
 

 للعام اجلامعي اخلرجينيدليل 

  

 

 

1

١

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
                ١٤٣٩ /١٤٤٠ هـ         

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
١٤٣٩  /١٤٤٠ هـ     

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
٢٠١٨ /٢٠١٩ م

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
المملكة العربية السعودية      وزارة التعليم   جامعة الملك سعود 

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
         

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة
       عمادة شؤون القبول والتسجيل 

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة

hayamz
نص مكتوب بآلة كاتبة



 

 2   
 

 
 
 

{ 

  

٢



 

 

 

 

 

خترج  إلثباتهذا الدليل مستنداًرمسياً  ال يعترب

 طالب معني أو حتديد تاريخ خترجه
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 كلمة معالي مدير الجامعة

 احلمُد هللا الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات، والصالة والسالم على معلِّم البشرية وقائدها، وبعد:      

اا واالباتا بعدما قضوا يف أروقتها سنواٍت       تشُرم مامعة اكلس سعوي الموم، وتهيهف حرا ا بتّربا اف م مط االب

ااحلة  با كتشام والتبعلبم، وتعهيه القدرات، وبناء الشبّصمات؛ سنواُت كفاٍح مثمرٌة اكتسبوا حمها العديد مط اخلربات 
 ذ امام اكبايرة لقماية اماتم، واستشرام مستقبلهم، بعد أ  افبهتم على اإلبداع اكهارات، وباتوا معها مستعديط أل

 وا بتكار، وارعت حمهم روح اكغامرة والتجريب؛ لتدحعهم بثقٍة عالمة إىل مماييط العمل واإلنتاا والعطاء وحتقمق الذات. 

مماٍل مديدٍة مط شباب الواط وحتماته، ذوي ااقاٍت وتتطلع اجلامعة سنوي ا يف يوم ا اتفال مبتّرممها إىل تقدمي أ     

امويبة متجدبية، وعهائَم قويبة، ومهٍم عالمة، وعقوٍل إبداعمبٍة مضمئة، صقلتها اجلامعة، ونفّت حمها مط روح العلم واكعرحة 

 تشهد حمها والعمل ما ععلها ُعدبة  صاحلة للنهو  ببالينا يف هذ  اللظةة التاريمة مط مسهتا التنموية اليت
قة  وواثقة، عماُيها اقتصاي اكعرحة، وا بتكار، ورياية  استظقاقاٍت كبهة، وحرص ا متعدبية ، تتطلب استجابة  مقتدرة  و الب

األعمال، وا ستثمار يف رأا اكال البشري؛ عرب نيكش شبااا وحتماتا مط امتالك اكعارم واكهارات واخلربات اليت 
وق العمل باقتدار وثقة، األمر الذي يشكبل راحعة  اقتصايية  حعبالة  يف يحع مسهة التنممة والنهضة تؤهلهم لاللتظاق بس

 اليت تشهدها مملكتنا احلبمبة بفضل اهللا تعاىل، مث بعهم وإراية قمايتنا الربشمدة أيبدها اهللا.

ربا مط اجلامعة أوىل إرهاصات احلماة العملمبة بعد سنوا      ٍت مط التلقبف والتدريب والتظصمل وإذ يشكبل التّب

األكايميف، حإنه   يفوتين تذكه أبنائنا وبناتنا بأ  يستمربوا يف تطوير اصملتهم اكعرحمبة بتعلبم ما يُستجدُّ يف جمال 
و  صصصاتم، وتطوير ملكاتم باستمرار، وأ ب يتوقفوا عط توسعة مداركهم الثقاحمبة مبواكبة التبطورات يف العلوم والفن

 وافياب كاحبة، مع استلهام بارب النامظش والربواي يف كل ممدا ؛ لهتقف الواط بإااااتم سبل الد والتبقدبم واحلضارة. 

 يف  دمة الدبيط، مثب اكلمس والواط. -إ  شاء اهللا-هنمئ ا لكلِّ  ريج، ومط ااٍح وإااٍا إىل آ ر      

 مدير الجامعة                                                                              

 أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر    
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٩٨  ............................................................... كلية الصيدلة  

١٠٦ ............................................................... كلية الهندسة  
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١٨٤ .............................................................. كلية التمريض  
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 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  معلى درجة الدكتوراه للعا ونالحاصل ونالخريج

 

 التخصص الكلية االسم م
 األدب والنقد اآلداب مجيل  علوان  علي  مقراض  .١
 األدب والنقد اآلداب حممد بن خليفة بن بطاح  اخلزي  .٢
 األدب والنقد اآلداب عادل  علي  ناصر  مثىن  .٣
 التاريخ القدمي اآلداب صاحلحممد  امساعيل  حممد    .٤
 النحو واللغة اآلداب علي بن غرامة بن أمحد  الشهري  .٥
 النحو واللغة اآلداب عبدالرمحن بن حممد بن سعد  الدخيل  .٦
 النحو واللغة اآلداب ياسر  امحد  سيف  قائد  .٧
 النحو واللغة اآلداب حممد بن جزاء بن زقحان  العتييب  .٨
 النحو واللغة اآلداب اهللا  آل ظافربريكان بن مشعي بن عبد   .٩

 النحو واللغة اآلداب حممد  عبد الكرمي  حسني  فارع  .١٠
 النحو واللغة اآلداب نايف بن عيسى بن إبراهيم  الشدي  .١١
 تاريخ اسالمى اآلداب عواد بن عايد بن راشد  الشمري  .١٢
 تاريخ اسالمى اآلداب أمحد  حممد  عطوة  عبد احلميد  .١٣
 تاريخ اسالمى اآلداب مشعل بن باروك  الروقي العتييبجاراهللا بن   .١٤
 تاريخ حديث اآلداب بندر بن مطلق بن اليف  العصيمي  .١٥
 تاريخ حديث اآلداب حممد  سامل  عبداهللا  بامحدان  .١٦
 خدمة اجتماعية اآلداب جابر بن عويض بن مسفر  العتييب  .١٧
 اجتماعيةخدمة  اآلداب منصور بن عبداهللا بن حامد  املالكي  .١٨
 علم اجتماع اآلداب حممد بن منصور بن حممد  اخلليوي  .١٩
 علم اجتماع اآلداب سعود بن عبيد بن سعد  ابوثنني  .٢٠
 علم اجتماع اآلداب ماجد بن جبار بن هادي  العنزي  .٢١
 علم اجتماع اآلداب عادل بن عبدالرمحن بن علي  اخلضريي  .٢٢
 اجتماععلم  اآلداب علي بن حيىي بن علي  ال مسعود  .٢٣
 علم اجتماع اآلداب فواز بن علي بن حممد  الغامدي  .٢٤
 علم اجتماع اآلداب فهد بن عفاس بن مطرف  آل درع  .٢٥
 علم اجتماع اآلداب فهد بن هليل بن هويدي  الشيباين  .٢٦

١٢



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  معلى درجة الدكتوراه للعا ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 علم اجتماع اآلداب فهد بن بتال بن هندي  الدوسري  .٢٧
 اجتماععلم  اآلداب وليد بن عطيه بن عبدالقادر  الزهراين  .٢٨
 علم اجتماع اآلداب حممد بن رشيد بن سعد  الرشيد  .٢٩
 علم اجتماع اآلداب ماهر بن عثمان بن عبد اهللا  اباحسني  .٣٠
 علم اخلرائط اآلداب عبداهللا بن حممد بن سامل  املثييب  .٣١
 ادارة التعليم العايل الرتبية أمحد بن ابراهيم بن حممد  الفايز  .٣٢
 ادارة التعليم العايل الرتبية الدغيليب العتييبحممد بن زياد بن حممد    .٣٣
 ادارة التعليم العايل الرتبية محد بن خالد بن محد  احلواس  .٣٤
 ادارة التعليم العايل الرتبية فهد بن سعد بن حممد  آل جربين  .٣٥
 ادارة التعليم العايل الرتبية فهد بن امحد بن بشر  النغيمش  .٣٦
 ادارة التعليم العام الرتبية خالد بن مشرف بن مشين  الذبياين  .٣٧
 ادارة التعليم العام الرتبية خليل بن إبراهيم بن أمحد  الشريف  .٣٨
 ادارة التعليم العام الرتبية أمحد بن حممد بن محود  العتيق  .٣٩
 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية مازن بن عبد احملسن بن عبد احلميد  بن شاهني  .٤٠
 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية العصيميسلطان بن حممد بن مرزوق    .٤١
 أصول الرتبيه الرتبية سعد بن حممد بن عبد اهللا  الشبانه  .٤٢
 أصول الرتبيه الرتبية أمحد بن غرم اهللا بن دغش  الركبان  .٤٣
 أصول الرتبيه الرتبية علي بن سعد بن سعيد  القحطاين  .٤٤
 فنيةتربية  الرتبية عايد بن بركي بن تركي  العتييب  .٤٥
 تربية فنية الرتبية عصام بن عبد اهللا بن علي  العسريي  .٤٦
 تربية فنية الرتبية حممد بن سعد بن دايل  الشمراين  .٤٧
 تربية فنية الرتبية عبداحملسن بن ابراهيم بن سويلم  الفوزان  .٤٨
 تربية فنية الرتبية حامد بن حممد بن سامل القريب الشهراين  .٤٩
 تعليم الرياضيات الرتبية اخلالدي املالكيمفرح بن مسعود بن سليمان   .٥٠
 تعليم الرياضيات الرتبية إبراهيم بن احلسني بن إبراهيم  خليل  .٥١
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية حممد بن ابراهيم بن عبداهللا  املقيطيب  .٥٢
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية خالد بن متلع بن عليثه  العتييب  .٥٣

١٣



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  معلى درجة الدكتوراه للعا ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 )العقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية سعيد    أبيال حممد   .٥٤
 )العقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية عادل بن صاحل بن أمحد صمهود الغامدي  .٥٥
 )العقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية حممد بن سيف بن سعيد  آل ناصر  .٥٦
 )العقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية ماجد بن رفاع بن سهيل  العتييب  .٥٧
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية عبد الرمحن بن عبد احملسن  العيبانفهد بن   .٥٨
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية أيوب بن فريح بن صاحل  البهالل  .٥٩
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية أمحد  حنفي  داعني  يونتا  .٦٠
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية نايف بن عبد الرمحن بن سليمان  اجلرب  .٦١
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية محد بن إبراهيم بن حممد  الكثريي  .٦٢
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية فالح بن سعود بن فالح  العريفي  .٦٣
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية حممد بن علي بن أمحد  قحل  .٦٤
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية روبو  إسحاق  عليو    .٦٥
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية أمحد  جنيدي    أمحد  .٦٦
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية عمار  أمحد  عيد  الصياصنة  .٦٧
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية صاحل بن راشد بن عبد اهللا  القريري  .٦٨
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية محدان  العتييبحممد  محد    .٦٩
 طرق تدريس العلوم الرتبية سعيد بن حسني بن حممد  آل حمي  .٧٠
 طرق تدريس العلوم الرتبية عبداهللا بن عبدالكرمي بن بشري  احلريب  .٧١
 علم النفس االجتماعي والصناعي الرتبية خالد بن عبداهللا بن حممد  الصياح  .٧٢
 العصور االسالمية السياحة واآلثار بن معجب الثبييت العتييب عجب بن حممد  .٧٣
 العصور االسالمية السياحة واآلثار صاحل بن عثمان بن صاحل  العبيداء  .٧٤
 العصور االسالمية السياحة واآلثار حممد بن سفر بن علي  الكناين  .٧٥
 م.ق٥٠٠-م.ق١٠٠٠املمالك العربية  السياحة واآلثار علي  مبارك  صاحل  طعيمان  .٧٦
 شبه اجلزيرة العربية يف ما قبل التاريخ السياحة واآلثار فاحل بن نايف بن سفر  العتييب  .٧٧
 الكيمياء التحليلية الصيدلية الصيدلة حممد  عباس  علي  محيد الدين  .٧٨
 احياء دقيقة العلوم أمحد بن عبد الرمحن بن كرم اهللا  البلوشي  .٧٩
 احياء دقيقة العلوم خلف  سامح  حممد هشام  عبد الراضي  .٨٠

١٤



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  معلى درجة الدكتوراه للعا ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 احياء دقيقة العلوم حممد  صالح الدين هدهد  عثمان  حسن هدهد  .٨١
 علم احليوان العلوم عبدالسالم بن علي بن عبدالعزيز  اخلضريي  .٨٢
 علم احليوان العلوم ممدوح بن سعود بن عماش  العتييب  .٨٣
 علم احليوان العلوم علي بن عبداهللا بن مفلح  ال مريد  .٨٤
 علم احليوان العلوم بن حممد بن مانع  اجلديعي مانع  .٨٥
 فيزياء العلوم عزيز  عبد اهللا  حممد  عزيز  .٨٦
 كيمياء حتليليه العلوم منري  سعيد  عبيد  عبد  .٨٧
 كيمياء حتليليه العلوم أيوب  عبد اهللا  عبده  القدمي  .٨٨
 كيمياء حتليليه العلوم حممد  الشحات  ابراهيم  عسل  .٨٩
 كيمياء عضويه العلوم سعيد  عبد اهللاحممود  حممد    .٩٠
 كيمياء فيزيائيه العلوم ماجد  ناجي  حيي  شداد  .٩١
 نبات العلوم عبد اهللا بن عايض بن عبداهللا  عبود  .٩٢
 نبات العلوم سعود بن مساعد بن هاشم  الزهراين  .٩٣
 نبات العلوم صاحل  منري  علي  العنسي  .٩٤
 نبات العلوم تركي بن قاعد بن ذياب  العتييب  .٩٥
 عمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط حامد بن سليم بن سامل  القرشي  .٩٦
 اتصاالت اهلندسة سجاد الرمحن      نعمة اهللا خان  .٩٧
 اتصاالت اهلندسة فاروق  رزاز  محود  قاسم  .٩٨
 اتصاالت اهلندسة حيي  حممد  محيد  املليكي  .٩٩

 هندسة انشاءات اهلندسة فهد      أسلم  .١٠٠
 )العوامل اإلنسانية والسالمة(هندسة صناعية  اهلندسة حسن بن علي  الياميخالد بن   .١٠١
 هندسة وادارة تشييد اهلندسة سعود بن عايد بن راشد  الشمري  .١٠٢
 مسار املوارد البشرية يف القطاع العام إدارة األعمال مسفر بن حامد بن حممد  اجلعيد  .١٠٣
 علم احلشرات علوم األغذية والزراعة مريد حسني  فريد    خبش  .١٠٤
 علم احلشرات علوم األغذية والزراعة رمزي  حممد  شيبان  السرحان  .١٠٥
 علوم الرتبه والزراعة علوم األغذية عالء  إبراهيم  عبدالرمحن  خليل  .١٠٦
 علوم الرتبه علوم األغذية والزراعة علي  عبيد  كرامه  عمرون  .١٠٧

١٥



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  معلى درجة الدكتوراه للعا ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 علوم الرتبه والزراعةعلوم األغذية  عبدالرمحن بن بدر بن مشعان  احلريب  .١٠٨
 )علوم حاسبات(علوم احلاسب واملعلومات  علوم احلاسب واملعلومات بندر بن صاحل بن حممد  املصلوخ  .١٠٩

 

١٦



 

    
 

 
 
 

  درجة الماجستير
  

١٧



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 

 التخصص الكلية االسم م
 االعالم اآلداب جزاء بن جباد بن جباد  البقمي  .١
 االعالم اآلداب حسن بن أمحد بن حممد  حمرق  .٢
 االعالم اآلداب حممد بن هزاع بن عبيد  املطريي  .٣
 االعالم اآلداب العتييبخالد بن مشرع بن حزام    .٤
 االعالم اآلداب وايل بن سلطان بن مذيكر  املطريي  .٥
 االعالم اآلداب حممد بن هدي بن راشد  احلريب  .٦
 االعالم اآلداب مصطفى بن عبداهللا بن سعيد  الشهري  .٧
 االعالم اآلداب حممد  أنيس  حمفوظ  بامقيدح  .٨
 االعالم اآلداب فيصل بن علي بن سعد  بن شنار  .٩

 االعالم اآلداب سعود بن ابراهيم بن زيد  القحيز  .١٠
 االعالم اآلداب وليد بن عبد الرمحن بن حممد  بن نومان  .١١
 االعالم اآلداب شاهني بن عامر بن علي  املطريي  .١٢
 األدب والنقد اآلداب منصور      صله  .١٣
 األدب والنقد اآلداب ناصر بن منر بن دايل  النفيعي  .١٤
 األدب والنقد اآلداب تيجاين رضوان  اديوايل     .١٥
 التأهيل االجتماعي اآلداب محزة بن محاد بن محاد  النصيف  .١٦
 التأهيل االجتماعي اآلداب يوسف بن مسعد بن مشخص اهلجله املطريي  .١٧
 التأهيل االجتماعي اآلداب راشد بن فراج بن فواز  احلريب  .١٨
 االجتماعيالتأهيل  اآلداب مشاري بن سعود بن سالمة  الشمري  .١٩
 التأهيل االجتماعي اآلداب حممد بن عثمان بن حممد  الصاحل  .٢٠
 التأهيل االجتماعي اآلداب بندر بن مطلق بن سعود  السهلى  .٢١
 التأهيل االجتماعي اآلداب عبدالرمحن بن محد بن حممد  املنيع  .٢٢
 التأهيل االجتماعي اآلداب ثامر بن عبداهللا بن ابراهيم  اخلليفي  .٢٣
 التأهيل االجتماعي اآلداب صاحل بن إبراهيم  اليحياءفارس بن   .٢٤
 التأهيل االجتماعي اآلداب ابراهيم بن هادي بن حممد  عايت  .٢٥
 التنمية االجتماعية اآلداب سعيد بن حسني بن سعيد  القحطاين  .٢٦

١٨



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 التنمية االجتماعية اآلداب حسام بن فائز بن صاحل  العمري  .٢٧
 التنمية االجتماعية اآلداب زنانعبداهللا بن راشد بن عبداهللا  آل   .٢٨
 )األدب(اللةة العربية وآدابا  اآلداب جراح بن أمحد بن راكان  الشمري  .٢٩
 ةالنحو واللة اآلداب سانوغو      حممد  .٣٠
 ةالنحو واللة اآلداب سامي  حممد  عبداهللا  نعمان  .٣١
 ةالنحو واللة اآلداب عالء  عبده  سامل  حسن  .٣٢
 ةالنحو واللة اآلداب راجحابراهيم  حممد  علي    .٣٣
 ةالنحو واللة اآلداب سعيد      جربيل  .٣٤
 ةالنحو واللة اآلداب نور الدين  سامو    سنوسي  .٣٥
 جةرافية العمران والسكان اآلداب حممد بن عبداهللا بن حسن  جباري  .٣٦
 علم اللةة التعليمي اآلداب أسامه  أمحد  حسن  الوزان  .٣٧
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب فايز بن سعيد بن علي  الشهري  .٣٨
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب سعد بن مسفر بن سعد  القحطاين  .٣٩
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب خالد بن حممد بن حسن  احلبايب  .٤٠
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب عبداخلالق بن عبدالعزيز بن راكان  القحطاين  .٤١
 نظم املعلومات اجلةرافية اآلداب اهللا  الذيايب فهد بن سليمان بن ضيف  .٤٢
 نظم املعلومات اجلةرافية اآلداب سلمان بن سعد بن دخيل اهللا  املطريي  .٤٣
 نظم املعلومات اجلةرافية اآلداب بندر بن ناصر بن صاحل  الدلبحي  .٤٤
 نظم املعلومات اجلةرافية اآلداب سليمان بن معزي بن عيد  احلريب  .٤٥
 نظم املعلومات اجلةرافية اآلداب سعيد  الزهراينعلي بن حسن بن   .٤٦
 االدارة الرتبوية الرتبية ماجد بن زاهر بن حممد  الشهري  .٤٧
 االدارة الرتبوية الرتبية حممد بن عبداهللا بن نايف  البقمي  .٤٨
 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية عبدالعزيز بن حممد بن  عبداهللا  الرتكي  .٤٩
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية شجاع  الدوسريشجاع بن دريهم بن   .٥٠
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية عناد بن بليد بن حنيان  املطريي  .٥١
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية دغيم بن سعود بن دغيم  السهلي  .٥٢
 مسار التخلف العقلي-اخلاصة الرتبية الرتبية عبدالعزيز بن حممد بن سعود  القباين  .٥٣

١٩



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية فيصل بن مسعود بن مسفر  القحطاين  .٥٤
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية عبداهللا بن مسفر بن حميمل  العتييب  .٥٥
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية خالد بن حسن بن امحد  محدي  .٥٦
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية فيصل بن جباد بن مطلق  العتييب  .٥٧
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن حممد  العنزي  .٥٨
 االضطرابات السلوكية واالنفعالية -الرتبية اخلاصة  الرتبية سعيد بن علي بن حممد  ال معيض  .٥٩
 االضطرابات السلوكية واالنفعالية -الرتبية اخلاصة  الرتبية ابراهيم بن عبداهللا  السليممحد بن   .٦٠
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية سعود بن فيصل بن محيد  املزمومي  .٦١
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية داوود بن ابراهيم بن سعد  ابونيان  .٦٢
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية بن علي  غزواينحسني بن مروعي   .٦٣
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية غامن بن هادي بن علي  ال دواس  .٦٤
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية عبد امللك بن محد بن حممد  اهلزاين  .٦٥
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية عبداليد بن سعود بن ناصر  ال ثنيان  .٦٦
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية بندر بن علي بن حامد  احلريب  .٦٧
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية فارس بن حمسن بن مهيجان  اجلليةم  .٦٨
 مسار االعاقة السمعية-اخلاصة الرتبية  الرتبية يزيد بن عبدالعزيز بن براهيم  املزيرعي  .٦٩
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية جابر بن علي بن امحد  احلاجي  .٧٠
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية رائد بن مصطفى بن أمحد  العنيزي  .٧١
 االعاقة السمعيةمسار -الرتبية اخلاصة  الرتبية عبداإلله بن عبداهللا بن عبداهللا  بن ماجد  .٧٢
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية عبدالرمحن بن عثمان بن محد  اجلبري  .٧٣
 تربيه فنيه الرتبية عبداهللا بن عبدالعزيز بن حممد  املسند  .٧٤
 تربيه فنيه الرتبية خالد بن حممد بن مبارك  القحطاين  .٧٥
 الكبار والتعليم املستمرتعليم  الرتبية خالد بن فهم بن عائش  البقمي  .٧٦
 تقنيات التعليم الرتبية محاد بن إبراهيم بن محاد  الريس  .٧٧
 تقنيات التعليم الرتبية حممد بن عبد اهللا بن حممد  بن مسعد  .٧٨
 تقنيات التعليم الرتبية فيصل بن عبدالعزيز بن علي  الزبيدي  .٧٩
 تقنيات التعليم الرتبية فهد بن محاد بن حجاج  احلريب  .٨٠

٢٠



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 تقنيات التعليم الرتبية مرزوق بن عبيد بن خالد  الرشيدي  .٨١
 تقنيات التعليم الرتبية ياسر بن صاحل بن عبداهللا  السلمي  .٨٢
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية سيف  اليوسف  الباس  بودو  .٨٣
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية إدريس      تراوري  .٨٤
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية عبداهللا  النصيانيزيد بن امحد بن   .٨٥
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية مهنا بن خالد بن علي  الضالع  .٨٦
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية حممد بن هادي بن حسن  آل برمان  .٨٧
 )اصولهالفقه و (دراسات اسالميه  الرتبية حبيب اهللا  أديين    يوسف  .٨٨
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبداهللا  املبدل  .٨٩
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية بدرالدين  ماناليندينغ    عبدالةين  .٩٠
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية عبد احلكيم      عبد السالم  .٩١
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية فاروقفضل واحد      حممد   .٩٢
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية إمام ريادي      تسليم  .٩٣
 )الفقه و اصوله(دراسات اسالميه  الرتبية خالد بن سليمان بن عبداهللا  القرزعي  .٩٤
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية يوسف بن علي بن عليان  احلريب  .٩٥
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية أسوانتو  حممد  تقوي  هادي  .٩٦
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية فارس  جهادي  حنيفا  متمم العال  .٩٧
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية سليمان بن عبد اهللا بن سليمان  املهنا  .٩٨
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية عبداالله بن داود بن سليمان  اهلديب  .٩٩

 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية شفيق الرمحن      ضياء اهللا  .١٠٠
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية خري النظام      بن صادق  .١٠١
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية لقمان احلكيم  سودجنان    مستقيم  .١٠٢
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية زبري  امحد    اسداهللا  .١٠٣
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية أكرب علي      مشس الدين  .١٠٤
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية يوسف  طارق  عبد احلميد  حسنني  .١٠٥
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية أمحد بن حمه بن حيي  احلريصي  .١٠٦
 )تفسري وحديث(دراسات اسالميه  الرتبية مالزم  كراسنيكياغرون  مالزم    .١٠٧

٢١



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 )عقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية اليشري  سيد    عظيموف  .١٠٨
 )عقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية يامسني  آدم  وفكريتا  ييز  .١٠٩
 )عقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية عبد الرمحن بن فهيد بن فنيسان  السبيعي  .١١٠
 )عقيدة(دراسات اسالميه  الرتبية ركاش      مسري  .١١١
 طرق تدريس الرياضيات الرتبية صاحل بن عبد اهللا بن حممد  الشهري  .١١٢
 طرق تدريس الرياضيات الرتبية فيصل بن محود بن ناجع  صميلي  .١١٣
 طرق تدريس العلوم الرتبية مشلح بن هديريس بن مشلح الدحياين املطريي  .١١٤
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية األمريعبدالسالم بن عثمان بن أمحد  ابن   .١١٥
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية عبداليد بن عبداهللا بن عبدالعزيز  اجلنيح  .١١٦
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية خالد بن حسن بن حممد  السهيمي  .١١٧
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية آصف اهللا  حممد    يوسف  .١١٨
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية قرينيس  الشمريفهد بن محود بن   .١١٩
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية خالد بن عبد العزيز بن ابراهيم  احلصان  .١٢٠
 طرق تدريس اللةة العربية الرتبية سليمان بن بادي بن راجي  البقعاوي  .١٢١
 طرق تدريس اللةة العربية الرتبية عبداهللا بن مبارك بن سعد  القحطاين  .١٢٢
 طرق تدريس اللةة العربية الرتبية محد بن صاحل بن محد  السرب  .١٢٣
 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية خلف بن حممد بن خلف  العنزي  .١٢٤
 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية عبداهللا بن حممد بن عبداهللا  العقيلي  .١٢٥
 املواد االجتماعيةطرق تدريس  الرتبية عثمان بن عايض بن أمحد  الشمراين  .١٢٦
 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية علي بن رافع بن حممد  العمري  .١٢٧
 مسار النمو الرتبية حمسن بن علي بن شبيب  القحطاين  .١٢٨
 مسار النمو الرتبية فيصل بن نافع بن اليف  احلريب  .١٢٩
 مناهج عامه الرتبية بوكاري  حممد    مصطفى  .١٣٠
 مناهج عامه الرتبية النجادى راشد بن عبدالعزيز بن راشد   .١٣١
 مناهج عامه الرتبية فارس بن فهد بن عبداحملسن  املويشري  .١٣٢
 ادارة متريض التمريض حممد بن سويلم بن فالح  الرشيدي  .١٣٣
 ادارة متريض التمريض إبراهيم بن مبارك بن حسن  باحلارث  .١٣٤

٢٢



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 ادارة متريض التمريض عبدالرمحن بن مروعي بن حمسن  عامري  .١٣٥
 ادارة متريض التمريض بن صالح بن حضريي  البلويحممد   .١٣٦
 ادارة متريض التمريض أمحد بن حيدر بن ناصر  أبوذياب  .١٣٧
 ادارة متريض التمريض معيض بن حممد بن معيض  الوادعي  .١٣٨
 ادارة متريض التمريض عبدالعزيز بن حمسن بن هديان  السفياين  .١٣٩
 متريضادارة  التمريض عاصم بن موسى بن إبراهيم  منقري  .١٤٠
 ادارة متريض التمريض بندر بن ظافر بن شايخ  الشهري  .١٤١
 ادارة متريض التمريض حسني بن امحد بن ناصر  سفياين  .١٤٢
 ادارة متريض التمريض سلمان بن صاحل بن جابر  املالكي  .١٤٣
 ادارة متريض التمريض جهز بن جزاء بن حميسن  احملمدي  .١٤٤
 ادارة متريض التمريض امحد بن عبدالرمحن بن امحد  اخليربي  .١٤٥
 ادارة متريض التمريض عبدالرمحن بن سعد بن سليم العروي اجلهين  .١٤٦
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض مسفر بن منصور بن مسفر  ال مطلق  .١٤٧
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض تركي بن حممد بن عبيد  العتييب  .١٤٨
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض رائد بن سلمان بن قعدان  العتييب  .١٤٩
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض حممد بن خلف بن دبشي  العنزي  .١٥٠
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض علي بن حممد بن علي  صبياين  .١٥١
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض علي بن أمحد بن حمة  عجييب  .١٥٢
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض عطيه  احلجيليوليد بن خميضري بن   .١٥٣
 متريض صحة التمع التمريض صباح بن ترحييب بن سويلم  احلريب  .١٥٤
 متريض صحة التمع التمريض حمسن بن علي بن حممد  سيلة  .١٥٥
 متريض صحة التمع التمريض عقالء بن علي بن ثروي  الشمري  .١٥٦
 متريض صحة التمع التمريض ابراهيم بن حممد بن حممد  نامس  .١٥٧
 متريض صحة التمع التمريض أمحد بن حممد بن رازم  متنبك  .١٥٨
 متريض صحة التمع التمريض علي بن عبده بن حممد  جربان  .١٥٩
 متريض صحة التمع التمريض علي بن حممد بن علي  ال مساعد  .١٦٠
 متريض صحة التمع التمريض بندر بن محاد بن مسعود  البلوي  .١٦١

٢٣
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 التخصص الكلية االسم م
 متريض صحة التمع التمريض بندر بن خبيت بن عتيق  الذبياين  .١٦٢
 متريض صحة التمع التمريض ناصر بن عايض بن مصلح  الرشيدي  .١٦٣
 متريض صحة التمع التمريض مسري بن عبداهللا بن حيي  احلريب  .١٦٤
 متريض صحة التمع التمريض نورالدين بن حممد بن جربيل  سبعي  .١٦٥
 متريض صحة التمع التمريض عوض  املطرييسامي بن عبداهللا بن   .١٦٦
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية عبد امللك  حيي  حمسن  احلمزي  .١٦٧
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية خمتار      باه  .١٦٨
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية سلطان بن مشعل بن ناصر  العويد  .١٦٩
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية سلوم  باجعيفربدر  ساملني    .١٧٠
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية سامي بن ابراهيم بن حيىي  اليحىي  .١٧١
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية ثامر بن محد بن محدي  احلريب  .١٧٢
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية عادل بن أمحد بن حسني  جمممي  .١٧٣
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية حممد بن سعيد بن حممد  االمحري  .١٧٤
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية خالد بن عبداهللا بن علي  احلارثي  .١٧٥
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية أمحد بن مسعود بن حسني  ال زائف الدوشان  .١٧٦
 العلوم السياسية احلقوق والعلوم السياسية حممد بن أمحد  اخلريصيناصر بن   .١٧٧
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية فهد بن عبداهللا بن ناصر  ال مطلق  .١٧٨
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية فهد بن خالد بن عوض  الشهراين  .١٧٩
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية القحطاينسيف بن حسني بن عوض ال سلطان   .١٨٠
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية فيصل بن عبدالرمحن بن عبدالعزيز  بن حسني  .١٨١
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبدالعزيز بن حسن بن عبداهللا  العمراين  .١٨٢
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بن ابراهيم  املرشدابراهيم بن حممد   .١٨٣
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبداهللا بن عبدالعزيز بن ناصر  احلقباين  .١٨٤
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبدامللك بن علي بن إبراهيم  اهلاجري  .١٨٥
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حامد بن سليم  السرهيدفهد بن   .١٨٦
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية فهد بن عبداحملسن بن أمحد  القادري  .١٨٧
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبدالرمحن بن حممد بن معيقل  البسام  .١٨٨

٢٤
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 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بن حممد  مةين حممد بن سعيد  .١٨٩
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نايف بن عبداهللا بن علي  العريين  .١٩٠
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية وليد بن خالد بن صاحل  الةامدي  .١٩١
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية سعودحممد بن فيصل بن حممد  ال   .١٩٢
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبداليد بن ابراهيم بن علي  الفضلي  .١٩٣
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية فيصل بن فهد بن ابراهيم  اهلزاع  .١٩٤
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية فهاد بن فاحل بن مسعود  القحطاين  .١٩٥
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية عيسى بن سامل بن عظيمان  العنزي  .١٩٦
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية عبدالرمحن بن ثامر بن عبيد  العتييب  .١٩٧
 القانون يف القانون العام والعلوم السياسية احلقوق مصعب بن سعد بن مستور  الكثريي  .١٩٨
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز  السعدون  .١٩٩
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية حممد بن مطلق بن مرتك  الدوسري  .٢٠٠
 القانون يف القانون العام والعلوم السياسيةاحلقوق  عبد اهللا بن رزيق بن عواض  الفهمي  .٢٠١
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية محود بن سلمان بن مسيب  اللقماين  .٢٠٢
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية مهند بن حممد بن عبداهللا  أبوذيب  .٢٠٣
 القانون يف القانون العام والعلوم السياسيةاحلقوق  عبداهللا بن صاحل بن عبداهللا  القرين  .٢٠٤
 الصيدالنيات الصيدلة عبداهللا بن عبدالعزيز بن علي  اهلاجري  .٢٠٥
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة أمحد بن عبد اهللا بن علي  جمرشي  .٢٠٦
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة سعد بن سعود بن سعد  الرشود  .٢٠٧
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة بن مزعل  بندر بن فهد بن سليمان  .٢٠٨
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة حممد بن عبد اهللا بن حممد  آل ثنيان  .٢٠٩
 ةعلم االدوي الصيدلة امحد بن حممد بن علي  صبياين  .٢١٠
 التشريح الطب عبد العزيز  صاحل  حممد  البطاطي  .٢١١
 )املعلوماتية الصحية(الصحة العامة  الطب العتييبياسر بن محدان بن ذعار    .٢١٢
 )املعلوماتية الصحية(الصحة العامة  الطب خالد بن حممد بن صاحل  الفواز  .٢١٣
 )املعلوماتية الصحية(الصحة العامة  الطب بندر بن سلطان بن عبداملعني  احلازمي  .٢١٤
 )املعلوماتية الصحية(الصحة العامة  الطب عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن  الثنيان  .٢١٥
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 )إدارة ووبائيات األزمات(الصحة العامة الطب هزاع بن فهد بن سلطان  القحطاين  .٢١٦
 )إدارة ووبائيات األزمات(الصحة العامة الطب خالد بن رافع بن غرمان  الشهري  .٢١٧
 )إدارة ووبائيات األزمات(الصحة العامة الطب قنور بن عبداهللا بن ناصر  القنور  .٢١٨
 احياء دقيقة العلوم بن امحد بن عبدالعزيز  السويلمابراهيم   .٢١٩
 احياء دقيقة العلوم فهد بن عبداهلادي بن عبيد  احلريب  .٢٢٠
 األحياء املائية العلوم أمحد بن حممد بن سامل  الثبييت  .٢٢١
 البيئة احليوانية والتلوث العلوم عبدالرمحن بن حممد بن علي  الةامدي  .٢٢٢
 اجليولوجيا االقتصادية العلوم السبيعيناصر بن عبداهللا بن محود    .٢٢٣
 احلشرات والطفيليات العلوم حممد  مصلح  علي  مارس  .٢٢٤
 العلوم البيئية العلوم بندر بن صاحل بن فهد  الربيدي  .٢٢٥
 العلوم البيئية العلوم عبداهللا بن عقيل بن ابراهيم  السامل  .٢٢٦
 البيئيةالعلوم  العلوم ماجد بن حممد بن مناحي املفرجي العتييب  .٢٢٧
 العلوم البيئية العلوم ماجد بن حممد بن سليمان  املاجد  .٢٢٨
 العلوم البيئية العلوم بنيامني  رضوان    بدماص  .٢٢٩
 العلوم البيئية العلوم سامي بن مطر بن عايد  العنزي  .٢٣٠
 العلوم البيئية العلوم حممد بن عبداهللا بن سامل  جاراهللا  .٢٣١
 العلوم البيئية العلوم عبدالرمحن بن ثواب بن عيضه  الشلوي  .٢٣٢
 العلوم البيئية العلوم عبداهللا بن حمسن بن عبداهللا  السهلي  .٢٣٣
 العلوم البيئية العلوم سعود بن غازي بن بدر  املةريي العتييب  .٢٣٤
 العلوم البيئية العلوم حممد بن فهد بن سامل  احلريب  .٢٣٥
 العلوم البيئية العلوم فاحل بن حمسن بن فاحل  العتييب  .٢٣٦
 العلوم البيئية العلوم بن صاحل بن سليمان  النةيمشي سليمان  .٢٣٧
 العلوم يف التنوع االحيائي العلوم مجال بن عبداهللا بن حممد  القرين  .٢٣٨
 العلوم يف التنوع االحيائي العلوم رائد بن برينيص بن سعيد  الثبييت  .٢٣٩
 العلوم يف التنوع االحيائي العلوم علي بن عبد الرمحن بن علي  الةامدي  .٢٤٠
 العلوم يف علم البوليمرات العلوم أمحد بن حامد بن عايل  املالكي  .٢٤١
 العلوم يف علم البوليمرات العلوم مساعد بن بداح بن فهد  السهلي  .٢٤٢
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 العلوم يف علم البوليمرات العلوم حممد بن سامل بن عبداهللا  االكليب  .٢٤٣
 واألنسجةبيولوجيا اخللية والوراثة  العلوم حممد بن جرب بن شبيب  اجلعيد  .٢٤٤
 جيوفيزياء العلوم محد بن هادي بن عائض  القحطاين  .٢٤٥
 جيوفيزياء العلوم زاهر بن عبدالرمحن بن حسن  الشهري  .٢٤٦
 جيولوجيا املياه العلوم حممد  صاحل  عمر  جربان  .٢٤٧
 كيمياء العلوم حسني بن علي بن حممد  العطاس  .٢٤٨
 كيمياء العلوم شتوي بن معيض بن هادي  القحطاين  .٢٤٩
 كيمياء العلوم بن مشعل بن حممد  احلريبحممد   .٢٥٠
 كيمياء حيويه العلوم حممد بن واصل بن نفاع  املطريي  .٢٥١
 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية عماد بن يوسف بن اليمين  مفتاح  .٢٥٢
 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية حممد بن فاحل بن ابراهيم  اجلذالين  .٢٥٣
 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية احلميدي  املطرييبدر بن عبداهللا بن   .٢٥٤
 العلوم يف البصريات العلوم الطبية التطبيقية علي بن سليمان بن مفرح  الفيفي  .٢٥٥
 العلوم يف البصريات العلوم الطبية التطبيقية عبدالكرمي بن باتع بن عبداملعني  البشري  .٢٥٦
 العلوم يف البصريات الطبية التطبيقيةالعلوم  إبراهيم بن حممد بن حسن  عبادي  .٢٥٧
 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية فيصل بن خالد بن امحد  اسكندراين  .٢٥٨
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط مصعب بن ناصر بن عبدالعزيز  العويس  .٢٥٩
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط املعتصم بن خليل بن ابراهيم  العباس  .٢٦٠
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط عبداهللا بن يوسف بن صاحل  العليان  .٢٦١
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط نايف بن منصور بن سامل  املطريي  .٢٦٢
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط سلطان بن هادي بن كدمييس  العتييب  .٢٦٣
 التخطيط العمراين والتخطيطالعمارة  عبدالرمحن بن رفيدي بن عبدالرمحن  األمسري  .٢٦٤
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط عبداهللا بن راشد بن عمر  التميمي  .٢٦٥
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط أمين بن إمساعيل بن عبداهللا  خوجه  .٢٦٦
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط فهد بن حممد بن مطلق  القحطاين  .٢٦٧
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط عبدالعزيز  الشدوخيرياض بن عبداحملسن بن   .٢٦٨
 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط راشد بن عبدالعزيز بن راشد  الكثريي  .٢٦٩
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 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط تركي بن إبراهيم بن عبداهللا  العايد  .٢٧٠
 العمراينالتخطيط  العمارة والتخطيط مؤيد بن ابراهيم بن علي  خمشع  .٢٧١
 التخطيط العمراين واالقليمي العمارة والتخطيط صاحل بن عبدالعزيز بن عتيق  القفيعي  .٢٧٢
 التطوير العقاري العمارة والتخطيط عبدالعزيز بن عبداهللا بن حممد  القحطاين  .٢٧٣
 التطوير العقاري العمارة والتخطيط نايف بن سحاب بن غنيم  احلريب  .٢٧٤
 التطوير العقاري العمارة والتخطيط أبوحوسهأمحد بن عطا بن حممد    .٢٧٥
 التطوير العقاري العمارة والتخطيط عبد اهللا بن هاشم بن عبد اهللا  الراشدي  .٢٧٦
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط حممد بن مستور بن صاحل  العلياين  .٢٧٧
 التطوير العقاريالعلوم يف  العمارة والتخطيط عبدالرمحن بن فيصل بن حممد  الرويلي  .٢٧٨
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط مساعد بن صاحل بن عبداهللا  احلديثي  .٢٧٩
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط سامل بن حممد بن سامل  بامهام  .٢٨٠
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط عبداهللا بن خويتم بن نوجيم  املطريي  .٢٨١
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط بن طارق بن صاحل  فرج أسامة  .٢٨٢
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط أنس بن حممد بن صاحل  العرادي  .٢٨٣
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط أمحد بن خالد بن عبدالرمحن  اهلمش  .٢٨٤
 العلوم يف التطوير العقاري والتخطيط العمارة يوسف بن محدان بن صاحل  العويف  .٢٨٥
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط متعب بن هواش بن صاحل  العنزي  .٢٨٦
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط أمحد بن عبداهللا بن أمحد  املنصور  .٢٨٧
 التطوير العقاريالعلوم يف  العمارة والتخطيط عبدالعزيز بن عيضة بن ساعد  املالكي  .٢٨٨
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط حممد بن خالد بن حممد  البحريي  .٢٨٩
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط حممد بن عبدالعزيز بن حممد  املزيد  .٢٩٠
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط فيصل بن عبدالرمحن بن براك  العواد  .٢٩١
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط بن حسن بن ابراهيم  اهلويشلفهد   .٢٩٢
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط سعد بن خالد بن سعد  بن معيلي  .٢٩٣
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط عمر بن معيض بن عمر  العتييب  .٢٩٤
 العلوم يف التطوير العقاري والتخطيط العمارة مساعد بن خالد بن فاضل  املوسى  .٢٩٥
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط نايف بن عبدالعزيز بن علي  اليوسف  .٢٩٦

٢٨
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 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط محزه بن احلسني بن حممد  عسريي  .٢٩٧
 العقاريالعلوم يف التطوير  العمارة والتخطيط حممد  عمر  عبداهللا  باداود  .٢٩٨
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط عثمان بن سعد بن عثمان  اخلليوي  .٢٩٩
 العلوم يف التطوير العقاري العمارة والتخطيط عبداهللا بن صاحل بن مبارك  الشعمل  .٣٠٠
 عمارة وعلوم البناء العمارة والتخطيط تركي بن خلف اهللا بن حممد  املالكي  .٣٠١
 اتصاالت اهلندسة عليان  احلريبنايف بن فيصل بن   .٣٠٢
 التصميم وامليكانيكا التطبيقية اهلندسة حممود  حممد  حممد  عبد املوىل  .٣٠٣
 الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة حممد بن مشروخ بن ضوحيي  العتييب  .٣٠٤
 الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة أمحد البدوي  يعقوب  موسي  النور  .٣٠٥
 الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة مشس الدين  اوالجيدي    قاسم  .٣٠٦
 الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية اهلندسة مسفر بن شاحل بن رده الصنديل السبيعي  .٣٠٧
 النظم الصناعية اهلندسة أيوب  فيصل  علي  الزبيدي  .٣٠٨
 الصناعيةالنظم  اهلندسة خالد بن حممد بن محد  الةثرب  .٣٠٩
 النظم الصناعية اهلندسة خالد  حممد  سعيد  بامطرف  .٣١٠
 انظمة التحكم واحلاسوب اهلندسة سامل  صاحل  سامل  بلقرزي  .٣١١
 قوى كهربائية اهلندسة غازي  أمحد  علي  غازي  .٣١٢
 قوى كهربائية اهلندسة ابراهيم بن عبدالرمحن بن ابراهيم  الربيدي  .٣١٣
 قوى كهربائية اهلندسة حممد بن خالد بن غالب  احلريب  .٣١٤
 قوى كهربائية اهلندسة فهد بن عبداهللا بن صاحل  الوابل  .٣١٥
 قوى كهربائية اهلندسة سعد بن علي بن سعد  العامري  .٣١٦
 قوى كهربائية اهلندسة سعيد بن حممد بن سعيد  الزهراين  .٣١٧
 قوى كهربائية اهلندسة حممد بن عامر بن أمحد  الرميح  .٣١٨
 قوى كهربائية اهلندسة عبدالرمحن  اخلليفيعبدالعزيز بن حممد بن   .٣١٩
 قوى كهربائية اهلندسة عبدالعزيز بن فارس بن عبدالعزيز  السويلم  .٣٢٠
 قوى كهربائية اهلندسة حممد بن عبداهللا بن حممد  بن جردان  .٣٢١
 قوى كهربائية اهلندسة فهد بن حممد بن عبداهللا  العثمان  .٣٢٢
 قوى كهربائية اهلندسة عزام بن منصور بن زويد  املطريي  .٣٢٣

٢٩



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 قوى كهربائية اهلندسة عمر بن عبدالعزيز بن راشد  العوين  .٣٢٤
 قوى كهربائية اهلندسة عبدالرمحن بن خالد بن حممد  السفري  .٣٢٥
 قوى كهربائية اهلندسة حممد  يعقوب  يوسف  احملميد  .٣٢٦
 قوى كهربائية اهلندسة ضياء الرمحن      هدايت الرمحن  .٣٢٧
 مصادر املياه اهلندسة عاطف  قاسم  علي  قواره  .٣٢٨
 منظومات احلراريات واملوائع اهلندسة زياد بن صاحل بن عبداهللا  اخللف  .٣٢٩
 منظومات احلراريات واملوائع اهلندسة فارس بن سعيد بن علي  القحطاين  .٣٣٠
 منظومات احلراريات واملوائع اهلندسة أمين      سعيد  .٣٣١
 ميكانيكا اجلوامد اهلندسة امري  رمحن    خان  .٣٣٢
 ميكانيكا اجلوامد اهلندسة مصطفى بن حيي بن حيي  حداد  .٣٣٣
 ميكانيكا اجلوامد اهلندسة حممد بن سفر بن علي  آل مريط  .٣٣٤
 هندسة النظم البشرية اهلندسة سلطان بن نواف بن سلطان  الطيار  .٣٣٥
 هندسة انتاج النفط اهلندسة اللواءأمحد  حممد  الطيب  الشيخ  .٣٣٦
 هندسة انشاءات اهلندسة مشتاق  عبداهللا  عثمان  أمحد  .٣٣٧
 هندسة انشاءات اهلندسة لؤي  ابراهيم  حممد مجعة  العوض  .٣٣٨
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال فهد بن فايز بن مهذل ال مريثع القحطاين  .٣٣٩
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال توفيق  فتوا  نور  حكيم  .٣٤٠
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال عبداهللا بن ناصر بن ابراهيم  دمهش  .٣٤١
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال معاذ بن سليمان بن أمحد  الرميح  .٣٤٢
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال عبداهللا بن أمحد بن عبداهللا  الفنتوخ  .٣٤٣
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال وليد بن حممد بن حمسن  الدعجاين  .٣٤٤
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال سليمان بن فهد بن سليمان  املزيد  .٣٤٥
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال عبداليد بن حممد بن محد  الوهيب  .٣٤٦
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال ناصر بن ابراهيم بن ناصر  اليحىي  .٣٤٧
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال طارق بن إبراهيم بن حممد  املنيع  .٣٤٨
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال الفجحانتركي بن خالد بن علي    .٣٤٩
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال وائل  ماجد  عوض  اجلعيدي  .٣٥٠

٣٠



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال فهد بن سعود بن ناصر  الزكري  .٣٥١
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال أنس بن خالد بن عبدالعزيز  الفنتوخ  .٣٥٢
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال االمسريحممد بن سعود بن حممد    .٣٥٣
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال عبداهللا بن سليمان بن عبداهللا  اجلراح  .٣٥٤
 )عام(ادارة اعمال  إدارة األعمال يزيد بن صاحل بن عبداهللا  الدويش  .٣٥٥
 االقتصاد إدارة األعمال حممد  عبد اجلليل  قاسم  الشدادي  .٣٥٦
 االقتصاد إدارة األعمال ناجي  الدوسريسعيد بن مساعد بن   .٣٥٧
 االقتصاد إدارة األعمال عبداهللا بن مسفر بن مرتك  الدوسري  .٣٥٨
 االقتصاد إدارة األعمال عبداهللا بن سعود بن حممد  اجلرب  .٣٥٩
 االقتصاد إدارة األعمال حممد بن دخيل اهللا بن قاعد  النفيعي  .٣٦٠
 االقتصاد األعمال إدارة عبداهللا بن عثمان بن عبداهللا  التوجيري  .٣٦١
 االقتصاد إدارة األعمال سلمان بن علي بن فراج  احلارثي  .٣٦٢
 )مسار التأمني الصحي(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال حممد بن علي بن حممد  بامشاخ  .٣٦٣
 )مسار التأمني الصحي(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال هاين بن حممد بن عوض  العنزي  .٣٦٤
 )مسار التأمني الصحي(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال باخت  املطريي عبدالعزيز بن ثويين بن  .٣٦٥
 )مسار التأمني الصحي(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال ناصر بن عبداهللا بن ناصر  احلمود  .٣٦٦
 )مسار السياسات الصحية(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداهللا  السحيباين  .٣٦٧
 )جودة الرعاية الصحية مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال عبدالعزيز بن غاطي بن صنيتان  اهلرف  .٣٦٨
 )جودة الرعاية الصحية مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال صاحل بن ناصر بن راشد  الناصر  .٣٦٩
 )الرعاية الصحية جودة مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال بندر بن ابراهيم بن عبدالكرمي  اجلاسر  .٣٧٠
 )جودة الرعاية الصحية مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال متعب  كرمي  عقيل  العنزي  .٣٧١
 )جودة الرعاية الصحية مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال خالد بن ناصر بن منصور  قحطاين  .٣٧٢
 )جودة الرعاية الصحية مسار(اإلدارة الصحية  إدارة األعمال ابراهيم  صالح  ابراهيم  لبد  .٣٧٣
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال منصور بن سليمان بن عبداهللا  الرقراق  .٣٧٤
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال عبداحملسن بن مهنا بن حممد  املهنا  .٣٧٥
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال خالد بن عبدالرمحن بن عبداهللا  العصيمي  .٣٧٦
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال بدر  احلريبياسر بن عاتق بن   .٣٧٧

٣١



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا ماجستيرعلى درجة ال ونالحاصل ونالخريج

 التخصص الكلية االسم م
 العلوم يف املالية إدارة األعمال ناصر بن سعد بن ناصر  الصقر  .٣٧٨
 العلوم يف املالية إدارة األعمال خالد بن جلوى بن عبدالعزيز  اجللوي  .٣٧٩
 احملاسبة إدارة األعمال أومتوغن  لطيف  ـ  أومشوال  .٣٨٠
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال عبداهللا  الدايلعبداهللا بن عبدالعزيز بن   .٣٨١
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال خالد بن حممد بن فايز  الشهري  .٣٨٢
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال غازي بن نايف بن غازي  احلريب  .٣٨٣
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال سامل بن حممد بن سامل  الدوسري  .٣٨٤
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال معاذ بن منيع بن عبدالعزيز  املنيع  .٣٨٥
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال حممد بن عبداهللا بن ابراهيم  النجاشي  .٣٨٦
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال عبداهللا بن عبداللطيف بن عبداهللا  الشريف  .٣٨٧
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال تركي بن عائض بن سامل  الشهراين  .٣٨٨
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال طارق بن حممد بن ضيف اهللا  احلريب  .٣٨٩
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال أمحد بن حممد بن عبدالعزيز  بن غنام  .٣٩٠
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال تركي بن عبداهللا بن عبدالرمحن  السحيباين  .٣٩١
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال عبداليد بن عبدالرمحن بن حممد  العسكر  .٣٩٢
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالرمحن  العريين  .٣٩٣
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال حممد بن عبدالرمحن بن حممد  الزير  .٣٩٤
 )املالية(إدارة أعمال  إدارة األعمال سليمان بن حممد  الزكريعبدالرمحن بن   .٣٩٥
 مسار السياسات العامة واملوازنة إدارة األعمال خالد بن عبداهللا بن عبدالرمحن  آل الشيخ  .٣٩٦
 مسار السياسات العامة واملوازنة إدارة األعمال فالح بن علي بن جهز  الذيايب  .٣٩٧
 مسار إدارة املوارد البشرية األعمال إدارة نبيل بن حممد بن حيي  العبديل  .٣٩٨
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال ريان بن عامر بن عبداهللا  الةفيلي  .٣٩٩
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال عبداهللا بن حممد بن عبداهللا  املبدل  .٤٠٠
 البشريةمسار إدارة املوارد  إدارة األعمال جاسم بن يوسف بن مبارك  الياسني  .٤٠١
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال بسام بن عبدالعزيز بن علي  احلواس  .٤٠٢
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال علي بن سعد بن علي  الكريزي  .٤٠٣
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال حممود  امحد  حممد  امساعيل  .٤٠٤

٣٢
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 التخصص الكلية االسم م
 االرشاد الزراعي األغذية والزراعةعلوم  حممد مدثر      حممد ظفر  .٤٠٥
 االرشاد الزراعي علوم األغذية والزراعة حممد ضياء اهللاحممد ابوبكر ضياء ابن قاري   .٤٠٦
 االرشاد الزراعي علوم األغذية والزراعة عبد امللك  ناجي  علي  السنحاين  .٤٠٧
 اخلضر علوم األغذية والزراعة منتصر  عبد الرمحن  عثمان  سعد  .٤٠٨
 اخلضر علوم األغذية والزراعة يوسف  شرف  حممدحممد    .٤٠٩
 اخلضر علوم األغذية والزراعة عبداهللا  حممد  أمحد  عبادي  .٤١٠
 العلوم يف احملاصيل احلقلية علوم األغذية والزراعة نورمان      شاه  .٤١١
 الةابات علوم األغذية والزراعة عبد املالك  حممود  عبد املالك  آدم  .٤١٢
 انتاج احليوان الزراعى علوم األغذية والزراعة عليمطهر  حسني  حممد    .٤١٣
 انتاج احليوان الزراعى علوم األغذية والزراعة هاين  عوض  كرامه  باعوض  .٤١٤
 انتاج احليوان الزراعى علوم األغذية والزراعة عبدالعزيز  علي  ناصر  احلياين  .٤١٥
 انتاج دواجن علوم األغذية والزراعة عصام  هزاع  عثمان  فازع  .٤١٦
 تةذية انسان علوم األغذية والزراعة أمحد  علي  حممد  العرت  .٤١٧
 حشرات علوم األغذية والزراعة عيد حممد خان      غالم حممد  .٤١٨
 علوم األغذية علوم األغذية والزراعة عمر  ناصر  علي  السوحمي  .٤١٩
 علوم األغذية علوم األغذية والزراعة رشيد  اديسا    عبد الرحيم  .٤٢٠
 علوم الرتبه علوم األغذية والزراعة السقاف  حممد  سقاف  حسن  .٤٢١
 علوم الرتبه علوم األغذية والزراعة حامد  أمحد  حيىي  السوادي  .٤٢٢
 علوم الرتبه علوم األغذية والزراعة حممد  عوض  موسى  موسى  .٤٢٣
 علوم الرتبه علوم األغذية والزراعة حممد  عمران    رفيق  .٤٢٤
 مبيدات األغذية والزراعةعلوم  حسان بن أسعد بن حممد  اخلضريي  .٤٢٥
 مسار هندسة نظم املياه والري علوم األغذية والزراعة أكرم  خالد  عبد اهللا  الشامي  .٤٢٦
 مسار هندسة نظم املياه والري علوم األغذية والزراعة أمحد  حممد  حممود  الفقي  .٤٢٧
 واملباين الزراعيةهندسة البيئة  علوم األغذية والزراعة حممود  احلسني  عبد احلليم  حجازي  .٤٢٨
 هندسة تصنيع األغذية علوم األغذية والزراعة معاذ  بدر  عبده  عثمان  .٤٢٩
 هندسة ري وصرف علوم األغذية والزراعة حممود  حممد  عبدالفتاح  عبدالقادر  .٤٣٠
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  علوم احلاسب واملعلومات عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن رشيد  القنيعة  .٤٣١

٣٣
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 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات حسام بن إبراهيم بن حسن  الدريعي  .٤٣٢
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا  بن جابر  .٤٣٣
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات أسامة بن عبداهللا بن عبدالعزيز  الداود  .٤٣٤
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات نايف بن سعيد بن مفلح  القحطاين  .٤٣٥
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات عبدالرمحن بن النعمان بن عبداهللا  زبري  .٤٣٦
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات أمحد بن عبداهللا بن مناور  عريج  .٤٣٧
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات داود بن سعود بن حممد  أبوعباة  .٤٣٨
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات عمرو  صالح  حممود  عبدالوهاب  .٤٣٩
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات عبداالله بن علي بن حممد  الةامدي  .٤٤٠
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات حممد بن حسني بن حممد  درييب  .٤٤١
 الرتبية البدنية والنشاط البدينعلوم الرياضة  حممد بن عبدالرمحن بن محد  الدائل  .٤٤٢
 تعليم اللةة العربية لةري الناطقني با معهد اللةويات العربية آدم  إمساعيل    أكنيب  .٤٤٣
 تعليم اللةة العربية لةري الناطقني با معهد اللةويات العربية صوري      إيسوفو  .٤٤٤
 لةري الناطقني با تعليم اللةة العربية معهد اللةويات العربية تيامبا      امبينغ  .٤٤٥

 

٣٤



 

    
 

 
 
 

  درجة الزمالة
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 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا الزمالةعلى درجة  ونالحاصلون الخريج

 التخصص الكلية االسم م
 األشعة التشخيصية الطب يعبدالسالم  صاحل    الزبيد  .١
 األشعة التشخيصية الطب عبداهللا بن فهد بن حممد  الفواز  .٢
 األشعة التشخيصية الطب وليد بن فرج بن حممد  اخلالدي  .٣
 األشعة التشخيصية الطب امحد بن عبدالرمحن بن عبداللطيف  الرويلي  .٤
 األشعة التشخيصية الطب علي بن عبدالعزيز  العلي مشاري بن  .٥
 األشعة التشخيصية الطب معاذ بن حممد بن حيىي  الصيادي  .٦
 األمراض الباطنية الطب عامر بن صالح بن راشد  الفقيه  .٧
 األمراض الباطنية الطب ابراهيم بن حممد بن علي  العيسى  .٨
 اجللديةاألمراض  الطب محد بن صاحل بن محد  املطلق  .٩

 األمراض اجللدية الطب عاصم بن حممد بن فوزان  املسفر  .١٠
 األمراض اجللدية الطب حممد بن صاحل بن حممد  اخلويلد  .١١
 األمراض اجللدية الطب عمار بن صاحل بن سليمان  العلوال  .١٢
 األمراض اجللدية الطب عبدالرمحن بن منصور بن ابراهيم  الدخيل  .١٣
 األمراض اجللدية الطب احملسنزيد بن علي بن زيد    .١٤
 األمراض اجللدية الطب هاشم بن فؤاد بن سليمان  فقيه  .١٥
 األنف واألذن واحلنجرة الطب زياد بن عبداهللا بن عبدالرمحن  العبداجلبار  .١٦
 األنف واألذن واحلنجرة الطب امحد بن حممد بن امحد  البصيلي  .١٧
 األنف واألذن واحلنجرة الطب عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عبداحملسن  الربيعه  .١٨
 األنف واألذن واحلنجرة الطب فهد بن حممد بن فهد  القحطاين  .١٩
 األنف واألذن واحلنجرة الطب عبدالعزيز بن صربي بن عبدالعايل  احلجي  .٢٠
 األنف واألذن واحلنجرة الطب عقيل بن عبداهللا بن حممد  العقيلي  .٢١
 األنف واألذن واحلنجرة الطب سعد بن عبداهللا بن سعد  املهنا  .٢٢
 الزمالة يف أمراض األنف واألذن واحلنجرة الطب فيصل بن  عبدالرمحن بن  أمحد  صائغ  .٢٣
 الزمالة يف أمراض األنف واألذن واحلنجرة الطب عبداهللا بن حممد بن عابر  العنزي  .٢٤
 الزمالة يف أمراض األنف واألذن واحلنجرة الطب تركي بن حممد بن سعيد  الدريس  .٢٥
 الزمالة يف أمراض األنف واألذن واحلنجرة لدى األطفال الطب عبداهللا بن امحد بن حممد  اهلاليل  .٢٦
 الزمالة يف أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد الطب علي  هود  امحد  باشعيب  .٢٧

٣٦



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا الزمالةعلى درجة  ونالحاصلون الخريج

 التخصص الكلية االسم م
 الزمالة يف أمراض اجلهاز اهلضمي والكبد الطب سعيد  عمر  مبارك  باعوم  .٢٨
 الزمالة يف أمراض الدم واألورام لدى األطفال الطب بدوي  خليفه حممد  حممد  حممد  .٢٩
 الزمالة يف أمراض الدم واألورام لدى األطفال الطب عرفات  عبدالرمحن  املاحي  عبدالرمحن  .٣٠
 الزمالة يف أمراض الدم ونقل الدم الطب حممد بن راشد بن محد  املاجد  .٣١
 يف أمراض الغدد الصماءالزمالة  الطب حممد  سعيد  صاحل  اجلابري  .٣٢
 الزمالة يف أمراض الغدد الصماء الطب عادل بن عبداهللا بن عبدالرمحن  الطويان  .٣٣
 الزمالة يف أمراض الغدد الصماء لدى األطفال الطب موسى بن ناصر بن علي  املطوع  .٣٤
 اخلارجية واجلراحات االنكساريةالزمالة يف أمراض القرنية وأمراض العني  الطب سعيد بن صاحل بن سعيد  القحطاين  .٣٥
 الزمالة يف جراحة الثدي والغدد الصماء الطب أمني بن حممد بن حسن  الشهري  .٣٦
 الزمالة يف جراحة اجللد والليزر الطب محيد بن عبيداهللا بن عبداهللا  العتييب  .٣٧
 الزمالة يف جراحة املناظري املتقدمة والسمنة الطب سعد  صقر  سعد  الثويين  .٣٨
 الزمالة يف جراحة املناظري املتقدمة والسمنة الطب رامي  عبداهللا  علي  باسرده  .٣٩
 الزمالة يف داء السكري الطب باسم بن مطر بن عبيداهللا  املالكي  .٤٠
 الزمالة يف داء السكري الطب يوسف  حممد  علي  الفارسي  .٤١
 الزمالة يف داء السكري الطب خالد  هاين  خالد  ابوريشه  .٤٢
 الزمالة يف داء السكري الطب حامد بن حممد بن حامد  القميدي  .٤٣
 الزمالة يف شبكية العني والتهاب القزحية الطب عبدالسالم  حممد  صاحل  ذياب  .٤٤
 الزمالة يف طب الباطنة الطب امحد  يوسف  حممد  بامشيل  .٤٥
 الزمالة يف طب الباطنة الطب بدر  خالد  يوسف  االنصاري  .٤٦
 الزمالة يف طب الباطنة الطب عبدالرمحن بن علي  احلجيعلي بن   .٤٧
 الزمالة يف طب الباطنة الطب عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن علي  العون  .٤٨
 الزمالة يف طب الباطنة الطب عبدالوهاب بن حممد بن عبداهللا  ادريس  .٤٩
 الزمالة يف طب الباطنة الطب ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم  الرميح  .٥٠
 الزمالة يف طب الباطنة الطب ابراهيم بن عبداهللا  النويصرحسام بن   .٥١
 الزمالة يف طب الباطنة الطب فيصل بن وليد بن غالب  شهوان  .٥٢
 الزمالة يف طب الباطنة الطب نايف بن حممد بن ابراهيم  العوض  .٥٣
 الزمالة يف طب الباطنة الطب مشعل بن عبدالرمحن بن حممد  الشويعر  .٥٤

٣٧



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا الزمالةعلى درجة  ونالحاصلون الخريج

 التخصص الكلية االسم م
 الزمالة يف طب الباطنة الطب حسني  شريفحممد  عصام الدين    .٥٥
 الزمالة يف علم األحياء الهرية الطب عبدالرمحن بن عبداهللا بن حيي  مهاجر  .٥٦
 الزمالة يف علم األحياء الهرية الطب عبداهللا بن أمحد بن زاهر العبيدي  الشهري  .٥٧
 الزمالة يف لتخدير املناطقي الطب فرحان  امحد    خان  .٥٨
 جراحة العظام لدى األطفال الطب بن فاحل بن حدجان  العتييبعبدالرمحن   .٥٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٨



 

 

 

 

 

 

 

 الطبيدبلوم الدرجة 

٣٩



 
 

 هـ ١٤٤٠/  ١٤٣٩الدراسي  مللعا الدبلوم الطبيعلى درجة  ونالحاصلون الخريج

 التخصص الكلية االسم م
 الدبلوم يف العالج املعريف السلوكي الطب عبدالرمحن بن حيي بن علي  حباري  .١
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب امحد بن علي بن امحد  الغمغام  .٢
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب سني بن علي بن طاهر  االربشح  .٣
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب املياحيزايد  خليفه  سليمان    .٤
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب علي بن أمحد بن حممد  ذيبان  .٥
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب صهيب بن طالل بن عبداهللا  السليماين  .٦
 احلقليالدبلوم يف علم الوبائيات  الطب معتز بن سامل بن حسن ال مصلوم  اليامي  .٧
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب سلطان بن خالد بن صاحل  الدهش  .٨
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب جاسم بن أمحد بن ابراهيم  املقرن  .٩

 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب عقيل بن عبداهللا بن علي  ال يتيم  .١٠
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب عبداهللا  بشري  سعيد  املنجي  .١١
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب ابوطالب بن حسني بن نوري  السيد  .١٢
 الدبلوم يف علم الوبائيات احلقلي الطب حممد بن عبدرب الرسول بن حسن  ال يوسف  .١٣

 

٤٠



 

 

 

 

 

 

 

 دبلوم العاليالدرجة 

٤١



 

 

 

 

 

 

 

 معهد اللغويات العربية

 ه١٤٣٩/١٤٤٠خرجيو الفصل األول للعام الدراسي 

٤٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

الحسن   عمرعبدالحليم عبدالنافع  مصطفى

محمد نفيس محمد اسماعيلذوالكفلي   ماريفين

عيد   ايسابيريعثمان   كوليبالي

يورو   فتاحبخاري عمر  سيدي

اسماعيل مسلم  فازازيخاتم عيد  مينيا

نورالدين   عبداللهعبدالقادر محمد  سيال

صادق عبدالرزاق  كوالوولييوسف   باديف

محمد شهاب  الدين

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

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس 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 :

437107411438106321

438106380438106468

438106686438106688

438106690438106725

438106746438106747

438106789438106795

438106711438106771

438106790

٤٣



 

 

 

 

 

 

 

 معهد اللغويات العربية

 ه١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٤٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بودي مارتا  ساودينمحمد   لنصاري

مؤمن   اللهغياث الدين   عبدالعزيز

عبدالرزاق   عثمانمحمد مرتضى علي تراوري

لقمان عبدالغني  بدماصيسعيد الله   سنكرخيل

براغر عزاء  عثمانايرات   كانبيكوف

مامادو سيسي - -توري   محمد

توري مامادو - -حيدرا   صالح

عبدالله   سيد كانبابكر   نيانغ

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 بهاتدريب معلمي 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 :

438106680438106696

438106770438106772

438106823438106828

438106835438106837

438106839438106845

439106609439106633

439106634439106636

439106664438106743

٤٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

يحيى داود  سنكوالحاج راون  غين

احمد ناهض  مشهورياحمد   بارو

محمد منذر  سيسيوهاب محمد جامع -

تراوري صديق - -

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438106843438106850

438106851439106279

439106626439106632

439106665

٤٦



 

    
 

 
 
 

  درجة البكالوريوس
  

٤٧



 

 

 

 

 

 

 

والمتوقع  الحاصلون على مراتب الشرف

 حصولهم عليها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٨



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 
 األول للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٩



 

 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 

 

  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فهد بن فهيد بن فهد العصيمي العتيبي ١

 
435102105 

 
 االجتماعية الخدمة

 

٥٠



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 
 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

٥١



 

 

 

 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن فرج بن حزام القحطاني ١

 
436100997 

 
 علم االجتماع

 
 فهد بن علي القباني السهليعبد هللا بن  ۲

 
435106157 

 
 االجتماعية الخدمة

 
 خالد بن محمد بن عبدالعزيز العقيل ۳

 
435103929 

 علم االجتماع 

 محمد بن احمد بن احمد قصادي ٤
 

435102345 
 

 االجتماعية الخدمة
 

 مشاري  محمد  عياط العنزي ٥
 

435107908 
 

 االجتماعية الخدمة
 

 محمد الدريس ريان بن علي بن ٦
 

434101809 
 

 االجتماعية الخدمة
 

 قو يولونق ۷
 

436107661 
 

 اللغة العربية
 

 مشاري بن سعد بن عبدهللا بن جرجير ۸
 

435100869 
 

 ( عام ) االعالم
 

٥٢



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 
 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

٥٣



 

 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد مضر  فراس قطان ١

 
435108423 

 
 (عام ) االعالم

 
 بن هايل العنزي عبدالعزيز بن زعال ٢

 
436106776 

 
 ( عام ) االعالم

 
 برهان ويشا ٣

 
436107570 

 
 اللغة العربية

 
 فهد  محمد البراك ٤

 
435108430 

 
 ( عام ) االعالم

 
 جيل امبوج ٥

 
436107597 

 
 اللغة العربية

 
 كمال سورونغ ٦

 
436107619 

 
 اللغة العربية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥٤



      

 اآلدابكلية 
 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

  

٥٥



 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفحلاصلون ا

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عويض الحربيعاصم بن فهد بن  ١

 
436102464 

 
 ( عام ) االعالم

 
 حارث تاحيش ٢

 
436107762 

 
 اللغه االنجليزية

 
 عبدهللا  فخري عزام ٣

 
436107559 

 
 اللغة العربية

 
 ثامر بن جويعد بن عامر العجمي ٤

 
436105221 

 
 ( عام ) االعالم

 
 ابراهيم حسن ٥

 
436107245 

 
 اللغه االنجليزية

 
 ظافر بن محمد الشهرانيعبدالرحمن بن  ٦

 
436101287 

 
 الخدمة االجتماعية

 
 جنيف بن محسن بن مسفر الدوسري ٧

 
436105565 

 
 علم االجتماع

 
 داوود  عدنان الحسن العبد ٨

 
435108429 

 
 ( عام ) االعالم

 
 محمد بن ابراهيم بن سعد السعيدان ٩

 
436102234 

 
 علم االجتماع

 
 الصبيحصبيح بن فهد بن صبيح  ١٠

 
436101056 

 
 اللغة العربية

 
 طارق بن ابراهيم بن عبدهللا الحناكي ١١

 
436102373 

 
 ( عام ) االعالم

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن فهد العامر ١٢

 
436105149 

 
 علم االجتماع

 
 ابراهيم بن عبدهللا بن جابر الجابري ١٣

 
436105568 

 
 الدراسات االجتماعية

 
 عسيكر بن فهيد العتيبيعبدالرحمن بن  ١٤

 
436101795 

 
 الدراسات االجتماعية

 
 فهد بن منصور بن فهد السرحان ١٥

 
436103039 

 
 علم المعلومات

 
 محمد بن منذر بن محمداولى االنصاري ١٦

 
436106317 

 
 (عام )  االعالم

 
 رائد بن عبدالرحمن بن ناصر العمري ١٧

 
436101954 

 
 اللغه االنجليزية

 
 بن وليد بن سعد المسبحي ريان ١٨

 
436170100 

 
 (عام )  االعالم

 
 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا بن عقيل ١٩

 
435100385 

 
 (عام )  االعالم

 
 ابراهيم بن نبيل بن سعد الزيد ٢٠

 
436102818 

 
 (عام )  االعالم

 

٥٦



 

 

 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فهد بن عبدهللا بن ناصر الخنيزان ٢١

 
436101423 

 
 علم المعلومات

 
 دويغر بن محمد بن دويغر السهلي ٢٢

 
436104182 

 
 الدراسات االجتماعية

 
 عبدالرحمن بن علي بن احمد حدادي ٢٣

 
436102615 

 
 علم االجتماع

 
 بن ابراهيم بن ثنيان عبدهللا بن علي ٢٤

 
436101384 

 
 (عام )  االعالم

 
 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا بن عسكر ٢٥

 
435103303 

 
 (عام )  االعالم

 
 عبدهللا بن محمد بن ابراهيم الهويريني ٢٦

 
436108168 

 
 (عام )  االعالم

 
 عبدالعزيز بن محمد الدغيلبي العتيبي ٢٧

 
435160199 

 
 (عام )  االعالم

 
 زايد بن ظافر بن بداح القحطاني ٢٨

 
436105369 

 
 علم المعلومات

 

٥٧



 

 

 كلية اآلداب
 الصيفي للفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

  

٥٨



 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ابراهيم بن اسامه بن ابراهيم الثاني ١

 
436103446 

 
 اللغه االنجليزية

 
 ابراهيم بن خالد بن ابراهيم المبارك ٢

 
435100230 

 
 ( عام ) االعالم

 

٥٩



 

 

 

 

 

 

 اآلداب كلية
 الصيفي للفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٠



 

 

 هـ~ كلية اآلداب١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عمرو بن محمد بن يحيى الحربي ١

 
435106935 

 
 (عام) االعالم
 

 فهد بن يحى بن عبدالعزيز السويلم ٢
 

436108033 
 

 ( عام) االعالم
 

 محمد بن فهد بن وهق الظهران السهلي ٣
 

435103936 
 

 (عام ) االعالم
 

 تركي بن مسفر بن عبدهللا آل بريك الدوسري ٤
 

435106355 
 

 ( عام ) االعالم
 

 خالد بن سليمان بن حمد السويدان ٥
 

436100870 
 

 ( عام ) االعالم
 

٦١



 

 

 

 

 كلية العلوم

احلاصلون على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٢



 

 العلومهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا ال نشوان الشهري ۱

 
435103485 

 
 علم الحيوان

 
 عبيده  قحطان بقجه جي ۲

 
435108364 

 
 جيوفيزياء

 
 انس بن رياض بن عبدهللا المالك ۳

 
435106160 

 
 الكيمياء الحيويه

 
 صالح  عمر  صالح بن جبير ٤

 
435107553 

 
 الكيمياء

 
 ثائر  يوسف ضاهر ٥

 
435108368 

 
 جيوفيزياء

 
 سلطان بن عبدهللا بن محمد سفيران ٦

 
435104002 

 
 الكيمياء الحيويه

 
 مازن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الغصاب ۷

 
435101731 

 
 االكتوارية والمالية الرياضيات

 
 البراء بن عبدهللا بن مزيد العوفي الحربي ۸

 
435100145 

 
 الحيويهالكيمياء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٣



 

 

 

 

 كلية العلوم

  الثايناحلاصلون على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٤



العلومهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي للعام  الفصل الثاين الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 نايف المطيرينايف بن خلف بن  ١

 
436101509 

 
 الكيمياء

 
 بشار  ياسين  قائد هزاع ٢

 
435107243 

 
 جيوفيزياء

 
 تركي بن خالد بن تركي التركي ۳

 
436100289 

 
 الكيمياء

 
 عبدهللا بن ابراهيم بن علي الحمدان ٤

 
436102115 

 
 االكتوارية والمالية الرياضيات

 
 طالل بن عبدهللا بن ناصر آل داود ٥

 
436104272 

 
 الفيزياء

 
 فيصل بن فهد بن جزا المطيري ٦

 
436101739 

 
 الكيمياء الحيويه

 
 عبدالغني بن عبداالله بن عبدالغني بن نفيسه ۷

 
436102136 

 
 الكيمياء الحيويه

 
 معاذ  عمر  حامد عبدالقادر ۸

 
435107411 

 
 علم الحيوان

 
 مبارك بن هويشل بن هذلول آل بريك ۹

 
435104935 

 
 االحصاء

 
 احمد  خالد  عبد المنعم االسالمبولى ۱۰

 
436106659 

 
 جيوفيزياء

 
 مبارك بن فالح بن علي ال سوده القحطاني ۱۱

 
436107506 

 
 الفيزياء

 
 ابراهيم بن سعد بن ابراهيم السويد ۱۲

 
436100376 

 
 الكيمياء

 

٦٥



 

 

 

 العلومكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٦



 

العلومهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي للعام للفصل الصيفي  الثانيةعلى مرتبة الشرف املتوقع حصوهلم    

 

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 تركي بن منيف بن نايف المطيري ١

 
436100357 

 
 الجيولوجيا

 

٦٧



 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 
  األولللفصل الدراسي  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠        

 

  

٦٨



 األعمالإدارة هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل األولاحلاصلون على مرتبة الشرف 

  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالرحمن بن عبدهللا بن صالح الصويان ۱

 
435104525 

 
 المالية

 
 عبدالعزيز بن سعيد بن الحميدي العتيبي ۲

 
434106366 

 
 االدارة

 
 عبدالمجيد بن محمد بن ناعم الراشد ۳

 
435102871 

 
 االدارة

 
 العريفيعبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز  ٤

 
435103133 

 
 المالية

 
 عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا المهنا ٥

 
435103757 

 
 المالية

 
 فهد بن سلطان بن ابراهيم الدخيل ٦

 
435104431 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 عمر بن ناصر بن إبراهيم العمر ۷

 
435105678 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 القباني السهليناصر بن محمد بن سلطان  ۸

 
435105204 

 
 المحاسبة

 
 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز الجبرين ۹

 
435100279 

 
 المالية

 
 عبدهللا بن ناصر بن سالم القحطاني ۱۰

 
435107219 

 
 المحاسبة

 
 نواف  خالد  سالم احمد ۱۱

 
435107516 

 
 المحاسبة

 

٦٩



 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 
 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠  

٧٠



 
 إدارة األعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل األولاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 
 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 زياد بن فهد بن ناصر الشيبان ۱

 
435101490 

 
 المالية

 
 بن ابراهيم النشوانمشاري بن محمد  ۲

 
435170246 

 
 االدارة

 
 فايز  احمد  عبيد غنام عبدهللا العنزي ۳

 
435107852 

 
 المحاسبة

 
 مصعب  ناصر  عبدهللا العقيلي ٤

 
435107498 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن احمد بن عبدالرحمن األحمد ٥

 
435106865 

 
 التسويق

 
 فراس بن خالد بن محمد مرغالني ٦

 
435105983 

 
 المالية

 
 راشد بن عبدالعزيز بن راشد الزنيدي ۷

 
435100442 

 
 المحاسبة

 
 حسام بن عبدالرحمن بن صالح السحيباني ۸

 
435102125 

 
 المحاسبة

 
 ماجد بن عبدالرحمن بن مبارك الماجد ۹

 
435103828 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم العيسى ۱۰

 
434101388 

 
 المالية

 
 بن سليمان بن سعد الشمالي سعد ۱۱

 
435100349 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن سعود بن جازي السليمي الحربي ۱۲

 
435106434 

 
 المحاسبة

 
 عبدهللا بن علي بن عزيز ال غالب العمري ۱۳

 
435102295 

 
 المحاسبة

 
 طارق بن ناصر بن عبدالعزيز الحميضي ۱٤

 
433102868 

 
 المحاسبة

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا القحطانيعبدالرحمن بن  ۱٥

 
435100570 

 
 المحاسبة

 
 تركي بن صالح بن علي اليوسف ۱٦

 
435102694 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 خالد بن عبدهللا بن ابراهيم الدهيشي ۱۷

 
435107240 

 
 المالية

 
 عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن الصانع ۱۸

 
435101765 

 
 االدارة

 
 بن محمد الرزيقيمحمد بن علي  ۱۹

 
435104601 

 
 المحاسبة

 
 عبدالمحسن  محمد  صالح النهدي ۲۰

 
435107548 

 
 المحاسبة

 
 
 

٧١



إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل األولعلى مرتبة الشرف احلاصلون   
 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن سعود بن عبدهللا العريفي ۲۱

 
435101711 

 
 المالية

 
 رائد بن رشيد بن علي المحيميد ۲۲

 
435101484 

 
 المحاسبة

 
 الوليد بن خالد بن جاسم الكريديس ۲۳

 
435102308 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن سعد بن سعيد الشهراني ۲٤

 
435103594 

 
 المالية

 
 مازن بن حمد بن سالم النجيم ۲٥

 
435101882 

 
 االدارة

 
 صالح بن عبدهللا المنيفعبد هللا بن  ۲٦

 
435101545 

 
 المحاسبة

 
 عبدالعزيز بن صالح بن فهد بن سلمه ۲۷

 
435103573 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 يوسف بن حمد بن عبدالعزيز الداعج ۲۸

 
435106397 

 
 المحاسبة

 
 ابراهيم بن نايف بن فهد الداوود ۲۹

 
435105706 

 
 المالية

 
 ابراهيم ابومعطيابراهيم بن خالد بن  ۳۰

 
435105998 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 ريان بن سعد بن الفي العيدي السلمي ۳۱

 
435105436 

 
 المحاسبة

 
 ناصر بن منصور بن عبدهللا الفوزان ۳۲

 
435101558 

 
 المحاسبة

 
 محمد بن سعود بن محمد الجعيد العتيبي ۳۳

 
435103537 

 
 التسويق

 
 عبدالعزيز الجربوع عبدهللا بن سليمان بن ۳٤

 
435101443 

 
 المالية

 
 فيصل بن مشعل بن بندر المشدق الحربي ۳٥

 
435101975 

 
 االدارة

 
 معاذ بن عبدالعزيز بن عبدهللا النوفل ۳٦

 
435103446 

 
 المحاسبة

 
 خالد بن متعب بن خويلد العضيلة المطيري ۳۷

 
435102777 

 
 المحاسبة

 
 العبدالكريم مشعل بن عدنان بن عبدالكريم ۳۸

 
435105425 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 خالد بن فهد بن عبدهللا الضراب ۳۹

 
435100178 

 
 المالية

 
 مبارك بن عبيد بن مبارك الصافي الدوسري ٤۰

 
435103383 

 
 نظم المعلومات االدارية

 
 

 

٧٢



إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل األولعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 رائد بن ناصر بن خليفه الكنهل ٤۱
 

435105651 
 

 المحاسبة
 

 محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هزاع ٤۲
 

433101743 
 

 االدارة
 

 مشعل بن محمد بن حمدان جاهمه الغامدي ٤۳
 

435100940 
 

 المحاسبة
 

 مسلم فيصل بن ابراهيم بن مسلم أل ٤٤
 

435104369 
 

 المحاسبة
 

 عبدالملك بن ابراهيم بن عبدهللا الطاسان ٤٥
 

435103212 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 عبدالسالم بن صالح بن حمد الزميع ٤٦
 

434101504 
 

 التسويق
 

 حمد بن عبدهللا بن حمد الزومان ٤۷
 

435105500 
 

 المالية
 

 زياد بن عبدالرحمن بن سعد بن طلحه ٤۸
 

435106061 
 

 االدارة
 

 فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز السالم ٤۹
 

435100111 
 

 المحاسبة
 

 فيصل بن فهد بن محمد ال صالح ٥۰
 

434100407 
 

 المالية
 

 الحسن يزيد بن ناصر بن عبدهللا ابا ٥۱
 

435104749 
 

 المالية
 

 احمد بن علي بن عبدالعزيز الخريجي ٥۲
 

435102328 
 

 المالية
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الريس ٥۳
 

435103771 
 

 المالية
 

 عمر بن محمد بن عبدهللا الحسن ٥٤
 

435100307 
 

 المحاسبة
 

 عمر بن احمد بن عمر باجعفر ٥٥
 

435101949 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 صالح بن علي بن صالح القبيسي ٥٦
 

435102581 
 

 المالية
 

 ناصر العيدي يزيد بن عبدهللا بن ٥۷
 

435103522 
 

 المحاسبة
 

 تركي بن سعد بن عبدهللا الزومان ٥۸
 

435103589 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 محمد بن عبدالرحيم بن محمد الراشد ٥۹
 

435102952 
 

 المحاسبة
 

 مشعل بن عبدالرحمن بن محمد ابو عباه ٦۰
 

435104274 
 

 المحاسبة
 

 الشباناتسعود بن سعد بن سعود  ٦۱
 

435103258 
 

 المحاسبة
 

 

 

٧٣



إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل األول على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالرحمن بن صالح بن سعد بن صالح ٦۲
 

435105012 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن علي السحيباني ٦۳
 

435105617 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا آل مفرق عسيري ٦٤
 

435100060 
 

 المحاسبة
 

 وليد بن محمد بن عبدهللا عبدالكريم ٦٥
 

435103192 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 احمد بن مساعد بن عبدالعزيز النقيثان ٦٦
 

435103530 
 

 المالية
 

 سلطانعبدالعزيز بن سعيد بن محمد آل  ٦۷
 

435105206 
 

 المحاسبة
 

 اسامه بن محمد بن سعد الخرجي ٦۸
 

435106934 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 مشاري بن عبدالرحمن بن ابراهيم الوهيد ٦۹
 

435100358 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 مشاري بن صالح بن محمد الشارخ ۷۰
 

435102255 
 

 المالية
 

 التوم العتيبيمحمد بن سجدي بن فيحان  ۷۱
 

435102456 
 

 المحاسبة
 

 خالد بن محمد بن علي النعيم ۷۲
 

435106651 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الزبيري ۷۳
 

435100093 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الدهامي ۷٤
 

435100860 
 

 المالية
 

 سجوان الدوسري سعد بن سعود بن سعد ۷٥
 

435170051 
 

 المحاسبة
 

 احمد بن عبدالرحمن بن علي القضيب ۷٦
 

435100240 
 

 المحاسبة
 

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن المحفوظ ۷۸
 

435105034 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 محمد بن سليمان بن علي الرميح ۷۹
 

435105472 
 

 المالية
 

 ربيعفيصل بن خالد بن عبدهللا  ۸۰
 

435103429 
 

 المحاسبة
 

 مشعل بن فهد بن حمد الصالحي ۸۱
 

435102546 
 

 المالية
 

 ثامر بن عبدالعزيز بن محمد الضبيب ۸۲
 

435104544 
 

 المالية
 

 حمد بن مبارك بن حمد الدغيم السبيعي ۸۳
 

435103167 
 

 االدارة
 

 محمد بن ابراهيم بن ناصر الخريجي ۸٤
 

435103644 
 

 المحاسبة
 

 

٧٤



 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 
 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

  

٧٥



 

 

إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 تركي بن بندر بن عبدهللا الرشيد ۱
 

434107412 
 

 االدارة
 

 فيصل بن عبدالرحمن بن عبدهللا المانع ۲
 

435105618 
 

 المالية
 

 

 

 

 

 

  

٧٦



 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 
 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

  

٧٧



 

أعمالإدارة هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 طارق بن فالح بن البيشى المقاطي العتيبي ۱
 

435101317 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا اليوسف ۲
 

436106556 
 

 المالية
 

 معجب  صالح  حسين الحارثي ۳
 

435108608 
 

 المحاسبة
 

 هيثم بن عبدالرحمن بن حمد الداود ٤
 

434103251 
 

 المحاسبة
 

 عبدالمحسن بن سليمان بن دخيل الدخيل ٥
 

435104703 
 

 المحاسبة
 

 فهد بن منصور بن فهد الدوس ٦
 

435103684 
 

 المالية
 

 محمد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الدريس ۷
 

435102610 
 

 المالية
 

 فراس بن صالح بن سعيد الزهراني ۸
 

435106336 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 بن سليمان بن حمد العسكرحمد  ۹
 

434101010 
 

 المالية
 

 محمد عالء  محمود الطويل ۱۰
 

435108488 
 

 المالية
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ناصر الجليفي ۱۱
 

435102841 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 فيصل بن سعد بن زيد الهزاني ۱۲
 

435100796 
 

 المالية
 

 الفوزانعبدالمحسن بن سعد بن ناصر  ۱۳
 

435100419 
 

 المالية
 

 محمد بن علي بن عبدالعزيز بن زعير ۱٤
 

435100214 
 

 االدارة
 

 عبدهللا بن عوض بن فارس الخمعلي ۱٥
 

435106828 
 

 المحاسبة
 

 عوف بن جمعان بن سعيد القضعان القحطاني ۱٦
 

435102657 
 

 المالية
 

 نواف بن محمد بن جميل العلواني ۱۷
 

435102122 
 

 االدارة
 

 ريان بن عايض بن علي آل شرف القحطاني ۱۸
 

435100065 
 

 المالية
 

 عبدهللا بن مزيد بن صقر المورقي ۱۹
 

435102094 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 سلطان بن فهد بن عبدهللا الحربي ۲۰
 

435104127 
 

 المالية
 

 

 

٧٨



 

إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ماجد بن احمد بن صالح الخمشي ۲۱
 

436105821 
 

 المالية
 

 خالد بن محمد بن مقبل العلوي الحربي ۲۲
 

435101396 
 

 المحاسبة
 

 زياد بن فهد بن عبدهللا بن شيتان ۲۳
 

435105438 
 

 االداريةنظم المعلومات 
 

 بدر بن احمد بن عبدهللا القرعاوي ۲٤
 

435104217 
 

 االدارة
 

 عبدالعزيز بن علي بن عزيز ال غالب العمري ۲٥
 

435106179 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري ۲٦
 

435100348 
 

 المالية
 

 محمد بن منصور بن عبدهللا الكلثمي الشهري ۲۷
 

435101323 
 

 المحاسبة
 

 عامر  زيد  محمد سعيد ۲۸
 

435107558 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 يوسف بن سليمان بن أحمد الجطيلي ۲۹
 

435100051 
 

 المالية
 

 محمد  صادق  سيد  عمروف ۳۰
 

433108397 
 

 المالية
 

 عبدالرحمن بن فيصل بن صالح الموسى ۳۱
 

435107269 
 

 التسويق
 

 بن عبدالرحمن ابابطينعبدالعزيز بن خالد  ۳۲
 

436107279 
 

 التسويق
 

 راكان بن تركى بن عبدالرحمن المشخص ۳۳
 

435102620 
 

 االدارة
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الرجيبه ۳٤
 

435101103 
 

 المحاسبة
 

 سلطان بن عبدهللا بن محمد البجاد ۳٥
 

435101069 
 

 المحاسبة
 

 محمد الضبيبان عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن ۳٦
 

435105420 
 

 المالية
 

 علي بن محمد بن علي مسيري ۳۷
 

435101781 
 

 المحاسبة
 

 محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحماد ۳۸
 

434101471 
 

 االدارة
 

 عبدالعزيز  علي  حميد الشبيبي ۳۹
 

435107554 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا  عمر  سالم العوبثاني ٤۰
 

435107848 
 

 المالية
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المطوع ٤۱
 

435102315 
 

 االدارة
 

 

٧٩



 

إدارة أعمالهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن العتيبي ٤۲
 

435104276 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 عبدالمجيد بن ابراهيم بن عبدهللا الضفيان ٤۳
 

435104056 
 

 المالية
 

 هيثم بن عبدالعزيز بن سليمان البصيري ٤٤
 

435100631 
 

 المحاسبة
 

 عبدهللا بن عبدالقادر بن عبدالوهاب معلم ٤٥
 

435160197 
 

 المالية
 

 محسن بن محمود بن محسن العطاس ٤٦
 

435100039 
 

 المالية
 

 عبدالرحمن  رديني  علي محمد ٤۷
 

435107483 
 

 نظم المعلومات االدارية
 

 عبدهللا بن عليان بن هذال المقاطي العتيبي ٤۸
 

435102975 
 

 المالية
 

 محمد بن احمد بن عبدهللا ابو خالد ٤۹
 

435105127 
 

 المحاسبة
 

 عمر  جيلي  علي فرح ٥۰
 

435107888 
 

 المحاسبة
 

 حسن بن دخيلابراهيم بن سعد بن  ٥۱
 

433105032 
 

 المحاسبة
 

 

٨٠



 

 

 

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٨١



 

 السياسيةاحلقوق والعلوم  هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ثامر بن عصام بن احمد الهندي ۱

 
434100283 

 
 الحقوق

 
 محمد بن عبدالرحمن بن حامد الثبيتى ۲

 
435160244 

 
 الحقوق

 
 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الحماد ۳

 
436105966 

 
 العلوم السياسية

 
 محمد الزهراني عبدالسالم بن يحي بن ٤

 
436106446 

 
 الحقوق

 
 مشعل بن محمد بن صالح المطلق ٥

 
436100616 

 
 الحقوق

 
 بندر بن سلطان بن بندر الدويش ٦

 
435160211 

 
 الحقوق

 
 محمد بن ابراهيم بن محمد الزبن ۷

 
435101252 

 
 الحقوق

 
 سامي بن علي بن حسن آل حسن القرني ۸

 
435108286 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن فايز بن علي الحنيفي الشهراني ۹

 
435108592 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن علي بن عبدالمحسن التويجري ۱۰

 
435105526 

 
 الحقوق

 
 سليمان بن عبدهللا بن سليمان المسند ۱۱

 
436108111 

 
 الحقوق

 
 الوليد بن نواف بن شعيفان االزمع ۱۲

 
435105011 

 
 الحقوق

 
 فارس  عادل  عبده الغيثي ۱۳

 
435107500 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الدخيل ۱٤

 
435105634 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا التويجري ۱٥

 
435106143 

 
 الحقوق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
٨٢



 

 

 

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

للفصل الدراسي األول   الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٨٣



 

 

 السياسيةاحلقوق والعلوم  هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن السعيد ۱

 
435105139 

 
 الحقوق

 
 علي بن فالح بن نافع المخلفي الحربي ۲

 
435106667 

 
 الحقوق

 
 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الغصيبي ۳

 
435101748 

 
 الحقوق

 
 فرج بن مبارك بن ابراهيم الخنفري القحطاني ٤

 
435102100 

 
 الحقوق

 
 يزيد بن يوسف بن صالح الحميده ٥

 
435103869 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا باجريمحمد  خالد   ٦

 
435107506 

 
 الحقوق

 
 خالد بن علي بن حامد آل هتران الغامدي ۷

 
435102325 

 
 الحقوق

 
 حزام  حسن  محمد علي ۸

 
435107851 

 
 الحقوق

 
 غازي بن فيصل بن محمد الفارس الجرباء ۹

 
435106435 

 
 الحقوق

 
 يوسف بن عيسى بن رشيد العويمر ۱۰

 
435100653 

 
 الحقوق

 
 فيصل بن يوسف بن ناصر السيوفي ۱۱

 
435100392 

 
 الحقوق

 
 تركي بن محمد بن تركي العسبلي ۱۲

 
435108280 

 
 الحقوق

 
 محمد بن فهد بن زيد الفراج ۱۳

 
435105562 

 
 العلوم السياسية

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن ناهض ۱٤

 
435100167 

 
 العلوم السياسية

 
 السبيعي العنزي خالد  غانم  شمسي ۱٥

 
435108596 

 
 الحقوق

 
 عبد هللا بن محمد بن عبد هللا سعود آل ســعود ۱٦

 
435102131 

 
 الحقوق

 
 عبدالمحسن بن محمد بن عبدالمحسن التركي ۱۷

 
435105273 

 
 الحقوق

 
 عبدالرحمن بن يحي بن عبدالرحمن اليحي ۱۸

 
435101858 

 
 الحقوق

 
 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العريفى ۱۹

 
435101715 

 
 الحقوق

 
 يزيد بن محمد بن مرزوق الخليل ۲۰

 
435100497 

 
 الحقوق

 
 

 

 
٨٤



 

 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فارس بن عبدهللا بن عبدالعزيز الفالج ۲۱

 
435105723 

 
 الحقوق

 
 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العبداللطيف ۲۲

 
436102108 

 
 العلوم السياسية

 
 عبدهللا بن خزيم بن عبدالرحمن االسمري ۲۳

 
435102181 

 
 الحقوق

 
 محمد بن حمود بن سليمان المشيقح ۲٤

 
435105215 

 
 الحقوق

 
 يوسف بن عبدهللا بن محمد اللحيدان ۲٥

 
435100330 

 
 الحقوق

 
 فهد بن عبدالعزيز بن رشيد السعدون ۲٦

 
435108262 

 
 الحقوق

 
 عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا السويلم ۲۷

 
435101794 

 
 الحقوق

 
 نواف بن عبدالرحمن بن فهد السبيعي ۲۸

 
435104878 

 
 الحقوق

 
 المرشدي العتيبيمحمد بن عبد الرحمن  ۲۹

 
434105220 

 
 الحقوق

 
 محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماجد ۳۰

 
435104967 

 
 الحقوق

 
 سعود بن طارق بن سعود الزامل ۳۱

 
435107121 

 
 الحقوق

 
 ماجد بن هشام بن أحمد السليمان ۳۲

 
435170132 

 
 الحقوق

 
 ابراهيم بن سعود بن ناصر ابوحيمد ۳۳

 
435100126 

 
 الحقوق

 
 حمد بن عبدهللا بن محمد الرشود ۳٤

 
435104727 

 
 الحقوق

 
 نادر بن معالء بن معيوف الرويثي ۳٥

 
435102522 

 
 الحقوق

 
 وليد بن عبدهللا بن سلمان الدهاسي العتيبي ۳٦

 
434102892 

 
 الحقوق

 
 علي بن صالح بن علي السديس ۳۷

 
435104501 

 
 الحقوق

 
 المبيريكمحمد بن عبدالعزيز بن صالح  ۳۸

 
435100275 

 
 العلوم السياسية

 
 عبداالله بن محمد بن سعد العقيلي ۳۹

 
435102080 

 
 الحقوق

 
 نواف بن نايف بن صنت العوفي الحربي ٤۰

 
435101604 

 
 الحقوق

 

٨٥



 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 يوسف بن داوود بن سليمان الوزان ٤۱
 

435102764 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن حمود بن عبدهللا مطر ٤۲
 

435101678 
 

 الحقوق
 

 سعود بن محمد بن سعود بن محمد آل سعود ٤۳
 

435107437 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عبدهللا بن راشد السعيدي ٤٤
 

435103384 
 

 الحقوق
 

 يوسف بن غنام بن حمد الحواس ٤٥
 

435103827 
 

 الحقوق
 

 محمد بن سلطان بن سعود المريبض ٤٦
 

435100077 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا البرغش ٤۷
 

435103284 
 

 الحقوق
 

 ريان بن محمد بن بريك السيف ٤۸
 

435160035 
 

 العلوم السياسية
 

 سعد بن محمد بن صالح المحيميد ٤۹
 

434105345 
 

 الحقوق
 

 عبدالمحسن بن عبدهللا بن حمد الناصر ٥۰
 

435101590 
 

 الحقوق
 

 عبدالملك بن فهد بن شلهوب الشلهوب ٥۱
 

435101273 
 

 الحقوق
 

 عبدالرحمن بن سعد بن محمد السدر ٥۲
 

435102206 
 

 الحقوق
 

 عبد الرحمن بن عثمان بن علي الملحم ٥۳
 

435102882 
 

 الحقوق
 

 خالد بن راشد بن عبدهللا الكثيري ٥٤
 

435105091 
 

 الحقوق
 

 محمد بن علي بن محمد ال معدي الشهري ٥٥
 

435101539 
 

 الحقوق
 

 خالد بن حمود بن عوض العلوى الحربي ٥٦
 

435100365 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عبد الملك بن عبدالعزيز بن شلهوب ٥۷
 

435190051 
 

 الحقوق
 

 بن سليمان السالمةسليمان بن عبدهللا  ٥۸
 

435106513 
 

 الحقوق
 

 زيد بن صالح بن سعيد المخشي المالكي ٥۹
 

435107212 
 

 الحقوق
 

 يوسف بن ناصر بن صالح اليوسف ٦۰
 

435101579 
 

 العلوم السياسية
 

 سعد بن علي بن سعيد آل غائب القحطاني ٦۱
 

435104715 
 

 الحقوق
 

 

 
٨٦



 

 

 

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  الثايناحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٧



 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالعزيز بن بندر بن عبدالرحمن بن معمر ۱
 

436105649 
 

 الحقوق
 

 رعد بن عبدالعزيز بن احمد الزهراني ۲
 

435102741 
 

 الحقوق
 

 إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم دهمش ۳
 

436102795 
 

 الحقوق
 

 محمد بن حمد بن محمد ابوحيمد ٤
 

436102372 
 

 الحقوق
 

 فيصل بن عبدهللا بن محمد الجلعود ٥
 

436103248 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عثمان بن محمد الحليله ٦
 

436100684 
 

 الحقوق
 

 عبدالمجيد بن محمد بن صالح الصويان ۷
 

436101397 
 

 الحقوق
 

 فيصل بن سليمان بن عبدالعزيز المعجل ۸
 

435100272 
 

 الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٨٨



 

 

 

 

 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  الثاينللفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨٩



 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل الثاين  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 طالل بن حمدان بن عبدالعزيز ال نزهان ۱
 

436101104 
 

 الحقوق
 

 صالح بن عادل بن حسن بوعائشة ۲
 

435160204 
 

 الحقوق
 

 محمد  مشعل  احمد بازهير ۳
 

435107502 
 

 الحقوق
 

 زياد بن سعود بن رشود الجاسر ٤
 

436106266 
 

 الحقوق
 

 عبدالوهاب بن علي بن عبدهللا الهويريني ٥
 

435108221 
 

 الحقوق
 

 محمد بن احمد بن سليمان الحمد ٦
 

436103473 
 

 الحقوق
 

 أنس بن محمد بن عثمان السليمان ۷
 

435102447 
 

 الحقوق
 

 بدر بن صالح بن عبدهللا القرشي الزهراني ۸
 

435103818 
 

 الحقوق
 

 زياد بن محمد بن عبدهللا العمري ۹
 

435100955 
 

 الحقوق
 

 معجب بن علي بن معجب الحنيفي الشهراني ۱۰
 

435108605 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن سعيد القرينيمحمد بن  ۱۱
 

435100787 
 

 الحقوق
 

 خالد بن ملحق بن مشيري الرفاعي الغامدي ۱۲
 

435103075 
 

 الحقوق
 

 احمد بن فهد بن عبدهللا العبدالجبار ۱۳
 

433102050 
 

 العلوم السياسية
 

 محمد بن عثمان بن عبدهللا ابابطين ۱٤
 

436104385 
 

 الحقوق
 

 عبد المحسن بن ابراهيم بن محمد البرادي ۱٥
 

435105746 
 

 الحقوق
 

 فيصل بن عبدهللا بن مشرف العمرى ۱٦
 

436100277 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الجبر ۱۷
 

435101692 
 

 الحقوق
 

 سلطان بن عبدالرحمن بن محمد بن جوير ۱۸
 

435104282 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا البانيعبدالرحمن بن محمد بن  ۱۹
 

435104654 
 

 الحقوق
 

 سلطان  سالم  سعيد مريشد ۲۰
 

435107505 
 

 الحقوق
 

 

 

 
٩٠



 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الفيفيوليد بن محمد بن جبران الحربي  ۲۱
 

435106240 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز  عطوان  مبرد الشمري ۲۲
 

435107865 
 

 الحقوق
 

 عبداالله بن حمود بن علي اللحيدان ۲۳
 

435104211 
 

 الحقوق
 

 خالد بن نايف بن منيع النفيعي العتيبي ۲٤
 

435102413 
 

 الحقوق
 

 سلطان بن دحام بن صالح السبيعي العنزي ۲٥
 

435100550 
 

 الحقوق
 

 نواف بن فالح بن فراج الدهيمان السبيعي ۲٦
 

435106409 
 

 الحقوق
 

 ايمن بن عبدهللا بن ابراهيم الجبيري ۲۷
 

436102857 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عبدهللا بن مدرهم القحطاني ۲۸
 

435105671 
 

 الحقوق
 

 خالد بن علي بن حميد العمري ۲۹
 

434101328 
 

 الحقوق
 

 مبارك بن بخيت بن مرضي آل حسينه الدوسري ۳۰
 

435101890 
 

 الحقوق
 

 محمد بن علي بن جبران الشهراني ۳۱
 

435108263 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الموسى ۳۲
 

435101309 
 

 الحقوق
 

 عبدهللا بن خالد بن فهد الحميد ۳۳
 

435100150 
 

 الحقوق
 

 الزماميفيصل بن عبدهللا بن جهيم  ۳٤
 

436102012 
 

 الحقوق
 

 أنس بن صالح بن علي الشمراني ۳٥
 

435103768 
 

 الحقوق
 

 سعود  عماش  عفات العنزي ۳٦
 

435107867 
 

 الحقوق
 

 عبدالمجيد بن محمد بن علي الكريزي المطيري ۳۷
 

435104061 
 

 الحقوق
 

 متعب بن نايف بن متعب الجبرين ۳۸
 

435103558 
 

 الحقوق
 

 بن محمد بن يحي مهدياحمد  ۳۹
 

435102527 
 

 الحقوق
 

 محمد بن منصور بن عبدهللا السويلم ٤۰
 

435101106 
 

 الحقوق
 

 تركي بن عبدالعزيز بن محمد المليكي ٤۱
 

436102244 
 

 الحقوق
 

 

 

٩١



 

السياسيةاحلقوق والعلوم هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فهد بن عبدالعزيز عبدالمجيد الوريكاني السلمي ٤۲
 

435101233 
 

 الحقوق
 

 مشاري بن عيد بن هالل المحنا المطيري ٤۳
 

434102336 
 

 الحقوق
 

 محمد بن عبدالكريم بن حمد الناصر ٤٤
 

435106163 
 

 الحقوق
 

 االسلمي الشمري سلطان بن صالح بن زوبع ٤٥
 

435105235 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالعزيز العثمان ٤٦
 

436105070 
 

 الحقوق
 

 عبدالرحمن بن علي بن موسى الكناني الزهراني ٤۷
 

435102294 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن بندر بن صلبي السويط ٤۸
 

436104332 
 

 الحقوق
 

 الخمعلي العنزيعبدهللا بن فالح بن مطلق  ٤۹
 

435101959 
 

 الحقوق
 

 نايف بن سالم بن محمد المشدق العتيبي ٥۰
 

434102073 
 

 العلوم السياسية
 

 االمير نايف بن عبدهللا بن سلمان ال سعود ٥۱
 

436103146 
 

 الحقوق
 

 أحمد بن عبد هللا بن زيد الشعالن ٥۲
 

435107576 
 

 الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩٢



 

 

 

 

 والعلوم السياسيةالحقوق كلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  ملتوقع حصوهلما

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

٩٣



احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 جليلعبدالرحمن بن فهد بن سعد بن  ۱
 

436102874 
 

 الحقوق
 

 فراس بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشعالن ۲
 

436103523 
 

 الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٩٤



 

 

 

 

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  ملتوقع حصوهلما

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٩٥



احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  للفصل الصيفي الثانية على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 طارق بن عبدالعزيز بن سعيد آل صمان ۱
 

436102422 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن فهد بن عبدهللا الحبيش ۲
 

436105045 
 

 الحقوق
 

 العريضمشاري بن عبدالرحمن بن صالح  ۳
 

436103252 
 

 الحقوق
 

 محمد بن علي بن محمد الغامدي ٤
 

435101161 
 

 العلوم السياسية
 

 راشد بن مشاري بن راشد المشاري ٥
 

435105988 
 

 الحقوق
 

 خالد بن معيض بن تركي المقاطي العتيبي ٦
 

435105417 
 

 الحقوق
 

 المثنى بن محمد بن علي الحربي ۷
 

436100878 
 

 الحقوق
 

 علي بن محمد بن علي القدادي ۸
 

436105093 
 

 الحقوق
 

 عبدالعزيز بن يوسف بن ابراهيم الوتيد ۹
 

436102347 
 

 الحقوق
 

 فيصل بن محمد بن حمد الوتيد ۱۰
 

436101968 
 

 الحقوق
 

 بدر بن يوسف بن محمد القبالن ۱۱
 

436103791 
 

 الحقوق
 

 سلطان بن فهد بن غازي الحربي ۱۲
 

436104021 
 

 الحقوق
 

 محمد بن فهد بن محمد الحماد ۱۳
 

436103038 
 

 الحقوق
 

 فهد بن خالد بن عبدالعزيز الهذيلي ۱٤
 

436104300 
 

 الحقوق
 

 ماجد بن عبدالعزيز بن حضيري الرويلي ۱٥
 

435105429 
 

 الحقوق
 

 زياد بن حمود بن محمد البازعي ۱٦
 

436102250 
 

 الحقوق
 

 الحظبيسعد بن علي بن عريج  ۱۷
 

436101508 
 

 العلوم السياسية
 

 سعود بن عبدهللا بن جلوي الحربي ۱۸
 

436100875 
 

 الحقوق
 

 سعد بن ابراهيم بن عبدهللا بن سميح ۱۹
 

436100240 
 

 الحقوق
 

 حسام بن عبدهللا بن راشد التميمي ۲۰
 

436103835 
 

 الحقوق
 

 

 

 

 
٩٦



 

احلقوق والعلوم السياسيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مجاهد بن سعيد بن عجب خجيم القحطاني ۲۱
 

436108030 
 

 الحقوق
 

 ابراهيم بن عبداللطيف بن ابراهيم الموسى ۲۲
 

435105991 
 

 الحقوق
 

 العتيبيممدوح بن متعب بن مفرح  ۲۳
 

436104529 
 

 الحقوق
 

 فيصل بن سليمان بن براهيم المقبل ۲٤
 

436100239 
 

 العلوم السياسية
 

 حمد بن زايد بن حمد بالحارث ۲٥
 

435105220 
 

 الحقوق
 

 

٩٧



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

  األولللفصل الدراسي  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

٩٨



 الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول على مرتبة الشرف األوىل احلاصلون

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م
 سامي  برك  عبد احمد بن سلمان ۱

 
434108153 

 
 علوم صيدلية

 

  

٩٩



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٠٠



 الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل الثاينعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالرحمن  عوض  فرحان الشعري ۱

 
435107882 

 
 علوم صيدلية

 

  

١٠١



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٠٢



 

الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثانية الفصل الثايناعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالمجيد بن حسين بن حمد ال العمياء الشهراني ۱

 
435101288 

 
 علوم صيدلية

 احمد بن صالح بن احمد باداود ۲
 

435104507 
 

 علوم صيدلية

 معاذ بن عبدهللا بن عبدالرحمن الشهوان ۳
 

435103197 
 

 علوم صيدلية

 عبدالعزيز  وصفي  علي حرب ٤
 

434103267 
 

 دكتور صيدلة

 تركي  عامر  عمر هالبي ٥
 

434106229 
 

 دكتور صيدلة

 طالل بن طميش بن معاشي السبيعي العنزي ٦
 

434106660 
 

 دكتور صيدلة

 فيصل بن سعد بن محمد الجضعي ۷
 

434101635 
 

 دكتور صيدلة

 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الخضر ۸
 

434100708 
 

 دكتور صيدلة

 بن حمد بن عبدالعزيز العزاز خالد ۹
 

435106104 
 

 علوم صيدلية

 احمد  يوسف  وضاح محمد طشيش ۱۰
 

435107307 
 

 علوم صيدلية

 احمد بن عبدهللا بن سعيد الشهري ۱۱
 

435100101 
 

 علوم صيدلية

 عبدالعزيز بن غيث بن عسل آل غيث ۱۲
 

435103860 
 

 علوم صيدلية

 

 

  

١٠٣



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  حصوهلم املتوقع

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٠٤



 الصيدلة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي للفصل الصيفي  األوىلعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 خالد بن محسن بن محمد العتيبي ۱

 
434100538 

 
 علوم صيدلية

 

 

 

١٠٥



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

  األولللفصل الدراسي  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٠٦



 

 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م
 عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الوابل ۱

 
435102269 

 
 الهندسة الميكانيكية

 
 ياسر بن عبدهللا بن احمد الشراوي الخثعمي ۲

 
434104626 

 
 الهندسة الكـهربائية

 
 عمر  عبدالناصر  خالد داود ۳

 
435107305 

 
 الهندسة الكيميائية

 
 ابراهيم  محمد  عبدالحافظ احمد ٤

 
434107974 

 
 الهندسة الكـهربائية

 

 

  

١٠٧



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٠٨



 

 اهلندسة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثانية الفصل األولااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن عبدهللا العقالءعبدالعزيز بن  ۱

 
434103990 

 
 الهندسة الكـهربائية

 
 يزيد بن عبد هللا بن محمد بن جردان ۲

 
434108388 

 
 الهندسة الميكانيكية

 
 عبدهللا بن فهد بن علي العمرو ۳

 
434101311 

 
 هندسة صناعية

 
 محمد بن سعد بن عبدهللا ال بو خراجه القرني ٤

 
434101467 

 
 هندسة صناعية

 
 محمد بن عبدالعزيز بن ناصر الصقعبي ٥

 
434103904 

 
 الهندسة الكـهربائية

 
 عبدالرحمن  محمد  فرحان قمحان ٦

 
434107942 

 
 الهندسة المدنية

 
 احمد  محفوظ  عبدهللا عمر باحليوه ۷

 
434108146 

 
 الهندسة المدنية

 
 سعد بن محمد بن سعد القباني ۸

 
434103208 

 
 الكـهربائيةالهندسة 

 
 خالد بن وليد بن عبدالعزيز العجالن ۹

 
433103793 

 
 الهندسة الكـهربائية

 
 فهد  عبدالعزيز  محمد العبادي ۱۰

 
434108166 

 
 الهندسة المدنية

 
 طالل بن فهد بن طالل العريعر ۱۱

 
434106357 

 
 هندسة صناعية

 
 فيصل بن محمد بن عثمان البرجس ۱۲

 
434100122 

 
 المدنيةالهندسة 
 

 عبداالله بن ناصر بن محمد الدرعاني الشهراني ۱۳
 

434108377 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 فيصل بن مشبب بن سعيد ال مصطفى األحمري ۱٤
 

434102936 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 سالم  محمد  صالح  باطوق ۱٥
 

434108168 
 

 الهندسة المدنية
 

 الحزيميمحمد بن عبدالرحمن بن محمد  ۱٦
 

434103450 
 

 الهندسة المدنية
 

 محمد بن أحمد بن ذياب السطام ۱۷
 

434105490 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الهدلق ۱۸
 

434102931 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد بن احمد بن محمد السليمان ۱۹
 

434100282 
 

 هندسة صناعية
 

 خالد  فيصل العثمان ۲۰
 

434107802 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 

١٠٩



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فهد بن خالد بن محمد الزامل ۲۱
 

434104580 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 احمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ربيعه ۲۲
 

434100691 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 جهاد بن خالد بن إبراهيم الربيعة ۲۳
 

434106644 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن صابر بن عواض المطيري ۲٤
 

434101221 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن علي القناص ۲٥
 

434101177 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 بن حامد بن إبراهيم العميرعبد الرحمن  ۲٦
 

434104443 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 

 

  

١١٠



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١١١



اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل الثاينعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالملك بن عبدهللا بن عبدالرحمن التركي ۱
 

435104089 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 معاذ بن عبدهللا بن محمد المنصور ۲
 

435101364 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عبدالرحمن بن محمد بن منيع الخليوي ۳
 

435101594 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدهللا بن فهد بن علي الصنات ٤
 

435101260 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 فيصل بن عبدل بن محمد العجالن ٥
 

435101730 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدالعزيز  صالح  سالم باعطيه ٦
 

434108163 
 

 الهندسة المدنية
 

 كريم  عبدالرزاق  الطاهر جمعه ساسي ۷
 

435108390 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم الرويتعابراهيم بن  ۸
 

435104038 
 

 هندسة صناعية
 

 عمر  علي  محمد  الحامد ۹
 

434108167 
 

 الهندسة المدنية
 

 خالد بن فيصل بن حمد الصقير ۱۰
 

435100432 
 

 هندسة صناعية
 

 احمد  علي  احمد الجوهي ۱۱
 

433108411 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ابراهيم السويلمعبد الرحمن بن خالد بن  ۱۲
 

435100074 
 

 هندسة صناعية
 

 ياسر بن عبدهللا بن بنين الذيابي ۱۳
 

435106979 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن سلطان بن عبدالعزيز المهنا ۱٤
 

435105980 
 

 هندسة صناعية
 

 سلطان بن محمد بن غرمان الزيداني الشهري ۱٥
 

435105104 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدهللا أبانمي ۱٦
 

435100943 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا العيدي ۱۷
 

435100830 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا العريني ۱۸
 

435101505 
 

 هندسة صناعية
 

 صالح بن احمد بن صالح ابوحيمد ۱۹
 

435101689 
 

 هندسة صناعية
 

 

 

 

١١٢



 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

  

١١٣



اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 باتيسعامر  بدر  مبارك عمر  ۱
 

434108158 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن سعيد بن شينان الغامدي ۲
 

435104560 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن سعيد بن عبدهللا ال بسيط الدوسري ۳
 

435101428 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 سالم  عمر  سالم العوبثاني ٤
 

434107565 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 ماجد بن احمد بن عبدهللا العسيري ٥
 

434108493 
 

 هندسة صناعية
 

 مشعل بن عبدالمحسن بن عبدهللا بن هداب ٦
 

435100089 
 

 هندسة صناعية
 

 تركي بن خالد بن محمد السنحاني القحطاني ۷
 

435105070 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 حاتم بن فالح بن سفر الشدادي الحارثي ۸
 

433105805 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالرحمن  مراد  حسن مهناء العامري ۹
 

434108145 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 مشعل بن عبدالمحسن بن محمد السعدون ۱۰
 

435100724 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 علي بن محمد بن علي السحيباني ۱۱
 

435100926 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد بن أيمن بن محمد سويري ۱۲
 

435100807 
 

 هندسة صناعية
 

 نواف بن محمد بن احمد العمودي ۱۳
 

435100137 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدالرحمن بن محمد بن فهد العصيمي ۱٤
 

435101835 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عزالدين  رائد  احمد محمود ابراهيم ۱٥
 

435108387 
 

 هندسة البترول والغازالطبيعي
 

 عبدهللا الفوزان عبدهللا بن منصور بن ۱٦
 

435101526 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدهللا بن ماهر بن عبدهللا السليمي ۱۷
 

435104037 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 راكان بن عبدالعزيز بن محمد الذويخ ۱۸
 

435101120 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عمر بن عبدهللا بن راشد العتي ۱۹
 

435106005 
 

 هندسة صناعية
 

 بن عبدالرحمن بن ناصر السويلم طالل ۲۰
 

435170259 
 

 هندسة صناعية
 

 

 

١١٤



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عامر  مبخوت  جمعان باتيس ۲۱
 

434107972 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدهللا دحروج محمد  حسن  محمد ۲۲
 

434108141 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 ماجد بن صالح بن ماجد الماجد ۲۳
 

435100357 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عصام  عمر  محسن  الموسطي ۲٤
 

434108156 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ثامر بن علي بن متلع النفيعي ۲٥
 

435100148 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 بن منصور التركي محمد بن يوسف ۲٦
 

435101972 
 

 هندسة صناعية
 

 أوبااداه ميخاالالتي ۲۷
 

435107398 
 

 هندسة صناعية
 

 سليمان بن عبدهللا بن عبدالعزيز العيسى ۲۸
 

435100688 
 

 هندسة صناعية
 

 خالد بن علي بن صالح الناصر ۲۹
 

435103792 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 فيصل بن علي بن محمد العليوي ۳۰
 

435103875 
 

 هندسة صناعية
 

 مشاري بن عبدالعزيز بن سعد الكثيري ۳۱
 

435101825 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 فيصل بن عقيل بن حياوي السنجاري الشمري ۳۲
 

435101425 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 مبارك بن محمد بن مبارك العاصمي القحطاني ۳۳
 

435104845 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 سلطان بن عبدهللا بن عبدالرحمن الدريويش ۳٤
 

435105274 
 

 هندسة صناعية
 

 عمر بن عبدالعزيز بن أبراهيم البريكان ۳٥
 

435104258 
 

 هندسة صناعية
 

 صالح بن ماجد بن صالح المشعبي ۳٦
 

435105942 
 

 هندسة صناعية
 

 فيصل بن عبدالعزيز بن صالح العبدالقادر ۳۷
 

435101092 
 

 المدنيةالهندسة 
 

 عبدهللا بن تركي بن عبدهللا الحقباني ۳۸
 

435100765 
 

 هندسة صناعية
 

 ابراهيم بن عصام بن ابراهيم الصانع ۳۹
 

435106045 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد بن هاني بن محمد ال الشيخ ٤۰
 

434106472 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدهللا بن عبدالمجيد بن يوسف العبدالكريم ٤۱
 

435105508 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

١١٥



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سعود بن علي بن ابراهيم الفقيه ٤۲
 

435100941 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالرزاق بن فيصل بن عبدالرزاق الجري ٤۳
 

435104573 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 اياد بن بندر بن عبد الرحمن الحلوان ٤٤
 

435100488 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدهللا بن سعود بن ابراهيم آل تويم ٤٥
 

435104290 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا بن علي بن عبدهللا المطلق ٤٦
 

435103799 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 الفي العتيبي مهنا بن ناصر بن ٤۷
 

435101221 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 طالل بن سعد بن ماشع المطيري ٤۸
 

435103398 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدهللا بن غريب بن ضيف هللا الحزيمي العتيبي ٤۹
 

435100265 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن خالد بن مفلح الفهري القحطاني ٥۰
 

435100244 
 

 صناعيةهندسة 
 

 عبدالعزيز بن فالح بن محمد الحجيرات الحارثي ٥۱
 

435102926 
 

 هندسة صناعية
 

 ريان بن خالد بن محمد الصبيح ٥۲
 

435105404 
 

 هندسة صناعية
 

 مهند بن خالد بن عبدهللا السراء ٥۳
 

435100743 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن العثمان ٥٤
 

435103748 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 محمد  احمد  فؤاد شحاته ٥٥
 

435107590 
 

 الهندسة المدنية
 

 عثمان  خالد  عثمان الحنفي ٥٦
 

435107592 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالعزيز بن صالح بن محمد بن نويصر ٥۷
 

435103983 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 

 

 

  

١١٦



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 الصيفيللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

  

١١٧



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عمر بن عبدالعزيز بن سريع السريع ۱
 

435104090 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ابراهيم  عبده  يوسف علي ۲
 

435107399 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن عبدهللا بن محمد السماعيل ۳
 

435103363 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 سلمان بن وائل بن عبدالرحمن العيسى ٤
 

435103959 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 عبدالرحمن بن محمد بن طلع المطيري ٥
 

435104398 
 

 المدنيةالهندسة 
 

 هيثم بن محمد بن ناصر الشهري ٦
 

435106223 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 معاذ بن عبدهللا بن برجس الدوسري ۷
 

436103606 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 

 

 

  

١١٨



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 الصيفيللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

  

١١٩



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن الزهراني ۱
 

435102402 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 شداد  سالم  احمد الحامدي ۲
 

434108157 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 حمد بن عبدهللا المنيف الوهبيعبدهللا بن  ۳
 

435105950 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن علي بن يحي النجيمي العلكمي ٤
 

435102363 
 

 الهندسة المدنية
 

 نواف بن سعد بن محمد الناصر ٥
 

435100614 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 معن بن عادل بن صدقه شافعي ٦
 

435102716 
 

 الهندسة المدنية
 

 فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الزامل ۷
 

435104096 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 راكان بن مبارك بن محمد الخنفري القحطاني ۸
 

435104251 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 سالم  سعيد  هيثم بامرضاح ۹
 

434108150 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 طالل  محمد  نزال العنزي ۱۰
 

435107881 
 

 الميكانيكيةالهندسة 
 

 محمد  عمر  محمد حسن بايزيد ۱۱
 

434108161 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 اسامه بن جمعان بن محمد الحسني الزهراني ۱۲
 

435102545 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 محمد بن سعد بن محمد فليح ۱۳
 

435108556 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 يوسف  عبدالرحمن  علي البقماء ۱٤
 

434107930 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عبدهللا بن مرشد بن عبدهللا العثمان ۱٥
 

435104524 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 أحمد  حسن  محمد باعقيل ۱٦
 

435107784 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 سلطان بن هندي بن حجاب ال عاطف القحطاني ۱۷
 

435101710 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 بن عايض الرحماني البقميعائض بن مبارك  ۱۸
 

435102153 
 

 الهندسة المدنية
 

 محمد بن عبدهللا بن امبارك آل صالح الزهراني ۱۹
 

435104464 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 علي  غازي  عبدهللا عامر بن سعدون ۲۰
 

434108160 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 

١٢٠



 

اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ياسر بن احمد بن محمد المصعبي ۲۱
 

435160156 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 نايف  طالل  عمر طه ۲۲
 

435107532 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجالل ۲۳
 

435102383 
 

 الميكانيكيةالهندسة 
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ ۲٤
 

435102964 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 حمزة  بدر  عوض الجابري ۲٥
 

434107946 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عالء بن عبدالحميد بن عبدالعزيز القايدي ۲٦
 

434106686 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 مؤيد  احمد  عبدالرزاق بافرط ۲۷
 

435107570 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدهللا بن صالح بن عبدالعزيز السديس ۲۸
 

434105401 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدالعزيز بن ناصر الولماني الدوسري ۲۹
 

435100375 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن محمد بن روضان الشايعي ۳۰
 

435104105 
 

 الهندسة المدنية
 

 بن محمد بن سعيد أبو هتلهنواف  ۳۱
 

435105032 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 سليمان بن تركي بن عبدالعزيز بن عقيل ۳۲
 

435101962 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 ريان بن محمد بن عبدالعزيز العيسى ۳۳
 

435103841 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 صالح  أحمد  صالح بابليل ۳٤
 

434107970 
 

 هندسة صناعية
 

 محمد  علي  نعمان مهيوب ۳٥
 

434107941 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 فراس بن عبدهللا بن حمد العليان ۳٦
 

435100967 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 اشرف  رزق  سعيد سالم قندوس ۳۷
 

434108152 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عبدالرحمن بن سعد بن رشيد الخثالن ۳۸
 

435104650 
 

 هندسة صناعية
 

 ابراهيم بن موسى بن ناصر النجدي ۳۹
 

435105711 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 احمد بن عبدالعزيز بن منصور ال منصور ٤۰
 

435104072 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 

١٢١



 

 اهلندسةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبداللطيف ٤۱
 

435100308 
 

 هندسة صناعية
 

 ابراهيم بن احمد بن منصور الزامل ٤۲
 

435100784 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا الزكري ٤۳
 

435103333 
 

 هندسة صناعية
 

 سلمان بن وليد بن سلطان السلطان ٤٤
 

435105945 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدهللا بن فهد بن تركي الرمال الشمري ٤٥
 

435101564 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 مساعد بن سلمان بن مساعد العصيمي ٤٦
 

435101830 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن صالح المصيبيح ٤۷
 

435100837 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 الدريمليعمر  حسن  علي  ٤۸
 

435107593 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 خالد بن صالح بن محمد آل حمدان العلياني ٤۹
 

435106425 
 

 الهندسة المدنية
 

 عبدالعزيز بن أبوبكر بن صالح باسلم ٥۰
 

435103362 
 

 هندسة صناعية
 

 عبدالعزيز  علي  منصور قائد ٥۱
 

435107844 
 

 الهندسة الميكانيكية
 

 فهد بن عبد هللا بن صالحسلطان بن  ٥۲
 

434103209 
 

 الهندسة الكيميائية
 

 عبدالمجيد بن فهد بن عبدهللا العبيد ٥۳
 

435103280 
 

 الهندسة الكـهربائية
 

 

١٢٢



 

 

 

 

 

 كلية علوم األغذية والزراعة

احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٢٣



 

علوم األغذية والزراعة كليةهـ~  ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل األول على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 خالد  محمد الزعبي ۱
 

435108417 
 

 تغذية االنسانعلوم االغذية و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٢٤



 

 

 

 

 

 

 كلية علوم األغذية والزراعة

للفصل الدراسي األول   لثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف ا

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٢٥



علوم األغذية والزراعة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عمر  احمد  عمر باحشوان ۱
 

435107491 
 

 الهندسة الزراعيةعلوم في 
 

 فارس بن فهد بن عبدهللا عبيد ۲
 

435105042 
 

 االنسانتغذية علوم االغذية و
 

 صالح بن محمد بن صالح ال مهدي الشهري ۳
 

435103718 
 

 تغذية االنسانعلوم االغذية و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٢٦



 

 

 

 

 

 

 

 كلية علوم األغذية والزراعة

 الثاينللفصل الدراسي  لثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف ا

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٢٧



 

علوم األغذية والزراعة هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الداعج ۱
 

436100134 
 

 التطبيقياالقتصاد 
 

 خالد بن مسعود بن بداح القحطاني ۲
 

436102351 
 

 التطبيقياالقتصاد 
 

 عبدهللا بن محمد الهزانيحسين بن  ۳
 

436101373 
 

 الهندسة الزراعيةالعلوم في 
 

 

١٢٨



 

 

 

 

 كلية التربية
احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٢٩



 

 الرتبية هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا  فتح الدين بيانوني ۱

 
435107379 

 
 الدراسات االسالمية

 
 سعيد هللا عبدالحكيم ۲

 
434108516 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدهللا بن شباط بن زبار القرفي البقمي ۳

 
435105695 

 
 الرياضيات

 
 عدنان بن شباط بن زبار القرفي البقمي ٤

 
435105693 

 
 الرياضيات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٣٠



 

 

 

 

 

 كلية التربية
  األولللفصل الدراسي الثانية احلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

  

١٣١



 

 الرتبية هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فهد بن ابراهيم بن عبدالرحمن النشار ۱

 
435102307 

 
 الدراسات االسالمية

 
 راكان بن صالح بن محمد الذياب ۲

 
435105583 

 
 التربية الخاصة

 
 أحمد بن مشني الزهرانيمحمد بن  ۳

 
435103125 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدهللا القاسم ٤

 
435105600 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدهللا بن الحسين بن احمد اثالوي ٥

 
435105596 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العالس الغامدي ٦

 
435103457 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدالكريم بن سالم بن مبارك ال زائد القحطاني ۷

 
435102703 

 
 الدراسات االسالمية

 
 محمد بن سحيم بن ناصر آل شاهر االسمري ۸

 
435101341 

 
 التربية الخاصة

 
 عبدالعزيز بن مساعد بن علي االحمري ۹

 
435160164 

 
 التربية الخاصة

 
 حمد بن ناصر بن مبارك الحريسن ۱۰

 
435100434 

 
 التربية الخاصة

 
 ثالث  عمر ابرمن ۱۱

 
435107364 

 
 الدراسات القرآنية

 
 عبدهللا بن عمر بن محمد بن راجح ۱۲

 
434105112 

 
 الدراسات االسالمية

 
 عبدالمجيد بن محمد بن محي ال جميح ۱۳

 
433106616 

 
 الدراسات االسالمية

 
 ناصر بن سعد بن عبدهللا الدهيمي ۱٤

 
435100523 

 
 التربية الخاصة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٢



 

 

 

 

 كلية التربية
  الثايناحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٣



 

 

الرتبيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 أيرات أيميتوف ۱
 

435107949 
 

 الدراسات االسالمية
 

 ميزان الرحمن هارون الرشيد ۲
 

435107730 
 

 الدراسات االسالمية
 

 محمد عبدولي  ابو ابراهيم محمد ۳
 

435108015 
 

 الدراسات القرآنية
 

 مساعد بن عبدالحكيم بن مساعد بن عفتان ٤
 

436107177 
 

 الدراسات االسالمية
 

 اندرياس  ماجد شحادة ٥
 

435108615 
 

 الدراسات االسالمية
 

 دالب محمن ٦
 

435107377 
 

 الدراسات االسالمية
 

 محمد بن جويعد بن سعد الزعبي ۷
 

436105838 
 

 الدراسات االسالمية
 

 حسان ابو المكرم ۸
 

435108506 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عبدالكريم بن عبدالمحسن بن عبدهللا العدواني ۹
 

435101777 
 

 الدراسات االسالمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٤



 

 

 

 

 كلية التربية
  الثاينللفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      
 

  

١٣٥



 

 

ةالرتبيهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 محمد بن دعسان بن خلف العلوي الحربي ۱
 

435106704 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عمر بن محمد بن احمد القرني ۲
 

436105988 
 

 التربية الفنية
 

 سعد بن حمد بن سعد الضفيان ۳
 

436102930 
 

 اللغة االنجليزية
 

 محمد  علي عالم ٤
 

435107727 
 

 الدراسات االسالمية
 

 مقرن  حمود  حلو طفيل العتيبي ٥
 

435107987 
 

 الدراسات االسالمية
 

 اليزيدياحمد بن علي بن محمد  ٦
 

436107299 
 

 التربية الخاصة
 

 سعد بن عبدالرحمن بن فهد العياف ۷
 

435101456 
 

 الدراسات االسالمية
 

 مصعب بن عبدالرحمن بن علي اليحيا ۸
 

436103588 
 

 اللغة االنجليزية
 

 عبدهللا بن احمد بن علي الغامدي ۹
 

436103882 
 

 اللغة االنجليزية
 

 الوليد بن خالد بن ابراهيم بن دايل ۱۰
 

436100672 
 

 علم النفس
 

 محمد بن سعود بن ناصر الشريفي ۱۱
 

436103099 
 

 التربية الخاصة
 

 نايف بن زبن بن متعب العتيبي ۱۲
 

436103302 
 

 التربية الخاصة
 

 محمد بن عبدالعزيز بن محمد المهناء ۱۳
 

434101478 
 

 التربية الخاصة
 

 بهراميسليم  ۱٤
 

435107929 
 

 الدراسات االسالمية
 

 عبدالرحمن بن علي بن ناصر العجيان ۱٥
 

436103379 
 

 التربية الخاصة
 

 طالل بن عبدهللا بن احمد الشهري ۱٦
 

436103884 
 

 علم النفس
 

 نواف بن حسين بن عبدهللا آل منصور ۱۷
 

436106829 
 

 التربية الخاصة
 

 الدوسريعبدهللا بن سعد بن محمد  ۱۸
 

436105407 
 

 التربية الخاصة
 

 عناد بن عايض بن عوض هللا الخشي ۱۹
 

435108142 
 

 التربية الخاصة
 

 احمد بن محمد بن شبيلي عسيري ۲۰
 

436104614 
 

 اللغة االنجليزية
 

 

 

 

 
١٣٦



 

 

ةالرتبيهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدهللا بن امجد بن عبدهللا السحيمي البلوي ۲۱
 

435107621 
 

 الدراسات االسالمية
 

 علي بن صالح بن على الخليفه ۲۲
 

436106121 
 

 التربية الفنية
 

 محمد بن فائز بن ظافر الشهري ۲۳
 

436101726 
 

 اللغة االنجليزية
 

 عبيد فهد بن سلطان بن عبدهللا بن ۲٤
 

436101336 
 

 علم النفس
 

 زياد بن محمد بن حمود الحمود ۲٥
 

436103234 
 

 التربية الخاصة
 

 عبدالعزيز بن والم بن سعيد بن ابراهيم ۲٦
 

436101854 
 

 الدراسات االسالمية
 

 محمد بن عبدهللا بن عبدهللا الدعجاني العتيبي ۲۷
 

434103270 
 

 اللغة االنجليزية
 

 

 

١٣٧



 

 

 

 

 الطبكلية 

 ١٤٣٩/١٤٤٠  للعام الدراسي األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٣٨



الطب هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 السحيباني عبدالرحمن بن عبدهللا بن خالد  ۱
 

433102778 
 

 طب وجراحة
 

 عطيف ابراهيم بن محمد بن مجاهد  ۲
 

433102659 
 

 طب وجراحة
 

 أنصاري فخري بن عبدهللا بن محمد  ۳
 

433101288 
 

 طب وجراحة
 

 الدريهم احمد بن ابراهيم بن عبدهللا  ٤
 

433100154 
 

 طب وجراحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٣٩



 

 

 

 

 

 الطبكلية 

 ١٤٣٩/١٤٤٠  الدراسي للعام الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٠



الطبهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الطليان محمد بن عبدهللا بن ماجد  ۱
 

433100210 
 

 طب وجراحة
 

 العطر عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا  ۲
 

433100681 
 

 طب وجراحة
 

 السدحان محمد بن عبدهللا بن مهند  ۳
 

433100982 
 

 طب وجراحة
 

 الحربش عبدهللا بن جاسر بن معن  ٤
 

433100350 
 

 طب وجراحة
 

 الزهراني الخزمري صالح بن ابراهيم بن عبدهللا  ٥
 

433102545 
 

 طب وجراحة
 

 السليمان عثمان بن عبدالرحمن بن سليمان  ٦
 

433103013 
 

 طب وجراحة
 

 الفالج عبدهللا بن محمد بن مشعل  ۷
 

433100846 
 

 طب وجراحة
 

 البسيط نوح بن عمر بن عبدالرحمن  ۸
 

433106088 
 

 طب وجراحة
 

 الملق علي بن محمد بن حسن  ۹
 

433100122 
 

 طب وجراحة
 

 السلمان جاسم بن خالد بن حسين  ۱۰
 

433104781 
 

 طب وجراحة
 

 الفواز ابراهيم بن سعد بن فراس  ۱۱
 

433101290 
 

 طب وجراحة
 

 الموسى عبدالرحمن بن موسى بن عبدهللا  ۱۲
 

433105880 
 

 طب وجراحة
 

 عمران بن ناصر بن عبدهللا بن ناصر  ۱۳
 

433102937 
 

 طب وجراحة
 

 منيف ابراهيم بن عبدهللا بن ياسر  ۱٤
 

433105743 
 

 طب وجراحة
 

 الجديد عبدهللا بن محمد بن احمد  ۱٥
 

433103388 
 

 طب وجراحة
 

 النفيسة حمد بن صالح بن محمد  ۱٦
 

433103165 
 

 طب وجراحة
 

 القحطاني سكران ال سعيد بن عوض بن عبدالرحمن  ۱۷
 

433101112 
 

 طب وجراحة
 

 الغامدي عبدهللا آل سعيد بن صالح بن فيصل  ۱۸
 

433100217 
 

 طب وجراحة
 

 القحطاني سعد ال ظافر بن عبدهللا بن عبدالملك  ۱۹
 

433101529 
 

 وجراحةطب 
 

 السديري احمد بن محمد بن عبدالعزيز  ۲۰
 

433102120 
 

 طب وجراحة
 

 

 

 

 

 

 

١٤١



الطب هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 النجيدى عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالملك  ۲۱
 

433100265 
 

 طب وجراحة
 

 الفهادي رفعه آل عبدالمانع بن حسن بن عبدالرحمن  ۲۲
 

433101104 
 

 طب وجراحة
 

 هاشم خالد بن فؤاد بن رائد  ۲۳
 

433100090 
 

 طب وجراحة
 

 غيهب ال الضويلع احمد بن عبداللطيف بن عبدهللا  ۲٤
 

433100168 
 

 طب وجراحة
 

 العنزي زايع بن عايد بن فارس  ۲٥
 

433101197 
 

 طب وجراحة
 

 حسين ال عمر ال هللا عبد بن حسين بن أحمد  ۲٦
 

433100086 
 

 طب وجراحة
 

 السعدون فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز  ۲۷
 

433102432 
 

 طب وجراحة
 

 ابونيان راشد بن سعود بن عبداالله  ۲۸
 

433102845 
 

 طب وجراحة
 

 الحفظي احمد بن علي بن نايف  ۲۹
 

433103479 
 

 طب وجراحة
 

 الناصر محمد بن عبدالرحمن بن خالد  ۳۰
 

433101779 
 

 طب وجراحة
 

 الرواف أحمد بن نبيل بن طالل  ۳۱
 

433102248 
 

 طب وجراحة
 

 الشعالن عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز  ۳۲
 

433101533 
 

 طب وجراحة
 

 صالح امين  محمد  عبدالعزيز  ۳۳
 

433101664 
 

 طب وجراحة
 

 عسكر بن محمد بن فهد بن محمد  ۳٤
 

433100248 
 

 طب وجراحة
 

 بهكلي أحمد بن محمد بن عبدالرحمن  ۳٥
 

433100432 
 

 طب وجراحة
 

 العتيبي الغبيوي تركي بن بندر بن تركي  ۳٦
 

433102010 
 

 طب وجراحة
 

 الخنبفر عبدالرحمن بن علي بن حمد  ۳۷
 

433101765 
 

 طب وجراحة
 

 الورثان عبدهللا بن عبدالعزيز بن عمرو  ۳۸
 

433101734 
 

 طب وجراحة
 

 البدر بدر بن سليمان بن صخر  ۳۹
 

433103573 
 

 طب وجراحة
 

 

 

 

 

 

 

 

١٤٢



الطب هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 المطيلق سلمان بن احمد بن عبدالعزيز  ٤۰
 

432105492 
 

 طب وجراحة
 

 الشعالن عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم  ٤۱
 

433101531 
 

 طب وجراحة
 

 العمار ابراهيم بن محمد بن عبدالرحمن  ٤۲
 

433100449 
 

 طب وجراحة
 

 السحيباني عبدالرحمن بن عبدالناصر بن ثامر  ٤۳
 

433104471 
 

 وجراحةطب 
 

 الشمري السنجاري حياوي بن خالد بن محمد  ٤٤
 

433100213 
 

 طب وجراحة
 

 المغير راشد بن صالح بن وائل  ٤٥
 

433101018 
 

 طب وجراحة
 

 باريان عمر بن ريان بن فهد  ٤٦
 

433101625 
 

 طب وجراحة
 

 االحمري غنيم ال موسى بن ناصر بن عبدالعزيز  ٤۷
 

433103354 
 

 طب وجراحة
 

 المنيع عبدالعزيز بن محمد بن فارس  ٤۸
 

433102250 
 

 طب وجراحة
 

 العنزي الدهمشي مناور بن فظي بن راكان  ٤۹
 

433102311 
 

 طب وجراحة
 

 السلطان عبدالعزيز بن سلطان بن فهد  ٥۰
 

433106835 
 

 طب وجراحة
 

 الغامدي الحزنوي علي بن محمد بن فيصل  ٥۱
 

433106076 
 

 طب وجراحة
 

 المطير عبدالعزيز بن سعود بن عمر  ٥۲
 

433104384 
 

 طب وجراحة
 

 الثاقب عبدالعزيز بن خالد بن عبدالرحمن  ٥۳
 

433102135 
 

 طب وجراحة
 

 المزيد مزيد بن ناصر بن عبدهللا  ٥٤
 

433100415 
 

 طب وجراحة
 

 دايس سعيد بن محمد بن صقر  ٥٥
 

433100730 
 

 طب وجراحة
 

 العوهلي عبدالعزيز بن عبدالحميد بن مشعل  ٥٦
 

433100407 
 

 طب وجراحة
 

 الطاسان صالح بن علي بن زياد  ٥۷
 

433100209 
 

 طب وجراحة
 

 المانع محمد بن هللا عبد بن محمد  ٥۸
 

433102961 
 

 طب وجراحة
 

 حسن آل ابراهيم بن محمد بن عبداللطيف  ٥۹
 

433101443 
 

 طب وجراحة
 

 

 

 

 

 

 

١٤٣



الطب هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 الغشم زيد بن صالح بن فهد  ٦۰
 

433100408 
 

 طب وجراحة
 

 السهلي علي بن عبدهللا بن محمد  ٦۱
 

433106093 
 

 طب وجراحة
 

 الشمري الفداغي محمد بن جاسم بن مدلول  ٦۲
 

433101942 
 

 طب وجراحة
 

 العويشق حمد بن عبدهللا بن ريان  ٦۳
 

433100805 
 

 طب وجراحة
 

 النمشان محمد بن زيد بن يوسف  ٦٤
 

433100347 
 

 طب وجراحة
 

 المطيري العضيله دخيل بن شعيل بن عامر  ٦٥
 

433100731 
 

 طب وجراحة
 

 المحسن حمد بن عادل بن حمد  ٦٦
 

432102063 
 

 طب وجراحة
 

 المصري عطية  وحيد  مصعب  ٦۷
 

433100033 
 

 طب وجراحة
 

 

١٤٤



 

 

 

 

 

 

 طب األسنانكلية 

 ١٤٣٩/١٤٤٠  الدراسي للعام  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

 

  

١٤٥



 طب األسنان هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  على مرتبة الشرف األوىل احلاصلون

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبداالله بن فراح الدين بن امام نظر اندجاني ۱

 
434100185 

 
 طب أسنان عام

 
 اسامه بن عبدالرحمن بن سعد الكريمي العمري ۲

 
434103657 

 
 طب أسنان عام

 
 عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن العجالن ۳

 
434103746 

 
 طب أسنان عام

 

 

  

١٤٦



 

 

 

 

 

 

 طب األسنانكلية 

 ١٤٣٩/١٤٤٠  الدراسي للعام الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 

  

١٤٧



طب األسنان هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الثانية  على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 صالح بن فهد بن عمر بن سنبل ۱
 

434104088 
 

 طب أسنان عام
 

 الشهريعبدهللا بن يوسف بن عبدهللا  ۲
 

434102413 
 

 طب أسنان عام
 

 صهيب بن محمد بن محمد صامطي ۳
 

434100177 
 

 طب أسنان عام
 

 احمد بن منصور بن احمد الشريف ٤
 

434103638 
 

 طب أسنان عام
 

 مانع بن عبدهللا بن مانع التويم ٥
 

434102785 
 

 طب أسنان عام
 

 مازن بن خالد بن ابراهيم النويصر ٦
 

434100148 
 

 أسنان عام طب
 

 فيصل بن عبدالرحمن بن فهد السبيعي ۷
 

434103369 
 

 طب أسنان عام
 

 خالد بن محمد بن عوضه العميري الشهري ۸
 

434102064 
 

 طب أسنان عام
 

 بدر بن مترك بن عقاب الدوسري ۹
 

434103961 
 

 طب أسنان عام
 

 فهد بن محمد بن جليد آل سمره االكلبي ۱۰
 

434102291 
 

 عام طب أسنان
 

 فيصل بن مساعد بن ابراهيم العيفان ۱۱
 

434101359 
 

 طب أسنان عام
 

 محمد بن صالح بن محمد الوهيبي ۱۲
 

434100797 
 

 طب أسنان عام
 

 احمد بن حسين بن مصطفى الشريمى ۱۳
 

434106637 
 

 طب أسنان عام
 

 عبد العزيز بن محمد بن يحي الشهري ۱٤
 

433104730 
 

 طب أسنان عام
 

 فواز بن تركي بن عبدالعزيز الحودي ۱٥
 

434104187 
 

 طب أسنان عام
 

 معاذ بن سعد بن محمد القديري ۱٦
 

434101080 
 

 طب أسنان عام
 

 ثامر بن علي بن منصور الخميس ۱۷
 

434101234 
 

 طب أسنان عام
 

 عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الهدلق ۱۸
 

434101397 
 

 طب أسنان عام
 

 بن عبدالرحمن بن حسن المعمرعبدالمجيد  ۱۹
 

434100215 
 

 طب أسنان عام
 

 عبدهللا بن محمد بن صالح الموينع ۲۰
 

434102183 
 

 طب أسنان عام
 

 

 

١٤٨



 

طب األسنانهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل األول على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ابراهيم بن محمد النجيديعبدالعزيز بن  ۲۱
 

434100072 
 

 طب أسنان عام
 

 احمد بن عبيد بن عبدالرحمن المقاطي العتيبي ۲۲
 

434105991 
 

 طب أسنان عام
 

 صالح بن محمد بن صالح الضبيب ۲۳
 

434104682 
 

 طب أسنان عام
 

 مالك  همام  احمد الدسوقي ۲٤
 

434102597 
 

 طب أسنان عام
 

 سعد السيفنايف بن محمد بن  ۲٥
 

434101277 
 

 طب أسنان عام
 

 يزيد بن جاسر بن مرزوق الجاسر ۲٦
 

434100640 
 

 طب أسنان عام
 

 عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العميري ۲۷
 

434106349 
 

 طب أسنان عام
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الفدا ۲۸
 

434106566 
 

 طب أسنان عام
 

 عبدالرحمن بن دهمشمحمد بن وليد بن  ۲۹
 

434102378 
 

 طب أسنان عام
 

 فراس بن محمد بن عبدهللا بن ظفر ۳۰
 

434100909 
 

 طب أسنان عام
 

 ريان بن صالح بن عبدهللا الدملوكي السلمي ۳۱
 

434101764 
 

 طب أسنان عام
 

 عبدالعزيز بن رياض بن عبدالعزيز الباتلي ۳۲
 

434100052 
 

 طب أسنان عام
 

 

١٤٩



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

  األولللفصل الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٥٠



 العلوم الطبية التطبيقية هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثانية الفصل األولااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 انس بن علي بن مبارك آل زايد ۱

 
435102673 

 
 التغذية السريرية

 

 

 

  

١٥١



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٥٢



العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثايناألوىل على مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 انس بن عبدالرحمن بن محمد العثمان ۱
 

436107012 
 

 العالج الوظيفي
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن هرسان القرني ۲
 

436104315 
 

 أجهزة-تقنية طبية حيوية 
 

 شديد بن خضران المطيريابراهيم بن  ۳
 

434108379 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 

  

١٥٣



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٥٤



التطبيقيةالعلوم الطبية هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 رائد بن علي بن موسى االحمري ۱
 

435102400 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 مشوط بن هندي بن فالح السبيعي ۲
 

435100203 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 فيصل بن عساف بن منصور العساف ۳
 

436100850 
 

 علوم األشعة
 

 خالد بن سعيد بن صالح النغيمشي ٤
 

436105739 
 

 علوم األشعة
 

 ابراهيم بن مبارك بن ابراهيم العبدالهادي ٥
 

436103521 
 

 العالج الوظيفي
 

 خالد بن منصور بن فهد النصار ٦
 

435101389 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 يوسف بن ابراهيم بن عبدهللا الصبيحي ۷
 

435101920 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 خالد بن سعد بن محمد بن عوشن ۸
 

435103648 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 سعود بن محمد بن علي التميمي ۹
 

435102081 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 سعود بن ابراهيم بن ناصر السدحان ۱۰
 

436102154 
 

 علوم األشعة
 

 عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالعزيز منشي ۱۱
 

435100086 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 عبدالمجيد بن عوض بن سعيد العوبثاني ۱۲
 

436101809 
 

 العالج الطبيعي
 

 خالد بن سعد بن سعيد غايب ۱۳
 

435101611 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 سعد بن عمر بن سعد بن محمود ۱٤
 

436100891 
 

 تعليم صحي-صحه المجتمععلوم 
 

 حسن بن سليمان بن عبدالرحمن الرشيد ۱٥
 

436104584 
 

 العالج الوظيفي
 

 زياد بن احمد بن عبدهللا بن جديد ۱٦
 

436101787 
 

 علوم األشعة
 

 عبدهللا بن صالح بن عبدهللا العنزي ۱۷
 

436100473 
 

 علوم األشعة
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطاني ۱۸
 

436101169 
 

 األسنان رعاية
 

 ريان بن حمد بن علي بعيطي ۱۹
 

436101801 
 

 العالج الطبيعي
 

 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز المطلق ۲۰
 

436100041 
 

 العالج الطبيعي
 

 

 

١٥٥



 

العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ممدوح بن محمد بن عيسى آل جبران ۲۱
 

436101915 
 

 علوم األشعة
 

 اياد بن محمد بن ناصر القاسم ۲۲
 

436104176 
 

 العالج الطبيعي
 

 سعد بن مسفر بن محمد القحطاني ۲۳
 

436101994 
 

 علوم األشعة
 

 عبدهللا بن سعد بن صالح السويط ۲٤
 

436100793 
 

 علوم األشعة
 

 فهد بن عبدالعزيز بن فهد الجميع ۲٥
 

436103196 
 

 العلوم الطبية التطبيقية
 

۲٦ 
 عزام بن سند بن مازن الحربي

 
436102931 

 
 تغذية سريرية

 

 علي بن عبدهللا بن جابر شراحيلي ۲۷
 

436107637 
 

 األسنان تقنية
 

 وليد بن هاشم بن نشاء الثبيتي ۲۸
 

436105025 
 

 علوم األشعة
 

 حسام بن عبيد بن عبدهللا الدوسري ۲۹
 

436100981 
 

 علوم المختبرات االكلينيكي
 

 سلطان بن سهل بن محمد الحربي ۳۰
 

436106435 
 

 العالج الوظيفي
 

 عبدالكريم بن صنيدح بن عبدالكريم الجبرين ۳۱
 

436100840 
 

 علوم األشعة
 

 خالد بن اسامه بن منصور الموسى ۳۲
 

436102334 
 

 علوم األشعة
 

 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الدعيلج ۳۳
 

436100089 
 

 علوم المختبرات االكلينيكي
 

 ابراهيم بن عتيقابراهيم بن بندر بن  ۳٤
 

436100288 
 

 علوم المختبرات االكلينيكي
 

 فهد بن سعود بن سليمان أبوهالل ۳٥
 

436100512 
 

 األسنان تقنية
 

 فيصل بن عبدهللا بن حمدان الفدعاني العنزي ۳٦
 

435100106 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 عبدهللا بن بخيت بن مبارك الدوسري ۳۷
 

436100006 
 

 علوم األشعة
 

 فهد بن جابر بن احمد االسمري ۳۸
 

436102836 
 

 علوم األشعة
 

 صالح بن عبدالمحسن بن صالح المجراد ۳۹
 

436100708 
 

 أجهزة-حيويهطبية  تقنية
 

 وليد بن حسن بن جارهللا آل صبحان ٤۰
 

436100674 
 

 تعليم صحي-صحه المجتمععلوم 
 

 

١٥٦



 

العلوم الطبية التطبيقيةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدهللا بن عمر بن سعد السدحان ٤۱
 

436101605 
 

 العالج الوظيفي
 

 محمد بن عبدهللا بن محمد المنيعى ٤۲
 

436102883 
 

 العالج الطبيعي
 

 سليمان بن أحمد بن عبدالعزيز الخميس ٤۳
 

436105066 
 

 األسنان تقنية
 

 عبدهللا بن عمر بن ابراهيم الدايل ٤٤
 

435105207 
 

 بصرياتدكتور ال
 

 صالح بن سالم بن صالح القرني ٤٥
 

436101156 
 

 األسنانرعاية 
 

 

 

١٥٧



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

  األولللفصل الدراسي  األوىل على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٥٨



 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠ للعام الدراسي الفصل األول احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 يوسف بن محمد بن عبدهللا المسعد ۱

 
435104311 

 
 علوم الحاسب

 
 عمر بن عبدالعزيز بن سعد الكثيري ۲

 
435100075 

 
 هندسه الحاسب

 
 حسن  سالم  عبدهللا باقيس ۳

 
435107535 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عبدهللا القنامعبدهللا بن محمد بن  ٤

 
435103238 

 
 هندسة البرمجيات

 

 

  

١٥٩



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٦٠



 علوم احلاسب واملعلومات هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثانية الفصل األولااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالرحمن بن عقل بن عبدالكريم العقل ۱

 
435103148 

 
 هندسة البرمجيات

 
 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الخلف ۲

 
435104711 

 
 نظم المعلومات

 
 فهد بن محمد بن مسند الزيادي العتيبي ۳

 
435103873 

 
 نظم المعلومات

 
 عبدالعزيز الدعفسريان بن عبداللطيف بن  ٤

 
435104389 

 
 هندسة البرمجيات

 
 شامخ بن محمد بن حمد الجبرين ٥

 
434101284 

 
 هندسه الحاسب

 
 معن بن عبدالرحمن بن محمد الماجد ٦

 
435102892 

 
 علوم الحاسب

 
 احمد بن سعد بن محمد الروقي العتيبي ۷

 
435106249 

 
 نظم المعلومات

 
 السبيعي العنزيعافت بن نواف بن عافت  ۸

 
435105185 

 
 علوم الحاسب

 
 عبدالمجيد بن فهد بن عبدالرحمن الطويل ۹

 
435105646 

 
 علوم الحاسب

 
 مهند بن ابراهيم بن محمد الرشيد ۱۰

 
435102387 

 
 هندسة البرمجيات

 
 احمد بن عبدالعزيز بن محمد العدوان ۱۱

 
434101324 

 
 هندسه الحاسب

 
 الحزيميحمد بن احمد بن حمد  ۱۲

 
435104309 

 
 نظم المعلومات

 
 

 

  

١٦١



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٦٢



علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل الثاينعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م

 عبدالرحمن بن محمد بن سالم المحسني ۱
 

436102293 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالمجيد بن مساعد بن محمد العمرى ۲
 

436101147 
 

 هندسة البرمجيات
 

 ياسر  ربيع  احمد بن ماضي ۳
 

435107536 
 

 علوم الحاسب
 

 باسل بن علي بن عبدهللا العبيد ٤
 

436100980 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالرحمن بن سليمان بن محمد الضلعان ٥
 

436105870 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالرحمن الجاسر ٦
 

436105892 
 

 نظم المعلومات
 

 

  

١٦٣



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٦٤



علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين الشرفعلى مرتبة احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 ماجد بن طالل بن ابراهيم القضيبي ۱
 

435160085 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالملك بن ابراهيم بن محمد السويدان ۲
 

435104193 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد  سعيد بنوب  عبدالرحمن ۳
 

435107524 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشتوي ٤
 

435105827 
 

 هندسة البرمجيات
 

 يزن بن احمد بن ابراهيم البيز ٥
 

436100398 
 

 هندسة البرمجيات
 

 سعود بن سعد بن ناصر الخالدي ٦
 

435103347 
 

 هندسة البرمجيات
 

 صالح السحيباني صالح بن حمد بن ۷
 

435102639 
 

 نظم المعلومات
 

 فهد بن ابراهيم بن صالح الشلهوب ۸
 

435106115 
 

 علوم الحاسب
 

 عزام بن عبدالرحمن بن صالح الفرهود ۹
 

436101593 
 

 علوم الحاسب
 

 زياد بن عبدهللا بن عبدالعزيز المعيلي ۱۰
 

436100238 
 

 نظم المعلومات
 

 الدين الساداتمحمد مجدالدين  غياث  ۱۱
 

435108418 
 

 هندسة البرمجيات
 

 سامي بن عيد بن علي العوفي الحربي ۱۲
 

435104454 
 

 علوم الحاسب
 

 اسامه بن محمد بن جبران الفيفي ۱۳
 

436106822 
 

 هندسة البرمجيات
 

 

 

  

١٦٥



 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٦٦



علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 منذر بن عبدهللا بن سليمان الخضيري ۱
 

436101688 
 

 نظم المعلومات
 

 بن ابراهيم العقيلياسامه بن عبدهللا  ۲
 

436101764 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد بن مبارك بن سعيد الدوسري ۳
 

436101076 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالملك بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن العمران ٤
 

436101219 
 

 نظم المعلومات
 

 عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن القفاري ٥
 

435103661 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدهللا بن فيصل بن فالح الرحيلي ٦
 

436101223 
 

 علوم الحاسب
 

 زيد بن منصور بن عبدهللا بن هزاع ۷
 

435103623 
 

 هندسه الحاسب
 

 

 

  

١٦٧



 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

  

١٦٨



علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي الشرفعلى مرتبة املتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مهند بن محمد بن عبداللطيف العجالن ۱
 

435100243 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالواحد بن صالح بن محمد الحميضي ۲
 

436102916 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عدنان خطاب محمد طارق  ۳
 

435108436 
 

 هندسه الحاسب
 

 عساف بن عبدهللا بن ابراهيم الذييب ٤
 

436103224 
 

 نظم المعلومات
 

 سعود بن عامر بن يحيى القحطاني ٥
 

436102946 
 

 هندسة البرمجيات
 

 مشعل بن سلمان بن عبدهللا بن حيزان ٦
 

436101939 
 

 نظم المعلومات
 

 ماضيمبارك  سالم  مبارك بن  ۷
 

435107556 
 

 هندسه الحاسب
 

 صالح بن محمد بن صالح النويصر ۸
 

436105302 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالرحمن بن ابراهيم بن عمر فنتوخ ۹
 

436100096 
 

 هندسة البرمجيات
 

 محمد بن فائز بن صالح العمري ۱۰
 

436103358 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالرحمن بن احمد بن صالح المحيسن ۱۱
 

436106721 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عمر بن أياس بن سمير الهاجري ۱۲
 

436106939 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالعزيز بن حسين بن علي القحطاني ۱۳
 

436100477 
 

 علوم الحاسب
 

 معاذ بن سعود بن محمد ابوعباة ۱٤
 

436100106 
 

 هندسة البرمجيات
 

 احمد بن ابراهيم بن حمد الرويتع ۱٥
 

436101680 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالرحمن بن خالد بن عبدهللا العبيد ۱٦
 

436103071 
 

 هندسة البرمجيات
 

 سعود بن مطلق بن ضاوي العتيبي ۱۷
 

436103725 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدهللا بن ناصر بن محمد الحميد ۱۸
 

436106038 
 

 علوم الحاسب
 

 يوسف بن سعد بن عبدالعزيز اليحيى ۱۹
 

436100232 
 

 نظم المعلومات
 

 معاذ بن فهد بن زايد العتيبي ۲۰
 

436100209 
 

 هندسة البرمجيات
 

 

١٦٩



 

علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 العسكر عبدالمجيد بن صالح بن مبارك ۲۱
 

436104024 
 

 هندسة البرمجيات
 

 فيصل بن صالح بن محمد العويسي ۲۲
 

436105953 
 

 هندسة البرمجيات
 

 ماجد بن نايف بن تركي بن حميد ۲۳
 

435103631 
 

 علوم الحاسب
 

 محمد بن خالد بن عبدالعزيز النويبت ۲٤
 

436104364 
 

 نظم المعلومات
 

 المزيعلعبدهللا بن محمد بن عبدهللا  ۲٥
 

436102827 
 

 نظم المعلومات
 

 محمد بن جمال بن محمد العريفي ۲٦
 

436104620 
 

 نظم المعلومات
 

 مشعل بن مقبل بن عبدهللا العنزي ۲۷
 

436104134 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالعزيز بن احمد بن محمد الغنام ۲۸
 

436105412 
 

 نظم المعلومات
 

 العتيبيمحمد بن عبدهللا بن قاعد  ۲۹
 

436104993 
 

 نظم المعلومات
 

 صقر  علي  عبده عبدهللا ۳۰
 

434107949 
 

 هندسه الحاسب
 

 عاصم بن محمد بن عبدالعزيز العلي ۳۱
 

435102899 
 

 هندسة البرمجيات
 

 يزيد بن ناصر بن صالح الوشمى ۳۲
 

436106497 
 

 هندسة البرمجيات
 

 أسامه  محمد  سالم مريشد ۳۳
 

435104076 
 

 هندسة البرمجيات
 

 يوسف بن ناصر بن عبدالعزيز المطوع ۳٤
 

435103943 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري ۳٥
 

435101494 
 

 نظم المعلومات
 

 احمد بن عبدهللا بن حبيب العبندي ۳٦
 

436101544 
 

 علوم الحاسب
 

 محمد بن فهد بن محمد الدهالوي ۳۷
 

436102707 
 

 علوم الحاسب
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعد الشويعر ۳۸
 

436106269 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالرحمن بن سامي بن عبدالعزيز الحصان ۳۹
 

436100365 
 

 هندسة البرمجيات
 

 عبدالعزيز بن سعود بن ضيف  هللا العتيبي ٤۰
 

436102219 
 

 هندسة البرمجيات
 

  

١٧٠



 

علوم احلاسب واملعلوماتهـ~ كلية ١٤٣٨/١٤٣٩للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي الشرفعلى مرتبة املتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فهد بن مطلق بن سعيد العتيبي ٤۱
 

436100822 
 

 نظم المعلومات
 

 علي بن زبن بن عبدالرحمن الجميلي الحربي ٤۲
 

435104802 
 

 علوم الحاسب
 

 سليمان الرميح سامي بن حمد بن ٤۳
 

436102736 
 

 نظم المعلومات
 

 

 

١٧١



 

 

 

 

 كلية العمارة والتخطيط

للفصل الدراسي األول  الثانية احلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٧٢



 

 العمارة والتخطيط هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالعزيز  أحمد  عبدهللا العبادي ۱

 
433106823 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 سعود بن محمد بن صالح الحزاب ۲

 
434106122 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 مناع بن خالد بن محمد المنيع ۳

 
434104532 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 عبدالوهاب  عبدهللا  محمد الجثام ٤

 
434108084 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 اسامة  خالد  محمد باسالمة ٥

 
434107943 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد الحصيني ٦

 
434100172 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 محمد  سعيد  صالح باحشوان ۷

 
434107968 

 
 البناء العمارة وعلوم

 
 سلطان بن عبدهللا بن عبدالمحسن التركي ۸

 
434100074 

 
 العمارة وعلوم البناء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧٣



 

 

 

 

 كلية العمارة والتخطيط

  الثاينللفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧٤



 

العمارة والتخطيطهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاين الفصل الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 علي  أحمد  علي بابلغيث ۱
 

434107978 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 نواف بن محمد بن ابراهيم السدحان ۲
 

435102665 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 ابراهيم  بشر  وسيم حجار ۳
 

435107406 
 

 وعلوم البناءالعمارة 
 

 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الحميده ٤
 

435103730 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 مشاري بن عبدالرحمن بن خليف الراشد ٥
 

435107515 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 عبدهللا بن مبارك بن رجاء الهاجري ٦
 

434170272 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 بن عبدالرحمن المقبلفيصل بن عبدالعزيز  ۷
 

434100973 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 ماجد بن عبدهللا بن محمد الدعجاني ۸
 

435104925 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 ياسر  عبده  حمود محمد ۹
 

435107511 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 سلطان بن عبدالعزيز بن حسن فقيه ۱۰
 

435103883 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 خالد  ماهر  مسعود المشهراوي ۱۱
 

435102030 
 

 العمارة وعلوم البناء
 

 

١٧٥



 

 

 

 

 

 كلية اللغات والترجمة

احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٧٦



 

والرتمجةاللغات هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 احمد بن عبدهللا بن محمد سحاري ۱
 

432101987 
 

 والترجمة اللغة الفارسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٧٧



 

 

 

 

 

 كلية اللغات والترجمة

للفصل الدراسي األول   الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧٨



اللغات والرتمجةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانية مرتبة الشرفعلى احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 محمد بن وليد بن متعب الرشيد ۱
 

434100862 
 

 والترجمةلغة االسبانية ال
 

 فهد بن عبد العزيز بن فهد بن جوير ۲
 

434190018 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 احمد بن سعد بن احمد الكريديس ۳
 

434107982 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧٩



 

 

 

 

 

 كلية اللغات والترجمة

  الثايناحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٠



اللغات والرتمجةهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سعد  جمال  سعد شعبان ۱
 

435106176 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالعزيز بن رشيد بن محمد النجيم ۲
 

435101633 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبد العزيز بن مبارك بن عيد السعيد ۳
 

434101286 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨١



 

 

 

 

 

 كلية اللغات والترجمة

  الثاينللفصل الدراسي  لثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف ا

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٢



 

والرتمجةاللغات هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 مشاري بن خالد بن ضيف هللا الضباطي المطيري ۱
 

435106598 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 مساعد بن عضيب بن جالب العنزي ۲
 

435105977 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 مصعب بن عبدهللا بن صالح الغميز ۳
 

435104161 
 

 والترجمةاللغة اإلنجليزية 
 

 سعد بن معيض بن عبدهللا العصيمي العتيبي ٤
 

435103365 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 احمد بن جابر بن محمد حلل ٥
 

435103510 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 محمد بن شافي بن سعد ال سعد القحطاني ٦
 

435104372 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 حمدان مقطفضيف هللا  عبيد   ۷
 

435107479 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 نواف بن علي بن موسى عبدلي ۸
 

435102812 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبد العزيز بن علي بن زيد آل عميقان التميمي ۹
 

435101390 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 سلمان بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن دحام ۱۰
 

435190627 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 عبدالكريم بن عبدالعزيز بن محمد آل دخيل ۱۱
 

435103138 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 سعود بن محمد بن سعد ظافر آل جبل ۱۲
 

435106392 
 

 اللغة الفرنسية والترجمة
 

 سلطان بن محسن بن غزاي المقاطي العتيبي ۱۳
 

435101716 
 

 والترجمة اللغة العبرية
 

 فيصل بن خالد بن عبدهللا المعجل ۱٤
 

435102727 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 تركي بن مناور بن عقاب المخلفي الحربي ۱٥
 

435100363 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 يزيد بن متعب بن عبدهللا الغريبي ۱٦
 

435190069 
 

 والترجمة اللغة االسبانية
 

 بن زيد الجبريزيد بن ايمن  ۱۷
 

435104404 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 الوليد بن صالح بن إبراهيم بن صويلح ۱۸
 

435102155 
 

 اللغة اإلنجليزية والترجمة
 

 

 

 

١٨٣



 

 

 

 

 كلية التمريض

  الثايناحلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

  

١٨٤



 

 

التمريضهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األوىل الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الجامعيالرقم  االسم م

 مروان بن حسين بن محمد الشمري ۱
 

436102189 
 تمريض 

 صالح بن سرحان بن مطر القرني ۲
 

436102197 
 تمريض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٥



 

 كلية التمريض

  الثاينللفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٦



 

التمريضهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانية مرتبة الشرفعلى احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 رائد بن نجم بن صالح العتيبي ۱
 

436101480 
 تمريض 

 سلطان  عقاب  فياض العابدى ۲
 

436107354 
 تمريض 

 عبدهللا  طلب  جاسم الشمري ۳
 

436106914 
 تمريض 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا العنزي ٤
 

436100339 
 تمريض 

 نايف بن ناجي بن سالم الشمري ٥
 

436103962 
 تمريض 

 عبدالرحمن بن خليفه بن سالم الدوسري ٦
 

436104338 
 تمريض 

 

١٨٧



 

 

 

 كلية السياحة واآلثار

  الثاينللفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
  

١٨٨



 

 

واآلثارالسياحة هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدهللا بن عبدالكريم بن محمود الحمامي ۱
 

435103498 
 

 اإلدارة السياحية والفندقية
 

 سالم  احمد  سالم باعبدهللا ۲
 

436107059 
 

 اإلدارة السياحية والفندقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٩



 

 

 

 السياحة واآلثاركلية 

 الصيفي  للفصل الدراسي الثانيةمرتبة الشرف  املتوقع حصوهلم على

١٤٣٩/١٤٤٠ 
  

١٩٠



 

السياحة واآلثارهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثانية للفصل الصيفي على مرتبة الشرفاملتوقع حصوهلم   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 نعمان بن خالد بن نعمان ياسين ۱
 

436103724 
 

 اإلدارة السياحية والفندقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩١



 

 

 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٩٢



 

 علوم الرياضة والنشاط البدين كليةهـ~  ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدهللا بن ضاوي بن فرحان الشيباني العتيبي ۱

 
435170106 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني

 
 حزام بن فرج بن حزام المسعودي القحطاني ۲

 
435103478 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني

 
 حجور البيشيناصر بن علي بن ثواب آل  ۳

 
435107489 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني

 
 ابراهيم بن محمد بن عمر الجلعود ٤

 
435100603 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني

 
 احمد بن حسن بن احمد الحسني الزهراني ٥

 
435106684 

 
 علوم الرياضة والنشاط البدني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٩٣



 

 

 البدني علوم الرياضة والنشاطكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
  

١٩٤



 

علوم الرياضة والنشاط البدينهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 فهد بن جابر بن عوض العدواني الزهراني ۱
 

436100596 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٥



 

 

 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٦



 

الرياضة والنشاط البدينعلوم هـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الثانية  على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 علي بن جمال بن محمد مدخلي ۱
 

436105419 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 فراس بن مسفر بن ابراهيم القحطاني ۲
 

436104896 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 مشعل بن ناصر بن فراج الجلعود ۳
 

435102714 
 

 والنشاط البدنيعلوم الرياضة 
 

 علي بن عبيد بن بداح البيشي ٤
 

436106833 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 عبدالعزيز بن احمد بن علي حكمي ٥
 

436104290 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 نصار بن إبراهيم بن محمد بن نصار ٦
 

436104331 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 عبدالملك بن عبدهللا بن سليمان الشريمي ۷
 

436101120 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الغانم ۸
 

436101620 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 جواد  طاهر قناص ۹
 

435108340 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 علي بن محمد بن علي الدوسري ۱۰
 

436106494 
 

 علوم الرياضة والنشاط البدني
 

 

١٩٧



 

 

 

 

 كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة    

 ١٤٣٩/١٤٤٠ الثاين للفصل الدراسي  األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف       

  

١٩٨



 

     الطارئةاألمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية كلية ~ هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  للفصل الثاين األوىلعلى مرتبة الشرف حلاصلون ا              

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

۱ 
 متعب بن ابراهيم بن زيد العويس

 
436100442 

 
 علوم الخدمات الطبية الطارئة

 

۲ 
 عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن الناهض

 
436102890 

 
 الطبية الطارئةعلوم الخدمات 
 

۳ 
 ابراهيم بن سعد بن راشد ابوحيمد

 
436100092 

 
 علوم الخدمات الطبية الطارئة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٩



 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة     

 ١٤٣٩/١٤٤٠ الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٠



 

  ةعبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئ األمري سلطان بن كلية~ هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون         

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سعد بن عيد بن سعد العيد ۱
 

436100471 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عنايةهللا المطيري ۲
 

436105729 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 محمد بن علي بن عبدهللا الصغير ۳
 

436100252 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 حمد بن سعد بن حمد الشهري ٤
 

436100306 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 الغامديحمزه بن صالح بن غرم هللا  ٥
 

436103415 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 حاتم بن عبدهللا بن عمير الطلحي ٦
 

436100053 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 خالد بن عبداللطيف بن صالح المنصور ۷
 

435105160 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 مهند بن خالد بن عبدهللا بن عتيق ۸
 

436102735 
 

 الخدمات الطبية الطارئةعلوم 
 

 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المشعل ۹
 

436101734 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 مهند بن سيف بن عبده عواجي ۱۰
 

436100533 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 تركي بن سعد بن مبارك الشهراني ۱۱
 

436104782 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 بن ماجد بن فهد المرزوقفهد  ۱۲
 

436100407 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 اصيل بن فهد بن صالح العريفي ۱۳
 

436100617 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 احمد بن هالل بن مسند المطيري ۱٤
 

436100872 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 سلطان بن عبدالحميد بن يحيى البشر ۱٥
 

436100610 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 

 
٢٠١



 

األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة كلية~ هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون  

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الحسن ۱٦
 

435104521 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 436104687 فهد بن عائض بن جبران اليامي ۱۷
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 فيصل بن عائض بن عبدهللا الطويل ۱۸
 

436101876 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 بدر بن حمدان بن مرزوق الديحاني ۱۹
 

436103470 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 فيصل بن عبدالعزيز بن ناصر الوشمى ۲۰
 

436106073 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 اصيل بن محمد بن صالح الغفيلي ۲۱
 

436105127 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 عبدهللا بن علي بن عبدالعزيز التويجري ۲۲
 

435100588 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 سعد الحالفيعبدهللا بن نمشان بن  ۲۳
 

436100186 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 محمد بن حمدان بن احمد الشهري ۲٤
 

436102153 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 عمر بن محمد بن حسين تفاحه ۲٥
 

436107222 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 حمود بن محمد بن حمود الرجعان ۲٦
 

436101451 
 

 الطبية الطارئةعلوم الخدمات 
 

 صالح بن عبدالحكيم بن صالح العامر ۲۷
 

436102426 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 حمد بن نبيل بن عبدالعزيز الخنيفر ۲۸
 

436105800 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 نايف بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن هويمل ۲۹
 

436104627 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 فيصل بن سحيم بن عبدالعزيز السحيم ۳۰
 

436104994 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 ياسر بن محمد بن عبدهللا الحناكى ۳۱
 

436100936 
 

 علوم الخدمات الطبية الطارئة
 

 

٢٠٢



 

 

 

 إدارة األعمال التطبيقية/ المزاحميةكلية 
 األول للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٣



 

 

 

 /املزامحيةالتطبيقية دارة األعمالإ هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل األول  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ناصر بن سلمان بن ناصر الموح ۱

 
435101998 

 المالية التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٤



 

 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية إدارة األعمال التطبيقيةكلية 
 الثاين للفصل الدراسي األوىل احلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٥



 

 

 

 

 

 /املزامحية التطبيقية دارة األعمالإ هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 سلطان بن منصور بن خازم الكعبي العمري ۱

 
435170056 

 المالية التطبيقية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٠٦



 

 

 

 

 

 إدارة األعمال التطبيقية / المزاحميةكلية 
 الثاين للفصل الدراسي الثانية احلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

  

٢٠٧



 

 

 /املزامحية التطبيقية دارة األعمالإ هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل الثاين الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 محمد بن يوسف بن عبد الحميد حسين ۱

 
435170309 

 التطبيقيةالمالية  

 سعد بن منصور بن عبدهللا الحمداني ۲
 

435104900 
 المالية التطبيقية 

 

٢٠٨



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب التطبيقي / المزاحميةكلية 
 الثاين للفصل الدراسي  الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٢٠٩



 

 

 /املزامحية التطبيقيعلوم احلاسب  هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي الفصل الثاين  لثانيةااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عبدالمجيد بن محمد بن عوض آل سعيدن الحربي ۱

 
435170027 

 نظم المعلومات التطبيقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١٠



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية الهندسةكلية 
  الثاينللفصل الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون

١٤٣٩/١٤٤٠                                                      

 

  

٢١١



 اهلندسة التطبيقية /املزامحية هـ~ كلية١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثانية الفصل الثاينااحلاصلون على مرتبة الشرف 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 التطبيقية الكهربائية الهندسة 435170135 القريني خالد بن هزاع بن الوليد ۱
 التطبيقية الكهربائية الهندسة 435170065 الدبالن براهيم بن ناصر بن العزيز عبد ۲
 التطبيقية الكهربائية الهندسة 435170048 المطيري العضيله هديان بن عوض بن عبدالعزيز ۳

 

٢١٢



 

 

 

 

 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

احلاصلون على مرتبة الشرف األوىل للفصل الدراسي األول  

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١٣



 

 

الدراساا التيبيةية ومدمة التمعهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 سلمان بن حمد بن ناصر ال قزالن ۱
 

436910253 
 تمريض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١٤



 

 

 

 

 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

للفصل الدراسي األول   لثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف ا

١٤٣٩/١٤٤٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢١٥



 

 

الدراساا التيبيةية ومدمة التمعهـ~ كلية ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الفصل األول الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 نايف بن محمد بن سروي ال حريش ۱
 

436910228 
 تمريض 

 علي العنزي فهد بن حبيس بن ۲
 

436910278 
 تمريض 

 مناحي بن شبيب بن مناحي المسردي ۳
 

436910281 
 تمريض 

 

 

 

 

 

 

٢١٦



 

 

 

 

 

 

 

 الخريجون و المتوقع تخرجهم

٢١٧



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٢١٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هشام عبد الله سليمان العجالنعبدالعزيز ناصر سعد الفهري القحطاني

عبداالله شايع عبدالله ال هديه الشمرانيعبدالله غازي تركي القريشي السبيعي

احمد عادل يوسف البريكانراكان خالد فياض العتيبي

محمد عبدالله سلطان الرشيدسعود اسعد محمد عويد

عالء محمد منذر  المسديحمد جمعة حمود الفدعاني العنزي

قو   يولونقحسن فارس عايض ال مسعود العمري

فيصل ظافر حمد الشرمي الهاجريباسم حميد وارد الجبوري

ياسر فالح غازي الشيباني العتيبيمحمد نياف داخل الرحيمي المطيري

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

تاريختاريخ

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 :

434102901434105107

434190062435100407

435103546435105019

435107463435107895

435107950435108410

435160055436107661

432107200433101697

434190129435101114
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح غازي علي القرنيثامر قايل نايف العوني المطيري

ابراهيم متعب ابراهيم الغانمسلطان خلف جاسم العنزي

عبدالكريم جميل محمد الغبانتوري عمر  اوسين

محمد عمير سياف جبار الشهرانيخالد عبد الله سعد الحسين

أحمد مرزوق عائض الصندلي السبيعيصالح محمد صالح الالفي

عيد غالب بجاد الجروي القحطانياحمد محمد عبدالرحمن القفاري

محمد ذيب هادي ال سعد القحطانيناصر محمود عبدالله المحمود

محمد سلطان عشق الشيبانيحمود حسن محمد القباني السهلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةتاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

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 :

435102034435102338

435107877432106467

432107977433102764

434103095434190183

434102545434103722

434104983434105319

434105657435100597

435101169435102208
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد محمد عبدالعزيز العقيلتركي سلطان وغش القرفي البقمي

عبدالرحمن مبارك مجري الحافي العتيبينواف عبدالله وعالن ابو حيه

محمد جيالن علي حداديأحمد سند طالع الشيباني العتيبي

حمد إبراهيم حمد السويلمرعد اسعد ناصر الحميد

عبدالله فرج حزام القحطانيوليد جاد يحيى المصري

عبدالرحمن حسين عبدالرحمن ال سبرخالد محمد خلوفه االحمري

ريان علي محمد الدريسرشيد عبدالله رشيد المعيلي

فهد خالد فهد أبونيانعبدالمجيد محمد مصلط العصيمي

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

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

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 :

435103243435103929

435104041435104894

435105625435106077

435107480435160102

435170287436100997

436101205433100383

434100646434101809

434102114434102873
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد بجاد مرزوق الحسيني الحربيعبدالله زيد علي المنقور

بندر ناهي مخلف البرازي المطيريخالد يحيى ابراهيم الراشد

مطلق سعود مطلق أل عليان القحطانيعبد الله سليمان فهد القحطاني

فارس مسلط ضحيان دغفلي البقميخالد سعود عبدالعزيز بن نقيه

محمد احمد احمد قصاديفهد فهيد فهد العصيمي العتيبي

عبدالرحمن عبدالله محمد الرشيدمحمد خالد سعيد االحمدي المالكي

سلطان هالل ناهض السميري العتيبيعبدالله داغر سعد الحواصله القحطاني

ماجد عبدالله نزال العنزيعبد الله فهد علي القباني السهلي

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104130434104637

434160036435100533

435100544435100902

435100989435101641

435102105435102345

435102355435103382

435103691435106019

435106157435107866
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان محمد عياط عسكر العنزيمشاري محمد عياط العنزي

عبداالله محمد مشبب االحمريعبد الله محمد عبد الله الفارس

خالد عناد عايش الدلبحي العتيبيمحمد راشد حسين العبد الكريم

محمد مضحي رحيم الشطيطي المطيريعبدالله علي حبيب الشهري

معاذ صالح سليمان المليفيسعيد ابراهيم سعيد اللويمي الدوسري

سلطان عبدالله زيد الشمرياحمد سلطان عقيل المطيري

مهند عبد الله محمد الوليدي الشهريعبدالله فهد ابراهيم السيف

مانع صالح علي ال عوض الياميمحمد عبد الله محمد الشثري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتالخدمة االجتماعية

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 :

435107908435107909

435190110433100353

433106308434103290

434105590435103038

435104264435104995

436100129436102071

433114278434103894

434107189434160089
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل علي سالم الوهبي الحربينواف محمد شارع السميان البقمي

عبدالعزيز دغش علي القحطانيفيصل عبدالرحمن حوفان آل علوان الشمراني

عبدالرحمن عطيه مهنا الشريفصالح نواف صالح مبارك

مشاري فهد ناصر الخليفمحمد عبدالله محمد العجاجي

سعد عبد العزيز سعد الرفدانمشعل عبدالعزيز ابراهيم المسعود

عبد العزيز فاضل عزيز آل عزيز العمرياحمد صالح احمد آل سالم الغامدي

عمر فهد عبدالله الميميرومي تركي عبادي الظفيري

محمد علي جبار القحطانيسفيران عبدالرحمن سعد السفيران

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 :

435100164435100319

435100610435100792

435101411435101457

435101517435101628

435102120435102600

435102661435102851

435103242435103829

435104083435104138
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله محمد السحيممعيض بريك معيض ال مجدوع القرني

ناصر عويد رجاء السبيعي العنزيتركي فهد حمد السعيد

عزام عائض عامر الغنامي العتيبيمازن عبدالله صالح الربيعان

خالد محمد معتق ابومارقهتركي عبدالرحمن سليمان الشبانات

معاذ محمد عبدالعزيز بن سليمانعبدالمجيد قعيد شليبط الغبيوي العتيبي

فهد محمد ابراهيم المبرزسعد محمد سعد النتيفات

محمد حمدان هادي ال مخلص العجمياحمد هادي صالح العمري

نواف قبالن ناصر الشرافاء الدوسريعبدالله عبيد ذعار المخلفي الحربي

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

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 :

435104718435105441

435105582435105931

435106051435160048

435160052435190245

435190283435190316

434101839435105546

434105746435100162

435101449435101591
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزيد متعب محمد العضياني العتيبيسعد عبدالله سعد الحربي

عبدالله سعود فيحان العتيبيسامي ابراهيم عبدالله بن عيد

فيصل مصلح بليبص السبيعي العنزيالوليد عبدالله مسفر النفيعي العتيبي

فراس خالد مقبل الغانمعبدالله منصور عبدالله بن مزيعل

احمد هشام صالح المالكيعبد الرحمن حنيف ابراهيم الشيباني العتيبي

مشاري سعد عبدالله بن جرجيريحيى محمد هيازع آل مرعي الشهري

ماجد عبدالرحمن محمد الراجحسعيد محمد مسعود الهاجري

احمد ذعار نايف المحياشهيل عبدالله عبدالرحمن الشهيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

اعالم (عام)جغرافيا

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 :

435102189435104520

435105326435105648

435106017435106259

435106463435160088

435190201431102961

434102882435100869

431103499432103757

432104660432110146
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد عثمان محمداألخضر العربيماجد عبدالله مداوي ال رويبع الشهراني

محمد خلف رافع الفدعاني العنزيمحمد زياد محمد الهويش

عبدالمجيد هديان السبيق النفيعيعبدالله سليمان عبدالله الدخيل الله

عبدالملك محمد محمد الشعيفيعبدالعزيز مشبب محمد االسمري

فيصل محمد فهد البديععبدالرحمن احمد زامل الزامل

سعيد عبدالله علي ال سليمان القحطانيعبدالله بندر عبدالله بن مسيند

محمد خالد ناصر الدريسنواف سعود نواف ال سعود

عبدالله فهد سليمان بن سليمسعيد هويدي العزه السبيعي

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 :

433103086433106292

433110523433114354

434102270434102576

434102615434103772

434103795434104939

434105146434106642

434106888434107318

434108411434160025

٢٢٧



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالكريم مبعوج خازن العنزيمحمد عبدالله احمد القرينيس

احمد محمد عبدالله الرضيانعبدالعزيز محمد عقل العقل

سلطان منصور محمد الشرافي الدوسريعبداللطيف نواف عيد السبيعي العنزي

مشاري عبدالله ابراهيم الهدلقفهد عبدالله سهلي آل سفران العجمي

سياري فهد حمد السياريتركي سعيد صالح القحطاني

احمد حامد عبدالكريم الدباسمحمد حماد محمد الجبهان القحطاني

فهد خالد صالح السعيدعبدالله محمد عبدالله العبيد

عبدالله محمد عيسى العبيدمحمد عبدالله ضميان السبيعي العنزي

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 :

434160233434170364

434190167434190175

434190342435100059

435100483435100574

435100629435100810

435100859435101278

435101287435101440

435101734435101826

٢٢٨



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري سليمان منصور الخليويتركي عبدالرحمن عبدالله اللهيميد

يوسف عبدالوهاب محمد العبدالوهابزياد خالد ابراهيم ابابطين

عبدالعزيز راشد عبدالعزيز الرشيدانعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز ابو غانم

عبدالله خالد زيد الزيرعبداالله سلطان محمد بن حميد

يزيد عبدالمحسن عبدالرحمن الجريويايوب اسعد ايوب ال درويش

خالد مطلق فيحان الرقاصعبدالعزيز علي حمد العمران

حجي محمد ناصر ابوثنين السبيعيعبدالعزيز شديد مصوي العتيبي

يوسف خالد عبدالله اليوسفعبدالرحمن راشد عبدالرحمن بن عيسى

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 :

435101964435101973

435102408435103051

435103158435103408

435103688435103809

435103835435104069

435104135435104247

435104306435104602

435104689435104714

٢٢٩



12

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي عبدالعزيز سعد اليحيىعبدالله ابراهيم عبدالله العويصي

عبدالله مسعود سعد الخنفري القحطانيصالح سعد عبدالعزيز بن كليب

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز السماعيلمساعد راشد يعقوب الدريهم

بدر سلطان صالح السلمهصالح ناصر محمد السريبي

ناصر زيد ابراهيم بن طلحهمساعد نايف محماس الدعجاني العتيبي

سلمان سلطان سلمان الكبشعزام مساعد عقاب الثقفي العتيبي

فهد عبدالعزيز عبدالله الشدوخيعلى رشيد علي الغفيلي

فارس ناصر ديقان المخلفيحسام محمد سعيد العرياني الغامدي

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 :

435104867435104918

435104964435105022

435105058435105165

435105283435105331

435105579435105580

435105672435105756

435105949435106464

435106554435106699

٢٣٠



13

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ عبدالله محمد المسندعبدالملك محمد عمر الحسين

مشاري سعيد عبدالله آل بريك الدوسريمهند سفر عبدالله العضياني العتيبي

دخيل حسن دخيل العبداللهنواف ابراهيم فالح الودعاني الدوسري

عبدالله محمد سليمان المزروعمحمد حسن محمد التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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 :

435107499435160047

435160173435170001

435190100435190276

435190588435101438

٢٣١



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٢٣٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعيد عايض احمد القحطانيعبدالعزيز عقيل محمد النغيمش

ابراهيم خليل ابراهيم الحركانفهد ابراهيم عبدالله البشير

محمد اسماعيل  عليعبدالله عواض دليم المخلفي الحربي

فيصل عبدالله سليمان البوارديما تيان  شوي

ذيبان معيض ذيبان العماريصبيح فهد صبيح الصبيح

ابراهيم عبيد عبدالله الدوسريعبدالعزيز جبار ناصر الشهراني

محمد خالد محمد المطيريعبدالله حسن يحيى حمدي

عبدالله فخري  عزامما   بالونق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اجتماعاعالم-عالقات عامه

لغة عربيةلغة عربية

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 :

430107746430107739

433106875434160037

435101454435107303

435108467435160037

436101056436101164

436101534436103285

436106499436106835

436106900436107559

٢٣٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جيل   امبوجبرهان   ويشا

سعيد مسلي سعيد الجرابيعكمال   سورونغ

سلطان فيصل بالود العتيبيظافر مرزوق سالم القحطاني

محمد فهد محمد ال عليان القحطانيفيصل عوض مسرح آل مخيط العماري

ريان ابراهيم سعد الفوزانيزيد عبدالله عجيان العتيبي

عمر علي ابراهيم راجحيصالح مفظي نزال العنزي

عبدالله مسعود مرزوق النفيعي العتيبيعبدالله محمد فايع الخامسي القحطاني

فهد عبدالله عبدالعزيز بن مقرنمشاري بنيان محمد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

تاريخلغة عربية

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةتاريخ

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 :

436107570436107597

436107619433100368

433100849434104694

434106794435103714

436100627436101463

436103375433104039

435103957435105239

435160117436100707

٢٣٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف فرحان حميد الشمريرائد عبدالرحمن ناصر العمري

حارث   تاحيشابراهيم   حسن

عائض محمد عائض دخيل الله العتيبيعبدالله عبدالرحمن عبدالله الحميضي

محمد فهد محمد الحويلنواف سلطان عبدالعزيز النفيعي العتيبي

سلمان هادي محمد ال غراب القحطانيفيصل هادي عبدالهادي الميزاني المطيري

هاني حسن وحيمد ال مقبس الدوسريمحمد فهد سعد بن عبيد

عبدالمجيد منصور محمد العتيبيعبدالله ناصر فرج المطيري

محمد ابراهيم سعد السعيدانمشعل حمد محمد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

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 :

436101954436105373

436107245436107762

434102035434106692

434106713435101216

435101453435103373

435104735435106037

436101117436101444

436101969436102234

٢٣٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن علي احمد حداديعبدالله منصور عبدالله الحصيني

معني عايض مسلم الودعانيعبدالملك مسفر عبدالله الدوسري

فيصل عمر علي المطيريعبدالعزيز محمد عبدالعزيز البواردي

عبدالله جابر سلمان العطيفيعبدالعزيز عبدالله فهد العامر

ياسر عبدالرحمن صالح السحيبانيجنيف محسن مسفر الدوسري

شبيب عبدالله شبيب الدخيلياسر عامر محصان الشيباني العتيبي

سعود راشد سعود آل جاسرعبدالرحمن محمد جمعان الزهراني

عبدالله علي سليمان الزاملسعد مشعل سعد بن نصار

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 االجتماعيةعلم اإلجتماع

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 :

436102456436102615

436102934436103812

436104493436104813

436105149436105526

436105565433106312

435100680435101673

435102339435103066

435103182435104693

٢٣٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري علي عبدالله الوهابيسعد ناصر سعد المغيثر

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العيسيحمد محمد حمد الغنام

عبدالرحمن ظافر محمد الشهرانيعبدالرحمن خالد ملفي الخالدي

عبدالرحمن عسيكر فهيد العتيبيناصر سعيد ناصر القحطاني

ابراهيم سعود منور المخلفيفارس عويض رفاعي المطيري

دويغر محمد دويغر السهلينايف سمر ضيف  الله الحربي

فيصل محمد زايد الشهريمحمد عبدالغني احمد مقري

عبدالله حسين سعيد القحطانيعبداالله ناصر بخيت الصدعان

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104924435105847

435106864435160082

435170222436101287

436101363436101795

436102706436102967

436103886436104182

436104306436104503

436104513436104866
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد حمود محمد المطيريخالد عبدالرحمن عبدالله السليمان

سالم مسفر سعود القحطانيابراهيم عبدالله جابر الجابري

ناهض عبدالعزيز ناهض الناهضوائل عواد مسلم العنزي

محمد شارع مزيد العتيبينواف خالد محمد الصفياني

نايف عبدالله نايف الجعيد العتيبيعبدالله خبتي عبدالله المهنا

فهد سعد عبدالله الدهيميفهد صالح عبدالله الهويري

عبدالعزيز عبدالله مسعود آل محمدمطيران نايف مطيران الفدعاني العنزي

فيصل محمد عبدالعزيز الشويرخفيصل توفيق أحمد الحمدان

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 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 :

436104887436104957

436105568436105583

436106040436106840

436107161436160016

432107286433114410

434105998434190387

435103320435105601

435160096436100127
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود قاسم عيسي سفراننواف ابراهيم علي ابوحيد

سلطان محسن محمد العتيبيفهد منصور فهد السرحان

سلطان منصور فهد القاسمعبدالله سليمان صالح الحميد

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السبتمحمد سعد عبدالرحمن النفيعي

مشعل فهد سعد السعيدفهد حامد سالم القحطاني

فيصل حسين علي العنزيعلي ناصر عبدالله الشهراني

زايد ظافر بداح القحطانيخالد حسين صالح القحطاني

ريان سعد راشد المتعبمحمد مسفر ماضي السبيعي

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 :

436101246436101300

436103039436103195

436103230436103683

436104110436104381

436104492436104495

436104534436104780

436104873436105369

436105543436106966
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معزي سلطان معزي العصيميسلطان نايف سلطان العتيبي

احمد عبدالله احمد الحليف الغامديراكان بدر فهد العسكر

راكان سعد فرج ال جابر العسيريمشاري عبد العزيز مشارى العبد الكريم

سعود عبدالعزيز ابراهيم العوادمعجل محمد ابراهيم المعجل

نواف عايض سعد الشهرانيرائد خالد محمد العباد

عبدالرحمن عبدالله يعن الله آل سليمه الغامديفراس سلمان صالح بن بريكان

خالد نمشان مرعي آل هادي القرنيفهد رسل فهد القحطاني

سعود عارف سعد العتيبيخالد ظافر محمد البكري الشهري

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 :

436160037431110855

433102366433104478

434105305434107956

435100115435100449

435101320435101927

435103740435105076

435105769435107003

435190355436100182
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمحسن صالح سفاح العنزيسعود عبدالعزيز عمر آل الشيخ

محمد مانع محمد المانعاحمد عبدالعزيز على الوهيبي

فهد عبدالرحمن فهد الحسينيخالد سعد هزاع الهزاع

فهد عبدالله ناصر الخنيزانمشعل عبدالله ابراهيم الهديب

راكان ضاوي سليم القثامي العتيبيحامد هالل حامد الشريف

عمر محمد علي النغيمشمحمد سعد محسن العصيمي العتيبي

وليد فهد عطيه العبدلي المالكيمحمد نايف ضويحي العقيدي

عبدالله فارس عبدالله السليمانعبدالمحسن سعيد معائل آل ناصر القحطاني

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

جغرافياعلم المعلومات

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 :

436100413436100555

436101157436103598

436104193436105216

436105418436101423

436108143433104259

435100993435102386

435107465433101687

433114174435101401

٢٤١
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سليمان محمد العمريعبدالرحمن طلعت ابراهيم جالل مكي

عبدالعزيز سعيد عويش الهذيلي البقميحمد سعد بشير اليابسي المطيري

احمد عامر احمد البارقيمنصور مرزوق شبيب الذيابي العتيبي

خالد حمود ليلى الفضيلي الشمريجبران سعيد علي ال مسرع اليامي

سلطان سالم محماس القحطانىخالد عبدالله هذال القحطاني

ريان عبدالله عساف العواجيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المنيع

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الحمدانمشاري محمد مشبب آل وزيه

عبد الملك محمد صالح العيسىتركي سعيد محمد الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

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 :

435101870435103905

435104310435104691

435105822435106420

435106652435160112

436103890436104490

436104775436106557

432100651432110330

433104533434102257

٢٤٢
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سعد حسني الرحيليعبدالرحمن غنيم عبدالله غنيم

رشاد حسن محمد خديش عواجيسعد محمد سعد الدوسري

عبدالرحمن عبدالله حسين فقيهيعلي عمر عبدالله العتيق

محمدعالءالدين محمدعمادالدين  الشربجيعبدالله علي محمد ال حسن القحطاني

محمد مضر فراس  قطانعبداللطيف حسان  كريز

عبدالعزيز زعال هايل العنزيداوود عدنان  الحسن العبد

فهد احمد محمد الراشدالبراء عبدالعزيز ظافر الشهري

محمد عالي سعد السعديفيصل بندر ابراهيم بن مغيصيب

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 :

434103124434105268

434105365434160021

435101753435102957

435106490435108336

435108358435108423

435108429436106776

436106858432111077

435100221435100551
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ماجد دغيليب حسن العصيميمحمد عبدالله عبدالمحسن البدراني

صالح بدر صالح الهمالناليزيد عادل محمد معوض

بندر خالد محمد السعيدانراكان محمد عبد الله الكناني الشهري

تركي مزعل دهام الشمريفيصل عبدالرحمن ناصر العمر

عايض مسفر عايض الحارثي القحطانيعبداالله ناصر فهد العمران

بدر عبدالسالم محمد بن صالحعبدالله عبدالعزيز محمد الشايق

محمد عبدالله محمد التماميخلف محمد خلف الصخابره الدوسري

سعود عبدالله محمد الشبانهسعود فيصل محمد السويد

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 :

432106225433102087

433102153433103270

433104004433104623

433114254433114319

434101608434101618

434102057434102584

434102649434104911

434104973434105077

٢٤٤



13

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناصر عبدالرحمن ناصر الدغيممحمد عبدالعزيز محمد الخضير

ريان صالح عبدالله اليحمد الغامديصالح محمد عبدالرحمن البيشي

محمد تركي زيد دريهمنواف عبدالمجيد عبدالرحمن المسيند

عبدالله خالد محمد السيفسلطان حسن زويد السبيعي العنزي

هزاع سلمان هزاع الديحاني المطيريسلطان مبارك عبدالله الخنفري القحطاني

عبدالله ابراهيم عبدالله بن عقيلتركي عبدالرحمن سعد السويدان

عبدالله وليد عبدالله العمرانسعد فهد خلف الجعفري العنزي

نايف عبدالله محمد ملداح القحطانيمحمد بدر فهد السعيد

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 :

434105756434105959

434106773434106814

434107484434107540

434107651434160213

435100110435100125

435100373435100385

435100464435100513

435100691435100811
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي عبدالله رشيد الخمشيعبدالله ضويحي غشام الجروي القحطاني

عبدالرحمن سعد مشعل الدلبحي العتيبيتركي عبدالرحمن بندر النفيعي العتيبي

عبدالرحمن محمد حمد القحطانيمحمد فالح بندر النفيعي العتيبي

عبدالله حسين مزيد المزيدمحمد فهد عبدالعزيز الهزاني

محمد الطرقي بدر الهذالوليد فراج مطيران السبيعي العنزي

عبد العزيز خالد عبدالعزيز العمرانعبدالرحمن صالح ناشي الروقي العتيبي

محمد تركي عتيبي الغامديفهاد محمد فهاد الخنفري القحطاني

بدر فهد عمير ال مسعود القحطانيعبدالله صالح عبدالله بن عسكر

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 :

435100841435101000

435101072435101280

435101705435101768

435101891435102006

435102428435102590

435102751435102798

435102912435103055

435103303435103411

٢٤٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رائد عمر قنيفذ الشيبانياحمد عبدالعزيز احمد الوليعي

أحمد سالم يحيى بابكرعبدالله سعيد عبدالله مريع

فيصل منصور نجر الغبيوي العتيبيصالح عبدالعليم عبدالكريم الزيد

مشعل مساعد ابراهيم البيضاني الحربيفهد عبدالعزيز حمد النومان

بدر فليح مفرح العويفيات العنزيعبدالله ناصر محمد ال مسلم

فهد صالح فهد بن عبيدسعود نجر حنتوش القحطاني

عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن بن زايدعبدالملك محمد شجاع العماج

ماجد مشلهب مشبب المحمدي السبيعينواف شافي بهيشان القريشي السبيعي

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 :

435103531435103539

435103662435103899

435103972435103993

435104068435104111

435104444435104571

435104632435104678

435104944435105212

435105236435105538

٢٤٧
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله حسين عبدالله باصليبسلطان خالد سلطان السبيعي

عبدالله ناصر علي الوحيمدعلي فهد محمد بن زعير

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الحسينابراهيم منصور عبداللطيف العديل

نايف عبدالله ماجد الدويشيزيد ثنيان راشد ال ثنيان الدوسري

فهد محمد  البراكاحمد حسين احمد ال مرعي

فهد بدر عبدالله بن خرينقفيصل فهد سعود الشريف

عادل زايد مسند الجبلة المطيريعبدالله وارد بشير الرشيد

علي سعود عبدالله الصقريعبدالعزيز محمد معزى الدغيلبي العتيبي

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 :

435105929435105938

435106110435106126

435106423435106481

435106557435106743

435106877435108430

435160031435160044

435160080435160083

435160199435190458

٢٤٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله علي ابراهيم بن ثنيانراكان فالح مناحي القحطاني

مشعل هذال هادي الدوسريظافر ناصر ظافر السبيعي

عبدالله محمد ابراهيم المنصورحمود عبدالله عيران الهيضل

طارق ابراهيم عبدالله الحناكيماجد متعب علي المطيري

ابراهيم نبيل سعد الزيدعاصم فهد عويض الحربي

سلطان متعب مفرح العتيبيماجد وجدي عبدالعزيز الصحاف

فالح فراج محمد القحطانيمعاذ محمد ناصر المحمود

علي عبدالرحمن عيسي العيسىزياد عمر أحميد العقيلي

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 :

436100172436101384

436101481436101867

436101993436102144

436102185436102373

436102464436102818

436103185436104520

436104554436104585

436104756436104922

٢٤٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ثامر جويعد عامر العجميسند ناصر جويد المطيري

فيصل فيحان مسفر القحطانيعبداللة صالح عبدالله الغصن

عبدالعزيز فواز مطر الجهنيمحمد منذر محمداولى االنصاري

ريان سلطان حمد الوهيبيسلطان محمد سليمان بن عدال

عبدالله محمد ابراهيم الهويرينيناصر عائض حسن آل حميدان

ريان وليد سعد المسبحي

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 :

436104945436105221

436106003436106168

436106317436107063

436107165436107175

436107587436108168

436170100

٢٥٠



 

 

 

 

 

 

 اآلدابكلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٢٥١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ناصر حبوش عبيد الغبيوي العتيبي سلطان نايف عايد السبيعي العنزي

 البدر محمد حمدان المالكي حسن سعود عبدالعزيز الحسين

 سعد هيف حسين ال بوحاوي القحطاني عبدالله نايف شجاع الحربي

 طالل ماجد عبود العتيبي احمد حمد محمد ال حسين

 خالد خليل عبدالرحمن السحلي عبدالمجيد عبدالعزيز محمد الحويكان

 صالح خالد صالح الصميت طالل ناصر ناهي العنزي

 ابراهيم محمد عبدالله الهديان ثامر ناصر محمد المسعود

 عبدالله مشعل سرحان البقمي يزيد زايد عبدالكريم المقاطي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

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 :

434102897435104685

436103467436103530

432106540433110177

429104195429111843

432107314434100855

434107573435102371

435102629435102898

435103370435104366

٢٥٢



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ابراهيم عبدالله محمد المهناء سلطان سعد سلطان الحبشي

 مازن سعد عشبان المخلفي صالح أحمد صالح البهالل

 ابراهيم اسامه ابراهيم الثاني أسامه مبارك محمد الدوسري

 محمد راشد عبدالله المحسن خالد محمد علي الشهري

 عبدالملك أحمد عبدالله الصويلح نايف سعود بطي الحمياني المطيري

 نواف نايف سالم المخلفي محمد خلف هويدي السبيعي العنزي

 أحمد عبدالله أحمد الزعيبي زاهي سعود سعيد الفاضلي الحارثي

 عبدالعزيز عبدالله سهل القباني محمد خالد محمد هوساوي

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

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

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 :

435104681435104704

435160128436101343

436101844436103446

436103596436105435

435101926436100758

434106724435101624

435102918435104913

435105935436103586

٢٥٣



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 مهند فهد محمد بن سعران يزيد احمد موسى النعمي

 ابراهيم سالم ابراهيم الشهري مشاري ابراهيم صالح السلوم

 حسين احمد محمد آل علي عبدالرحمن علي عبدالله الزهراني

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السلطان محمد عبدالمحسن محمد الدهمش

 عبدالملك خالد عبدالله الكثيري عبدالرحمن محمد حمدان العبدلي الغامدي

 سطام سعود رزق الله السعود عبدالله شاكر عبدالله بن جوهر

 هذال عوينان نواف العاصي عبدالمجيد نايف محمد آل سعد القحطاني

 فيصل مطر مهل العنزي بندر خالد راشد السعدون

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

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 :

436105960436106976

434100778436100659

436101912436102576

436103360436106990

434104092434104194

436104845436104900

435103376435106447

435190598436102472

٢٥٤



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 رعد سليمان عبدالله بن تركي عبداالله احمد عذاب سفياني

 مهدي عشق حزام العاطفي القحطاني طارق سعيد سعد الخثعمي

 محمد سعود سلمان ال سعود علي عبدالرحمن علي بن خميس

 عبدالله مساعد عبدالله بن خضير طالل منصور عبدالرحمن القميزي

 ماجد مفلح عبدالله ال مطلق ضيدان محمد ضيدان العرجاني العجمي

 ابراهيم خالد ابراهيم المبارك محمد مقبل سليمان الفهر القحطاني

 فادي ناصر عبدالعزيز المهيدي منصور زيد محمد آل غنام

 عبدالرحمن سلطان فرج الشالحي المطيري عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالله الحميدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

اعالم (عام)جغرافيا

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 :

435101179435102587

435103506435103942

435160177431106125

432100562433104595

433104733434103097

434106884435100230

435101316435101355

435102110435102446

٢٥٥



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالعزيز صالح عبدالله الجبيله عبدالمجيد خالد عوض الوليدي الشهري

 عبدالمجيد ابراهيم فهد الدغيلبي محمد فهد وهق الظهران السهلي

 معمر عبدالله معمر المعمر سعد خالد سعد بن حميضان

 نواف سعود مسعود الهلولي الذبياني تركي مسفر عبدالله آل بريك الدوسري

 عمرو محمد يحيى الحربي ريان سعد هزاع الهزاع

 حسام صالح عبدالله الحماد عبدالله محمد سليمان الحركان

 راكان سلمان محمد القحطاني عبدالرحمن داود بندر العصيمي

 ناصر سليمان عبدالله السلوم فيصل منصور عبدالله الرشدان

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 :

435102635435103807

435103936435104683

435105594435106132

435106355435106456

435106839435106935

435160252435190119

436100329436100330

436100494436100586

٢٥٦



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 نايف علوش محمد المطيري نواف محمد عبدالعزيز الحميدان

 نواف عبدالهادي حمد القحطاني خالد سليمان حمد السويدان

 محمد مطلق محمد القحطاني رائد مرزوق محمد الدوسري

 محمد سعود سليمان اليوسف احمد محسن احمد المالكي

 خالد خلف مشخص المطيري فيصل عبدالرحمن ابراهيم الطعيمي

 يزيد محمد قبالن العتيبي سلمان احمد مبارك السحمان

 فهد خالد فهد بن شهيوين ناصر زيد ظافر الدوسري

 عبدالمحسن عيسى محمد بن عبيد احمد فاروق صادق عرب

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 :

436100804436100835

436100870436101044

436101073436101561

436101724436102268

436102297436102328

436103189436103255

436103449436103567

436103587436103921

٢٥٧



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 حمد ناصر حمد الدوسري نواف محمد صالح العقيل

 خلف مقبل خلف الخلف حمد عبدالله حمد السعيد

 مشعل محمد عبدالرحمن القويز مشعل ممدوح سعد بن ثويني

 عثمان مساعد عبدالعزيز القصبي علي محمد علي القحطاني

 سعود شنين صافي العنزي مساعد شنين صافي العنزي

 سابق فوزان عبدالله السابق فهد يحى عبدالعزيز السويلم

 فيصل خالد محمد المسبحي عبدالله أحمد عبدالله الناصر

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)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104079436104358

436104432436104483

436104812436104930

436106246436106490

436107694436107696

436108033436160165

436160180436160272

٢٥٨



 

 

 

 

 

 

 لعلوماكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٢٥٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد سفر معالء العتيبيراشد عبدالله بخيت المري

وليد عيدان سعد العليانيعبداالله محمد عبدالعزيز العرفج

علي حسين زيدان العنزيعبدالله سليمان عبدالله الدعفس

احمد مرفوع رمضان العنزيعبدالملك ابراهيم عبدالله السيطري

صالح حمود علي الفريديالبراء عبدالله مزيد العوفي الحربي

مطلق محمد سالم آل مطلقبدر عادل عبدالله بن جمعان

سلطان عبدالله محمد سفيرانعبدالمجيد محمد عبدالله الحربي

محمد حبيب مقبول النخليعبدالمحسن عبداالله احمد بن علي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432100522432101695

433105157433105220

434101549434103227

434105820434107790

435100145435100584

435101687435102286

435102443435104002

435104023435105142

٢٦٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد ناصر علي باموكرةانس رياض عبدالله المالك

هادي محمد علي حصامي شراحيليبندر محمد محمود احمد

محمد مسعد سواعد الحلفي المطيريعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله العبيدي

عيسى نايف هالل السحيميعبداالله صالح محمد الهيري الخيبري

وليد غازي محمد دهيليس الحربيسعود عبدالله محمد العريفي

خلف عبدالرحمن سليمان الفضيليايمن علي عزيز ال مطرف الحارثي

عبدالعزيز حسين سعد القحطانيعبدالرحمن عثمان سعد العقيل

راكان دمس مفرح ال بطاح الزهرانيناصر احمد ناصر الخلب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106160435107529

433103572434100994

434104933434105661

434160182434160215

434160224435100850

435101387435101542

435102077435104850

435105222435105258

٢٦١



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح عمر صالح بن جبيرفيصل ابراهيم عبدالمحسن العبدالكريم

فارس محمد عبدالرحمن القحطانيفراس محمد سليمان السحيباني

ابراهيم سعد ابراهيم المرشودعبدالعزيز سلطان يحيى العيسى

خالد ايهاب سلوم االحمديبدر ناصر سعد المفيد التميمي

خالد سعود محمد الحسينسعود بندر شايع المعرقب المطيري

سالم صالح فرج باسلمهنايف محمد براهيم الخنفري القحطاني

سالم عودة سالم الحازمي الحربيراكان رحيم حامد الرحيمي المطيري

احمد عيظة مبارك باصويلسلطان سويلم مصنت الشيباني العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيوفيزياءجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106251435107553

434102109434103398

434103402434105331

434160126435101534

435101769435105286

435106993433108405

435100641435102725

435105804435107905

٢٦٢



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ثائر يوسف  ضاهرعبيده قحطان  بقجه جي

محمد احمد سعيد لرضيعبدالعزيز سعد سعود العريفي

ممدوح صقر مفرح المغيري العتيبيياسر سعود ناصر المحترش

عبدالرحمن علي مبارك الربيعيمحمد جابر عوض العدواني الزهراني

محمد عبدالعزيز ابراهيم السماريسعود سعيد علي العميري الشهري

مؤيد عبدالرحمن ناصر الخرجياحمد صالح حمد المالك

سعيد عبدالله سعيد األحمرىناصر ماجد ناصر بن عمهوج

عمر سليمان عبدالله السحيمعبدالله خالد صالح الداود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيوفيزياءجيوفيزياء

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

بحوث العملياترياضيات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108364435108368

431103574432106907

433100660434103000

435100679432105494

433103176433103329

433104991434105063

435100507435101061

435101187435101439

٢٦٣



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد غرم الله احمد الحربي المالكيعبداالله احمد محمد الداود

يوسف ابراهيم عبدالله الدويشيوسف حامد احمد الدخيل

عبدالله سليمان محمد الكليهعبدالكريم سعد هادي الشهري

عبدالعزيز خضر عبدالحميد سيدعبدالله صالح سليمان العبداني

محمد بدر حمود العتيبيماجد صالح حمود الشيباني

عبدالله ضويحي حسن الحافي العتيبياحمد نائف حميد العتيبي

عبدالله سعد عبدالله ال نشوان الشهريزيد احمد عبدالله الحمودي

غسان عادل مريبد العازميخالد ناصر عبدالله عوض

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

علم الحيوانعلم الحيوان

فيزياءعلم الحيوان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101743435102335

435103534435106319

431102532433100925

433101355433106574

433107490434100047

435100103435100757

435100398435103485

435107403434101952

٢٦٤



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم زيد عبدالله آل سهل الشثريمحمد قاسي محمد الرويبي السبيعي

عبدالرحمن جميل سليمان المعلمعبدالله ابراهيم عبدالعزيز المحيميد

خالد خضير ناجي الرداديفهد نوار طايل الدلبحي

عبدالكريم خالد حسين الخالديمحمد مرزوق محمد الدوسري

نشمي سعد محمد الدغيثرفهد أحمد عبدالله آل شغيب الشهري

عبداالله خالد سالم بامسعودتركي عبدالعزيز عبدالله آل تركي الغامدي

عبدالعزيز سيف راقي المجمعي السبيعيعبدالله يحيى مشرقي حدادي

خالد صالح مذخر الثوري السبيعيبندر عذاب فدعوس الفريجي الرويلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

فيزياءفيزياء

االحياء الدقيقةفيزياء

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 :

435101772435104077

435104527431100255

433107101434100130

434107320434107539

435100247435100343

435100642435100982

435101198435101740

435102108435102570

٢٦٥



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان شقير عشوي الهمزاني الشمريمشاري عبدالعزيز محمد الشدوخي

عبدالعزيز مبارك مفرح آل عيفان القحطانيغازي على زاهر البارقي

فهد عبدالرحمن محمد الضويحيعبد المجيد محمد عبد الله السياري

خالد حمود عبدالكريم البكرمصعب احمد عباس خزاعي

مشعل بندر سعيد الفرحانعبدالرحمن سيد صابر علي

مؤيد ناصر محمد السكران التميميمشعل حجي زويغان السبيعي العنزي

سعود علي زيد الصميخيصالح عبدالكريم صالح المزيني

مصعب عمر ناصر الراجحمازن ابراهيم عبدالعزيز الغصاب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

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 :

435102671435102687

435102701435103848

435103956435104430

435104848435105266

435107918435160231

435170270434100154

434100397434103081

435101731435103145

٢٦٦



8

راكان يوسف صالح الشنيفياالسم :

الرياضيات االكتوارية والماليةالتخصص :

435106018رقم الطالب :

٢٦٧



 

 

 

 

 

 

 لعلوماكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٢٦٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد منصور محمد طبيقينواف سعود زيد الهالل

زيد احمد عبدالمحسن الطيارسعيد احمد سعيد باوزير

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن البليخياحمد محمد حسن فرعون

احمد عبدالله سعد الكريمي العمريعبدالله سعد محمد العبيد

محمد عبدالعزيز ابراهيم بن سعيدفيصل محمد مطلق السيف

فيصل فهد جزا المطيريبدر طيب عمر هزازي

رائد علي ناصر الشهريعبدالغني عبداالله عبدالغني بن نفيسه

خالد ابراهيم علي المزينيصالح غرمان صالح العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432110105433101665

434105545434106290

434107594435100024

435102540435103805

435170154436100523

436100879436101739

436102136436105147

432101043435100802

٢٦٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد فهد علوش  العتيبيفيصل يحي محمد سنه

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز ال سعدنايف عبدالعزيز جمل بن لبده

عبدالملك منصور عبدالعزيز القاسمطالل عبدالرحمن حسن الغانم

عثمان احمد عثمان خرميفيصل عبدالوهاب فيحان الشدادي الحارثي

خالد حسن مشبب السبيعيمحمد عبدالعزيز سعد الصالح

هزاع رشيد هزاع الرشيدعبدالله محمد مرشد الجبيل المطيري

تركي خالد تركي التركيعبدالمحسن مساعد بندر التوم العتيبي

ابراهيم سعد ابراهيم السويدأسامه عبدالعزيز علي اليوسف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432104809434100493

434100517434102764

434104883434105666

434106742435100326

435101495435102523

435103896435104552

435105354436100289

436100338436100376

٢٧٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل جالس محمد العنزيمناحي شجاع مناحي البقمي

نايف خلف نايف المطيريانس صالح ابراهيم طعمان

محمد علي محمد العتيبىعلي مسفر ناصر القحطاني

محمد سعود مستور المطيريابراهيم محمد ابراهيم البتيري

حمد صالح خضر العلوي الحربيمحمد قليل شبيب الجعيد

بدر سالمه ابراهيم الوشيح الشمريعبدالله فهد عبدالعزيز المحارب

عبدالمجيد سعيد صالح النغيمشيفيصل محمد فيصل العضياني

فراس محمد  الجبليعمر مبارك عوض كومان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

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 :

436100485436101121

436101233436101509

436102459436103797

436104323436105200

434102234434106365

435101376435105863

435105918435106144

435107572435108363

٢٧١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فتحي سلطان محمد سعيدمحمد سليمان عمر البراك

مازن علي محمد عواجيوسيم محمد عوده البلوي

محمد سعد محمد الرشيدمهند محمد عبدالله الموسى

علي زاهر علي الشهريصقر الغيد عايض آل هجالن اليامي

فراس حمد عبدالعزيز الحقيلبشار ياسين قائد هزاع

يوسف فرحان علي العنزياحمد خالد عبد المنعم االسالمبولى

ابراهيم   قديريمشعل علي سلوم ال جارالله الشمراني

ثامر عوض مسرع اليابسي المطيريمشاري محمد حمد المحسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيوفيزياءجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رياضياتجيوفيزياء

رياضياترياضيات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170082433108241

434104182434105481

434107257435101083

435103427435103673

435107243435170010

436106659434107750

435100825435107348

432106722433102980

٢٧٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالرحمن عبدالله البياهييوسف حميد نزال صالح

معاذ حسن ظافر ال سليم الشهريمساعد عبدالله مساعد بني رباح المالكي

منيف نايف مريزيق الميموني المطيرياحمد عبدالرحمن احمد الحسينى

فهد صالح عبدالعزيز العجاجيخالد عيد حمود الرمال الشمري

محمد عبدالله علي آل نطاس القحطانيمحمد ابراهيم محمد الحميد

محمد عبدالعزيز عبدالله الصيخانامجد أيمن فارس غندور

زياد حسن محسن الزيادييوسف محمد احمد باسودان

فهد عبدالعزيز محمد الفوزانعبدالعزيز بدر عبدالعزيز العوهلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107563434105013

434107798435100798

435101691435102176

435102478435102654

435102737435105237

435106378435106668

435106763435106782

435190568436101222

٢٧٣



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عالء عصام صالح الصانعفهد متعب ناصر شامان

مشهور محمد سعيد الغامديخالد بقيران فيصل الصميلي السبيعي

يزيد سعود سالم العتيبيسعود محمد حمدان المنيس الشمري

مبارك هويشل هذلول آل بريكصالح ابراهيم صالح النفيسه

عبدالرحمن محمد عبدالله المحسنعبدالعزيز محمد عبدالله القشعمي

عبدالله أحمد عبدالله البكيريالمهند دايس سعيد الغامدي

معاذ عمر حامد عبدالقادرعبدالعزيز حمد زيد ال جليميد

إبراهيم عبدالله إبراهيم آل خريفعادل عبدالعزيز عبدالرحيم الخوتاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

علم الحيوانعلم الحيوان

علم الحيوانعلم الحيوان

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 :

433101912434102299

434106618434170297

435102895435103581

435104515435104935

436102813436104531

434102119435100198

435104292435107411

433101873433104279

٢٧٤



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مصعب عامر عوض الحيدة الدوسريباسل مفرح احمد القرشي المالكي

خالد محمد صالح القحطانيسعود منير عوض العجمي

نايف مبارك عبدالله القحطانياحمد عبدالعزيز ناصر الناصر

طالل محمد ابراهيم بن مانعراشد عبدالله راشد السفيان

عمر حسين حسن المالكيطالل عبدالله ناصر آل داود

عبدالعزيز محارب فاطم العتيبيعبدالله أحمد محمد السبيل

ريان محمد حسن الزهرانىمبارك فالح علي القحطاني

وافي جبرين عبدالله الجبرينابراهيم بدر محمد الطريفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

االحياء الدقيقةفيزياء

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 :

435100184435103697

435106339435106721

435170167436101154

436101437436103119

436104272436105061

436105276436105378

436107506432104923

433103800433106382

٢٧٥



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد عبدالله علي الكفافي الشهريحاتم غازي مسند الطويلعي العنزي

احمد فهد بادي المرشدي العتيبيعبدالرحمن عمر احمد باحميد

فهد يحيى صالح المنهبي الزهرانيعبدالعزيز ماجد مسعود احمد

محمد ماهر محمد الجبلابراهيم عبدالله ابراهيم الجربوع

سلطان عبدالله هزاع الزغيبيمحمد ناصر محمد البريك

مساعد فيصل حسن الحسنيانس أحمد علي ال منصور الشهري

عبدالرحمن عبدالله يحيى الظلمي الفيفيماجد حسن عكاش السبيعي العنزي

عيد عبدالله عيد العضيله المطيريابراهيم ذياب محمد الجشعم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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 :

434104531434105253

434105441435100216

435100359435100915

435101136435102463

435104723435105148

435105252435105581

435106374435106564

435170074435910027
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد احمد سعيد العوبثانيوليد عبدالله محمد القرني

عبدالرحمن عبيد جزاء الحربيامجد علي احمد االسمري

علي صالح محمد ال عقيلنواف يحيى احمد حدادي

عبدالرحمن يوسف خلف العجيميعثمان ابراهيم عبدالعزيز الجريد

تركي فهد سعد الجياشي الحارثيعبدالعزيز محمد سليمان المنصور

خالد عبدالرحمن عثمان الباعودسعود واصل بجاد البيضاني الحربي

حسن محمد احمد الدريبعلي داود سليمان الرميخاني

عبدالله ابراهيم علي الحمدانفيصل احمد عبد الله ال موسى التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100425436101094

436102087436102180

436105508436160205

436170272435100218

435102142435102733

435103554435104541

435104898435107358

435170007436102115
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 لعلوماكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ريان حسين علي الدعيع الخيبري عبدالرحمن اسامة حمزة المصري

 الوليد محمد ابراهيم الحسين نادر محمد عواض الغنامي العتيبي

 عبداللطيف عطاالله عبدالله القميشي المطيري عبدالعزيز خالد عبدالعزيز السعود

 مساعد وهيب عبدالله العلي مطلق محمد مطلق العصفور

 نواف عبدالله عنيزان الدغفلي البقمي محمد عبدالوهاب محمد الزنان

 طالل خالد عبد الرحمن الجبر الرشيد عبدالرحمن محياء محمد السلماني الشمري

 تركي منيف نايف المطيري تركي عبدالرحمن رويشد المغذوي الحربي

 نايف عطاالله فرج العتيبي نواف محمد أحمد البديع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

جيولوجياكيمياء

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 :

435102247435190346

433102500434100093

434104360435102787

435102858435104149

436101963433107164

435100405435105475

435106655436100357

436101796436102978
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االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

 فيصل مصطفى ابراهيم الحميدان ادم عيد مزلوه الروضان

 عبدالله محمد سعيد القحطاني محمد ابراهيم محمد مباركي

 يوسف ربيع بخيت جعفري العنزي يزيد سليمان منيف الماضي

 عبدالعزيز مزعل سعود السبيعي العنزي عبدالله عبدالرحمن عبدالله الجميعة

 ماجد علوش مفرس المرشدي العتيبي حمد صالح حمد الداود

 محمد علوش محمد الدوسري محمد ابراهيم محمد الهويش

 محمد عبدالرحمن محمد العمري عبد الله عبد الرحمن إبراهيم الخضيري

 محمد خالد ابراهيم السويلم مشعل احمد ابراهيم العتيق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

436103191436103904

436104859436107599

433103007433105868

435102436435102519

435103674435105687

432100680432105360

434101272435106916

433103095433103097
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 عبد الله محمد عبدالله مباره عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

 عبدالله علوي علوي الحامد عبدالعزيز رابح سليمان العوهلي

 بدر عبدالله حسن بن ربيع عبدالله منصور سعد بن خضر

 محمد عبدالرحمن محمد المزيعل فراس عابد رده الطلحي

 عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف السنيدي عبدالرحمن عبدالله فهد بن مقبل

 سليمان ابراهيم عبدالله الرشيد فيصل فهد علي الشهراني

 وليد احمد عبدالله ال مقبل الشهري عبدالرحمن عيد عبدالرحمن الزهراني

 عبدالله عبدالعزيز منصور السليمان احمد ظافر محمد آل مارق القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

احصاءبحوث العمليات

احصاءاحصاء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

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 :

434100404435104257

435105989435107557

436101422436101935

436104325433107982

434101656435103110

431110299433105450

434105008435101268

435100386435103463
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االسم :االسم :

االسم :

 فيصل خالد راشد التميمي عبداإلله مساعد عبدالعزيز المليك

 راشد علي راشد بن جدوع بسام أحمد محمد السليمان

 أمجد صالح سعد الغامدي محمد صالح علي مرير

 سليمان عبدالله ناصر الصبيحي محمد سعد محمد البابطين

 عبدالرحمن عثمان محمد الحصيني عبدالله محمد عبدالله المقبل

 معاذ حمد علي الشايع حمد محمد حمد الشغاثره

 عبدالعزيز سعد عبدالعزيز البعيز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات 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 :

435105399435170261

436102171436103974

436105991436170162

434100079434104577

434105061435104340

435104737436100524

436104621
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 إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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محمد براهيم عبدالله الفضلعمر ابراهيم شايع الحقيل

فهد عبدالله فهد العجالنحسان احمد عبدالله الزهراني

فهد عمر اسماعيل الصوماليعبد العزيز حمد عبد العزيز المعتق

طه عبدالكريم عبدالله الدرويشاحمد حامد خشان بجيدي العنزي

سليمان احمد سليمان العمودسلطان مساعد عبدالعزيز الدعيج

ناصر عبدالعزيز ناصر الناجماحمد منصور زبن العتيبي

محمد خالد ناصر السليمانمحمد عبدالعزيز منيس الغامدي

مشاري عبدالرحمن عبدالله الحديبوليد عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف

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 :

430400535431100788

432101553432105466

433100459433103812

433105830433108004

433114044434100734

434100803434101232

434102531434103038

434103175434103459
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد أحمد شرف الزهرانيعمر صالح عبدالعزيز الرعوجي

فهد محمد حسن القحطانيمحمد عبدالعزيز محمد العرفج

نايف عاصم خالد العوني المطيريعبدالله سعد عبدالعزيز العبودي

محمد جالل فتح الرحمن محجوبخالد عايد عبدالرحمن العايد

يزيد محمد ابراهيم الخثالنعبدالرحمن حسن سالم العماري

سلطان أحمد راشد السماريصفوان ابراهيم عبدالله الربيش

راشد علي راشد العميرهعبدالعزيز عمر احمد باصقر

حمد خالد شبيب الحقبانيعبدالعزيز عصام عبدالعزيز الحقباني

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 :

434103512434103798

434103822434104215

434105592434106316

434106875434107911

434107922431106837

432102804433101433

433101550434100802

434101437434101964
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد علي يحيى السنحاني الفيفيفهد ابراهيم ناصر العمر

عبدالعزيز احمد سلمان الفيفيمهند محمد مكي عجالن

عبدالعزيز محمد احمد العبدلي الفيفيسلطان صالح موسى التميمي

سلطان عبدالعزيز عثمان السنانيخالد عبدالعزيز عبدالرحمن الناجم

فيصل فهد محمد ال صالحناصر عبدالعزيز محمد بن نفيسه

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الزاملاالمير فيصل سعد عبدالله فرحان آل سعود

فيصل فهد ناصر الجمازمحمد عبدالرحمن ابراهيم العيسى

راكان حسين على البليهدعبدالعزيز محمد عبدالله الزيادي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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434102568434102997

434104661434105161
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434100785434101019

434101388434103319

434104010434105038

٢٨٦



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الصقيرعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الهالل

عبدالعزيز محمد عبدالله المباركمشاري شبيب جزاء العصيمي

عبدالرحمن سعد عبدالعزيز الجبرينخالد فهد عبدالله الضراب

انس عادل علي الشديعبدالله عبدالرحمن عبدالله الدهامي

عبدالله سليمان عبدالعزيز الجربوعفيصل فهد سليمان التخيفي

عبدالله سعود عبدالله العريفيزياد فهد ناصر الشيبان

مشاري صالح محمد الشارخعبدالله فهد عبدالله العبدان

بدر عبدالعزيز سليمان العمرواحمد علي عبدالعزيز الخريجي
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434105160434106295

434107224434108409

435100178435100279

435100860435100934

435101158435101443
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٢٨٧



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح علي صالح القبيسيمشعل فهد حمد الصالحي

طارق حسين حسن السفيانيعاصم عادل محمد الرسيمي

محمد فايز فالح المجفل السبيعيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العريفي

محمد سعد سعيد الشهرانياحمد مساعد عبدالعزيز النقيثان

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الريسعبدالعزيز محمد عبدالله المهنا

صالح عبدالله صالح ال عونراكان خالد سليمان الحيدري

ثامر عبدالعزيز محمد الضبيبعبدالرحمن عبدالله صالح الصويان

محمد ابراهيم محمد ال عبد اللهيزيد ناصر عبدالله اباالحسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :
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الماليةالمالية
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

435102546435102581

435102643435102824

435103133435103352

435103530435103594

435103757435103771
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435104749435104947
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله حمد عبدالله الشنيبرابراهيم فهد ابراهيم الخلف

حمد عبدالله حمد الزومانمحمد سليمان علي الرميح

ابراهيم نايف فهد الداوودماجد بشير مصطفى البايض

فراس خالد محمد مرغالنيعبدالرحمن عبدالله محمد اليوسف

احمد معن محمد المهاينيعبدالعزيز محمد سليمان العريفي

ناصر محمد سعد الجليفيخالد عبدالله ابراهيم الدهيشي

خالد عبدالمحسن هديب الهديبعبدالله ابراهيم علي ابوحراص عواجي

ريان عبد الله سليمان الضويحيمحمد ماهر عدنان الحصني
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105234435105439

435105472435105500

435105599435105706

435105859435105983

435106354435106964

435107240435107446

434101543434102493

434103273434103317
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عزام محمد عبدالعزيز السلطانعبدالمجيد عبدالله حمود العريمه

يزيد نعيم ناصر العزامناصر عبدالعزيز ناصر الناصر

مشاري محمد ابراهيم النشوانعبدالعزيز سامي عبدالعزيز الدامغ

فيصل مسعود عبدالله المالكيعبدالله ابراهيم عبدالله البجادي

محمد عبداللطيف محمد بن هزاعفهد محمد فهد العجالن

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الحبيشيعبدالرحمن عبدالعزيز حمد بن مطرب

مؤيد سعد راشد العبيدحسين ابراهيم حسين بن حسين

عبدالرحمن عبدالجليل عبدالرحمن الحبابفهد عبدالرحمن صالح السلوم
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التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

434106982435104248

435105107435105507

435107226435170246

432101621432102223

432105379433101743

433103156433103373

433105796433107251

434100296434100741
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد صالح علي اليوسي الشهريسلمان عبد الله فهد العجمي

محمد عبدالمحسن عبدالعزيز بن غنامسلمان عبدالرحمن رزيق الشالحي المطيري

عمر سامي عبد العزيز الفارسعبدالله خالد عبدالله العتيبي

هشام حسين صالح ال مصلح القحطانيتركي علي علي رضوان

فهد ابراهيم صالح ال صالحأحمد فهد رشيد الخمشي

ثامر ابراهيم عبدالله الحذنيعثمان حماد عبدالعزيز الحماد

عبداالله مطر عواض اللويحق المطيريعبدالمحسن بدر عبدالمحسن السويلم

حسين مفلح عايض القناطيش القحطانييزيد محمد عبدالرحمن الحمدان
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فهد مشرع مطلق العتيبيمعاذ فالح علي المخلفي الحربي

صالح حمود صالح السحيبانيعبدالعزيز سعيد الحميدي العتيبي

عبدالعزيز عبدالله ابراهيم العبداللطيفالبراء عبدالمجيد حسن ابوعقيل

مازن حمد سالم النجيمعبدالله محمد عبدالرحمن الصانع

فيصل عبدالعزيز عبدالله العسكرفيصل مشعل بندر المشدق الحربي

ريان عبدالرحمن سائر الشمريتركي محمد شباب المقاطي العتيبي

حمد مبارك حمد الدغيم السبيعيعبدالمجيد محمد ناعم الراشد

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الصبيححمد ابراهيم محمد الزميع
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عبداالله ابراهيم مبارك الوزره الدوسريفراج علي فراج الفراج

احمد عبدالله عبدالرحمن الصميتزياد عبدالرحمن سعد بن طلحه

محمد سعد مرزوق الخنفري القحطانيمشاري علي عايض القرني

مقداد احمد مشتاق احمدزياد سمير محمد المنصوري

فيصل محمد ابراهيم العنقرياحمد عبدالله حسن ال عواض الزهراني

عامر محمد ضيف الله آل حامد الغامديعبدالله فهد ابراهيم الحمدان

عبداإلله حسن عبدالله اليمنيوليد أحمد سالم القرشي الزهراني

صالح عبدالرحمن صالح السالمهعبدالله صالح عبدالله المزيد
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تركي عادل محمد كبارهمحمد سعيد محمد مشهور

عماد حمد ابراهيم المقرنراكان عبدالله عبدالعزيز العيسى

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المحاربمشاري عبدالرحمن ابراهيم الوهيد

محمد عبدالعزيز غانم يوسفعبدالعزيز فهد عبدالعزيز بن عثمان

سعود عبدالرحمن عمر بن حيالنمحمد ابراهيم سعود ابن هويمل

عبدالمجيد فهد عبدالله حكميعمر احمد عمر باجعفر

تركي صالح علي اليوسفعبدالرحمن بدر حسن كردى

فيصل عبدالعزيز عبدالله البابطينسعود عبدالله سعود الحجي
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نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية
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عبدالملك ابراهيم عبدالله الطاسانوليد محمد عبدالله عبدالكريم

مبارك عبيد مبارك الصافي الدوسريعبدالرحمن أحمد عبدالعزيز الزعير

احمد بديع احمد البديعفهد محمد ناصر أبودجين

تركي سعد عبدالله الزومانعبدالعزيز صالح فهد بن سلمه

اسامه عبدالعزيز عباس الجويدماجد مسفر عبدالله البشيري الزهراني

محمد ابراهيم عبدالله العنقريفيصل تركي عبدالله بن باز

فهد سلطان ابراهيم الدخيلفهد محمد فهد التويجري

طارق فهد محمد الحسنعبدالرحمن محمد شبل الكعيط
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية
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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 :

435103192435103212

435103273435103383

435103419435103514

435103573435103589

435103984435103991

435104067435104085

435104230435104431

435104792435104938
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد عبدالله ناصر آل دحيم الشهريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن المحفوظ

عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الفهيدمشعل عدنان عبدالكريم العبدالكريم

ابراهيم خالد ابراهيم ابومعطيعمر ناصر إبراهيم العمر

خالد محمد علي النعيممحمد صالح علي  آل مسعود القحطاني

عبدالرحمن عايد محمد المخلفي الحربيعمر عبدالله عبد العزيز بن زامل

اسامه محمد سعد الخرجيفهد احمد ابراهيم الحواس

ابراهيم عبدالرحمن صالح الحسنفارس عبدالعزيز محمد احمد

احمد سعود عبدالعزيز المباركهزاع عبدالهادي هزاع العاطفي القحطاني
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

التسويقنظم المعلومات االدارية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105034435105226

435105425435105567

435105678435105998

435106218435106651

435106811435106909

435106919435106934

435106985435160093

435160166432105216
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

منصور مساعد عبدالعزيز الجباليمحمد حيدره جاحص عبدالله

عبدالعزيز صالح عبدالله العقيلعبدالله محمد ابراهيم السالم

خالد محمد حسن أيوبعبدالرحمن سعود عبدالرحمن الفهد

خالد حمد راشد القرينيأحمد أيمن مصطفى قستي

فيصل عبدالله محمد ال عطران الدوسريعبدالرحمن محمد صالح السيف

عبد الله حمود عبد الرحمن الرويسعبدالعزيز محمد ظافر القرني

عبدالمجيد خالد عوض الجوهيخالد حمود عبد الرحمن الرويس

فهد خالد محمد الشبيعانفيصل عبدالله سليم الجارالله
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التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق
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432108113433100345

433100373433101047
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433104334433104673

433104848433105527
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434100003434100152
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد نايف عماش المطيريمحمد راشد راشد الناصر

نايف محمد ابراهيم الزايدينايف عبدالله عبدالعزيز القدير

بدر حمد عبدالله المنيععبدالسالم صالح حمد الزميع

مشاري ابراهيم عبدالرحمن الخراشيعبدالرحمن سعد يوسف اليوسف

ماجد محمد ظافر القرنيسعود عبدالرحمن سعود الشثري

عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الغنامنايف مسعد سعود الشاطري المطيري

نايف خالد عاذي الغنامي العتيبيوليد محمد راجح الراجح

فيصل حباب غانم الحربيأحمد وليد أحمد الدخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100273434100792

434100837434100907

434101504434101606

434101646434101976

434102030434102354

434102606434102666

434102698434103136

434103591434103718
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد سعد المقرنراكان عبدالله محمد الزراج العواجي

مشعل عبدالرحمن حمد الموسىياسر محمد برجس الناصر

اسماعيل علي محمد سودي حدادياسامه سليمان ابوبكر باوزير

عبدالملك محمد سعد الفايزوليد مطيلق مصلح الجعيد

عبدالله فهد محمد الحميدانس عادل محمد النقيب

عبدالله سعود عبدالعزيز العييدتركي محمد حسان الجاسر الشمري

محمد خالد محمد العجالناحمد محمد عتيق البشيري الزهراني

فيصل فهد محمد الشبلصالح علي عبدالله الحمدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103978434104081

434104103434104485

434104795434104984

434105188434105455

434105676434106051

434106271434106347

434106619435101343

435101956435102123
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر ابراهيم ساسي ناموسىمعاذ جاسم محمد المال

محمد حماد عبدالعزيز البوارديمحمد سعود محمد الجعيد العتيبي

محمد احمد عبدالرحمن األحمدمحمد طالل محمد ازهري

حمد بتال حمد الدوسرييزيد فهد عبدالله السعيد

عبدالرحمن سعد علي الشهريمشعل نبيل محمد العتمي

عبدالله سالم محمد آل مسعد القرنيبسام صالح سليمان العبيد

مهنا سليمان مهنا المهناطارق ناصر عبدالعزيز الحميضي

الوليد عبدالعزيز قاسم الفالحطارق زياد عبدالرحمن المبارك

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102637435102695

435103537435106507

435106745435106865

430105644431101522

431101620431104039

433100036433100346

433102868433114223

434100078434100090
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر محمد عبدالرحمن السالمفهد متعب فهد ال متعب الدوسري

محمد مقرن عبدالله ال مقرنياسر سعد محمد المفلح

حسين عبدالله حسين العبدالعظيمعبدالله صالح عبدالله بن سلوم

احمد زياد محمد الخويطرعبدالعزيز صقر عبدالله الموسى

عبدالرحمن خالد محمد العجاجيمحمد عبد الرحمن محمد العطيش

عبدالله عبدالعزيز عبدالله المرزوقوليد علي حمد حريقي

سعود خالد سعود الهويملحاتم ظافر عوض القحطاني

انس براهيم محمد العريفيعبدالله فهد عبدالله اليمني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100764434100966

434101313434101410

434102178434102319

434102348434102996

434103292434103321

434103456434103973

434104849434104860

434105104434105705
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فهد سليمان ابراهيم العياضيماجد منهي حمود السبيعي العنزي

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الزبيريعبدالله أحمد عبدالله آل مفرق عسيري

احمد عبدالرحمن علي القضيبفيصل عبدالله عبدالعزيز السالم

سعد سليمان سعد الشماليعمر محمد عبدالله الحسن

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله القحطانيراشد عبدالعزيز راشد الزنيدي

عبدالله ناصر عبدالرحمن المباركمشعل محمد حمدان جاهمه الغامدي

خالد عبدالله مشرف الكريمي العمريريان عبدالرحمن علي النفيسة

تركي صالح محمد الثنيانرائد رشيد علي المحيميد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة
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المحاسبةالمحاسبة
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434106897434106985

435100060435100093

435100111435100240

435100307435100349

435100442435100570

435100940435100965

435101261435101372

435101484435101544
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االسم :االسم :
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ناصر منصور عبدالله الفوزانعبد الله صالح عبدالله المنيف

حسام عبدالرحمن صالح السحيبانيفيصل ناصر احمد الرميح

الوليد خالد جاسم الكريديسعبدالله علي عزيز ال غالب العمري

محمد سجدي فيحان التوم العتيبيمعاذ عثمان عبدالله الحصيني

خالد متعب خويلد العضيلة المطيريعبدالرحمن فهيد سالم المرغاني السبيعي

سعود سعد سعود الشباناتمحمد عبدالرحيم محمد الراشد

معاذ عبدالعزيز عبدالله النوفلفيصل خالد عبدالله ربيع

محمد ابراهيم ناصر الخريجييزيد عبدالله ناصر العيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة
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435101545435101558

435101595435102125

435102295435102308

435102404435102456
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435102952435103258
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435103522435103644
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز العميرماجد عبدالرحمن مبارك الماجد

يزيد محمد صالح المنصورجهاد موسى محمد الموسى

فيصل ابراهيم مسلم أل مسلممشعل عبدالرحمن محمد ابو عباه

ناصر محمد صالح المسلمانيمحمد علي محمد الرزيقي

ناصر محمد سلطان القباني السهليعبدالرحمن صالح سعد بن صالح

عبدالعزيز علي ابراهيم الكناني الزهرانيعبدالعزيز سعيد محمد آل سلطان

عبدالله عبدالرحمن علي السحيبانيريان سعد الفي العيدي السلمي

يوسف حمد عبدالعزيز الداعجرائد ناصر خليفه الكنهل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103828435104057

435104234435104254

435104274435104369

435104601435104688

435105012435105204

435105206435105216

435105436435105617

435105651435106397

٣٠٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

مشاري عيد شجاع المقاطي العتيبيمحمد سعود جازي السليمي الحربي

عبدالله ناصر سالم القحطانيمحمد عبدالله عقالن مسرع

نواف خالد سالم احمدمصعب ناصر عبدالله العقيلي

فايز احمد عبيد غنام عبدالله العنزيعبدالمحسن محمد صالح النهدي

سعد سعود سعد سجوان الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435106434435106440

435107104435107219

435107498435107516

435107548435107852

435170051

٣٠٥



 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل فيصل عبدالله المزروعفاضل علي صالح الفاضل

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز السالمعدنان حمدان عايش العنزي

محمد فهد محمد العنقريياسر نايف منيديب الحارثي

المثنى عطيه عبدالله المويلحيطالل محمد صالح الفرحان الجرباء

عبداالله أنس أحمد باحنانمحمد احمد محمد ال هميل الغامدي

عبد المجيد محمد عبد الرحمن السماريباسل ماهر محمد المدني 

يوسف عبدالعزيز ابراهيم بن عتيقخالد توفيق عبدالكريم الجدعان

حمد خالد حمد بن جويعدعبدالملك عبد العزيز عبدالرحمن العيد

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 :

431102920432103221

432104518433100538

433100951433100972

433101305433104984

434102024434102673

434103004434103318

434104212434105463

435100623435101239
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ محمد برغش بن مسلممنصور حمد صالح العرف

مشعل عبدالعزيز ناصر الشلهوببدر وليد عبدالعزيز العمير

عبداالله محمد عايض العمريناصر مسفر ناصر آل قنفذ القحطاني

فهد مبارك فهد الدوسريعبدالعزيز خالد ابراهيم السليمان

علي سعد علي آل داودفراس فيصل محمد القحطاني

سلطان عبدالرحمن ناصر العبيكانخالد محمد ناصر بن هزاع

يوسف محمد علي الفوزانعبدالله رياض عبدالله بن خميس

فيصل مرشد عبدالله آل سليم الدوسريفهد عبدالله فهد الفريح

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 :

435101876435102784

432103940432107582

433100549433104387

434100005434100839

434101296434101871

434103001434105918

434108067435103085

435106443435107467
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان تركي موسى الطاسانعبدالله صالح محمد اللحيدان

حمد علي حمد الخشيبانمحمد صادق سيد  عمروف

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الشريهيحمد سليمان حمد العسكر

حمد عبدالله حمد الهاجريعمر محمد سليمان البديري

يوسف سليمان أحمد الجطيليمحسن محمود محسن العطاس

معاذ خالد محمد الكنهلريان عايض علي آل شرف القحطاني

عبدالمحسن سعد ناصر الفوزانعبدالله عبدالعزيز عبدالكريم التويجري

عبدالله عبدالعزيز حسن الجريسيفيصل سعد زيد الهزاني

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 :

429401187433100279

433108397434100688

434101010434102045

434103707434104370

435100039435100051

435100065435100248

435100348435100419

435100796435100824
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد عبدالله حمد بن مبرزوليد علي سعد ال حيدان الشهري

سعود عبدالعزيز على العودانمحمد شبيب منصور العزه السبيعي

عبدالله ياسر احمد باحنانعبدالله سعد سعيد القرني

مصعب احمد عقيل القويعيسعود سعد سعيد الحافي العتيبي

عوف جمعان سعيد القضعان القحطانيمحمد عبدالمحسن عبدالله الدريس

فيصل عبد الله سليمان آل شار الشهريعبدالله عليان هذال المقاطي العتيبي

تركي محمد صالح البريديمعاذ محمد عبدالرحمن الوابل

علي وليد عبدالله القصيرفهد منصور فهد الدوس

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 :

435101286435101342

435101854435102001

435102022435102220

435102310435102317

435102610435102657

435102975435103012

435103438435103468

435103684435103711
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد ابراهيم عبدالله الضفيانثامر ابراهيم محمد القاسم

يوسف سليمان خالد المزروعسلطان فهد عبدالله الحربي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله المرشدمنصور عبدالله راشد اليمني

نواف عبدالرحمن محمد الحصينزياد صالح سليمان القاسم

تركي عبدالله عثمان العرينيعبدالله علي صالح اليحياء

عساف عبدالعزيز سعود الصفيانعبدالعزيز ناصر عبدالله الحريشي

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الضبيباناحمد محمد عثمان بن حسن

فيصل عبدالرحمن عبدالله المانعوليد عبدالله عبدالعزيز البراك

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 :

435104022435104056

435104127435104224

435104346435104720

435104729435104789

435104868435104903

435104942435105021

435105218435105420

435105428435105618
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مؤيد جاسم محمد العبالنيفهد إبراهيم علي السالم

محمد اياد محمد التركيعبدالله عمر سالم العوبثاني

عبدالله عبدالقادر عبدالوهاب معلممحمد عالء محمود  الطويل

ماجد احمد صالح الخمشيفيصل مأمون ثابت العاني

فواز رياض حمد الفوازعبدالله خالد عبدالله اليوسف

محمد عبدالرحمن محمد بن عبدالواحدحسام عبدالعزيز موسى الماجد

محمد أحمد صالح الزيرعبدالعزيز سعد عبدالعزيز الحماد

احمد عبدالعزيز اسماعيل الدوسريمحمد سعد عبدالعزيز الحماد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

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 :

435105653435105993

435107848435108232

435108488435160197

435170251436105821

436106556436106645

431105999432108015

434100548434100976

434101471434106442
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد علي عبدالعزيز بن زعيرتركي بندر عبدالله الرشيد

مشعل عبدالله محمد الخثرانطالل احمد خرشان الغامدي

نايف عبدالرحمن عبدالله الشبيليفارس سلمان عبيد الغبيوي العتيبي

عبدالله ماجد عبدالله البرغشعبدالهادي بجاح حاج احمد

وليد معمر عبدالله بن معمرابراهيم يوسف محمد الراجحي

عبدالعزيز أحمد محمد آل عياض الغامدينايف ذعار محمد الروقي القحطاني

عبد الله حماد سعد الحمادمنيع محمد عبدالله المسعود

عبدالله محمد عبدالله آل عبداللطيففيصل إبراهيم حسين صنبع

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 :

434107412435100214

435101981435102350

435103465435106171

435107577432100884

432102515432107245

433105890434100299

434100370434101598

434105451434105729
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر عبدالعزيز عبدالرحمن المطيريمهند مساعد منشط اللحياني

سليمان ابراهيم سليمان العبداللطيفنايف حمد على الزنيدي

نايف حمد عبدالله الجاسرعبدالرحمن سليمان محمد المزيرعي

محمد جابر جبران العليلى المالكيبدر عبدالله علي الفعر

عبدالعزيز اياد عبدالعزيز العيسىريان عبدالله ابراهيم عجير الغامدي

نواف محمد جميل العلوانيعبدالرحمن سالم عمر باقلب

سعود عبدالعزيز محمد السويلمعبدالله محمد عبدالله المطوع

احمد حماد مفلح البيضاني الحربيعبد الله محماس عبدالله الجلعود

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 :

434107196434107478

435100064435100140

435100655435100933

435101248435101444

435101525435101593

435101994435102122

435102315435102367

435102417435102469

٣١٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان تركى عبدالرحمن المشخصزياد عبدالمنعم عبدالعزيز العبدالقادر

ياسر فهد عبدالعزيز المحبوبمعاذ سعد سعد المشعان

بدر احمد عبدالله القرعاويبدر محسن عيد العاشي الزهراني

عبد الملك محمد عبدالله الشيحهعبدالعزيز عبدالله عطيه ابو حمود

معتز خالد منصور الجديعيسامي سمير ابراهيم السكيتي

عبدالعزيز صالح محمد الجعيدانياسر محمد حامد الغبيوي العتيبي

عبدالعزيز خالد عبدالله بن ناهضيزيد عبدالله عبدالله القحطاني

معتز علي سعيد الغامديمحمد تمام خالد  سردار

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 :

435102609435102620

435103176435103385

435103797435104217

435104338435104773

435104816435105037

435105155435105578

435105731435106029

435108440435108616
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف عبدالناصر سعيد الهالليالبراء علي عبدالعزيز العريني

ماجد صالح عطا لله الحماد العنزيحاتم محمد حمود العمري الحربي

عبدالرحمن حسن عبدالله ال الشيخسعود محمد عبدالعزيز الفاضل

فهد خالد محمد العنبريعبدالله عبدالعزيز عبدالله ال زارع الشهري

ياسر أحمد سعيد القحطانيعبدالرحمن عبدالعزيز فهد الحميدي

طارق محمد غياض الغياضزيد محمد عبدالعزيز الدعفس

سعد علي سعد آل وهيبه القحطانيعبدالله عبدالعزيز سليمان اللحيدان

عبدالله مزيد صقر المورقيحسام سعد ناصر الخريجي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100636434101919

434103837434107109

435100085435100222

435100304435100401

435100554435100563

435100739435101559

435101571435101609

435101841435102094
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد ناصر محمد ال فرشان الدوسريتركي مهدي حسين اليامي

عبدالله محمد عبدالعزيز الزاملعبدالله سعيد هادي فالح

يوسف سلمان حسين الفيفيعبدالرحمن عبدالعزيز ناصر الجليفي

سلطان محمد سليمان القضيبيعبدالله ناصر عبدالرحمن الشبانات

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الدايلحسن محمد احمد آل حسن القرني

سيف سعد سيف العريفيعبدالمحسن محمد عبدالمحسن العتيبي

زياد سعود عبدالله آل ذوادريان عبدالمحسن ناصر اللعبون

عبدالمجيد ماهر محمد ابوزيدخالد صالح عبدالله الوهيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102224435102571

435102589435102678

435102841435102901

435103367435103555

435103885435104233

435104276435104829

435104860435104928

435104932435105039
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله عبدالعزيز العوشنباسم سعود الحميدي المطيري

تركي عبدالرحمن محمد الصغيرعبدالله صالح دخيل الله شالحي المطيري

وليد عبدالعزيز ابراهيم العنقريمحمد شبيب محمد السبيعي

رائد عبدالرحمن عبدالكريم الديحانزياد فهد عبدالله بن شيتان

فهد سعد عبدالعزيز الداودعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الدخيل

فراس صالح سعيد الزهرانيبدر صالح محمد المتعب

هيثم محمد عبدالرحمن التويجريعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الخليف

معتوق شاهد برويز محمددينفيصل عبدالله عشبان الشعبي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105049435105140

435105188435105396

435105401435105437

435105438435105464

435105659435105975

435106215435106336

435106588435106767

435106875435106982

٣١٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن رديني علي محمدمحمد آدم  دوكاني

سعيد محمد سعيد المالكيعامر زيد محمد سعيد

خالد عبدالله دوخي المطيريصالح خالد صالح القرعاوي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله العموديمتعب سعد مسلم المسلم

عاصم سليمان تركي التركيمهند حامد حمود القرشي

راكان عبدالرحمن عبدالعزيز السليمانعبدالله منصور عبدالله الماضي

احمد عبدالعزيز عبدالمحسن الجردانعبدالرحمن عبدالعزيز حمد العويد

ياسر سلطان ابراهيم بن عشيوانيزن عمر محسن سليمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107449435107483

435107558436104522

430105707431105123

432105599432106902

433100496433101706

433103203433103344

433105471433105892

433108228434100421

٣١٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد ناصر محمد الشويميعبدالله حمد عبدالله العقيلي

محمد علي سعيد ال حسين العمريناصر حسن عائل الذيبي

نايف سامي ابراهيم المزيدمحمد ابراهيم محمد المسند

محمد سلطان صالح السحيبانيابراهيم حمود ابراهيم الحلوه

احمد عبدالرحمن صالح آل الشيخبدر عبدالله عبدالعزيز العسكر

تميم عبدالله عبدالرحمن السبيهينناصر حمد عبدالله الجماز

عبداالله محمد عبدالله السالمهمحمد عبدالرحمن محمد المفدى

عبدالسالم احمد سالم باناعمهفيصل سويد عبدالله العمر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100436434100643

434100809434101727

434101823434103283

434103483434103552

434105644434105757

435100127435100619

435100831435100930

435101578435101600

٣٢٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز شاكر علي دندينيعبداللطيف سعود عبدالعزيز الدويش

احمد عقاب الحميدي الهديبمشعل صالح محمد عبدالله الساير

مقدام حامد علي المسعودعبدالله عمران محمد العمراني

سعود سعد عبدالله سلطانطالل منيع محمد الخليوي

فارس عبداآلله محمد الحمدانحسن سامي حسن الصبياني

سعود علي عبدالعزيز السلومعبدالرحمن احمد عبدالرحمن الشعالن

ماجد فهد صالح العقيلمحمد سعد عبدالعزيز بن مقيرن

خالد فهد عبدالرحمن المسبحيخالد سليمان حسن العريني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101683435101694

435102252435102498

435102623435102669

435102670435102791

435102792435102829

435103270435103313

435103462435103622

435103780435104621
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وائل فايز ابراهيم ال عثمان الشهريعبدالرحمن محمد صالح العبيالن

يحيى خالد يحى اليحيفواز عبدالعزيز جارالله الدغيشم

سالمه عبدالله ضاحي الشمالني العنزيصالح علي صالح المسلماني

وليد أحمد عبدالله بكرمحمد منصور حمد العبدان

عبدالرحمن فيصل صالح الموسىعلي عبدالله علي ال بهيش الشهري

عبدالله سعد عبدالله اليوسفاحمد عبدالله سند الدوسري

يوسف عبدلله محمد بازرعهعبدالرحمن عقيل مصطفى باهارون

ماجد فرحان مصلح الشمريبسام محسن عبدالله آل معالق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104759435104888

435105462435105502

435105574435106273

435106503435106510

435106537435107269

435107353435107447

435107541435107568

435107863435107875

٣٢٢



17

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم سعد حسن بن دخيلعبدالعزيز خالد عبدالرحمن ابابطين

فراس احمد علي بانافعمحمد خالد سليمان الحليسي

عبدالله خالد عبدالله السعديعبداالله مساعد ابراهيم المحياء

محمد فيصل كاسب العنزيفيصل بندر بدر المقاطي العتيبي

عبدالله شجاع فهد المسعودهيثم عبدالرحمن حمد الداود

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الربيشسلطان عبدالرحمن محمد الخرب

عبدالملك سعد محمد الدوسريخالد عبداللطيف عبدالعزيز العبداللطيف

حمد عبدالعزيز حمد الدعيلجمحمد صالح علي آل معتق القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالتسويق

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436107279433105032

433107789434100522

434100698434100702

434100940434102225

434103251434103829

434103950434105167

434105475434105651

434106267434106476

٣٢٣



18

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر عبدالله ابراهيم البدرسعد دخيل الله زايد الغوال الشراري

تميم جمال تميم آل مبارك الدوسريهيثم عبدالعزيز سليمان البصيري

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز الرجيبهسلطان عبدالله محمد البجاد

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشماليعبدالرحمن عبدالله خالد السعدون

محمد منصور عبدالله الكلثمي الشهريطارق فالح البيشى المقاطي العتيبي

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الجاسرخالد محمد مقبل العلوي الحربي

علي محمد علي مسيرينواف عبدالعزيز محمد الحسين

عبدالله محمد صالح العرينيسليمان منصور احمد خميس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106629435100263

435100631435100725

435101069435101103

435101138435101212

435101317435101323

435101396435101733

435101766435101781

435101805435102817

٣٢٤



19

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل محمد خليفه العقيلعبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن المغامس

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله بالبيدعبد العزيز ابراهيم ابراهيم بن صليح

محمد فهد حمد الدريسعبدالرحمن صالح محمد الشيخ

اسامة نبيل جمعان سعدخالد مسلط عبدالله القريشي السبيعي

محمد احمد عبدالله ابو خالدعبدالمحسن سليمان دخيل الدخيل

عبدالله محمد ابراهيم الجمعيسليمان عبدالعزيز سليمان العتيقي

خالد محمد سليمان العريفياديب ناصر سيف العريفي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله السدحانعبدالله طارق عبدالله الغليقه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102958435103024

435103046435103123

435103236435104362

435104634435104674

435104703435105127

435105412435105544

435105667435105764

435105766435106138

٣٢٥



20

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد عبدالله محمد العودانعبدالعزيز علي عزيز ال غالب العمري

مهند بدر احمد الموسىعبدالله عوض فارس الخمعلي

عمر جيلي علي فرحعبدالعزيز علي حميد الشبيبي

عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالله بن محمودمعجب صالح حسين الحارثي

فيصل عبدالرحمن حسين بني أحمد الغامدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435106179435106663

435106828435107372

435107554435107888

435108608435170114

435170195

٣٢٦



 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمالكلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٣٢٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالله محمد زيد العسكر عبدالله ابراهيم صالح النمي

 عبدالله عبدالعزيز عبدالله الحسينان عبدالله فايز عبدالله الشهري

 اديب عبدالعزيز محمد ابانمي مشاري احمد عبدالله المعتاز

 معاذ عبدالباسط عبدالكريم المؤمن فهد خالد عبدالله الحميضي

 سلمان سعود عبدالله آل ثنيان سعود عمر محمد السعوى

 عبدالعزيز بدر ابراهيم الذيب عمر عزيز محمد القحطاني

 محمد سليمان محمد الحيد سالم محمد مسفر القحطاني

 اسامه بدر خالد الحميد بندر عبدالعزيز براهيم بن تويم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

الماليةالمالية

االدارةاالدارة

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432105342433104015

434101376434102986

434104980434105752

435106462434105631

436100505436100773

436100462436105915

432105284434105453

435100737435102591

٣٢٨



2

االسم :االسم :  فواز عبدالله عبدالرحمن الالحم طالل هالل احمد الهادي

التخصص :التخصص : المحاسبةالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب : 435105126435105532

٣٢٩



 

 

 

 

 

 

 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٣٣٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله ناصر حمد الجعوانهمام محمود علي العوفي

عبدالله متعب عبدالله المنيعمهند سليم سفر الشدادي الحارثي

عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم بن قاسمسطام محمد عبد الله الفالج

سلطان عبدالرحمن عبدالله الجاللمشاري محمد صالح السحيباني

بدر سبهان علي السبهانفيصل حمدان محمد الغزواني الشهري

عبدالرحمن ابراهيم يحي الزومانعلي محمد سعد أل فاضل العمري

محمد عبدالرحمن محمد الموزانسعود مساعد داخل العصيمي العتيبي

عمار سعيد علي العمري الزهرانينائل ناصر عبدالرزاق الفواز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

428100778432107759

433100618433100891

433101371433102039

433103666433106637

433110498433110827

434100396434101599

434102293434103578

434103765434103970

٣٣١



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان محمد سعيد جعر الغامديمشعل احمد حسن الفيفي

عبد الرحمن محمد عبد الله القحطانيفيصل فالح جليل الشعيفاني الحربي

ريان علي حمدان الغامديحسين سعود سعد العنزان

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بن ناهضيزيد نايف سعيد الشدوي الزهراني

سامي سعد عبدالله الحربيمحمد عبدالعزيز صالح المبيريك

يوسف ناصر صالح اليوسفهشام محمد عبدالرحمن العتيق السبيعي

هيثم احمد فهد العشابعبدالمحسن فيحان دعيج الدلبحي العتيبي

محمد عبدالله محمد الثاريفيصل عبدالعزيز محمد الميمى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104254434105041

434105189434106048

434106307434106416

434107343435100167

435100275435100372

435101468435101579

435101659435101757

435102223435102301

٣٣٢



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالملك محمد عبدالله القباعخالد علي حامد آل هتران الغامدي

عبداإلله عبدالكريم عبدالله القرعاويعبدالله محمد مرشد العود

محمد فهد زيد الفراجمحمد ناصر عبدالله المطوع

عبدالعزيز محمد زيني الجفريمحمد عثمان احمد المسيب

عزام عبدالعزيز فهيد العفنانتركي عبدالعزيز ناصر الشثري

فوزان راشد محمد الفوزاننايف محمد محسن ال دجين الدوسري

فيصل ناصر راجح القحطانيالوليد خالد عبدالرحمن العبيدي

مطلق سعود مطلق النفيعي العتيبيمحمد سعد عبدالله آل سعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102325435102827

435103440435103504

435104281435105562

435105875435106042

435106204435106446

435106449435106486

435106580435106825

435106954435107073

٣٣٣



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان محمد بريك السيفمحمد خالد عبدالله باجري

مساعد خالد داود الداودسلطان جمال عباس تميم

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الحمادمحمد عبدالله عبدالعزيز العبداللطيف

مبارك عبدالرحمن مبارك القحطانيسعود فهد محمد آل سعود

سلمان راشد عيضه العرابي الحارثيعبدالملك سعد علي العبيدي

حسام عبدالله حمد السحيبانيمحمد صالح علي الباحوث

فيصل عبدالسالم سعيد الداموك الزهرانيعبدالله عبدالرحمن سعيد الزهراني

ناصر يوسف سليمان الدريبيمحمد ابراهيم صالح السعيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

الحقوقالعلوم السياسية

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق
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محمد عبدالله محمد العنقريماجد عبدالعزيز ماجد المهناء

صنيتان وافي صنيتان المقاطي العتيبيوليد عبدالله سلمان الدهاسي العتيبي
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سعد نايف عبدالرحمن حنوب السعديسعد محمد صالح المحيميد

مشعل عبدالعزيز شلهوب الشلهوبعبدالرحمن عبدالعزيز حمد المبارك التويجري
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ابراهيم سعود ناصر ابوحيمدياسر عبدالرحمن حسين الحارثي

عبدالعزيز محمد محرج المحرجخالد احمد رمضان الدقاس الزهراني
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فيصل عبدالله حسن العلي الزهرانيعلي عبد الله حامد ابو روحين

فيصل فهد ناصر أل سعد القحطانيصالح ناصر سعد العريفي
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عبدالرحمن سعد محمد السدرمنصور محمد منصور بن هويمل

راشد سعد راشد الخرعاننواف فهد سعد المحيسن

عبدالعزيز ابراهيم بالل الحزري الزهرانينادر معالء معيوف الرويثي

يوسف داوود سليمان الوزانمحمد تركي محمد بن غشيان

احمد سليمان عبدالعزيز العسافعبدالله احمد سليمان الرويشد
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سلطان نايف ماجد الدويشنايف سويلم عبدالله السويلم

حسين ناصر حسين الغريبيمحمد عبدالله راشد السعيدي

فيصل عواض معوض الرحيليسطام احمد صالح الصانع
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104800435104861

435104878435104967

435104996435105011

435105083435105091

435105139435105215

435105251435105273

435105358435105384

435105503435105526
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الدخيلاسامه سمير ديب السوادي

فيصل عيسى ابراهيم الشثريفارس عبدالله عبدالعزيز الفالج

سعود عبدالعزيز محمد الفنتوخعبدالله فهد عبدالله ابونيف

فيصل فهد عبدالله الخضيريعبدالعزيز سعد عبدالعزيز آل خريف

ريان عبداالله ابراهيم بن عتيقعبدالله عبدالعزيز عبدالله التويجري

غازي فيصل محمد الفارس الجرباءاسامة سعد عبدالله الحويطان

نواف عبدالله عثمان السالمهسليمان عبدالله سليمان السالمة

محمد بدر محمد الهجله المطيريعلي فالح نافع المخلفي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105630435105634

435105723435105744

435105939435106066

435106067435106140

435106143435106202

435106401435106435

435106513435106518

435106667435106822
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر مبارك محمد الصويان الدوسريفهد ابراهيم جابر العبدالعزيز

زيد صالح سعيد المخشي المالكيسعود طارق سعود الزامل

سعود محمد سعود بن محمد آل سعودمحمد عبدالله محمد العرفج

حزام حسن محمد عليفارس عادل عبده الغيثي

سلطان حميدي صنهات الحافي العتيبيفهد عبدالعزيز رشيد السعدون

فيصل عبدالعزيز عبدالله المغيرهتركي محمد تركي العسبلي

سامي علي حسن آل حسن القرنيسليمان ماجد سليمان الدخيل

عبدالله فايز علي الحنيفي الشهرانيعبدالله غنيم عبدالله الغنيم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106965435107032

435107121435107212

435107218435107437

435107500435107851

435108262435108265

435108280435108282

435108284435108286

435108295435108592
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل فؤاد محمد بن غشيانخالد غانم شمسي السبيعي العنزي

بندر سلطان بندر الدويشمحمد سعيد محمد ال جبران القحطاني

ماجد هشام أحمد السليمانمحمد عبدالرحمن حامد الثبيتى

فهد ابراهيم محمد بن ماضييوسف ناصر محمد الماجد

محمد عبد الملك عبدالعزيز بن شلهوبعبدالله فهد عبدالرحمن الموسى

سعود محمد عبد الله سعود آل ســعودفيصل ماطر مطلق ناشر الروقي

مشعل محمد صالح المطلقمشاري محمد عبدالعزيز بن عتيق

فيصل تركي مرضي الهذالعبدالسالم يحي محمد الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108596435160019

435160120435160211

435160244435170132

435170189435170217

435170325435190051

435190129435190172

436100595436100616

436106446436106647
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االسم :االسم :

االسم :

حامد عبدالله علي ال عبده االحمريسليمان عبدالله سليمان المسند

ماجد عبدالله تراحيب العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436108111437106373

437106374
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 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد فهد عبدالله العبدالجبارخالد فهد مقحم العتيبي

عبداللطيف علي سليمان السعويمحمد سعد عبدالله المقرن

نايف سالم محمد المشدق العتيبيعبدالله ابراهيم عبدالله العمر

فيصل فهد ابن ابراهيم القاشي الغامديسعود عايض سعود الخرصان العجمي

عبدالرحمن عبدالرحيم عبدالله ال حمود القحطانيعبدالله مرشد عبدالله ال غنام

محمد عبدالعزيز سعيد الذكري الحربيسعد عبدالعزيز سعد الخنفور

تركي نواف عبدالله الدايلعبدالله عوض حمد آل المدني القوزي

مشاري سعد ابراهيم الخريجيبندر قطنان حسين الجحدلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107514433102050

433104571433106792

434100755434102073

434102149434103300

434103478434104838

434105462434107256

434107363434160078

434160113434910120
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد خالد سعد العبيديعبدالله عبدالرحمن سعد ابوحيمد

نواف محمد دخيل الناجماسامه محمد مطر المخلفي الحربي

عبدالكريم صالح علي القربانيناصر محمد مشاري الدباس

فهد عبدالمحسن علي بن ريسسالم عبدالله سليمان الجديعي

عساف سعد فهد بن بخيتماجد عبدالله ماجد الغنام

عبدالرحمن فالح بليخ السبيعي العنزيثامر سعود عبدالعزيز ال جبر الرشيد

فهد نافل سعد النفيعي العتيبيادريس نزار عمر كريز

عبدالمجيد محمد علي آل زهراء العمريرياض سعد سعيد بني علي الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100136435100347

435100378435101041

435101348435102164

435102318435102398

435103310435103402

435103803435104170

435104436435104695

435104820435105093
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل سالم مفرح ال سلمان الشهريعبداللطيف فواز عواد العنزي

معاويه محمد علي العمريعبدالله عثمان عبدالله العسكر

خالد صنت عويهان العمري الحربيعبداالله محمد خالد السميري العتيبي

عبدالعزيز ناصر فواز الشهريخالد مساعد عبدالعزيز العنقري

عبدالملك ابراهيم عبدالله بن سميحابراهيم بشير سحمي العنزي

سعد سعود سعد العجالنعلي حسين علي الشرهان

عبدالمجيد عبدالله فوزان السهليمحمد دليم عبدالعزيز آل حميد الدوسري

محمد عبدالمحسن عايض الخريفعبد الرحمن علي خالد السميري العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

الحقوقالعلوم السياسية

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105795435105816

435106372435106597

435106751435106941

435107733435170349

436103711432100248

432108313432114008

433100244433100474

433103539433106419
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله فرج العرجانيعلي مثيب مطلق المقاطي العتيبي

أحمد هذلول محمد الهذلولمحمد أمين عبدالقادر جوده

بريكان طحنون بريكان آل درعخالد علي حميد العمري

فيصل سيف معيض ال سلطان القحطانيسعود محمد صالح آل طعمه الغامدي

مشاري عيد هالل المحنا المطيرينايف سامي حمد المعمر

ياسر شالح عواد الجديع الحربيزامل عادل خليل الفهيد

عبدالله علي عبدالله الطراد آل مغيرهخالد فيصل عايض ال جمعان

عبدالعزيز ناصر عبدالله الفهيدعبدالله محمد عبدالهادي ال جمعان الغامدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106633433110238

434100483434100904

434101328434101344

434101563434102023

434102144434102336

434102652434103155

434103228434103243

434104060434104074
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نواف حمد محمد الناصرسليمان عبدالرحمن سليمان العجاجي

تركي علي جازع الرياعي الشهريعبد الله عبد الكريم عبد الله الشيحة

سعود فهد محمد ال داودمليف حجاب مسلط ال محمد السبيعي

محمد بدر عبدالرحمن البدرعبدالله فهد محمد الحماد

وليد خالد علي الحريقيعبدالله سلطان عبدالله العصيمي العتيبي

فيصل عبدالعزيز محمد بن دويسماجد حسن محمد المحمدي المالكي

عبدالعزيز يزيد سعود ال سعودفيصل سليم سليمان االحمد

سلمان عبدالله كرامة مباركسعود فيصل محمد بن سقيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104297434104305

434104520434105014

434105034434105951

434106468434106531

434106598434106717

434106735434106836

434106873434107166

434107264434107292
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري عويد محسن الشيباني العتيبيمحمد تركي محمد بن سعود ال سعود

فيصل سعد ناصر القرنيفيصل احمد مخلف العنزي

حارث عبدالرحمن محمد الرسيميسلمان عبدالعزيز علي بن معيلي

عبدالرحمن علي عبدالرحمن السويدمحمد عمار محمد العمار

عبدالله خالد فهد الحميدخالد عادل عبدالعزيز القاضى

فيصل سليمان عبدالعزيز المعجلعبدالله سعد محمد بن غنام
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سعد محمد سعد ال عبيدي الزهرانيعبدالله علي عبدالله القحطاني

فهد عتيق عبدالعزيز العتيقبدر خالد ابراهيم الوايل

مشعل مساعد عبدالرحمن العثمانمحمد عبدالله سعيد القريني

زياد محمد عبدالله العمريفهد فيصل مقعد بن درويش

محمد منصور عبدالله السويلمبدر ابراهيم عبدالرحمن الرويشد

خالد محمد احمد ال مشيط الشهرانيبدر محمد حمد الناصر

عبدالله خالد عبدالله الموسىفهد عبدالعزيز عبدالمجيد الوريكاني السلمي
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رياض سويلم عبدالله المنيعمشعل خالد عبد الرحمن عجاج

يزيد سعيد علي شايع العسيريفيصل عبدالعزيز سابق الفوزان

سليمان محمد سعد بن جبرينعبدالله فهد عبدالله الجبر

سعود سعيد عوض ال جلخفأحمد سامي أحمد الجبير

خالد ابراهيم علي السمهريزياد نايف عبيد الحربي

عبدالله فالح مطلق الخمعلي العنزيمبارك بخيت مرضي آل حسينه الدوسري

عبدالرحمن قاسم عبدالرحمن بن قاسمزياد احمد خرشان الغامدي

سعود عبد العزيز عبد الرحمن الفوزانراكان حماد محمد بن عنيق
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خالد نايف منيع النفيعي العتيبيعبدالرحمن علي موسى الكناني الزهراني

أنس محمد عثمان السليمانعبدالرحمن فهد عبدالرحمن بن غنام

محمد عبشان محمد عبشاناحمد محمد يحي مهدي

محمد عمر سليمان المشيقحخالد محمد علي آل سعد القحطاني

حمد خالد ابراهيم المرزوقيعمار ياسر عطيه الرداد الغامدي

مشاري عبدالرحمن مشارى الروميرعد عبدالعزيز احمد الزهراني

بندر ابراهيم عبدالله السليمانفالح محمد حزام القريشي السبيعي

سلمان سعود غازي الشويبابراهيم خلف زيد الخلف
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محمد عمر محمد ناحل الحربيخالد ملحق مشيري الرفاعي الغامدي

ابراهيم حمد ابراهيم الجبرينمشعل حمود علوش السحيمي القحطاني

ناصر محمد ناصر بن بديععامر علي عامر علي آل فروان البارقي

عبد االله محمد عبدالله ال عالي القرنيصالح ناصر الحميدي السموحي المطيري

مشاري خالد ناصر ابو دجين الدوسريمتعب نايف متعب الجبرين

حسين طالل حسين السبيعيصالح عبدالله صالح الدهام

فهد منصور فهد الربيعانابراهيم عبدالرحمن ابراهيم االمير

أنس صالح علي الشمرانيفيصل خالد عبدالله العوفاني
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بدر صالح عبدالله القرشي الزهرانيمالك حسين احمد الجهالني المالكي

عبدالعزيز محمد علي السالممشعل عبدالله احمد البشيري الزهراني

عبدالله خالد عبدالله الرميحينايف مبارك هديان آل هديان

تركي صالح حمد المحسنعبدالمجيد محمد علي الكريزي المطيري

تركي سليمان عبدالله الدهشعبداالله حمود علي اللحيدان

سلطان عبدالرحمن محمد بن جويرمشعل احمد عبدالمحسن الخيال

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن التركيسعد عبدالعزيز سعد الجالل

عبدالرحمن محمد عبدالله البانيعمر ابراهيم محمد المعمر
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ابراهيم خالد على آل حميدانإبراهيم ناصر عبدالعزيز المحارب

خالد عبدالله ابراهيم الدعيدعماجد سعد بريك القرني

مشعل عبدالله سليمان السليمانفهد عبدالمحسن عبدالعزيز ال عبيد

سلطان صالح زوبع االسلمي الشمريمحمد علي احمد ال زنان الزهراني

عبدالله ماجد عبدالله النظاريعبدالعزيز سعود علي حميص التميمي

ريان عبدالرحمن محمد اليوسففارس عبدالعزيز محمد القرناس

محمد ناصر محمد الدرعاني الشهرانيمحمد عبدالله مدرهم القحطاني

فيصل فهد عبدالمحسن العوفي الحربيعبد المحسن ابراهيم محمد البرادي
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مشاري عبدالعزيز مشاري الهزانيمحمد عبدالعزيز ناصر الصالح

محمد حمدان براك الهجله المطيريسعد عوده سليمان الجحم البلوي

مقرن بدر مقرن المقيرننواف ابراهيم عبدالعزيز الشبيبي

وليد محمد جبران الحربي الفيفيمحمد عبدالكريم حمد الناصر

نواف فالح فراج الدهيمان السبيعيفيصل إبراهيم عبد العزيز الحامد

فيصل يحى علي السفيانيعبدالله ابراهيم عبدالله الحنيطة

فيصل سليمان تركي الرويليخالد سعد سالم العازمي العتيبي

مشاري فهد ابراهيم المفيزحسان ممدوح حسين ولدعلي العنزي
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عبدالله فهد عبدالله الماضيعبدالله خالد عبدالله الهزاع

سعد راشد سعد ال صفيانتميم عبدالله عبدالله العبداللطيف

محمد مشعل احمد بازهيرعبدالله سعد محمد ال عايض العلياني

أحمد عبد الله زيد الشعالنسلطان سالم سعيد مريشد

عبدالعزيز عطوان مبرد الشمريمؤيد محمد محمود الشاعر

عبدالوهاب علي عبدالله الهويرينيسعود عماش عفات العنزي

فهد تركي محمد بن سعود ال سعودمهند صالح مدشل الحارثي

حمد علي حمد النوشانمحمد علي جبران الشهراني
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معجب علي معجب الحنيفي الشهرانيعبدالله منصور عبدالله الحميدي

مهند عبيد حامد الرحماني البقمينواف سعود حسين زارع

عبدالله عبدالرحمن علي ال مغرم االسمريصالح عادل حسن بوعائشة

االمير فيصل مشعل مشاري آل سعودمحمد نزار سعيد حباب

عمر صالح عبدالله الصالحعبدالعزيز سعيد عبدالله القحطاني

محمد عثمان محمد الحليلهفيصل عبدالله مشرف العمرى

عبدالعزيز علي محمد الشاميطالل حمدان عبدالعزيز ال نزهان

مهند عبدالله موسى الموسىعبدالمجيد محمد صالح الصويان
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435108292435108605
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي عبدالعزيز محمد المليكيفيصل عبدالله جهيم الزمامي

بندر فهد عبدالله العتيبىمحمد حمد محمد ابوحيمد

ايمن عبدالله ابراهيم الجبيريإبراهيم ناصر إبراهيم دهمش

فيصل عبدالله محمد الجلعوداالمير نايف عبدالله سلمان ال سعود

عبدالعزيز بندر صلبي السويطمحمد احمد سليمان الحمد

عبدالعزيز عثمان عبدالعزيز العثمانمحمد عثمان عبدالله ابابطين

مشعل عبدالعزيز ابراهيم الهمالنعبدالعزيز بندر عبدالرحمن بن معمر

االمير محمد فيصل بندر آل سعودزياد سعود رشود الجاسر
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رقم الطالب :رقم الطالب :

436102012436102244

436102372436102495

436102795436102857

436103146436103248

436103473436104332

436104385436105070

436105649436106196

436106266436106579
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد نجر مقعد الزيادي العتيبيتركي عبدالله عبدالرحمن الشعيفي

عبدالله عبدالعزيز سالم المشخصاحمد علي شيبه هبه

صهيب عبدالعزيز عثمان البجاديفارس حوران ابراهيم الفدعاني العنزي
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الحقوقالحقوق
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 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 محمد راشد محمد الشهري سعد فالح سعد الرشيد

 عماد عبدالله علي البطاح احمد محمد خلوفه األحمري

 احمد سعيد محمد الكناني الزهراني مؤيد عبدالعزيز محمد الجمعي

 عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الجبرين عبدالعزيز احمد خلف الراشد

 محسن بدر محسن النفيعي العتيبي محمد علي محمد الغامدي

 فيصل عبدالعزيز سعد بن دالك فيصل فهد عبدالعزيز الزيد

 عبدالله فهد عبدالله السيف عجالن عبدالرحمن سليمان العجالن

 محمد صالح محمد القربان راشد عبدالله راشد الحمالي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية

العلوم السياسيةالعلوم السياسية
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432101503432110312

433104910433106479

434102714434105869

434108429434190075

435101161435102139

435105087435105327

435105627435106543

435160131435190177
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 سعود عمر سعود العماني فيصل سليمان براهيم المقبل

 سعد علي عريج الحظبي فيصل فهد ابراهيم العروان

 محمد يوسف محمد الرشيد فيصل منصور محمد الشقحاء

 احمد صالح محمد الخليفه بسام ناصر دهام الدهام

 عبدالرحمن احمد ابراهيم الجويسر عبداالله منصور عبدالله الميمون

 ابراهيم فهد ابراهيم الحايك تركي فايز الفي الزيادي العتيبي

 فيصل عبد الله صالح الخليفي محمد عبدالمحسن محمد الكثيري

 سعود مليح عشان الفدعاني العنزي محمد فهد عبدالله آل دليم القحطاني
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التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

436100239436100271

436100843436101508

436104686436105806

431114118432103277

432108314433100779

433102791433104662

433105160433106329

433106867434102875
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 يوسف مناحي موسي العوني المطيري عبد الرحمن سعد عبد الله الخنبشي

 عبدالملك سعد حامد المطرفي خالد حسين حميد السبيعي العنزي

 فيصل صالح مدلج الدخيل ماجد مرزوق قعدان النفيعي العتيبي

 سعد فهد ناصر أبودجين عمر عبدالله عبدالعزيز البواردي

 جزاء متعب عبدالله العصيمي ثامر عواد محمد الفقيري العنزي

 عبدالعزيز ماجد حمد الكثيري عبدالعزيز محمد مضحي الولدعلي العنزي

 عبدالله سعد ابراهيم الجبيري محمد رضوان محمد الرجيعي

 سلطان علي عبدالله المورقي العتيبي خالد سليمان راشد القنيه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الحقوقالحقوق
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

434105018434105263

434106317434107710

435100066435101218

435101898435102156

435102227435102532

435102675435102779

435103334435103375

435103549435103963
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 خالد معيض تركي المقاطي العتيبي حمد زايد حمد بالحارث

 سعود علي سويد العمري ماجد عبدالعزيز حضيري الرويلي

 محمد علي محمد العندس عبدالعزيز وليد عبدالله آل داعج

 تركي فهد ضعيان باين العتيبي محمد سعد مشبب ال سعد

 ابراهيم عبداللطيف ابراهيم الموسى راشد مشاري راشد المشاري

 تركي عبدالمحسن سلمان بن سحيم نواف سلطان محمد الطيار

 بدر سلطان بندر الدويش محمد ابراهيم محمد الحوطي

 فيصل صالح سالم الفالسه عبدالعزيز سعود علي العميري السلولي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الحقوقالحقوق
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105220435105417

435105429435105460

435105506435105749

435105823435105856

435105988435105991

435106233435106268

435106500435106691

435106788435106851

٣٧٠



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عواض مطلق عواض العفاسي المطيري يوسف وليد يوسف السويل

 راكان خالد ركف الركف عبدالملك عوظه علي العياشي الزهراني

 عبدالله سعود محمد البشر فيصل حسين صالح معشي ال هتيله

 نواف سعد عبدالعزيز العسكر سعد ابراهيم عبدالله بن سميح

 المثنى محمد علي الحربي سعود عبدالله جلوي الحربي

 فيصل محمد حمد الوتيد سليمان عبدالله محمد البصيص

 زياد حمود محمد البازعي سيف احمد سيف السيف

 ابراهيم فهد ابراهيم المرشد عبدالعزيز يوسف ابراهيم الوتيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

435106874435106999

435107067435108293

435108327435160061

436100240436100355

436100875436100878

436101841436101968

436102058436102250

436102347436102375
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 طارق عبدالعزيز سعيد آل صمان محمد فهد عبدالله بن عثيمين

 عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الدوسري عبدالرحمن فهد سعد بن جليل

 مشاري عبدالرحمن صالح العريض محمد فهد محمد الحماد

 فراس عبدالعزيز عبدالله الشعالن سامي سعيد عبدالله الشمراني

 بدر يوسف محمد القبالن طالل احمد عبدالرحمن السحيم

 سلطان فهد غازي الحربي حسام عبدالله راشد التميمي

 ممدوح متعب مفرح العتيبي فهد خالد عبدالعزيز الهذيلي

 عبدالعزيز فهد عبدالله الحبيش عبدالله عبدالرحمن محمد بن باز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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436102391436102422

436102874436102889

436103038436103252

436103365436103523
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االسم :االسم :
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 عبدالعزيز صالح سعود العوين علي محمد علي القدادي

 عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز داغستاني عبدالعزيز صالح عبدالله المرشد

 مجاهد سعيد عجب خجيم القحطاني دحام ادهم صالح الشامي

 عبداالله علي جاسر الشايع محمد احمد خليف السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق
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436108210436160313

٣٧٣



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

خالد سعد محمد المطيريعبدالمجيد سعد محمد بن حسين

احمد يوسف ناشي الغارابراهيم محمد عامر ال المصلب الشهري

يوسف فهد حوري الكردوش العنزيعبدالله احمد محمد الحماد العنقري

سامي برك عبد احمد بن سلمانالهادي كمال الدين حسين الطاهر

محمد صالح محمد العنزي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

432101118432102323

433104705434100243

434103781434104402

434107904434108153

434108367

٣٧٥



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٣٧٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله موسى سعد بن خنجرطالل نهار خليوي الهمزاني الشمري

عبدالمجيد بدر مفلح العتيبيبدر علي دبيس العمور الخالدي

محمد رجب تاجي احمد خالفسعيد عبدالله سعيد باوزير

زياد عبدالسالم ناصر الصفاراحمد عبدالله سعيد الشهري

سهيل أحمد سهيل خلفمحمد عواض حزمي الدعجاني

عبدالله محمد غازي الدهمشي العنزيمحمد عبدالمحسن عبدالغني بن نفيسه

احمد عايض علي الشلويعبدالله عبداللطيف عبدالله الحسين

عبدالمجيد حسين حمد ال العمياء الشهرانييزيد محمد نعمان الحاج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100575434100842

434103906434104445

434106356434107901

435100101435100292

435100408435100447

435100540435100560

435100673435100703

435101007435101288

٣٧٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل عبدالعزيز ابراهيم الشايعابراهيم سليمان محمد الفنيس

ماجد عبدالله نقيان السعدوني المطيريعبدالرحمن يعرب يعقوب الباللي

فهد حميدان ناصر الشمرياحمد عبدالعزيز جمعان عجارم

معاذ عبدالله عبدالرحمن الشهوانناصر سالمه ناصر الحريص

سلطان ظاهر الطرقي المضياني العنزيعبدالقدوس عبدالرحمن ابراهيم المطرودي

عبدالعزيز غيث عسل آل غيثعبدالمحسن عبدالحميد حسن السعيد

مشاري محمد صالح المدينيعبدالله سعد مبارك الدوسري

فاضل سعيد فاضل العمريمشعل تركي عبدالعزيز الفوزان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101460435101488

435101569435101720

435102249435102340

435102536435103197

435103460435103574

435103649435103860

435103898435104097

435104391435104455

٣٧٨



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي احمد علي ال مزهود الغامدياحمد صالح احمد باداود

طالل عبدالواحد محمد الرزقيعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن المعثم

بدر سليمان عبدالمحسن الرويشدمحمد فواز محمد العشيوي

فهد ناجي فهد الحقبانيمحمد علي محمد ال رافع الزهراني

خالد عيد محمد الروقي العتيبيعبدالله خالد عبدالله بن ربيعه

عبدالرحمن فايز محمد السويدخالد حمد عبدالعزيز العزاز

احمد يوسف وضاح محمد طشيشمعاذ محمد موسى ابوالحسن

فيصل عبدالله رباح خياري الرشيديعبدالرحمن عوض فرحان الشعري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

دكتور صيدلةعلوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104507435104687

435104788435104974

435105006435105105

435105170435105199

435105797435105876

435106104435106276

435106844435107307

435107882433100139

٣٧٩



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ ناصر علي الزريرعائض سعد سعيد القرني

فيصل سعد محمد الجضعيمحمد عبدالرحمن محمد الخضر

تركي عامر عمر هالبيعبدالعزيز وصفي علي حرب

مهند احمد محمد بازرعهطالل طميش معاشي السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102618434100159

434100708434101635

434103267434106229

434106660434106857

٣٨٠



 

 

 

 

 

 

 الصيدلةكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٣٨١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 فيصل تركي ابراهيم الهديرس عائض مفلح عايض العتيبي

 خالد محسن محمد العتيبي محمد خالد محمد الخليفه

 عبدالرحمن سالم خلف الحسني العنزي عبدالمجيد سعد فهران األسمري

 بدر محمد خضر الشمالني العنزي عبدالرحمن سعد عبدالرحمن الرميح

 عبدالله براهيم رجاء العبدلي العنزي نواف محمد صالح الناصري التميمي

 عبدالله محسن زيد خليفة الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

432103464433101129

433104288434100538

434101737435100521

435101054435102674

435106351435106445

435107885

٣٨٢



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٣٨٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزن عبدالرحيم ابراهيم العقيليفراس محمد عبدالقادر الحبشي

فواز سليمان ابراهيم الشريففيصل عبدالرحمن عبدالعزيز الداود

عبدالرحمن راشد عبدالله المقرنسطام عادل مرزوق الناصر

خالد احمد سعيد الغامديسعود حيان محمد جابر

عبداالله عبدالعزيز ابراهيم المزروععمر عبدالرحمن عمر البراك

وليد محمد مطلق المطلقمالك احسان احمد عرنوس

عبدالعزيز محمد ناصر العجاجيفيصل محمد عثمان البرجس

عبدالعزيز سعد عبدالله الرشيدسعيد فالح سعيد آل ثواب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة المساحةهندسة البترول والغازالطبيعي

هندسة مدنيةهندسة المساحة

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

429102394430102174

430102583430106521

428109827431104574

431105388430104280

430105279433100813

433102496433104460

434100122434100563

434100739434101201

٣٨٤



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز امجد عيسى ابوعمارهعبدالله صابر عواض المطيري

سعد حمود مطلق العتيبيصالح سعود صالح الحوتان

محمد عبدالرحمن محمد الحزيميعبدالله عبدالعزيز عبدالله الشعالن

عبداالله فهد محمد ال جبريننايف عبد العزيز عبد الرحمن الدريبي

أحمد عبد العزيز نعسان السالمهعبدالرحمن محمد عبدالله اللحيدان

احمد محفوظ عبدالله عمر باحليوهعبدالرحمن محمد فرحان قمحان

سالم محمد صالح  باطوقفهد عبدالعزيز محمد العبادي

صالح خالد فايز الغبيني العنزينايف خالد محمد الجميلى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101221434101360

434101721434102420

434102749434103450

434103534434103653

434103854434106530

434107942434108146

434108166434108168

433102564434100384

٣٨٥



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يوسف عبدالعزيز على العجالنعمر محمد عبدالله القحطاني

احمد ماهر انور محمد عبدالعزيزعبداالله عبدالله عبدالرحمن الشريف

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العمريفيصل مشبب سعيد ال مصطفى األحمري

محمد سليمان عبدالله الخليلياسر عبدالله احمد الشراوي الخثعمي

خالد فيصل  العثمانصالح احمد صالح الفريح

خالد صالح محمد الشريانيزيد سليمان ابراهيم الشاوي

خالد وليد عبدالعزيز العجالنطارق خالد عبدالرحمن الفوزان

احمد عبدالعزيز عبدالرحمن بن ربيعهسعيد محمد سعيد ال حبييب العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100520434101907

434102063434102160

434102936434104394

434104626434104974

434105467434107802

434108317434108327

432108318433103793

433108220434100691

٣٨٦



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالعزيز ناصر الصقعبيعبدالله محمد حافظ تركستاني

فيصل حمد هالل الحربيفهد خالد محمد الزامل

جهاد خالد إبراهيم الربيعةعبدالمجيد سليمان ابراهيم الموسى

احمد غازي ناصر الحربيابراهيم محمد عبدالحافظ احمد

عبدالعزيز محمد عبدالله العقالءسعد محمد سعد القباني

عبدالله محمد سالمين علي احمدمحمد أحمد ذياب السطام

فيصل عبدالله فهد الرويشدوليد سعيد حسن الشهري

سليمان منصور محمد الوهيبيطارق عبدالعزيز نصر آل طالب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101434434103904

434104580434104590

434105080434106644

434107974434100414

434103208434103990

434105490434108092

432101272432103907

432104185432106354

٣٨٧



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل راشد يعقوب الدريهمأسامه مفتاح الحق أحمد حسين

خالد حمد عبدالعزيز العجاجيعبدالعزيز محمد عبدالرحمن الصقير

ريان براك سعد البراكناصر احمد محمد العبدالقادر

فراس عبدالعزيز عبدالرحمن آل سليمان العمريفيصل محمد راشد بن جساس

صالح عبدالرحمن صالح المفيريجعمار ياسر حمود الطويرقي

سليمان عبدالرحمن عبدالله المسندعبداالله هشام محمد ال الشيخ

سليمان ابراهيم أحمد الفريحعبدالمجيد محمد عبدالعزيز الحماد

عبدالرحمن عبدالله علي القناصتميم ابراهيم فواز آل راشد التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100060433100500

433101524433102185

433102550433102881

433105359433108206

433108208433108216

434100012434100126

434100326434100630

434100921434101177

٣٨٨



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي محمد مهلهل الحربيعمر عبدالعزيز عبدالرحمن العقيل

مشاري علي عبدالرحمن العرينيابراهيم عبدالله محمد البازعي

عماد جبران محمد بهكليخالد عبدالرحمن عبدالله الشويمان

عبد الرحمن حامد إبراهيم العميرغيث عبدالرحمن عبدالله السديس

محمد سعد محمد الناهضعبدالرحمن إبراهيم عبدالله البسام

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الحزيميسلطان ناصر سعود الخليف العريفي

محمد حسن عبدالرضا بوعليفهد سعد محمد ال بكره القحطاني

فهد محمد عبدالله الثوينىعبدالله عبدالعزيز ابراهيم بن طالب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101942434101991

434102635434102989

434103496434104020

434104135434104443

434104556434104774

434105147434105971

434106150434106262

434106392434106459

٣٨٩



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداالله ناصر محمد الدرعاني الشهرانيعلي صنداح حمود السهلي

عبدالرحمن محمد ابراهيم الوابليزيد عبد الله محمد بن جردان

سعود عبدالعزيز فهد بن ثنيانعلي فهد علي الشقحاء

سالم مفرح سالم الدهمشى العنزيصهيب غياث فايز الدرسوني

عبدالله ماجد راضي الراضيعبدالعزيز منصور عبدالعزيز العسكر

عبدالله عبدالعزيز محمد آل صقرخالد عبد الله ابراهيم الحقيل

خالد عبدالله حمد العوهليمشاري عبدالله مشاري الراشد

مشاري عبدالصمد هالل الوعيري السلميعمر سليمان صالح الربيش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434108310434108377

434108388435102269

432101171432105800

433100166433104160

434102845434103754

434105580434105937

434106144434100525

434100799434101520

٣٩٠



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد محمد عبدالله آل محمدعبد العزيز سعود عبد العزيز العريفي

محمد عبدالله بالقاسم القرنيمحمد راشد محمد بن مشاري

فيصل عبدالله ناصر الجاسرريان عبدالله محمد عبدالواحد

ابراهيم عبدالكريم عبدالله الفائزعبدالرحمن وائل عوني كنانه

تركي بندر سليمان الشايععلي عبدالرحمن علي الزير

هشام عبدالرحمن ابراهيم الشاويعبدالرحمن محمد احمد الجوهي

وليد أحمد محمد آل حسين التميميعبدالمجيد راشد عبدالله الكثيري

خالد عبدالله فهد الجبجوب المليحيفيصل عبداللطيف صالح المرشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

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 :

434102259434102607

434106286434106584

432101802432102701

433101430433102076

433102111434106626

432102659432104972

433101834433102765

433104903433105214

٣٩١



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعد محمد الجبرمحمد فهد سعود المواش

عبدالله فهد علي العمرومحمد احمد محمد السليمان

محمد سعد عبدالله ال بو خراجه القرنييوسف سعد يوسف القوفي

فارس ناصر عبدالعزيز الثوينينايف ماجد سلطان جبر الرشيد

فيصل احمد عبدالعزيز السيفمحمد عبدالله محمد العمار

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الهدلقتركي حاضر يحيى التوم

عبدالرحمن مطلق شرهان الروقي العتيبيعبدالله منصور ابراهيم الشويعر

بدر علي سعيد ال سالم  الياميفيصل حمد محمد الحرقان

التخصص :التخصص :

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 :

433105540433108300

434100282434101311

434101366434101467

434101508434101768

434102436434102847

434102858434102931

434103744434104167

434104375434105550

٣٩٢



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أحمد علي أحمد الشهريعبدالرحمن عبد الله عبدالمحسن آل الشيخ

أحمد محمد عبدالله المدبلطالل فهد طالل العريعر

محمد سعيد صالح الغامدياسامه علي عبدالعزيز العميريني

عبدالله عبدالرحمن صالح ابوحيمدعطاالله مهل عطالله الشيباني

محمد يوسف فهد النزههمشعل عبدالعزيز منصور اباحسين

مخلف عبيد شطي العنزيابراهيم حسين محمد جواحي

علي فهد محمد آل صقرمحمد جمعان عبدالكريم الزهراني

خالد محمد يحي الزهرانيعبدالله عصام عبدالله الذواد

التخصص :التخصص :

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

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434105779434106123

434106357434106389

434106535434106839

434107270434108384

432105039432106848

432107725432100808

432101559432106388

433101737433102113

٣٩٣



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عمر حمد أحمد السويلمعبدالله عبدالعزيز سعد الزمامي

عبدالعزيز خالد حمد المسعريأحمد محمد سعد العريفي

نادر حماد حمد الشدادي الحارثيمحمد سليمان تركي الرويلي

بدر صالح سالم حترشابراهيم فهد حسن العمران

حمد خالد عبدالله العيسىعبدالله عبدالمحسن عبدالرحمن بن عكرش

عبدالله ابراهيم عبدالله المليفيبالل سفيان يعقوب صالح

عمر عبدالناصر خالد داود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433102512433103338

433104252433106962

434100013434101029

434101153434102754

434103399434106479

434107361433103208

435107305

٣٩٤



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٣٩٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل صالح احمد العبوديمحمد عبدالله فوزان المسفر

فيصل سعود عبدالعزيز الدوسعبدالله عواض رجاء الحربي

صالح محمد سعيد الياميعبدالله زيد محمد ال خميس

فهد أحمد سليمان الشعيبيخلف عمر راضي الدوسري

خالد حمد سليمان الشبيليمحمد عبدالرحمن محمد العواجي

خالد راشد حمود المتروكي الزعبيتركي ماجد منصور الدريس

عمر علي محمد  الحامدعبدالعزيز صالح سالم باعطيه

اياد بندر عبد الرحمن الحلوانسعيد سعد مشبب ال سعد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةالهندسة الصناعية

هندسة المساحةهندسة ميكانيكية

هندسة كيميائيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة كيميائية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430105381431102663

431105811430108022

429105193430110416

431103230433100218

433106780434100851

434101263434104949

434108163434108167

434170340435100488

٣٩٦



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالعزيز صالح العبدالقادرمهند خالد عبدالله السراء

نواف ابراهيم عبدالعزيز العياضيعبدالله منصور عبدالله الفوزان
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التخصص :التخصص :

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

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104258435104290

435105274435105404

435105942435105980

435106005435106045

435106824435107398

435107496435170259

434105082434108145

435101364435104333

٤٠٥



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالله عابد عبد الله السعدونمبارك محمد مبارك العاصمي القحطاني

رائد زيد عبدالله الشثريعبدالعزيز احمد عبدالله الشهوان

عبدالعزيز محسن عوض العوينيوليد علي سالم القحطاني

سالم صغير مديفع الفدعاني العنزياحمد محمد فوزان الفوزان

عبدالعزيز محمد عبدالرحمن العثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435104845435106262

435160180432105018

433100554433104909

434100870435102999

435103748

٤٠٦



 

 

 

 

 

 

 الهندسةكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٤٠٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 صالح يسلم صالح النهدي عبدالعزيز نجم خلف الحمراني

 سعود عبد العزيز حمد الموسى خالد عبدالرحمن عبدالله الغنايم

 فهد عادل يوسف الفوزان تركي محمد عبدالرزاق الدويش

 عائض مبارك عايض الرحماني البقمي احمد ماجد مزروع المزروع

 معن عادل صدقه شافعي عبدالرحمن علي يحي النجيمي العلكمي

 تميم احمد عبدالله ابانمي عبدالرحمن محمد طلع المطيري

 يزيد خالد عبدالله الشثري خالد صالح محمد آل حمدان العلياني

 معاذ مصطفى كركي اللحام نايف طالل عمر طه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كيميائيةهندسة البترول والغازالطبيعي

هندسة مدنيةهندسة كيميائية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431104330428102635

429103816433106090

434100073435100119

435100665435102153

435102363435102716

435104398435104450

435106425435106546

435107532435170301

٤٠٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 راشد محمد راشد شقران الشثري سلطان عبدالرحمن محمد التميمي

 أحمد محمد أحمد الكثيري بندر صالح محمد السحيباني

 طالل سعد ابراهيم السراء محمد فهد عبدالعزيز العجالن

 يزيد عبدالملك فهد السناني عبدالرؤوف أحمد عبدالعزيز السلمان

 فهد ابراهيم محمد الباحوث فهد عبدالله سلطان السحيباني

 عبدالملك مبارك سالم آل سيف ابراهيم فهد ابراهيم بن عجاج

 جابر يحيى جابر الفيفي عبدالله خالد عبدالله ال زيد

 سلمان وائل عبدالرحمن العيسى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433108200434100873

434104042434104781

434105567435101129

435101476435101681

435103029433103222

435100975435101291

435101293435101450

435102402435103959

٤٠٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ابراهيم عبده يوسف علي عمر عبدالعزيز سريع السريع

 نواف سعد محمد الناصر عالء عبدالحميد عبدالعزيز القايدي

 نواف عثمان عبدالله الثميري سلطان هندي حجاب ال عاطف القحطاني

 سليمان تركي عبدالعزيز بن عقيل عبدالرحمن سليمان ابراهيم الموسى

 اسامه جمعان محمد الحسني الزهراني عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المقرن

 عبدالعزيز محمد عبدالرحمن آل الشيخ مشاري سبتي جزاع السبيعي العنزي

 احمد عبدالعزيز منصور ال منصور عبدالمجيد فهد عبدالله العبيد

 عبدالله مرشد عبدالله العثمان فيصل عبدالرحمن عبدالمحسن الزامل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104090435107399

434106686435100614

435101710435101746

435101946435101962

435102266435102545

435102769435102964

435103280435104072

435104096435104524

٤١٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 حاتم مساعد ناصر آل فروان العلياني ابراهيم موسى ناصر النجدي

 رشاد عبدالعظيم رشاد محمد سليمان محمد محسن عبود باقيس

 احمد جمال عوض برك التميمي عمر حسن علي الدريملي

 راشد خالد راشد السليمان معاذ عبدالعزيز علي الصنات

 فهد ناصر فهد الهذيلي زياد ثقل سالم اليابس العتيبي

 مشعل محمد عثمان العبيد احمد بندر احمد السلبود

 عبدالله محمد علي الوهيبي أسامه سالم محمد ال مسعود الغامدي

 حاتم عبد الرحمن خاتم الكناني الزهراني ناصر علي محمد المنصور

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة البترول والغازالطبيعيهندسة كهربائية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105711435105857

435107497435107585

435107593434108143

433100203433106466

433108204434100784

434100858434101381

434101715434101729

434103210434104243

٤١١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن ال مسعود القحطاني محمد عبدالرحمن محمد الحناكي

 حاتم صالح محمد الخليوي عبدالله صالح عبدالعزيز السديس

 حسين ناصر حسين آل الحارث هيثم ناصر حسين آل الحارث

 خالد عبدالله حمد خرفاش السبيعي عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الولماني الدوسري

 محمد ابراهيم السالك الشيخ عبدالله زهير صالح آل حوت الغامدي

 عبدالله فهد تركي الرمال الشمري فراس عبدالله حمد العليان

 صالح جزاء صالح المساعيد العتيبي مساعد سلمان مساعد العصيمي

 عبد العزيز محمد علي آل الشيخ عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الجالل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104274434104778

434105401434106880

434107793434108089

435100375435100443

435100553435100566

435100967435101564

435101830435102104

435102383435102434

٤١٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ريان محمد عبدالعزيز العيسى محمد عبدالله محمد السماعيل

 عبدالرحمن بدر سكيت السكيت فهد عيضه ساعد العبيدي المالكي

 نواف محمد سعيد أبو هتله محمد عبدالله امبارك آل صالح الزهراني

 عبدالله ابراهيم عبد الله الصفيان حمد بدر عثمان أبوحيمد

 مشاري أحمد عبدالله دعباس عبدالعزيز ناصر حمد الدليمي

 صالح حمود صالح الكنعان عبدالله حمد عبدالله المنيف الوهبي

 مؤيد احمد عبدالرزاق بافرط هيثم محمد ناصر الشهري

 طالل محمد نزال العنزي عبدالعزيز علي منصور قائد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103363435103841

435103947435104343

435104464435105032

435105178435105468

435105595435105928

435105950435106170

435106223435107570

435107844435107881

٤١٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 محمد سعد محمد فليح سلمان فهد عبد الله النويصر

 خالد سعد عبدالله القحطاني ياسر احمد محمد المصعبي

 سليمان محمد عبدالله الكليبي يزيد محمد عبدالعزيز االحيدب

 محمد عبدالله ابراهيم السويدان عبدالرحمن سعيد مشبب الدبيس القحطاني

 معاذ عبدالرحمن جريد ال جريد عبدالملك سعد محمد بن نامي

 ماجد عبد الله سليمان الحايك عبدالله مسفر عبدالله العرجاني

 نواف نمر نايف السبيق العتيبي عبداالله عبدالله حسن الضعيان

 عبدالله عوض معيض آل شايعه القحطاني زبن عبيد مشعان العضياني العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة مدنيةهندسة ميكانيكية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107893435108556

435160156434102230

435104244433100266

433104456433106650

434101490434101538

434101687434101898

434104216435100246

435100555435101576

٤١٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالرحمن محمد روضان الشايعي فارس سفر علي ال مريح الشهراني

 عبدالعزيز عبدالله محمد العثمان تركي خالد عبدالله الشبالن

 خالد مبارك صالح بن ماجد فهد شايع محمد آل خميسة

 عمر مبارك أحمد باصويل عمر عبدالله عمر الصقهان

 عبدالعزيز نايف عبدالعزيز التركي ناصر عبدالمحسن احمد الرميح

 خالد بداح ناجي الدوسري عبدالله خالد عبدالعزيز المقبل

 عمر علي محمد العصيمي عبدالله منصور عبدالرحمن القفاري

 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الخريف معتز خالد عبدالله الحارثي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة مدنيةهندسة مدنية

هندسة المساحةهندسة مدنية

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

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 :

435101935435104105

435105125435105238

435160190432104613

433105007433108245

434100108434100609

434105909434108314

434101494434102685

434102974434103193

٤١٥



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالله سعد عبدالله الفواز اصيل عبدالرحمن محمد باعبدالله

 عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العبداللطيف صالح أحمد صالح بابليل

 صالح ابراهيم صالح مصيبيح نواف فهد ابراهيم الشهيل

 سعد عبدالله سعد العروان ابراهيم احمد منصور الزامل

 أحمد بسام أحمد البشر عبدالعزيز سلمان محمد العيسى

 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد البدر عبدالعزيز محمد عبد العزيز الناهض

 علي فواز احمد المديني احمد ثواب عبيدالله هضالء النفيعي

 عبدالله سعد عبدالله الزكري محمد سالم زيد العديلي

التخصص :التخصص :

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 :

434103342434104953

434107970435100308

435100586435100672

435100784435100971

435101142435101580

435101823435102163

435102822435102886

435102930435103333

٤١٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 خالد مفرح سالم الدهمشي العنزي عبدالعزيز أبوبكر صالح باسلم

 عبدالله احمد عثمان الصغير ريان عبدالعزيز عبدالله الماضي

 عبدالرحمن سعد رشيد الخثالن باسل خالد محمد الهالبي

 اسامة حسن صالح الجربوع عبدالرحمن سليمان حمد الميمان

 عبدالرحمن مازن ممدوح جمجوم صالح مروان صالح الركف

 يزيد سعد سفر بن شريه سلمان وليد سلطان السلطان

 محمد فهد محمد الملحم عبد الله أحمد عثمان المزيد

 سعد ناصر سعد بن نصبان أنس عائض عبدالله الكعبي العمري

التخصص :التخصص :

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

هندسة كيميائيةالهندسة 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 :

435103362435103793

435103988435104042

435104118435104650

435104799435105845

435105921435105936

435105945435106366

435106441435106526

435106956432101361

٤١٧
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالله صالح صياح المطرفي العنزي وليد سليمان عبدالله المديميغ

 مهند ابوبكر محمد باهرمز عبدالعزيز خالد عبدلعزيز النويبت

 اشرف رزق سعيد سالم قندوس سالم سعيد هيثم بامرضاح

 علي غازي عبدالله عامر بن سعدون شداد سالم احمد الحامدي

 محمد خالد محمد البطحي محمد عمر محمد حسن بايزيد

 عبدالرحمن عبدالمحسن صالح المصيبيح فراس عبدالله علي الحمدان

 أحمد حسن محمد باعقيل راكان مبارك محمد الخنفري القحطاني

 محمد مسعود عبدالله آل منصر معاذ عبدالله برجس الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100378433101745

434106406434107934

434108150434108152

434108157434108160

434108161435100139

435100376435100837

435104251435107784

436103606432102058

٤١٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 عبدالعزيز ابراهيم عبدالرحمن الطاسان هايل عوض علي بن ظفره

 عبدالعزيز منصور عبدالعزيز السماري عبدالهادي زايد سعيد الزهراني

 سلطان فهد عبد الله بن صالح خالد نياف عايش المشرافي المطيري

 يوسف عبدالرحمن علي البقماء ريان عامر ظافر الشهري

 فيصل خالد صالح الغنام محمد علي نعمان مهيوب

 مهند حمد مطر الغنامي عبدالملك علي محمد النفيسة

 عبدالله احمد محمد آل الشيخ حمزة بدر عوض الجابري

 عبدالرحمن ابراهيم سعد الوداعه اليابس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

432106651433101986

433106115434100547

434102527434103209

434106171434107930

434107941435106224

432102291433106119

434107946435101832

435102299

٤١٩



 

 

 

 

 

 

 األغذية والزراعةعلوم كلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٤٢٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم بدر راشد الغانمفيصل خالد ابراهيم بن دايل

عبدالمجيد عبدالله راشد المهداني القحطانيسلطان علي محمد الشهري

عبدالهادي عبدالله هادي العجميماجد سالم سفر الغامدي

حمد محمد برجس الناصرعبدالرحمن فهد مقعد العتيبي

أحمد عبد الحميد صالح الجاسرمحمد سليمان محمد الجاسر

محمد ناصر محمد الناصراحمد عبدالله جابر الثبيتي

فارس ابراهيم عبد الكريم المسلممحمد سعد ماجد الماجد

فارس ظافر مانع آل نازح القحطانيمحمد سالم مسعد النفيعي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

وقاية النباتوقاية النبات

وقاية النباتوقاية النبات

علوم األغذية وتغذية اإلنسانوقاية النبات

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 :

431101527432102748

434103750434170055

435105357431114153

432106259433114196

434101668434101741

434102322434102498

434102522434102953

434103127434104185

٤٢١



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله خالد عبدالله الزيرعبدالله سعود ابراهيم الشامان

سعد محمد سعيد آل نمصه االحمريسعود عبدالمحسن عبدالله بن جديد

يوسف مشاري عبدالله بن تويمعبدالرحمن علي محمد العتر

خالد عبدالعزيز محمد الجهنيفهد عبدالعزيز علي اليوسف

عمر عبدالله عيسى الخليفخالد سعيد صالح العلياني

محسن علي عبدالرحمن المحسنياسر مساعد سعد الدريس

فيصل مبارك عبدالله الدوسريسعود عبدالعزيز محمد ابودجين

عبدالله عبدالعزيز محمد العجالنمحمد ناصر عبدالرحمن العريفي

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 :

434104605434105660

434106208434106741

434108406435100227

435100332435100861

435101281435101582

435101999435102101

435102332435102489

435102805435103035

٤٢٢



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح عبدالله صالح العمري الزهرانيمحمد صالح محمد المحارب

عبدالله حسن عبدالعزيز الشليلصالح محمد صالح ال مهدي الشهري

ناصر فهد ناصر العصيميطالل خريص حمس العصيمي

فارس فهد عبدالله عبيدعبدالعزيز سالم مشرف آل مغلف الشهري

عبدالعزيز علي سويد السويدعبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الراشد

عبدالرحمن هالل ناصر محمدابراهيم محمد ابراهيم العريني

خالد محمد  الزعبيسيف يحي علي الشعوي

عبدالله يوسف عبدالله القبالنمحمد حسين حمود الحسني العنزي

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 التطبيقيعلوم 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 :

435103314435103511

435103718435104065

435104742435104796

435104885435105042

435105373435105622

435105755435106134

435107407435108417

435170342432104441

٤٢٣



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سالم مطلق الداحسعبدالرحمن رشاد محسن العويني

عبدالمجيد سامي فريج البارقيعبدالله عبدالمحسن عثمان الشبانه

نصر عبدالله صالح الناخبياحمد محمد شيخ بن عمر باوزير

ماجد عبدالله محمد العنقريعبدالعزيز عمر عبدالعزيز العمر

عمر عبدالعزيز داحس الجالجلراكان عبدالرحمن موسى بن طعيس

عبدالرحمن محمد غانم الدغيلبي العتيبيعبداالله ابراهيم داحس الجالجل

فيصل عبدالرحمن فوزان البليهدحسام عبدالله مستور ال فائز القرني

راشد عبدالله راشد القحطانيعبدالرحمن خالد رشيد الرشيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

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 :

433114117434100951

434102977434103121

434104250434108165

435100209435100212

435100881435101473

435101474435102267

435102382435102415

435102723435103137

٤٢٤



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد مشبب صالح المدهشعيسى عبدالله عيسى بن جساس

محمد خالد عوده اللييفهالبراء حسن مبارك البادي

مصعب سامي عبدالله الخليلبدر فيصل محمد الضوي

نايف مطلق معلث الضليعيحسين احمد عبدالحي جلو

سعيد عبدالله سعيد الشهريعبدالله محمد عبدالله السلطان

مطلق نايف مطلق العجميعبدالله عبدالرحمن عبدالله آل حماد

فيصل عبدالله عبدالرحمن الناميفهد خالد فهد الروضان

نايف علي محمد ال خفير القرنينواف عبدالله دخيل الحميضي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةاالقتصاد 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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103372435103677

435104071435104462

435104785435106294

435107306431102845

432100414432103267

432104812432107452

432108295433104904

433106001433107150

٤٢٥



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح خالد صالح الصراميعبد المجيد محمد احمد الغريبي

فيصل سند عبد الله الحصينيعبدالرحمن موسى حسن الغامدي

طارق عبدالله محمد النفيعي العتيبيمحمد ناهس جالل الفرم

طارق عبداللطيف عبدالعزيز المغيصيبناصر سامي ناصر المسعود

عبدالمحسن خالد احمد الضويلعحسين علي عبدالقادر دبه

سلمان صالح محمد العيدمحمد خالد محمد الزامل

صالح يوسف عبدالرحمن اليوسفرائد حمد مسعود اللحيدان

احمد صالح عبدالله الهمشهيثم أحمد محمد القرعاوي

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

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 :

434100489434100600

434101299434102903

434104047434104145

434105016434106467

434107537434190663

435100352435100416

435101951435102662

435102724435105362

٤٢٦



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

تركي ناصر عبدالرحمن القنعيرمشعل علي محمد الشعيبي

عمر احمد عمر باحشوانسلطان عبدالعزيز سلطان المرمش

يوسف عبدالله جمعان الحرقان الدوسرينواف عبدالله سليمان الدليالن

عبداللطيف محمد عبدالله العبدالوهاب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

االنتاج الحيوانيالعلوم في الهندسة الزراعية

االنتاج الحيواني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435105476435105514

435106011435107491

435170202435100972

435105329

٤٢٧



 

 

 

 

 

 

 األغذية والزراعةعلوم كلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٤٢٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعد ناصر المطوعحاتم عبدالسالم ناصر يزيد

عبدالله فهد عبدالله بن زعيررائد عبدالله عبدالعزيز العبيد

عبدالله عبدالرحمن  عمرعناد عبيد عناد العنزي

يعقوب رجاء هليل الفهميعبدالرحمن عبدالله راشد العميره

خالد فهد محمد آل شبرمحمد عبدالله محمد الحقباني

وائل محمود خلف الفدعاني العنزيمحمد منصور محمد بن خصيب

عبدالمجيد خالد محمد بن عتيقصالح حبيش حوحي العنزي

يزيد عبدالله عايض المرزوقي البقميعبدالله سليمان محمد بن فارس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107167434107129

435103577435104262

435106306435107826

436101412436101813

436102664436105844

433104469433107185

433107643434190015

435100149435100159

٤٢٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن سليمان محمد الجاسرريان محمد عايض عمر ال عايض

مطلق نيف سعد الرويسفيصل عبد العزيز علي السبهان

تركي احمد علي الرزقانعبدالمالك عبداالله احمد بن علي

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الزايديمحمد يحى محمد السويلم

ربيع فهد ربيع الربيعاصيل عصام علي فيومي

عبدالمجيد أحمد علي السيد الزهرانيصالح فايز صالح الشمالني العنزي

عبدالوهاب علي مرعي آل بن نوره العسيريابراهيم عبدالله ابراهيم الهويشل

عبدالعزيز محمد  شيخ عبداللهطارق عامر علي الميموني المطيري

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 :

435100421435101489

435102330435102374

435102664435103247

435103269435103604

435104349435104948

435105164435105405

435106207435106361

435107036435107899

٤٣٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم وليد عبداللطيف الشبيكيمحمد عبدالله عبدالعزيز المهناء

أحمد سعد أحمد آل صقرمعاذ محمد عبدالله المواش

زامل محمد مقرن الزاملنواف طارق محمد بن طالب

احمد منصور عيسى االحمدسعود عبدالعزيز علي الجدعان

كمال علي جبران مجمميعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الغرشي

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن العقيلعبدالكريم محمد حمزه المعلم

ابراهيم محمد ابراهيم الداعجسلطان عبدالرحمن محمد بن الشيخ

عايض محمد عايض الغثماءعلي محمد علي بن مطرب

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

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

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 :

436101719436102538

436102719436103046

436103515436104249

436106548436170069

432101138432104130

434106689435102069

435106114436100134

436100518436101337

٤٣١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله خالد البشريمشاري سلطان جريد الجريد

خالد ابراهيم عمير التماميخالد مسعود بداح القحطاني

البراء حسن جمعان الزهرانيمحمد فايز محمد الفائز

معاذ عبدالله موسى كعبيخالد دغش عرمان السهلي

رائد صالح محمد ابالحويلعبدالعزيز خالد ضيف  الله السعيد

بدر عبدالفتاح مبروك مباركسلطان سليمان عبدالله الشنيفي

احمد زياد احمد الكنهلاحمد عليوي حمد العرجاني

عبدالله علي سعيد ال سوده القحطانيحسام محمد مقبول آل سليم العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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 :

436101549436102076

436102351436102772

436103213436103546

436104194436105612

430106081432108298

433105119434107336

435100994435102119

435103140435105680

٤٣٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ياسر عبدالله عبدالرحمن الزيرمحمد محمود  عبدالقادر

طارق عبدالله محمد القرنيحسين عبدالله محمد الهزاني

عبدالعزيز مسفر محمد الزهرانيعمر عبدالله خلوفه االحمري

عبدالله صالح عبدالله بن احمدحذيفه احسان احمد عرنوس

امجد عزت عبدالرحمن الشريفخالد مشبب محمد القحطاني

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107912436100606

436101373436102186

436103734436104334

436104690436105184

436105663436106665

٤٣٣



 

 

 

 

 

 

 األغذية والزراعةعلوم كلية 

للعام الدراسي  للفصل الصيفي املتوقع خترجهم

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٤٣٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 فيصل ذكار نائف البقمي خالد عوض سعيد الهاللي

 سلطان عايد سلطان العتيبي ريان سمير سالم باتياه

 بدر سعيد حمود العمري محمد منصور عبدالله الشويقي

 محمد ناصر سند العتيبي عبد الله بكير احمد التركي

 محمد عطية سليم المنهبي الزهراني محمد احمد علي آل دوشة القرني

 فهد عادل فهد العثمان عبدالمحسن عبدالله عبدالعزيز المقرن

 صالح عبدالعزيز صالح المبدل ضيف الله سلطان ضيف الله الرويس العتيبي

 ريان عمر ابراهيم التويجري ناصر سعود ناصر بن قرناس

التخصص :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 التطبيقيعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

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 :

435107561433104599

433104915434103075

434106910434107287

435103783435104912

435106664435106958

436160085433101024

433106517435103173

435170344436100514

٤٣٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 صالح خالد صالح العمر محمد هشام عبدالملك الصحاف

 نواف عماد حسن المهدي علي حسن احمد عقيالن

 عبدالعزيز مهناء دحيم الدوسري عبدالكريم محمد علي ال مفرح االحمري

 عمر علي عبدالعزيز الملق فيصل عبدالله ابراهيم العيسى

 عبدالعزيز رشيد ابراهيم البراهيم خالد ناصر عبدالرحمن العتيق

 نواف عبداالله فهد بن سلمه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

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 الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436100515436104152

432104200432104507

434101017435100974

435102894435104019

435105743436100730

436105855

٤٣٦



 

 

 

 

 

 

 التربيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٤٣٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحيم عبدالكريم  عبدالرحمنعبدالله عمر محمد بن راجح

عبدالدايم محمد عقيل العنزيسعيد غانم علي ال سعد

نواف محمد عبدالله الهويملعبدالرحمن مقبول عبيد العتيبي

ياسر فهد وقيان آل وقيان الدوسريمحمد سعود سعد حبجر العريفي

عبدالله مطيران عبدالله الجبوري العنزيسعيد الله   عبدالحكيم

عبدالرحمن سالم محمد العلياني القحطانيابراهيم سليمان ابراهيم الصفار

موسى عايض عبدالله النتيفاتعبد الرحمن فهد ابراهيم الحميدي

عبدالكريم سالم مبارك ال زائد القحطانيسالم عبدالعزيز سالم ال مشعل القحطاني

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 :

434105112434107559

430103829432106417

434100946434103444

434106892434107988

434108516435100339

435100475435100539

435100711435101512

435102645435102703

٤٣٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العالس الغامديمحمد أحمد مشني الزهراني

راكان ناصر علي آل حبيش القحطانيصالح محمد احمد الكلثومي الشهري

عبدالرحمن ابراهيم عبدالله القاسمعبدالله الحسين احمد اثالوي

عبدالله فتح الدين  بيانونيعبدالعزيز عبدالرحمن محمد السنيدي

عبدالمجيد محمد محي ال جميحعبدالمجيد جمعان حمود العصيمي

محمد ليثي ينوك ابراهيمما   كي

فهد ابراهيم عبدالرحمن النشارظهير احمد توفيق احمد

عبدالرحمن ظافر صالح ال ناصر القرنيماجد صالح حسين الحنان العقيدي

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

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 :

435103125435103457

435104535435105132

435105596435105600

435106073435107379

435160097433106616

434107183434107558

434107859435102307

434101007434101615

٤٣٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر سليمان عبدالله المسلممحمد ظافر عايض الجمعي العمري

حمد ضيدان محمد الحبرديريان سعيد علي ال مسرع اليامي

فهد عبدالله علي خبرانيفيصل فهد صالح الصويلح

عبيان سعد محمد آل عبيان القحطانيفارس سعد عمار العمار

محمد فائز عبدالله الشهريعبدالله سعد محمد المقبل

حمد ظافر علي الرشيدمحمد عبدالله سعد الخضير

عمر عبدالله ابراهيم الغفيصزياد ظافر علي القبيسي الشهري

كميل عباس عبدالله العبادطالل عوض شميالن الشالحي المطيري

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 النفسالتربية الفنية

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 :

434190237435101497

435101776435103160

435103213435104761

435105119435105379

435106023432107131

434100260434102130

434103494434103918

434104070434106393

٤٤٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

باسل احمد علي الحارثيعبدالعزيز سعود عوض سعد آل نهار

فيصل محمد محمد شراحيليمشاري عوض عايش المهلكي المطيري

هشام عبدالرحمن عبدالله الخراشيماجد عبدالله ابو طالب قيسي

خالد محمد  كالبظاهر عماش ظاهر الجمعي العنزي

سعد منصور سعد حزيمعبدالعزيز سعيد حريش ال قاسم الزهراني

صالح خضر حاضر الخزمري الزهرانيعبدالله سامي عبدالله الحريب

نايف عبده موسى جاريعبدالله احمد عبدالله الرشودي

معيض عيد معيض الشيبانيعبدالرحمن صالح عبدالرحمن بن حسين

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

الدراسات القرآنيةعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

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 :

435100091435100396

435100515435102834

435103235435105533

435106479433107998

435100805435101164

435101892435102580

435102679435103217

435104189435106242

٤٤١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن عماش ظاهر الجمعي العنزيخالد مشخص همالن القريشي السبيعي

سلطان ضيدان محمد الحبرديثالث عمر  ابرمن

محمد صالح محمد العليانعلي محمد قاسم شعبي

يوسف علي محمد الحواله الشمرانيخالد جمال مرزوق البلوشي

عبدالله ناصر عبدالله الجميلي الحربيمحمد رازن محمد الجحدلي

بدر مساعد احمد المالكياحمد عبدالله يوسف مزاحم

معاذ ابراهيم عبدالله آل يعلى الثقفيحسن عواض ضيف  الله الثبيتي

طارق سرحان عبدالله السرحانمحمد حسن محمد االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106304435106388

435107364435190146

433108090433108096

434108231434108239

434108247434108249

434108253434108255

434108257434108258

434108260434108262

٤٤٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد حجي فايز العلوي الحربيخالد محمد علي ضيف  الله

محمد صالح سعد القحطانيحسام محمد ناصر القويفلي

رياض خالد عبدالله الفريححمد ناصر مبارك الحريسن

علي عبدالله مبارك آل حاضر الشمرانيراكان صالح محمد الذياب

ابراهيم ناصر ابراهيم المحياءعبدالعزيز مساعد علي االحمري

عبدالله خالد سيف المشاريمحمد سحيم ناصر آل شاهر االسمري

ناصر سعد عبدالله الدهيميعبدالوهاب سالم جابر الحواشي

عبدالله محمد حمود المنبهي الشهرانيفيصل سعد عبدالله الدهيمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101585434103598

434104260434106847

435100434435101393

435105583435105854

435160164434107093

435101341435103357

435106930435100523

435100524435101737

٤٤٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله منصور عبدالله العمراحمد مانع مزيد الجعفري العنزي

أحمد عبدالوهاب عبدالله العضيانيطارق نواف سحمان العطاوي العتيبي

عبدالمجيد حسين حمد الجمعهخالد ناصر خالد ال حماد السبيعي

عبدالله شباط زبار القرفي البقميعدنان شباط زبار القرفي البقمي

عبدالله ماجد حسن القحطانيبدر عطاالله رشيد العلوي الحربي

محمد مشعان محمد الزياديمحمد عبد العزيز محمد السدحان

عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الربيعهسعد عبيد راكان العضيله المطيري

مشاري محمد حشيش الحالفيثواب دغيم مغرق الصميلي السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الحاسب اآلليالفيزياء

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103948435104798

435106907435190694

433104693434101681

435105693435105695

434105271432103666

433102003433102611

433107290433114026

434103462434107369

٤٤٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله رياض عبدالله المالكعبدالحكيم عبدالرحمن سويد ال خميس الدوسري

تركي خالد فالح النفيعي العتيبيفيصل عبدالعزيز سعيد ال دغيش

حماد محمد احمد هادي عسيريياسر محمد خليف السبيعي العنزي

صالح ناصر صالح العقيلمشعل عايض عبدالرحمن العصامي المطيري

عمر عبدالعزيز سعود بن عمرمازن عبدالله علي التويجري

حاتم سعد محيسن الصلحانيعبد الله سلطان محمد الحمدان

عبدالملك عبدالله راشد العنزانزياد خالد سعود العصيمي

سطام سعد عبدالرحمن اليوسفمفرح صالح محمد الحبابي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزيةالحاسب اآللي

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 :

435102095431101161

432100780433102426

433105710434101500

434101604434101973

434106248434106845

434160098435101672

435101796435102731

435105242435106385

٤٤٥



9

فهد مشاري سعد السميرياالسم :

اللغة اإلنجليزيةالتخصص :

435170055رقم الطالب :

٤٤٦



 

 

 

 

 

 

 التربيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٤٤٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أنس سعيد محمد الصويغسلطان عبدالله زيد بن دحيم

عبدالمجيد سعود عبدالله العثمانليريدون   ترستينا

فور كورن  اواي نغومحمد ابراهيم عمر العطيوي

ميزان الرحمن   هارون الرشيدمحمد علي  عالم

منير مبارك عايض العاطفي القحطانيحسان   ابو المكرم

محمد عمران محمد عابد حسينعبدالله مساعد صالح السماري

نذير تامباك  باليواناحمد تايالن  عبدالرشيد

زياد محمد علي خبرانييوسف فرج ضحوي السبيعي العنزي

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 :

433102533433106930

434107633435103389

435105791435107638

435107727435107730

435108506434102060

434104508434107749

434107862434108517

435100042435100932

٤٤٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد عبدالرحمن فهد العيافمحمد صالح محمد الفريدي

صالح عبدالعزيز صالح حمزيعبدالكريم عبدالمحسن عبدالله العدواني

عبدالله جدوع عيد المهيدي العنزيعبدالمجيد بكر محمد الدوسري

وليد مبارك خالد السبيعيعبدالرحمن غضيان فهد الفهد الشمري

دالب   محمنمحمد دعسان خلف العلوي الحربي

طارق سمير راشد المطيريعبدالله امجد عبدالله السحيمي البلوي

أيرات   أيميتوفسليم   بهرامي

اندرياس ماجد  شحادةمقرن حمود حلو طفيل العتيبي

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 :

435101047435101456

435101777435102096

435103062435104529

435105783435106482

435106704435107377

435107621435107856

435107929435107949

435107987435108615

٤٤٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان عبدالرحمن عبدالله الدويساحمد يوسف حسن الزريق

محمد جويعد سعد الزعبيعبدالعزيز والم سعيد بن ابراهيم

عبدالله نايف عبدالله الركابي العنزيمساعد عبدالحكيم مساعد بن عفتان

مساعد فهد محمد العلوي الحربيأصيل عبد العزيز سعد دخيل

مشعل ابراهيم زيد العقيليفهد عبدالله محمد الشايب

بسام ناصر مرحوم المرحومعبدالرحمن أسعد يحي الجابري

سعود عبدالله عبدالهادي القحطانيمحمد مشبب محمد آل مالط

عمر محمد احمد القرنيسلطان شائع حسن القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

التربية الفنيةالدراسات االسالمية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

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 :

435160089436100484

436101854436105838

436107177434102283

434190068435101620

435105163435106474

435106516436100151

436102903436104346

436105535436105988

٤٥٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل مذكر سعد العتيبيعلي صالح على الخليفه

عبدالله مازن عبدالكريم الفريحسعد مشبب سعيد المزارقه الشهراني

مامادو نومو  باهعلي محمد علي ال الشميله العمري

انس عبدالعزيز محمد العتيقمشعل مهدي هالل المصلوخي العنزي

عايض نائف عائض الشيباني العتيبيفيصل سلطان محمد صالح

عبدالمجيد عبدالله عوضه المادوعي الشهريعبدالعزيز سمير مضحي القاسمي الظفيري

عبدالله سالم سليمان النفيعي العتيبيابراهيم خالد سعد العريفي

احمد الحميدي جاوان الحربينايف ابراهيم سعود بن داود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

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 :

436106121432106414

433101854434104054

434104688434107660

435100183435100316

435101181435101944

435102145435102839

435103397435103995

435104468435104645

٤٥١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان زيد عثمان السعيدمنصور محمد حسن الزغيبي

حمد مسعود حمد الشبوي القحطانيعبدالكريم عبدالله محمد الفوزان

محمد جبرين عبدالله الجبرينساري سعيد هادي المليحي الشهري

عثمان محمد مخلف العنزيعبدالله محمد محمد ناصر

ناصر علي حسن العزي المالكياحمد علي احمد عبدالله العباسي

صالح عبدالعزيز صالح العيدالوليد خالد ابراهيم بن دايل

فهد سلطان عبدالله بن عبيدماجد علي ناصر القحطاني

مشاري قاسم ترابى الجابرىسامي فلحان سفر العتيبي

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

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 :

435105001435105089

435105269435105612

435105963435106033

435107526435107873

435108388435160152

436100672436100839

436101112436101336

436101344436101460

٤٥٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم مثيب مشخص المطيريعبدالعزيز زبن طليحان الحربي

ماجد عبدالرحمن عمر تكرونيطالل عبدالله احمد الشهري

خالد محمد عبدالهادي العنزيفيصل حمود احمد الغامدي

تركي بنيان فالح الرشيديسليمان عمير عبدالله الغامدي

موسى فرج رمضان العنزيمحمد بشير  سيسي

عبدالبصير داود  شعيبانس محمد عبدالله القحطاني

محمد عبدالله محمد الفايزانس فهد حسن البصري

راكان محمد عبدالعزيز الشيبانى العتيبيزبن سعود عبدالعزيز زبن

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

الدراسات القرآنيةعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

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 :

436102713436103393

436103884436104311

436104494436105336

436105908436106079

436107590432107099

434101192434107746

435100374435103089

435104756435106604

٤٥٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدولي ابو ابراهيم  محمدعبدالله   جاتا

عبدالله محمد سالم النتيفاتاسامه عبدالله مطر الحريصي

فالح سالم ابراهيم الدوسريفهد شافي صغير النتيفات

احمد فراج علوش المفيلحي السبيعيادهم الحسن ابوبكر العطاس

عناد عايض عوض الله الخشيلؤي مفرح باسل الرشيد السويلم

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الدعيدععبدالرحمن علي ناصر العجيان

عبدالله علي حسن الشمرانيسلطان سلمان سالم الفيفي

فيحان مفلح فيحان الخنفريفيصل عائض فهد آل جمعان القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107696435108015

435170377436101556

436101951436101973

434108240435102031

435105478435108142

436103379436103592

435102179435102630

435104099435107544

٤٥٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالعزيز محمد المهناءموسى عيسى يحيى حنشلي

محمد ابراهيم علي الشعيفيعمر ناصر محمد العريفي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العرفجفهد عبدالعزيز سليمان المشهدي

راكان سعد حسن الحسنفيصل عبدالرحمن محمد آل يعلي الشهراني

نواف حسين عبدالله آل منصورزياد محمد حمود الحمود

محمد منصور محمد المحبوباحمد محمد عباس الحارثي

احمد سعد احمد المالكيفيصل عبدالعزيز سليمان الحسين

سعود عبدالله سعود العريفيعبدالرزاق عبيد شطي الفدعاني العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107220434101478

434190580435102823

435106074435106346

435106758436101902

436103234436106829

434102094434102392

434104498435100879

435102712435103496

٤٥٥



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن يحيى عبدالله كليبيعبدالسالم محمد سعد آل سالم القرني

محمد سعود ناصر الشريفينواف عبدالله سفر الجبره القحطاني

محمد معجب محمد العتيبينايف زبن متعب العتيبي

عبداللطيف احمد عبداللطيف الضيفعبدالله سعد محمد الدوسري

محمد صالح عبيد باحميداحمد علي محمد اليزيدي

راكان دحيم فيحان الشيباني العتيبيعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز الصرامي

حاتم حسين فالح السليمي الحربينواف فواز عايض المحمدي المالكي

رياض احمد علي النقمي الزهرانيعبدالعزيز مطر محمد الشريفي الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

الرياضياتالتربية الخاصة

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106091435106838

435108582436103099

436103302436105258

436105407436105562

436107299432103276

434104486435100013

435106291435106589

435107889435170284

٤٥٦



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سويعيد معاضه المطيريبدر ملهي عبدالله العرجاني

خالد احمد محمد القحطانيسلمان راشد عبدالعزيز رشود

علي محمد عبدالله دهليعبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن بن فارس

ناصر عبدالله خماش المقاطىفيصل صالح عبدالرحمن الخضيري

علي عبدالله احمد مباركيسعد تركي سعد الديري العتيبي

خالد ابراهيم محمد الهاللفيصل محمد عوض الذيابي الرشيدي

عبدالمحسن عبدالله محمد القحطانيعبدالعزيز فرحان راشد السبيعي العنزي

سالم ظافر حمد ال سعد القحطانيعبدالله علي عبدالله العريني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحاسب اآلليالرياضيات

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزيةالحاسب اآللي

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 :

436107078432100918

433104147434100379

435100864435101095

435102872435103240

435103288432104767

433103734433104000

433107178434100235

434100845434101116

٤٥٧



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله عبدالله الدعجاني العتيبيعبداالله عوض عائض ال جابر االحمري

فهد عبده علكم قرقرانماهر صالح عبدالعزيز النصار

خالد فهد محمد آل حمدخالد محمد ناصر السحيمي القحطاني

فواز مبارك عوفان االسلمي الشمريعلي احمد يحي حارثي

فهد ناصر سليم العتيبيزيد عبدالعزيز ابراهيم محياء

عبدالله ناصر عبدالله الفوزانعبد الرحمن بخيت ظيف الله الودعاني

مهند فيصل محمد البدريمحمد عبدالعزيز عبدالمحسن السريبي

محمد حماد محمد بن نصيفعبدالمحسن فهد حمد الفراج

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 :

434103262434103270

434105681434106337

435100403435100593

435100979435101718

435101808435101838

435102071435102199

435104874435105106

435105951435106121

٤٥٨



12

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالله الحسن ابراهيم عسيريعبدالرحمن نايف حمد الناصر

محمد فائز ظافر الشهريفهد سعيد محمد الغامدي

مصعب عبدالرحمن علي اليحياسعد حمد سعد الضفيان

احمد محمد شبيلي عسيريعبدالله احمد علي الغامدي

ريان عبدالله محمد الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435170148436100179

436100198436101726

436102930436103588

436103882436104614

436104745

٤٥٩



 

 

 

 

 

 

 الطبكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠لعام الدراسي اخرجيو 

٤٦٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله نائل خلف العنزيسعد فهد سعد السعيد

ابراهيم احمد ابراهيم السليمسلطان صياف نزال العنزي

احمد مساعد أحمد الصائغسطام منور جليل السلمي

عبدالمجيد عبدالرحمن صالح الجاسرراكان نياف عايش المطيري

علي محمد عرفان عبده عرفهسعود عبدالله سعود بن معيقل

سليمان علي سليمان الوابلحمد عادل حمد المحسن

عبدالله احمد عبدالله العطوياحمد عبدالعزيز ناصر الدخيل

عبدالعزيز احمد سلمان المطيلقابراهيم عادل حمد اليحيى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430105055431101046

431101596431101819

431102206432100419

432100534432100584

432100995432101448

432102063432102069

432102119432102585

432105324432105492

٤٦١



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مصعب وحيد عطية المصريعبدالرحمن حاتم عيد الحربي

فهد خالد محمد العتيبيراكان علي سعود آل حمود

رائد فؤاد خالد هاشمأحمد حسين عبد الله ال عمر ال حسين

حسن محمد علي الملقزياد عبدالعزيز محمد العجالن

عبدالله ابراهيم احمد الدريهمناصر عبدالعزيز ناصر القحطاني

عبدالله عبداللطيف احمد الضويلع ال غيهبمشعل عبدالله ابراهيم الرميح

زياد علي صالح الطاساننواف حمد محمد آل جفنان الدوسري

محمد خالد حياوي السنجاري الشمريماجد عبدالله محمد الطليان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100022433100033

433100047433100080

433100086433100090

433100102433100122

433100125433100154

433100164433100168

433100190433100209

433100210433100213

٤٦٢



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن متعب النوري المهيدفيصل صالح سعيد آل عبدالله الغامدي

عبداالله غيث عسكر السبيعي العنزيعبدالهادي عبدالعزيز علي الصالحي

بندر سعيد سميليل العنزيمحمد فهد محمد بن عسكر

علي فهد علي العليانعبدالملك ابراهيم عبدالعزيز النجيدى

عبدالرحمن فهد ابن عاضه الهذيلي البقميمطر عبدالله مطر الدوسري

معن جاسر عبدالله الحربشيوسف زيد محمد النمشان

مشعل عبدالحميد عبدالعزيز العوهليخالد ابراهيم محمد التركي

عبدالله ناصر مزيد المزيدفهد صالح زيد الغشم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100217433100232

433100240433100242

433100248433100255

433100265433100283

433100288433100328

433100347433100350

433100401433100407

433100408433100415

٤٦٣



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن محمد أحمد بهكليطالل خالد سعد السعيد

فيصل عمر علي بازهيرعبدالرحمن محمد ابراهيم العمار

أحمد الحميدي جدوع السبيعي العنزيخالد علي سعيد االثلي الشهري

سلمان عبدالرحمن ابراهيم الرويبعهعبدالله محمد عبدالله األشهب

صقر محمد سعيد دايسعبدالله عبدالرحمن عبدالله العطر

محمد خالد عمر القويعيعامر شعيل دخيل العضيله المطيري

ريان عبدالله حمد العويشقمؤيد عبدالرحيم عبدربه غبان

هشام محمد امين غبانيمشعل محمد عبدالله الفالج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100430433100432

433100449433100591

433100602433100612

433100634433100639

433100681433100730

433100731433100751

433100769433100805

433100846433100860

٤٦٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مهند صالح عبدالله الوابلعثمان أحمد درويش عابد

وائل صالح راشد المغيرمهند عبدالله محمد السدحان

عبدالله فائز علي آل محفوظ االسمريعبدالرحمن حسن عبدالمانع آل رفعه الفهادي

احمد سعد عبدالله الزومانعبدالرحمن عوض سعيد ال سكران القحطاني

عبدالرحمن عامر عبدالله الشغيبي الشهريفارس محمد عوض المعمري الحربي

عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن المسلمفارس عايد زايع العنزي

محمد عبدالله فخري أنصاريعبد المجيد عبد العزيز محمد عبد الرحمن

ابراهيم سليمان ناصر الربيعهفراس سعد ابراهيم الفواز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433100876433100969

433100982433101018

433101104433101111

433101112433101120

433101158433101196

433101197433101231

433101260433101288

433101290433101321
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وليد عبدالله محمد الرجبانعبدالله محمد عبدالله الحميضي

عبداللطيف محمد ابراهيم آل حسنعبداالله عقيل عبدالله العقيل

عبدالملك عبدالله ظافر ال سعد القحطانيعبدالرحمن عبدالعزيز أحمد الضبيب

عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الشعالنابراهيم سليمان عبدالرحمن الشعالن

نايف حسين هادي عبداللهعبدالحميد سعيد علي آل عطيه الغامدي

فهد ريان عمر باريانعبدالعزيز سعود عبدالعزيز المسعود

عبدالملك رأفت عبدالعزيز الصحافيزيد خالد عبيدالله الحربي

عبداالله صالح عبدالله الحبيبعبدالعزيز محمد امين صالح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101327433101352

433101363433101443

433101515433101529

433101531433101533

433101545433101551

433101596433101625

433101626433101652

433101664433101730
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد علي عبدالرحمن الخنبفرعمرو عبدالعزيز عبدالله الورثان

مشاري زياد عبدالمحسن الشعشاعخالد عبدالرحمن محمد الناصر

مدلول جاسم محمد الفداغي الشمريمحمد ظافر محمد ال عايض الشهري

فيصل عبدالعزيز محمد الزاملتركي بندر تركي الغبيوي العتيبي

حمد خالد حمد الدوسريسليمان سعود سليمان العبيد

عبدالعزيز محمد احمد السديريمحمد حازم محمد الغفيلي

طالل نبيل أحمد الروافعبدالرحمن خالد عبدالعزيز الثاقب

راكان فظي مناور الدهمشي العنزيفارس محمد عبدالعزيز المنيع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101734433101765

433101779433101845

433101876433101942

433102010433102026

433102066433102074

433102090433102120

433102135433102248

433102250433102311
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8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله فهد السعدونمهند منصور عبدالرحمن الشريده

عبدالله محمد عامر الرشيدعبدالله محمد عبد الرحمن اليحيى

مجاهد محمد ابراهيم عطيفعبدالله ابراهيم صالح الخزمري الزهراني

يزيد سالم عبدالله الغامديخالد عبدالله عبدالرحمن السحيباني

ناصر عبدالله ناصر بن عمرانعبداالله سعود راشد ابونيان

سليمان عبدالرحمن عثمان السليمانمحمد عبد الله محمد المانع

محمد صالح حمد النفيسةفهد احمد سعد الراشد

عبدالعزيز ناصر موسى ال غنيم االحمريفاروق وليد محمد عبدالفتاح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102419433102432

433102471433102482

433102545433102659

433102778433102843

433102845433102937

433102961433103013

433103127433103165

433103195433103354
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9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف علي احمد الحفظياحمد محمد عبدالله الجديد

عمر سعود عبدالعزيز المطيرصخر سليمان بدر البدر

فهد سعيد عايض القحطانيثامر عبدالناصر عبدالرحمن السحيباني

حسين خالد جاسم السلمانعبدالله سعود عبدالله العبيسي

محمد عصام محمد البازصالح فهد صالح الفليح

ياسر عبدالله ابراهيم منيفالوليد عيد عبدالله العلي السبيعي

عبدالله موسى عبدالرحمن الموسىمشاري عبدالله فهد الشامخ

عبدالله صالح عبدالله السليمفارس احمد شريثان السناني الجهنى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103388433103479

433103573433104384

433104471433104506

433104728433104781

433104896433104921

433105241433105743

433105762433105880

433105899433106030

٤٦٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن عمر نوح البسيطفيصل محمد علي الحزنوي الغامدي

عبدالله اشريدة علي الرويليمحمد عبدالله علي السهلي

عمر وهف بداي الدهاسعبدالعزيز سلطان فهد اسالم

عبدالله فيصل عبدالعزيز السعدونفهد سلطان عبدالعزيز السلطان

تركي صالح الدين عارف بخاريمحمد سلطان مران الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106076433106088

433106093433106238

433106742433106785

433106835433106939

433107052433107658
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 طب األسنانكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠ خرجيو العام الدراسي 

٤٧١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان عبدالعزيز سعود القريشيابراهيم بدر ابراهيم الدوسري

خالد عبدالله احمد آل سعد الغامديفيصل سعد ابراهيم السيف

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الصويتي التميميملهم عمر عبدالله العقيل

فيصل عبدالعزيز عبدالله السالمنواف محمد زيد الزيد

عبدالعزيز رياض عبدالعزيز الباتليعبد العزيز محمد يحي الشهري

عبدالكريم حامد احمد ابوحيمدعبدالعزيز ابراهيم محمد النجيدي

مازن خالد ابراهيم النويصرنايف سعود عائض العصيمي

عبداالله فراح الدين امام نظر اندجانيصهيب محمد محمد صامطي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان 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 :

429401568430103962

431100767433100020

433100859433101471

433102107433102825

433104730434100052

434100072434100100

434100129434100148

434100177434100185

٤٧٢



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد عبدالوهاب محمد آل مراد الشامسيعبدالمجيد عبدالرحمن حسن المعمر

أبراهيم شايع عبدالله ال غرامه القحطانييزيد جاسر مرزوق الجاسر

محمد صالح محمد الوهيبيسعد عبدالرزاق أحمد هيجان

محمد فايع علي ال سلطانفراس محمد عبدالله بن ظفر

معاذ سعد محمد القديريعبدالرحمن عبدالعزيز محمد المنصور

نايف محمد سعد السيفثامر علي منصور الخميس

عبدالله عبدالعزيز محمد الهدلقفيصل مساعد ابراهيم العيفان

تركي علي عبدالله آل جميل الوادعيسلطان عبدالمحسن فهد السديري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان 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 :

434100215434100220

434100640434100715

434100761434100797

434100909434101044

434101054434101080

434101234434101277

434101359434101397

434101484434101588

٤٧٣



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان صالح عبدالله الدملوكي السلمياسامة خالد اسامة خليل

خالد محمد عوضه العميري الشهريسعد فهد سعد بن شبر

عبدالله محمد صالح الموينععبدالله ابراهيم عبدالله المنيع

فهد محمد جليد آل سمره االكلبيمقرن ناصر إبراهيم المقرن

عبدالله يوسف عبدالله الشهريمحمد وليد عبدالرحمن بن دهمش

عدي علي عائض آل سليمان القرنيمالك همام احمد الدسوقي

عبدالعزيز سليمان عبدالله الشويعرمانع عبدالله مانع التويم

سلطان إبراهيم حمد السالمةفيصل عبد الله عبد العزيز عبد الواحد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان 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 :

434101620434101764

434101989434102064

434102179434102183

434102274434102291

434102378434102413

434102597434102720

434102785434102807

434102930434102981

٤٧٤



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالرحمن فهد السبيعيمحمد علي محمد خواجي

اسامه عبدالرحمن سعد الكريمي العمرياحمد منصور احمد الشريف

راكان منصور ابراهيم العصيميعبدالمجيد علي محمد آل جابر القحطاني

بدر مترك عقاب الدوسريعبدالرحمن سليمان عبدالرحمن العجالن

فواز تركي عبدالعزيز الحوديصالح فهد عمر بن سنبل

صالح محمد صالح الضبيبفيصل نايف هشال الرومي

محمد عبدالله علي السلطانعبداالله عبدالله سعد الفهيد

احمد عبيد عبدالرحمن المقاطي العتيبيفهد محمد محمد حكمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان 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 :

434103260434103369

434103638434103657

434103724434103738

434103746434103961

434104088434104187

434104659434104682

434105794434105975

434105980434105991

٤٧٥



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز العميريعبدالرحمن حمود عبدالرحمن العتيبي

احمد حسين مصطفى الشريمىعبدالله محمد عبدالعزيز الفدا

عبدالعزيز عمر جريد الجريد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434106164434106349

434106566434106637

434106926

٤٧٦



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٤٧٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي سعد علي القحطانيمختار حسام الدين عيد علي

عبدالرحمن سعود عبدالعزيز التويجريفهد عبدالعزيز عبدالله اللحيدان

ريان ابراهيم صالح الفريحنايف محمد عبدالرحمن الهويمل

حسام فرحان عفات السبيعي العنزيعبدالله نافع علي المطرفي

مهند محمد علي باعلينواف منصور سعيد العبدالقادر القحطاني

سطام عبدالحميد محمد العبيدابراهيم محمد ابراهيم الشبانات

مروان عبدالله فهد الفهيدريان منصور محمد الجحان

عبدالعزيز عبدالرحمن حمد الماضيسعد سامي سعد الخلف

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 :

432105704433100467

434101518434103739

434103938434104763

435100528435101076

435101162435101501

435101572435101783

435102253435103755

435104772435106576

٤٧٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد سالم ناصر البلويعبدالرحمن ابراهيم عبدالله فرحان أبوعابده

احمد عبدالله احمد الفهمي الزهرانيناصر عبدالرحمن مناحي المطيري

خالد عبدالعزيز محمد الحربيعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن الهزاني

صالح رشيد سليمان السبيعي العنزيالوليد صالح ابراهيم العمرو

سلمان ذياب شامان العنزيعبدالله عبدالمحسن عبدالعزيز الحضيف

انس علي مبارك آل زايدفيصل فهد فرج الصقيه

عبدالله محسن احمد لغبيمهند عبدالله محمد الغنيم

مهند سليمان ابراهيم الجربوعمحمد فهد محمد العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىتقنية طبيه حيوية-اجهزه

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

علوم المختبرات االكلينيكيهالتغذية 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 :

435107395429102323

432102507434102975

434105240433102775

434106085434107337

435100481435100520

435100742435102673

435103274435106671

435106849431100295

٤٧٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالكريم خالد عبدالكريم الدهلوسسلطان محمد زايد العازمي العتيبي

عبدالله خليل فرحان العنزيعبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز الربيعي

عمر سعيد راجح الغامديعبدالله سليمان خشمان الشاطري المطيري

فهد حمدان مبارك النزهانعبدالمجيد ضيف الله عواض الشالحي المطيري

مشعل يحيى مهدي هزازيعبدالحميد خليل ابراهيم ابونادى

شاهر شايم شاهر الذراعي الظفيريشاكر سعيد نعمي ال مغلف الشهري

عبدالله احمد عبدالله الدريويشوليد مجالد مسعود ال السمري

معاذ محسن مخلف الحبالني العنزيمحمد عبدالعزيز محمد الغنام

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم االشعةرعاية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

العالج الطبيعيعالج علل النطق والسمع

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 :

433103380434102491

434104776434107808

435102765435104154

435100122435101157

435104121435104680

435106931435107013

434104422433101785

435102910435106727

٤٨٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم حامد شامان السبيعي العنزيعلي محمد احمد القطامي

محمد صالح علي الزهرانيفايز حمدان فهد الفدعاني العنزي

سعد عبدالعزيز سعد آل عبدالسالممحمد فهد احمد الضويحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107391435107468

435107533437106451

435100961435106373

٤٨١



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٤٨٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العمرانعبداإلله محمد عبدالرحمن المحسن

خالد عبدالعزيز محمد المفوزكريم عدنان جذالن الرحيلي الحربي

عبدالعزيز خالد ناصر الصالحعبدالعزيز محمد ابراهيم الفوزان

صالح عبدالمحسن صالح المجرادفارس محمد  السليمان

عبدالرحمن ابراهيم هرسان القرنيمشعل صالح عبدالله الصويلح

محمد سعد ذيب الحميدانيسالم عبدالله سالم فازع

عبدالله ابراهيم علي ال طالبمشاري منصور محمد المسند

فيصل انس محمد الجبلمزيد زعل جاعف الشبيب

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

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 :

434102093435100095

435100290435103820

435105670435105699

435107694436100708

436102116436104315

432103311433100897

434102080435106032

435107892436100054

٤٨٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسن فهد صالح النعيمعمر معيض مفرح القحطاني

ماجد عبدالكريم حمود فقيهيعبدالله حسين مسفر العصيمي

سعد عمر سعد بن محمودوليد حسن جارالله آل صبحان

ناصر احمد عوض المالكيليث احمد صالح الدسيماني

محمد عبدالله محمد السعيدفيصل يوسف عبدالله حمدي

نايف عبدالرحمن سعيد الزهرانيحسن سليمان عبدالرحمن الشهري

فهد يوسف حمد الشديدعبدالرحمن عبدالله محمد نويجم

زياد حميد احمد المالكيابراهيم سليمان ابراهيم الزامل

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

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

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :
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436100324436100371

436100563436100582

436100674436100891

436100973436101144

436101703436102026

436102625436104442

433101941435106146

435106172435106666
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وليد سعد عايض آل حامدمحمد ضيف  الله مرزوق المطيري

ماجد منور عبدالله العتيبيعبدالله فيصل محمدامين نظمي

ابراهيم أحمد ابراهيم الحميدوليد خالد عبدالرحمن الموسى

حسن محمد حسن ال سلطانبدر محمد بطي القحطاني

عزام سند مازن الحربيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز القعيضب

محمد ابراهيم ناصر الحمودهيف سعد هيف ال سالم

الفيصل صالح مدلج المدلجنواف عبدالله سعد آل حافظ

خالد يحي محمد مجرشيعلي مبارك علي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100189436100228

436100465436100561

436100856436100926

436101342436101400

436102743436102931

436104794436105155

436105732436105978

436107021436107110
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وليد علي يزيد العبدلي الفيفيناصر محمد خالد المطيري

ناصر منصور ناصر الحسينانمحمد احمد ابراهيم الكناني الزهراني

صالح أحمد صالح ال زيدان الشهريفواز عويد مهدي العنزي

مروان أحمد محمد عبالفايز حماد االبتر السنجاري الشمري

مشعل بندر سعود الشعيفانسعد عامر سعد العامر الدوسري

رائد عبيد فهد العصيمى العتيبيعبدالرحمن سعد حسين آل مصم المنتشري

ابراهيم بندر ابراهيم بن عتيقمحمد عبدالعزيز محمد الدعيلج

سلمان علي محمد القرنيحسام عبيد عبدالله الدوسري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه
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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 :

432106948434100515

434103109434105641

434106673435100440

435100531435102459

435102804435104664

435106638435106714
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436100981436101092
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالله مزعل العيدعلي رحيم مطر المطيري

عبدالله احمد سعيد الزهرانيعبدالله سعد خالد الرويس

عبدالفتاح وليد عبدالفتاح كرديعبدالله سعد هادي آل سلطان

عبدالله يوسف احمد التوموائل خليل عويد عقيل

نواف عبدالكريم عبدالله الشدوخيعيد خليف ذياب عوض

عمر عبدالرحمن ابراهيم النملهمحمد ابراهيم محمد معوض الغريدي

عبدالله محمد عبدالله القحطانيصالح سالم صالح القرني

زياد عبدالله سليمان الفايزسلمان فهد عبدالله الباز
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية 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 :

436101501436101721

436101885436102547

436103982436106449

436107049436107350

436107427434103266

435100035435101241
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436101349436101351
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي حسن علي آل كعبانزياد يحيى عبدالله القاضي

نايف سالم عواض الشالحي المطيريمنصور فهد فرحان السلمان

عبد الله خالد عبد الله الرميحصالح علي صالح العذل

محمد عادل حجي النخليمحمد ناصر عبدالله المزارقه الشهراني

عبدالرحمن حمد فهد العنقريسالم ابراهيم سالم المشخص

فهد سعود سليمان أبوهاللعبدالله احمد عبيد العنزي

عبدالعزيز عبدالله خضر الصحيفيتركي خالد ابراهيم مسرحي

طالل سليمان حمد الخريجيسليمان أحمد عبدالعزيز الخميس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رعاية االسنانرعاية االسنان

تقنية االسنانرعاية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية 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 :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103292436105038

436105107434106925

435100425435101124

435101172435102024

435102951435105886

435107876436100512

436101905436104012

436105066436105956
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد علي يحي ال سالمعلي عبدالله جابر شراحيلي

معاذ عبدالعزيز محمد العبيدعلي محمد احمد ال شنيف الشمراني

عبدالله بخيت مبارك الدوسريعلي محمد علي ال شاهر الشهري

سعيد معيض مساعد الزهرانيمحمد مساعد حامد الشنبري

عبدالله صالح عبدالله العنزيخالد عبدالله سعيد الشهراني

عبدالله سعد صالح السويطممدوح علي مفتاح الغامدي

فيصل عساف منصور العسافعبدالكريم صنيدح عبدالكريم الجبرين

زياد احمد عبدالله بن جديدحسن عبدالله حسن الجرعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةتقنية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

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 :

436107637434101807

435101386435102525

435105852436100006

436100077436100131

436100368436100473
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436101659436101787
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد مسفر محمد القحطانيممدوح محمد عيسى آل جبران

خالد اسامه منصور الموسىسعود ابراهيم ناصر السدحان

فهد عبدالعزيز فهد الجميعفهد جابر احمد االسمري

سعود وليد جميل فراشاحمد محمد عبدالله الدخيل

وليد هاشم نشاء الثبيتيصالح ابراهيم صالح المهيوبي

خالد سعيد صالح النغيمشيزياد يوسف عبدالرزاق المسعود

عبدالعزيز احمد يحيى الزهرانيعبدالرحمن علي محمد ال مانع

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم بن عتيقعبدالرحمن عبدالعزيز سالم الصعيدي

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

علوم االشعةعلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععلوم االشعة

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 :

436101915436101994

436102154436102334

436102836436103196

436103314436104695

436104735436105025

436105464436105739

436107023434105193

432106253434105461
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد زبن عبدالرحمن الجبرينهشام محمد عبدالله شبرين ال مبارك

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المطلقصالح بندر محمد الرزيحي

عبدالعزيز متعب عبدالله العيسىفيصل خالد عثمان العمودي

عبدالرحمن سلمان عبدالله القحطانيعبدالعزيز علي صالح المسيدي

ريان حمد علي بعيطيعبدالمجيد عبدالرحمن محمد البراك

فيصل ناصر جعفر العريفيعبدالمجيد عوض سعيد العوبثاني

محمد عبدالله محمد المنيعىعبدالله رشيد عبدالله السكران

ريان عبدالله عايض الحربياياد محمد ناصر القاسم

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 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 :

434106838436100031

436100037436100041

436100572436100664

436100989436101172

436101566436101801

436101809436102191

436102330436102883

436104176436104781
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزيد عبدالعزيز محمد القحطانيمعتز عبدالكريم عبدالله قضعان

أحمد مخلد احمد الشمريابراهيم عبدالله ابراهيم الصقيران

مشاري سعد بخيتان المشعلي القحطانيتركي فواز مفضي السبيعي العنزي

ماجد عبدالوهاب زامل الزاملعبدالعزيز محمد صالح المالكي

خالد وليد محمد العمريابراهيم ابوبكر ابراهيم الشمراني

سليمان محمد سليمان الدوسريفيصل خالد فازع المطيري

عبدالله عمر سعد السدحانفيصل فهد عبدالعزيز بن حسن

محمد خالد محمد ابوعباةعمر عبدالعزيز سالم الغامدي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

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 :

436104815436105291

436105316436106332

433100515435100492

436100337436100470

436100497436100636

436100780436100925

436101004436101605

436101781436101864

٤٩٢



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم مبارك ابراهيم العبدالهاديخالد احمد ابراهيم الزهراني

عمر سفر محيميس المطيريعبدالمحسن عبدالرحمن عبدالعزيز السعد

محمد حمود ابراهيم النملهحسن سليمان عبدالرحمن الرشيد

سلطان سهل محمد الحربيفيصل سعود ناصر آل زيد

سلطان عبدالرحمن سعيد العبدلي المالكيانس عبدالرحمن محمد العثمان

احمد يوسف محمد سالم الجهنيعبدالله مبارك عبيد المعاوي البيشي

ابراهيم شديد خضران المطيريأحمد راشد محمد النصيف

فيصل عبدالله حمدان الفدعاني العنزيعبدالعزيز فيصل عبدالعزيز منشي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

دكتور البصرياتالعالج الوظيفي

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 :

436102876436103521

436103994436104139

436104584436105909

436106208436106435

436107012434100063

434100428434104382

434106462434108379

435100086435100106

٤٩٣



12

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد منصور فهد النصارمشوط هندي فالح السبيعي

يوسف ابراهيم عبدالله الصبيحيخالد سعد سعيد غايب

رائد علي موسى االحمريسعود محمد علي التميمي

محمد محمود عيد الحربيخالد سعد محمد بن عوشن

حسام عبدالله غازي الغازي الغامديعبدالله عمر ابراهيم الدايل

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100203435101389

435101611435101920

435102081435102400

435103648435104442

435105207435106405

٤٩٤



 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٤٩٥



1

االسم :االسم :

االسم :

 عبدالعزيز محمد مسفر القحطاني مشاري فهد طرفاء العنزي

 حمد خالد جزاع السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :

رعاية االسنانالتغذية السريرية

علوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436103901436102182

434102199

٤٩٦



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٤٩٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح محمد صالح الحناكيمشاري عبدالكريم عبدالرحمن السلوم

صالح ابراهيم عبدالله الشنيبرخالد عبدالعزيز زامل السليم

عبدالمحسن محمد عبدالعزيز آل الشيخخالد محمد عبدالله الشهري

خالد فهد ناصر الجديدسعود عبدالله حمود الجرفين

حمد محمد رزين الرحيمي المطيريعبدالله علي عبدالرحمن اللحيدان

عبدالعزيز خالد عبدالرحمن الدريويشيزيد عبدالرحيم صالح القاسم

معن عبدالرحمن محمد الماجدعبدالعزيز محمد سعود العيسى

محمد عبدالله نايف الجعيد العتيبيخالد عبدالله شويش بن شويش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبهندسة الحاسب

هندسة البرمجياتنظم المعلومات

علوم الحاسبهندسة البرمجيات

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم 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 :

430103648429107871

422004372430106648

431102055432102482

433103117434100332

434100398434102929

434103348434104734

435102333435102892

435103410435103700

٤٩٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد عبدالله سعد بن جمازيوسف محمد عبدالله المسعد

عافت نواف عافت السبيعي العنزيمبارك عائض مبارك الصالخي الحارثي

سلمان العبدي عياد العلوي الحربيعبدالمجيد فهد عبدالرحمن الطويل

فيصل علي محمد الشايعاحمد عبدالله سليمان الماجد

عبدالله عبدالرحمن عبدالله البديليمحمد فهد محمد بن زيد

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الغامديعبدالله صالح محمد المسلم

محمد رائد ناصر أبانميعبدالرحمن سعود عبدالرحمن العريني

احمد عبدالعزيز محمد العدوانشامخ محمد حمد الجبرين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

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 :

435104311435105061

435105103435105185

435105646435107015

435170099433103216

433104175433104428

433105316433106983

434100350434100762

434101284434101324

٤٩٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي ابراهيم حمد الذيابفهد محمد دجين المحلفي السهلي

عزام مذيكر محمد الضويفري المطيريخالد مانع منيع المطيري

عبدالله محمد عبدالله الزنيديوليد خالد علي العايد

ناصر سلطان علي المطيريفهد عثمان محمد الطخيس

عبدالرحمن محمد يسلم بن محفوظزكريا زهير  درويش

عبدالله مشهور عبدالله البريكانعبدالعزيز محمد صالح التركي

عمر عبدالعزيز سعد الكثيريعبدالرحمن اياد عبدالرحمن المغربي

ابراهيم فهد منصور المنصورصالح عبد الله صالح العريفي

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

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

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 :

434102000434102164

434102165434102519

434103143434103299

434104377434105721

434107850434107947

434108315434108326

434170002435100075

434100190434100662

٥٠٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد عمر قاسم القصبيعبدالله عالي مرزوق المطيري

عبدالشكور محمود بكر محمدماجد عبدالرحمن لفاي العصيمي العتيبي

فهد عبدالعزيز عبدالرحمن الناجمفهد خالد سعود الصفيان

عبدالله ناصر عبدالله الحمودعبدالله عبدالعزيز ابراهيم الرويتع

يوسف فيصل حمد الحواسهشام سعود سعد العريفي

بدر عبدالله عبدالعزيز الموسىفيصل منصور عبدالله المسلم

علي سعيد محمد ال سالم الشهريناصر عبدالرحمن عبدالله الصالح

ياسر حسين فهد العرفجفهد ناصر عبدالله بن مهيني

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 :

434102197434102802

434107048435100052

435100113435100235

435100832435100836

435101086435101175

435101205435101305

435101370435101451

435101464435101492

٥٠١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ياسر سعد عبدالله آل رائف القحطانيعبداالله حماد الحميدي المتيهي العضياني

محمد سعد خالد بن قرينيساحمد صالح حمد الحواس

حمد احمد حمد الحزيميفهد محمد مسند الزيادي العتيبي

عبدالرحمن احمد علي الغامديصالح عبدالرحمن علي الزوير

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الخلفياسر صالح عبدالله الخراشي

محمد مبارك احمد الرشودعدنان عبدالله علي آل صغير الغامدي

احمد سعد محمد الروقي العتيبيعبدالرحمن محمد عبدالعزيز الشواي الهويمل

الوليد سلطان حمد بن سليمعناد سطام سعد بن مروان

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 :

435102013435102117

435102697435103379

435103873435104309

435104385435104548

435104589435104711

435105228435105457

435105776435106249

435106430435106642

٥٠٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبده محمد الحميريعبدالمجيد خالد ابراهيم الباني

محمد تركي عبدالله السليمي الحربيناصر مبارك عبدالعزيز المبارك

عبدالعزيز سعود الحميدي الشالحي المطيرينواف محمد عبدالله خليفة

فهد بدر بجاد المهلكي المطيريعبدالله عوض شباب المطيري

عبدالملك عبدالسالم عبدالله العبدالسالمزياد ناصر صالح الوشمي

باسل مسفر ناصر البحريمهند ابراهيم محمد الرشيد

عبدالله محمد عبدالله القنامعبدالرحمن عقل عبدالكريم العقل

فيصل محمد قبالن القبالنريان عبداللطيف عبدالعزيز الدعفس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

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 :

435107326435107402

433101369433102632

434100766434104202

434104349435101055

435102218435102235

435102387435102649

435103148435103238

435104389435105576

٥٠٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداللطيف محمد عبداللطيف المسفرياسر أحمد محمد الحلفي

حسن سالم عبدالله باقيسفيصل سالم سليم الذياب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106012435106190

435107125435107535
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 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أنور فضل محسن متاشعبدالله عبدالعزيز محمد الفوزان

فهد عبد العزيز محمد المتيعبفايز عبد العزيز دهام العنزي

بندر مهيني عبدالله المليحي السبيعيعبداالله حمود سليمان الالحم

زياد سالم سعود الهوامله الحربيعبدالعزيز سعد ابراهيم السبيعي

محمد عبدالرحمن محمد المقبلمحمد عبدالرحمن ابراهيم المزروع

عبدالله عبدالعزيز محمد العيونينواف محمد محمد الدعجاني العتيبي

مصعب سعيد محمد كدسهعلي فهد علي الشدي

سامي عيد علي العوفي الحربيسليمان حسن صالح الجربوع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبنظم المعلومات

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم 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 :

430102088432107138

434100635434100999

434101255434101512

434101627434102082

434104018434104466

434104862435101184

435101332435101516

435102530435104454
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد ابراهيم صالح الشلهوبمشعل حمد إبراهيم التويجري

عبدالرحمن محمد سعيد بنوبصالح احمد صالح بامقدم

عبدالعزيز سعود عبدالرحمن السديريياسر ربيع احمد بن ماضي

عزام عبدالرحمن صالح الفرهودباسل علي عبدالله العبيد

عبدالرحمن محمد سالم المحسنيعبداالله وليد صالح النمي

سعد احمد سعد المحارفيعبدالرحمن سليمان محمد الضلعان

إبراهيم يوسف محمد الخنيزانسالم احمد سالم الفدعاني العنزي

عبدالله محمد عبدالله الفرهودعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الربيعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبعلوم الحاسب

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 :

435104701435106115

435106135435107524

435107536435107982

436100980436101593

436102030436102293

436105870432106247

433104509434101150

434102782434106453
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي حسن محمد  القحطانيمهند ابراهيم علي الطالسي

عدنان صالح عبدالله العبدلي المالكيعمر مساعد فهد الدهيش

فهد محمد صالح بن عجالنريان فهد يوسف اليوسف

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العجالنعبدالرحمن محمد صالح السليمان

عبدالله نواف عبدالله العتيبيتركي فهد عماش العضياني العتيبي

محمد عبدالعزيز حمد الحسنعبدالمجيد محمد عياد العازمي العتيبي

ابراهيم منصور عبدالرحمن القباعصالح حمد صالح السحيباني

سعود محمد سعد البقميفهد بندر فهد ابو خنجر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتهندسة الحاسب

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 :

435101324435105048

435108281434100387

434102939434102991

434105020434106622

434108512435100017

435100107435102009

435102639435103244

435103266435103575
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز آل الشيخفهد مهدي علي ابوفطيم

سعد محمد ابراهيم المبرزعبدالملك محمد عبدالملك ال سبيت

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العتيبيابراهيم عبدالله ابراهيم المقرن

تركي محمد علي القحطانيزياد عبدالله عبدالعزيز المعيلي

أحمد محمد منيع الرشيدعبدالعزيز خالد عبدالرحمن الجاسر

سعد سياف سيف آل الصاري االكلبيعبدالكريم ملفي عتيق الشالحي المطيري

خالد عبدالهادي شايع القحطانيمعاذ موسى ناصر الحريشي

فيصل عبدالله صالح المحمودخلف مسفر خلف الدوسري

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

هندسة البرمجياتنظم المعلومات

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 :

435103779435104021

435104930435105721

435108385436100011

436100238436101878

436105892433100692

433102429433104751

434103992434105057

435100723435101601
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح محمد صالح العرينيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله الخيال

محمد عبدالله سعد الحمالي القحطانيسعود سعد ناصر الخالدي

ابراهيم بدر ابراهيم القعيطعبدالملك ابراهيم محمد السويدان

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الشتويحاتم نافع عائد الحربي

بدر سالم بدر بن حميدخالد محمد يسلم باوزير

وائل موسى  العليمحمد غانم ياسر  الكيالني

ماجد طالل ابراهيم القضيبيمحمد مجدالدين غياث الدين  السادات

عبدالمجيد مساعد محمد العمرىيزن احمد ابراهيم البيز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

435101904435102758

435103347435103689

435104193435104724

435104752435105827

435107534435107565

435108342435108357

435108418435160085

436100398436101147
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اسامه محمد جبران الفيفياالسم :

هندسة البرمجياتالتخصص :

436106822رقم الطالب :

٥١١



 

 

 

 

 

 

 علوم الحاسب والمعلوماتكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 فيصل فهد علي العشير عبدالعزيز حامد عبدالله الشهري

 عبدالله خليف دخيل الجش المطيري عبدالله سعود ناصر الكثيري

 ابراهيم علي سالم ال عبيد الشهري سلطان محمد يحي حلوي

 عبدالله محمد سليم المقبل مهنا صالح مناحي البلوي

 عبدالرحمن علي عبدالرحمن القفاري ماجد نايف تركي بن حميد

 يوسف ناصر عبدالعزيز المطوع عبدالرحمن عادل عبدالملك ثابت

 محمد عبدالعزيز على بن سيف عبدالله مبارك عمران االدغم السبيعي

 علي زبن عبدالرحمن الجميلي الحربي فهد نايف هشال الرومي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم 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 :

431100013431106552

435100003435100350

435100663435101206

435102492435102883

435103631435103661

435103833435103943

435104145435104180

435104335435104802
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالعزيز حسين علي القحطاني ابراهيم ايمن ابراهيم المزروع

 عبدالله فيصل فالح الرحيلي طالل سعود عبدالله بن دليم

 عبدالله ابراهيم عبدالله الضعيان احمد عبدالله حبيب العبندي

 نواف بدر عبدالله السعيد محمد فهد محمد الدهالوي

 عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب البريدي عبدالله ناصر محمد الحميد

 سعود عبدالعزيز عبد الحميد الحمود عمر أياس سمير الهاجري

 خالد مضحي دواس المسعري  الدوسري محمد بتال محمد امعيلي الدوسري

 متعب عبدالعزيز ابراهيم الحاتم عبدالعزيز فهد محمد العجالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبعلوم الحاسب

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 :

435105424436100477

436100857436101223

436101544436101618

436102707436104165

436106038436106748

436106939433101578

433102011433105812

433108033434104013
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 محمد عبدالعزيز محمد الفواز الوليد عبدالرحمن سليمان النصيان

 ناصر ثنيان جزاء العتيبي صقر علي عبده عبدالله

 عبدالعزيز ضحيان عبدالله الضحيان محمد عبدالرحمن عبدالله المجلي

 زيد منصور عبدالله بن هزاع عادل عبدالله علي العريني

 فراس سعد محسن التركي صالح محمد صالح العمري

 فيصل سعد محمد الجبر مبارك سالم مبارك بن ماضي

 مشاري محمد عبدالله القباس محمد طارق عدنان  خطاب

 عبدالله خالد عبدالله العثمان عبدالرحمن محمد دعسان الدغيلبي العتيبي

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

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتهندسة الحاسب

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 :

434104679434107140

434107949434108328

434108342435100878

435101573435103623

435105547435106290

435107556435108264

435108436433102261

433103279434101776
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ممدوح عبدالرحمن مشوح العنزي عبدالرحمن احمد عبدالله ال حسني الزهراني

 حمد منصور حمد الدسيماني احمد محمد حمد المناع

 محمد علي ظافر ال حاسن الشهرى عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز العنقري

 فؤاد مصطفى محمد حبيب كوثر حمد محمد حمد العمرو

 فهد سليمان ناصر الصالح تركي بندر عبدالكريم الفدى

 معاذ محمد علي الهاجري يوسف سعد عبدالعزيز اليحيى

 عبدالله فهد عبدالرحمن الحسين فهد مطلق سعيد العتيبي

 عبدالملك عبدالرحمن عبدالرحمن العمران عبدالملك عبدالله عبدالعزيز الجرباء

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 :

434101811434104557

435100950435101296

435101494435101688

435102196435103916

435104236436100030

436100232436100729

436100822436101063

436101171436101219

٥١٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 مشعل سلمان عبدالله بن حيزان منذر عبدالله سليمان الخضيري

 سامي حمد سليمان الرميح عبدالعزيز سعيد سعد االسمري

 معتز محسن عبدالله الشرقاوي عبدالله محمد عبدالله المزيعل

 عساف عبدالله ابراهيم الذييب سلمان عبدالله سليمان الصبي

 عبدالله عبدالرحمن عبدالله بن سلوم فيصل وليد ابراهيم السليمان

 محمد خالد عبدالعزيز النويبت عبدالعزيز علي عبدالرحمن الميمان

 محمد عبدالله قاعد العتيبي محمد جمال محمد العريفي

 عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الخليفي عبدالعزيز احمد محمد الغنام

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

هندسة البرمجياتنظم 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 :

436101688436101939

436102165436102736

436102827436103052

436103175436103224

436103732436103793

436103822436104364

436104620436104993

436105412432101948

٥١٧



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 بندر محمد خالد السديري مهند سمير حسن بلخي

 نواف خالد حمد بن حمدان تركي عبدالله عايد الوهبي الحربي

 تركي عبدالرحمن محمد آل التركي القحطاني نواف عبدالعزيز علي النفيسه

 عصام يحيى حسين حمدي عبد الله احمد عبد الله الزيد

 عبدالعزيز سعود  عبدالعزيز العبيلي عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن المزيني

 خالد مبارك فالح الدغيلبي مهند محمد عبداللطيف العجالن

 خالد ابراهيم سليمان الصالل عبدالله فهد عبدالله الطوب

 عاصم محمد عبدالعزيز العلي مشعل معيض عوده السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

432102386433100196

433101456433104692

434101194434102152

434102175434103365

434104474434108440

435100243435101117

435101653435102014

435102772435102899

٥١٨



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 أسامه محمد سالم مريشد عبدالمحسن ناصر عبدالله السهلي

 عبدالرحمن ياسر  الكيالني عبدالله عبدالرحمن عبدالله الربيعه

 معاذ سعود محمد ابوعباة عبدالرحمن ابراهيم عمر فنتوخ

 معاذ فهد زايد العتيبي خالد محمد عبدالله الدوسري

 عبدالرحمن سامي عبدالعزيز الحصان مالك علي سعيد القحطاني

 نايف عبدالرحمن حمد عواد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الهويدي

 زياد محمد سعد الدوسري محمد مبارك سعيد الدوسري

 احمد ابراهيم حمد الرويتع عمر حمد عبدالعزيز العجاجي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

435103077435104076

435104451435108422

436100096436100106

436100132436100209

436100241436100365

436100419436100792

436101076436101085

436101638436101680

٥١٩



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالله براهيم محمد الحجي اسامه عبدالله ابراهيم العقيلي

 عبدالواحد صالح محمد الحميضي عبدالعزيز سعود ضيف  الله العتيبي

 عبدالرحمن خالد عبدالله العبيد سعود عامر يحيى القحطاني

 محمد فائز صالح العمري علي محمد علي الشدي

 عبدالمجيد صالح مبارك العسكر سعود مطلق ضاوي العتيبي

 يزيد مهدي نعمةالله بن صالح مشعل مقبل عبدالله العنزي

 صالح محمد صالح النويصر يوسف عبدالرحمن احمد الخليف

 فيصل صالح محمد العويسي نواف سعد عبدالعزيز القعيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

436101764436101975

436102219436102916

436102946436103071

436103118436103358

436103725436104024

436104134436104192

436104660436105302

436105865436105953

٥٢٠



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 محمد احمد محمد باحمدين عبدالله عبدالرحمن سعد الشويعر

 ابراهيم صالح ابراهيم السحيباني يزيد ناصر صالح الوشمى

 عبدالرحمن احمد صالح المحيسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436106269436106320

436106497436106716

436106721

٥٢١



 

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٢٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن هشام مصطفى العسيريمشارى سعود عبدالعزيز العقيل

عبدالمجيد حمد عبدالله الصيخانعبدالمحسن احمد ناصر ابانمي

راكان خالد منصور الزغيبيخالد وليد ابراهيم العنزان

عبدالله سعد صالح البيوضاحمد سليمان محمد السديس

عبدالله عبدالرحمن عبدالله اللعبونعبدالسالم حمد محمد الفهيد

سلطان عبدالله عبدالمحسن التركيعبدالعزيز أحمد عبدالله العبادي

محمد شايع محمد ال خميسهابراهيم عبدالعزيز محمد الحصيني

سعود حسن عبدالله القحطانيمفلح ناصر مفلح الشهراني

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 :

429103364433100239

433101719433101866

433102295433102539

433103491433103763

433103821433106759

433106823434100074

434100172434100700

434100774434101024

٥٢٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله محمد القرنىوائل صالح ضحوي العنزي

فهد جميل فهد الشمرينواف عبدالله محمد الربيعه

نواف محمد مسفر الدقل الغامديعبدالعزيز خالد علي الجنوبي

منصور عبدالله فهد بن فليحمحمد جابر صالح ال شايع

عمر أنس محمد الصباغسلطان محمد زيد الكثيري

حيدان عبدالله ناصر الحيدانراكان فهد خالد الفعيم

خالد ابراهيم عبدالله الرحيميمناع خالد محمد المنيع

سعود محمد صالح الحزابأسعد محمد فهاد العنزي

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 :

434101370434101488

434101528434101906

434102123434102251

434102674434103177

434103384434103817

434104072434104441

434104532434104766

434105051434106122

٥٢٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد ناجي عبده البحريعبدالله ناصر عبدالله بن باز

حسام جمال عمر باكحيلاسامة خالد محمد باسالمة

عبدالوهاب عبدالله محمد الجثاممحمد سعيد صالح باحشوان

عبدالرحمن محمد مصطفى السواديعبداالله عبدالله عبدالرحمن الصعب

عبداالله سعيد حسن الزهرانيصالح محمد ابراهيم الخليفه

محمد نجيب محمد الشاويسلمان عبيد عمر باغزال

خالد سعد عبدالله الصويانعلي عقاب حامد الثقفي

فيصل محمد حسن خليل

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

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

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 :

434106529434107933

434107943434107963

434107968434108084

434170101427103881

431103268431110076

432100616433100111

433100468433103298

434106474

٥٢٥



 

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٢٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد عبدالرحمن احمد البلوشيمنصور محمد جاسم البراهيم

ريان علي رومي الروميعبدالرحمن محمد عبدالعزيز الجبرين

حسن ابوبكر عبدالله الكافنواف عبد العزيز عبدالله الفالج

مالك عدنان سالم باجابرخالد حمود محمد عمر القحطاني

عبدالله محمد عبدالله العميقانرائد خالد عبد العزيز العبد السالم

سلطان عمر أحمد باعبد اللهفيصل عبدالعزيز عبدالرحمن المقبل

نايف محمد سعد اليابسمعاذ سعد فهد بن سفيران

عبدالرحمن سعد محمد الصميتعمر فارس مانع 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

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 :

432100916432107172

432107445433101496

433105497433110092

434100210434100310

434100584434100963

434100973434101213

434101597434102905

434103239434103519

٥٢٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مهند عبدالكريم محمد الدميجيمنصور عبدالرحمن مناحي المطيري

زياد بدر عايش العمري الحربيسعيد مرشد عبدالله أبو حاضر

خالد عبدالرحمن صالح اللحدانمحمد سعيد حسن باهبري

عبدالله سلطان عبدالله العمريعلي أحمد علي بابلغيث

ماجد ياسين غنيمه الصاعدي الحربىعبدالله مبارك رجاء الهاجري

عبدالرحمن علي شوعي دواريسعد زكري عبدالله الزكري

خالد عبدالله عبدالرحمن الفهيدفهد محسن مشرف آل هزاع الشهري

نواف محمد ابراهيم السدحانخالد ماهر مسعود المشهراوي

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 :

434103890434104378

434104699434106154

434106779434107105

434107978434170003

434170272435100043

435100245435100379

435100640435101511

435102030435102665

٥٢٨



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الحميدهانس عبدالمجيد فهد المحمود

ماجد عبدالله محمد الدعجانيسلطان عبدالعزيز حسن فقيه

ابراهيم بشر وسيم حجارعبدالله ماجد سعد بن سعيدان

ياسر عبده حمود محمدمنير ماهر حمدي الصاحب

يوسف فارس دباس السويلممشاري عبدالرحمن خليف الراشد

عبدالعزيز سهيل عبدالعزيز طاشكنديعادل عوض سعيد الميزاني المطيري

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

التخطيط والتصميم العمرانيعمارة وعلوم البناء

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 :

435102803435103730

435103883435104925

435105421435107406

435107409435107511

435107515432102014

433102633433106669

٥٢٩



 

 

 

 

 

 

 العمارة والتخطيطكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٥٣٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 حمدي محمد سلطان الغنامي العتيبي عبدالله حمد علي التويجري

 سلطان سعد محمد المويهان نايف مشعل مشاعل العازمي العتيبي

 فيصل سعد ثنيان ال سعود محمد عبدالرحمن محمد بن عجالن

 عبد العزيز عبد الهادي سعيد ال عبد الهادي الشهري عبدالعزيز سطام عبدالعزيز النعيمه

 عبد الملك نزار محمود الرمال عثمان سعد محمد عوشن

 عمر عبدالله سعد العيسى

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

التخطيط والتصميم العمرانيعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

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 :

433104935433105388

434102316434103265

434105465434107377

435100132433102175

433103135433106390

434100551

٥٣١



 

 

 

 

 

 

 اللغات والترجمةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٣٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز جابر علي كعبيعمار مطلق علي العتيبي الروقي

رائد محمد مطر الزهرانيفهد عبيد عبدان الرشيدي

ماجد عبدالرحمن عبدالله العبدليعبد الله عمر عبد الله التمامي

هشام عادل دخيل الدخيلفهد صالح سليمان الجربان البيشي

سعد سعيد عائض العوفي الحربيمعتز علي محمد العسيري

عبدالله صالح عبدالله الحمودمقرن سعود مقرن المجاهد

محمد خالد هداب الهدابفهد عبد العزيز فهد بن جوير

خالد فرحان جربوع العنزيمحمد ابراهيم علي العلي

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 اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية 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 :

433105361433110183

433114238434101274

434101436434101728

434102490434103507

434103903434106176

434106480434106893

434190018435102789

431114029432107183

٥٣٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله ضحيان هجود الشدادي الحارثيمحمد وليد متعب الرشيد

فيصل خالد ابراهيم بن عتيانمشعل اديب محمد آل زيد

محمد خالد مسعود ال رشيد العجميعبدالعزيز محمد حامد الصيفي الخيبري

سليمان محمد عبدالله الماجدهشام ناصر فهاد الضاللعه البيشي

مشاري فهد سعد السعيدفيصل منصور مقعد المقاطي العتيبي

ممدوح راكان بعيجان العصيمي العتيبيأحمد عبدالله احمد الزهراني

عبدالعزيز بالل ابراهيم المهناءسعد عبدالعزيز سعد بن محمود

عبد المجيد فيصل محمد البدريهي يون  قوانغ

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة التركية 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 :

434100862434102193

434106592434100786

434104340434104608

434105493434102456

434102843434106102

432105375434104651

432102057432102982

432108045433100419

٥٣٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالهادي عياد الحربيفهد عواد ضيدان الجعفري الشمري

مصعب صالح ابراهيم بن سلطانمحمد عبدالعزيز راشد الفاضل

محمد عبدالله سعيد غايبعبداإلله حمد خزام العجالين الدوسري

بسطام محمد جميل نور محمدعبدالوهاب عبدالعزيز عبدالله العجالن

مشعل محمد عبدالرحمن الشويرخمهند صالح عبد الله ال رايج القرني

فيصل وطبان محمد الوطبانفيصل راشد عبدالعزيز الرشيدان

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الغفيصعبدالعزيز حسن حسين الدهيسي المالكي

مالك محمد علي محسناحمد سعد احمد الكريديس

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 :

433101895433104371

433104820433105535

433106902434100697

434101596434101781

434103592434104257

434104639434104835

434106869434107482

434107982434108446

٥٣٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سلطان فوزان شارع السمي البقميعبدالرحمن محمد ابراهيم البيشاوي

فيصل عبدالعزيز عبدالله الدريسمحمد فياض صفوق الشمالني العنزي

محمد خالد محمد السلمانزيد زعل جاعف العنزي

مشاري مبارك حوشان المعداني الظفيرياحمد عبدالله محمد سحاري

بندر خالد معزي الدغيلبي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة العبرية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434160219433101599

433107911433108225

433114276434106883

432101987434104205

434104816

٥٣٦



 

 

 

 

 

 

 اللغات والترجمةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٣٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل فهد احمد العودهانس علي عبدالرحمن جبر

عبد الله محمد عبد الله بن مقرنعبدالرحمن محمد صالح التركي

عبدالعزيز علي حسن ال جبعانبدر عبدالمحسن صالح الصرامي

مصعب حميد راشد الحميديباسل بدر محمد هزاع

بدر علي مسفر الميموني المطيريعبد العزيز مبارك عيد السعيد

عبدالعزيز محمد حمود الماجديسعود احمد مبارك المحبوب

عبدالمحسن رشيد مطر السبيعي العنزييوسف حمد عبدالرحمن الجابر

عبيد عبدالله عبيد الدوسريعبداللطيف ممدوح نشأ الوبيري الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغه فرنسيهلغه 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 :

428112431430106393

430106323433100666

433105248433106152

433106505433114360

434101286434103889

434106953435101300

435101648435102097

435102420435102820

٥٣٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز أحمد مسفر العبداللهعايض محمد نايف أل عليان القحطاني

نواف سعيد سعد القحطانيسعود محمد سعد ظافر آل جبل

عبدالمحسن سعد عبدالله عيسىمحمد سعد محمد حبجر

وليد علي عبدالله القرنيحسين محمد علي جابر

غسان عبدالكريم عبدالرحمن العطرمحمد علي محمد مباركي

عبدالعزيز سعود قطنان الميموني المطيريعبدالرحمن فهد عبدالرحمن المقرن

حاتم سلمان صالح الخطابيخالد محمد صالح المالكي

مشاري بندر هذال ال شروان الدوسرييزيد متعب عبدالله الغريبي

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 اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة اإلسبانية 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 :

435104449435104945

435106392435106499

435106502435170191

435190295434106527

434107618434160111

435101750435102544

435105838435106263

435190069434107299

٥٣٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمود خالد حمود الربيعانعبدالعزيز عبدالرحمن ناصر الشعالن

احمد خالد حمود الكريديسمحمد ماطر محمد العصيمي العتيبي

عبدالعزيز عبدالمحسن عايض الخريفاحمد حسن محمد االحمري

هيثم ابراهيم مران السبيعي العنزيفهد ابراهيم عبداللطيف العبداللطيف

غزاي صالح محمد النشميعيد محمد عيد المعيقلى البلوى

محمد علي عبدالله الشهريسليمان راشد مبارك الجويهل

عاصم عبدالله مبارك الحبالني العنزيفيصل ابراهيم محمد الفداء

عبدالعزيز حمد عبدالعزيز النجيبانيفائز خالد ابراهيم العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة التركية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة اإلنجليزية 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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432107647433104135

433105515431105198

432106304432107822

433102304433103670

433103699433105170

433107054434101984

434102452434102678

434102965434103025

٥٤٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله ناصر محمد الصالل الدوسريناصر احمد ناصر ال الشايب

ناصر ماجد ناصر بن ربيعاناسامه محمد علي عمير

خالد أحمد غرم الله آل عثمان الغامديمحمد فهد ناصر بن سعيدان

احمد سعود زيد آل عميقان التميميريان اكرم محمود خوجه

فالح مطلق فالح العوفي الحربيبسام مشحن سهل الشالحي المطيري

خالد مانع قناص العنزيعبد الكريم محمد عبد الكريم العريج

تركي مناور عقاب المخلفي الحربيخالد شالح نائف الضيط

عبدالله عبدالعزيز محمد العريفيعبدالله عبده ابراهيم خيرالله

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 :

434103332434103733

434103743434104288

434104418434104725

434104850434105229

434106397434106964

434107258434108130

434160203435100363

435100591435100607

٥٤١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عصام فهد هويدي بن صنقرعبدالله حمد محمد الدريس

عبد العزيز علي زيد آل عميقان التميميعبدالله تركي ابراهيم بن خضير

ابراهيم مقبل ابراهيم المقيبلعبدالعزيز رشيد محمد النجيم

الوليد صالح إبراهيم بن صويلحايمن طراد مطرود السنجاري الشمري

عبدالمحسن ناصر محسن ال محسن العمريفيصل خالد عبدالله المعجل

عبدالكريم عبدالعزيز محمد آل دخيلنواف علي موسى عبدلي

احمد جابر محمد حللسعد معيض عبدالله العصيمي العتيبي

عبدالرحمن احمد جابر حللسلمان عبدالرحمن صالح ال الشيخ

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 :

435100839435100882

435101037435101390

435101633435101634

435101940435102155

435102727435102780

435102812435103138

435103365435103510

435103552435103742

٥٤٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مصعب عبدالله صالح الغميزمحمد عويد خليف التومي الشمري

زيد ايمن زيد الجبريمحمد شافي سعد ال سعد القحطاني

شاكر جمال حمدان الثقفي العتيبيخالد يحيى احمد عجيبي

مساعد عضيب جالب العنزياحمد مصلح مصلح الرشيد

مشاري خالد ضيف الله الضباطي المطيريسعد جمال سعد شعبان

سلمان عبدالله عبدالعزيز بن دحامضيف الله عبيد حمدان مقطف

حسن غنام حسن ال سعد القحطانيمهند حسن وحيمد آل مقبس الدوسري

عبدالرحمن مهدي حمدان الخالديمحمد عبدالله محمد الدغيلبي

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 العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية 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 :

435103784435104161

435104372435104404

435104698435105613

435105828435105977

435106176435106598

435107479435190627

434102995434104231

434160084435101111

٥٤٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ماضي ناصر خالد السبيعيسلطان محسن غزاي المقاطي العتيبي

عبدالله محمد عبدالله الخثرانمعتز خالد ضحيان البقمي

احمد محمد احمد عسيريعبدالله سعود محمد ال زايد السهلى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101716435106469

434102487434106805

434106840432107717

٥٤٤



 

 

 

 

 

 

 اللغات والترجمةكلية 

للعام الدراسي  الصيفيفصل لل املتوقع خترجهم

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٥٤٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 خالد علي طويش األسمري أحمد علي ظافر آل مبيت الشهري

 مشعل عواد معال الفريدي الحربي تركي سعيد يونس سعيد

 أحمد سعد صالح السليمان سلطان ناصر عبدالعزيز السلطان

 عبدالله فيصل ركف الركف خالد شعيب عبداللطيف الفداغ

 خالد هليل عباس الشيباني عبدالكريم عبدالرحمن محمد العقيل

 خالد عبدالله رشيد القالدي الرشيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة الصينية والترجمةاللغة الصينية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434100653434103027

434105682435104447

435103794433114227

433106573433107151

435104762433105142

433103364

٥٤٦



 

 

 

 

 

 

 التمريضكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٤٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سعيد عبدالله الحرارشة الدوسريسعد نوار عراك العنزي

علي محمد عبدالله ال خميسهعماد سعود صقر المخلفي

فالح نائف محمد آل رميح الدوسريعمر سعيد علي آل وافي الغامدي

محمد سلمان عبد الله السحيمي القحطانيعمر سلطان منير الدلبحي العتيبي

عبدالعزيز يحيى حسن جليمحمد على سعود المنقاش

عبد اإلله ناصر عبدالله الشهرانيعبدالملك صالح عبدالله الحديثي

ماجد حمدي محمد البيضاني الحربيطارق محمد حسن آل صيفي القرني

طالل حسن خلف العنزيمهند علي محمد الفصيلي عسيري

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 :

432103705433100381

433101205433103441

434100239434103577

434104112434104523

434105185434105489

435100371435100794

435101075435104383

435106197435106772

٥٤٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالعزيز احمد رمضان محمدعبدالخالق حجر محمد ال عايض المنتشري

صالح محمد سحل العنزيفهد نايف ضويحي العقيدي

سليمان محمد عبدالله محمدعبدالرحمن محمد جارالله آل سلمان القحطاني

عبدالله احمد يحيى هزازي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435106846435107455

435107482435107868

435160077435160147

435190067

٥٤٩



 

 

 

 

 

 

 التمريضكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٥٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد احمد محمد السبيعي العنزيمحمد عبدالله سعيد االحمرى

خالد مشرف محمد العنزيعمر احمد علي الزهراني

محمد قاسم محمد السبيعي العنزينواف احمد محمد صمان

علي عبدالله علي الدوسريسعود محمد مانع العتيبي

نافع عبيدالله سليمان العدينيعمر حمد الفي الصالحي

محمد حمدان نزال العنزيحسن بالل  القدور

نواف عبدالمحسن صالح الحسينخالد عبدالرحمن محمد الجهضمي الشهري

خالد عبدالله عبدالرحمن الشهريمحمد عيد عايض العتيبي

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 :

432101859433106943

434106937434108375

435100461435101085

435103627435106330

435106609435107887

435108442435160208

435170028435170117

436100036436100161

٥٥١



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداالله محمد بركي الشلويعبدالعزيز محمد عبدالله العنزي

ثواب بندر ثواب المطيريمشاري على حامد الزهراني

زياد مبارك سعيد الدوسريمحمد ناصر محمد ال عاطف

رائد نجم صالح العتيبيرائد عبدالرزاق سفر الغامدي

مروان حسين محمد الشمريرجاء ربيع رجاء العنزي

احمد ابراهيم صالح الصالحيصالح سرحان مطر القرني

خالد ناصر زويد السفيانييوسف علي احمد العلي

يزيد علي عيسى المالكيبدر سعود عبدالله آل حمد

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 :

436100339436100567

436100712436100828

436101304436101314

436101321436101480

436102098436102189

436102197436102321

436102344436102402

436102882436103143

٥٥٢



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد محمد احمد عسيريعبدالله مهل عازي العنزي

عبدالعزيز منير مسعود العتيبيمحمد احمد ياسين معجمي

تركي فضل كعيد العنزيمنصور سالم علي المعارك

نايف ناجي سالم الشمريسعد وليد حمد بن زرعه

ابراهيم خالد ابراهيم العنزانسلطان مصبح عاصي العنزي

فهد عبدالرحمن فهد بن وثالنعبدالرحمن خليفه سالم الدوسري

عثمان مبارك عثمان الروكانعبدالرحمن هذال عوض الحربي

طالل منصور شارع العتيبيزياد عايض حسن المالكي

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 :

436103198436103274

436103326436103356

436103397436103535

436103685436103962

436103978436103999

436104338436104443

436105112436105401

436105476436105534

٥٥٣



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل محمد سعيد باوزيرعبدالرحمن علي صنهات الحربي

خالد عبدالله سعــيد باوزيرمنصور محمد سالم قبقب

سلطان عقاب فياض العابدىعبدالله طلب جاسم الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105964436106197

436106277436106418

436106914436107354

٥٥٤



 

 

 

 

 

 

 التمريضكلية 

للعام الدراسي  الصيفيفصل لل املتوقع خترجهم

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٥٥٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالسالم سعود عبدالعزيز العسيالن سعد محمد احمد البصيلي

 فارس شباب فالح العصيمي العتيبي خالد عبدالله محمد المحسن

 فهد سعد هادي الشهري نواف عبدالعزيز عوض المطيري

 ياسر علي ياسر الشهري فيصل سالم احمد دعاك

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 :

434104587435102490

435103722435104615

436101552436101667

436102639436105930

٥٥٦



 

 

 

 

 

 

 السياحة واآلثاركلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٥٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد غانم عبدالله سعدالله ال سعداللهخالد محمد زيد الغمالس

اسامه محمد الفي الفدعاني العنزيعبدالله عبدالحميد سليمان العثمان

فهد حسن فهد العويسظافر عامر عبدالهادي المسعري الدوسري

فريح فالح محمد الطلوحي العنزيسعد جوهر سعد الجوهر

عبدالكريم عناد جايز العنزيسلطان مطلق راشد العضياني الحارثي

باسل عبدالرحمن مسفر آل نمصه االحمريعلي محمد مانع االحمري

ابراهيم عمر ابراهيم الليالءمعتز منصور محمد بن سعران

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز عبدالواحدالمثنى احمد ملحم صفوق الجرباء

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

433101539434104389

434160235434170117

435100153435100538

435100633435100714

435101725435104616

435105099435106606

435160238432114009

434100382434100579

٥٥٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد صالح حمد السلمانعبدالعزيز غالب رجاءالله العوني المطيري

سلطان فهد عبدالعزيز بن عبد الواحدعبداالله علي حسين البسامي

هاشم عبدالعزيز عبدالرحمن الشايعمعاذ عبد الله عبد المحسن البدراني

اسامه خالد ابراهيم عيسىعبدالله سعد عبدالله السعيدي

عبدالله عبدالملك عبدالله المقبلعبدالرحمن محمد عبدالله بن غنيم

مصطفى سيدي محمد ولد المصطفىحسين ضويحي حسين الضويحي

نواف عبد الله سعيد العبدليعمر عبدالعزيز محمد الصانع

عبدالرحمن تركي راشد المشاريموسى حمد عبدالله الصقر الموسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101124434101430

434105857434106042

435102615435103222

435103386435103553

435104191435104963

435105187435160183

435160218435190349

433114346434106097

٥٥٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد محمد فهد الحافي العتيبيفيصل خالد عبدالله الديداني

أنس غازي عميش المطيريمشهور تيسير مفرح النفيعي العتيبي

احمد عبدالله سعد حسنخالد رجب احمد الحامد الزهراني

سلطان محمود عبدالمؤمن الهوساويعبدالرحمن فهد عبدالرحمن بن عكرش

رائد رقعان محمد سهيل آل بن مرعيمحمد عبدالله بداح العيافي القحطاني

خالد عبدالرحمن علي التماميناصر بندر ناصر بن خنفور

مازن سعد جزاء الضبيطيسلطان عبدالعزيز عبدالرحمن السحمان

حمد ثابت عفتان ضاحيعبدالله محمد حمد ال طعيس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101091435102010

434101708434104432

434104813434106954

435160024436107604

433103786434105492

435101143435101547

435102186435104613

435105198435107457

٥٦٠



 

 

 

 

 

 

 السياحة واآلثاركلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  لثايناخرجيو الفصل 

٥٦١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سطام عبد الرحمن عبد العزيز الشثرينواف عابد عبدالله االكلبي

محمد عبدالله محمد سبله الشهرانيعبدالله حسن عبدالله الداود

ناصر محمد ناصر الخميستركي عبدالله محمد الزهراني

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز العبيسيعبداالله حمد عبدالله سعدون الماجد

بندر حاكم راشد المطيريعبدالرحمن فهد عبدالرحمن المعمري

ابراهيم حمد محمد السماعيلحمد راشد عبدالرحمن السعران

صالح على صالح العونمحمد رياض محمد الغيالن

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الحسينعبدالمجيد صالح إبراهيم السلولي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

432107553434105100

435100299435101667

435101836435104134

435104547435106694

435106746435107855

436910168431102286

432103374433101505

433101795433114272
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل سعد محمد بن سعيدعبدالله عبدالعزيز مفلح العصيمي العتيبي

فراس يحيى ناجم الشريف الزهرانيفيصل ناصر باني الحارثي

محمد خالد ابراهيم الهبدانسعد عبدالله صالح قزي الغامدي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الحسينعبدالله حمدان سالمه الجذلي البلوي

عيسى علي عيسى هوساويعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الدخيل

مصعب عبدالله احمد الزهري الغامديخالد زويد بركه الهجله المطيري

محمد عبدالعزيز عبدالكريم الخنيفرعبدالله عبدالكريم محمود الحمامي

سعود عبدالرحمن سعود المحاربزيد فهد مرشد التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

434101209434190061

435100056435100314

435100808435101365

435101965435102035

435102396435102568

435102573435102602

435103498435104245

435104334435104566
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد فهد سعد المطرودعبدالله احمد حسن ال ملحه الشمراني

البراء محمد سعيد عليعبدالعزيز علي محمد المديفع

الوليد عبدالله جمعان الزهرانيحمد خالد حمد البراهيم

فيصل عبدالله معتوق المالكيعاصم عدنان عبدالله الحسني الزهراني

سطام عبدالله سطام العتيبيفراس محمد ناصر الدعيلج

سعد محمد حسين الخليفهفهد عبدالهادي حمود النفيعي

طالل راشد عبدالرحمن الرشيدمشاري احمد نويران الشمري

محارب محمد عبدالله المحاربماجد اسميت سالمه الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

435104843435105645

435105919435106961

435107111435108602

435160214436101303

436101436436102110

436102275436102378

436102591436103438

436103476436103522
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالحميد عبدالله يحي الحربيمشعل محمد عبدالله الغنام

عبدالله عثمان محمد اباحسينفيصل أحمد صالح الحملي

محمد سعد محمد الجبرينزياد عيسى محمد الخشالن

محمد عادل محمد الحزيمفهد مشعل صقر العتيبي

علي راشد عريج السبيعيعبدالرحمن غريب سعود العجمي

عبداالله عبدالله زاهر العمريتركي سعد جمعان القحطاني

سالم احمد سالم باعبداللهعمر عابد محمد العدواني

عائض ظافر عايض ال فضلي االحمريعبدالله سعود محمد الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحياإلدارة 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 :

436104243436104449

436104486436104659

436104779436105122

436105352436105531

436105560436105696

436105759436106141

436106295436107059

436170213433104762
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عبدالعزيز حجاب العمري الحربيوديع سعود نافع الخياري الرشيدي

انس عبدالعزيز عقيل العقيلفيصل خالد عبدالرحمن الدعيج

بندر محمد عبدالله بن عتيقعبد االله علي محمد زين

عبدالعزيز حراب ذعار العتيبينواف مناور متروك الشقاوي الفريدي

خالد يحيى صالح ال حسن الراشدياسامه فهد هليل الميزاني المطيري

راكان خالد سليمان الدخيلعبدالله وليد محمد زاهد

محمد شديد شداد المطيريمحمد فاتح سفيان  علوان

احمد عبد الله ثابت بن ظبيهفارس صالح حمد بن روضان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

آثارآثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434170228435101024

435101472435102576

435104763435104857

435106798435100476

435100797435101361

435106274435107334

435108421436160204

433107550434100445
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عثمان دخيل عثمان الشايعريان سعد يحي الخزمري الزهراني

عبدالرحمن محمد عبدالله السالممحمد فيصل سحمي المحمدي السبيعي

عبدالله يحي مسرع الودعانيعبد الرزاق خالد طخطيخ العنزي

حسين محمد عبدالله العنزيتركي عبدالعزيز عائد العمري الحربي

محمد عبد الله زبن المخضبسعود عبدالرحمن عبدالله الحسين

عبدالله سليمان علي الغازيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الجريس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100479434102801

435100785435101012

435102774435106455

435106603435108600

435160045435160091

436104544436106356
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 السياحة واآلثاركلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 سعود عبدالله عبدالعزيز الزامل محمد الفي محمد الغامدي

 مساعد ابراهيم راشد الدحام سعود سعد عبدالله العريفي

 عبدالله سليمان محمد عجيبي محمد تميم مبارك آل هديان

 عبدالرحمن ابراهيم محمد الزبن عبدالله سعد حسين عنيزان

 محمد ابراهيم محمد المحارب محمد عبدالله محمد العسيري

 محمد عبدالله سجدي الرقاص مهدي علي محمد ال مهدي الغامدي

 ماجد خالد احمد العمير عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله المقري

 سعود محمد صالح النشمي ابراهيم خالد محمد الغريبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةإدارة موارد التراث واإلرشاد 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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

435100474435100687

436101320434102454

434103364434105541

434106240435100273

435100495435101462

435102246435104050

435104336435160245

436101819436102174
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالله سعد عبدالله العريفي عبدالله مسلم عويض الدوسري

 سعيد مسعود سعيد الغامدي فهد عبدالرحمن ناصر الحميدان

 نعمان خالد نعمان ياسين حمزه خالد عمر القثمي

 محمد فهد محمد الناصر مشاري علي احمد الجاري

 مبارك محمد عبدالرحمن الحقباني معاذ عبدالعزيز محمد الناصر

 فهد متعب عبدالله المسعود عبدالله ابراهيم سليمان الحماد

 محمد حمد عبدالرحمن الحسين فراس فيصل حمد القعيد

 سعود مشرف سعود المخضب عبدالله ابراهيم عبدالله القضيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة 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 :

436102389436102932

436103233436103249

436103301436103724

436104203436104308

436104940436105177

436105691436105699

436105840436106005

436106393436160035

٥٧٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 محمد عبدالله احمد ال صالح العسيري يوسف جمعان يوسف الجمعان

 يزيد منصور مرزوق الذويب عوض عمر سعيد حمدوه العفاري

 يزيد هاني سالم با سليمان عبدالله على عبدالله آل ليلح الشهري

 عبدالخالق علي محمد آل خريب القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحياإلدارة السياحية والفندقية

آثاراإلدارة السياحية والفندقية

آثارآثار

آثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436160325435104916

434106375434190273

435102480435103315

435105370

٥٧١



 

 

 

 

 

 

 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٧٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فرحان سالم فرحان بن فارسفيصل زيد منصور السبيعي

عبد الله ابراهيم عبد الله المباركنايف عبدالله ناصر المسعري

تركي عبدالله احمد مهجري كعبيخالد متعب سالم ال عبيد الغامدي

ناصر محمد ناصر الخطيفيمحمد عبدالله محمد الحرقان

حزام فرج حزام المسعودي القحطانيمحمد يحى محمد آل يحي القرني

احمد حسن احمد الحسني الزهرانينائف حامد عبد الله الهجله المطيري

بدر فهد ابراهيم االحمدناصر علي ثواب آل حجور البيشي

محمد عبدالعزيز عبدالله الحمادحمد عبدالله حمد الدمجان

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 :

432102475432103217

433100433434100658

434104096434106339

435100004435102113

435103259435103478

435104966435106684

435107489435107575

435108496435108568

٥٧٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناصر محمد ناصر العبسيفيصل سعيد حاسن الشهري

حمد مشعل عبيد الحارثيابراهيم زيد سعد ال حبيش

يوسف محمد ابراهيم بن شاهينعبدالله يحيى محمد ال شويل القحطاني

اسامة ماجد صالح النصارعبدالله منصور فهد السويلم

فيصل عبدالمحسن عبدالكريم التويجريعبدالمجيد خالد عبدالعزيز العجيب

عبدالعزيز خالد راشد عبدالله الجديعيمحمد عبدالله محمد الغميز

ناصر عبدالعزيز ناصر الفرحانعبدالله عبدالرحمن سليمان الشميمري

محمد احمد مروعي آل حسين عسيريعبدالرحمن علي أحمد قبولي

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 :

435160071435160235

435160256434103453

434103699434108006

435101067435103881

435104549435104962

435106335435106795

435160108433108218

433110131434100008

٥٧٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلمان ظافر عبدالله سلطان الشهريأسامة علي عبيد الكعبي العمري

محمد عبدالله عثمان الفوازمحمد أحمد متعب ال حسين القحطاني

نايف ابراهيم سعد القحطانييزيد عبدالعزيز صالح الدبيان

نواف عبدالله خلف الجعيدابراهيم محمد عمر الجلعود

عمر طارق محمد حزامعبدالرحمن محسن شعيان الشيباني العتيبي

عمر محمود عبدالله ال زحمي الشهريعبدالعزيز بطي عبدالعزيز البطي

محمد فهد محمد بن نويصرخالد منصور مبارك الحميد

سلطان عبدالله سعد آل سعدي القرنينبيل حمد علي سمكري

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 :

434102717434104908

434104947434106077

435100400435100543

435100603435101950

435103233435103865

435104460435104684

435160012435190367

434100673434101725

٥٧٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم محمد ابراهيم الغضفانسلطان عمر عبدالعزيز الصعب

عبداالله راشد سعد الخثرانمحمد عبدالله ابراهيم المسعد

طالل سعيد ثامر األحمريماجد خالد حمدان المغيري العتيبي

عبدالمحسن حمد هذال السبيعياحمد مساعد سالم العياشي الزهراني

احمد سعيد محمد آل عيسى القحطانيفهد سعود فهد الحشر

مشاري محمد سعد القميزيخالد ابراهيم سعد بن شويع

محمد فواز عبدالله الخميسعبدالله ناصر مبارك الوزره الدوسري

مشاري عيدان محمد الزهرانيالمهند مخلد عبدالله المطيري

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 :

434103148434106624

435101382435101486

435102346435103090

435103215435103602

435104291435104906

435105057435105141

435105268435105820

435105947435106307

٥٧٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

يوسف محمد عبدالله شاهليزياد عبدالعزيز محمد الحسني الزهراني

عبدالله ضاوي فرحان الشيباني العتيبيعبدالله هادي شيبان النتيفات

عبدالعزيز حمد ناصر العويدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

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 :

435106555435106621

435106697435170106

436107648

٥٧٧



 

 

 

 

 

 

 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٧٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ علي عبدالله القرنيعلي ناصر عمير القحطاني

خالد ابراهيم محمد الرميحعمر احمد محمد الحبيب

سلطان علي سعيد الشق العمريحمد محمد حمد القريني

سعد محمد حمد ال حسنابراهيم احمد محمد جعفري

مشعل ناصر فراج الجلعودعبدالله محمد حمزه البري الخيبري

خالد ماجد ناصر التويمسعد حمد عبدالرحمن آل سعد القحطاني

عادل سعيد مسفر الغامديعبد الله خالد عبد الله العنقري

فهد جابر عوض الزهرانيابراهيم عبدالرحمن زيد الدباغ

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 :

433102717434103953

434106200434190294

435100220435100310

435101775435101987

435102047435102714

435104473435104641

435170012436100197

436100529436100596

٥٧٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد محمد عبدالله القاسمفهد هادي محمد العرجاني

عبدالله سعد غريب المالكيفيصل طامي شجاع البيشي

عبدالله سعود فراج الجلعودصقر محمد صقر االكلبي

ماجد عبدالرحمن عبدالله بن حمادناصر عبدالرحمن ناصر الغانم

خالد نشمى حشيم المطيريعبداالله علي عبدالله القرني

عبدالعزيز محمد علي فقيهينواف فيصل محمد القحطاني

محمد مسفر راشد الشرافيمنصور احمد منصور البقمي

فارس سعيد ناجي الشهرانيعبدالعزيز علي زيد بن دريهم

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 :

436100671436100745

436100803436101027

436101466436101577

436101620436101677

436101794436101839

436101851436101974

436102243436102326

436102824436102888

٥٨٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد علي زاهر االسمريمهند فهد محمد الدهيش

سعد فهد زيد الخرعانمشاري ابراهيم عثمان الغامدي

سلطان سعود جعيثن الحربيخالد ثامر سعد العمير

عبدالعزيز سعد عبدالله المطيريعبدالله خالد علي الجبعان

محمد عبدالله سعود الحجينصار إبراهيم محمد بن نصار

فهد عبدالله علي القحطانيصالح عبدالرحمن صالح الوهيبي

فراس مسفر ابراهيم القحطانياحمد حسن عبدالله حكمي

فالح حمود فالح العتيبيعلي جمال محمد مدخلي

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 :

436102940436102989

436103075436103178

436103337436103678

436103839436103881

436104331436104646

436104665436104675

436104776436104896

436105419436105772

٥٨١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عزام عبدالله محمد السويلعلي محمد علي الدوسري

محمد ناصر سعيد الشهرانىعبدالله محمد سعيد العلياني

احمد ناصر حسن بشيريمحمد ناصر علي الشريمي

خالد محمد صغير االصالعه الغامديعبدالعزيز محمد ابن سعيد بن غاصب

اصيل عبدالله يحيى أل واحهابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الحماد

نواف عبدالرحمن محمد الخنفري القحطانينايف فهد احمد خنفور

خالد عبدالمحسن محمد المحسنسعود جمال محمد الفرج

سلطان محمد عوض الذيابي الرشيديعبدالرحمن فهد عبدالله الجعفري المطيري

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 :

436106494436106823

436106850436106869

436160274433110152

434102550434104364

434108485434190226

435100268435101587

435102261435102767

435104822435105747

٥٨٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود طارق عبدالله ال مساعد الياميمحمد فايز عبدالرحمن الشهري

عبداالله يحي ابو طالب شراحيليسلطان فهد ضيف  الله المطيري

ابراهيم فهد محمد بن هديبسالم سعود سالم المطيري

ابراهيم عبدالله محمد التماميصهيب محمد علي دهمان

نواف راشد فواز الشكره الدوسريمحمد ماجد محمد الموزان

عبدالعزيز يوسف عبدالرحمن الجوهرفيصل فهد سلطان ال هذال

عبداالله مرعي سلطان العمريفهد سلطان ناصر ال فرحان القحطاني

فهد عبدالمحسن عبدالله الدايلمحمد ابراهيم محمد المشيطي

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 :

435108562435108566

436102852436104447

436104893436190260

434103156434160185

435100704435101931

435102647435103723

435105391435105683

435105971435106072

٥٨٣



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جواد طاهر  قناصصالح فهد صالح العبيسي

عبدالرحمن نادر معال المطيريفيصل عبدالرحمن عبدالله عيد

سلطان محمد عبدالعزيز االحمدعبدالملك عبدالله سليمان الشريمي

عبدالسالم حسن عبدالرحمن العمريعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السقامي

محمد خلف محمد النزهانسعد محمد شائع القحطاني

عبدالله سالم عبدالله الدوسريرامي سعد حمد اللويمى الدوسري

زياد حسن عبد الله العصيميتركي سامي محمد الحناكي

فهد ماجد فهد الخامسيمتعب محمد عبدالرحمن الحميد

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 :

435106679435108340

435190313436100373

436101120436101370

436104575436105769

436106097432100567

433104399434105593

434190014435101276

435101791435102188

٥٨٤



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان بندر عبدالله الحميديعبدالله ابراهيم عبدالرحمن الفرشان

محمد ناصر عبدالرحمن الخميسهعمار عبدالله محمد آل بريك

عبدالعزيز كريم ركاد الوبيري الشمريصالح محمد صالح السليمي الحربي

رائد عبدالله ناصر الفهري القحطانيراشد صالح ضاري الفراج

خالد بخيت محمد الساهر الزهرانيريان موفق ناصر الطعيس

سالم سعد سالم القحطانيعبدالله عبدالعزيز سعد آل سعد

عبدالله سعيد عبدالله ال سياف العمرييونس محمد دبسان ال فاضل الحارثي

فيصل عبدالله سعد آل شفلوتخالد مبارك سالم آل سويلم

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 :

435102397435102870

435104010435104081

435104741435104890

435105393435105745

435105832435106298

435106547435106682

435108619435170062

435170201435190140

٥٨٥



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سلطان سعيد سلمان العمريطالل عبدالعزيز ابراهيم المنقاش

احمد علي حسن الصامطيفيصل فهد محمد القعود

سلمان يحيى علي القحطانيعبدالعزيز احمد علي حكمي

محمد عون مفلح الشهرانيفهد سعد عبدالله الشهراني

صقر محمد سعد القرنيفيصل زيد عويد السبيعي

علي عبيد بداح البيشياكرم عبدالله رديد الطلحي

سلطان سعود عثمان بن عويسعبدالعزيز سعيد سالم القحطاني

فيصل فهد محمد الدوخي

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 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 :

436102319436102589

436102993436103770

436104290436104361

436104942436105861

436106049436106127

436106826436106833

436107505436160191

436190239

٥٨٦



 

 

 

 

 

 

 علوم الرياضة والنشاط البدنيكلية 

للعام الدراسي  املتوقع خترجهم للفصل الصيفي

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٥٨٧



1

 منصور سعود عبدالعزيز الطليحياالسم :

علوم الرياضة والنشاط البدنيالتخصص :

435103369رقم الطالب :

٥٨٨



 

 

 

 

 

 

األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات كلية 

 الطبية الطارئة

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٨٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مصطفى احمد مصطفى الحميدانمحمد علي محمد القحطاني

خالد عبد الرحمن عبد العزيز ابا بطينعبدالله علي عبدالعزيز التويجري

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العرينيعبدالله محمد فالح ال سلطان

خالد عبداللطيف صالح المنصورعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الحسن

سيف عطيه احمد البادي الرويلينايف سالم يحي العليلي المالكي

ابراهيم سعد راشد ابوحيمدحاتم عبدالله عمير الطلحي

عبدالله نمشان سعد الحالفيعبدالله محمد عبدالله الغوينم

حمد سعد حمد الشهريمحمد علي عبدالله الصغير

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 :

434104345434105410

435100588435100734

435102938435103292

435104521435105160

435105793435106386

436100053436100092

436100128436100186

436100252436100306

٥٩٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عادل محمد مفلح الدوسريعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الوشيل

محمد غازي عيسى المالكيفهد ماجد فهد المرزوق

سعد عيد سعد العيدمتعب ابراهيم زيد العويس

عبدالعزيز فيصل عبدالعزيز الصوينعفارس عبدالله أحمد الشهراني

مهند سيف عبده عواجيسلطان تركي علي العسيري

اصيل فهد صالح العريفيسلطان عبدالحميد يحيى البشر

ياسر محمد عبدالله الحناكىاحمد هالل مسند المطيري

مشاري نياف عبيد العتيبيعبدالله محمد ابراهيم الرزيقي

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 :

436100356436100379

436100407436100434

436100442436100471

436100472436100516

436100521436100533

436100610436100617

436100872436100936

436101051436101109

٥٩١



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد خالد محمد العويفيحمود محمد حمود الرجعان

خالد محمد عبدالمحسن األحمدسعيد عيظه كرامه النهدي

فيصل عائض عبدالله الطويلعبدالله محمد عبدالله المشعل

محمد حمدان احمد الشهريمحمد عبدالعزيز فهد الهويدي

محمد ابراهيم احمد جعفريصالح عبدالحكيم صالح العامر

اسامه سليم محمد المسعدمهند خالد عبدالله بن عتيق

محمد سعود غباش الحربيعبدالرحمن خالد عبدالرحمن الناهض

حمزه صالح غرم الله الغامديحمزه حسام حمزه ششه

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 :

436101451436101592

436101606436101654

436101734436101876

436102054436102153

436102426436102579

436102735436102811

436102890436103242

436103266436103415

٥٩٢



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن سعود عبدالرحمن المطيريبدر حمدان مرزوق الديحاني

ياسر محمد عون الله المطيريخالد صالح سعيد الغامدي

عبدالعزيز وليد عبدالعزيز الكليبمحمد ابراهيم محمد عبدالله

نايف ابراهيم عبدالرحمن بن هويملعيران مرزوق عيران الهيضل

تركي سعد مبارك الشهرانيفهد عائض جبران اليامي

نواف حسين صالح الصالحيفيصل سحيم عبدالعزيز السحيم

فايز انور فايز العنزياصيل محمد صالح الغفيلي

سعود عبدالله حامد نزهتفيصل عبدالعزيز صالح السماري

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 :

436103470436103556

436103754436103806

436104180436104475

436104601436104627

436104687436104782

436104994436105058

436105127436105151

436105156436105446

٥٩٣



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

حمد نبيل عبدالعزيز الخنيفرعبدالله عبدالرحمن عنايةالله المطيري

الوليد سليمان عبدالله التويجريمشعل محمد علي الشهري

فيصل عبدالعزيز ناصر الوشمىاحمد يحيى احمد حوذان

عمر محمد حسين تفاحهمهدي صالح علي اليامي

طراد محمد عبدالله ال مسعر

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 الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436105729436105800

436105898436105994

436105998436106073

436107016436107222

436107558

٥٩٤



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٥٩٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد احمد سليمان الكدفي الفيفيمحمد عبدالعزيز عبدالعزيز المقبل

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العويدجعفر سمير عيدروس باروم

ناصر سلمان ناصر الموحزيد ثابت مقبل محمد

مشاري فهد عبدالله القرينيبدر ناصر عبدالعزيز بن منيع

فهد سلمان محمد العقيلفهد عبدالله ابراهيم الرضيان

نواف ذعار نايف بن لبدةفيصل محمد فهد الحمالي القحطاني

علي ابراهيم سعد الجريبةسلمان عائض جخدب ال سعد قحطاني

طالل قعدان محارب العضيله المطيريمحمد علي مبارك الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالمالية 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 :

434102443434170091

434170137434170282

434170365435101998

435103767435170087

435170091434100754

434102133434108407

434170024434170034

434170074434170079

٥٩٦



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سلطان محمد بن شويرخعبدالرحمن علي محمد القرني

ناصر عبدالله عبدالمحسن ال سعد القحطانيمحمد عادل محمد العليان

عبدالله محمد عبدالله القرينييوسف احمد عبدالله الجنيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434170156434170216

434170307434170366

434170368434170371

٥٩٧



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية إدارة األعمالكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٥٩٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد زابن سعيد الشهرانيعبدالعزيز احمد حسين ال حسين العمري

عبداالله محمد حاسن الكعبي العمريمحمد بندر محمد الجبلى المطيري

عبدالعزيز ناصر سعد المقبلسعد فهد سعد العبدلي المالكي

سعيد محمد مشعل المهندس الغامديسعد منصور عبدالله الحمداني

أحمد عايض منير القثاميسلطان منصور خازم الكعبي العمري

تركي مشعل حواس الحواسعمار محمد علي الوهابي القحطاني

فارس سعد حمد الكثيريعبدالعزيز سلمان زاهر ال حيي الشهري

فيصل فهيد حاجي الشالحي المطيريمحمد يوسف عبد الحميد حسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية 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 :

434100498434101676

434105134434170120

435103407435104603

435104900435106731

435170056435170063

435170075435170085

435170118435170134

435170309435170348

٥٩٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

بدر ابراهيم علي حيدريتركي احمد حزام العبدلي المالكي

معاذ سلمان سعيد الفهمي الزهرانيسعود يوسف سعود السعدون

متعب مشعل علي ال مقيبلعبدالرحمن مفلح حزام الجروي القحطاني

فهد عبدالله مبارك البويريدفيصل فرحان حمد ال سعد القحطاني

عبدالله محمد علي ال دوشان القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434101730434103303

434160059434170279

435100685435170002

435170084435170086

435170314

٦٠٠



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية إدارة األعمالكلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٦٠١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبداالله عبدالمحسن عبدالله البجادي عبداالله علي زابن الشبوي القحطاني

 نايف محمد يحى ال عائض االحمري وليد خالد عائد الحمالي القحطاني

 سلمان قاسم محمد القاسم أسامة زيد براهيم بن زياد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103244436170066

434101662434103525

434190127435170310

٦٠٢



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقيعلوم الحاسب كلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٦٠٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وافي مرزوق عبيدالله العضيله المطيرياسماعيل حسين اسماعيل العتيق

محمد عزالدين محمد المسبحيفراس بندر عبد اللطيف حسين

ايمن يحي جابر الودعانيتركي شديد خضران اليابسي المطيري

احمد عائض سعد النفيعي العتيبيطالل إبراهيم سعد السلطان

حمد عبد الله حمد آل حسينعبدالعزيز علي عبدالله الوليدي الشهري

ماجد عبدالرحمن عبيد العاطفي القحطانيعبدالله سلطان عبدالله المريشد

مشعل محمد منصور ال منصورمحمد بدر محمد الزويد

نهار راسم سعيد الدامرعبدالعزيز صالح عبدالعزيز السليمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100264434101050

434101337434101438

434101726434105129

434170022434170099

434170151434170171

434170189434170199

434170217434170245

434170298434170302

٦٠٤



2

االسم :االسم : فهد مشبب ناصر القحطانيفارس بطاش سعد السحمه القحطاني

التخصص :التخصص : نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب : 435170009435170245

٦٠٥



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقيعلوم الحاسب كلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٦٠٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فراس سعود فيصل المطيريفهد عبد الله محمد النشار

فارس عوض سعيد آل مانع القحطانيمعاذ محمد زيد آل خرعان

عمار عبدالقادر عمر باتيساحمد محمد عمر الدريبي الشهري

نادر عبدالمجيد بجاد العمري الحربيابراهيم سعيد حسين آل جبيل القحطاني

عبدالملك ابراهيم سعد الحمادمنصور خالد منصور الجربوع

عبدالحميد محمد عبدالعزيز المنيعمحمد عبدالله صالح الهاللي

عبدالله فهد ناصر الميمونخالد محمد سعد آل حضينان الشهراني

صالح ناصر صالح سعرانعبدالله عبداللطيف عبدالله بن عقيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101188434101215

434102465434103338

434103561434103927

434170004434170083

434170086434170285

434170308434170342

435100677435102833

435103919435104078

٦٠٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مهنا سعود صالح المقبلياسر عبدالله محمد ابونصيه التميمي

بخيت محمد بخيت المطيريمحمد ضيف الله حمود الشيباني العتيبي

سعيد ظافر ناصر الدحروجي الشهرانيعبدالمجيد محمد عوض آل سعيدن الحربي

متعب نداء بندر الشيبانيسليمان طارق ناصر الشلهوب

يزيد محمد فايز العمريسعد محمد سعد البطي

عبدالعزيز حسن ابراهيم جاريسعيد حسن علي الحسني الزهراني

التخصص :التخصص :

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

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104184435104428

435106002435170019

435170027435170054

435170088435170122

435170207435170249

435170273435170333

٦٠٨



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقيعلوم الحاسب كلية 

للعام الدراسي  الصيفيلفصل املتوقع خترجهم ل

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠

٦٠٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 ناصر علي ناصر العريني سلمان عبدالله عبدالكريم الدريبي

 ناشي فيحان طعيس الفقيه الزيادي عبدالعزيز ناصر عبدالله المواش الدوسري

 عادل جندوب يحي ضبري هزازي عبدالله عمار عبدالله العمار

 عبدالمجيد سعود عبدالعزيز المقبل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434170202435101812

435103503435105056

435105454435105733

435170220

٦١٠



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية الهندسةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

٦١١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالله محمد مسفر الحمالي القحطانيناصر منصور خالد الغبيوي العتيبي

عمر محمد حسين معشيخالد فالح محمد ال ظافر

راشد عبدالله عبدالله الحمالي القحطانيعبدالعزيز شديد خضران اليابسي المطيري

مشعل مسفر مشعل الجروي القحطانيعبدالله علي رده المحمدي المالكي

عبدالله علي عبدالعزيز المزينيعلي عبدالله عبيد آل رباح

محمد حسن محمد بن ذيابتركي خالد محمد الموينع

حسين محمد عبدالله الشغب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :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

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434101074434101761

434170026434170059

434170060434170106

434170135434170214

434105332434170051

434170139434170143

434170236

٦١٢



 

 

 

 

 

 

 / المزاحمية التطبيقية الهندسةكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٦١٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن ابراهيم محمد القرشي المالكيمحمد مفلح محمد القحطاني

نايف متعب متروك المقاطيعبدالرحمن عبدالعزيز سليمان البواردي

طالل غازي مقبول النفيعيخالد سعيد محمد القحطاني

عبدالله رباح عنيزان الفهيدي الحربياحمد محمد خريف ابانمي

عيسى محمد عيسى بن رضيانعبدالرحمن منصور محمد العنبر

ناصر براهيم جمل آل شري القحطانيعبدالعزيز عوض هديان العضيله المطيري

الوليد هزاع خالد القرينيعبد العزيز ناصر براهيم الدبالن

تركي عبدالله احمد المعجلفيصل فهد ضيف الله المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100679434101638

434102472434170078

434170190434170201

434170328435100328

435104908435170032

435170048435170057

435170065435170135

434170158434170259

٦١٤



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

بدر بندر سلطان القحطانيمحمد مبارك الحق العصيمي العتيبي

محمد عامر أحمد األسمريمحمد خالد محمد العثمان

عبدالله محمد عبدالله بن دريد الهويمل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434170290434170294

435104288435107642

435170304

٦١٥



 

 

 

 

 

 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل األولالفصل خرجيو 

٦١٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

حسن مسفر علي القحطانيسامي عبود مسيفر العتيبي

خليل محمد عياد الحربيمهند مشبى محمد بحاري

مشاري صالح علي المطيريفهد نزال مبارك الحربي

ناصر حمد تريحيب الدوسرينايف محمد سروي ال حريش

عبدالعزيز علي موسى ساحليسلمان حمد ناصر ال قزالن

فهد حبيس علي العنزيحسن احمد محمد دغريري

مناحي شبيب مناحي المسرديعبدالرحمن عايض عبدالرحمن المطيري

فهد شحاذة عياد العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

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 :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435108112436910215

436910217436910218

436910224436910227

436910228436910248

436910253436910255

436910277436910278

436910279436910281

436910297

٦١٧



 

 

 

 

 

 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل الثاينالفصل خرجيو 

٦١٨



1

سلطان محمد هادي آل بهجةاالسم :

تمريضالتخصص :

435108071رقم الطالب :

٦١٩



 

 

 

 

 

 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل الصيفيلفصل ل املتوقع خترجهم

٦٢٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 قيس منذر محمد عرنوس علي حسين سالم الفهادي العجمى

 حمد صالح حمد حترش سيف خالد عبدالله الحائطي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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 :

434910105435910166

436910040436910307

٦٢١



 

 

 

 

 

 

 درجتي الدبلوم و المشارك

٦٢٢



 

 

 

 

 

 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل األولالفصل خرجيو 

٦٢٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي عبدالوهاب علي النفيسةبندر عبدالعزيز محمد العشيوي

احمد فارس علي الفارسمحمد عبدالله خالد العتيبي

اصيل زيد جمعان الزهرانيرياض فارس مطلق الروقي العتيبي

فهيد عيسى عبدالرحمن العريبيسلمان مفرج هادي العتيبي

محمد عبدالله دحام الحربيابراهيم مساعد عبدالرحمن القروني

عبدالعزيز عبدالله عبدالكريم العبدالكريمعبدالرحمن عمادالدين حسان الخالدي

محمد مصلح سعد العتيبيعبدالله محمد ناصر آل ظفر

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الحوطيخالد سهيل محمد الشهوان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433910011435190611

435190901436910055

436910077436910185

436910293436910298
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عبدالله ناصر محمد بن هدباءخالد قطيمان دغيم العتيبي

هويدي غازي هويدي المطيريمحمد صالح عبدالله باوزير

يزيد فهد عبدالرحمن المسعرياحمد منصور محمد علي مبشر

سلمان رباح سلمان المروانيحسن عبده حسن جاري

عبدالحميد اسامه ايوب الخورفهد يوسف عبدالرحمن العتيبي

سليم احمد سليم الخراطمحمد احمد سليم الخراط
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مقرن محمد غازي العتيبيمروان علي يحي الضرغام

عبدالرحمن مال شنيف العنزيمحمد محمود محمد العلي

صالح نايف ابراهيم العنزيرائد ناصر فهيد العجمي

محيا فهد محيا العتيبيهتان عبدالكريم عبدالله الباز

انس فهد سالم سويلمراكان علي عايش الحربي

عبدالفتاح حسن عبدالفتاح حسنسليم فهد سليم العبيد

يوسف محمد غازي االحمرييزيد سليمان علي العرفج

فارس احمد صالح العثيمعبدالرحمن محمد يحي عبدالله
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يزيد محمد ابراهيم بن سلطانعبداالله فهد عبدالرحمن السلطان

عيسى زهيان عواض المطيريخالد محمد بشير السليم

خالد عبدالله صالح بابطينوليد ابراهيم عبدالله العريفي

ابراهيم تركى أبراهيم التركىنايف عبدالعزيز عبدالله الداوود

نايف محمد حمد آل سبيهين الدوسريالوليد محمد فرج العتيبي

وليد عبدالرحمن حمد الحموديمحمد سليمان محمد بن عتيق

احمد صقر احمد الصقيرعبدالرحمن يوسف عبدالرحمن اليوسف

محمد خالد محمد الخالديمشاري سليم عبدالله السرهيد
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مازن حمد رشيد الصالحيمحمد صالح عبدالله السحيباني

عبدالله علي علي الغامديحاتم عيد حويل المطيري

صالح علي صالح الظاهرينواف محمد حسين القحطاني

طالل علي هالل العنزيوليد علي هالل العنزي

سعد فهد عبدالرحمن الصميتحسام إدريس عبدالله أحمد

سعد بدر سعد المطيريسعود خالد ذياب العنزي

بندر خلف محمد العنزيخالد وليد عبدالرحمن الراجحي

عبدالله ابراهيم حمد ابوحيمدزياد حجاب موسى الحجاب
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سعد خالد سعد بن محمودعبدالرحمن سعيد علي نبت

محمد احمد حماد النزيانعبدالرحمن ماجد عبدالرحمن الماجد

عبدالرحمن فهد سليمان المهيدبمحمد خالد عبدالرحمن الصقر

عبدالله عبدالعزيز صالح العيدعمر سفر علي ال مهري الشهري

فيصل نواف بجاد العتيبيوايل هادي فهد العنزي

منيف محمد نايف االسعديعبدالرحمن منيف عبدالكريم المنيف

عبدالمجيد مهيوب محمد اميريزيد ريس عبدالله البرغش
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عبدالله خالد عبدالرحمن المهنااالسم :
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يزيد محمد سعيد آل حسن القحطانيمحمد ثامر محمد سالمه العنزي

عبدالله منصور سلمان البشرسعود بشير مساعد البشير

محمد عبدالرحمن ابراهيم السلوممحمد صالح حسن اليحياء

انس نازي حمدان السليمي الحربيعبداالله علي نويجم النويجم

حمدان عبدالكريم حمدان آل سحاب الغامديهشام محمد عبدالله الموسى

فهد خالد فهد النعيمهطالل عبدالعزيز محمد العبودي

وليد نزال نشاد الشمريمحمد اسواري سعود العتيبي

ابراهيم جزاء خلف العتيبيعبدالرحمن دالش مسلم العنزي
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نواف عبدالله فهاد القحطانيعبدالله راشد عبدالعزيز الحميضي

خالد تركي حسن غالباحمد صويلح عطاالله العنزي

محمد عبدالله فهاد القحطانيتركي بندر سعدي العطاالله

عبدالرحمن مقبل عبدالله المطيريمشاري عبدالله محمد الشهري

خالد يحي علي حنتولمحمد عبدالله سالم باقعيش

خالد وليد عبدالعزيز العميرفهد مهدى حسين العنزي

علي عبده علي عسيريسند عبيد سند العنزي

عبدالمحسن عبدالله علي السديريفهد سليمان فهد العتيبي
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حسين محمد حسين تفاحهظافر هادي حمد الحبابي

وليد محمد يحي هزازيفيصل خالد أحمد الحليو

يزيد علي محمد العقيلفهد عبدالعزيز عايض المطيري

مشعل خالد مسفر الدوسريعبدالرحمن حسين راجح العدواني

رائد ناصر عبدالعزيز الشلهوبسامي عادل عبيثان المطيري

تركي متعب فليح الحربيسعود حمود معدي الدعجاني

سعود فالح سعود العنزيفيصل وليد محمد التميمي

عبدالعزيز خالد سليمان بن عويسعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الدحيم
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زيد عبدالله دغش القحطانييوسف مهنا سعد السنيدي

خالد محمد عبدالعزيز بن دبيانسلمان محمد عبدالله المجلي

عمر عبيد ذعار الحربيعمر علي سويرح العنزي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز ضعيانمحمد عبدالرحمن احمد العبدالكريم

عبدالرحمن عبدالمحسن محمد الجنيدلهذال سلطان مشوط المشعبي السبيعي

مصعب عبدالله منصور المالكسلطان سفيان سامي قاسم

تركي محمد علي الظاهريسامي هشام محمد بصري

يزيد عبدالله منصور المالكمحمد بسام عبدالمحسن البسام

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

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 :

437190461437190532

437190629437190694

437190710437190741

437190788437190807

437191011437191057

436190238437190015

437190252437190336

437190357437190431

٦٣٥



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد علي عبدالكريم الصفوقبندر عبدالرحمن محمود حمدان

فهد مطلق صقر السهليعبدالرحمن عبدالملك عبدالرحمن ال الشيخ

ايمن عبداللة صالح الحارثيعبدالله خالد صالح الحصيني

تركي سعود فيحان العتيبيتركي شاكر عليان الشجاع

ريان عبدالرحمن عبدالله بن جبهانالمنذر خالد احمد الخليل

عبدالعزيز ابراهيم محمد الحجيبدر عبدالعزيز سليمان الجربوع

معاذ محمد عبدالرحمن المحمودمحمد فهد عقيل السحيم

عمرو يوسف حمد الكثيريوليد عوض صبار العنزي

التخصص :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

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم 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 :

437190477437190484

437190577437190636

437190797437190802

437190816437190826

437190888437191081

436190244436190316

436190515437190038

437190047437190307

٦٣٦



6

فيصل تركي محمد بن هويشلاالسم :

علوم الحاسبالتخصص :

437190419رقم الطالب :

٦٣٧



 

 

 

 

 

 

 المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل الثاينالفصل خرجيو 

٦٣٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري مشهور محمد عبدالقادرأيمن أحمد موسى اللهيب

ابراهيم عيسى ابراهيم الزهرانيسعيد مسفر مزحف الكثيري

فارس عبدالله صالح الزهرانيعاطف صدقه محمد خياط

ياسر محمد احمد الدريبجزاع سبيتان جزاع العنزي

محمد أحمد محمد الخزرجسليمان خالد ابراهيم الوتيد

عبدالله سعدون حمد العنزىسلطان منصور عبدالعزيز بن نصبان

فيصل نايف حمود العتيبيعبدالعزيز محمد سليمان النوفل

احمد سليمان حسين العطيهسلطان عبدالعزيز سعد بن دريس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة أعمال التأمين

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 :

435190478436190036

437190333437190371

437190403437190515

437190857437190874

437190929434190474

435190767436190041

436190052436190197

436190358436190419

٦٣٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سعد عبدالعزيز بن فالحسعد محمد سعد المديميغ

خالد سعود عبدالله الحربيمشعل معتز صالح الجابري

حاتم محمد ناصر الشهرانيرائد سليمان عبدالغني البلوشي

عبدالله بدر محمد بن صالحخالد حسن عبدالله النفيعي

عمر عبدالعزيز محمد جعفريبندر سعد عبدالعزيز العجمي

خالد فهد سعيد السعيديوسف غصاب باني الحويطي

محمد ظافر محمد الشهريعمر سعيد محمد فالته

فيصل عبدالله ابراهيم العبدالعزيزسعد بدر محمد بن صالح

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

اإلدارة المالية والمصرفيةادارة الموارد البشرية

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 :

436190613436190700

437190079437190125

437190157437190215

437190439437190472

437190685437190704

437190782434190738

436190158437190129

437190264437190274

٦٤٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله يحى عبدالله العسيرييوسف محمد صالح الغامدي

فيصل اشرف سالم العلوانناصر خالد خلف الشمري

فيصل عبدالعزيز محمد الرويشدعبيد صالح احمد عبدات

عبدالله عبدالرحمن صالح بن عبدانعثمان خالد عامر الخناني

ابراهيم بندر ابراهيم المعاركعلي فرحان عذاب الرويلي

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 الحاسباإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190286437190373

437190621437190682

437190812437190861

437910225436190632

437190781437190836

٦٤١



 

 

 

 

 

 

 المجتمعكلية 

 هـ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي  لعامل لصيفياالفصل خرجيو 

٦٤٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 تميم سعود  بن رشيد نواف يوسف سليمان الصبيعي

 منصور محمد عبدالله الصيرم عبدالله سعيد عبدالله أل يعال الشهراني

 جلوى حامد سويد العتيبي عزام نادر حشر العتيبي

 سلطان محمد سليمان العريفي نايف ضويحي ناصر السهلي

 مشاري محمد ابراهيم المسيطير زيد محرش البريهي الشمري

 تركي خلف محمد العنزي عبدالله جمال علي المالكي

 راكان حسن ابراهيم الضبيعي خالد غويزي ساير العتيبي

 بندر يحيى علي ظافري صالح ابراهيم صالح بن عثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة 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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190876437191045

438190081436190085

436190324437190144

437190729437190827

437190870437190908

437190921437190943

437190957437191044

437191074438190068

٦٤٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 رائد ماجد عبدالعزيز الدليهاني سلطان سلمان فهد السليمي الحربي

 فهد أحمد عيسى بن غمالس علي مفلح فلحان العازمي 

 عبدالملك عبدالله عبدالله العويدان إبراهيم عبدالله سعود الطشالن

 عبد العزيز علي سراج المالكي سطام سالم محمد الفقيري العنزي

 محمد مبارك سعيد الدماعين عمران عبدالله سعد عمران

 موسى محمد موسى عبده فقيهي مشاري رحيل عياده األسلمي الشمري

 بندر عبدالله سمران المطيري فالح عبدالهادي هزاع العاطفي القحطاني

 يوسف محمد ابراهيم الفدعاني العنزي محمد عبدالوهاب محمد سالمي يازجي

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 :

438190118438190133

438190143438190157

438190168438190177

438190186438190192

438190245438190263

438190268438190273

438190344438190359

438190376438190417

٦٤٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبدالعزيز محمد علي بن مطرب عبدالرحمن ممدوح سالم المنصور

 محمد خميس مقباس الشمري بدر محمد علي العنزي

 ناصر عثمان ناصر السنيد وليد عبدالله يحيي حمدي

 محمد راشد مبروك الزهراني محمد خالد ناصر العبيد

 نواف محسن محمد المحلفي السهلي سلطان  محمد  صنهات الشيباني

 عطاالله عيفان ضحوي الحسني العنزي عبدالمحسن اديب عبدالله الشماس

 سلمان ابراهيم عبدالله السنيدي خالد ابراهيم محمد البصي

 سليمان عبدالعزيز سليمان الغثبر عبداالله حوران فرحان الفدعاني العنزي

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

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

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 :

438190469438190511

438190548438190570

435190066436190051

437190960437191005

437191050438190046

438190111438190129

438190173438190181

438190199438190257

٦٤٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 خالد بدر عبدالرحمن الباحوث فيصل ابراهيم حسن عسيري

 عبدالله سلطان حمد بن سليم مشعل علي مشعل العضيله المطيري

 منصور محمد ياسين علوى عبدالله حمود عبدالله الوتير الحمادي

 تركي فهد فضي الغضوري العنزي نادر خالد صالح الشميمري

 حماد فرحان عيد العنزي فهد فريج هيالن سالمة

 عبدالعزيز احمد محمد السيف احمد حسن احمد المالكي

 ابرهيم عبدالله ناصر الراجحي نواف سعود منصور السبيعي

 صالح علي محي القحطاني خالد سالم مثيب القعياني المطيري

التخصص :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

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

التسويقعلوم 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 :

438190261438190420

438190433438190462

438190489438190495

438190526438190530

438190558438190561

437190964437190971

437190988438190001

438190494437190423

٦٤٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 رشيد بندر رشيد بن غانم عبدالله محمد عبدالله السنان

 عبدالملك سعد توفيق علمدار فهد علي محمد الغفيلي

 مشاري ابراهيم حسن الصفيان احمد علي احمد حدادي

 عبدالمجيد محمد عبدالله الشتوي حمد محمد مرداس ال مرداس

 احمد عبدالله عيظه القرشي الزهراني عبدالعزيز خالد عبدالله الخالدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية

السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية

السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190462437190849

437190910438190362

436190432436190491

437190077437190487

437910331438190107

٦٤٧



 

 

 

 

 

 

 

 معهد اللغويات العربية

 ه١٤٣٩/١٤٤٠خرجيو الفصل األول للعام الدراسي 

٦٤٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جالم   جليلعلي عبدالرحمن عمر ورسامي

محمد أحمد معلم ابراهيممنير اسماعيل  باليوان

جماليل   مالساغوفهو   ياقيان

راشد   حسنيجمال عبدالله  جيساو

مد   ابو بكرحماد عبدالله  الحسن

محمد فوزان  محمد ناهورمصطفى   إبراهيم

أحمد   غسماهارون ليمغاس  غورو

حسن   سينيانغيلوسيني   دومبيا

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437107367437107412

437107413438105942

438106286438106324

438106351438106453

438106467438106470

438106664438106673

438106681438106682

438106684438106691

٦٤٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

إسماعيل احمد  جالوعبدالعزيز   ناديروف

شريف   دافوزاعبدالحفيظ هيريرة  تنجكاف

علي سعيد شريف ادريسلي   سين

أمير مستقيم  بن حارسمحمد بشير  سعيد

خادم   لوموسى   ديوب

داود   أحمد

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 بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438106695438106706

438106712438106713

438106754438106765

438106798438106799

438106819438106820

438106821

٦٥٠



 

 

 

 

 

 

 

 معهد اللغويات العربية

 ه١٤٣٩/١٤٤٠للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

٦٥١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد علي  عبدليافضل بك   ممينوف

توغولباي ماكساتبيك  وولوأورو كوموني  حسين

عبداللطيف   لعمشنافيو   موسى

يعقوب   سيديابراهيم   كيهوتاه

مسلم   مينمنغوحيدالله   سابوون

سيديكي موسى  تراينيو   ديجي

أحمد   عمرعبدالرزاق   ابراهيم

قمر الدين   بدرالدينخضر محمود  علي

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105728438106070

438106287438106298

438106299438106323

438106350438106379

438106381438106432

438106449438106466

438106670438106672

438106675438106685

٦٥٢



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بيكير   يندفوروفبينجامين   ليتاج

ارديت   هوداأكرم   تامالي

تيمور   اسجارليإبراهيم حسين  محمد

زبير الياس  سيديوتحبيب الله قمر الدين  أعظمي

حافظ اعزاز الحق نعيم   نعيم الحق نعيمأميدو   سوتوم

صالح ميكائيل  أينالضياء   الحق

فردوس   نصرة اللههود بن محمد طه

محمد نسوان محمد نواسفصاحر حسن أحمد لبي

التخصص :التخصص :

التخصص :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 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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438106692438106705

438106714438106735

438106736438106774

438106786438106791

438106802438106814

438106815438106816

439106299439106560

439106563439106564

٦٥٣



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يوسف حمزة - -أحسن جميل أنصار أحمد

محمد جالل الدين محمد خليل الرحمنياسين   عبدالقادر

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 :

439106638439106643

439106644439106672

٦٥٤
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