز دخيل الله رويعي المطيري

محمد عواد طليل العنزيعبدالعزيز مازن الفي المطيري

محمد عبدالله مهدي لسلوم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434106283434107481

434107918434170223

435107717435108038

435108049435108074

435108094435108096

435108152435108161

435108164
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 التمريضكلية 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان صالح سعد العصيميعلي جبران علي قحل

ايوب عبدالله سعد العصيمياحمد عبيدالله حمدان آل صنعاء الغامدي

طالل مروعي محمد عسيريمحمد سامر محمد باوقاش

عبدالعزيز ذياب بشير السبيعي العنزيبدر منصور صالح الميموني المطيري

عبدالله فرج عيسى الفدعاني العنزيطارق حسن سميحان الطويلعي العنزي

ابراهيم سعد جاسم أبوردحهنواف عصام عبدالكافي ال صالح

عامر الريض صخيل العنزيعلي عبدالخالق علي االسعدي

يوسف محمد حرير الشمريعبدالمجيد خالد عايد العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107733434102381

434106255435100083

435102740435103050

435104738435105787

435105909435106265

435106565435106755

435107459435107853

435108039435108073
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نادر جازي عبدالله النحيت  الحربيعلي فاهد محمد الشهراني

عبداللطيف احمد عبداللطيف الزهرانيفارس دخيل الله حمد الفضيل

حسن جواد عبدالله العنيزانجعفر صادق محسن الحبابي

عبدالله محمد علي عيدنادر محمد علي عسيري

بدر جمعه عايد العنزيفهد ساري عوض العنزي

ابراهيم سالم شداد الحربينواف عليان عطيش الحربي

حمد عبدالله على شاجرىيحي محمد طاهر علوي

عيد عواد جدوع العمرانيناصر فرحان محمد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108166435910187

436910208436910209

436910210436910211

436910212436910213

436910214436910216

436910219436910220

436910221436910222

436910223436910225

610



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز فهد ناصر العبالنمحمد عبدالله علي الربيعي

زيد علي عبدالقادر عالقيابراهيم عوض ابراهيم العيسى

محمد عبده حسن طميحيأحمد عامر أحمد الحارثي

جاسم علي عيسى الثانيصالح حبيب حسين الصالح

زايد شرف مريسي الحارثيجاسم عبدالمجيد جاسم الجاسم

إدريس أحمد حمود مسرحيمحمد احمد عيسى زين الدين

عبدالله سعيد محمد ال الخرديشباسم منير غانم الردادي

سعود محمد علي طوهريجبران علي عبدالله آل مقبل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436910226436910229

436910230436910231

436910233436910234

436910235436910237

436910238436910239

436910240436910241

436910242436910243

436910244436910245

611



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالغني احمد محمد دغريريفهد صالح سليمان السالمة

زايد عامر زائد عسيريصالح طالع صالح القحطاني

محمد علي يحي عسيريمعاويه عثمان علي بدري

فاضل عباس جاسم السناويرياض محمد أحمد العزي

علي ابراهيم محمد عسيريمتعب محمد عبدالعزيز الشيبان

سعد محمد رثيمان المروانياحمد علي احمد مجرشي

فالح سميحان صعيب السحيميعويد عايد جبان العنزي

محمد امين عبدالله نورعبدالرحمن سعد علي المحمدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436910246436910247

436910249436910250

436910251436910252

436910254436910256

436910257436910258

436910259436910261

436910262436910263

436910264436910266

612



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

موسى احمد عائض نجعيمتعب محمد منيع عسيري

ابراهيم فهد علي الفهيدنواف مشهور فروان العنزي

سعود سند فالح المطيرياحمد معند خلف الغنام

أشرف عمر سعد الحربيسليمان محمد حسن غزواني

عبدالله فهد عبدالله الخرجيأحمد صالح أحمد الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436910267436910268

436910270436910271

436910273436910274

436910280436910282

436910283436910285
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1

االسم :االسم :

االسم :

رائد عويض عواض المحمادي السلميعبدالله ناصر عايض آل قنفذ القحطاني

ايمن عبدالله هارون علي

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434100438434107176

434108486

615
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

تركي خالد تركي بن زريبانفائز منيس فائز شعمول

أنس عبدالله سعيد آل معبر القحطانيمحمد صالح محمد البراهيم

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العميريمشعل ابراهيم عبدالعزيز النشار

ماجد صالح حسن العصيمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحياالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

اآلثاراالدارة السياحية والفندقية

اآلثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433110184432106844

433104021433104561

434100504434100094

434104201

617
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يحيى محمد يحيى الزيدانينايف ضبعان حميد المطيري

منصور علي عبدالله السالمسلمان مرضي محمد ال مرضي القريني

عبدالعزيز احمد سعود العجالنخالد غصاب باني الحويطي

راشد سلطان راشد المحيميدي السهليخالد عطية عبدالله الزهراني

صالح منصور صالح النويصر العنقريعبدالرحمن عبدالعزيز ناصر ال نصار

حمد سعد حمد السويحبمساعد محمد عبدالمحسن العيسى

عبدالعزيز فرحان جربوع العنزيعمر غانم صالح البلوي

محمود زكي محمود خليل ابوربيععمار سعود عواد األحمدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432105278433106720

433110093433101406

433105602433106662

433107585433110007

434101440434103454

434103594434103604

434103721434107786

434190012434190583

619



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف محمد أحمد القحطانيعبدالعزيز عبدالمحسن عبدالله الدويس

عبدالله مشعل عبدالله الهويملفيصل عبدالله معيش العتيبي

فيصل مساعد عبدالرحمن الطويلمشعل فهيد سلمان السعد

عبدالله رجاء راشد الدوسريعبدالعزيز عبدالله محمد المعجل السبيعي

ريس عمر سعيد حمدوه العفاريخالد محمد عبد الله الشعالن

خالد محمود خليف محمدعبدالعزيز محمد عبود مغيرق العصيمي

ناصر صالح ناصر بن جابرمشعل محمد عبدالله الجبالي

خالد سعد برمان ال برمان العجميفيصل ناصر صهيب آل برمان العجمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحياالدارة السياحية والفندقية

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

اآلثاراالدارة السياحية والفندقية

اآلثاراآلثار

اآلثاراآلثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434190653431101972

432106405433104480

434160002433106941

434101636434103859

434106326434106808

434190093433114325

434100970434102872

434103876434104041

620



االسم :االسم : راكان عبدالكريم عايد البديوني العنزيابراهيم منصور محمد الغريبي

التخصص :التخصص : اآلثاراآلثار

رقم الطالب :رقم الطالب : 434106364434190441
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسين ظافربن سعيد القحطانيمحمد عبدالرحمن احمد العمر

حمد عبدالعزيز محمد الشويشابو بكر سالم حسين العطاس

يزيد محمد سليمان الجمعهخالد وليد فرج الودعاني

مشاري محمد ربيع الربيعفهد عبدالله فهد العكيل

سلطان خالد عبدالرحمن المتيعبسلطان وهبي منصور العبدالله

عبدالرحمن سليمان عبدالله الشقاويعبدالله عبدالحميد عبدالله الحميدي

يزيد أحمد سعد الجريعبدالملك خالد عبدالله الجميعة

رائد عبدالرحمن علي العجالنخالد ابراهيم صالح العماش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432106213433105666

433106138435102425

435103105435160124

435190620433102197

434100861434103671

434105476434106224

434107718434190271

434190403435100022

623



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان محمد حسين شراحيليوليد ماجد عبدالله الماجد

نواف محمد حامد العبدلي المالكيتركي سعود عماش العمري الحربي

فهد سلمان خليل بن سبعانعلي عبدالرحمن علي بن ضعيان

سليمان عماد ابراهيم البراهيمفيصل عبدالعزيز عبدالله الدباس

عبد اإلله عبود عمر باسبعينفهد احمد علي جرفان

محمد حسن محمد الخالدي المالكيخالد سعد ماجد بن ماجد

فيصل ناصر مرزوق الناصرفهد جهاد متعب المخلفي الحربي

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الصويانعبدالله محمد عبدالله الجميعه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100071435100899

435101603435101721

435102118435102361

435103513435103583

435103832435104131

435106058435106566

435106959435106997

435107103435160188

624



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عامر سعود سعد الشامري العجميعبدالله عبدالحميد صالح السيار

محمد علي موسى ال فرية القرنيسلطان عبدالله ثابت العرابي الحارثي

عبدالله عبدالعزيز عبدالله بن جبررشيد عايض محمد الحميداني

خالد ابراهيم محمد السويلمعبدالملك محمد ناصر بن عمران

فهد عبدالعزيز عبدالرحمن السالمعبدالكريم قاسم مفرح الدفري الفيفي

عبد العزيز خالد عبد العزيز أبو قيانطالل محمد عبدالرحمن ال صالح

عبد العزيز فيصل سعد القاضي القحطانيمحمد ناصر محمد المغيليث

عبدالله منصور سعيد القرنيبندر محمد عبدالله اللويمي الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

ادارة موارد التراث واالرشاد السياحيادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

االدارة السياحية والفندقيةاالدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102045434105191

434105711435190278

433106369434102736

434102951434106943

434107173434160030

434160132434190601

435105223435105654

435160036435160043
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

مشعل عبدالعزيز عبدالمعين ابو ذراع الحازميعمار صالح عبدالله العزيب

منصور راشد منصور ابو حيمداحمد محمد بدر العتيبي

احمد صديق احمد منشيسعود سعد شتوي آل مطر القحطاني

محمد فيصل سليمان الشدوخي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اآلثاراالدارة السياحية والفندقية

اآلثاراآلثار

اآلثاراآلثار

اآلثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435160144433100786

433105759433106736

434105929434190473

434190551
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالملك عبدالعزيز عبدالله مسعودتركي جلعود عبدالله جلعود السهلي

زياد احمد ابراهيم الدوخيسعود خالد عبدالله ال سهل

خالد سعود قاسم الهبيره الشمريأحمد عبدالمحسن عبدالرحمن بن شاهين

ناصر محمد ناصر ابو جابر العجمياحمد حسن علي العماري

محمد ابراهيم رميزان الرميزانمتعب محمد سليمان بن عكيل

مشعل محمد حمد العقيليمحمد حمود محمد السريع

عبدالله يحي علي الوضاححمد محمد حمد المنيع

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بن خميس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اإلدارة السياحية والفندقيةادارة موارد التراث واالرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اآلثاراإلدارة السياحية والفندقية

اآلثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435100719433114012

434105723434106335

434106431435100514

435100867435101993

435104075435105077

435105611435106581

435160066432104658

434160230
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسين عبدالله حسين المصارير الدوسريفهد حمود فهد الالفي

ابراهيم عبدالله ابراهيم الصوينعخالد حسن محسن الجهالني المالكي

عبدالله حسن علي األسمريموسى عبدالله موسى الجبري

عبدالكريم محمد عبده عواجيعلي سعد علي آل ابو هاشم الشهري

فالح مطلق مبارك الدوسريعمر عبدالرحمن عيسى الغمالس

عبدالله ناصر محمد ال حسينه الدوسريعبدالرحمن زيد عبدالرحمن السطيحي

ممدوح عبداللطيف عثمان برقاويخالد فهد عبدالله الدويس

هاني عزيز حبيب الهجله المطيريمشعل منصور ناصر بن ضويحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106269434100919

434101276434102375

434102870434103345

434104657434105171

434105479434105600

434106193434107167

434160009434160042

434190239434190267
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله احمد عبدالمحسن الضويحيناصر سامي ناصر الغنام

ابراهيم فهد مبارك ال بيشان الدوسريبدر صالح محمد ال جبرين الشمري

فهد خالد عبدالله الرشودفيصل فهد سلطان المدبل

ظافر محمد ظافر العليانيعبدالعزيز معيش محمد ال سعيد العمري

عبدالله عبدالعزيز على الوهيبيعلي سعد مشخص القرني

حسين يحيى محمد القحطانيعبدالله عبدالمحسن عبدالله البجادي

محمد حلو دخيل السبيعي العنزيحسام ظافر حسن ال وليد الشهري

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الدائلمحمد هزاع مسفر الشرمي الهاجري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433104094433105797

433106639434103006

434103080434104622

434106011434108053

434190351432101516

432102127432102150

433102233433105444

433106603434100590
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد سعد عبدالله السهليعبدالله جعفر حزام ال شغاث القحطاني

معاذ علي فالح ابوجلبه القحطانيعبدالله عبدالرزاق ظاهر السويدي الشمري

سلطان حسين سعد القويماني السبيعيعبدالله سعيد علي آل عبيد االسمري

سلطان محمد سعيد آل مانععبدالله فهد ابراهيم الثاقب

الحسن علي محمد حيانأنس علي عوض ال شباب القرني

راكان خالد محمد المرازقة الشهرانينواف حامد عايض آل زامان القرني

عبد االله عايض مطرب المهلكي المطيريسيف نايف سيف القحطاني

محمد حسن علي ال هشبول الشمرانيعبدالله خالد عبدالعالي الشدادي الحارثي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100840434101259

434102137434102627

434102731434102839

434103082434103094

434103261434105371

434105883434106268

434106819434106946

434107122433101918
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد مسفر سعيد القحطانيمحمد صالح احمد المنصور

هاجس سالم هاجس الصخابره الدوسريسلمان محمد عبدالله المزيرعي

ابراهيم عبدالله ابراهيم بن هزاععبدالله ناصر خالد المناور

عبدالمحسن حسن عبدالمحسن الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433110269434101784

434102159434102775

434105594434107112

434160142
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الغوينميزيد خالد طلق العتيبي

عبدالملك عبدالله عمر الجغيمانمحمد احمد محمد العصيمي

عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن السليمانعبدالرحمن زياد عبدالرحمن العياف

محمد مشاري عبد الرحمن بن جويعداسامة ابراهيم عبدالعزيز النقية

عبدالعزيز عبدالله محمد الخضيرعبدالعزيز عبدالله عيد الرشيد

نايف سعد محمد ال محي االحمريسلمان عبدالعزيز زيد العيسى

ناصر احمد صالح الزويديمطلق عبدالله ماضي القباني السهلي

مازن حسن محمد آل غنيه الشهرىزياد مطر فريح السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432104774432106400

432107742434103200

434104342434105238

434105885435100053

435100174435100185

435100394435100546

435100651435100674

435100693435100922
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداالله فيصل مقعد المقاطي العتيبيخالد نايف مغرم الهريش الغامدي

مبارك فهد محمد آل وذيحمحمد ناصر محمد آل خميسه

سعود سليمان سعود العصيميفيصل عبداالله فهد المطرف

عبدالله فهد عبدالله الجلعودخالد عبدالحميد يحيى الحدادي

سعد مفلح سعد ال عليان القحطانيعبد الله محمد سعود المقبل

ريان محمد حمد الدهاسيهيثم حسين سعيد ال سعد القحطاني

يوسف عيسى محمد المغربيابراهيم فهد محمد آل عليان القحطاني

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز الزعاقيخالد صالح محمد بن نويصر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني
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ذياب ابراهيم طاهر مبارك علوانيفهد منصور سعيد المالكي

بدر محمد بادي الشلويعبدالعزيز راشد محمد الروفه

علي عبدالله هادي ال سيف القحطانيمحمد نايف ضاوي المقاطي العتيبي

حسن علي سالم المليحي الشهريخالد فايز محمد ال جحني الشهري

راضي مسفر راضي القحطانينايف صالح علي الريمي

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز المرجانمحمد عبدالله محمد القليب

سالم علي سعد القحطانيوليد عائد تركي البشري الحربي

مشعل علي عبدالله الفريجيحمزه ماكن معيض العصيمه الشهري
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علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني
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عبدالهادي محمد سعد الشهرانيمحمد جبران مبارك آل مسعود القحطاني

سيف عبدالله عبدربه حجازيزياد محمد سعد الخريجي

فيصل محمد حمد الفيصلاسامه ابراهيم سالم الحميد

مشاري سعد عبدالله المسبحيطارق لفيان صامل المطردي السلمي

محمد عبدالعزيز سعد الشايبعبدالعزيز أحمد صالح الزويدي

عمر عبد الله محمد العريفيعبدالله ناصر عبدالعزيز معيلي

عبدالله سامي ناصر المسعودفهد حمد عبدالرحمن الحمد

محمد ابراهيم محمد الهاللمحمد عبدالرؤف علي آل وضفان
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خالد حسن علي العميري الزهرانيسعد عبدالعزيز سعد الكثيري

محمد عبدالله ابراهيم العبودياسامة خلف ملفي ال دخنان

سلطان هذال محمد البويريد القحطانيبندر محمد سالم الغمري الشهراني

عمر علي فائز المنبهي الشهرانيحسن علي حسين مفرح

مصعب محمد نصار العميرنايف عبدالله وحير المريري الحارثي

عبدالله محمد فقيه آل مناع الربعيشهيل حسن ابراهيم القعود

سعد عبدالله سليمان الربيعةفهد فيصل فهد السعيد

محمد ضيف الله محمد المطرفياحمد محمد مستور هداف
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مؤيد سعد عبدالعزيز بن دريهمعبداالله ذيب حزام المسعودي القحطاني

علي عبدالرحمن سعود العمرعيسى راشد عيسى العويدان

عبدالمجيد سعدون عبيد السعدونخالد سعد علي آل مفرح القرني

مشعل مبارك هندي الرفاعي الغامديسالم محمد الحميدي ال روق القحطاني

نواف سعود عوضة االسمريسالم عوض حاصل آل مشبب االسمري

يوسف مبارك عبدالهادي الدوسريعبدالهادي سلطان مسفر ال مهمل القحطاني

نايف فهد سليمان الغنيممهند عبدالعزيز محمد الحواس

ابراهيم مرجان فرج السقيانيعلي سعيد محمد ابوحريد القحطاني
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علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني
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فيصل عبيد عويض العصيميعبدالهادي ذيب هادي ال سعد القحطاني

دحمان محمد دحمان العمريعلي حسن احمد الربعي

زياد علي متعب الحربيرائد ربيع خلف الدوسري

بندر خالد ناجي كعبيسعود احمد حسن الجريسي

اورنس معيض عبدالعزيز العصيميخالد محمد سعيد قريشان

وافي براهيم رجاء العبدلي العنزيعبدالملك عبدالعزيز إبراهيم آل موسى

سلطان عوض سلطان آل صقر الدوسريبتال محمد رشيد البتال

فهد مشبب سلطان القريشي السبيعيراكان نايف ضحيان الدغفلي البقمي
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علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني
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سالم فالح علي ال سوده القحطانيمحمد بين الغفيلي المرزوقي البقمي

ابراهيم ناصر ابراهيم المواشفهد راشد محمد الفيصل
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االسم :االسم : رجاء محمد رجاء العصيمي العتيبيعبدالله سعيد محمد باسليمان
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طالل صالح عثمان البازاالسم :

علوم الخدمات الطبية الطارئةالتخصص :

433100824رقم الطالب :
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محمد عبدالله محمد الرويس العتيبيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز البقمي

متعب شبنان محمد المنبهي الشهرانيطالل عيد ذئب القحطاني

محمد ابراهيم محمد بن سيفعمر عبدالله عبداللطيف آل الشيخ

بندر محماس زويد الدلبحي العتيبيعبدالرحمن علي عبدالرحمن عسيري

عبدالكريم منصور عبدالكريم البكرعبدالعزيز احمد صالح السليم

عبدالرحمن محمد راشد عبدالله الدوسريمحمد عبدالله مشيلح النفيعي العتيبي

محمد سعد محمد الشهرانيحاتم فهد عبدالله المطيري

عبدالكريم حمود محمد المطيريعبدالعزيز سلمان عبدالعزيز الربيع
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432100969433100924

433101354434100163

434101016434102385

434102492434104222

434104404434104825

434106671434107878

435100084435100409

435100456435100469

648



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

امجد محمد معيض الشهريعبدالله طالل يوسف كابلي

فهد صالح الدين عارف بخاريعبدالله جابر محمد الحكمي الفيفي

محمد عبيدان محمد القحصعبدالعزيز علي حسين فقيهي

مبارك فارس مبارك الفصام الدوسريبدر عبد الله عبد العزيز بن قاسم

محمد عبدالله حسن الزهيري الغامديمحمد رياض محمود عيد

فهد فراج مطلق الفراجابراهيم سعود ابراهيم الدريهم

نواف محمد داود الداودزياد عبدالرحمن ابراهيم العجاجي

فارس عبداللطيف عبدالرحمن العبداللطيفريان عبدالله وصل الله يحيوي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100499435100605

435100947435101052

435101060435101080

435101308435101399

435101646435101895

435101969435102092

435102143435102395

435102887435103388

649



االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معن ناصر سليمان القويعيابراهيم فائز يحي ال يسر اليامي

خالد احمد محمد الشرهانمحمد عوض عبدالنافع قالدي الرشيدي

محمد خالد ناصر بن تركيعلي فهد علي المرزوقي العجمي

عبد المجيد فاضل ضيف الله غبيوي العتيبيصالح محمد عبدالله المشوح

وليد عبدالله محمد النفيسهمساعد عبدالرحمن محمد الشرفان

فيصل عقيل عبدالله العقيلطارق سعيد سعيد آل مسعود القحطاني

مهند سفر يحيى العاصمي المالكيزياد عبدالرحمن مبارك ال عصفور

عبدالكريم موسى محمد حمودمحمد طارق عواض الروقي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103413435103584

435103867435104159

435104187435104429

435104721435104744

435105233435105641

435106191435106341

435106534435106559

435106633435107484

650



االسم :االسم : حماد عايد سليمان حمدايوب العربي محمد االدريسي

التخصص :التخصص : علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب : 435107530435107878

651
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جمال احمد عبدالحميد حسينعبدالله سليمان عبدالله المنيف

عبدالرحمن ناصر اشريف العريفىحسن حسين جابر السلمي المالكي

عبدالله سعد محمد الزماميعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن الخبيزي

بدر محمد موسى القباعيزيد حمود عويض الدعجاني

عبدالله محمد عبدالله الشعالنريان سعد زيد بن دريس

احمد محمد سالم باحشوانماجد خالد علي ريس

عبدالله ابراهيم عبدالله بن عمرخالد ابراهيم عبد العزيز المقبل

يوسف معزي خريص البديري المطيريحمد عبدالله حمد بن مسعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106612434170058

434170140434170160

434170317431104667

434101645434102563

434103035434106573

434160199434170035

434170077434170097

434170122434170281

653



االسم :االسم : وليد علي معيض ال نازح القرنيحمد عثمان حمد العثمان

التخصص :التخصص : التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب : 434170327434170358

654
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1

االسم :االسم : عبدالله محمد عبدالعزيز الرويشدعبدالعزيز محمد حمد الجريد

التخصص :التخصص : التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب : 434170277434170318

656
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعيد سالم سعيد الشهريعبداالله سعد سعيد الضياف

عبدالعزيز فرحان فالح البلويمحمد فهد محمد المورقي العتيبي

عبداالله فائح منيف المرشدي العتيبيمشعل ضيف الله محمد عماش

سلطان خالد غازي الميزاني المطيريمعتز عبدالله احمد الخضيري

محمد ابراهيم محمد الغانمياسر جمال ابراهيم حوباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100561434103249

434104535434105258

434170027434170109

434170233434170247

434170300434170303
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1

االسم :االسم : محمد ابراهيم عبدالله النويصرريان ابراهيم محمد المزيد

التخصص :التخصص : نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب : 434104232434170254

660
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

متعب عبيد صايل آل سويدان القحطانيعبدالعزيز عبدالله محمد الماضي

مشعل عوض حجيالن الشيباني العتيبيعبدالله فهد عبدالله ابو تيلي

ناصر عبدالله ناصر المسلطنواف رياض احمد الفريح

فهد محمد صالح المفرجعبدالعزيز حمدان عبدالله العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100651434170013

434170062434170072

434170088434170133

434170138434170314

662
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1

اسامة فهد سعيد الحقبانياالسم :

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالتخصص :

434170339رقم الطالب :
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عادل عبدالله علي عالميخالد محمد فياض الطباع

عبدالعزيز دخيل الله رويعي المطيرينايف عبدالعزيز عثمان العبدالكريم

عبدالعزيز مازن الفي المطيريعبدالله علي عبدالله النزغة

محمد عبدالله مهدي لسلوممحمد عواد طليل العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108038435108049

435108074435108094

435108096435108152

435108161435108164

666



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محمد عبدالله الصائغفراس سعد صالح السريع

هيثم عبدالله محمد الحواسعبدالله خالد حمدان المطيري

صالح يوسف صالح الدحيالنعبدالله محمد عبدالله الفريح

حازم عادل صالح طاهرمصعب سعد عيضه المالكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434910041434910042

434910065434910085

434910094434910116

434910119434910155

667
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يوسف محمد حرير الشمريعبدالمجيد خالد عايد العنزي

نادر جازي عبدالله النحيت  الحربيعلي فاهد محمد الشهراني

عبداللطيف احمد عبداللطيف الزهرانيفارس دخيل الله حمد الفضيل

حسن جواد عبدالله العنيزانجعفر صادق محسن الحبابي

عبدالله محمد علي عيدنادر محمد علي عسيري

بدر جمعه عايد العنزيفهد ساري عوض العنزي

ابراهيم سالم شداد الحربينواف عليان عطيش الحربي

حمد عبدالله على شاجرىيحي محمد طاهر علوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108039435108073

435108166435910187

436910208436910209

436910210436910211

436910212436910213

436910214436910216

436910219436910220

436910221436910222
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عيد عواد جدوع العمرانيناصر فرحان محمد الدوسري

عبدالعزيز فهد ناصر العبالنمحمد عبدالله علي الربيعي

زيد علي عبدالقادر عالقيابراهيم عوض ابراهيم العيسى

محمد عبده حسن طميحيأحمد عامر أحمد الحارثي

جاسم علي عيسى الثانيصالح حبيب حسين الصالح

زايد شرف مريسي الحارثيجاسم عبدالمجيد جاسم الجاسم

إدريس أحمد حمود مسرحيمحمد احمد عيسى زين الدين

عبدالله سعيد محمد ال الخرديشباسم منير غانم الردادي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

435190153435190447

435190488435190535

435190622436190010

436190024436190103

436190110436190135

436190136436190152

436190164436190176

436190187436190241

684



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد يحيى محمد القحطانيطالل سعد وخاظر العتيبي

عبدالله محمد سعيد القحطانيعبدالله عبده احمد سحاري

عبدالمجيد ابراهيم عبدالعزيز خثرانفهد محمد فهد البرقاوي

محمد خليل عيسى العنزيعبدالله ابراهيم محمد عتين

يوسف نصيب علي الزهرانيراشد علي حمدان عامر صياح العنزي

فؤاد امجبر يزيد العبدليمحمد عبدالله محمد خطيب

احمد ماجد احمد الساعدواصل انس مسلم عثمان

طالل محمد عبدالعزيز بن جميعهمشفي بادي مشفي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436190255436190290

436190294436190327

436190344436190370

436190374436190396

436190423436190425

436190426436190434

436190458436190492

436190504436190510
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد عنبر صالح العريعرابراهيم محمد حسين القحطاني

علي عبدالله عبداللطيف العزمانمنصور عبدالرحمن محمد بن عثمان

نواف ذيب فايز آل جبل االسمريعبدالرحمن عمر محمد عبدالرحمن

محمد علي حمود قحطانتركي نايف فارس الدلبحي العتيبي

سعود عبدالله سعد الداوودتركي نور منير الذيابي العتيبي

يزيد سعد سعيد الحربيمازن محمد عبود القحطاني

فارس عماش سعد الشمريعبدالرحمن فهاد عايد العنزي

عبدالعزيز يحي عمر سفيانىوليد سعد محمد االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436190516436190546

436190562436190565

436190568436190685

435190682435190758

435190775436190043

436190196436190227

436190394436190493

436190513436190527

686



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

نواف محمد عبدالرحمن المهناءعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المهناء

هيثم سامر محمد باوقاشعبدالعزيز سلمان محمد الدوسري

فهد عبدالرحمن حاكم الدويشخالد محمد مشعان العصيمي

غالي معزي عبدالله الغاليبدر ناصر عطاالله السهلي

زياد محمد سالم الحربيعبدالله علي مسفر الشمراني

فيصل تركي ناصر السعيدنواف طارق مبروك البركي

داود سليمان صلبى الحربيعبدالرحمن محمد حسن فرعون

عبدالعزيز محمد عبدالله الشايقي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436190564436190566

436190591436190598

436190672437190892

435190179435190937

436190332436190378

436190480436190563

436190708437190900

437191063
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1

االسم :االسم : ماجد متيعب ماجد المطيريعمرو عبدالمنعم  محمد عالم

التخصص :التخصص : البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

رقم الطالب :رقم الطالب : 434910754436910300
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ثامر راشد فيحان العتيبيمحمد خالد سعد الجمعه

ناصر عبدالله ناصر الصعيبنواف عبدالله عبدالرحمن القحطاني

عبدالله حسين محمد الميتركي حسين محسن الجهالني المالكي

طالل صقار هالل السبيعي العنزيبدر سويد علي الخراب البيشي

صالح خالد راشد الدواسعلي هادي علي السبيعي العنزي

مبارك عبدالرحمن مبارك الدوسريمحمد علي علي الضماري

عبدالمجيد سعود سعد الضرماويمحمد حسين صالح بانبيله

نواف علي منصور خزاعيناصر محمد احمد الهمامي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436190243436190251

433110836435190193

435190531435190575

435190648435190824

435190924436190030

436190046436190081

436190123436190212

436190245436190287
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد ناصر ابراهيم الدويسانأحمد ناصر مبخوت الحبشان

حمد عايض حمد ال سعد القحطانيعبدالله محمد عبدالله الصقر

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز العمرانعبدالله محمد مرعي العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436190321436190420

436190689436190711

437190899436190584

691



 

    
 

 
 
 

 معهد اللغويات العربية
 ه1438/1439الفصل األول للعام الدراسي  خرجيو

 
  

692



االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سجاد  انصاريعبدالمعز   سروري

نورالدين محمد . حسينمد   ابو الخير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108445436107832

437106875437106876
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

حبيب الرحمن سوكيرنو  ايكرومومحمود حسين  دافاله

بابلو اقوستو  ريليسو لجانغ  كيم

امادو   كيمتوريمصطفى احمد صلب محمود

دياكيتي   سومايالفاروق   شاكروف

جي هوان  لييوسف عبدالولي  محمد

محمد مسعد إبراهيم سيدياسر   اسعد

جنيد يوسف  عبدالرقيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بهاالكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

437106872437106873

437107059437107347

438106288438106320

438106352438106383

438106433438106448

438106452438106458

438106469
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