




إعــداد
شؤون الخريجاتوحده  –عمادة القبول والتسجيل 

ت  دلیل الخریجا
لعام ۱٤۳٤/۱٤۳٥ھـ



 مــديـــــتق

تعدُّ مناسبة التخرج َحَدثًا سعيدًا للجامعة وخلرجييها أيضاً، فاجلامعة مبتهجة بنضج مثرىا بعد          
سنوات من التعليم وغرس ادلفاىيم ، واخلرجيون سعداء لكون التخرج خط هناية مشوارىم اجلامعي 

يف اجلامعة مبا فيها من ادلثابرة والتحصيل  احلافل بالدرس والتحصيل ، وبعده تتحول كل جتارهبم ادلاضية
 .برضى وارتياح والكّد إىل ذكريات مجيلة تستعيدىا الذاكرة 

أن حلظة التخرج ىي اخلط الفاصل بني مرحلتني خمتلفتني  ىو وما ينبغي على اخلريج االنتباه لو 
لة اجلديدة اليت ينتظر منو مها مرحلة التلّقي ومرحلة العطاء ، فيجب على اخلريج االستعداد ذلذه ادلرح

فيها رلتمعو ووطنو أن يكون عضواً منتجاً مسامهاً يف خطط تنمية الوطن وازدىاره ، ىذه ىي الغاية اليت 
جتتهد اجلامعة ألجلها ، وىي ما جيب على اخلريج استشعارىا مع التأكد بأن قيمتو تتحدد يف قدر 

ياة ، مستعينًا على ذل  بالرغبة اجلادة يف التغير عطائو ويف طبيعة بصماتو اليت ينقشها على صفحة احل
 .وصناعة الفرق 

وأود أن أنبِّو ىنا على أن لفظ اخلريج صار حيمل مفهومًا جديدًا يتجاوز الصورة التقليدية  
 اخلريج السلبية البدائية يف طَْرق أبواب أرباب الوظائف ، إىل مظهر حضاري جديد يتمثل يف خلق

يف منشآت جديدة تصنعها عبقرية الفكرة ، يف زمن صار فيو العقل احلي  لنفسو ولغرهفرص العمل 
وما يعني على ذل  إبقاء الصلة بادلعرفة حية بعد . ادلنتج ضمانًا حلياة كرمية ، ومستوى عيش رفيع 

واستحضار  التخرج ، ألن التخرج ال يعين توديع ادلعرفة ، بل استمرار التزّود منها ، واستيعاب تطورىا ،
 . مصابيح ادلاضي  جتدي معهاجتددىا اللحظي ، إلضاءة دروب ادلستقبل اليت ال 

وفقنا اهلل مجيعًا خلدمة ديننا ووطننا لنكون بناة خملصني ، مدركني ألدوارنا ادلنتظرة يف احلياة ،  
 .مستشعرين دلسؤوليتنا وواجباتنا 

 مدير الجامعة         
 بدران بن عبدالرحمن العمر. د.ا  
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اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالدابعؼشاْ تٓ عؼذ تٓ ػثذهللا تٕد ٌط١فٗ 8

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌذٚؽاْ ِغؼٛد تٓ ػثذهللا تٕد خٍٛد  9
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اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌص١١فٟ دمحم تٓ ؽافٟ تٕد ٔٛسٖ 11

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌثس١شٞ دمحم تٓ ازّذ تٕد ٘اخش 12

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌؼر١ثٟ ص١ٕذذ تٓ زّٛد تٕد ٠ٛٔش 13

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌؼثّاْ ػثّاْ ػثذهللا تٓ خّاي تٕد ٔٛسٖ 14

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌغث١ؼٟ زغ١ٓ تٓ غش٠خُ تٕد اًِ  15

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالدابخشداْ تٓ ػثذهللا تٓ دمحم تٕد ٔٛسٖ 16

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌص١ؼشٞ صاٌر تٓ ِثاسن تٕد فْٕٛ  17

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌؾٙشأٟ ع١ف تٓ زّٛد تٕد ٔٛسٖ 18

اٌذساعاخ االخرّاػ١حاالداباٌّؾٙذأٟ ازّذ  ِٛعٝ  س٠اَ  19

اٌٍغح اٌؼشت١حاالداباٌؾٙشٞ دمحم تٓ عؼ١ذ تٕد ِؼ١عٗ 20

اٌٍغح اٌؼشت١حاالداباتٛػ١ّش عؼ١ذ تٓ ازّذ تٕد اٌثرٛي  21

اٌٍغح اٌؼشت١حاالداباٌؼطٛٞ دمحم تٓ ع١ٍّاْ تٕد وش٠ّٗ  22

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب اٌسشتٟ ػغاف تٓ ػّش تٕد اتشاس  23

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب اٌسغ١ٕٟ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذهللا تٕد ٔذٜ 24

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب اٌض٘شأٟ عؼ١ذ تٓ ػثذهللا تٕد ِعاٚٞ 25

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب اٌداعش ػثذاٌؼض٠ض تٓ ِشٚاْ تٕد ١ٌٕا 26

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب اٌؼ٠ٛٓ ػثذاٌشزّٓ تٓ ػثذاٌٍط١ف تٕد عاسٖ  27

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب إٌدشأٟ ازّذ تٓ غاٌة تٕد ِٕٝ 28

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب ات١ٔٛاْ ٔاصش تٓ زّذ تٕد إٌٙٛف  29

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب ػٍٟ دمحم  ٔاخٟ  ٔٛسٖ 30

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب ػذٞ دمحم  صفٛاْ  ٠غشٜ  31

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب زّذاْ ػثذاٌمادس  دمحم  تشاءٖ  32

اٌٍغح االٔد١ٍض٠حاالداب ساغة اٌذ٠ٓ ِس١ٟ  خاٌذ  ِا١ٕ٘ٛس 33

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌخش٠دٟ زّذ تٓ دمحم تٕد ٘ذ٠ً 34

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حا١ٌّّاْ ػثذهللا تٓ دمحم تٕد د٠ّٗ  35

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌّط١شٞ عفشاْ تٓ ػٛاض تٕد ٔادس٠ٓ 36

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌع٠ٛسٝ ػثذاٌّسغٓ تٓ اتشا١ُ٘ تٕد عاسٖ  37

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌؼّش اتشا١ُ٘ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد ١ِٕشٖ 38

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌؼ١ٍأٟ دتاؽٟ تٓ زّٛد تٕد سزاب  39

اٌرشت١ح اٌخاصحاٌرشت١حاٌؾّشٞ زّاد تٓ ٔغ١ّؼ تٕد أعّاء  40
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 ػٍُ إٌفظ اٌرشت١ح اٌٙؾاَ ِثاسن تٓ دمحم تٕد سٔا  150
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 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌث١ّشٞ ػثذهللا تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ع١ّٗ  190

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌغ١ٕذٞ ٔاصش تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد ٔٛسٖ  191

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌخثالْ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ٔاصش تٕد ػفاف  192

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌؾثشٞ ػثذهللا تٓ اتشا١ُ٘ تٕد زصح  193

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌسع١ف ػثذاٌشزّٓ تٓ ػثذهللا تٕد دػذ  194

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌّاظٟ ػثذاٌّسغٓ تٓ ازّذ تٕد دالي  195

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌطشتاق ػثذهللا تٓ فٙذ تٕد اًِ  196

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌؾ١ٙة ػثذاٌؼض٠ض تٓ دمحم تٕد إٌٙٛف  197

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌؼدّٟ ساؽذ تٓ خفش تٕد زصٗ  198

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  إٌص١اْ ػثذاٌشزّٓ تٓ ع١ٍّاْ تٕد زصٗ  199

 اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛح اٌرشت١ح  اٌّط١شٞ ِس١ً تٓ غٍك تٕد افشاذ  200
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اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛحاٌرشت١ح اٌغالِٗ صاٌر تٓ ع١ٍّاْ تٕد عذ٠ُ  201

اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛحاٌرشت١ح اٌٙضاع عؼذ تٓ زغ١ٓ تٕد ٌط١فٗ 202

اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛحاٌرشت١ح دمحم لاعُ  ػثذاٌشصاق  عٙاَ  203

اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛحاٌرشت١ح اٌشت١ؼٗ ػثذهللا تٓ اتشا١ُ٘ تٕد ِٙا 204

اٌغ١اعاخ اٌرشت٠ٛحاٌرشت١ح اٌؼغاف ػغاف تٓ دمحم تٕد ازالَ  205

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌض٠ادٞ دمحم تٓ ث١ٕاْ تٕد ا٠ّاْ  206

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌد١ٍفٟ ػٍٟ تٓ ػثذهللا تٕد ١٘اء 207

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌؼّشاْ ػٍٟ تٓ زّذ تٕد ٔٛف 208

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌسغٓ ػثذاٌؼض٠ض تٓ زغٓ تٕد سل١ٗ  209

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌؾٙشأٟ فالذ تٓ ػٛض تٕد تؾا٠ش  210

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌؼٕضٞ ث١ٕاْ تٓ ١ًٍ٘ تٕد ٕ٘اء 211

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌسشتٟ ع١ٍّاْ تٓ ػثذهللا تٕد أسٜٚ  212

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌش٠ٍٟٚ ػٍٟ تٓ زداج تٕد أفٕاْ  213

اٌرّش٠طاٌرّش٠ط اٌساِذ ِذهللا تٓ ٔاصش تٕد أس٠اف  214

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌّم١ثً اتشا١ُ٘ تٓ دمحم تٕد إٌٙٛف  215

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؾٙشٞ عؼ١ذ تٓ دمحم تٕد اتشاس  216

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼ١ٍاْ ػٍٟ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد ػزاسٞ  217

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼر١ثٟ زغ١ٓ تٓ ػائط تٕد اعّاء  218

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌغشتٟ خؼ١ثٓ تٓ ِسغٓ تٕد ِٕاس 219

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌّطٛع ع١ٍّاْ تٓ زّذ تٕد زٕاْ  220

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌّاظٟ ػثذهللا تٓ فٙذ تٕد ٔذٜ 221

اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ع١ٍّاْ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٓ صاٌر تٕد ِؾاػً  222

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼ١ٍاْ ػثذهللا تٓ دمحم تٕد زٕاْ  223

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼر١ثٟ عٍطاْ تٓ ِسغٓ تٕد عٍّٝ  224

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼ١ّش٠ٕٟ دمحم تٓ فٙذ تٕد اِداد  225

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حعٍطاْ آي ػثذهللا تٓ عٍطاْ تٕد ِٙا 226

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼر١ثٟ ِسغٓ تٓ خاٌذ تٕد ١ٌّاء 227

اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌمع١ثٟ ػثذهللا تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد اٌؼٕٛد  228

اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؼثاد ػثذاٌشزّٓ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد اٌؼٕٛد  229

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌفؼ١ُ صاٌر تٓ اتشا١ُ٘ تٕد اٌٙاَ  230

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼش٠فٟ فٙذ تٓ أزّذ تٕد فاغّح  231

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼ١ٕض ػثذاٌؼض٠ض تٓ عؼٛد تٕد ٘ذ٠ً 232

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌّشؽٛد دمحم تٓ فٙذ تٕد آِأٟ  233

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌض٘شأٟ دمحم تٓ ػّش تٕد ِشاَ 234

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼر١ثٟ ؽاٌر تٓ دمحم تٕد زصٗ  235

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حظشِاْ آي دمحم تٓ عاٌُ تٕد ِضٔٗ 236

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼ١ٕضٞ ػثذاٌٍط١ف تٓ خاٌذ تٕد ١ٌّاء 237

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؼر١ثٝ ثؼ١ً تٓ ٔٛاف تٕد ٘ذ٠ً 238

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌصاٌر عؼذ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ِٙا 239

اٌمأْٛ اٌؼاَاٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١حاٌؾ١ٙة دمحم تٓ ػثذهللا تٕد أفٕاْ  240
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 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؾ١سٗ دمحم تٓ ازّذ تٕد ٔٛسٖ  241

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح إٌّصٛس دمحم تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد تؾائش  242

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغ١ٕذٞ دمحم تٓ ع١ٍّاْ تٕد ستٝ  243

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ع١ٍّاْ آي دمحم تٓ عؼٛد تٕد اتشاس  244

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ١ِٕغ تٓ ػثذهللا تٓ فا٠ض تٕد ؽٙذ  245

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغ٠ٛذ ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد إٌٙٛف  246

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌذٚعشٞ اٌخشفأٟ عاٌُ تٓ ِثاسن تٕد ٔٛسٖ  247

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؾ١خ ػثذاٌشزّٓ تٓ عؼذ تٕد ٔٛسٖ  248

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؼر١ثٟ ثمً تٓ تٙاس تٕد خٍٛد  249

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغؼ١ذ ػثذاٌشزّٓ تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد سٚاْ  250

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغ١ف فٙذ تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد اتشاس  251

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌسشتٟ فالذ تٓ ِؾؼً تٕد ٔٛسٖ  252

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ػش٠ؼش تٓ دمحم تٓ ٔا٠ف تٕد اٌؼٕٛد  253

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌض٘شأٟ تخ١د تٓ عؼ١ذ تٕد آسٚا  254

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌخ١ّظ ػثذاٌىش٠ُ تٓ ف١صً تٕد ٘ذ٠ً  255

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌذٚعشٞ ٔاصش تٓ دمحم تٕد ٔٛسٖ  256

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغاِذٞ عؼ١ذ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد اسٜٚ  257

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؼثّاْ ػثذاٌشزّٓ تٓ عؼذ تٕد اترٙاي  258

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌخ١ٕضاْ اتشا١ُ٘ تٓ دمحم تٕد ٘اخش  259

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح إٌصاس عؼذ تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد ِشٖٚ  260

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌثذس دمحم تٓ ػثذهللا تٕد االء  261

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؼ١ّشٖ زغ١ٓ تٓ فٙذ تٕد ٔٛسٖ  262

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ِؼذٞ آي ص٠ذ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد غذ٠ش  263

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغٍّاْ عٍّاْ تٓ ػثذاٌٍّه تٕد ع١ّٗ  264

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغث١ؼٟ عؼ١ذ تٓ ٠ٛ٘ذٞ تٕد ٘ال  265

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌدذ٠غ زّذاْ تٓ دمحم تٕد ترٛي  266

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌّفماػٟ عؼٛد تٓ ِؾؼً تٕد افٕاْ  267

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌؼ١فاْ ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد سٔا  268

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌذٚعشٞ دمحم تٓ عؼٛد تٕد أًِ  269

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌث١ٍٟٙ ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد ٔٛسٖ  270

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ؽداع تٓ زّذ تٓ دمحم تٕد ز١ٕٓ  271

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٔداس زغٓ تٓ ازّذ تٕد ١ٌٍٝ  272

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌغؼ١ذ ػثّاْ تٓ خاٌذ تٕد ِٟ  273

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح خاْ غشدٞ زغٓ تٓ صاتش تٕد عاسٖ  274

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح أتٛساط عؼ١ذ تٓ ػٍٟ تٕد ت١اْ  275

 اٌمأْٛ اٌؼاَ اٌسمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح اٌمسطأٟ هللا ػثذ تٓ اٌؼض٠ض ػثذ تٕد عاسٖ  276

 اٌص١ذٌح اٌؼاَ اٌص١ذٌح  فاسط ِسشٚط  اعاِح  عاسٖ  277

 اٌص١ذٌح اٌؼاَ اٌص١ذٌح  س٠ساْ ػثذاٌٍط١ف  ػثذاٌّؼطٟ  سصاْ  278

 اٌص١ذٌح اٌؼاَ اٌص١ذٌح  اٌؼٕضٞ ِٕٙا تٓ فالذ تٕد ِشاَ  279

 اٌص١ذٌح اٌؼاَ اٌص١ذٌح  ػفٟ ػثذهللا  صاٌر  فاد٠ا  280
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 إٌثاخ ٚاالز١اء اٌذل١مح اٌؼٍَٛ ػ١ّش اي ٔاصش تٓ ػثذهللا تٕد ٔٛسٖ  288
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 االداسج ئداسج األػّاي اٌؼش٠فٟ فالذ تٓ عؼٛد تٕد ٔٛسٖ  455

 االداسج ئداسج األػّاي اٌر١ّّٟ زغٓ تٓ دمحم تٕد ٔٛسٖ  456

 االداسج ئداسج األػّاي اٌدالي ػثذاٌؼض٠ض تٓ ازّذ تٕد ٔٛسٖ  457

 االداسج ئداسج األػّاي اٌدٕٟٙ ػ١ذ تٓ خ١ٍٛٞ تٕد ٔٛسٖ  458

 االداسج ئداسج األػّاي اٌٛدػأٟ دمحم تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ِٕرٙٝ  459

 االداسج ئداسج األػّاي اٌثاص ػثّاْ تٓ صاٌر تٕد ٔٛف  460

 االداسج ئداسج األػّاي عٕذ تٓ زّذ تٓ دمحم تٕد غادٖ  461

 االداسج ئداسج األػّاي اٌؼٕضٞ فشزاْ تٓ عاٌُ تٕد اتشاس  462

 االداسج ئداسج األػّاي سص١ص تٓ دمحم تٓ زغٓ تٕد ذٙأٟ  463

 االداسج ئداسج األػّاي اٌغاِذٞ صاٌر تٓ دمحم تٕد تؾا٠ش  464

 االداسج ئداسج األػّاي ا٠ٌّٛظ ػث١ذ تٓ ٠ٛعف تٕد سٔا  465

 االداسج ئداسج األػّاي اٌذ٠ٚؼ اتشا١ُ٘ تٓ ػثذهللا تٕد آالء  466

 االداسج ئداسج األػّاي اٌسٕا٠ا زّذ تٓ ٔاصش تٕد ٕ٘ذ  467

 االداسج ئداسج األػّاي وؾش ػٍٟ تٓ دمحم تٕد ٔذٜ  468

 االداسج ئداسج األػّاي اٌؼث١ذ ػثذهللا تٓ ػث١ذ تٕد ١ِٕٗ  469

 االداسج ئداسج األػّاي اٌغ٠ٛذ ػثذاٌشصاق تٓ ػثذاٌىش٠ُ تٕد ٔٛف  470

 االداسج ئداسج األػّاي اٌّذ١ٙ٠ُ ػثذاٌشصاق تٓ خّاي تٕد س٠ُ  471

 االداسج ئداسج األػّاي اٌم٠ٛضأٟ دمحم تٓ ػٍٟ تٕد ٘ذٜ  472

 االداسج ئداسج األػّاي اٌدغ١ّاْ ػّش تٓ ػثذهللا تٕد سغذ  473

 االداسج ئداسج األػّاي اٌؼف١صاْ ػثذاٌؼض٠ض تٓ دمحم تٕد افٕاْ  474

 االلرصاد ئداسج األػّاي اٌؼر١ثٟ تطٟ تٓ عاٌُ تٕد ٔٛاي  475

 االلرصاد ئداسج األػّاي اٌمسطأٟ ؽٍٛاْ تٓ دمحم تٕد تؾا٠ش  476

 االلرصاد ئداسج األػّاي اٌؾ١ّّشٞ ػثذهللا تٓ ٔاصش تٕد أعّاء  477

 االلرصاد ئداسج األػّاي اٌغّالط ػثذاٌٍط١ف تٓ خاٌذ تٕد دالي  478

 اٌرغ٠ٛك ئداسج األػّاي اتٛاٌغّر ػثذاٌظا٘ش تٓ ِسّٛد تٕد أعّاء  479

 اٌرغ٠ٛك ئداسج األػّاي اٌمع١ة ػثذهللا تٓ ػّاد تٕد تؾائش  480
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اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌسث١ة اتشا١ُ٘ تٓ فٙذ تٕد ٔٛسا 481

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌش٠ٚثؼٗ ػٍٟ تٓ اتشا١ُ٘ تٕد إٌٙٛف  482

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌّثاسن ػثذاٌشزّٓ تٓ صاٌر تٕد س٠ُ  483

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌض٘شأٟ اٌسش٠شٞ ػٛض تٓ ػثذهللا تٕد خّأٗ  484

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌعشاب ػثذاٌشزّٓ تٓ ٠ٛعف تٕد س٠ّا  485

اٌّا١ٌحئداسج األػّايإٌّٙاء ػثذاٌؼض٠ض تٓ دمحم تٕد ٔٛسٖ 486

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌغس١ثأٟ اتشا١ُ٘ تٓ دمحم تٕد ستٝ  487

اٌّا١ٌحئداسج األػّايزغ١ٕٓ زغ١ٓ  دمحم  ١ٌاْ 488

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌخش٠ف ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد ١ٌٕٗ 489

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؾّاط ػثذهللا تٓ آد٠ة تٕد ػ١ٍاء  490

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌر٠ٛدشٞ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذهللا تٕد ٔٛسٖ 491

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌمث١غٟ صاٌر تٓ خاٌذ تٕد سٚاْ  492

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌمص١ش اتشا١ُ٘ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد سٔا  493

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌمثالْ خاٌذ تٓ ػثذهللا تٕد ٔٛسٖ 494

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؾ١ٕثش اتشا١ُ٘ تٓ اٌؼض٠ض ػثذ تٕد عذ٠ُ  495

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌصاٌر عؼذ تٓ خاٌذ تٕد ٔٛسٖ 496

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌغس١ثأٟ صاٌر تٓ ػثذهللا تٕد س٘اَ  497

اٌّا١ٌحئداسج األػّايصثاس تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد عٍّٝ  498

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌغّاسٞ ػثذهللا تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد اٌدٛ٘شٖ  499

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياالزّذٞ ِغؼذ تٓ ِغٍُ تٕد ؽ١ّاء  500

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌّض٠ٕٟ ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد اع١ً  501

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؼٕضٞ ػث١ذ تٓ ع١ٍّاْ تٕد ٔٛخ 502

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؾؼالْ اتشا١ُ٘ تٓ عؼٛد تٕد غ١ذاء  503

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌصغ١ش ِٕصٛستٓ صاٌر تٕد غ١ذاء  504

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌمسطأٟ ِثاسن تٓ ِشصٚق تٕد عاسٖ  505

اٌّا١ٌحئداسج األػّايإٌٙاسٞ عؼ١ذ تٓ ػا٠ط تٕد تؾائش  506

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌشاؽذ ػثذاٌّسغٓ تٓ عؼٛد تٕد ٔٛسٖ 507

اٌّا١ٌحئداسج األػّايػ٠ٛٓ تٓ ساؽذ تٓ سؽ١ذ تٕد ِؾاػً 508

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌسّذاْ دمحم تٓ ػثذهللا تٕد ٔٛسٖ 509

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؼّشاْ ػّشاْ تٓ دمحم تٕد افٕاْ  510

اٌّا١ٌحئداسج األػّايتاغشفٟ دمحم تٓ ِسفٛظ تٕد ١ِّٛٔح 511

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌشؽ١ذ عٍطاْ تٓ ػٍٟ تٕد سٚاْ  512

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؼٛد ػثذهللا تٓ ٔاصش تٕد غادٖ  513

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌؼر١ك ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد ِالن 514

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌخثالْ ػثذهللا تٓ ذشوٟ تٕد اِأٟ  515

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌمسطأٟ فٙذ تٓ ػٍٟ تٕد تؾا٠ش  516

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌث١ٕاْ ػثذاٌشزّٓ تٓ دمحم تٕد عاسا  517

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياالز١ذب ػثذاٌشزّٓ تٓ ٔاصش تٕد ٔٛسٖ 518

اٌّا١ٌحئداسج األػّاياٌدّاص ػثذهللا تٓ ػثذاٌّسغٓ تٕد ٌٌٖٛٛ 519

اٌّساعثحئداسج األػّايِغؼٛد آي عؼذ تٓ زّذ تٕد اسٜٚ  520
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 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌخش٠ف زّذ تٓ دمحم تٕد تث١ٕح  521

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌدذ٠ؼٟ ػثذهللا تٓ زّذ تٕد أس٠ح  522

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌّضزأٟ خاٌذ تٓ ٔاخٟ تٕد ػفاف  523

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌثأّٟ ػثذاٌّسغٓ تٓ دمحم تٕد غادٖ  524

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌماعُ ػثذهللا تٓ ع١ٍّاْ تٕد ػٙٛد  525

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغاِذٞ ِؾ١شٞ تٓ ٍِسك تٕد ١٘اء  526

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌّغٙش ػثذاٌشزّٓ تٓ ازّذ تٕد غادٖ  527

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغٍٟٙ عؼذ تٓ ػثذهللا تٕد ٔٛسٖ  528

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌش٠ٚرغ اتشا١ُ٘ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد عاسٖ  529

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌث١ٛض صاٌر تٓ ِٕصٛس تٕد ػث١ش  530

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌمشٟٔ ػثذهللا تٓ تش٠ه تٕد ٔٛسٖ  531

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغ١اسٞ صاٌر تٓ ػثذهللا تٕد عاسٖ  532

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌّط١شٞ ػث١ذ تٓ ػث١ذ تٕد تذٚس  533

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌؼثذاٌٛ٘اب فاسط تٓ ٔاصش تٕد سغذ  534

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌفاذؼ صادق  ازّذ  عسش  535

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌؼ١ّش ِغٍُ تٓ ػٍٟ تٕد ٠غشٜ  536

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌشت١ؼٗ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ازّذ تٕد ؽ١خٗ  537

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي تاتمٟ دمحم  عاٌُ  تغّٗ  538

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي ا١ٌّٕف ػٍٟ تٓ ػثذهللا تٕد ٌط١فٗ  539

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغس١ثأٟ صاٌر تٓ ػثذهللا تٕد سصاْ  540

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌسص١ٓ صاٌر تٓ ػثذهللا تٕد تث١ٕٗ  541

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌشت١ؼٗ ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذهللا تٕد دالي  542

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌش٠ٚظ عاٌُ تٓ خاٌذ تٕد اًِ  543

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي صّاْ دمحم تٓ ازّذ تٕد اؽٛاق  544

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغذ٠ظ ػٍٟ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ٔٛسٖ  545

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌثش٠ٗ ع١ٍّاْ تٓ فٙذ تٕد ٌط١فٗ  546

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌغس١ثأٟ صاٌر تٓ ػثذهللا تٕد سؤٜ  547

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌؼثذاٌٍط١ف ػّش تٓ ازّذ تٕد ؽزا  548

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌؼّشٞ دمحم تٓ زضاَ تٕد دالي  549

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي خشٚاْ اتشا١ُ٘ تٓ عؼذ تٕد ٚخذاْ  550

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي تاِدثٛس عاٌُ  صاٌر  ٔٛاي  551

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي اٌؼّشٞ اٌؼط١ف ػثذهللا تٓ عؼذ تٕد اًِ  552

 اٌّساعثح ئداسج األػّاي ع١ف تٓ ٔاصش تٓ صاٌر تٕد سزاب  553

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي زافع ػٍٟ تٓ دمحم تٕد ٕ٘ادٞ  554

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌس١ذس ػثذاٌؼض٠ض تٓ ٔاصش تٕد ػزٚق  555

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌمسطأٟ ِغفش تٓ ف١صً تٕد ز١ٕٓ  556

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌّاٌىٟ سدٖ تٓ عؼذ تٕد ِٕٝ  557

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌخ١ّظ ػثذهللا تٓ دمحم تٕد س٠ُ  558

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌٍّسُ دمحم تٓ عٍّاْ تٕد ِش٠ُ  559

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌفم١ٗ اتشا١ُ٘ تٓ ػٍٟ تٕد ٌط١فٗ  560
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 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؼا٠ذ دمحم تٓ ػثذهللا تٕد اتشاس  561

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؾ١خ دمحم تٓ ازّذ تٕد ِؾاػً  562

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؼ١ذ فٙذ تٓ اتشا١ُ٘ تٕد ٔٛسٖ  563

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي إٌٙذٞ دمحم تٓ زّذ تٕد اعّاء  564

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي ا١ٌاِٟ ػثذهللا تٓ دمحم تٕد فاغّح  565

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌّسغٓ ػثذاٌؼض٠ض تٓ عؼٛد تٕد تؾا٠ش  566

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌّٛاػ عؼذ تٓ دمحم تٕد ؽ١خٗ  567

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌش٠ٚرغ اتشا١ُ٘ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد اسٜٚ  568

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؼغىش دمحم تٓ ػثذهللا تٕد تؾائش  569

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌّؾٙشٞ ازّذ تٓ ا١ِٓ تٕد اعشاس  570

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي إٌٙذٞ دمحم تٓ زّذ تٕد اسٜٚ  571

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌذس٠ثٟ دمحم تٓ ٔاصش تٕد أفٕاْ  572

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي ؽش٠ُ تٓ اتشا١ُ٘ تٓ اٌؼض٠ض ػثذ تٕد ٔٛف  573

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌغ٠ٍُٛ اتشا١ُ٘ تٓ خاٌذ تٕد تذٚس  574

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي ا١ٌاتظ ػثذاٌؼض٠ض تٓ فٙذ تٕد إٌٙٛف  575

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌشت١ؼٗ زّذ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد اتشاس  576

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌص١ٍغ ػٍٟ تٓ صاٌر تٕد غ١ذاء  577

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌثمّٟ ٘ماػ تٓ فُٙ تٕد ٕ٘ذ  578

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌٛل١د ِطٍك تٓ دمحم تٕد ٘ذ٠ً  579

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌذس٠ٛ٠ؼ دمحم تٓ لاعُ تٕد ترٛي  580

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌّصؼثٟ ػٍٟ عاٌُ تٓ ػٍٟ تٕد دالي  581

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌسغ١ٓ ص٠ذ تٓ عٍطاْ تٕد ِٙا  582

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌغ٠ُٕٛ ِثاسن تٓ عؼذ تٕد اعّاء  583

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي إٌّٙا ص٠ذ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد عاسٖ  584

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؾث١ة ػثذاٌؼض٠ض تٓ ٔاصش تٕد أع١ً  585

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌؾّشأٟ ػٍٟ تٓ ِصٍر تٕد أًِ  586

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌغاٌُ دمحم تٓ فٙذ تٕد إٌٙٛف  587

 ٔظُ اٌّؼٍِٛاخ االداس٠ح ئداسج األػّاي اٌفٛصاْ ػٍٟ تٓ ػثذهللا تٕد ٠اع١ّٓ  588

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌٍس١ذاْ ػثذهللا تٓ صاٌر تٕد خٍٛد  589

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌؾ٠ّٛاْ دمحم تٓ اتشا١ُ٘ تٕد ٔٛسٖ  590

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌصالي دمحم تٓ خاٌذ تٕد ِٕٝ  591

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌثم١ٗ زّذ تٓ ٔاصش تٕد عاسٖ  592

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ صاسع ػٍٟ تٓ دمحم تٕد ص٘ا  593

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ إٌّصٛس ػثذاٌؼض٠ض تٓ ػثذهللا تٕد فذٜٚ  594

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌؾ١ًٙ ٔاصش تٓ ػثذهللا تٕد ؽّاء  595

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌدٛػٟ دمحم تٓ فٙذ تٕد ِشاَ  596

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ ِسغٓ اي ػثذهللا تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ١ِٕشٖ  597

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌؼشاتٟ ػثذهللا  ػّش  آالء  598

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ ػّشاْ اي ػٍٟ تٓ ػثذهللا تٕد ؽادْ  599

 ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخ ػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخ اٌّغٍُ دمحم تٓ اتشا١ُ٘ تٕد اترٙاي  600
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هـ4141/4141لعام  األول الخريجات الحاصالت على مراتب الشرف للفصل  

القسمالكلية ةالطالب اسمالتسلسل

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌّى١ٕضٞ ػثذاٌمادس تٓ تاعً تٕد ٔٛسٖ 601

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌمسطأٟ دمحم تٓ ػ١ذ تٕد ١ِٕشٖ 602

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاختاٚص٠ش ػّش  دمحم  ع١ّٗ  603

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌؼٟ عؼ١ذ تٓ ػثٛد تٕد ٔذٜ 604

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌغس١ُ زّذ تٓ ػثذاٌشزّٓ تٕد سٚاْ  605

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخدمحم فشغٍٟ ٔد١ة  دمحم  عاسٖ  606

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌمٛفٟ ٠ٛعف تٓ عؼذ تٕد اٌؼٕٛد  607

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌغ١ّش ػٍٟ تٓ صاٌر تٕد أتشاس  608

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخذ٠ُٛ اي اتشا١ُ٘ تٓ ػثذاٌؼض٠ض تٕد ِٕاً٘ 609

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌذ٠ساْ ػثذاٌىش٠ُ تٓ خاعُ تٕد ٔٛسٖ 610

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌغشزأٟ ِصٍر تٓ اتشا١ُ٘ تٕد سٚاْ  611

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌغثىٟ اتشا١ُ٘  ِدذٞ  اٌٙاَ  612

ذم١ٕح اٌّؼٍِٛاخػٍَٛ اٌساعة ٚ اٌّؼٍِٛاخاٌش١ِر دمحم تٓ عؼذ تٕد اسٜٚ  613
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ھـ1434/1435المتوقع حصولھن على مراتب الشرف للفصل الثاني لعام   

 الكلیة  القسم  ةالطالب اسم التسلسل
 اآلداب التاریخ الضفیان ابراھیم بن ناصر بنت ساره  1
 اآلداب التاریخ العبیسي عمیر شخیتیر  حوران  نوره  2
 اآلداب التاریخ الشیباني سعید بن سعد بنت نوف  3
 اآلداب التاریخ البصري ابراھیم بن عبدهللا بنت ھیفاء  4
 اآلداب التاریخ الصانع محیسن بن فھد بنت اشواق  5
 اآلداب التاریخ الحارثي عید بن ردین بنت رحاب  6
 اآلداب التاریخ الذیاب ناصر بن دمحم بنت سحر  7
 اآلداب التاریخ خمیس آل عبدهللا بن ابراھیم بنت نوره  8
 اآلداب الجغرافیا السھلي سعود بن عبدهللا بنت غزالن  9
 اآلداب الجغرافیا النافع عبدالعزیز بن حمد بنت ھیا  10
 اآلداب الجغرافیا العیسى علي بن غازي بنت نوره  11
 اآلداب الجغرافیا العولھ عثمان بن عبدالعزیز بنت ریم  12
 اآلداب الجغرافیا العاجزه فالح بن دمحم بنت شیخھ  13
 اآلداب الجغرافیا السلمان عبدهللا بن علي بنت لمیاء  14
 اآلداب الجغرافیا الشھري احمد بن سعید بنت صالحھ  15
 اآلداب الجغرافیا العتیبي فھد بن فایح بنت فاطمھ  16
 اآلداب االجتماعیة الدراسات النفیعي موسى بن سعد بنت حنان  17
 اآلداب االجتماعیة الدراسات ذیبان آل دمحم بن عبدهللا بنت ھیاء  18
 اآلداب االجتماعیة الدراسات عبدالوھاب بن عبدالرحمن بن صالح بنت اثیر  19
 اآلداب االجتماعیة الدراسات السنیدي دمحم بن سلیمان بنت سماء  20
 اآلداب االجتماعیة الدراسات القحطاني ملھي بن حزام بنت لمیاء  21
 اآلداب االجتماعیة الدراسات السبیعي دمحم بن عبدالعزیز بنت الھنوف  22
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الحباي فالح بن حسن بنت مشاعل  23
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الشمري فالح بن ملیح بنت ریم  24
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الربعي مرعي بن علي بنت ساره  25
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الحصیني راشد بن صالح بنت حنان  26
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الھاللي سلیمان بن عبداللطیف بنت اناس  27
 اآلداب االجتماعیة الدراسات المطیري عالي بن عواض بنت جوھره  28
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الخالدي ابراھیم بن عبدهللا بنت اروى  29
 اآلداب االجتماعیة الدراسات عتیق بن عبدالرحمن بن سعد بنت صفیھ  30
 اآلداب االجتماعیة الدراسات دخیل بن عبدهللا بن عبدالعزیز بنت سحر  31
 اآلداب االجتماعیة الدراسات العقیل عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنت بسمھ  32
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الروضان عبدالرحمن بن تركى بنت وفاء  33
 اآلداب االجتماعیة الدراسات العقیل عبدهللا بن عبدالعزیز بنت بشرى  34
 اآلداب االجتماعیة الدراسات البریدي عبدالعزیز بن عبدهللا بنت ھیاء  35
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الدوسري ناصر بن مبارك بنت غاده  36
 اآلداب االجتماعیة الدراسات السیف سعد بن عبدهللا بنت ابرار  37
 اآلداب االجتماعیة الدراسات العمري فایز بن عبدالرحمن بنت أمل  38
 اآلداب االجتماعیة الدراسات العنزي عیاده بن سعید بنت اشواق  39
 اآلداب االجتماعیة الدراسات العریج ابراھیم بن زید بنت مرام  40
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ھـ1434/1435المتوقع حصولھن على مراتب الشرف للفصل الثاني لعام   
 

 الكلیة  القسم  ةالطالب اسم التسلسل
 اآلداب االجتماعیة الدراسات عسیري مفرح بن علي بنت ابرار   41
 اآلداب االجتماعیة الدراسات المھیوبي عبدهللا بن صالح بنت العنود   42
 اآلداب االجتماعیة الدراسات النتیفي عبدهللا بن عبدالرحمن بنت سماھر   43
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الزاید دمحم بن ابراھیم بنت سھیر   44
 اآلداب االجتماعیة الدراسات المطیري عبدالعزیز بن نشمي بنت بشرى   45
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الرشیدي مفرح بن صالح بنت عھود   46
 اآلداب االجتماعیة الدراسات قعود بن سعد بن عبدالرحمن بنت ھیا   47
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الرشید عبدالمحسن بن دمحم بنت وجدان   48
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الداوود دمحم بن عبدهللا بنت أمل   49
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الكثیري سعید  حسین  بشایر   50
 اآلداب االجتماعیة الدراسات السكیت دمحم بن علي بنت لجین   51
 اآلداب االجتماعیة الدراسات السیف سعد بن ابراھیم بنت لمیاء   52
 اآلداب االجتماعیة الدراسات البریدي سعد بن منصور بنت ھاجر   53
 اآلداب االجتماعیة الدراسات الجریس دمحم بن الصیفي بنت منیرة   54
 اآلداب العربیة اللغة العتیبي عامر بن خلف بنت فاتن   55
 اآلداب العربیة اللغة القحطاني عوض بن سعد بنت رنا   56
 اآلداب العربیة اللغة الخنبشي سعید  عمر  غدیر   57
 اآلداب العربیة اللغة الشھراني دمحم بن ظافر بنت امل   58
 اآلداب العربیة اللغة الشھراني سعد بن سعید بنت منیره   59
 اآلداب العربیة اللغة العتیبي حسین بن عبدهللا بنت مشاعل   60
 اآلداب العربیة اللغة العنزي غضیان بن عشوي بنت خدیجھ   61
 اآلداب العربیة اللغة الدوسري دمحم بن ھدیب بنت عجیبھ   62
 اآلداب العربیة اللغة القحطاني مطلق بن ابراھیم بنت ایمان   63
 اآلداب العربیة اللغة الیوسف عبدالعزیز بن دمحم بنت امجاد   64
 اآلداب العربیة اللغة بخضر عبید بن دمحم بنت نسرین   65
 اآلداب العربیة اللغة القحطاني فدیع بن فالح بنت موضي   66
 اآلداب العربیة اللغة الثقفي علي بن عبدالھادي بنت جواھر   67
 اآلداب العربیة اللغة الثقفي عطیھ بن ھالل بنت نوره   68
 اآلداب العربیة اللغة القرني دمحم بن عوض بنت عائشھ   69
 اآلداب العربیة اللغة الفرشان سعد بن براھیم بنت مرام   70
 اآلداب العربیة اللغة العمري دمحم بن حسن بنت ایمان   71
 اآلداب العربیة اللغة العجالن سعود بن احمد بنت الھنوف   72
 اآلداب العربیة اللغة جبیر بن عبدهللا  صالح  تھاني   73
 اآلداب العربیة اللغة باقادر دمحم بن مبارك بنت شروق   74
 اآلداب العربیة اللغة نورة بنت سلیمان بن دمحم المقبل  75
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الغامدي سفر بن خالد بنت بدور   76
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ العریفي جعفر بن ناصر بنت نوف   77
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ البلوي فارس بن حمود بنت غیداء   78
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ المحیمید راشد بن دمحم بنت نورا   79
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الرشید عبدالرحمن بن ماجد بنت خلود   80
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ھـ1434/1435المتوقع حصولھن على مراتب الشرف للفصل الثاني لعام   
 

 الكلیة  القسم  ةالطالب اسم التسلسل
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ السبیعي زبن بن محیل بنت أمل   81
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ باعمر عبید  دمحم  امل   82
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ المعجل حمد بن جمال بنت دالل   83
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الصالح عبدهللا بن عبدالعزیز بنت فلوه   84
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ العنبر سلیمان بن براھیم بنت اسماء   85
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الحسین ابراھیم بن عبدالكریم بنت لطیفھ   86
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الرویتع صالح بن سعد بنت نجالء   87
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الحمد سلطان بن حمد بنت سامیھ   88
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ القحطاني ظافر بن سعد بنت وجدان   89
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ عالم جمیل بن فرید بنت رغد   90
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الفرا خالد  ولید  غدیر   91
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ البكر علي بن خالد بنت مجد   92
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ العطاس عبدالرحمن بن ھاشم بنت ھدى   93
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ بلحارث سعید  احمد  رنا   94
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ القرني حسن بن سعد بنت ھند   95
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ المالكي معیض بن ھالل بنت ھدي   96
 اآلداب االنجلیزیة اللغھ الصالح ابراھیم بن حمد بنت لطیفھ   97
 األعمال إدارة االدارة البابطین ابراھیم بن یوسف بنت شیخھ   98
 األعمال إدارة االدارة باسنبل صالح  محفوظ  أبرار   99
 األعمال إدارة االدارة الدوسري عبید بن محسن بنت حنان   100
 األعمال إدارة االدارة قاسم بن ابراھیم بن عبدهللا بنت منیره   101
 األعمال إدارة االدارة جرید بن عبدالرحمن بن ناصر بنت نھى   102
 األعمال إدارة االدارة الفیاض عبدالكریم بن عبدهللا بنت منال   103
 األعمال إدارة االدارة األحمد عبدالرحمن بن ناصر بنت لمیاء   104
 األعمال إدارة االدارة صالح بن على القحطانيعائشة بنت   105
 األعمال إدارة االدارة ھیفاء بنت فھد بن عثمان الموسى  106
 األعمال إدارة االقتصاد المحیمید صالح بن دمحم بنت امل   107
 األعمال إدارة االقتصاد الداود عبدهللا بن ناصر بنت سارة   108
 األعمال إدارة االقتصاد الحربي دمحم بن سعد بنت ابرار   109
 األعمال إدارة االقتصاد باوزیر علي بن مروان بنت بدور   110
 األعمال إدارة المالیة دھمش بن عبدالرحمن بن ولید بنت نوف   111
 األعمال إدارة المالیة الطویل دمحم بن خالد بنت لولو   112
 األعمال إدارة المالیة الدوسري فھد بن مشعان بنت اروى   113
 األعمال إدارة المالیة الصویلحي عمر بن دمحم بنت نوره   114
 األعمال إدارة المالیة التویجري عبدهللا بن عبدالعزیز بنت حنان   115
 األعمال إدارة المالیة العجیمي عبدالرحمن بن فالح بنت جمانة   116
 األعمال إدارة المالیة الدبجان صالح بن مطلق بنت نجالء   117
 األعمال إدارة المالیة العتیبي قاعد بن مجري بنت امل   118
 األعمال إدارة المالیة الزرع عبدالرحمن بن مامون بنت اماني   119
 األعمال إدارة المالیة الدریھم ناصر بن یوسف بنت اروى   120
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 األعمال إدارة المالیة الشلفان عبدالرحمن بن أنس بنت دیما   121
 األعمال إدارة المالیة البسامي دمحم بن عبدهللا بنت میعاد   122
 األعمال إدارة المالیة المطیري العضیلھ دخیل بن شعیل بنت وجدان   123
 األعمال إدارة المالیة الھدلق سعد بن عبدالعزیز بنت مشاعل   124
 األعمال إدارة المالیة العجیان ابراھیم بن ولید بنت لمى   125
 األعمال إدارة المالیة الشنیفي سعود بن دمحم بنت الجوھره   126
 األعمال إدارة المالیة التویجري وائل بن عبدهللا بنت نوره   127
 األعمال إدارة المحاسبة الخمیس دمحم بن جمال بنت ریم   128
 األعمال إدارة المحاسبة الراشد عبدهللا بن احمد بنت ھیلھ   129
 األعمال إدارة المحاسبة باھمام سالم بن دمحم بنت سالم   130
 األعمال إدارة المحاسبة العنزي عبدالھادي بن حمود بنت مناھل   131
 األعمال إدارة المحاسبة الربیعان عبدهللا بن خالد بنت یارا   132
 األعمال إدارة المحاسبة الجویر ناصر بن عبدهللا بنت ھیاء   133
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم الرویتع ابراھیم بن عبدالرحمن بنت غاده   134
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم القصبي عثمان بن سعد بنت نوره   135
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم القرني عبدهللا بن مرعي بنت مرام   136
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم العسیري مسعود بن عبدالمحسن بنت مھا   137
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم الفالح عبدالرحمن بن عبدالعزیز بنت منال   138
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم االسمري ناصر بن عبدهللا بنت حنان   139
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم الدوسري الجعیدي حسین بن فرحان بنت فایزه   140
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم القرني عبدهللا بن مرعي بنت منال   141
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم العتیبي حصیبان بن مناحي بنت سناء   142
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم القحطاني علي بن جابر بنت آمال   143
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم العوین عبدهللا بن سعود بنت شھد   144
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم العتیبي عبدالرحمن بن صعفق بنت ابتسام   145
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم القحطاني غنیم بن فالح بنت مھا   146
 األعمال إدارة االداریة المعلومات نظم الصانع دمحم بن خالد بنت سمیھ   147
 التربیة الخاصة التربیة داود آل سعد بن عبدالعزیز بنت حنان   148
 التربیة الخاصة التربیة المحسن علي بن احمد بنت بیان   149
 التربیة الخاصة التربیة اباعود عبدالعزیز بن عبدهللا بنت نوره   150
 التربیة الخاصة التربیة العقیل عبدالعزیز بن ابراھیم بنت ساره   151
 التربیة الخاصة التربیة المشخص عبدالرحمن بن تركى بنت روان   152
 التربیة الخاصة التربیة بخش دمحمحكیم بن یوسف بنت البتول   153
 التربیة الخاصة التربیة حمید بن عوض  سعید  مریم   154
 التربیة الخاصة التربیة السھلي مبارك بن فراج بنت لینھ   155
 التربیة الخاصة التربیة باصلیب دمحم  علي  دعاء   156
 التربیة الخاصة التربیة الشدادي قاسم  محمود  دعاء   157
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني عایض بن عبدهللا بنت نوره   158
 التربیة الخاصة التربیة ربیعان بن عبدهللا بن خالد بنت عبیر   159
 التربیة الخاصة التربیة ھدیب بن صالح بن منصور بنت منیره   160
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 التربیة الخاصة التربیة السویري علي بن دمحم بنت اسراء   161
 التربیة الخاصة التربیة الحربي عوض بن خالد بنت ایمان   162
 التربیة الخاصة التربیة الحمیدان سعود بن عبدالعزیز بنت عھود   163
 التربیة الخاصة التربیة الھویرینى عبدالرحمن بن ابراھیم بنت سجى   164
 التربیة الخاصة التربیة المقري سعد بن عبدالرحمن بنت ریم   165
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني سعید بن حامد بنت دالل   166
 التربیة الخاصة التربیة العمران عبدهللا بن عبدالعزیز بنت شیخھ   167
 التربیة الخاصة التربیة القرني دمحم بن عبدهللا بنت أسماء   168
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني مطلق بن عبدهللا بنت أریج   169
 التربیة الخاصة التربیة المتیعب راشد بن دمحم بنت ریم   170
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني عبدالمحسن بن ھزاع بنت منیره   171
 التربیة الخاصة التربیة الفقي سعد بن دمحم بنت ساره   172
 التربیة الخاصة التربیة الصیاح شدید بن عبدهللا بنت اسماء   173
 التربیة الخاصة التربیة الدوسري عبدهللا بن ابراھیم بنت نھلھ   174
 التربیة الخاصة التربیة المطوع ناصر بن أیوب بنت ساره   175
 التربیة الخاصة التربیة البداح دمحم بن عبدالعزیز بنت أمجاد   176
 التربیة الخاصة التربیة غالب دمحم  عبدهللا  سلمى   177
 التربیة الخاصة التربیة طالب ال ابراھیم بن عبدهللا بنت مھا   178
 التربیة الخاصة التربیة البشر سفران بن دمحم بنت مروه   179
 التربیة الخاصة التربیة اللویمي دمحم بن فھد بنت روان   180
 التربیة الخاصة التربیة االسمري دمحم بن عبدهللا بنت مالك   181
 التربیة الخاصة التربیة قحطاني علي بن ربیع بنت بشایر   182
 التربیة الخاصة التربیة الشھیوین سعد بن فواز بنت ماریھ   183
 التربیة الخاصة التربیة الحسیني عبدالرحمن بن دمحم بنت خلود   184
 التربیة الخاصة التربیة الحاذور سلیمان بن داود بنت صیتھ   185
 التربیة الخاصة التربیة السھلي فھد بن فایز بنت ھیاء   186
 التربیة الخاصة التربیة التمیمي عبدهللا بن خالد بنت منیره   187
 التربیة الخاصة التربیة المالكي معتوق بن عبدالرحیم بنت منال   188
 التربیة الخاصة التربیة العریفي دمحم ابن بن عبدالعزیز بنت وفاء   189
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني دمحم بن ناصر بنت نوره   190
 التربیة الخاصة التربیة التمیمي دمحم بن سعد بنت افنان   191
 التربیة الخاصة التربیة التخیفي عبدهللا بن حمد بنت منى   192
 التربیة الخاصة التربیة العبید سلطان بن راشد بنت ھبھ   193
 التربیة الخاصة التربیة باجنید عمر  جمیل  منى   194
 التربیة الخاصة التربیة المطیري سعود بن راشد بنت نجوى   195
 التربیة الخاصة التربیة حوتان ناصر بن سعد بنت افنان   196
 التربیة الخاصة التربیة صباحي شوعي بن طارق بنت انتصار   197
 التربیة الخاصة التربیة االسمري احمد بن علي بنت نجالء   198
 التربیة الخاصة التربیة النویبت عبدهللا بن علي بنت علیاء   199
 التربیة الخاصة التربیة الربیعة ابراھیم بن خالد بنت غیداء   200
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 التربیة الخاصة التربیة الحمیضي عبدالعزیز بن حمیضي بنت بشرى   201
 التربیة الخاصة التربیة شقیھ ال علي بن حسن بنت شریفة   202
 التربیة الخاصة التربیة الحماد علي بن ناصر بنت العنود   203
 التربیة الخاصة التربیة غمیان دمحم بن ابراھیم بنت نجالء   204
 التربیة الخاصة التربیة العمري احمد بن عبدالخالق بنت مھا   205
 التربیة الخاصة التربیة التویم احمد بن مسلط بنت بیان   206
 التربیة الخاصة التربیة السویلم دمحم بن عبدالعزیز بنت ھیفاء   207
 التربیة الخاصة التربیة الخالدي سعد بن مرزوق بنت مرام   208
 التربیة الخاصة التربیة الحربي مشعان بن سلمان بنت ھند   209
 التربیة الخاصة التربیة الكاف حسین  علوي  بشرى   210
 التربیة الخاصة التربیة الخیال دمحم بن حمد بنت امجاد   211
 التربیة الخاصة التربیة مقبل أل عبدالرحمن بن أبراھیم بنت ریم   212
 التربیة الخاصة التربیة الیوسف دمحم بن ناصر بنت مناھل   213
 التربیة الخاصة التربیة العتیبي ملفي بن دمحم بنت نوظى   214
 التربیة الخاصة التربیة الدغیم سعد بن زید بنت أمجاد   215
 التربیة الخاصة التربیة حسین آل علي بن عبدهللا بنت جمانھ   216
 التربیة الخاصة التربیة المطیري بخیتان بن خلف بنت نوره   217
 التربیة الخاصة التربیة سویدان بن دمحم بن ابراھیم بنت شھد   218
 التربیة الخاصة التربیة الشنقیطي مصطفى بن دمحم بنت أماني   219
 التربیة الخاصة التربیة شنار ناصر بن زید بنت ساره   220
 التربیة الخاصة التربیة یوسف یوسف بن دمحم بنت اریج   221
 التربیة الخاصة التربیة الطریري سلیمان بن عبدالرحمن بنت بشایر   222
 التربیة الخاصة التربیة الحماد عبدهللا بن فھد بنت رغد   223
 التربیة الخاصة التربیة المناع عبدالرحمن بن عبدالعزیز بنت أفراح   224
 التربیة الخاصة التربیة الشقاري عبدالرحمن بن عبدهللا بنت رھام   225
 التربیة الخاصة التربیة یحیى یحیى بن حسن بنت أمیرة   226
 التربیة الخاصة التربیة القاسم ابراھیم بن دمحم بنت خدیجھ   227
 التربیة الخاصة التربیة المطیري عبید بن عواض بنت ریم   228
 التربیة الخاصة التربیة الباز عبدهللا بن سعود بنت العنود   229
 التربیة الخاصة التربیة العریفي عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنت حصھ   230
 التربیة الخاصة التربیة المخلفي فالح بن حجاب بنت مرام   231
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني سحمي بن بھیان بنت ھاجر   232
 التربیة الخاصة التربیة الحقباني سعد بن عمار بنت الھنوف   233
 التربیة الخاصة التربیة الجعفر دمحم بن عبدالرحمن بنت افنان   234
 التربیة الخاصة التربیة الجعید خلف بن عبدهللا بنت میعاد   235
 التربیة الخاصة التربیة الھران عبدهللا بن عبدالعزیز بنت ھیفاء   236
 التربیة الخاصة التربیة عون بن عبدالعزیز بن عمر بنت لطیفھ   237
 التربیة الخاصة التربیة السلیمان عبدالرحمن بن صالح بنت اسماء   238
 التربیة الخاصة التربیة العجمي دمحم بن عبدهللا بنت الھنوف   239
 التربیة الخاصة التربیة العتیبي خالد بن علوش بنت مھا   240
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 التربیة الخاصة التربیة العصیمي دمحم بن عبدالعزیز بنت بدریھ   241
 التربیة الخاصة التربیة الحاتم حاتم بن صالح بنت اروى   242
 التربیة الخاصة التربیة الھزاع راشد بن منصور بنت نوره   243
 التربیة الخاصة التربیة الكنعان عبدهللا بن فھد بنت روان   244
 التربیة الخاصة التربیة الكنھل سلیمان بن عبدالعزیز بنت شیخھ   245
 التربیة الخاصة التربیة القحطاني یحیى بن سعد بنت جمیلھ   246
 التربیة الخاصة التربیة محمود ال حمد بن لح صا بنت مزنھ   247
 التربیة الخاصة التربیة السلیماني عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنت جمانھ   248
 التربیة الخاصة التربیة العتیبي فیصل بن محیا بنت الھام   249
 التربیة الفنیة التربیة الوھیبي صالح بن عبدهللا بنت ھال   250
 التربیة الفنیة التربیة الشھري مغرم بن علي بنت فوزیھ   251
 التربیة الفنیة التربیة العلیان دمحم بن احمد بنت أفنان   252
 التربیة الفنیة التربیة المقرن عبدالعزیز بن عبدهللا بنت سارة   253
 التربیة الفنیة التربیة المالكي سعید بن احمد بنت الھنوف   254
 التربیة الفنیة التربیة العبودي دمحم بن احمد بنت ساره   255
 التربیة الفنیة التربیة الجویعد علي بن صالح بنت جواھر   256
 التربیة الفنیة التربیة سلیمان ال عبدالعزیز بن خالد بنت شدى   257
 التربیة الفنیة التربیة العریفي دمحم بن سعود بنت اسماء   258
 التربیة الفنیة التربیة الحمیدان عبدهللا بن دمحم بنت رقیھ   259
 التربیة الفنیة التربیة الشایقي ناصر بن ماجد بنت دالیھ   260
 التربیة الفنیة التربیة القحطاني حسین بن سفر بنت رغد   261
 التربیة الفنیة التربیة حلوان بن فھد بن دمحم بنت ساره   262
 التربیة الفنیة التربیة العبدان دمحم بن عبدهللا بنت منى   263
 التربیة الفنیة التربیة البجادي علي بن دمحم بنت اسماء   264
 التربیة الفنیة التربیة البدري دمحم بن ابراھیم بنت غیداء   265
 التربیة الفنیة التربیة القحطاني سعید بن عبدهللا بنت رزان   266
 التربیة الفنیة التربیة المسعود ناصر بن دمحم بنت مالك   267
 التربیة الفنیة التربیة الضویان ونى بن عبدالرحمن بنت وجدان   268
 التربیة الفنیة التربیة السیار صالح بن خالد بنت منیره   269
 التربیة االسالمیة الدراسات السیف دمحم بن عبدهللا بنت ھیلھ   270
 التربیة االسالمیة الدراسات الضویحي سعود بن شویش بنت ساره   271
 التربیة االسالمیة الدراسات الجدوع عبدالعزیز بن دمحم بنت وفاء   272
 التربیة االسالمیة الدراسات الھویمل دمحم بن عبدالرحمن بنت امینھ   273
 التربیة االسالمیة الدراسات العتیبي ضحیان بن ناصر بنت سحر   274
 التربیة االسالمیة الدراسات العمري رافع بن عبدهللا بنت منال   275
 التربیة االسالمیة الدراسات الكریدیس ابراھیم بن دمحم بنت أروى   276
 التربیة االسالمیة الدراسات المھنا مھنا بن العزیز عبد بنت أنھار   277
 التربیة االسالمیة الدراسات الرشید دمحم بن رشید بنت افنان   278
 التربیة االسالمیة الدراسات حكمي علي بن دمحم بنت جواھر   279
 التربیة االسالمیة الدراسات خلف ال دمحم بن محمس بنت العنود   280
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 التربیة االسالمیة الدراسات السویلم دمحم بن دخیل بنت بدور   281
 التربیة االسالمیة الدراسات العتیبي بجاد بن زبن بنت ساره   282
 التربیة االسالمیة الدراسات الجریبھ حسن بن عبدالعزیز بنت الھنوف   283
 التربیة االسالمیة الدراسات المحیذیف عبدهللا بن سلیمان بنت دالل   284
 التربیة االسالمیة الدراسات القحطاني عید بن دمحم بنت ریم   285
 التربیة االسالمیة الدراسات السھلي ناصر بن شنار بنت انتصار   286
 التربیة االسالمیة الدراسات الشیبان ابراھیم بن ناصر بنت ربى   287
 التربیة االسالمیة الدراسات كعبي علي بن علي بنت اروي   288
 التربیة االسالمیة الدراسات الخرعان عبدالعزیز بن علي بنت وجدان   289
 التربیة االسالمیة الدراسات العنزي قاسم بن موسى بنت فاطمھ   290
 التربیة االسالمیة الدراسات المطیري ھلیل بن عبدهللا بنت نوره   291
 التربیة االسالمیة الدراسات تابیغو .  كور  لندییتا   292
 التربیة االسالمیة الدراسات الصبیحي دمحم بن سلیمان بنت اریج   293
 التربیة االسالمیة الدراسات الحربي دمحم بن سالم بنت فاطمھ   294
 التربیة االسالمیة الدراسات سلطان بن علي بن سلطان بنت ھیاء   295
 التربیة االسالمیة الدراسات العریفي عبدالعزیز بن دمحم بنت نوف   296
 التربیة االسالمیة الدراسات الدعیجي عبدهللا بن توفیق بنت ھبھ   297
 التربیة االسالمیة الدراسات دمحم جلوي  مزھر  فاطمة   298
 التربیة االسالمیة الدراسات العنزي بغیل بن حمید بنت وسام   299
 التربیة االسالمیة الدراسات العصفور سعد بن علي بنت ھیاء   300
 التربیة االسالمیة الدراسات مقرن بن سعد بن عبدهللا بنت نوره   301
 التربیة التربویة السیاسات ثابت بن عائض  صالح  سارة   302
 التربیة التربویة السیاسات الدغیري سلیمان بن ابراھیم بنت امیره   303
 التربیة التربویة السیاسات المسند عبدالمحسن بن عبدهللا بنت ھاجر   304
 التربیة التربویة السیاسات الدویغرى عبدهللا بن دمحم بنت سندس   305
 التربیة التربویة السیاسات المقبل عبدالرحمن بن عبدالعزیز بنت افنان   306
 التربیة التربویة السیاسات السید عبدالمحسن  عیسى  فاطمة   307
 التربیة التربویة السیاسات السماري صالح بن مساعد بنت ندى   308
 التربیة التربویة السیاسات العنزي جالب بن عضیب بنت مھا   309
 التربیة التربویة السیاسات الجمعھ علي بن زاید بنت اسیل   310
 التربیة التربویة السیاسات المطلق ابراھیم بن عساف بنت خلود   311
 التربیة التربویة السیاسات الصھیل سلیمان بن ابراھیم بنت امجاد   312
 التربیة التربویة السیاسات الخلیل صالح بن عبدهللا بنت نوره   313
 التربیة التربویة السیاسات االلمعي عواض بن علي بنت بھیھ   314
 التربیة التربویة السیاسات الدوسري فھید بن مسلم بنت نوره   315
 التربیة التربویة السیاسات السالمة صالح بن عبدهللا بنت ھند   316
 التربیة التربویة السیاسات الملحم علي بن دمحم بنت بسمھ   317
 التربیة التربویة السیاسات عون بن عبدالعزیز بن سعود بنت آالء   318
 التربیة التربویة السیاسات الدوسري عبدهللا بن دمحم بنت ھیاء   319
 التربیة التربویة السیاسات الطریقي حمد بن دمحم بنت اسماء   320
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 التربیة التربویة السیاسات الدعفس علي بن احمد بنت اسراء   321
 التربیة التربویة السیاسات النمر دمحم بن ناصر بنت ھیفاء   322
 التربیة التربویة السیاسات سلمھ بن عبدالعزیز بن فھد بنت غاده   323
 التربیة التربویة السیاسات الدویسي صالح بن ناصر بنت أمل   324
 التربیة التربویة السیاسات الشلوي ھدیب بن سعد بنت شرعى   325
 التربیة التربویة السیاسات السفیاني نغیمش بن دمحم بنت ریم   326
 التربیة التربویة السیاسات العقیل عبدهللا بن أسامھ بنت آالء   327
 التربیة التربویة السیاسات القرزعي علي بن یوسف بنت خولھ   328
 التربیة التربویة السیاسات جویعد بن عبدالرحمن بن مشاري بنت منال   329
 التربیة التربویة السیاسات المطیري عوض بن خشمان بنت سلمى   330
 التربیة التربویة السیاسات الطویان صالح بن عبدالعزیز بنت غاده   331
 التربیة التربویة السیاسات الكثیري طالب عبید  دمحم  منار   332
 التربیة التربویة السیاسات الحمیدي عبدهللا بن عبدالعزیز بنت غیداء   333
 التربیة التربویة السیاسات الجلعود عثمان بن عبدالرحمن بنت أمل   334
 التربیة التربویة السیاسات الیوسف عبدالرحمن بن دمحم بنت سارة   335
 التربیة التربویة السیاسات عتي عبدهللا بن عبدالعزیز بنت اروى   336
 التربیة التربویة السیاسات العتیبي خلف بن جمیل بنت نوال   337
 التربیة التربویة السیاسات المرحوم عبدهللا بن عبدالعزیز بنت مي   338
 التربیة التربویة السیاسات العتیبي حمد بن حامد بنت ساره   339
 التربیة التربویة السیاسات البقمي عبدهللا بن مسعود بنت عائشھ   340
 التربیة التربویة السیاسات جحیش آل فھد بن علي بنت إیمان   341
 التربیة التربویة السیاسات القحطاني نایف بن ملھي بنت منیره   342
 التربیة التربویة السیاسات الدوسري مطلق بن دمحم بنت أفنان   343
 التربیة التربویة السیاسات الشبانات راشد بن سعد بنت مھا   344
 التربیة التربویة السیاسات العید عبدالعزیز بن ناصر بنت بیان   345
 التربیة التربویة السیاسات القریني دمحم بن عبدهللا بنت ساره   346
 التربیة التربویة السیاسات البالجي شدید بن دمحم بنت منى   347
 التربیة التربویة السیاسات عسكر آل ابراھیم بن عبدهللا بنت نوره   348
 التربیة التربویة السیاسات حسین بن حسین بن ابراھیم بنت وسام   349
 التربیة التربویة السیاسات الجوفان خالد بن عبدهللا بنت ندى   350
 التربیة التربویة السیاسات الشھري دمحم بن سعید بنت عائشة   351
 التربیة التربویة السیاسات القرني فیصل بن دمحم بنت منال   352
 التربیة التربویة السیاسات الحارثي ضاوي بن دمحم بنت عائشھ   353
 التربیة التربویة السیاسات الزید ناصر بن فھد بنت فدوى   354
 التربیة التربویة السیاسات دخیل بن دمحم بن خالد بنت ساره   355
 التربیة التربویة السیاسات المسعد حمد بن دمحم بنت لمیاء   356
 التربیة التربویة السیاسات نصار بن عبدالرحمن بن ابراھیم بنت روعھ   357
 التربیة التربویة السیاسات المرشد عبدهللا بن دمحم بنت طرفھ   358
 التربیة التربویة السیاسات الحربي عقیل بن عبدهللا بنت الھنوف   359
 التربیة التربویة السیاسات العنزي قحیط بن قاسم بنت امنھ   360
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 التربیة التربویة السیاسات العتیبي ثمر بن غالب بنت ابتسام   361
 التربیة التربویة السیاسات العمیر عمیر بن عبدهللا بنت وفاء   362
 التربیة التربویة السیاسات البناوي عیسى بن زاید بنت خلود   363
 التربیة التربویة السیاسات القحطاني دمحم بن فالح بنت ابرار   364
 التربیة التربویة السیاسات المنیفي دمحم بن صالح بنت روان   365
 التربیة التربویة السیاسات البیشي حسین بن دمحم بنت ندى   366
 التربیة النفس علم عسیري ناصر بن عبدهللا بنت نھى   367
 التربیة النفس علم الغانم راشد بن عبدهللا بنت ابرار   368
 التربیة النفس علم الدیني سعید  عبدهللا  سمیة   369
 التربیة النفس علم المالكي سعود بن فھد بنت ھدى   370
 التربیة النفس علم النمیر ابراھیم بن سلیمان بنت ریما   371
 التربیة النفس علم حسن یوسف  منصور  أسماء   372
 التربیة النفس علم الغامدي دمحم بن سالم بنت بشایر   373
 التربیة النفس علم عبدهللا ھزاع  قحطان  وئام   374
 التربیة النفس علم الغانم غانم بن خالد بنت الھنوف   375
 التربیة النفس علم الخلیفي حسین  دمحم  شھد   376
 التربیة النفس علم الشھري عائض بن عامر بنت نوره   377
 التربیة النفس علم العنزي خلیف بن عوض بنت ریھ   378
 التربیة النفس علم القرني سعد بن عبدهللا بنت نجود   379
 التربیة النفس علم ماضي بن سلطان بن عبدهللا بنت منیره   380
 التربیة النفس علم شاھین بن سلیمان بن عبدالعزیز بنت الھام   381
 التربیة النفس علم الھویمل سعد بن فھد بنت ابرار   382
 التربیة النفس علم السید سالم بن فھد بنت موضي   383
 التربیة النفس علم القحطاني دمحم بن علي بنت سھا   384
 التربیة النفس علم الغامدي احمد بن دمحم بنت سعاد   385
 التربیة النفس علم المنصور عبدالمحسن بن عبدالرحمن بنت طرفھ   386
 التربیة النفس علم العقیل صالح بن ناصر بنت رشا   387
 التربیة النفس علم طلحھ بن عبدالرحمن بن زید بنت مرام   388
 التربیة النفس علم البیومي عبدالحمید البیومي  احمد  وفاء   389
 التربیة النفس علم القاضي عبدهللا بن صالح بنت دیمھ   390
 التربیة النفس علم الصمدي عبده  ھزاع  اسماء   391
 التربیة النفس علم قاسم بن ابراھیم بن عبدالعزیز بنت ثناء   392
 التربیة النفس علم المطیردي زید بن عبدالعزیز بنت جواھر   393
 التربیة النفس علم المنصور منصور بن عبدالعزیز بنت رحاب   394
 التربیة النفس علم النزھان مبارك بن حمدان بنت منار   395
 التربیة النفس علم الشمري حسن بن حمید بنت مھا   396
 التربیة النفس علم الزھراني سلیم بن صالح بنت تغرید   397
 التربیة النفس علم العوید عبدهللا بن عبدالرحمن بنت صفیھ   398
 التربیة النفس علم القحطاني عوض بن شایع بنت ساره   399
 التربیة النفس علم العیاف فھد بن عبدالرحمن بنت لطیفھ   400
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 التربیة النفس علم الشھري مفرح بن خلوفھ بنت نوف   401
 التربیة النفس علم الدوسري الحطیم سعد بن ضاري بنت شیخھ   402
 التربیة النفس علم المعلث صالح بن احمد بنت االء   403
 التربیة النفس علم المطیر سلمان بن دمحم بنت ھیفاء   404
 التربیة النفس علم العتیبي متروك بن عساف بنت عفاف   405
 التربیة النفس علم األغا عید بن الدین صالح بنت ابرار   406
 التربیة النفس علم العنزي جابر بن منور بنت فزه   407
 التربیة النفس علم عدال ال حسین بن سعید بنت نجالء   408
 التربیة النفس علم الدغیثر سعود بن عبدالرحمن بنت حنان   409
 التربیة النفس علم المري بخیت بن عبدهللا بنت نوره   410
 التربیة النفس علم العنزي ھذال بن سعود بنت موضي   411
 التربیة النفس علم المقبل سلیم بن عبدهللا بنت ساره   412
 التربیة النفس علم الشعیل ناصر بن بدر بنت عبیر   413
 التربیة النفس علم ھدھود ناصر بن دمحم بنت ساره   414
 التربیة النفس علم العصیمي مخلد بن حطاب بنت مرام   415
 التربیة النفس علم الغامدي احمد بن دمحم بنت ابرار   416
 التربیة النفس علم الزھراني عویض بن خالد بنت االء   417
 التربیة النفس علم الخلیف عبدالعزیز بن ریاض بنت منال   418
 التربیة النفس علم الدحام راشد بن ابراھیم بنت امل   419
 التربیة النفس علم السبیعي دحیم بن ذیاب بنت جواھر   420
 التربیة النفس علم الماجد عبدهللا بن ماجد بنت عبیر   421
 التربیة النفس علم الحنو حمد بن عبدهللا بنت ھال   422
 التربیة النفس علم الفایز علي بن عبدهللا بنت ساره   423
 التربیة النفس علم السویحان دمحم بن عبدهللا بنت فاتن   424
 التربیة النفس علم القحطاني سعد بن ناصر بنت منال   425
 التربیة النفس علم البقمي سعد بن عبدالعزیز بنت حصھ   426
 التربیة النفس علم الدریعي حسن بن عبدهللا بنت منال   427
 التربیة النفس علم الغثبر حمد بن دمحم بنت نوف   428
 التربیة النفس علم سلطان آل عبدهللا بن عبدالرحمن بنت نورة   429
 التربیة النفس علم موینع آل دمحم بن ابراھیم بنت نوف   430
 التربیة النفس علم الزھراني علي بن حسن بنت ندى   431
 التربیة النفس علم العتیبي عبدهللا بن خالد بنت ثریا   432
 التمریض التمریض الشویمان مسلم بن مبارك بنت بشائر   433
 التمریض التمریض عمر دمحم سعد بن فیصل بنت سدل   434
 التمریض التمریض المطیري دمحم بن فھد بنت سھام   435
 التمریض التمریض العنزي منادي  دایس  حنان   436
 التمریض التمریض الروقي فیصل بن فھید بنت بدور   437
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون القاسم عبدهللا بن عبدالعزیز بنت ریم   438
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون سلطان سعد بن حمد بنت شیخھ   439
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الخضیر ابراھیم بن عبدهللا بنت افنان   440
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 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العثمان دمحم بن صالح بنت منى   441
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحماد سلیمان بن دمحم بنت دانھ   442
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون البراك عبدهللا بن دمحم بنت أفنان   443
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العتیبي مناحي بن سلطان بنت حصھ   444
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون القوسي سلیمان بن خالد بنت ھاجر   445
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحبیب عیسى بن عبدهللا بنت صفاء   446
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الصویان عبدهللا بن سعد بنت دیم   447
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون شحبل عبدهللا بن دمحم بنت مھا   448
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون القاسم علي بن صالح بنت وعد   449
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الراجحي دمحم بن ناصر بنت أروى   450
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الزومان یحى بن عبدهللا بنت خولھ   451
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السویل دمحم بن عبدالرحمن بنت امتنان   452
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العتیبي شالح بن دمحم بنت میثاء   453
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الخلیوي علي بن دمحم بنت نوره   454
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الخالد عناد بن حمد بنت شذى   455
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الشمراني مصلح بن عبدهللا بنت نوف   456
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الفھید دمحم بن خالد بنت خلود   457
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحمد راشد بن عبدهللا بنت الجوھره   458
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العمري سعد بن فایز بنت شذى   459
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحویل دمحم بن عبدالرحمن بنت منى   460
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السویلمي دمحم بن احمد بنت ربى   461
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون سیف بن عبدالعزیز بن دمحم بنت فلوه   462
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحوشان عبدهللا بن حوشان بنت لینا   463
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون عاتي ال عبدهللا بن دمحم بنت ھاجر   464
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون القرشي منصور بن صالح بنت مھا   465
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السالمي زوید بن دمحم بنت وعد   466
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون أبوحیمد عبدالعزیز بن دمحم بنت نوره   467
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون سلمھ بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنت مھا   468
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون التویجري عبدهللا بن حمد بنت منال   469
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون مھنا بن دمحم بن علي بنت ھدیل   470
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الدوسري خلیفة بن صالح بنت سمیة   471
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العبدالكریم عبدالمحسن بن حمد بنت نوره   472
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الیوسف سلیمان بن ابراھیم بنت غیداء   473
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون المسفر عبدالرحمن بن خالد بنت نوف   474
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون المطیري عویبد بن نایر بنت نجالء   475
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون عسیري عبدهللا بن علي بنت ساره   476
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الشثري عبدهللا بن صالح بنت حنین   477
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون عشماوي حسن بن مروان بنت یاسمین   478
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون باقازي عمر بن علي بنت سمیھ   479
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون القعیري عبدهللا بن رشید بنت رزان   480
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 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الدوخي صالح بن احمد بنت عبیر   481
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الغامدي صالح بن دمحم بنت مرام   482
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السیف عبدالعزیز بن ابراھیم بنت ساره   483
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الماضي دمحم بن عبدالعزیز بنت افنان   484
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الشبانھ حمد بن عبدهللا بنت دعد   485
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون دخیل بن عبدهللا بن دمحم بنت ساره   486
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الداود عبدهللا بن دمحم بنت روان   487
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العتیبي مناحي بن سلطان بنت الجوھره   488
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون التویجري ابراھیم بن عبدالرحمن بنت جواھر   489
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السبیعي سعد بن سلیمان بنت ریم   490
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العصیمي صالح بن منصور بنت شذى   491
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون محبوب بن سلیمان بن جوھر بنت منیره   492
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون أبالخیل علي بن عبدهللا بنت لطیفھ   493
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الغفیص صالح بن عبدالرحمن بنت لطیفھ   494
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الشھیل ناصر بن دمحم بنت شیماء   495
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الخریف دمحم بن خالد بنت خلود   496
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العباس حمد بن عبدالعزیز بنت فداء   497
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون البقمي عبدالعزیز بن فھد بنت افنان   498
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الدلیمي حمد بن فھد بنت حصھ   499
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحجازي عبدهللا بن قصي بنت بثینھ   500
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون النغیمشي دمحم بن عبدالعزیز بنت سحر   501
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون یوسف بن دمحم بن خالد بنت لمى   502
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الصفیان سعود بن دمحم بنت ھنوف   503
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون غریر آل دمحم بن عامر بنت دیمھ   504
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الشیخ دمحم بن ابراھیم بنت افنان   505
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحامد سعد بن ابرھیم بنت مرام   506
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون العمار دمحم بن عبدهللا بنت ارام   507
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الدویسي صالح بن فھد بنت مجد   508
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون التالل عبدهللا بن دمحم بنت ساره   509
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الجذع سھیل بن مفرح بنت سمر   510
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون المھوس دمحم بن سلیمان بنت نوره   511
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الحافي عبدهللا بن محسن بنت ھیفاء   512
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون الجبرین عبدالرحمن بن عبدهللا بنت أیالف   513
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون السلوم سلوم بن عبدالملك بنت ریھام   514
 السیاسیة والعلوم الحقوق العام القانون البریكي عیظھ بن عمر بنت ساره   515
 الصیدلة الصیدلة المحارب عبدالعزیز بن ناصر بنت سمیھ   516
 الصیدلة الصیدلة قصادي علي بن ابراھیم بنت فاطمھ   517
 الصیدلة الصیدلة الدھش ابراھیم بن عبدالعزیز بنت اروى   518
 الصیدلة الصیدلة السحیباني دمحم بن خالد بنت لجین   519
 الصیدلة الصیدلة العتیبي خلف بن راشد بنت ھند   520
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 الصیدلة الصیدلة الحكمي محسن بن نایف بنت نور   521
 الصیدلة الصیدلة المحیمید عبدالرحمن بن عبدهللا بنت بسمھ   522
 الصیدلة الصیدلة التمیمي ناصر بن دمحم بنت ساره   523
 الصیدلة الصیدلة االحیدب سلیمان بن حسن بنت منیره   524
 الصیدلة الصیدلة العتیبي حماس بن مبارك بنت مھا   525
 الصیدلة الصیدلة ابوشال دمحم بن شرف بنت عھد   526
 الصیدلة الصیدلة الغامدي سالم بن حمدي بنت مھا   527
 الصیدلة الصیدلة الشھري حسن بن علي بنت غدیر   528
 الصیدلة الصیدلة شبیب بن سعد بن صالح بنت مي   529
 الصیدلة الصیدلة العنزي ملوح بن میس بنت امل   530
 الصیدلة الصیدلة الشیبي فیصل بن دمحم بنت شھد   531
 الصیدلة الصیدلة الحبیب دمحم بن عزام بنت اروى   532
 الصیدلة الصیدلة الشریف ناصر بن شاكر بنت شیماء   533
 الصیدلة الصیدلة العتیبي مسعود بن متروك بنت ھند   534
 الصیدلة الصیدلة سمرقندي اسماعیل بن ھشام بنت ھدیل   535
 الصیدلة الصیدلة العتیبي بجاد بن عید بنت نوف   536
 الصیدلة الصیدلة السعید صالح بن احمد بنت سمیة   537
 الصیدلة الصیدلة الھالل ھالل بن عبدالرحمن بنت ھالھ   538
 الصیدلة الصیدلة االحمري سعید بن عوض بنت بشایر   539
 الصیدلة الصیدلة الصفیان عبدهللا بن ناصر بنت تھاني   540
 الصیدلة الصیدلة السنیدي عبدالكریم بن ابراھیم بنت شھد   541
 الصیدلة الصیدلة المانع عبدالرحمن بن زیاد بنت ریم   542
 الصیدلة الصیدلة العرینى عثمان بن ابراھیم بنت بسمھ   543
 الصیدلة الصیدلة العنزي ھالل بن خلف بنت منى   544
 الصیدلة الصیدلة الشاطري خشمان بن دمحم بنت ابتھال   545
 الصیدلة الصیدلة رسالن اسماعیل بن رائد بنت شھد   546
 الصیدلة الصیدلة سندي وھبي بن احمد بنت حنین   547
 الصیدلة الصیدلة الغامدي شینان بن علي بنت سمیھ   548
 الصیدلة الصیدلة المطیري عبدهللا بن مساعد بنت مالك   549
 الطب الطب الشریف شفیق بن موفق بنت ایمان   550
 الطب الطب محارب إبراھیم بن عبدالرحمن بنت بدراء   551
 الطب الطب الرویشد سلیمان بن دمحم بنت شھد   552
 الطب الطب الشیخ آل حمد بن عبدهللا بنت روان   553
 الطب الطب الشمالن راشد بن عبدالرحمن بنت نجد   554
 الطب الطب السجان اسعد بن طالل بنت رؤى   555
 الطب الطب القحطاني دمحم بن راشد بنت اریج   556
 الطب الطب الشیخ آل حمد بن عبدهللا بنت رنا   557
 الطب الطب الساعاتي عبدالكریم بن فیصل بنت نوف   558
 الطب الطب بالجون حسن بن طلعت بنت امنھ   559
 الطب الطب مطر حسین بن عصام بنت رفیف   560
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 الطب الطب القباني عبدالعزیز بن عبدالمحسن بنت المھا   561
 الطب الطب الحبیب ابراھیم بن یوسف بنت تمارا   562
 الطب الطب علوي حسن بن صدقھ بنت عبیر   563
 الطب الطب االنصاري دمحم بن احمد بنت مناھل   564
 الطب الطب الرشیدي عبدهللا بن عبدالرحمن بنت ایمان   565
 الطب الطب محاسن زھدي بن زیاد بنت ساره   566
 الطب الطب الحارثي عبدهللا بن دمحم بنت حنان   567
 الطب الطب الھلیس یوسف بن زھیر بنت زینھ   568
 الطب الطب الحدیثي سلیمان بن صالح بنت أسماء   569
 الطب الطب الصییفي صالح بن عبدهللا بنت نوره   570
 الطب الطب االحمري دمحم بن مانع بنت االء   571
 الطب الطب االشقر ناصر بن دمحم بنت شھد   572
 الطب الطب الماضي جاسر بن دمحم بنت اسماء   573
 الطب الطب الحواس علي بن عساف بنت فاطمھ   574
 الطب الطب الخیبرى سعود بن یوسف بنت اسماء   575
 الطب الطب قواحمد آل حسن بن دمحم بنت فاطمھ   576
 الطب الطب الشیناوي اعمر بن عبدالحفیظ بنت والء   577
 الطب الطب الزندي دمحم بن عبدالخالق بنت نوف   578
 الطب الطب العتیبي علي بن منیف بنت ھال   579
 الطب الطب الخشرم راشد  دمحم  فاطمة   580
 الطب الطب طیب احمد بن ایمن بنت بدور   581
 الطب الطب العماري دمحم بن علي بنت البتول   582
 الطب الطب حسونھ ابراھیم بن مازن بنت مروه   583
 الطب الطب حسین زید بن ابراھیم بنت سارة   584
 الطب الطب الحناكي سلمان بن سالم بنت رھام   585
 الطب الطب المزید سلیمان بن مزید بنت انمار   586
 الطب الطب سمرقندي اسماعیل بن ھشام بنت ساره   587
 الطب الطب قدره ال احمد بن حسن بنت بدور   588
 الطب الطب الزھیر عبدالجبار  رعد  ھدیل   589
 الطب الطب رخیص سعود بن عبدالمجید بنت عفاف   590
 الطب الطب الحمد عبدهللا بن دمحم بنت مرام   591
 الطب الطب الغبان ابراھیم بن علي بنت نجالء   592
 الطب الطب بركھ احمد  ھاشم  دنى   593
 الطب الطب المعاوي دبسان بن دمحم بنت احالم   594
 الطب الطب الھجن دمحم بن ریاض بنت نجود   595
 الطب الطب الشویرخ عبدهللا بن عبدالرحمن بنت خلود   596
 الطب الطب الثابت عبدهللا بن عبدالعزیز بنت نوف   597
 الطب الطب الطویرقي صالح بن یحیى بنت مشاعل   598
 الطب الطب كلثم ال دمحم بن عبدهللا بنت نوره   599
 الطب الطب المدني جمال بن عمران بنت اروى   600
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 الطب الطب الشھري الملیحي حسن بن سلمان بنت انوار   601
 الطب الطب السیف دمحم بن خالد بنت نوره   602
 الطب الطب العقیل عبدهللا بن ابراھیم بنت شوق   603
 الطب الطب التمیمي عبدهللا بن دمحم بنت افنان   604
 الطب الطب الشماع فتحي  بكر أبو  نورھان   605
 الطب الطب اللبان حسن بن دمحم بنت مروج   606
 األسنان طب األسنان طب الشھري دمحم بن مشبب بنت ارام   607
 األسنان طب األسنان طب الحربي مطلق بن سعد بنت غاده   608
 األسنان طب األسنان طب البالع ناصر بن صالح بنت لمیا   609
 األسنان طب األسنان طب الصافي ابوبكر بن دمحم بنت االء   610
 األسنان طب األسنان طب المفلح عبدالعزیز بن سعد بنت لیلى   611
 األسنان طب األسنان طب السبتي عبدالعزیز بن ابراھیم بنت نوف   612
 األسنان طب األسنان طب العوفي عبدهللا بن سلیمان بنت ادیم   613
 األسنان طب األسنان طب العوفي حاسن بن سعود بنت االء   614
 األسنان طب األسنان طب ابوعبید عبدالعزیز بن ابراھیم بنت ایمان   615
 األسنان طب األسنان طب ابابطین یوسف بن عبدالعزیز بنت رزان   616
 األسنان طب األسنان طب القاضي عبدالعزیز بن فیصل بنت منال   617
 األسنان طب األسنان طب عنزان علي بن دمحم بنت نجالء   618
 األسنان طب األسنان طب باراس علي بن حسین بنت بشایر   619
 األسنان طب األسنان طب السوقي عبود بن صالح بنت وداد   620
 األسنان طب األسنان طب المطرفى مسعد بن بندر بنت دیما   621
 األسنان طب األسنان طب بافقیھ علي بن سمیر بنت مریم   622
 األسنان طب األسنان طب الفراج أحمد بن حمد بنت جوزاء   623
 األسنان طب األسنان طب القصادى ناصر بن عبدهللا بنت وجدان   624
 األسنان طب األسنان طب العوھلي ناصر بن دمحم بنت امل   625
 األسنان طب األسنان طب الدوھان صالح بن دمحم بنت علیاء   626
 األسنان طب األسنان طب المدنى دمحم بن ایمن بنت ساره   627
 األسنان طب األسنان طب الفدا عبدهللا بن صالح بنت ساره   628
 األسنان طب األسنان طب علي بني سعید بن عبدهللا بنت بشائر   629
 األسنان طب األسنان طب العقالء علي بن عبدالعزیز بنت مرام   630
 األسنان طب األسنان طب الضبیب عبدهللا بن سعود بنت دالل   631
 األسنان طب األسنان طب العمري عزیز بن بالل بنت فائزة   632
 األسنان طب األسنان طب الغامدي هللا غرم بن دمحم بنت االء   633
 األسنان طب األسنان طب المطیري غنیمان بن مخلد بنت احالم   634
 األسنان طب األسنان طب الحسن فھد بن خالد بنت اسیل   635
 األسنان طب األسنان طب عبیدهللا طالب بن عبدالحكیم بنت دعاء   636
 األسنان طب األسنان طب التویم مانع بن عبدهللا بنت شمس   637
 األسنان طب األسنان طب رباع صالح بن سالم بنت ریم   638
 األسنان طب األسنان طب البابطین عبدهللا بن ابراھیم بنت سارة   639
 األسنان طب األسنان طب الرجیعي علي بن سلیمان بنت حصة   640
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 األسنان طب األسنان طب الدوسري دمحم بن عبدهللا بنت مالك   641
 األسنان طب األسنان طب الحكمي صدیق بن علي بنت أروى   642
 العلوم والفلك الفیزیاء الغامدي ساعد بن سفر بنت أمجاد   643
 العلوم والفلك الفیزیاء العسیالن عبدهللا بن راشد بنت نوره   644
 العلوم الكیمیاء الكثیري ناصر  دمحم  نورة   645
 العلوم الكیمیاء العتیبي مزید بن فایح بنت حنان   646
 العلوم الكیمیاء الفیفي یزید بن احمد بنت نوره   647
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الموسى دمحم بن خالد بنت نوره   648
 العلوم الحیویھ الكیمیاء العمرو عبدالعزیز بن عبدهللا بنت غاده   649
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الزھراني حامد بن عبدهللا بنت دنیا   650
 العلوم الحیویھ الكیمیاء بازغیفان سالم  صالح  اروى   651
 العلوم الحیویھ الكیمیاء بافیل احمد  عبدهللا  ایالف   652
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الكلثم عبدالعزیز بن فھد بنت لمیاء   653
 العلوم الحیویھ الكیمیاء العتیبي دمحم بن ناصر بنت ریم   654
 العلوم الحیویھ الكیمیاء كلبون نجیب  عبدالرحمن  لینھ   655
 العلوم الحیویھ الكیمیاء المسلم ابراھیم بن دمحم بنت جمیلھ   656
 العلوم الحیویھ الكیمیاء بارضیم عمر  سعید  بشایر   657
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الجدیعي عبدالرحمن بن عبدالعزیز بنت أثیر   658
 العلوم الحیویھ الكیمیاء المطیري بركھ بن مسعد بنت اسماء   659
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الوشمي عبدهللا بن دمحم بنت ودیان   660
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الشاردي عبدهللا بن احمد بنت سھام   661
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الحربي محیا بن سعود بنت نجالء   662
 العلوم الحیویھ الكیمیاء الرعوجي عبدهللا بن ناصر بنت نوره   663
 العلوم الحیویھ الكیمیاء قفاص دمحم بن فؤاد بنت عبیر   664
 العلوم الحیویھ الكیمیاء محروس عبدالقادر  احمد  سلمى   665
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات بكران عبدهللا  دمحم  فاطمھ   666
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الشمري دبوس  خلیف  مریم   667
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات العتیبي عبدهللا بن سعدون بنت نوال   668
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات القحطاني عایض بن دمحم بنت نوره   669
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الرشیدي مدھاس بن سعدي بنت موضي   670
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات القحطاني علي بن سعید بنت نادین   671
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الضویان علي بن عبدهللا بنت موضي   672
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات النصرهللا عبدالرحمن بن خالد بنت ھدى   673
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الخطیب عمر بن عبدهللا بنت خلود   674
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات عبدالسالم بن عبدهللا بن سعید بنت افنان   675
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الكعبي شوعي بن علي بنت لیلى   676
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات العتیبي عبدالرحمن بن منیر بنت فاطمھ   677
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات العكیلي رشید  احمد  دعاء   678
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الغفیص ابراھیم بن صالح بنت منى   679
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات زائري احمد بن دمحم بنت منى   680
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 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الحمدي دمحم بن فھد بنت ساره   681
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات العنزي عبدهللا بن فاضل بنت اثیر   682
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات الرشیدي وحدان بن عبدهللا بنت مشاعل   683
 العلوم الدقیقة واألحیاء النبات القعیط ابراھیم بن فواز بنت لیلى   684
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العضاضي عبدهللا بن دمحم بنت شدى   685
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العسكر عبدالعزیز بن دمحم بنت افنان   686
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الكثیري طالب  صالح  مھا   687
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العتیبي صغیر بن دمحم بنت اسماء   688
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المشاري عبدهللا بن احمد بنت بسمھ   689
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الحزیمي دمحم بن عبدالرحمن بنت ساره   690
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المطیري عتیق بن خالد بنت مالك   691
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العوض عبدهللا بن دمحم بنت منیرة   692
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العمر عبدهللا بن علي بنت رنا   693
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العرفج دمحم بن عبدالعزیز بنت ایمان   694
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المطیري جحیدل بن دمحم بنت تھاني   695
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة ابوھاشم عباس بن عبدهللا بنت روضھ   696
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة بیزار عبدالكریم  سعید  سمیره   697
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الحواس علي بن عساف بنت البتول   698
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة التجار عبده بن ریاض بنت یاسمین   699
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العوین عبدالرحمن بن عبداللطیف بنت لمیاء   700
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المالكي علي بن عدنان بنت المھا   701
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الحازمي احمد بن حسن بنت بسمھ   702
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الداوود عبدهللا بن دمحم بنت نجالء   703
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المعلم دمحم  صالح  نورة   704
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الدویش عبدالرحمن بن عبدهللا بنت وجدان   705
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة عجالن بن دمحم بن عبدالرحمن بنت ھند   706
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الكثیري صالح بن عبدهللا بنت خلود   707
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة االحمري راشد بن عبدهللا بنت ساره   708
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المشاري عبدهللا بن احمد بنت ھنا   709
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة المحیمید عبدالكریم بن دمحم بنت روان   710
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة التمیمي دمحم بن عبدالرحمن بنت وجدان   711
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الحصیني علي بن ابراھیم بنت عبیر   712
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العامر صالح بن عبدهللا بنت ریم   713
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الخلف عبدالعزیز بن عبدهللا بنت حصھ   714
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة بورقھ احمد بن عبدالمنعم بنت بیان   715
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة البسام عبدهللا بن صالح بنت دینا   716
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العید شیخ موسى  سلیمان  سجى   717
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العلیاني حمود بن حسن بنت ندا   718
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الرمیح عبدهللا بن عادل بنت البتول   719
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الدھش احمد بن عبدالعزیز بنت عبیر   720
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 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العتیبي دمحم بن سعد بنت نوره   721
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العنزي شایح بن عبدهللا بنت غیداء   722
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة السدیري سعد بن عبدالمحسن بنت العنود   723
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة العتیبي سناح بن مشعل بنت سھام   724
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة زیاده موسى  منیر  منى   725
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الرحمن العبد دمحم بن عبدهللا بنت ھاجر   726
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الدعیلج عبدالعزیز بن دمحم بنت الھنوف   727
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة السحیباني دمحم بن عبدالعزیز بنت منیره   728
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الحربي عبدالمحسن بن دمحم بنت بدور   729
 والمعلومات الحاسب علوم المعلومات تقنیة الشھراني ثامر بن حمد بنت منى   730
 التطبیقیة الطبیة العلوم البصریات الھداب عبدالعزیز بن منصور بنت مالك   731
 التطبیقیة الطبیة العلوم المجتمع صحھ المھنا مھنا بن ابراھیم بنت عھد   732
 التطبیقیة الطبیة العلوم األشعة علوم الذییب عبدالرحمن بن سلیمان بنت ندى   733
 التطبیقیة الطبیة العلوم األشعة علوم الجھني عبدهللا بن دمحم بنت اریج   734
 التطبیقیة الطبیة العلوم األشعة علوم العنزي دمحم بن ھلیل بنت سھام   735
 التطبیقیة الطبیة العلوم ھیل التأ علوم الخضیر فھد بن عادل بنت ریم   736
 التطبیقیة الطبیة العلوم ھیل التأ علوم الحیدري ابراھیم بن أحمد بنت طفول   737
 والترجمة اللغات الغة الفرنسیة االسماعیل االحمد  محمود  میمونھ   738
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الثابت عثمان بن دمحم بنت مھا   739
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة المیمان سلیمان بن عبدهللا بنت جمانھ   740
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة البلوي حامد بن دمحم بنت حنان   741
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة القحطاني صالح بن علي بنت شروق   742
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة العبداللطیف عبدالرحمن بن عبدهللا بنت ساره   743
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة عویوید بن عبدهللا بن ناصر بنت ھیلھ   744
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الھدلق عبدهللا بن صالح بنت الھنوف   745
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الجامع سلیمان بن دمحم بنت ساره   746
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة المجحدي عبدهللا بن ابراھیم بنت دیمھ   747
 والترجمة اللغات االنجلیزیةاللغة  الربیعھ عبدهللا بن عبدالعزیز بنت بیان   748
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة المھناء عبدالعزیز بن ابراھیم بنت مشاعل   749
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الناھض دمحم بن سعد بنت نوف   750
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الضلعان صالح بن دمحم بنت بیان   751
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الخثالن سعد بن سعود بنت لما   752
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الشبل عبدهللا بن عبدالعزیز بنت نوف   753
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الجالجل دمحم بن منصور بنت العنود   754
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة المنصور صالح بن ناصر بنت الھنوف   755
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الشعیل حمد بن عمر بنت ساره   756
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الدین نجم امین بن الدین تاج بنت ھال   757
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الخلف خلف بن دمحم بنت فدوى   758
 والترجمة اللغات االنجلیزیةاللغة  المالكي صویلح بن سعد بنت منى   759
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الكنھل صالح بن عبدالرحمن بنت مشاعل   760
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 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الشبانات زید بن عبدهللا بنت وعد   761
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة موسى بن دمحم بن مساعد بنت مروه   762
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة خان قل خواجھ هللا حبیب  سید  فاطمة   763
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة الحمیدان عبدهللا بن ابراھیم بنت لینھ   764
 والترجمة اللغات اللغة االنجلیزیة السالم حمد بن عبدالرحمن بنت شیخھ   765
 والترجمة اللغات االنجلیزیةاللغة  الراجح عبدهللا بن صالح بنت امل   766
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة الفارس ابراھیم بن عبدالحمید بنت ھند   767
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة احمد  اشرف  ندى   768
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة العتیبي فیحان بن سمار بنت سامیھ   769
 والترجمة اللغات الفرنسیةاللغة  العضیبي دمحم بن ابراھیم بنت اروى   770
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة المطیري ماطر بن مزعل بنت افتخار   771
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة الحمید ناصر  اسعد  نوره   772
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة الباتلى عبدالرحمن بن حمد بنت لطیفھ   773
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة الضبیعي علي ابن بن دمحم بنت أسیھ   774
 والترجمة اللغات اللغة الفرنسیة السیف فھد بن موسى بنت نوف   775
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ھـ4141-4141 للعام الدكتوراه درجة على الحاصالت الخریجات  

انذسخحانكهٛحاالسىذسهسم

دكرٕساِ انفهسفح فٙ األثاس انسٛاحح ٔاٜثاس اخالص تُد دمحم تٍ عثذانشحٛى انشحاحهّ   4

دكرٕساِ انفهسفح فٙ عهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخعهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخاسشاء تُد دمحم تٍ حًٕد انطشٚقٙ 2

دكرٕساِ انفهسفّ فٙ انُثاخانعهٕواكشاو عثذِ دمحم انصاَع 4

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انخذيح االخرًاعٛحاٜداباندْٕشِ تُد عثذانعضٚض تٍ عثذهللا انضايم 1

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحصاءانعهٕواو  انسعذ  حًٕد ٚحٛٗ عٕضّ 1

انخذيح االخرًاعٛحدكرٕساِ انفهسفح فٙ اٜدابأسٖٔ تُد عثٛذ تٍ حًٕد انششٛذ 6

دكرٕساِ انفهسفح فٙ اإلداسج انرشتٕٚحانرشتٛحأسٚح تُد صانح تٍ يثاسك انذتاسٙ 7

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انخذيح االخرًاعٛحاٜدابأسًاء تُد دمحم تٍ عٛسٗ انثُٛاٌ 8

انهغح انعشتٛح ٔآداتٓادكرٕساِ انفهسفح فٙ اٜدابأيم تُد عثذ هللا تٍ عثذ انشحًٍ انشاشذ 9

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انُثاخانعهٕوتذسٚح  صانح  ٚحٛٗ انعًاس٘ 41

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )فقّ ٔ اصٕنّ(انرشتٛحخْٕشِ تُد عثذهللا تٍ سهًٛاٌ انعدالٌ 44

اإلداسج انرشتٕٚحدكرٕساِ انفهسفح فٙ انرشتٛححصح تُد سعذ تٍ َاصش انعشٚفٙ 42

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحٛاء انذقٛقحانعهٕودَٛا تُد عثذانعضٚض تٍ دمحم انفشاج 44

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انُثاخانعهٕوركشٖ عثذهللا عهٙ انًقشو 41

دكرٕساِ  انفهسفح فٙ انصٛذنّانصٛذنحسٚى تُد اتشاْٛى تٍ دمحم انٕاتهٙ 41

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحٛاء انذقٛقحانعهٕوسٚى تُد دمحم تٍ حداج انحشتٙ 46

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انشٚاضٛاخانعهٕوصْشاء تُد عهٙ تٍ حسٍ ال سيٛح 47

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انكًٛٛاءانعهٕوصُٚة تُد دمحم تٍ عثذهللا انًشٌْٕ 48

دكرٕساِ انفهسفح فٙ عهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخ عهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخ انًٓٛذبسشاب تُد عثذانْٕاب تٍ ٕٚسف    49

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انرشتٛح )يُاْح ٔطشق ذشٚس(انرشتٛحسعاد تُد دمحم تٍ سعذ انعشٚفٙ 21

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انرشتٛحانرشتٛحشٛخّ تُد ثاس٘ تٍ انُفعٙ انششٛذ٘ 24

دكرٕساِ انفهسفح فٙ األثاس انسٛاحح ٔاٜثاس يحًٕد تذسانذٍٚ  عثذانًدٛذ أحًذعهٛاء     22

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انهغح االَدهٛضٚح )نغٕٚاخ ذطثٛقٛح(اٜدابغادج تُد عثذهللا تٍ دمحم انغزايٙ 24

اإلداسج انعايحدكرٕساِ انفهسفح فٙ إداسج األعًالغضٚم تُد سعذ تٍ عثذهللا انعٛسٗ 21

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )عقٛذج(انرشتٛحفرحّٛ تُد عهٙ تٍ يحٙ انقحطاَٙ 21

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )فقّ ٔ اصٕنّ(انرشتٛحنٛهٗ تُد سعٛذ تٍ فاٚض انشًشاَٙ 26

انهغح انعشتٛح ٔآداتٓا دكرٕساِ انفهسفح فٙاٜدابيشاو تُد خٕسج تٍ فشاَسٛس يكًٛالٌ 27

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )عقٛذج(انرشتٛحيضأ٘ تُد سهًٛاٌ تٍ عثذانعضٚض انثساو 28

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحصاءانعهٕوَدٕاٌ تُد حسٍ تٍ حسٍ انساداخ29

دكرٕساِ انفهسفح فٙ عهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخ عهٕو انحاسة ٔانًعهٕياخ َدٕٖ تُد عثذانعضٚض تٍ سهًٛاٌ انرٕٚدش٘   41

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحٛاء انذقٛقحانعهٕوَٓهّ  شارنٙ  عثذانعظٛى عثذانشح44ًٍ

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انرشتٛح )يُاْح ٔطشق ذشٚس(انرشتٛحَٕسِ تُد حًذ تٍ حًاد انعٕفا42ٌ

دكرٕساِ انفهسفح فٙ االحٛاء انذقٛقحانعهٕوَٕف تُد دمحم تٍ خهف انعُض44٘

دكرٕساِ انفهسفح فٙ األثاسانسٛاحح ٔاٜثاسَٕف تُد َاٚف تٍ دمحم تٍ حثه41ٍٛ

دكرٕساِ انفهسفح فٙ انهغح انعشتٛح ٔآداتٓااٜدابُْذ تُد عثذانشصاق تٍ ْٕٚم انًطٛش41٘

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )ذفسٛش ٔحذٚث( انرشتٛحْٛاء تُد َاصش تٍ عهٙ انقطاي46ٙ

دكرٕساِ فٙ انذساساخ االساليّٛ )عقٛذج( انرشتٛحْٛهّ تُد اتشاْٛى تٍ دمحم انًٓٛذب47
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 الزمالة في الطبالحاصالت على درجة 

الدرجھ  االسم
 الزمالھ في تخصص طب وجراحة العیون ریم بنت راشد بن صالح الھدیل

 الزمالھ في تخصص طب وجراحة العیون ھدى بنت سیف عبید سیف الظاھري
 الزمالھ في علم االمراض انسجھ وخالیا امانى عبدالقادر  فتح الدین

 الزمالھ في علم االمراض انسجھ وخالیا ماریا عبدالرحیم عرفھ
 الزمالھ في تخصص امراض الدم منى محمد سلمان الفرج
 الزمالھ في تخصص انف اذن وحنجره امانى احمد غالب عبید

 الزمالھ في تخصص انف اذن وحنجره فدا عبدالعزیز عبدالرحمن المھوس
 الزمالھ في تخصص األشعھ التشخیصیھ دیما زین العابدین جمجوم

 الزمالھ في تخصص األشعھ التشخیصیھ حنان بنت عبدهللا ناصر الخضیر
 الزمالھ في تخصص الطب الباطني نورا ابراھیم الحربي
 الزمالھ في تخصص الطب الباطني رشا محمد شرقاوي

 الزمالھ في تخصص الطب الباطني حسن السمالي صفیھ بن
 الزمالھ في تخصص الطب الباطني ایمان مؤید القرطاسي

 الزمالھ في تخصص الطب الباطني ایمان تركي االنبعي
 الزمالھ في تخصص الطب الباطني أالء عبدالحافظ ابراھیم بن محمد

 الصماءالزمالھ في تخصص الغدد  شادن سامي بن خلیل الكثیري
 الزمالھ في تخصص الغدد الصماء نجاح یونس دوبا

الحاصالت على درجة الدبلوم في الطب : 

الدرجھ االسم 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  روحي فاطمة قورشي 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  اسماء أظھر محمد أظھر اقبل 

دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة ثریا شنبم جوید بیغ 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  سیدة انجم زایدي جاوید 

دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة دردانة صدیقي 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  میسون الصدیق حمدان ابراھیم 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  ماریا ایدیتا كلیمینتي اورویتا 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  بدریة بنت عبدهللا ردة المالكي 
دبلوم في األشعة الصوتیھ للنساء والوالدة  أمنة بنت محمد صالح المطلق 

دبلوم في تخصصعلم الوبائیات الحلقي  غدیر بنت عبدالمحسن علي آل غریب 
دبلوم في تخصصعلم الوبائیات الحلقي  زینب بنت جعفر جاسم آل ناس 
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ھـ4141/4141الحاصالت على درجة الماجستیر للعام   

اٌمَُاالٍُرًٍََ

االلزٖبك االء ثٕذ هاّل ثٓ ػٍٟ اٌلٍٚوٞ  1

و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ ػبِخ  االء ثٕذ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ دمحم اثوا١ُ٘ دمحم ػٍٟ 2

االلزٖبك االء ثٕذ ػجلهللا ثٓ ٕبٌؼ اثباٌق١ً  3

رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ ٌٍٕبٛم١ٓ ثٍغبد أفوٜ االء ثٕذ ػٍٟ ثٓ ٔبٕو ا٠ٌٖٛبْ  4

االكاهح اٌزوث٠ٛخ  اثزَبَ ثٕذ اثوا١ُ٘ ثٓ ػجلهللا ثٓ فضالْ  5

 ه٠ب١ٙبد  اثزَبَ ثٕذ اٌؾ١ّلٞ ثٓ ػز١ك اٌؾوثٟ  6

ف١ي٠بء  اثزَبَ ثٕذ ؽبِل ثٓ ػمالء اٌفالط  7

ا٢كاة  فٟ اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ) فلِخ اعزّبػ١خ   ( اثزَبَ ثٕذ ٕبٌؼ ثٓ ١ٍٍّبْ اٌّى١وُ  8

 ػٍُ إٌفٌ  اثزَبَ ثٕذ ػجلهللا ثٓ ٕبٌؼ ثٓ ٘ل٠بْ  9

ا٢كاة  فٟ اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ) فلِخ اعزّبػ١خ   ( اثزَبَ ثٕذ ػجلهللا ثٓ ػٍٟ ثٓ ثو٠ىبْ  10

ا٢كاة  فٟ اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ) ػٍُ اعزّبع   (اثزَبَ ثٕذ ػٍٟ ثٓ ؽ١ّل اٌؼّوٞ  11

 اإلكاهح اٌؼبِخ  اثزَبَ ثٕذ فٙل ثٓ ؽّٛك اٌؼ١ّٖٟ  12

ٛوق رله٠ٌ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ  اثزَبَ ثٕذ دمحم ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌؼوٚاْ  13

 االكاهح اٌزوث٠ٛخ  اثزَبَ ثٕذ دمحم ثٓ ػجلاٌؼي٠ي اٌقضالْ  14

ٛوق رله٠ٌ اٌؾبٍتاثزَبَ ثٕذ دمحم ثٓ ٔبٕو اٌيووٞ 15

ّجىبد -اٌؼٍَٛ فٟ ٕ٘لٍخ اٌؾبٍت  اثزٙبي ثٕذ أؽّل ثٓ الفٟ اٌؼجالٟٔ  16

االلزٖبك  اثزٙبي ثٕذ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ٔغبء اٌّط١وٞ  17

اإلكاهح اٌؼبِخ اثزٙبي ثٕذ ػٍٟ ثٓ دمحم اٌؾبِل  18

ٛوق رله٠ٌ اٌؾبٍتاثزٙبي ثٕذ ٔبٕو ثٓ اثوا١ُ٘ كاٚك 19

االكاهح اٌزوث٠ٛخ اثزٙبي ثٕذ ٔبٕو ثٓ دمحم اٌّبعل  20

ٔظُ اٌّؼٍِٛبددمحم اٌٍْفبْاثواه ثٕذ ٔبٕو ثٓ  21

روث١ٗ ف١ٕٗ إعالي  ؽَٓ  أؽّل اٌجو٠ٟٙ  22

اإلكاهح اٌؼبِخ اؽالَ ثٕذ ٍؼل ثٓ ػجلهللا اٌفٛىاْ  23

اؽ١بء كل١مخاؽالَ ثٕذ ػٍٟ اٌقضؼّٟ 24

ا٢كاة  فٟ  ػٍُ اٌٍغخ اٌزطج١مٟاؽالَ ثٕذ ػٍٟ ثٓ اؽّل اٌغبِلٞ  25

االلزٖبك أؽالَ ثٕذ دمحم ثٓ دمحم اٌَالِٗ  26

إكاهح اٌٖؾخ ٚاٌَّزْف١بد اؽالَ ثٕذ ٍِفٟ ثٓ دمحم اٌؼز١جٟ  27

َِبه اٌزقٍف اٌؼمٍٟ-اٌزوث١خ اٌقبٕخ  إفالٓ ثٕذ ف١ًٖ ثٓ دمحم ؽَٓ ٕٛاف  28

 االلزٖبك  اهٜٚ ثٕذ اؽّل ثٓ ػٛٙٗ اٌي٘وأٟ  29

اعزّبػ١خ   (ا٢كاة  فٟ اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ) فلِخ أهٜٚ ثٕذ فبٌل ثٓ دمحم اٌْو٠ّٟ  30

ػٍُ اٌؾ١ٛاْ  أهٜٚ ثٕذ ف١ًٍ ثٓ اثوا١ُ٘ اٌضّبٌٟ  31

ػٍُ إٌفٌ  أهٜٚ ثٕذ ػجل هللا ثٓ إثوا١ُ٘ اٌٍَّبْ  32
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 اٌمَُ االٍُ رًٍََ

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  أهٜٚ ثٕذ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ػجلهللا اٌز١ُّ   33

 ِٕب٘ظ ػبِٗ  أهٜٚ ثٕذ ػجلهللا ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌل٠ؾبْ   34

 ػٍَٛ اٌؾبٍت  أهٜٚ ثٕذ دمحم ثٓ ػجلهللا اٌزووٟ  35

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  اهٜٚ ثٕذ دمحم ثٓ ػجلهللا ثٓ ٕبٌؼ  36

 األؽ١بء اٌلل١مخ اٌطج١خ  اه٠ظ ثٕذ اثوا١ُ٘ ثٓ ػجلاٌؼي٠ي اٌْب٠غ   37

 ٛوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ  أه٠ظ ثٕذ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ّغبع اٌؼز١جٟ   38

 اإلكاهح اٌؼبِخ  اه٠ظ ثٕذ ػجلهللا ثٓ ٕبٌؼ اٌض١ٕبْ   39

 روث١ٗ ف١ٕٗ  أه٠ظ ثٕذ ػجلاٌّؾَٓ ثٓ ٕمو اٌو١ِؼ   40

 االلزٖبك  أه٠ظ ثٕذ دمحم ثٓ أؽّل ػم١الْ   41

 ػٍَٛ اٌؾبٍت  أه٠ظ ثٕذ ٔبٕو ثٓ ػجل هللا اٌؼم١ٍٟ   42

 ا١ٌٖلٌخ االو١ٕ١ٍى١خ  إٍواء  فبٌل  ػجلاٌوؽّٓ اٌوّٛك   43

 ا١ٌٖلٌخ االو١ٕ١ٍى١خ  إٍواء ثٕذ فبٌل ثٓ ٍواط ثلٚٞ   44

 ٛوق رله٠ٌ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ  أٍّبء ثٕذ أؽّل ثٓ ػضّبْ إٌَّل   45

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد  اٍّبء ثٕذ ف١ًٍ ثٓ ثوا١ُ٘ اٌق١ٌّ   46
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 هلبثخ إٌٛػ١خ ٌٍَّزؾٚواد ا١ٌٖل١ٌخ  أًِ ثٕذ ٕبٌؼ ثٓ ٍؼل اٌجو٠ذ   96

45



ھـ4141/4141الحاصالت على درجة الماجستیر للعام   
 

 اٌمَُ االٍُ رًٍََ

 ػٍُ اٌؾ١ٛاْ  أًِ ثٕذ ٕبٌؼ ثٓ ٔب٠ف اٌؼٕيٞ   97

 ٛوق رله٠ٌ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ  اًِ ثٕذ ٠ٛٙؾٟ ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ا٠ٌٛٚؾٟ   98

 اإلكاهح اٌؼبِخ  اًِ ثٕذ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٔبٕو ؽلاي   99

 ٛوق رله٠ٌ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ  أًِ ثٕذ ػجل هللا ثٓ ظبفو اٌْٙوأٟ   100
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 ػٍُ إٌفٌ  اٌٙبَ ثٕذ اؽّل ثٓ ٍِٛٝ غو٠ّٟ   699

 االكاهح اٌزوث٠ٛخ  اٌٙبَ ثٕذ ٍبِٟ ثٓ ؽ١ّلٞ ؽّبَ   700

 االلزٖبك  ٘جخ ثٕذ ف١ٚو ثٓ ٔبعٟ اٌوكاكٞ   701

 اإلكاهح اٌؼبِخ  ٘جٗ ثٕذ ػجلهللا ثٓ ػجلاٌوؽّٓ اٌواعؼ  702

 ا٢كاة  فٟ اٌلهاٍبد االعزّبػ١خ ) ػٍُ اعزّبع   ( ٘جٗ ثٕذ دمحم ثٓ اثوا١ُ٘ اٌّمجً  703

 االكاهح اٌزوث٠ٛخ  ٘لٜ ثٕذ أؽّل ثٓ عبٍو اٌغبٍو   704

64



ھـ4141/4141الحاصالت على درجة الماجستیر للعام   
 

 اٌمَُ االٍُ رًٍََ

 اإلكاهح اٌؼبِخ  ٘لٜ ثٕذ ٍبٌُ ثٓ إثوا١ُ٘ اٌَبٌُ   705

 ٛوق رله٠ٌ اٌزوث١خ اٌف١ٕخ  ٘لٜ ثٕذ ٍبٌُ ثٓ ػجلهللا اٌق١ًٍ   706

 ٛوق رله٠ٌ اٌؼٍَٛ  ٘لٜ ثٕذ ػب٠٘ ثٓ ػجلهللا األؽّوٞ   707
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التخصصاإلسم
 ريم بنت احمد بن علي الشعالن

 ليلى بنت علي بن حسين الهيلي

 ندى بنت عبدالرحمن بن سليمان المفدى

 هند بنت ابراهيم بن حماد القديري

 ابتسام بنت سعيد بن سعد عسيري

 حنان بنت محمد بن بخيت الدوسري

 سلمى بنت مبارك بن فرج ال بشر

 شهد بنت أحمد بن ابراهيم المهنا

 عائشة بنت احمد بن صالح البهالل

 عبير بنت ناصر بن عمر العطيوي

 منيره بنت محمد بن عبدالله بن عتيق

 رحاب بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحميد

 عاليه بنت حسين بن ابراهيم المهناء

 أسيل بنت صالح بن عبدالله العقيل

 االء بنت عبدالمجيد بن صالح بن طالب

 حصه بنت قاسم بن عبدالرحمن بن قاسم

 سامية بنت حسين بن علي حمدي

 عفاف بنت عبدالله بن عبدالرحمن السديس

 مريم بنت عمر بن علي مسحلي

 منير بنت حمد بن مهناء بن شخيتل

 هيفاء بنت رياض بن ابراهيم فرساني

 ندى بنت علي بن محمد االسمري

 هيا بنت فهد بن محمد العجمي

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة انجليزية

 لغة انجليزية

 لغة انجليزية

 لغة انجليزية

 لغة انجليزية

 لغة انجليزية

 المجال التربوى واالسري

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم
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التخصصاإلسم
 ابتسام بنت عبدالرحمن بن فوزان البليهد

 ابرار بنت عبدالرحمن بن محمد المبرز

 ابرار بنت محمد بن ساعد الجهني

 أثير بنت عبدالعزيز بن على بن دعيج

 احالم بنت سعيد بن محمد الشهري

 االء بنت عبدالرحمن بن زيدان العنزي

 االء بنت محمد بن سرور خلوفه

 البتول بنت احمد بن سعيد ابوعمير

 العنود بنت فهد بن حمود ال مغيرة

 الهنوف بنت سعود بن هادي القحطاني

 اماني بنت محمد بن فالح الشهراني

 اماني بنت مسفر بن سعد الغامدي

 اماني بنت مطلق بن الفي العنزي

 امتثال بنت وليد بن علي الصانع

 أمجاد بنت محمد بن ناصر القحطاني

 امل بنت محمود بن منصور عسيري

 امل بنت ناصر بن حزام البقمي

 أميره بنت عبدالله بن ضيدان العتيبي

 تغريد بنت مشاري بن ابراهيم الرتيق

 تهاني بنت فهد بن عبدالرحمن الفراج

 جميله بنت جابر بن محمد هزازي

 حصه بنت ناصر بن جبر السبيعي

 حكيمه بنت عبدالعزيز بن دواس المطيري

 حنان بنت فهد بن محمد العوني

 دالل بنت ناصر بن عبدالعزيز الزومان

 ريم بنت حجي بن عواد العنزي

 سارة بنت احمد بن حسن الشهري

 ساره بنت محمد بن عايض القحطاني

 سارية بنت وايل بن عبدالله التويجري

 سحر بنت عبدالرحمن بن عبدالله احمد

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية
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 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية

 لغة عربية
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التخصصاإلسم
 سحر بنت ناصر بن الحميدي المطيري

 سهام بنت هذال بن فهد الحربي

 شيخه بنت هليل بن عبدالله الهليل

 شيماء بنت عبدالرحمن بن صالح النجاشي

 عائشه بنت ابراهيم بن ناصر الغانم

 عهود بنت ناصر بن محمد الكثيري

 غدير بنت محمد بن سالم باقادر

 فاطمة بنت رمضان بن كرامة باسكران

 فاطمة بنت سالم بن عامر الشهري

 فاطمة بنت عبدالعزيز بن علي الجليفي

 فاطمة بنت علي بن عوض القحطاني

 فاطمة بنت غانم بن شمسي العنزي

 فاطمه بنت محمد بن راشد السبيعي

 فايزه بنت محسن بن خاتم العتيبي

 فهده بنت عبدالعزيز بن محمد بن ثاقب

 كريمه بنت سليمان بن محمد العطوي
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التخصصاإلسم
 آالء بنت عبدالله بن محمد الشثري

 الجوهره بنت عبدالرحمن بن صالح الشثري
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التخصصاإلسم
 دالل بنت مشعل بن عبدالله الروقي

 ديمة بنت محمد بن ابراهيم العويضة

 ديمه بنت عبدالله بن حمد ابوحيمد
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التخصصاإلسم
 عبير بنت سعود بن عبدالله العقيلي
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التخصصاإلسم
 مها بنت مسعد بن خريص العتيبي

 مي بنت عبدالله بن محمد الدخيل

 نجالء بنت سعد بن صالح الرويتع
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 نوف بنت عبدالله بن ابراهيم الشنيفي

 نوف بنت علوش بن دحيم القحطاني

 نوف بنت محمد بن عبدالله الطيار
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التخصصاإلسم
 هياء بنت عبدالله بن سليم الرشيد

 هيفاء بنت عبدالله بن محمد الصالح

 هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الكريديس

 هيفاء بنت محمد بن سحمي الهاجري

 وجدان بنت سعد بن ظافر القحطاني

 وجدان بنت عبالرحمن بن عبدالعزيز بن رشيد

 وجدان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البارقي

 ود بنت ابراهيم بن دحيم العليان

 وفاء بنت عبدالله بن عبدالمحسن المويشير

 ابرار بنت عبدالعزيز بن عثمان الفوزان

 ابرار بنت عبدالله بن سعد السيف

 ابرار بنت علي بن مفرح عسيري

 اروى بنت محمد بن احمد مدخلي

 أريج بنت فيصل بن محمد الفهد
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التخصصاإلسم
 بسمه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيل

 بشائر بنت عبدالله بن عايض الشلوى

 بشائر بنت محمد بن عبدالله البخيت

 بشاير  حسين  سعيد الكثيري
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التخصصاإلسم
 ساره بنت ابراهيم بن محمد دحام

 ساره بنت احمد بن سعيد آل فيصل

 ساره بنت عبدالرحمن بن محمد الحسين

 ساره بنت علي بن حسن مقيبل

 ساره بنت علي بن محمد الدباغ

 ساره بنت قطيمان بن دغيم العتيبي
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 شيخه بنت ابراهيم بن عبدالله الدخيل

 عبير بنت علي بن سعد اليحيا

 عهد بنت عبدالرحمن بن عبدالله القحطاني

 عهود بنت صالح بن مفرح الرشيدي

 غاده بنت محمد بن منصور الشقحاء
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 فاطمة بنت عبدالله بن راشد العقيلي

 فدى بنت سليمان بن ناصر بن حميدان

 فردوس بنت محمد بن عجالن العجالن

 فيء بنت سعد بن سرور الطبيشي

 لجين بنت علي بن محمد السكيت

 لماء بنت بدر بن عبدالعزيز جعفر

 لمياء بنت ابراهيم بن سعد السيف

 لمياء بنت عبدالله بن عبدالرحمن اليميني

 لمياء بنت فهيد بن عبيد العجمي

 لينا بنت عبدالله بن ابراهيم العريفي

 مديحه بنت عايش بن متعب العنزي

 مرام بنت زيد بن ابراهيم العريج

 مزنه بنت عجب بن سعد السبيعي

 مشاعل بنت ابراهيم بن سليمان الصهيل

 مشاعل بنت بجاد بن قاعد العتيبي

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري
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التخصصاإلسم
 مشاعل بنت حمدان بن دهليس الفدعاني العنزي

 مشاعل بنت زيد بن عبدالرحمن العلي

 مالك بنت عبدالعزيز بن موسى الضبيبان

 منى بنت مبارك بن عبدالله الضرغام

 منيرة بنت محمد بن بخيت العتيبي

 موضي بنت ابراهيم بن ناصر بن داود

 موضي بنت عبدالرحمن بن عباس الزهراني

 ناديه بنت خلف بن صافي العنزي

 نجالء بنت أحمد بن يحي الشهراني

 نجوى بنت يوسف بن منصور الكريدس

 ندى بنت احمد بن حسين دهاس

 ندى بنت عبدالحكيم بن عبدالرحمن بن يوسف

 نهلة بنت عبدالمحسن بن سعد بن دالك

 نورة بنت عبدالله بن محمد القحطاني

 نورة بنت فهد بن محمد الكليبي

 نوره بنت سعد بن مبارك الربدي

 نوره بنت عبدالعالي بن جويعد العتيبي

 نوره بنت عبدالله بن صنيدح العتيبي

 نوره بنت علي بن عبدالعزيز القعيد

 نوره بنت فهد بن عبدالعزيز عبدالواحد

 نوف بنت ابراهيم بن عبدالله الدهيمي

 نوف بنت مدعث بن محمد الدوسري

 نوف بنت مساعد بن سعد السعدون

 هاجر بنت محمد بن عبدالله الصفار

 هاجر بنت منصور بن سعد البريدي

 هدى بنت داود بن سليمان الشقير

 هدية بنت مرزوق بن ناصر العنيزان

 هديل بنت خالد بن محمد العثمان

 هند بنت عايد بن محمد العايد

 هيا بنت سالم بن فرحان الدوسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري
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 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري
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 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري
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التخصصاإلسم
 هيا بنت عبدالرحمن بن سعد بن قعود

 هياء بنت عبدالله بن مبارك الدوسري

 هيله بنت مبارك بن علي القرعاوي

 وجدان بنت رشيد بن سعد ابو تيلي

 وعد بنت فيصل بن سعد القحطاني

 والء بنت ابراهيم بن محمد بخارى

 والء بنت حمدان بن علي الشمراني

 اثير بنت صالح بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب

 أثير بنت محمد بن سعد بن زيدان

 أحالم بنت أحمد بن يحيى الفيفي

 احالم بنت سعد بن ضيف الله السميري

 احالم بنت علي بن حسن االحمري

 اروى بنت عبدالله بن ابراهيم الخالدي

 أروى بنت عبدالله بن حمد هالل

 أروى بنت عبدالله بن داوود داوود

 اشواق بنت سعيد بن عياده العنزي

 االء  اشرف  رشيد عبدالجليل

 االء بنت محمد بن عبدالله الجبالي

 العنود بنت صالح بن عبدالله المهيوبي

 الهنوف بنت سليمان بن عبدالرحمن الرميح

 الهنوف بنت عايض بن معيض النفيعي

 امجاد بنت عبدالله بن ابراهيم الرشود

 أمل بنت عبدالرحمن بن فايز العمري

 أمل بنت عبدالله بن محمد الداوود

 امل بنت مسعد بن ثواب المطيري

 اميره بنت سند بن مفرج العتيبي

 اناس بنت عبداللطيف بن سليمان الهاللي

 انعام بنت حسان بن حسين فراش

 ايمان بنت يوسف بن محمد الغامدي

 بشائر بنت عبدالله بن برجس المبرك

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 المجال التربوى واالسري

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان
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 االسره والسكان
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التخصصاإلسم
 بشرى بنت عبدالعزيز بن عبدالله العقيل

 تهاني بنت صالح بن دغيم العتيبي

 جوهره بنت عواض بن عالي المطيري

 حنان بنت حسن بن محمد ابوحيمد

 حنان بنت سعد بن موسى النفيعي

 حنان بنت مقعد بن فيصل العتيبي

 خلود بنت محمد بن سعد السيف

 خلود بنت يحي بن مفرح القحطاني

 ديمه بنت صالح بن عبدالعزيز الحديبي

 رحاب بنت مرزوق بن محمد الزهراني

 رشا بنت سالم بن محمد القحطاني

 رشا بنت محمد بن عبدالرحمن الدوسري

 ساره بنت سعد بن عبدالله عبدالعزيز بن حيزان

 ساره بنت علي بن مرعي الربعي

 سحر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن دخيل

 سماء بنت سليمان بن محمد السنيدي

 سهام بنت علي بن حسن العمري

 سهير بنت ابراهيم بن محمد الزايد

 شاديه بنت رباح بن سويلم الحارثي

 شهد بنت احمد بن عبدالرحمن اليوسف

 شهد بنت منصور بن محمد بن شعيل

 صباح بنت عبدالله بن فالح القحطاني

 صفيه بنت سعد بن عبدالرحمن بن عتيق

 علياء بنت علي بن احمد الحسيني

 علياء بنت مطر بن فرج العتيبي

 عهد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحمدان

 غاده بنت عيد بن بجاد السبيعي

 غاده بنت مبارك بن ناصر الدوسري

 غاليه بنت مبارك بن مثل القحطاني

 فاطمه  عمر  احمد باطرفي

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان
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 االسره والسكان
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 االسره والسكان
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التخصصاإلسم
 فاطمه بنت فجحان بن محسن الدعجاني

 فاطمه بنت محمد بن قاسم الجدعان

 لمياء بنت حزام بن ملهي القحطاني

 مريم بنت رشدان بن راشد العصيمي

 مشاعل بنت حسن بن فالح الحباي

 مشاعل بنت سعود بن ماجد الدويش

 مشاعل بنت صالح بن عبدالله بن عسكر

 مشاعل بنت عبدالرحمن بن بن عبدالله اليحياء

 منال بنت مطلق بن ال في العنزي

 منيرة بنت الصيفي بن محمد الجريس

 مها بنت خالد بن عبدالعزيز الحلوان

 مها بنت ممدوح بن سالم المنصور

 نجال بنت سعيد بن منصور السبيعي

 نوال بنت مرزوق بن فيحان العتيبي

 نوره بنت عبدالكريم بن محمد ال فيصل

 نوره بنت ناصر بن عبدالله الجفن

 هاجر بنت سعود بن محمد الرشود

 هند بنت زيد بن عبدالله السبيعي

 هياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز البريدي

 هياء بنت عبدالله بن محمد آل ذيبان

 هياء بنت فيصل بن ناصر جميل

 هيلة بنت حمد بن علي ال مرضي

 وجدان بنت محمد بن عبدالمحسن الرشيد

 وعد بنت زبن بن عذال العنزي

 وفاء بنت تركى بن عبدالرحمن الروضان

 أسماء بنت عبدالله بن عبدالرحمن ال فريان

 اشواق بنت مرزوق بن فيحان العتيبي

 االء بنت ناصر بن عبدالله الدهمش

 الجوهره بنت فيصل بن راشد ال خضير

 العنود بنت قاعد بن صنيتان العتيبى

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 االسره والسكان

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم
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التخصصاإلسم
 العنود بنت ناصر بن فهد المبارك

 الهنوف بنت حمد بن سلمان الدوسري

 امجاد بنت محمد بن حمود العتيبي

 إيمان بنت احمد بن صالح المهنا

 ايناس بنت محمد بن عبدالرحمن الثنيان

 بدريه بنت عتقي بن معتق الظويفري المطيري

 بشارة بنت يحى بن محمد عبدالوهاب زكري

 بشاير بنت راشد بن زيد الهزاع

 بشاير بنت محمد بن احمد خنين

 حصه بنت منصور بن عبدالله بن حسن

 حنين بنت عبدالله بن مهيزع المهيزع

 خلود بنت خالد بن سعيد االحمدي

 خلود بنت سعد بن محمد العبودي

 رحاب بنت ردين بن عيد الحارثي

 روابي بنت عبيد بن زايد المطيري

 ساره  محمد  أحمد بن سلمان

 ساميه بنت علي بن سعد الشهري

 سحر بنت علي بن عبدالله تويم

 سحر بنت محمد بن ناصر الذياب

 شذى بنت محمد بن عبدالعزيز المغامس

 شريفة بنت يحي بن عايض العمري

 شعاع بنت علي بن سليمان بن شاهين

 عهود بنت مبارك بن حسن آل سعيد

 غاده بنت فهد بن عبدالله بن عساكر

 فاطمه بنت سعود بن عبدالعزيز الهديان

 فوزيه بنت عبدالله بن منيس الشمري

 لطيفه بنت ابراهيم بن مقبل الذايدي

 لمياء بنت علي بن عواض المطيري

 مرام بنت حسين بن علي الحربي

 مشاعل بنت عبد الكريم بن محمد الراجحي

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم
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التخصصاإلسم
 مضاوي بنت سعيد بن ناصر الدوسري

 منار بنت سعود بن سعد العجمي

 منال بنت صالح بن عبدالعزيز شبيب

 منى بنت غائب بن جهز العتيبي

 منى بنت فرج بن نصار العطوي

 نادين بنت محمد بن عبدالله المطيري

 نجد بنت علي بن محمد الضعيان

 نجود بنت عبدالعزيز بن علي السعوي

 نهال بنت عبدالله بن محمد النعيمه

 نوره  حوران  شخيتير عمير العبيسي

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالله آل خميس

 نوره بنت عبدالرحمن بن سعد الهندي

 نوره بنت عبدالرحمن بن محمد النفيسه

 نوره بنت ناصر بن احمد المبرد

 نوف بنت سعد بن سعيد الشيباني

 هيفاء بنت عبدالله بن ابراهيم البصري

 وجدان بنت سلطان بن محيسن الصانع

 وجدان بنت عبدالرحمن بن سعد الهديان

 وضحى بنت فهد بن ثروي الشمري

 اشواق بنت فهد بن محيسن الصانع

 افنان بنت محمد بن علي االسمري

 بدور بنت يوسف بن محمد العطاالله

 ديمه بنت محمد بن غصين القحطاني

 رنا بنت علي بن عبدالله الشنان

 ريم بنت عبدالله بن بداح الدوسري

 ساره بنت حماد بن هادي القحطاني

 ساره بنت على بن حاضر الخثعمى

 ساره بنت ناصر بن ابراهيم الضفيان

 عفاف بنت حمدان بن سليمان الحارثي

 فاطمه بنت علي بن فاضل العمري

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 الجزيره العربيه القديم

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث
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التخصصاإلسم
 مالك بنت ابراهيم بن فرحان المخيزن

 مها بنت محمد بن ناصر العليان

 وجدان بنت مساعد بن محمد الشايق

 أثير بنت عبدالله بن ابراهيم الضلعان

 افنان بنت صالح بن عبدالرحمن اليحيا

 العنود بنت ناصر بن فهيد السبيعي

 امل بنت فاحي بن ثايب المطيري

 بدور بنت علي بن محمد الغامدي

 حصه بنت صالح بن عبدالله اباالخيل

 حصه بنت عبدالمحسن بن محمد الدايل

 ديما بنت عادل بن محمد الراشد

 رابعه بنت عبد الله بن محمد محسن المحسن

 ريم بنت عبدالعزيز بن عثمان العوله

 زهور بنت محمد بن زبن المطيري

 شيخه بنت محمد بن فالح العاجزه

 عايده بنت ناصر بن منصور الدريهم

 عفراء بنت حمود بن عبدالله القحطاني

 غدير بنت زبن بن طليحان الحربي

 لمياء بنت علي بن عبدالله السلمان

 منى بنت محمد بن حزام الدوسري

 نوره بنت غازي بن علي العيسى

 هيا بنت حمد بن عبدالعزيز النافع

 هياء بنت محمد بن مبارك ال قدان

 هيله بنت محمد بن صالح العمري

 اشواق بنت سعيد بن عبدالله آل جمعان

 الهنوف بنت فهد بن عبدالعزيز الخويتم

 بدور بنت احمد بن علي الرزقان

 بدور بنت عبدالله بن علي هليل

 حصه بنت حمد بن ناصر عليان

 خلود بنت مسلم بن سالم الحارثي

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 العالم الحديث

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط
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 الخرائط
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 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الخرائط

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية
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التخصصاإلسم
 ديمه بنت محمد بن عبدالرحمن الدهيمي

 ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالله اليحيا

 شيخه بنت عبدالله بن عبدالعزيز القعيط

 صالحه بنت سعيد بن احمد الشهري

 غزالن بنت عبدالله بن سعود السهلي

 فاطمة بنت حسن بن علي االسمري

 فاطمه بنت فايح بن فهد العتيبي

 كنده بنت عبدالله بن عثمان الشمري

 مرام بنت محمد بن عبدالكريم الجارالله

 نوره بنت وقع بن سحيم العتيبي

 هنوف بنت ناصر بن سعد بن تويم

 وسام بنت رفيع بن مانع القحطاني

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

 الجغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية
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اللغاخ والتزجمح كليح
خریجات الفصل الصیفي للعام 3414/3411 ھـ 
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التخصصاإلسم
 اسماء بنت سمار بن فيحان العتيبي

 امتنان بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن الجردان

 بشاير بنت سعود بن ابراهيم السعدي

 ذكرى بنت سعد بن محمد الموينع

 رزان بنت محمد بن عبدالرحمن محمد الحماد

 ساره بنت خالد بن مكينان المطيري

 منى بنت ناصر بن سعد الصالح

 نوف بنت عبدالله بن سعود المطوع

 هنادي بنت علي بن حمد اليحيا

 هيفاء بنت عبدالرحمن بن حافظ حكمي

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه فرنسيه
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اللغاخ والتزجمح كليح
خریجاتالفصل األول للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 اريج بنت محمد بن زيد الشريف

 اسيل بنت حمدان بن هال ل الرويلي

 افراح بنت فهد بن مدعج المطيري

 االء بنت محمد بن عبدالله الهران

 البندري بنت عبدالله بن صالح المهنا

 الجوهرة بنت محمد بن ناصر السياري

 الجوهره بنت عبدالرحمن بن عبدالله الراجح

 الجوهره بنت عبدالعزيز بن سعد الدويس

 العنود بنت عبدالله بن محمد العبدالكريم

 الهنوف بنت عبدالله بن محمد السمحان

 اماني بنت محمد بن علي الرشيدان

 امل  احمد  سالمين باكرموم

 امل بنت الجوير بن محمد الدوسري

 امل بنت صالح بن عبدالعزيز المتوزي

 امل بنت محمد بن علي القرني

 أميرة  فيصل  نصرت فرعون

 اميره بنت ابراهيم بن صالح الربيعان

 أنفال بنت عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

 انوار بنت سعد بن علي الصانع

 ايمان بنت تحسين بن مرزوق سعد

 ايمان بنت فيصل بن عبدالعزيز المقرن

 بثينه بنت سعد بن عبدالله المقرن

 بدور بنت صالح بن سعد المنيف

 بدور بنت عبدالمحسن بن فهد الدوس

 بشائر بنت حمد بن محمد آل عمر

 بيان بنت عيد بن حزام الدوسري

 تهاني بنت حمد بن محمد اليامي

 حصة بنت خالد بن صالح الحميد

 حصه بنت عبدالرحمن بن صالح الموسى

 حصه بنت عبدالله بن محمد البابطين

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 حنان  عمر  احمد باحليوه

 خلود بنت سرحان بن عبدالرحمن السرحان

 دولت بنت فيصل بن فهد السعيد

 ديمة بنت فهد بن سالم القحطاني

 رؤى بنت سامي بن عبدالعزيز السلمان

 ربى بنت عبدالله بن محمد الحبيب

 رزان بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الدهش

 رشا بنت عبدالواحد بن عبدالله العريفي

 رهام بنت راجح بن جديع الحربي

 ريم بنت أحمد بن صالح الشثري

 ريم بنت فارس بن ناصر االيداء

 ريما بنت عبدالله بن عبدالرحمن الرميح

 ريهام بنت منصور بن سعد السعيد

 سارة بنت ابراهيم بن عبدالرحمن القنيبط

 سارة بنت سليمان بن علي الخليوي

 سارة بنت متعب بن عبدالرحمن آل سعود

 سارة بنت وليد بن عبدالله المرزوقي

 سارة بنت يوسف بن عبدالعزيز اليوسف

 ساره  صالح  احمد الصقير

 ساره بنت ضويحي بن محمد الماضي

 ساره بنت عبدالرحمن بن سعد السماري

 ساره بنت فهد بن نائف السبهان

 ساره بنت مساعد بن عبدالله السعيد

 سالي بنت فريد بن حلمي فيصل

 سحر بنت السعيدي بن سعد الصقيران

 سعاد بنت محمد بن عبدالمحسن العمران

 سلطانه بنت برجس بن مقحم بن عصاي

 سلطانه بنت متعب بن التهامي الفقيري العنزي

 شذى بنت محمد بن علي البالع

 شروق بنت مصطفى بن عبدالقادر جوده

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 شعاع  عبدالرحمن  محمد عبدالحافظ

 شيخه بنت عبدالهادي بن ذيب القحطاني

 شيماء  صالح  أحمد الساللي

 صبا بنت عبدالله بن محمد العبدالعزيز

 صفية بنت صالح بن عبدالله الراجحي

 ضحى  عبدالله  صياح العجمي

 عبير بنت فهد بن سليمان الشعيبي

 عنايه بنت محمد بن فرج القحطاني

 عهود بنت عبدالله بن عبدالرحمن حسن

 غاده بنت عبدالله بن عبدالعزيز السويلم

 لطيفه بنت عبدالله بن ناصر الصليهم

 لمياء بنت حمد بن سليمان الصيخان

 لمياء بنت حمد بن عبدالرحمن الحسين

 ماجده بنت شبيب بن شايع ابوجلبه

 مرام بنت سليمان بن عبدالله الحمود

 مريم  ابوبكر  عمر باعثمان

 مريم بنت سعود بن سعد النصار

 مريم بنت سعيد بن محمد القحطاني

 مشاعل بنت صالح بن محمد المعثم

 مالك بنت صالح بن عبدالله القحطاني

 منال بنت عبدالحكيم بن عبدالله الكنهل

 منال بنت يوسف بن عبدالمحسن الجنيني

 منى بنت عبدالعزيز بن مبارك آل سليمان

 منيرة بنت عبدالعزيز بن فهد العريفي

 مها بنت عبدالله بن محمد العبدالعزيز

 ميثاء بنت سعود بن عبدالعزيز بن رصيص

 ميس بنت عبدالرحمن بن عبدالله التويمي

 ميعاد بنت عبدالله بن أبراهيم الخوير

 ميعاد بنت محمد بن نايف الحربي

 نجالء بنت فهد بن عبدالرحمن هويمل

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 نهى بنت مبارك بن شجاع وسام ال قويد

 نورا بنت عبدالله بن حماد العبدلي

 نورة بنت عبدالله بن يحيى النجيم

 نورة بنت محمد بن منوخ السبيعي

 نوره بنت سليمان بن عبدالرحمن الحريشي

 نوره بنت عبدالرحمن بن محمد مقبل

 نوره بنت عمر بن فرحان المواش

 نوره بنت مساعد بن عبدالله المنيع

 نوره بنت وليد بن عبدالرحمن الشقري

 نوف بنت حزام بن عبدالعزيز القحطاني

 نوف بنت سعد بن محمد الرويتع

 نوف بنت عبدالله بن علي الشيحان

 نوف بنت عبدالله بن ناصر الجليل

 نوف بنت محمد بن برجس أبانمي

 نوف بنت محمد بن عبدالله الماضي

 هديل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الشبيبي

 هال بنت علي بن صالح الزغيبي

 هنادي بنت خالد بن عبدالله العثمان

 هنادي بنت خالد بن عبدالله الفريان

 هياء بنت محمد بن سليمان السعيد

 هيفاء بنت فهد بن ثنيان بن سليمان آل ثنيان

 هيفاء بنت محمد بن حسين العساف

 وئام بنت عبدالله بن محمد كسناوي

 وفاء بنت علي بن فرج الهاجري

 وفاء بنت يحي بن ابراهيم اليحيا

 يسرا بنت هشام بن مصطفى العسيري

 أروى بنت صالح بن عبدالله المزروع

 اسماء بنت محمد بن حمد الدوخي

 آالء بنت ابراهيم بن محمد غميان

 حنين بنت سالم بن محمد باجوده

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه
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التخصصاإلسم
 دالل بنت محمد بن ال عجالن القريني

 رهاف بنت سعد بن دخيل السهلي

 روان بنت عبدالله بن محمد الصقيعان

 روالء بنت محمد بن عبدالكريم الخراشي

 ساره  مصطفى  سعدالدين شرورو

 سناء بنت عبدالله بن سلمان القرني

 شيمه بنت ذعار بن هزاع العتيبي

 عهود بنت صالح بن محمد الشامي

 مدى بنت حمود بن ناصر القحطاني

 مرام بنت صالح بن عبدالرحمن المدني

 مريم  عبدالحكيم  سعيد جربوع

 منى بنت حمد بن غانم الغانم

 نادين بنت صالح بن علي العايد

 نوره بنت عبدالله بن محمد الضعيان

 هاجر بنت ابراهيم بن جارالله البريدي

 هيلة بنت محمد بن عبدالرحمن المويس

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه
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التخصصاإلسم
 ابتسام بنت عبدالعزيز بن دوجان العنزي

 ابتهال بنت احمد بن مبارك الدوسري

 ابتهال بنت عبدالله بن عبدالمحسن المبدل

 احالم بنت علي بن زيد الهزاني

 أروى بنت علي بن محمد الزهراني

 اريج بنت عبدالعزيز بن سليمان المشعل

 أريج بنت محمد بن حيدر مغازل

 اسماء بنت حسن بن محمد الرافعي

 اسماء بنت عبدالله بن سالم الهويمل

 افنان بنت غالب بن فهد الدعيجى

 الجوهرة بنت عبدالعزيز بن محمد معمر

 الجوهره بنت منصور بن عبدالله الجميعه

 الدانه بنت احمد بن محمد المنديل

 العنود بنت احمد بن ناصر العوهلي

 العنود بنت صالح بن ابراهيم القاسم

 العنود بنت منصور بن محمد الجالجل

 الهنوف بنت صالح بن عبدالله الهدلق

 الهنوف بنت عمر بن ابراهيم المواش

 الهنوف بنت ناصر بن صالح المنصور

 اماني بنت عبدالله بن عبدالرحمن النطاش

 اماني بنت محمد بن عبدالله العريض

 أماني بنت منصور بن خالد الرشود

 امجاد بنت خالد بن عبدالعزيز آل الشيخ

 امل بنت صالح بن عبدالله الراجح

 امل بنت يحي بن محمد القحطاني

 انتصار بنت حراب بن ذعار العتيبي

 ايمان بنت نجر بن مقعد العتيبي

 بدور بنت ابراهيم بن سعد المشعبي

 بسمه بنت عبدالعزيز بن عبدالكريم الشرهان

 بشاير بنت فالح بن عصمان الشمري

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 بشرى بنت السماري بن ابراهيم السماري

 بيان بنت عبدالعزيز بن عبدالله الربيعه

 بيان بنت محمد بن صالح الضلعان

 جمانه بنت عبدالله بن سليمان الميمان

 جود بنت حمد بن خلف الخلف

 حنان بنت خالد بن سليمان الخليفي

 حنان بنت محمد بن حامد البلوي

 دالل بنت محمد بن ناصر آل ثنيان

 ديمة بنت يونس بن عمر البراك

 ديمه بنت ابراهيم بن عبدالله المجحدي

 ديمه بنت محمد بن جاسر الشايع

 راوية بنت احمد بن محمد المدني

 ربا بنت عبدالله بن منصور المنصور

 ربى بنت الفاتح بن عبدالعزيز العتباني

 رضا  احمد  سعيد بلحارث

 رهام بنت عبدالعزيز بن عثمان أباحسين

 روان بنت فهد بن محمد النصيان

 ريم بنت ناصر بن زيد الخثالن

 ريم بنت وصل بن سلطان العتيبي

 زينب بنت صالح بن سليمان العسافي

 سارة بنت عبدالرحمن بن ابراهيم ال عبدالعزيز

 سارة بنت ناصر بن عبدالله الحبيشي

 ساره بنت صالح بن عبدالله الهندي

 ساره بنت صالح بن علي الخويطر

 ساره بنت عبدالله بن سعد القحطاني

 ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن العبداللطيف

 ساره بنت عمر بن حمد الشعيل

 ساره بنت محمد بن زيد ال محمود

 ساره بنت محمد بن سليمان الجامع

 ساره بنت ناصر بن عساف العساف

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 سحر بنت راشد بن حمد الماجد

 سالفا بنت عادل بن عبدالله باشا

 سلوى بنت معيبد بن حميدان الحربي

 سوزان بنت فارس بن محمد العتيبي

 شروق بنت علي بن صالح القحطاني

 شهد بنت ابراهيم بن حمد الدعيلج

 شهد بنت عمر بن احمد العمر

 شهد بنت فهد بن مدالله الحامد

 شهد بنت محمد بن ابراهيم العمار

 شهد بنت موسى بن عبدالرحمن الضبيبان

 شيخه بنت عبدالرحمن بن حمد السالم

 شيماء بنت جعفر بن عبدالله الجعفر

 شيماء بنت عبدالمنعم بن محمد يحي البشامي األنصاري

 عبير بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن دخيل

 عبير بنت عبدالله بن علي القويفل

 عبير بنت فهد بن محمد عسكر

 عبير بنت محمد بن سعد عامر

 عذاري بنت فيصل بن عبدالعزيز السواجي

 عروب بنت محمد بن عبدالله الحميضي

 عهود بنت علي بن علي حسن هزازي

 غاده بنت عبدالله بن عبدالرحمن النعمان

 غيداء بنت صالح بن عبدالله القيعان

 فاطمة  سيد  حبيب الله خواجه قل خان

 فاطمه بنت حسن بن سعيد القرني

 فاطمه بنت خالد بن عبدالله العقيلي

 فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالله العجالن

 فدوى بنت محمد بن خلف الخلف

 لطيفه بنت عبدالله بن عبدالعزيز المخيلد

 لما بنت سعود بن سعد الخثالن

 لمى بنت احمد بن جعيثن جعيثن

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 لميا بنت محمد بن ابراهيم ماجد

 لمياء بنت ناصر بن حسن الجريسي

 ليلى بنت حامد بن محمد الطويرقي

 لينه بنت ابراهيم بن عبدالله الحميدان

 مرام بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع

 مروه بنت مساعد بن محمد بن موسى

 مريم بنت نايف بن فهد المطيري

 مشاعل بنت ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء

 مشاعل بنت عبدالرحمن بن صالح الكنهل

 مشاعل بنت عثمان بن عبدالله الحقيل

 مشاعل بنت محمد بن احمد المنصور

 مضاوي بنت محمد بن سليمان القضيبي

 مالك بنت عبدالرحمن بن محمد الحقيل

 منال بنت ابراهيم بن علي بن دخيل

 منى بنت سعد بن صويلح المالكي

 منى بنت علي بن زيد آل مغيره

 منيره بنت سويد بن عبدالله العمر

 مها بنت ابراهيم بن سعد اليابس

 مها بنت محمد بن عثمان الثابت

 مها بنت مسفر بن سعد الشمراني

 موضي بنت سعود بن عبدالله الخليوي

 موضي بنت عبدالمحسن بن احمد الفريح

 ناديه بنت محمد بن سالم البتال

 نجود بنت سعود بن عبدالعزيز المحيسن

 ندى بنت سعد بن فراج الجلعود

 نسيم بنت جبرين بن سليمان الجبرين

 نهال بنت محمد بن بطي السبيعي

 نوال بنت صلبي بن دغيمان الحربي

 نورة بنت ابراهيم بن عبدالله المطلق

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز المنصور

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 نوره بنت حمد بن محمد الناصر

 نوره بنت عمر بن عبده الجبل

 نوره بنت محمد بن أحمد الداعج

 نوف بنت سعد بن محمد الناهض

 نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله الشبل

 نوف بنت محمد بن مسفر القحطاني

 نوف ت بنت فهد بن منصور العساف

 نوير بنت سمحان بن عجران الصميلي السبيعي

 هبه بنت عبدالله بن علي المنيع

 هدى بنت حمود بن عقيل الطريفي

 هدى بنت يحي بن جابر الفيفى

 هديل بنت ابراهيم بن عبدالله الشريف

 هديل بنت سلطان بن محمد اليامي

 هال بنت تاج الدين بن امين نجم الدين

 هياء بنت عبدالعزيز بن علي ابوحيمد

 هيفاء بنت عبدالمحسن بن محمد الريس

 هيفاء بنت محمد بن عبدالعزيز المطيري

 هيله بنت ناصر بن عبدالله بن عويويد

 وضحاء بنت منصور بن فيحان العجمي

 وعد بنت عبدالله بن زيد الشبانات

 ابرار بنت سالم بن فهد الرويبعه

 أثير بنت محمد بن براهيم الفوزان

 أحالم بنت ظافر بن عامر المالكي

 اروى بنت ابراهيم بن محمد العضيبي

 أسيه بنت محمد بن ابن علي الضبيعي

 افتخار بنت مزعل بن ماطر المطيري

 الجازي بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العيسى

 جواهر بنت عبدالرحمن بن محمد الراشد

 جواهر بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الحميدي

 دانه  أحمد  ماهر اديب مفلح شعبان

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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 لغه انجليزيه
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التخصصاإلسم
 دانيه بنت خالد بن حمد السناني

 سارة بنت علي بن حسن شلهوب

 ساره بنت حمد بن عبدالله العقيل

 ساره بنت سعد بن محمد جويزع

 ساره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم خرشد

 ساميه بنت سمار بن فيحان العتيبي

 سهام بنت حسن بن احمد القرني

 سوسن بنت جمعان بن عيضه المالكي

 شهد بنت عبدالرحمن بن محمد الحسين

 شوق بنت خالد بن محمد المحارب

 عبير بنت خلف بن سالمه العنزي

 عبير بنت عمر بن قاسم يحيى شار

 عبير بنت منصور بن عبدالرحمن الخميس

 فرح بنت يوسف بن زيد الرعوجي

 قمير بنت عبدالله بن منصور الدوح

 لطيفه بنت حمد بن عبدالرحمن الباتلى

 لطيفه بنت عبدالله بن سعد شلهوب

 مرام بنت عبدالعزيز بن سليمان الجربوع

 مرام بنت محمد بن صالح الريحان

 مشاعل بنت محيسن بن مناحي العصيمي

 منى بنت سالم بن سعود القحطاني

 منى بنت عبدالله بن بركات باوزير

 مها بنت سفر بن مهدي القحطاني

 ميمونه  محمود  االحمد االسماعيل

 ندى  اشرف  - احمد

 نوره  اسعد  ناصر الحميد

 نوره بنت عبدالله بن عبدالرحمن حميد

 نوف بنت موسى بن فهد السيف

 هند بنت عبدالحميد بن ابراهيم الفارس

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه
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التخصصاإلسم
 اروى بنت مزيد بن سليمان العمرو

 العنود بنت سلطان بن محمد السور

 أماني بنت عبدالرحمن بن عيسى رضيان

 ثريا  توفيق  فوزي الزبيدي

 ربى بنت محمود بن ضاوي العتيبي

 رنا بنت سليم بن عبدالرحمن الرقاص

 روان بنت ناصر بن حمد الشائع

 ريم بنت وليف بن عبدالعزيز عويضه

 زهره بنت عمر بن احمد الغريب

 سارة بنت عبدالرحمن بن محمد معمر

 ساره بنت عبدالله بن براهيم السويلم

 عاليه بنت محمد بن عبدالله الدامر

 غاده بنت محمد بن فهد النصيف

 فاطمه بنت عبدالله بن عبدالكريم المسلم

 مرام بنت عبدالله بن عبدالكريم الناصر

 منى بنت شاهر بن على عسيرى

 منيره بنت ابراهيم بن عبدالله الخميس

 مي بنت صالح بن عبدالله الحضيف

 نرجس بنت حيدر بن باقر العوامي

 نوره بنت صالح بن ابراهيم بن ماجد

 نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم البطحي

 نوف بنت سعود بن أحمد العسعوس

 هند بنت عبدالله بن سليم الرشيد

 هيا بنت فهد بن حمود السبيعي

 هياء بنت سعود بن عبدالعزيز ال شامان

 هيفاء بنت عويد بن حباب العتيبي

 ساره بنت محمد بن عبدالعزيز الجربوع

 نجالء بنت سهيل بن سلطان الدوسري

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 اقتصاد

 اإلدارة العامة

م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

120



العلوم اإلداريح كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 الهنوف بنت ابراهيم بن طلب الشمري

 الهنوف بنت حسين بن سعد الفراج

 امجاد بنت ابراهيم بن احمد العسكر

 امل بنت عبدالله بن صالح الكحالن

 امل بنت علي بن محمد المهنا

 جوهره بنت نايف بن سعود ال سعود

 حور بنت ناصر بن عبدالرحمن حمدان

 ريانه بنت تركي بن حسن اليامي

 سجى بنت عبدالله بن عجالن الحارثي

 سحر بنت سلطان بن سيف الحقباني

 سميه بنت عبدالعزيز بن عبدالله النعيم

 عبير بنت ناصر بن صالح الشويعر

 عفراء بنت صائل بن حسن العصيمي العتيبي

 غاده بنت عبدالله بن عبيد الزغيبي

 غاده بنت كمال بن مصطفى القرعاوي

 منار بنت زائد بن معيوض العتيبي

 مناهل بنت جابر بن حسين الفيفي

 مناهل بنت علي بن حسن الحربي

 نجالء بنت فؤاد بن سليمان الطائفي

 نجود بنت احمد بن سالم الدبيب

 نورة بنت فهد بن عبدالله حوال

 نوره بنت عطيه بن علي الغامدي

 نوره بنت فهد بن محمد العبدالكريم

 نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله الحواس

 هند بنت محمد بن يوسف اليوسف

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال

 إدارة األعمال
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إدارج األعمال كليح
خریجاتالفصل الصیفي للعام  3414/3411ھـ 
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التخصصاإلسم
 اروى بنت محمد بن صالح أباالخيل

 اسماء بنت ظافر بن عبدالعزيز الدوسري

 اسماء بنت علي بن عبدالرحمن العمري

 اضواء بنت عبدالله بن ابراهيم االمير

 افنان بنت سعد بن على القحطاني

 االء بنت ابراهيم بن محمد السالم

 االء بنت سعيد بن شينان الغامدي

 الجوهرة بنت عبدالله بن زيد الكثيري

 دانه بنت عبدالعزيز بن مبارك البريك

 روعة بنت غازي بن سعيد العباسي الغامدي

 ساره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن

 ساره بنت عبداللطيف بن ابراهيم مهيني

 ساره بنت عبدالله بن محمد العثمان

 سلطانه بنت عبدالله بن عبدالمحسن بن سعيد

 شريفة بنت محمد بن قاسم القاسمي

 غدير بنت رضي بن عبدالحميد ابوزهيره

 غدير بنت محمد بن عبدة الشبيلي

 فاطمه بنت فهد بن محمد الحرابي

 فتون بنت محمد بن عبدالله الحميدي

 فرح بنت علي بن محمد العسيري

 مرام بنت فهد بن راشد الفراج

 مالك بنت عبدالله بن محمد التميمي

 مها بنت سعود بن مبرد السقياني

 مي بنت عبدالله بن محمد اليابس

 نجد بنت عبدالرزاق بن محمد أبو بكر

 نورة بنت مطلق بن عبدالله الزهراني

 نوف بنت عبدالله بن محمد الدحيم

 هاجر بنت محمد بن عبدالعزيز الفصام

 ياسمين بنت عزي بن محمد بحاري

 أروى بنت عبدالرحمن بن محمد آل صقر

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 نظم المعلومات االدارية
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التخصصاإلسم
 بشرى بنت سليمان بن ابراهيم العريفي

 ساره بنت عبدالمحسن بن عيسى المقرن

 ساره بنت مسفر بن ابن علي الغامدي

 سماره بنت دوسر بن احمد الشلبي

 فاطمه بنت صالح بن عبداللطيف البديوي

 مها بنت محمد بن علي ال قمشع

 اثير بنت سلطان بن عبدالله السعدون

 بسمه بنت رياض بن عبدالله بهيان

 رهف بنت عبدالله بن جلوي الحربي

 منيره بنت عبدالله بن صالح العباد

 ندى بنت عبدالرحمن بن سليمان البسام

 اسماء بنت فيصل بن عجمي الدويش

 اسماء بنت موسى بن سعود التميمي

 روان بنت مبارك بن عبدالله العمري

 خلود بنت سويلم بن مسلم المطيري

 ديمه بنت محمد بن علي الشيحه

 رنا بنت سليمان بن عبدالعزيز الجربوع

 روان بنت عبدالعزيز بن سلطان المرمش

 سوسن بنت ابراهيم بن عبدالكريم الصعب

 شيماء بنت عطاالله بن ضيف الله الرحيلي

 عفاف بنت علي بن متعب بن بصيص

 منال بنت محمد بن مصلح الغامدي

 منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الربدي

 نوره بنت عبدالله بن الحميدي بن عبدالعزيز

 اسيل بنت سليمان بن عبدالرحمن بن عكيل

 سارة بنت سلطان بن صالح العبدالعزيز

 شادن بنت سليمان بن صالح الحسون

 مشاعل بنت فهد بن محمد الهذيلي

 نوف بنت محمد بن ابراهيم الشويشي

 هديل بنت سليمان بن عبدالرحمن بن عكيل

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات االدارية

 نظم المعلومات االدارية

 التسويق

 التسويق

 التسويق

 التسويق

 التسويق

 مسار اإلدارة

 مسار اإلدارة

 مسار اإلدارة

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام
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التخصصاإلسم
 ابرار بنت محمد بن خليفه الكنهل

 العنود بنت مفلح بن عبدالعزيز الغويري

 بسمه بنت محمد بن جاسم البراهيم

 حصه بنت سعد بن زيد الزيد

 دانية بنت محمد بن حمود الطريقي

 ساره بنت خالد بن محمد الشريمي

 ساره بنت سعيد بن محمد كدسه

 سماهر بنت منصور بن صالح العامر

 شروق بنت خلف بن مطر الشمري

 شريفة بنت محمد طاهر بن مال اكرم بخاري

 منال بنت فهد بن عبدالله المعمري

 منيرة بنت احمد بن فهد السعيدان

 اريج  كمال  عبدالحميد ابو ريده

 امجاد بنت عبدالعزيز بن خلف الراشد

 بسمه بنت عبدالعزيز بن قاسم العنزي

 بشرى بنت فهد بن محمد الداود

 رنا بنت سعد بن محمد القحطاني

 رهف بنت سعد بن حسين الحارثي

 روان بنت علي بن مساعد القباني

 سارة بنت ماثل بن مثال الحربي

 ساره بنت سلطان بن محمد البراهيم

 عالية بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الزهيري

 غدير بنت عبدالله بن ابراهيم العريج

 فتحيه بنت يوسف بن يعقوب الدرباس

 لما بنت عبدالرحمن بن عبدالله الفواز

 لمى بنت مطلق بن حمود العتيبي

 لمياء بنت عبدالعزيز بن محمد الفواز

 منيرة بنت منصور بن راشد المنيع

 نجود بنت سالم بن سليم الذياب

 نهيه بنت عبدالرحمن بن صالح الخليفه

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار
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التخصصاإلسم
 هدى بنت عزوز بن خلف المزيني

 هند بنت صالح بن منصور الجربوع

 وجدان بنت هشال بن احمد أبو راسين

 والء بنت علي بن مهدي عجيمي

 نوره بنت احمد بن محمد الضويلع

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 محاسبه
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إدارج األعمال كليح
خریجات الفصل األول للعام ۱٤۳٤/۱٤۳٥ھـ
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التخصصاإلسم
 ابتهال بنت سعود بن عبدالله الحربي

 ابتهال بنت محمد بن ابراهيم الوكيل

 اثير بنت محمد بن صالح السيف

 اروى بنت حمد بن سعد آل مسعود

 اروى بنت عبدالرحمن بن سعيد الغامدي

 أريج بنت حمد بن عبدالله الجديعي

 اسماء بنت فيحان بن فهد العتيبي

 اشواق بنت احمد بن محمد صمان

 اشواق بنت عوده بن بعيج العنزي

 افنان بنت محمد بن عبدالله بن جمعان

 العنود بنت عتيق بن عبدالعزيز بن عتيق

 الهنوف بنت عبدالله بن محمد الغفيلي

 امجاد بنت فهد بن محمد المعيقل

 امل بنت خالد بن سالم الرويس

 امل بنت سعد بن عبدالله العطيف العمري

 امل بنت محمد بن حمد الخميس

 ايمان بنت حماد بن علي الحارثي

 ايه بنت عبدالعزيز بن محمد الصويغ

 بثينة بنت محمد بن حمد الخريف

 بثينه بنت عبدالله بن صالح الحصين

 بدور بنت عبيد بن عبيد المطيري

 بسمة بنت ناصر بن عبدالرحمن البرخيل

 بسمه  سالم  محمد بابقي

 بشرا بنت سعيد بن علي ربحان

 بناء بنت محمد بن شجاع القحطاني

 ثريا بنت عبدالرحمن بن عمر التميمي

 حصه بنت ابراهيم بن ناصر ال محمود

 حنين بنت فهد بن راشد الربيع

 خلود بنت خليفه بن راشد العنزي

 خلود بنت عبدالهادي بن راشد الجميعه

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 خلود بنت محمد بن عبدالله السدحان

 دالل بنت حزام بن محمد العمري

 دالل بنت عبدالله بن عبدالعزيز الربيعه

 رؤى بنت عبدالله بن صالح السحيباني

 ربى بنت خلف بن خلف  الله الحارثي

 رحاب بنت صالح بن ناصر بن سيف

 رزان بنت عبدالله بن صالح السحيباني

 رغد بنت ناصر بن فارس العبدالوهاب

 رنا بنت فيصل بن عبدالعزيز غمالس

 رهام بنت محمدطه بن رمزي خياط

 روان بنت محمد بن حمد الفارس

 ريم بنت عبدالرحمن بن سالمه المزروع

 ريم بنت عبدالرحمن بن ناجم الزهراني

 ريم بنت عبدالعزيز بن صالح السالمه

 ريم بنت عبدالكريم بن عبدالعزيز المعجل

 ريم بنت عبدالله بن محمد الصالح

 زهره بنت رزقان بن مسعد المطيري

 سارة بنت فهد بن ابراهيم المشيقح

 سارة بنت محمد بن عبيد الحربي

 ساره بنت احمد بن زيد آل مسعد

 ساره بنت عبدالرحمن بن حسن البشر

 ساره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الرويتع

 ساره بنت عبدالله بن صالح السياري

 ساره بنت علي بن عبدالوهاب النفيسه

 ساره بنت محمد بن عبدالعزيز الخريف

 سحر  احمد  صادق الفاتش

 سلطانه بنت حسين بن علي السهلي

 سماح بنت عبدالله بن هذال الدوسري

 سميه بنت عبدالعزيز بن عبدالله العزاز

 شادن بنت خالد بن عبدالله القاسم

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 شذا بنت احمد بن عمر العبداللطيف

 شروق بنت محمد بن سعيد القحطاني

 شهد بنت خالد بن مكيمن العنزي

 شيخه بنت احمد بن عبدالعزيز الربيعه

 صيته بنت نايف بن ماجد القحطاني

 عبير بنت عبداالله بن محمد سعيد الشريف

 عبير بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرويس

 عبير بنت عبدالعزيز بن محمد ال الشيخ

 عبير بنت منصور بن صالح البيوض

 عفاف بنت ناجي بن خالد المزحاني

 عهود بنت سليمان بن عبدالله القاسم

 عواطف بنت سلطان بن معضد المطيري

 غادة بنت علي بن راشد المغير

 غاده بنت احمد بن عبدالرحمن المسهر

 غاده بنت محمد بن عبدالمحسن البانمي

 غدير بنت عبد الله بن سعد الكثيري

 غدير بنت عبدالكريم بن محمد العمران

 في بنت سريع بن عبدالله القحطاني
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التخصصاإلسم
 مها بنت محمد بن مرزوق العصيمي

 ندى بنت ابراهيم بن عبدالله الخراشي
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التخصصاإلسم
 اسرار بنت امين بن احمد المشهري

 اسماء بنت حمد بن محمد النهدي

 اسماء بنت سعد بن مبارك الغوينم
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التخصصاإلسم
 فاطمة بنت محمد بن عبدالله اليامي

 فوز بنت علي بن محمد العسيري

 لطيفه بنت علي بن ابراهيم الفقيه

 ليلى بنت عمر بن يونس البراك
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التخصصاإلسم
 شذى بنت محمد بن علي حملي

 عبير بنت عبدالرحمن بن محمد بن سعيد

 غاده بنت عبدالرحمن بن سعد بن صالح

 منى بنت مسلم بن سعد العجمي

 مها بنت احمد بن محمد الشيحه
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 اسيل  احمد  امين  موسى جمعة

 افنان بنت محمد بن عبدالعزيز العفيصان
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 هند بنت ناصر بن حمد الحنايا

 ابرار بنت سالم بن فرحان العنزي
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التخصصاإلسم
 اروى بنت محمد بن عبدالله القباع

 أروى بنت محمد بن ناصر العريفي

 اسماء بنت محمد بن عبدالله الفاضل

 اسماء بنت مريع بن علي القحطاني

 أفنان بنت عبدالحكيم بن عبدالعزيز السليمان

 افنان بنت محمد بن احمد الشهري

 العنود بنت محمد بن عبدالله الجربوع

 اماني بنت سعود بن عبدالكريم السهلي
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التخصصاإلسم
 نوره بنت رائد بن محمد الركبان

 نوره بنت سعود بن فالح العريفي

 نوره بنت ضافي بن سعيد آل وحيد

 نوره بنت عايض بن سعيد المالكي

 نوره بنت محمد بن حسن التميمي

 نوره بنت مقبل بن سليمان القاضي

 نوف بنت صالح بن عثمان الباز

 نوف بنت عبدالكريم بن عبدالرزاق السويد

 هدى بنت علي بن محمد القويزاني

 هناء بنت عبدالعزيز بن علي الطبيشي

 هند بنت فهد بن سلطان التركي

 وجدان بنت محمد بن عبد الله المنصور
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التخصصاإلسم
 خلود بنت عقاب بن هيف الهيف

 خوله بنت علي بن سعد الهويدي

 دالل بنت اياد بن عبدالرحمن المغربي

 دالل بنت خالد بن عبداللطيف الغمالس

 رشا بنت صالح بن عبدالله الشهري

 رويده بنت صالح بن عواد العنزي

 عهود بنت عبدالرحمن بن عيد السعيد

 فاطمه بنت عبدالله بن محمد السديس

 لما بنت ناصر بن عبدالله الوهيبي

 لمى بنت عبدالله بن محمد الفوزان

 مالك بنت خالد بن سعد الكنهل

 منيرة بنت سلطان بن مشوط السبيعي

 مها بنت فيصل بن مطلق ابوثنين

 موضي بنت خالد بن محمد العجمي

 مي بنت احمد بن عبدالله الزهراني

 نهاء بنت احمد بن عبدالله الشايع

 نوال بنت سالم بن بطي العتيبي

 نوره بنت عبدالله بن راشد الكنهل

 نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحسن

 نوف بنت عبدالعزيز بن صالح العبدالقادر

 نوف بنت عيضه بن حامد الزايدي

 نوف بنت محمد بن ابراهيم السالم

 هاجر بنت علي بن عبده مسملي

 اديم بنت أحمد بن عبدالعزيز الدخيل

 اروى بنت عبدالله بن عبدالعزيز العريفي

 اسيل بنت محمد بن عبدالرحمن المزيني

 اشراق بنت عبدالله بن محمد السبعي

 افنان بنت محمد بن عمران العمران

 الجوهره بنت عبدالمحسن بن عبدالله السماري

 الهنوف بنت ابراهيم بن علي الرويبعه

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية
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 المصرفية االسالمية
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 المصرفية االسالمية

 مسار االستثمار
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التخصصاإلسم
 اماني بنت تركي بن عبدالله الخثالن

 بشائر بنت عايض بن سعيد النهاري

 بشاير بنت علي بن فهد القحطاني

 جمانه بنت عبدالله بن عوض الحريري الزهراني

 ربى بنت محمد بن ابراهيم السحيباني

 رنا بنت عبدالعزيز بن ابراهيم القصير

 رهام بنت عبدالله بن صالح السحيباني

 روان بنت خالد بن صالح القبيسي

 روان بنت علي بن سلطان الرشيد

 روان بنت فهد بن علي بن دريس

 روان بنت منصور بن عبدالعزيز الحسينان

 ريم بنت صالح بن عبدالرحمن المبارك

 ريما بنت يوسف بن عبدالرحمن الضراب

 سارا بنت محمد بن عبدالرحمن الثنيان

 ساره بنت ابراهيم بن محمد دحيم

 ساره بنت مرزوق بن مبارك القحطاني

 سديم بنت عبد العزيز بن ابراهيم الشنيبر

 سلطانه بنت عبدالعزيز بن عبدالكريم التويجري

 سلمى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صبار

 سماح بنت عبدالله بن محمد باطرفي

 سندس بنت ابراهيم بن عبدالله الزبن

 شذا بنت احمد بن علي الشويعر

 شريفة بنت صالح بن عبدالعزيز المطرودي

 شهد بنت حمد بن ابراهيم الحقيل

 شيماء بنت مسلم بن مسعد االحمدي

 علياء بنت آديب بن عبدالله الشماس

 غاده بنت ناصر بن عبدالله العود

 غيداء بنت سعود بن ابراهيم الشعالن

 غيداء بنت صالح بن منصور الصغير

 لمى بنت محمد بن عبدالعزيز ال الشيخ

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار
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التخصصاإلسم
 لميس بنت بسام بن عبدالعزيز البسام

 لميس بنت عبدالمحسن بن عبدالله الحجي

 لولوه بنت عبدالمحسن بن عبدالله الجماز

 ليان  محمد  حسين حسنين

 لينه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخريف

 مشاعل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الدريس

 مشاعل بنت رشيد بن راشد بن عوين

 مشاعل بنت عبدالرحمن بن صالح الناصر

 مالك بنت محمد بن عبدالرحمن العتيق

 منيره بنت عبدالعزيز بن سليمان الثنيان

 مها بنت محمد بن سعيد الغامدي

 ميمونة بنت محفوظ بن محمد باطرفي

 نهى بنت محمد بن عبدالعزيز السياري

 نوت بنت سليمان بن عبيد العنزي

 نورا بنت فهد بن ابراهيم الحبيب

 نوره بنت بدر بن محمد المديفر

 نوره بنت خالد بن سعد الصالح

 نوره بنت خالد بن محمد بن عبيد

 نوره بنت سعود بن عبدالمحسن الراشد

 نوره بنت عبدالله بن خالد القبالن

 نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز التويجري

 نوره بنت عبدالله بن محمد الحمدان

 نوره بنت محمد بن عبدالعزيز المهناء

 نوره بنت محمد بن عبدالله الخيال

 نوره بنت ناصر بن عبدالرحمن االحيدب

 نوف بنت عادل بن يوسف الفوزان

 نوف بنت عامر بن حمد الفارس

 هاجر بنت باسل بن عبدالكريم الفريح

 هديل بنت عبدالرحمن بن عبدالله ضعيان

 وسميه بنت عبدالمحسن بن محمد بن غشيان

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار
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التخصصاإلسم
 وفاء بنت زيد بن مبارك آل خريف

 الجوهرة بنت حمود بن عبدالله التويجري

 روان بنت حامد بن حمد الغنام

 لجين بنت ياسين بن غنيمه الحربي

 لطيفه بنت محمد بن صالح العليط

 ميادة بنت عبدالعزيز بن محمد الشيحة

 هديل بنت حمود بن حمدان الطويلعي العنزي

 ابتهال بنت أحمد بن سعيد سعد

 ابرار بنت علي بن صالح حادي

 ايمان بنت عبدالعزيز بن سليمان السيف

 خلود  عايد  مشاري طفيح

 خلود بنت خالد بن علي النفيسي

 سالم  مقبل  محمد سعيد

 شروق بنت عبدالعزيز بن محمد الغنام

 شيخه بنت طليحان بن شويش العنزي

 عهود بنت محمد بن سالم الهواشله الدوسري

 مرام بنت جمعان بن سالم هالبي

 مناهل بنت محمد بن عبدالرحمن العرفج

 منيره بنت منصور بن فهد القاسم

 نوف بنت ابراهيم بن عبدالله التركي

 هبه بنت علي بن مرزوق علي الكثيري

 هياء بنت محمد بن عبدالله ال غالب

 مسار االستثمار

 اقتصاد

 اقتصاد

 اقتصاد

 اقتصاد
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 اقتصاد
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التخصصاإلسم
 اروى بنت سعد بن عبدالله ابوحسين

 أريج بنت عبدالعزيز بن عمر العيد

 اسماء بنت حمدان بن صالح القرني

 أسماء بنت ناصر بن مبارك الدوسري

 أفنان بنت خالد بن عبدالله الصالح

 البندري بنت مشوح بن بجاد المطيري

 اماني بنت مسلم بن سليمان المطيري

 أمل بنت حسين بن طاحوس العتيبي

 أمل بنت عبدالهادي بن مخلد العتيبي

 إيمان  عطيه  مساعد عايف

 بشائر بنت محمد بن باتل الباتلي

 بشاير بنت مبارك بن راشد جريدي

 بشرى بنت سعيد بن ابراهيم الغامدي

 بيان بنت عبدالعزيز بن سليمان المقحم

 تهاني بنت صالح بن خالد الجويعي

 تهاني بنت مطلق بن صنهات الدعجاني

 حصه بنت سليمان بن ابراهيم العصيمي

 ريم بنت جمال بن محمد الخميس

 ريما بنت عبدالعزيز بن سعود المخضب

 ساره بنت عبدالرحمن بن محمد طشالن

 سالم بنت محمد بن سالم باهمام

 شهد بنت حسين بن سلطان الحسين

 شهد بنت سليمان بن عثمان العريني

 عائشه بنت محمد بن ال سعيد الشمراني

 غاده بنت حسين بن عبدالله العساف

 غاده بنت علي بن سليمان الحويس

 فاطمه بنت منصور بن عبدالرحمن الراشد

 فتون بنت عمر بن محمد العمر

 فدوى بنت فهد بن عبدالعزيز سلمه

 لمى بنت منصور بن عبدالمحسن الحارثي

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 مرام بنت سليمان بن صالح الغيث

 مرام بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الخضيري

 مروه بنت عبدالقادر بن عبدالوهاب البابطين

 مزنه بنت سليمان بن عبدالرحمن المسلم

 مضاوي بنت منصور بن محمد الدوسري

 مناهل بنت حمود بن عبدالهادي العنزي

 منى بنت بجاد بن قبالن ال جديع

 منى بنت مهدي بن ظافر القحطاني

 منيرة بنت عبدالله بن محمد الثنيان

 منيره بنت خالد بن عبدالرحمن الصقعبي

 ميساء  أحمد  جارالله العميسي

 ندى بنت حيدر بن عبدالرحمن الحيدر

 نورة بنت محمد بن ناصر القحطاني

 نوره بنت تركي بن سجدي الدعجاني

 نوره بنت خالد بن سعد البويريد

 نوف بنت على بن فائز الشهرى

 هيا بنت حمد بن محمد العصيمي

 هيفاء بنت عبدالله بن ابراهيم الحسن

 هيله بنت احمد بن عبدالله الراشد

 يارا بنت خالد بن عبدالله الربيعان

 ابتسام بنت صعفق بن عبدالرحمن العتيبي

 آالء بنت عادل بن عمر الدوسري

 آمال بنت جابر بن علي القحطاني

 أماني بنت عبدالعزيز بن محمد المفرج

 اماني بنت محمد بن احمد باقادر

 امل بنت يحي بن عثمان السعيد

 بثينه بنت جمال بن سعيد باسودان

 بنان بنت خالد بن محمد الغيث

 حنان بنت عبدالله بن ناصر االسمري

 ريم بنت رحمه بن محمد العماري

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 ريم بنت محمد بن عبدالرحمن العنقري

 ساره بنت عبدالرحمن بن مسفر البشر

 ساره بنت عبدالمحسن بن فالح اللحيد

 سميه بنت خالد بن محمد الصانع

 سناء بنت مناحي بن حصيبان العتيبي

 سهى بنت عدنان بن حسين ابوسليمان

 شهد بنت سعود بن عبدالله العوين

 عاليه بنت عدنان بن عبدالمحسن الربيعه

 غاده بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الرويتع

 فايزه بنت فرحان بن حسين الجعيدي الدوسري

 مرام بنت مرعي بن عبدالله القرني

 منال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفالح

 منال بنت مرعي بن عبدالله القرني

 منى بنت علي بن عبدالله العمري

 منيرة بنت مبارك بن سعد بن سليمان

 مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني

 مها بنت عبدالمحسن بن مسعود العسيري

 مها بنت فالح بن غنيم القحطاني

 موضي بنت عايض بن مشعان العتيبي

 نوره بنت سعد بن عثمان القصبي

 اضواء بنت محمد بن عبدالرحمن البنيان

 البتول بنت احمد بن ابراهيم اليحي

 حنان بنت بندر بن ضيف  الله المطيري

 ديمه بنت فهد بن محمد النمر

 سديم بنت علي بن محمد السحيباني

 صبا بنت زياد بن سعيد بن سعيد

 فاتن بنت سالم بن عبدالله المزين

 نورة بنت عبدالله بن صالح بالعبيد

 هبة بنت سليمان بن محمد الكهموس

 افنان بنت حمود بن عثمان السكران

 نظم المعلومات االدارية
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التخصصاإلسم
 تهاني بنت فالح بن بادي العتيبي

 حنان بنت محسن بن عبيد الدوسري

 عهود بنت محمد بن علي العسيري

 غادة بنت بدر بن عبدالعزيز الوعالن

 لمياء بنت سعيد بن علي الزهراني

 منال بنت عبدالله بن عبدالكريم الفياض

 منيرة بنت عبدالعزيز بن عبدالله الشويعر

 نوره بنت حمد بن عبدالعزيز العجالن

 هيفاء بنت علي بن عبدالعزيز المديميغ

 أبرار  محفوظ  صالح باسنبل

 ارام بنت محمد بن عبدالله العبدالكريم

 حصه بنت فهد بن عبدالله العويدي
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التخصصاإلسم
 نوف بنت داود بن سليمان هتاري

 هناء بنت ناصر بن محمد الشويمي

 الهنوف بنت سعد بن عبدالله الشثري

 بدور بنت مروان بن علي باوزير

 خلود بنت ناصر بن عبدالله العقيل

 ديما بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطويل

 ساره بنت خالد بن محمد خياط

 عهود بنت مدو بن مرفوع العنزي

 غاده بنت سالم بن محمد القحطاني

 فادية بنت عيد بن عبيد السعد

 فاطمه بنت عثمان بن عبدالله الدوسري

 فاطمه بنت مسند بن صالح المسند

 ميعاد بنت عبدالله بن فهد الحذيفي

 ناهد بنت براك بن مرزوق العتيبي

 ناهد بنت سليمان بن صالح البلوي

 نهى بنت ناصر بن حمد التويجري

 نوره بنت عبداآلله بن عبدالله حراب

 نوره بنت ناصر بن حمد الجديعي

 ابتسام بنت يحيى بن احمد قحل

 ابرار بنت سعد بن محمد الحربي

 اروى بنت حمد بن عبدالله العقيل

 افنان بنت شويش بن محمد الشويش

 الجوهرة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم

 الدانه بنت عبدالعزيز بن عبدالله أبانمي

 الهنوف بنت عبدالله بن راشد اليحيى

 امل بنت محمد بن صالح المحيميد

 حنان بنت فهد بن عبدالله المدبل

 رزان بنت خالد بن محمد الموسى

 ريما بنت محمد بن صالح الضحيان

 سارة بنت ناصر بن عبدالله الداود

 مسار إدارة الموارد البشرية

 مسار إدارة الموارد البشرية

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 االقتصاد العام

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية
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التخصصاإلسم
 ساره بنت فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 سلطانه بنت سعد بن سعود السهلي

 شهد بنت عبدالرحمن بن احمد الزهيري

 شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدالله الدميخي

 عال بنت عبدالله بن محمد الشمراني

 فهده بنت فهد بن عبدالله الشريف

 لطيفه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الدريس

 مرام بنت عبدالله بن محمد المسعود

 منى بنت معضد بن سند المطيري

 منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطويل

 مها بنت خالد بن محمد البكر

 نوره بنت عبدالمحسن بن عبدالله ال اسماعيل

 نوره بنت فهد بن حمد الضويلع

 هديل بنت محمد بن عبدالله الهاجري

 وداد بنت معيبد بن دبيس الرشيدي

 اروى بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان

 اروى بنت مشعان بن فهد الدوسري

 اروى بنت يوسف بن ناصر الدريهم

 الجوهره بنت محمد بن سعود الشنيفي

 الهنوف بنت عبداللطيف بن محمد الطلحه

 اماني بنت مامون بن عبدالرحمن الزرع

 امل بنت مجري بن قاعد العتيبي

 جمانة بنت فالح بن عبدالرحمن العجيمي

 حصه بنت فهد بن حمد السناني

 حنان بنت عبدالعزيز بن عبدالله التويجري

 ديما بنت أنس بن عبدالرحمن الشلفان

 سميه بنت سعد بن عبدالله الشثري

 شهد بنت بدر بن سعود البدر

 شهد بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى

 عذاري بنت خالد بن محمد غندوره

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية

 المصرفية االسالمية
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التخصصاإلسم
 لمى بنت وليد بن ابراهيم العجيان

 لولو بنت خالد بن محمد الطويل

 لولوه بنت صالح بن مقبل الخلف

 مشاعل بنت حمد بن عبدالرحمن الفوزان

 مشاعل بنت سليمان بن عبدالعزيز ابانمي

 مشاعل بنت عبدالعزيز بن سعد الهدلق

 ميعاد بنت عبدالله بن محمد البسامي

 نجالء بنت فهد بن عبدالله المطيري

 نجالء بنت مطلق بن صالح الدبجان

 نوره بنت بشير بن الماس الفرحان

 نوره بنت سعد بن محمد بن تويم

 نوره بنت صخر بن عبدالله االحمد

 نوره بنت غازي بن مفلح الحربي

 نوره بنت محمد بن عمر الصويلحي

 نوره بنت نذير بن ابراهيم المسند

 نوف بنت فيصل بن سليمان الشايع

 نوف بنت محمد بن عبدالعزيز الكنهل

 نوف بنت وليد بن عبدالرحمن بن دهمش

 وفاء بنت سليمان بن ناصر الزكري

 أروى بنت احمد بن سعيد بن سعد

 نهالء بنت علي بن ناصر الحصنان

 نوف بنت محمد بن سعد الدريبي العريفي

 هياء بنت فهد بن علي ال معثم

 الهنوف بنت سعد بن محمد السنيدي

 امل بنت حمد بن محمد ال رشيد

 ايمان بنت محمد بن حسين ارحيمان

 حنان بنت عبدالله بن عبدالرزاق الغامدي

 ساره بنت عبدالرحمن بن محمد المشاري

 ساره بنت منصور بن براهيم العرفج

 لمياء بنت عبدالرحمن بن فهيد الشريف

 مسار االستثمار

 مسار االستثمار
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التخصصاإلسم
 لولوه بنت عبدالله بن عبدالكريم خالد

 مروه بنت عبدالله بن حسين باحسن

 مي بنت حسين بن محمد الغريب

 ندى بنت عبدالملك بن عبدالرحمن ال الشيخ

 نسرين بنت عبدالرحمن بن محمد الغنيم

 نهى بنت فاضل بن محمد العمري

 نوف بنت خالد بن عبدالله اليوسف

 هالة بنت يوسف بن جلوي الدخيل

 هياء بنت مفلح بن فراج ال نزار

 رفا بنت سعد بن محمد البدراني

 ريم بنت محمد بن صالح المرزوقي

 شماء بنت عبدالعزيز بن محمد الوهبي

 مشاعل بنت عثمان بن علي الركبان

 نوره بنت عبدالله بن وائل التويجري

 وجدان بنت شعيل بن دخيل العضيله المطيري

 اريج بنت حسين بن عثمان سندي

 حصه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصعب

 رحاب بنت عبدالله بن سليمان االحمد

 لولوه بنت عبدالعزيز بن حمد السلمان

 هاجر بنت فهد بن مفلح الدوسري

 هياء بنت عبدالله بن ناصر الجوير

 محاسبه

 محاسبه

 محاسبه

 محاسبه
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التزتيح كليح
خریجات الفصل الصیفي للعام 3414/3411 ھـ 
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التخصصاإلسم
 مشاعل بنت عايض بن جريس الحارثي

 بشاير بنت محمد بن زايد المعجل

 عبير بنت محسن بن علي سالم

 منال بنت غازي بن حمود العتيبي

 تربيه فنيه

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التزتيح كليح
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التخصصاإلسم
 ابرار بنت ابراهيم بن راشد الرزيحان

 البندري بنت محمد بن صالح البراك

 الهام بنت عبدالله بن عبدالمحسن التويجري

 امل بنت علي بن محمد القرني

 امل بنت محمد بن عبدالكريم السبهان

 بدور بنت صالح بن علي الشهري

 بسمة بنت خالد بن عارف سالمه

 بشاير بنت جبر بن سيف السبيعي

 بشرى بنت علي بن جاسر الشايع

 جواهر بنت عثمان بن ابراهيم الرشودي

 حمده بنت صالح بن الحويطي العديني

 حنان بنت عبدالله بن محمد أبوعبيد

 دليل بنت منصور بن دويحان العتيبي

 سارة بنت احمد بن سعد العسيري

 سميه بنت سعد بن راشد الدريس

 شذى بنت حسين بن أحمد عسيري

 ضحى بنت عبيد بن عائد الشمري

 فداء بنت عبدالرحمن بن مهيني بن مهيني

 فلوة بنت احمد بن مقباس العادل

 لمياء بنت خالد بن فهد العريفي

 مرام بنت راشد بن ابراهيم آل غانم

 مزنه بنت ناصر بن صالح الحوشان

 منيره بنت علي بن أحمد العجيمان

 نوره بنت رشيد بن صالح الرشيد

 نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز العريفي

 نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز العمران

 هنوف بنت فهد بن عبدالرحمن المقرن

 العنود بنت معيض بن مفرح البقمي

 امل بنت عبدالعزيز بن عبدالله هالل

 رشا  جمال  عوض داوود

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه
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 تربيه فنيه
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 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)
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التخصصاإلسم
 سارة بنت عبدالعزيز بن محمد الشكره

 فاطمه بنت ابراهيم بن حمود المسلول

 مشاعل بنت وليد بن سعود الدحيم

 مها بنت فرحان بن راشد الظفيري

 ميمونه بنت عبدالعزيز بن ناصر التويم

 نورة بنت راشد بن ناصر القحطاني

 هال بنت غنام بن محمد العتيبي

 ابرار بنت عبدالرحمن بن ابراهيم الوكيل

 اروى بنت صالح بن عبدالعزيز دخيل

 اروى بنت فهد بن سعيد العويمر

 اسماء بنت مصيبيح بن مبرك الحربي

 أشواق بنت ابراهيم بن حمد بن حويس الخالدي

 أفنان بنت ناصر بن سعود العمران

 أمل بنت عبدالعزيز بن احمد العبدالله

 بدور بنت عبدالله بن عياد المطيري

 حنان بنت عبدالله بن صالح بن عبيد

 خلود بنت عبدالله بن عائض العمري

 رجاء  عبدالرحيم  صالح يعقوب

 ريم بنت سعد بن ناصر الماضي

 زهور بنت عايض بن محمد الجنيد

 ساره بنت عبداللطيف بن عبدالله السليمان

 ساره بنت عبدالله بن ابراهيم المزيعل

 ساره بنت عبدالله بن محمد الغامدي

 عائشه بنت مهنا بن هالل السعدون

 عذى بنت فهد بن محمد السبيعي

 غيداء بنت فهد بن عبدالله الحماد

 لطيفه بنت ناصر بن محمد الفصام

 لمياء بنت محمد بن عبدالله القحطاني

 ماجده بنت مشعل بن مفرج الحربي

 مها بنت محمد بن ناصر الزير

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)

 دراسات اسالميه (عقيدة)
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التخصصاإلسم
 نسرين بنت غانم بن عايد العنزي

 نوره بنت عبدالرحمن بن محمد الحسين

 نوره بنت عبدالله بن حمد الحميزي

 هنادي بنت محمد بن عبدالله الدبيان

 هياء بنت منصور بن ناصر بن ميمون

 وضحى بنت صهيب بن عامر العجمي

 العنود بنت عبدالله بن حمد بن صالح

 العنود بنت عمر بن محمد العنقري

 المنيره بنت علي بن زيد الكليب ال مغيرة

 اماني بنت ابراهيم بن مقبل الذايدي

 حصه بنت سعد بن عبدالعزيز السياري

 رحاب بنت علي بن عبدالعزيز الرميحي

 رزان بنت علي بن ابراهيم العياضي

 ريم بنت محمد بن محمد الرويغ

 ساره بنت محمد بن سعود راشد المبدل

 شذى بنت على بن مفرح حساني

 مشاعل بنت سالم بن عبدالله الخيبري

 نجاح بنت حسين بن منصور اليامي

 ابتسام بنت عبدالله بن علي الهاجري

 ابتهال بنت سليمان بن محمد السيف

 ابتهال بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الدوسري

 أثير بنت ابراهيم بن عبدالعزيز نقيه

 أثير بنت عبدالعزيز بن عبدالله السويلم

 أثير بنت عبدالله بن ابراهيم آل مغيره

 اروى بنت عبدالله بن محمد العيسى

 أسماء  مبارك  سالم باعبود

 أسيل بنت محمد بن عبدالله السهلي

 اشواق بنت ناصر بن علي البقمي
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التخصصاإلسم
 افنان بنت خالد بن ابراهيم العتيق

 االء  عبدالله  ابوبكر بوسعيد

 أالء بنت صالح بن محمد الوهيبي

 البندري بنت ناصر بن محمد العبدالسالم

 الجازي بنت فهد بن حمد السليم

 الجازي بنت محمد بن فهد الدامر

 الجوهره بنت محمد بن ناصر اليمني

 العنود بنت محمد بن حسن البشر

 الهنوف بنت احمد بن محمد بن هليل

 الهنوف بنت محمد بن ابراهيم الشنيفي

 اماني بنت محمد بن حسن مجممي

 أمجاد بنت عبدالعزيز بن صالح اليحي

 امل بنت سعد بن محمد المطرود

 امل بنت عبدالله بن محمد الثاقب

 أمل بنت عقيل بن عبدالعزيز العبدالكريم

 أميره بنت صياح بن عبيد الشمري

 اميره بنت محمد بن عبدالهادي العتيبي

 انفال بنت محمد بن احمد عريشي

 اوراد بنت عبدالعزيز بن سعد البواردي

 بشاير بنت عبدالعزيز بن صالح الصالح

 بشاير بنت فالح بن ناصر العنزي

 بنان بنت رضا بن حسن خياط

 تغريد بنت فراج بن شجاع البقمي

 جميله بنت فيصل بن محمد القحطاني

 حسناء بنت علي بن مبارك القحطاني

 حصه بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجدعان

 حصه بنت عبدالله بن عبدالله العبداللطيف

 حنان بنت سعد بن عبدالله الشلوي

 حنان بنت ناجي بن قاسم بن عبدالله

 خلود بنت عبدالعزيز بن ظافر الدوسري

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 خلود بنت قاسم بن محمد الفقيري

 خلود بنت مبارك بن محمد الزهراني

 داليا بنت علوش بن درعان السبيعي

 دانه بنت محمد بن عبدالله الحسيني

 ديمه بنت عبدالعزيز بن عبدالله الجوير

 ديمه بنت عبدالهادي بن ظافر السحيمي

 رحمه بنت ثالب بن علوي الشهري

 رنا بنت عبدالرحمن بن محمد العمراني

 رنا بنت محمد بن مبارك الهشام

 روان بنت صالح بن ابراهيم الهويش

 ريم بنت أحمد بن مبروك الحريري الزهراني

 ريم بنت عبدالله بن محمد الشافي

 ريما بنت مفرج بن منصور ابواثنين

 سارة بنت عايض بن محماس العتيبي

 ساره بنت ابراهيم بن رميان الرميان

 ساره بنت سعد بن علي القنور

 ساره بنت عبدالعزيز بن محمد الجويزع

 ساره بنت عبدالمحسن بن فهد التخيفي

 ساره بنت عثمان بن عبدالله الثابت

 ساره بنت محمد بن ابراهيم العميري

 ساره بنت محمد بن عبيد بن شريان

 ساره بنت محمد بن عوض االحمري

 ساره بنت ناصر بن علي السدره

 سالي بنت مساعد بن طالل العتيبي

 سلوى بنت خالد بن عبدالله العيدان

 سهام بنت سويعيد بن معاضه المطيري

 سوسن بنت عبدالله بن سعد القحطاني

 شادن بنت احمد بن عبدالعزيز السلوم

 شذى بنت داخل بن سليمان الحازمي

 شريفه بنت عبدالله بن سعد اليحيا

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 شهد بنت خالد بن سليمان المهنا

 شوق بنت محمد بن ناصر ال حلزاء

 شيخه بنت مطلق بن حمد السهلي

 عائشه بنت احمد بن عبدالله قيسي

 عائشه بنت ناصر بن عبدالله الهاللي

 عبير بنت ظافر بن محمد االحمري

 عبير بنت عبداالله بن عبدالله السالم

 عبير بنت عبدالعزيز بن صالح الناصر

 عبير بنت نشمي بن شايع المطيري

 عبير بنت نوح بن مسعف الروقي

 عفاف بنت منصور بن حمد العبدان

 عفراء بنت سلمان بن هويمل ال فويز الدوسري

 عهود بنت ابراهيم بن عيسى القبيسي

 عواطف بنت ثابت بن ميزان الحربي

 غصون بنت يحيى بن محمد العهدل

 فاطمة بنت محمد بن إسماعيل مهدلي

 فاطمه بنت عبدالله بن محمد القحطاني

 فاطمه بنت عبدالمحسن بن زيد الكثيري

 فاطمه بنت عيد بن منور العتيبي

 فايزه بنت فهيد بن خساف العنزي

 الما بنت ناصر بن سليمان السديري

 لطيفه بنت فهد بن سعد الداوود

 لما بنت محمد بن عبدالله الباهلي

 لمى بنت عبدالعزيز بن خالد الشدي

 لمياء بنت عايض بن هالل البقمي

 ليلى بنت مرزوق بن بن هالل الشلوي

 لينة بنت عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

 مرام بنت سعد بن حامد المطيري

 مرام بنت فهد بن علي العيار

 مريم بنت صالح بن عبدالله العواد

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

م
151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

159



التخصصاإلسم
 مريم بنت محمد بن سعيد األحمري

 مشاعل بنت محمد بن حسن القعده

 مشاعل بنت محمد بن سيف العساف

 مشاعل بنت منصور بن عباس كمبيجه

 منار بنت ناصر بن طرقاس السبيعي

 منال بنت عبدالرحمن بن صالح المفضي

 منال بنت فهد بن عبدالعزيز العثمان

 منى بنت احمد بن محمد باصره

 منى بنت صالح بن عبدالرحمن الهذيلي

 منى بنت مسعود بن محمد الحربي

 منيرة بنت سالم بن محمد القحطاني

 منيره بنت حمود بن محيميد العصيمي

 منيره بنت ماجد بن محمد السبيعي

 منيره بنت محمد بن حمد الناصر

 مها بنت عبدالرحمن بن محمد المرشد

 مها بنت محمد بن ماجد خثيلة

 مها بنت مذكر بن هيف الهيف

 مها بنت مسعد بن شويش الخماش

 موضي بنت سلمان بن خميس العنزي

 موضي بنت محمد بن هتل العنزي

 موضي بنت ناصر بن عبدالرحمن ابودجين

 ميرفت بنت حسين بن محمد قدح

 ميعاد بنت مطلق بن محيل المطيري

 ناديه بنت محمد بن عبده زيلع

 نايفه بنت شعيفان بن محسن العتيبي

 نبيهه بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن قضيب

 نجالء بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن طالب

 نجود بنت جودالله بن شلويح المطيري

 نجوى بنت احمد بن حمدان الغامدي

 نجوى بنت سعود بن محمود البديوي
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 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 ندى بنت احمد بن عبدالله الجفن

 ندى بنت عبدالرحمن بن ابراهيم البراهيم

 ندى بنت عيد بن سالم الجهني

 ندى بنت منصور بن محمد المغيليث

 نوال بنت فرج بن مبارك الربدي

 نورة بنت أحمد بن محمد البهيجان

 نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله الرزين

 نوره بنت سعود بن صالح القحطاني

 نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين

 نوره بنت عبدالله بن راشد المزيعل

 نوره بنت محمد بن ابراهيم الربيق

 نوف بنت عبدالله بن سعد الهويش

 نوف بنت ناصر بن محمد الحيان

 هدى  حسن  محمد راجح

 هدى بنت سليمان بن محمد الجبر

 هدى بنت سيف بن عوض القحطاني

 هدى بنت مخلف بن هابس المطيري

 هديل بنت ابراهيم بن راشد الرشود

 هديل بنت سليمان بن محمد بن سلوم

 هناء بنت محمد بن عبد الله الشالع العتيبي

 هناء بنت محمد بن علي الضعيان

 هند بنت ابراهيم بن عبدالرحمن ابابطين

 هند بنت حمد بن دعيدش العنزي

 هند بنت سعد بن عبدالله العجالن

 هياء بنت عثمان بن منصور الزعيبي

 هياء بنت علي بن عيسى الويمني

 هيفاء بنت إبراهيم بن عبدالله الماجد

 هيفاء بنت محمد بن علي البيطار

 وجدان بنت ابراهيم بن مساعد الطريق

 وجدان بنت علي بن محمد الشهري

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 وضحاء بنت ناصر بن عالي القحطاني

 وضحى بنت ابراهيم بن عبدالله العريفي

 وعد بنت يوسف بن عبدالله اليوسف

 والء بنت حسين بن عبدالله الدوسري

 ابرار بنت أحمد بن عبدالرحمن األحمد

 احالم بنت محمد بن ظافر الشهري

 احالم بنت محمد بن عساف العساف

 أروى بنت حمد بن محمد الشدي

 أروى بنت سعود بن محمد ال تويم

 اروى بنت عبدالرحمن بن زيد آل موسى

 أروى بنت عبدالرحمن بن عبدالله الناصر

 أسماء بنت محمد بن علي الدوسري

 اشجان بنت سعد بن عبدالمحسن العبيد

 أشواق بنت صالح بن سليم الزهراني

 اشواق بنت منصور بن عيسى المرشد

 افراح بنت طلق بن محيل المطيري

 أفراح بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر

 افراح بنت مهدي بن دغيم العنزي

 االء بنت منصور بن عبدالعزيز الجديد

 البتول بنت دحيم بن فهد عبدالرحمن المزيني

 الجوهره بنت راشد بن علي الدوسري

 الجوهره بنت عبدالله بن محمد العثمان

 الجوهره بنت محمد بن عبدالعزيز الفريان

 العنود بنت حزام بن خالد حشر

 العنود بنت محمد بن سعد الجثالن

 الهنوف بنت محمد بن عبدالعزيز الشهيب

 امجاد بنت فراج بن بداح السهلي

 امل بنت فهد بن عبدالله الطرباق

 امل بنت محمد بن ابراهيم الفايز

 اميره بنت ناصر بن راشد العرفج

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 انوار بنت احمد بن حسين بن مطلق آل مطلق

 ايمان بنت شايع بن عبدالهادي السبيعي

 ايمان بنت محمد بن عائض ال عبيدي الزهراني

 ايمان بنت ناصر بن مطلق العتيبي

 بدور بنت حبيب بن ملفى العتيبي

 بسمه بنت فهد بن عبدالعزيز العويس

 بشائر بنت احمد بن غازي مسعود

 بشاير بنت عبدالله بن سليمان الحسين

 حصة بنت ابراهيم بن عبدالله الشثري

 حصه بنت خفر بن راشد العجمي

 حصه بنت سليمان بن عبدالرحمن النصيان

 حصه بنت شائع بن عبدالرحمن الالحم

 حصه بنت صالح بن عبدالعزيز المغيليث

 حصه بنت ناصر بن فالح الحباي

 حنان بنت محمد بن عبدالعزيز النصار

 خلود  وليد  حمادي العلوان

 خوله بنت حزام بن سعد القحطاني

 دعد بنت عبدالله بن عبدالرحمن الحضيف

 دالل بنت احمد بن عبدالمحسن الماضي

 دالل بنت عبدالله بن سعد المقرن

 ديمه بنت حسن بن احمد السليمان

 ديمه بنت مفلح بن عبدالرحمن الحربي

 روان بنت ابراهيم بن سعود العمران

 روان بنت ابراهيم بن عبدالله الدباسي

 رويدا بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز العبدالوهاب

 ريم بنت فهد بن دليم القحطاني

 ريمه بنت محمد بن عبدالله الرشود

 زينب بنت عبدالله بن عشوي الشمري

 سارة بنت زايد بن هالل الحارثي

 سارة بنت محمد بن عبدالله الرشيد

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 ساره بنت حمد بن عبدالله الركبان

 ساره بنت صالح بن عبدالرحمن بن راشد

 ساره بنت عرار بن مثبت الدوسرى

 ساره بنت فهد بن نصار العمير

 ساره بنت ناصر بن فالح الحباي

 سديم بنت سليمان بن صالح السالمه

 سميه بنت عبدالعزيز بن عبدالله الثميري

 سميه بنت عبدالله بن يوسف الوكيل

 سهام  عبدالرزاق  قاسم محمد

 شاره بنت سعد بن سعيد الشهراني

 شقراء بنت علي بن جمروك كريري

 عاليه بنت سعد بن حسن أل حسن

 عبير بنت سعد بن ابراهيم بن سعد

 عبير بنت عبد الحميد بن صالح العمري

 عبير بنت غزاي بن شريد المطيري

 عذاري بنت صالح بن شعبان المالكي

 عزيزة بنت عبدالله بن أحمد الزهراني

 عفاف بنت ناصر بن عبدالعزيز الخثالن

 عهود بنت حمود بن ضيدان القحطاني

 عهود بنت عامر بن عايض العتيبي

 غيداء بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن معمر

 فاطمة  عمر  حاج شاعر

 فايزه بنت عبيد بن الردعي المقاطي

 فلوه بنت عساف بن سيف العساف

 لطيفه بنت حسين بن سعد الهزاع

 لطيفه بنت عبدالرحمن بن ناصر بن دخيل

 لطيفه بنت عبيد بن دغيم المطيري

 لما بنت مساعد بن رشيد الرشيد

 لمياء بنت عبدالرحمن بن حمد المقبل

 لميس بنت علي بن عبدالرحيم الغامدي

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 مجد بنت معضد بن عبدالله العجمي

 مرام بنت صالح بن عبدالله الطاسان

 مريم بنت عبدالرحمن بن تركي التركي

 مشاعل بنت بجاد بن مقعد البقمي

 مشاعل بنت عبدالله بن مبارك المبارك

 مشاعل بنت عبدالله بن محمد مليح

 مالك بنت باين بن تركي الحربي

 منى بنت ناصر بن علي السهلي

 مها بنت ابراهيم بن عبدالله الربيعه

 مها بنت سعود بن عبدالعزيز الدايل

 مها بنت عبدالله بن محمد المطلق

 ميادة بنت منصور بن ذويبي العتيبي

 ناديه بنت عبدالرحمن بن محمد الشيخ

 نجود بنت عبدالله بن هديب العشري

 ندى بنت عبدالكريم بن عبدالرحمن الشواي

 نوال بنت مدعج بن عائد المطيري

 نورة بنت جبران بن محمد المالكي

 نورة بنت سعد بن صالح البراهيم

 نورة بنت محمد بن فهيد العجمي

 نوره بنت برغش بن فيحان الزويمل

 نوره بنت تركي بن محمد الكليبي

 نوره بنت سعد بن عبدالعزيز التمامي

 نوره بنت سعود بن درمان المفقاعي

 نوره بنت عبدالحميد بن سعد السعودي

 نوره بنت عبدالرحمن بن احمد ال احمد الشهري

 نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالمحسن الحربي

 نوره بنت عبدالرحمن بن ناصر السنيدي

 نوره بنت محمد بن سعد البواردي

 نوره بنت محمد بن عبدالله القرني

 نوره ت بنت عبدالله بن محمد المسردي

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 نوف بنت سعود بن عبدالرحمن هويمل

 نوف بنت عبدالله بن زيد بن مشاري

 نوف بنت فالح بن محسن العجمي

 نوف بنت فهد بن حمد ال فهيد

 هاجر بنت بن ابراهيم بن ناصر البراهيم

 هاجر بنت صالح بن سليمان المفدى

 هناء بنت بطاح بن سليمان البرقان

 هند بنت علي بن دبكل العنزي

 هيا بنت عبدالرحمن بن صالح السنبل

 هياء بنت فهد بن محمد السراء

 هياء بنت مساعد بن عبدالعزيز بن حلوان

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المقحم

 هيفاء بنت فهد بن حسن العمران

 هيفاء بنت محمد بن علي الجربوع

 هيله بنت عبد الرحمن بن عبدالعزيز العقيل

 والء بنت عبدالله بن خضران المالكي

 وهاد بنت عبدالله بن ابراهيم السويد

 اروى بنت عمر بن مسفر المالكي

 أروى بنت عيد بن نزال المسيب النويصر

 افنان بنت عبدالله بن سعيد الصفار

 البندري بنت خالد بن عبدالسالم القبالن

 الجوهره بنت حمد بن راشد الربيع

 اماني بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الحوبان

 أمجاد بنت عبدالعزيز بن عبدالله التمامي

 تهاني بنت بخيت بن محمد الدوسري

 تهاني بنت ماجد بن ثالب ال فراج

 جمعة بنت احمد بن ناصر حريصي

 رفعة بنت محمد بن ظافر اليامي

 ريما بنت سليمان بن عبدالرحمن الحسين

 سعاد بنت حسن بن محمد الفيفي

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية
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التخصصاإلسم
 سلوى بنت سعد بن صالح الكريديس

 سميه بنت عبدالله بن عبدالرحمن باصره

 عائشه بنت حسن بن محسن الجهني

 عبير بنت حسن بن صالح النفيسة

 عبير بنت عبدالعزيز بن محمد العامر

 غيداء بنت ابراهيم بن محمد العندس

 فلوه بنت ناصر بن سعد البويريد

 مرام بنت فهد بن ابراهيم القريني

 منال بنت مفهد بن عبدالله الهمزاني

 منيره بنت فراج بن هبو العنزي

 نجالء بنت محمد بن علي القحطاني

 نوره بنت بخيت بن محمد الدوسري

 وجدان بنت ابراهيم بن عبدالله الحذني

 احالم بنت مشهور بن نافل الشيباني

 اروى بنت مسفر بن سعيد القحطاني

 اريج بنت مرزوق بن ناصر الدوسري

 اسماء بنت علي بن حسن الشهري

 اسماء بنت عيسى بن جاسم الضويحي

 اشواق بنت ظافر بن عبدالله القرني

 اشواق بنت علي بن محمد العمري

 أشواق بنت ماجد بن صلف العتيبي

 آالء بنت خالد بن عبدالعزيز القديري

 آالء بنت فهد بن صالح المحيميدي

 البندري بنت فهد بن ناصر بن الفهد النعيم

 أماني بنت عبدالله بن ضيدان العتيبي

 أميره بنت محمد بن حمود المطيري

 اميره بنت محمد بن مسعود الهاجري

 ايمان بنت حزام بن محمد ال مسلط

 بثينه بنت حسين بن شباب البقمي

 بدريه بنت محمد بن معزي العنزي

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي
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التخصصاإلسم
 بشائر بنت حمد بن عبدالعزيز المسلم

 بشاير بنت عمر بن سلطان الهيضل

 تماضر بنت مفلح بن حسن العجمي

 جواهر بنت علي بن سعيد العمري

 جواهر بنت غازي بن عبدالله الرويلي

 حصه بنت ابراهيم بن فهد الصبيحي

 حصه بنت ابراهيم بن محمد الحجي

 حصه بنت عبدالرحمن بن فهد الصبيحي

 حصه بنت عبدالله بن سعود مرعبه

 خلود بنت عبدالله بن عبدالعزيز النجيم

 ديمه بنت محمد بن عبدالله الميمان

 رحاب بنت حمود بن دباشي العلياني

 رحاب بنت خالد بن ابراهيم الشعالن

 رغده بنت نايف بن عياط السبيعي العنزي

 روان بنت حمود بن علي العريفي

 روان بنت صالح بن محمد الفديح

 سارة بنت نادر بن حزل الشمري

 ساره بنت ابراهيم بن عبدالمحسن الضويحى

 ساره بنت حامد بن مساعد األحمدي

 ساره بنت عبدالله بن عبدالرحمن التميمي

 ساره بنت فهد بن سليمان الرضيان

 ساره بنت محمد بن عبدالعزيز العوله

 ساره بنت محمد بن عبدالله الحسين

 سلطانه بنت سفر بن سلطان الشلوي

 سمر بنت صالح بن عبدالرحمن بن حسين

 سمر بنت عايض بن احمد الشهري

 سمر بنت محمد بن شديد الحربي

 سميره بنت نواف بن غازي العتيبي

 سناء بنت عوض بن سعد األحمري

 سوهيله بنت نصار بن محمد النصار

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي
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التخصصاإلسم
 شريفة بنت سعد بن علي القرني

 شريفة بنت سلطان بن محمد العمري

 شهد بنت عيسى بن شنيف السعدون

 صالحه بنت زاهر بن احمد عسيري

 عفاف بنت مزيد بن مقبول العتيبي

 عهود بنت عبداللطيف بن عبدالله الدخيل

 غدير بنت سعود بن ناصر ثنيان

 فاطمه بنت محمد بن محسن خرمي

 فداء بنت حمد بن محمد الحرقان

 فوزية بنت بندر بن محمد بن شفلوت

 لطيفه بنت عبدالرحمن بن عبيد شمران

 لولوه بنت عبدالرحمن بن محمد العقيل

 ليان بنت عبداالله بن فهد المطرف

 مرام بنت سعيد بن دحمان الشهري

 مشاعل بنت سعد بن مرشد الحسن

 مضاوي بنت سعد بن فالح السبيعي

 مالك بنت ساير بن منور المطيري

 منار بنت صالح بن فهد الهديان

 منال بنت سليمان بن عبدالرحمن المجماج

 منال بنت فريج بن باني السهلي

 منال بنت مطلق بن خلف الدغيلبي

 منى بنت مسعد بن عوض الصعيري المطيري

 منيره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العثمان

 منيره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم العمر

 منيره بنت محمد بن حسين القحيز

 مها بنت سلطان بن عائض القحطاني

 نادرين بنت عواض بن سفران المطيري

 نجالء بنت سليمان بن صالح الكبريش

 ندى بنت خميس بن سعيد غامدي

 نوره بنت عبدالله بن عبدالرحمن السهلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي
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التخصصاإلسم
 نوره بنت علي بن عويضه القحطاني

 نوره بنت محمد بن عبدالله بن موسي

 نوره بنت يوسف بن محمد اليحيا

 نوف بنت ماجد بن عبدالعزيز بن ثويني

 هديل بنت سعود بن ناصر ثنيان

 هديل بنت عبدالله بن عبيد آل حمود

 هديل بنت محمد بن حمد الخريجي

 هياء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان

 هيفاء بنت خالد بن محارب المحارب

 هيله بنت حماد بن عبدالعزيز الحماد

 وضحى بنت محمد بن شبيب الزعبي

 وفاء بنت ابراهيم بن شديد البالجي

 ياسمين بنت عبدالرحمن بن علي البريدي

 ابتهال بنت ابراهيم بن عبدالله بن محيا

 اشواق بنت هادي بن قاعد العتيبي

 البندري بنت هادي بن عايض القحطاني

 العنود بنت مبارك بن ناصر ال دبيان

 العنود بنت محمد بن احمد الجراح

 امجاد بنت ابراهيم بن احمد السويد

 تغريد بنت عطاالله بن محمد العطاالله

 تهاني بنت غانم بن مطلق القحطاني

 جميله بنت جابر بن عبيد الظفيري

 حياه بنت علي بن محمد دريبي

 خوله بنت راشد بن زيد الراشد

 رنا بنت عبدالسالم بن عبدالله العليط

 ريم بنت تريحيب بن راجح البقمي

 سعدة بنت احمد بن حسن السحاري

 سلطانه بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدلقان

 سلطانه بنت محمد بن ضيف الله الحارثي

 سميه بنت ابراهيم بن عبدالله الصفيان

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التخصصاإلسم
 سميه بنت سعد بن عبدالله السبيعي

 سميه بنت عبد الرحمن بن عبدالعزيز العقيل

 سميه بنت عبدالله بن حمد الكثيري

 شيمة بنت فهد بن محمد السيف

 صافيه بنت فهد بن ناصر القحطاني

 عهاد بنت صبار بن عبيد الظفيري

 عهود بنت محمد بن سعيد االحمري

 غاده بنت ابراهيم بن عثمان العثمان

 فيحة بنت سعدي بن خويتم العتيبي

 لطيفه بنت زيد بن علي الهمالن

 لطيفه بنت سعد بن محمد المزيد

 لطيفه بنت ناصر بن عبدالله البديع

 لمى بنت عامر بن عبدالله الغفيلي

 لمياء بنت عبدالرحمن بن حمد الرشيد

 لمياء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشثري

 ليالي بنت سلطان بن مطرد المصلوخي

 مشاعل بنت مرزوق بن طارش الشمري

 منى بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيف

 منيره بنت عبدالرحمن بن ناصر الحسيني

 منيره بنت عبدالعزيز بن صالح السماري

 منيره بنت محمد بن حسن الغنام

 مها بنت فهد بن مسفر اللويمي

 نجد بنت شاكر بن شعيفان العتيبي

 ندى بنت صالح بن عبدالله القباع

 ندى بنت عوض بن براك المطيري

 نورة بنت محمد بن سليم الكحيل

 نورة بنت مساعد بن احمد الحيدر

 نوره بنت سعد بن راشد بن خميس

 نوف بنت خالد بن محمد القحطاني

 نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القريشي

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التخصصاإلسم
 نوف بنت عبيد بن دهام السبيعي

 هدى بنت فيصل بن علي العواجي

 هدى بنت مبارك بن هندي الغامدي

 هدى بنت محمد بن عبدالرحمن العروان

 هنادي بنت عبدالله بن مبارك آل سليمان

 هياء بنت محمد بن عبدالكريم العريج

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدالله الصالح

 وضحاء بنت سعد بن عبدالعزيز العجالن

 وفاء بنت عبدالله بن محمد الخضيري

 اريج بنت محمد بن حماد بن نصيف

 اسماء بنت معوضه بن علي القحطاني

 أسماء بنت نغيمش بن حماد الشمري

 اشواق بنت محمد بن صالح العويمر

 افنان بنت عبدالله بن محمد السيود

 العنود بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوسري

 العنود بنت ناصر بن هزاع عمر

 امينه بنت محمد بن عبدالقادر يوسف

 حصه بنت احمد بن سعود العجالن

 حصه بنت مبارك بن فهد المبارك

 دانيه بنت على بن احمد المسفر

 رشا  عبدالله  محمد باشنيني

 روان بنت فهد بن عبدالعزيز الحسن

 ساره  عبدالله  صالح باعليان

 سجى بنت محمد بن صالح العويمر

 سماهر بنت محمد بن عبدالله العمري

 شذى بنت محمد بن سعيد القحطاني

 شهد بنت صالح بن سعد القحطاني

 عهود بنت مدعج بن عائد المطيري

 فاطمه بنت سعد بن سعيد القحطاني

 لمياء بنت عبدالرحمن بن مبارك القحطاني

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التخصصاإلسم
 مريم بنت سعد بن حمد الفالح

 منال  يسلم  فرج بامحيسون

 منيره بنت يحيى بن محمد الدالل

 ندى بنت عبدالله بن محمد باسليمان

 نهى بنت عبدالحليم بن عبدالعزيز مازي

 نوره بنت صالح بن عبدالله الباحوث

 نوف بنت علي بن زابن القحطاني

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك
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التخصصاإلسم
 احالم بنت عادل بن فرحان عبدالعزيز

 اسماء بنت سعود بن محمد العريفي

 اسماء بنت محمد بن جروان القرني

 اسماء بنت محمد بن علي البجادي

 افراح بنت عبدالله بن راشد السنيدي

 أفنان بنت احمد بن محمد العليان

 أالء بنت ابراهيم بن راشد الجوير

 االء بنت ابراهيم بن عبدالله الصبيحي

 الهنوف بنت احمد بن سعيد المالكي

 بشرى بنت مبارك بن عوض بانعيم

 جواهر بنت صالح بن علي الجويعد

 داليه بنت ماجد بن ناصر الشايقي

 دينا بنت احمد بن عبدالله مانع عبدالله الحمادي

 رزان بنت عبدالله بن سعيد القحطاني

 رغد بنت سفر بن حسين القحطاني

 رقيه بنت محمد بن عبدالله الحميدان

 سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز المقرن

 ساره بنت احمد بن محمد العبودي

 ساره بنت عبدالعزيز بن سعد القعيد

 ساره بنت محمد بن فهد بن حلوان

 ساميه بنت ابراهيم بن محمد المشرف

 شدى بنت خالد بن عبدالعزيز ال سليمان

 غيداء بنت ابراهيم بن محمد البدري

 فوزيه بنت علي بن مغرم الشهري

 لمى بنت موسى بن عبدالعزيز المرشد

 مالك بنت محمد بن ناصر المسعود

 منى بنت عبدالله بن محمد العبدان

 منيره بنت خالد بن صالح السيار

 ميعاد بنت شجعان بن سعود العتيبي

 نوره بنت عجالن بن ابراهيم العجالن

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه

 تربيه فنيه
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التخصصاإلسم
 نوف بنت سعود بن صالح المقبل

 هال بنت عبدالله بن صالح الوهيبي

 هياء بنت براهيم بن عبدالعزيز ابا الغنيم الخالدي

 وجدان بنت عبدالرحمن بن ونى الضويان

 اسماء بنت منصور بن سعد داوود

 افنان  علي  حمود النهمي

 افنان بنت عوض بن خالد الحربي

 العنود بنت محمس بن محمد ال خلف

 انوار بنت فهد بن شجاع العتيبي

 جنى بنت عبدالعزيز بن سليمان الثويني

 جواهر بنت محمد بن علي حكمي

 عائشه بنت صالح بن عبدالله العريض

 عاشه بنت سعد بن علي القحطاني

 مشاعل بنت محمد بن عبدالرحمن الطواله

 نوره بنت احمد بن عبدان الغامدي

 وجدان بنت ابراهيم بن محمد السلمان

 وفاء بنت محمد بن عبدالعزيز الجدوع

 ابتهال بنت سلطان بن محمد السلطان

 اروي بنت علي بن علي كعبي

 أروى بنت محمد بن ابراهيم الكريديس

 اريج بنت سليمان بن محمد الصبيحي

 اشراق بنت عويضه بن ناصر العرجاني

 افنان بنت رشيد بن محمد الرشيد

 الجوهره بنت محمد بن حمد العمران

 العنود بنت سعد بن براك الحربي

 الهنوف بنت عبدالعزيز بن حسن الجريبه

 امجاد بنت صالح بن مطر العتيبي

 أمجاد بنت محمد بن عبدالله البصير

 امينه بنت عبدالرحمن بن محمد الهويمل

 انتصار بنت شنار بن ناصر السهلي

 تربيه فنيه
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التخصصاإلسم
 أنهار بنت عبد العزيز بن مهنا المهنا

 بدور بنت دخيل بن محمد السويلم

 بشائر بنت عبدالرحمن بن موسى الجبري

 بيان بنت سعد بن عبدالله بن غالى

 جوهرة بنت محمد بن عبدالله القحطاني

 دالل بنت سليمان بن عبدالله المحيذيف

 دنيا بنت صالح بن سفر زبين

 رائده بنت حمدان بن عايد العنزي

 ربى بنت ناصر بن ابراهيم الشيبان

 رنيم بنت عبدالله بن محمد الزامل

 ريم بنت محمد بن عيد القحطاني

 ساره بنت رياض بن داود الرشيد

 ساره بنت زبن بن بجاد العتيبي

 ساره بنت شويش بن سعود الضويحي

 ساره بنت محمد بن مرسل الدوسري

 سحر بنت ناصر بن ضحيان العتيبي

 عواصف بنت عبدالله بن سالم الخالدي

 فاطمة  مزهر  جلوي محمد

 فاطمه بنت سالم بن محمد الحربي

 فاطمه بنت موسى بن قاسم العنزي

 لندييتا  كور  . تابيغو

 مرام بنت عبدالله بن محمد الحميد

 مريم بنت عائض بن عبيد الهزري

 مشاعل بنت بادي بن عمر المقاطي

 مشاعل بنت منصور بن معجب المطيري

 منال بنت عبدالله بن رافع العمري

 منيرة بنت سعد بن ابراهيم ابونيان

 مي بنت محمد بن ابراهيم المحارب

 نوره بنت صالح بن سعد صالح

 نوره بنت عبدالله بن سعد بن مقرن

 دراسات اسالميه ( فقه و اصوله)

 دراسات اسالميه ( فقه و اصوله)

 دراسات اسالميه ( فقه و اصوله)
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التخصصاإلسم
 نوره بنت عبدالله بن هليل المطيري

 نوف بنت عمر بن عبدالله الشبانات

 نوف بنت محمد بن عبدالعزيز العريفي

 هبه بنت توفيق بن عبدالله الدعيجي

 هياء بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الحميدي

 هياء بنت سلطان بن علي بن سلطان

 هياء بنت علي بن سعد العصفور

 هيله بنت عبدالله بن محمد السيف

 وجدان بنت علي بن عبدالعزيز الخرعان

 وسام بنت حميد بن بغيل العنزي

 وعد بنت بالج بن حزام العتيبي

 أثير بنت محمد بن ابراهيم السمرين

 اروى بنت ابراهيم بن عبدالله الداوود

 اعتزاز بنت هيكل بن عبيد الشرهان الشمري

 الجوهره بنت فهد بن محمد ناصر الحمود

 العنود بنت صالح بن عبدالرحمن بن عواد

 العنود بنت فهد بن سنيد السنيد

 بدور بنت محمد بن عبدالله المسند

 رضا بنت حسين بن منصور اليامي

 ريم بنت دخيل الله بن ناشي النفيعي

 غيداء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجندول

 مرام بنت عبدالله بن محمد بن شعالن

 مريم بنت علي بن ابراهيم التميمي

 منى بنت عبدالعزيز بن سعود آل فارس

 نوره بنت محمد بن عبدالعزيز مقبل

 هياء بنت عبدالعزيز بن محمد البركه

 ابتسام بنت داخل بن حامد الحارثي

 ابتسام بنت عيادة بن عبدالعزيز العنزي

 ابرار بنت سعد بن صالح دوس

 ابرار بنت صالح الدين بن عيد األغا
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التخصصاإلسم
 ابرار بنت عبدالله بن راشد الغانم

 ابرار بنت عبدالله بن محمد البليخي

 ابرار بنت فهد بن سعد الهويمل

 ابرار بنت محمد بن احمد الغامدي

 اثير بنت احمد بن عبدالله النفيعي

 أثير بنت سعيد بن عبدالمجيد الغامدي

 أثير بنت صالح بن ناصر العبداللطيف

 احالم بنت كريم بن دهيم العنزي

 أروى بنت سليمان بن محمد البلوي

 أسماء  منصور  يوسف حسن

 اسماء  هزاع  عبده الصمدي

 أسماء بنت سعد بن مسفر القعيب

 اسماء بنت عبدالله بن سعيد اللويمي

 اسماء بنت عبدالله بن محمد البصري

 اسماء بنت فهد بن سويلم جبريل

 أشواق بنت سعود بن جازي الحربي

 اشواق بنت عبدالله بن عويض المطيري

 اضواء بنت عبدالله بن حمد بن شنان

 أفراح بنت عبدالعزيز بن حمد السيف

 االء بنت احمد بن صالح المعلث

 االء بنت خالد بن عويض الزهراني

 الجوهره بنت عبدالعزيز بن احمد االحيدب

 الريم بنت عبدالرحمن بن سليمان الهاجري

 العنود بنت رياض بن عبدالله المليحي

 العنود بنت سعد بن عبدالله الماضي

 المرام بنت ثنيان بن ابراهيم ال ثنيان

 الهام بنت عبدالعزيز بن سليمان بن شاهين

 الهنوف بنت خالد بن غانم الغانم

 الهنوف بنت سلطان بن عياده الملحم

 الهنوف بنت منصور بن ناصر السعيد
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التخصصاإلسم
 أماني بنت عبدالرحمن بن حمد السويحب

 امجاد بنت سليمان بن عبدالله الحصيني

 امل بنت ابراهيم بن راشد الدحام

 أمل بنت عبدالرحمن بن احمد بانعيم

 ايالف بنت احمد بن عبدالرحمن المرشد

 ايمان بنت احمد بن ابراهيم السويلم

 إيمان بنت يحيى بن مانع العسيري

 بثينا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبوعباة

 بدور بنت سلطان بن حمد بن سليم

 بدور بنت ناصر بن سعد الصوينع

 بشائر بنت عبدالكريم بن سعد السلوم

 بشاير بنت سالم بن محمد الغامدي

 بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالله محمد

 تغريد بنت صالح بن سليم الزهراني

 تغريد بنت عبدالله بن سعد بن زيدان

 تهاني بنت عبدالله بن ابراهيم السويدان

 ثريا بنت خالد بن عبدالله العتيبي

 ثناء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن قاسم

 جواهر بنت ذياب بن دحيم السبيعي

 جواهر بنت عبدالعزيز بن زيد المطيردي

 حصه بنت عبدالعزيز بن سعد البقمي

 حصه بنت عبدالله بن عبدالرحمن العبداللطيف

 حصه بنت فهد بن غازي العتيبي

 حصه بنت محمد بن صالح الصويلح

 حنان بنت عبدالرحمن بن سعود الدغيثر

 حنين بنت عبدالعزيز بن سليمان الفاضل

 خلود بنت خالد بن محمد العشيوي

 خلود بنت علي بن مسفر القحطاني

 خلود بنت محمد بن غدير العنزي

 خوله بنت عبدالله بن محمد العبيد
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التخصصاإلسم
 دانه بنت محمد بن حمد العجمي

 دعاء بنت خليفه بن سماعيل السماعيل

 دالل بنت دغش بن محمد القحطاني

 ديما بنت احمد بن عبدالله الدخيل

 ديمه بنت صالح بن عبدالله القاضي

 رحاب بنت عبدالعزيز بن منصور المنصور

 رزان بنت سعد بن محمد الصقيعان

 رشا بنت ناصر بن صالح العقيل

 رنا بنت منصور بن عساف العساف

 روان بنت عبدالمحسن بن سعد العبيد

 ريم بنت حزمي بن عبيد الشيباني

 ريم بنت سلطان بن خالد العتيبي

 ريم بنت عاقل بن زيد الطويلعي العنزي

 ريم بنت عبدالله بن صالح العامري

 ريم بنت مسعد بن مصلح الحربي

 ريما بنت سليمان بن ابراهيم النمير

 ريه بنت عوض بن خليف العنزي

 زهراء بنت ابراهيم بن احمد المغربي

 زينب بنت يوسف بن عبدالعزيز العنقري

 ساره بنت حمود بن مسفر الخثعمي

 ساره بنت شايع بن عوض القحطاني

 ساره بنت عبدالعزيز بن زيد الحوشان

 ساره بنت عبدالله بن سليم المقبل

 ساره بنت عبدالله بن علي الفايز

 ساره بنت عبدالمحسن بن عبدالله ال سيف

 ساره بنت عويض بن سليمان الحارثي

 ساره بنت محمد بن عبدالله الشريدي

 ساره بنت محمد بن ناصر هدهود

 سعاد بنت محمد بن احمد الغامدي

 سمية  عبدالله  سعيد الديني

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 سميه بنت شرف بن دريميح السلمي

 سها بنت علي بن محمد القحطاني

 سهى بنت سعود بن عبيد الحربي

 شعاع بنت فهد بن عبدالعزيز العقيل

 شهد  محمد  حسين الخليفي

 شهيناز بنت محمد بن عبدالله الصبياني

 شيخه بنت ضاري بن سعد الحطيم الدوسري

 صفيه بنت عبدالرحمن بن عبدالله العويد

 ضياء بنت عبداللة بن عبدالرحمن العنقري

 طرفه بنت عبدالرحمن بن عبدالمحسن المنصور

 طرفه بنت عبدالعزيز بن زيد العبدالواحد

 عائشه بنت عبدالله بن محمد القرمله

 عائشه بنت يحيى بن اساعيل أبوقماشة

 عبير بنت بدر بن ناصر الشعيل

 عبير بنت خالد بن فهد السعودي

 عبير بنت خلف بن مناحي آل بريك

 عبير بنت سليمان بن عبدالله الشريهي

 عبير بنت فهد بن صنهات الحربي

 عبير بنت ماجد بن عبدالله الماجد

 عزيزه بنت عبدالعزيز بن عبدالله عمار

 عفاف بنت عساف بن متروك العتيبي

 عنبر بنت ثايب بن عامر المطيري

 عهود بنت علي بن شبيب الكبرى

 عهود بنت علي بن محمد الشهري

 عهود بنت عمر بن محمد القرشي

 غاده بنت ناصر بن جائد العتيبي

 غيداء بنت محمد بن عبدالله الصيخان

 فاتن بنت عبدالله بن محمد السويحان

 فرح بنت سعود بن عبدالعزيز الصبيحي

 فرح بنت شافي بن عبدالهادي السبيعي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 فزه بنت منور بن جابر العنزي

 فهده بنت جبران بن مبارك آل خالد

 لطيفه بنت عبدالرحمن بن فهد العياف

 لطيفه بنت عبدالله بن عبدالرحمن صالح

 لطيفه بنت محمد بن عبدالله بن طالب

 لما بنت عبدالرحمن بن سليمان العسكر

 لولوة بنت ناصر بن عبدالعزيز الرميح

 ليلى بنت جمال بن محمد الفرج

 لينا بنت سعيد بن علي الزهراني

 مرام بنت حطاب بن مخلد العصيمي

 مرام بنت زيد بن عبدالرحمن بن طلحه

 مرام بنت سليمان بن عبدالله الخشيبان

 مزنه بنت ناصر بن علي القحطاني

 مشاعل بنت ابراهيم بن سعد الوزره

 مشاعل بنت سعد بن عبدالله السبيعي

 مشاعل بنت ظافر بن عبدالمحسن القحطاني

 مشاعل بنت عثمان بن علي عثمان العثمان الغامدي

 مشاعل بنت مهدي بن خالد القحطاني

 مشاعل بنت ناصر بن عوض الغربي

 مالك بنت سعد بن عبدالعزيز بن صليهم

 منار بنت حمدان بن مبارك النزهان

 منال بنت رياض بن عبدالعزيز الخليف

 منال بنت عبدالله بن حسن الدريعي

 منال بنت ناصر بن سعد القحطاني

 منى بنت ابراهيم بن عبدالله عواجي

 منيره بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن سيف

 منيره بنت عبدالله بن سلطان بن ماضي

 مها بنت حميد بن حسن الشمري

 مها بنت سويلم بن ناصر القحطاني

 مها بنت يوسف بن سليمان الفراج

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 موضي بنت سعود بن هذال العنزي

 موضي بنت فهد بن سالم السيد

 موضي بنت محمد بن قاسم القاسم

 مي بنت عبدالعزيز بن حسن القريني

 نجالء بنت سعد بن عبدالله عنزان

 نجالء بنت سعيد بن حسين ال عدال

 نجالء بنت شديد بن علي القحطاني

 نجود بنت براهيم بن سعد العريفي

 نجود بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العتيق

 نجود بنت عبدالله بن سعد القرني

 نجود بنت عبدالمحسن بن عبدالله الشويعر

 ندى بنت حسن بن علي الزهراني

 ندى بنت عبدالله بن سليم التميمي

 ندى بنت علي بن صالح اليحيى

 ندى بنت فهد بن علي الحارثي

 نهال بنت محمد بن علي الخريجي

 نهى بنت عبدالله بن ناصر عسيري

 نهى بنت محمد بن عبدالرحمن الوراد

 نهى بنت محمد بن منصور المنصور

 نوال بنت محمد بن فهد العتيبي

 نورة بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل سلطان

 نوره بنت جازي بن بحيليص البقمي

 نوره بنت حمد بن محمد ربيق

 نوره بنت سليمان بن سعد ابوخنجر

 نوره بنت عامر بن عائض الشهري

 نوره بنت عبدالعزيز بن صالح الهويمل

 نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن القاسم

 نوره بنت عبدالله بن بخيت المري

 نوره بنت علي بن محمد التميمي

 نوره بنت عوض بن عليان العتيبي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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التخصصاإلسم
 نوره بنت محمد بن عبدالله الشايقي

 نوره ت بنت محمد بن عبدالمحسن السيف

 نوف بنت ابراهيم بن محمد آل موينع

 نوف بنت خلوفه بن مفرح الشهري

 نوف بنت عادل بن صالح الحسينان

 نوف بنت عبدالله بن سعود بن مرعبه

 نوف بنت عبدالله بن عبدالرحمن المانع

 نوف بنت مبارك بن فديع السبيعي

 نوف بنت محمد بن حمد الغثبر

 هدى بنت فهد بن سعود المالكي

 هديل بنت محيسن بن عويض العصيمي

 هال بنت سعود بن محمد العجمي

 هال بنت عبدالله بن حمد الحنو

 هناء بنت علي بن بدوي األحمري

 هيفاء بنت محمد بن سلمان المطير

 وئام  قحطان  هزاع عبدالله

 وئام بنت عبدالرحمن بن حمد الريس

 وجدان بنت عبدالله بن تركي التركي

 وداد بنت محمد بن زايد العسيري

 وفاء  احمد  البيومي عبدالحميد البيومي

 ابتسام بنت غالب بن ثمر العتيبي

 ابتهال بنت عبدالعزيز بن راشد الحامد

 ابرار بنت فالح بن محمد القحطاني

 اثير بنت عبدالله بن فهد الربيعان

 اروى بنت عبدالعزيز بن عبدالله عتي

 أروى بنت محمد بن سليمان المهناء

 اسراء بنت احمد بن علي الدعفس

 اسماء بنت عبدالعزيز بن محمد المهيلب

 اسماء بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الحلوان

 اسماء بنت محمد بن حمد الطريقي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي
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 أخصائي نفسي

 أخصائي نفسي

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 أسماء بنت محمد بن سعيد العتيبي

 اسيل بنت زايد بن علي الجمعه

 افنان بنت سعد بن عبدالله العريفي

 افنان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقبل

 أفنان بنت عبدالله بن عبدالعزيز الصبيح

 أفنان بنت محمد بن مطلق الدوسري

 آالء بنت أسامه بن عبدالله العقيل

 آالء بنت سعود بن عبدالعزيز بن عون

 آالء بنت سعود بن ناصر العمر

 آالء بنت ناجم بن محمد ناجم

 الجوهره بنت عيد بن صالح الفرحان

 الجوهره بنت محمد بن عبدالعزيز الشنيفي

 العنود بنت ذيب بن فهد القحطاني

 العنود بنت سند بن ناصر القحطاني

 العنود بنت عبدالمحسن بن محمد بن سراء

 العنود بنت محمد بن فهد الربيعان

 العنود بنت محمد بن ناصر الكثيري

 الهنوف بنت عبدالله بن عقيل الحربي

 امجاد بنت ابراهيم بن سليمان الصهيل

 امل بنت سعد بن محمد القحطاني

 أمل بنت عبدالرحمن بن عثمان الجلعود

 أمل بنت ناصر بن صالح الدويسي

 امل بنت نومان بن سلمان الشمري

 امنه بنت قاسم بن قحيط العنزي

 اميره بنت ابراهيم بن سليمان الدغيري

 انتصار بنت عبدالرحمن بن ناصر دخيل

 إيمان بنت علي بن فهد آل جحيش

 ايمان بنت فهد بن علي الحبيشي

 بسمه بنت محمد بن علي الملحم

 بشائر بنت سعد بن عبدالله العمانى

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 بشائر بنت سعد بن علي الهزاني

 بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالعزيز

 بهيه بنت علي بن عواض االلمعي

 بيان بنت سبهان بن عبدالعزيز السبهان

 بيان بنت ناصر بن عبدالعزيز العيد

 تغريد بنت عبدالله بن محمد السعيس

 تهاني بنت ابراهيم بن عبدالله العجال ن

 جازيه بنت خالد بن فايز العنزي

 جواهر بنت الحميدي بن علي العبدالعزيز

 حصة بنت عبدالله بن حمد الفراج

 حصه بنت علي بن عبدالعزيز الراجحي

 حصه بنت فهد بن حمد العثيمين

 حصه بنت محمد بن سعد العتيبي

 حنان بنت سلطان بن حمد المسبحي

 خلود بنت زايد بن عيسى البناوي

 خلود بنت عبدالله بن علي التميمي

 خلود بنت عساف بن ابراهيم المطلق

 خوله بنت يوسف بن علي القرزعي

 دانة بنت عبدالعزيز بن داود العبالني

 دالل بنت سعود بن عبدالله العريفي

 رحاب بنت غازي بن عبدالرحمن الشمري

 رفعه بنت عماش بن مقبل القحطاني

 رند بنت محمد بن سليمان الرميحي

 رهام بنت عبدالرحمن بن عبدالله المنيع

 روان بنت صالح بن محمد المنيفي

 روان بنت عبدالرحمن بن محمد السيف

 روعه بنت ابراهيم بن عبدالرحمن بن نصار

 ريم بنت خالد بن عبدالله المنصور

 ريم بنت محمد بن نغيمش السفياني

 ريم بنت ناصر بن عبدالرحمن الموسى

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 ريم ت بنت سعود بن حمد مقبل

 ريما بنت حمد بن محمد المعمر

 ريهام بنت عبدالعزيز بن فهد الحذيفي

 ساجده بنت منيع بن عبيد الخليوي

 سارا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الريس

 سارة  صالح  عائض بن ثابت

 سارة بنت احمد بن محمد السبيل

 سارة بنت محمد بن عبدالرحمن اليوسف

 ساره بنت بسام بن محمد البسام

 ساره بنت حامد بن حمد العتيبي

 ساره بنت حمد بن محمد الشدي

 ساره بنت خالد بن محمد بن دخيل

 ساره بنت سعود بن حسين اليامي

 ساره بنت عبدالعزيز بن سعود العمر

 ساره بنت عبدالله بن محمد الحربي

 ساره بنت عبدالله بن محمد القريني

 ساره بنت عبدالله بن محمد المهوس

 ساره بنت غنيم بن عبدالله بن غنيم

 ساره بنت محمد بن يحي مدربش

 ساره بنت منيف بن ناصر القحطاني

 سلمى بنت خشمان بن عوض المطيري

 سلوى بنت محمد بن عبدالرحمن المحمود

 سماح بنت محمد بن عبدالله الهويريني

 سميه بنت راشد بن عبدالله الوهيبي

 سميه بنت سلطان بن محمد العمري

 سندس بنت سعد بن محمد القصب

 سندس بنت محمد بن عبدالله الدويغرى

 سهام بنت عبده بن محمد مجرشي

 شذا بنت ناصر بن محمد التمامي

 شذى بنت خالد بن محمد الصغير

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 شذى بنت عبدالله بن صالح اللحيدان

 شرعى بنت سعد بن هديب الشلوي

 شمس بنت ابراهيم بن سعود التميمي

 شهد بنت يعقوب بن يوسف الصقير

 شهيده بنت عبدالله بن محمد العساكر

 طرفة بنت عبدالعزيز بن عبدالله الدريبي

 طرفه بنت محمد بن عبدالله المرشد

 عائشة بنت سعيد بن محمد الشهري

 عائشة بنت عبدالله بن احمد كعبي

 عائشه بنت محمد بن ضاوي الحارثي

 عائشه بنت مسعود بن عبدالله البقمي

 عبير بنت فهد بن عبدالرحمن الربيش

 عزة بنت عبداللة بن عبدالراحمن الحسين

 عهد بنت سعد بن راشد المعاوي

 عهد بنت مسير بن منور المطيري

 غادة بنت محمد بن حسن المريبض

 غاده بنت سعود بن ابراهيم النزهه

 غاده بنت عبدالعزيز بن صالح الطويان

 غاده بنت فهد بن عبدالعزيز بن سلمه

 غيداء بنت عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي

 فاتن بنت عبدالله بن عبدالرحمن المرشد

 فاطمة  عيسى  عبدالمحسن السيد

 فاطمه بنت علي بن محمد القحطاني

 فاطمه بنت محمد بن عبدالله بن حميد

 فدوى بنت عبدالعزيز بن محمد النفيسه

 فدوى بنت عبدالله بن عساف العساف

 فدوى بنت فهد بن ناصر الزيد

 فهدة بنت فهد بن محمد الغفيلي

 الرا بنت عبدالعزيز بن منصور العواجي

 لطيفة بنت عبدالعزيز بن عبدالله المنيع

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 لمياء بنت محمد بن حمد المسعد

 لمياء بنت ناصر بن محمد المشيقح

 لولوه بنت فهد بن عمر المعيقل

 لينه بنت عبدالرحمن بن صالح السالم

 مرام بنت بندر بن نايف الجبلي

 مرام بنت سليمان بن عبدالعزيز السليمان

 مرام بنت يوسف بن سليمان اليعقوب

 مشاعل بنت عبدالرزاق بن محمد الغيالن

 مشاعل بنت عبدالعزيز بن صالح بن غايب

 مشاعل بنت محارب بن عبدالرحمن المحارب

 مشاعل بنت محمد بن ابراهيم الزيد

 مشاعل بنت مقعد بن سعد العتيبي

 معجبه بنت محمد بن مسعود ال شيبان

 مالك بنت ابراهيم بن عبدالله المنصور

 مالك بنت صالح بن عمر المقرن

 مالك بنت عبدالله بن ابراهيم اللحيدان

 مالك بنت عبدالله بن ظافر الشهري

 منار  محمد  عبيد طالب الكثيري

 منال بنت فياض بن عجاج العنزي

 منال بنت محمد بن فيصل القرني

 منال بنت مشاري بن عبدالرحمن بن جويعد

 منى بنت محمد بن شديد البالجي

 منيرة بنت فهد بن دوخي الدوسري

 منيرة بنت فوزان بن محمد الفوزان

 منيره بنت عبدالعزيز بن محمد العجالن

 منيره بنت ملهي بن نايف القحطاني

 مها بنت سعد بن راشد الشبانات

 مها بنت عضيب بن جالب العنزي

 مها بنت فهيد بن جربوع القحطاني

 موضي بنت شنار بن فهد القحطاني

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 مي بنت سليمان بن محمد اليوسف

 مي بنت عبدالعزيز بن سعود بن عمر

 مي بنت عبدالعزيز بن عبدالله المرحوم

 نجالء بنت خالد بن احمد التويجري

 نجالء بنت صالح بن علي الدسيماني

 نجالء بنت يوسف بن محمد المصيريعي

 ندى بنت عبدالله بن خالد الجوفان

 ندى بنت عبدالله بن ظافر الشهري

 ندى بنت محمد بن حسين البيشي

 ندى بنت مساعد بن صالح السماري

 نوال بنت جميل بن خلف العتيبي

 نورة بنت خالد بن شليل الحربي

 نورة بنت عبدالعزيز بن سعود العيسى

 نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن السعدان

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالرحمن بن هويمل

 نوره بنت بدر بن معجب القحطاني

 نوره بنت سعد بن عبدالرحمن العلي

 نوره بنت سعيد بن محمد ال سعيد

 نوره بنت عبدالله بن ابراهيم آل عسكر

 نوره بنت عبدالله بن صالح الخليل

 نوره بنت فهد بن حمد القريني

 نوره بنت محمد بن فهد القحطاني

 نوره بنت مسلم بن فهيد الدوسري

 نوف بنت عبدالعزيز بن علي العميريني

 نوف بنت عبده بن علي حمدي

 نوف بنت محمد بن حسن الشهري

 نوف بنت محمد بن عبدالرحمن المحمود

 نوف بنت مقعد بن مشلش العتيبي

 نوف بنت هاشم بن محمد الغامدي

 هاجر بنت عبدالله بن عبدالمحسن المسند

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية
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التخصصاإلسم
 هدية بنت مرعي بن محمد عامري

 هديل بنت منور بن ثياب العتيبي

 هنادي بنت أحمد بن محمد الشريدي

 هنادي بنت عبدالله بن ناصر القريني

 هند بنت عبدالله بن صالح السالمة

 هند بنت عبدالله بن عبدالرحمن مغيصيب

 هوياء بنت علي بن سالم ابوثنين

 هياء بنت محمد بن عبدالله الدوسري

 هيفاء بنت سعد بن ناصر الصقر

 هيفاء بنت سعود بن عبدالرحمن المحارب

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد البواردي

 هيفاء بنت ناصر بن محمد النمر

 وسام بنت ابراهيم بن حسين بن حسين

 وسمية بنت ارديني بن نوح المطيري

 وفاء بنت عبدالله بن عمير العمير

 وفاء بنت محمد بن ابراهيم عمران

 وفاء بنت محمد بن ناصر البصري

 يارا بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الثاقب

 اروى بنت صالح بن حاتم الحاتم

 اشواق بنت علي بن حسن الخيبري

 افنان بنت سعد بن ناصر حوتان

 العنود بنت ناصر بن علي الحماد

 أمجاد بنت عبدالعزيز بن محمد البداح

 ايمان بنت خالد بن عوض الحربي

 بدريه بنت عبدالعزيز بن محمد العصيمي

 بدور بنت محمد بن عبدالعزيز ابو نيان

 بشرى بنت محمد بن سعد العباس

 جميله بنت سعد بن يحيى القحطاني

 حصه بنت ناصر بن ابراهيم المزروع

 حنان بنت جمعان بن عوضه الزهراني

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 تعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية
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 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية
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التخصصاإلسم
 خمائل بنت على بن ثابت السويد

 رحاب بنت محمد بن عبدالله المطرودي

 ريم بنت عبدالمحسن بن ابراهيم السويدان

 سارة بنت ابراهيم بن عبدالله السعيد

 ساره بنت زيد بن ناصر شنار

 شريفة بنت حسن بن علي ال شقيه

 عائشه بنت محمد بن عبدالعزيز الرشيد

 علياء بنت علي بن عبدالله النويبت

 عهود بنت عبدالعزيز بن سعود الحميدان

 مالك بنت عبدالله بن محمد االسمري

 ندى بنت براهيم بن سعد العريفي

 نوره بنت خلف بن بخيتان المطيري

 هدى بنت احمد بن عبدالرحمن الطيار

 هند بنت نافل بن ثنيان النفيعي

 أثير بنت محمد بن محمد آل سليمان

 اروى بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن هديان

 أريج بنت عبدالله بن الحميدي المطيري

 اريج بنت محمد بن يوسف يوسف

 اسماء بنت محمد بن معدي القحطاني

 افنان بنت سعد بن محمد التميمي

 االء بنت احمد بن محمد كمال

 آالء بنت سعد بن صالح بن ناصر

 الجوهره بنت ناصر بن عبدالله ال سعود

 العنود بنت سعود بن عبدالله الباز

 العنود بنت صالح بن سند المطيري

 الهنوف بنت عبدالله بن محمد بن زيد

 الهنوف بنت فراج بن سعد فراج

 الهنوف بنت فهد بن عبدالعزيز بن هديب

 امجاد بنت حمد بن محمد الخيال

 اميره بنت سعود بن ضيف الله العتيبي

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار االعاقة السمعية

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي
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التخصصاإلسم
 اميره بنت عبدالعزيز بن براهيم الباللي

 ايمان بنت سعد بن محمد الراشد

 بسماء بنت قليل بن بادي السبيعي العنزي

 بشاير بنت ربيع بن علي قحطاني

 بيان بنت ابراهيم بن عبدالله المقيطيب

 تغريد بنت ماجد بن سعود العنزي

 جواهر بنت جبرين بن محمد الجبرين

 دعاء  علي  محمد باصليب

 دالل بنت حامد بن سعيد القحطاني

 رايه بنت مرزوق بن عوض الزيادي

 رغد بنت فهد بن عبدالله الحماد

 رقيه بنت محمد بن عبدالله الحربي

 رهام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الشقاري

 ريم بنت عواض بن عبيد المطيري

 ريم بنت محمد بن راشد المتيعب

 زينب بنت عبدرب الرسول بن سعيد صالح ناس

 ساره بنت حمد بن عبدالمحسن الخلف

 شذاء_ بنت عبدالله بن سلطان الكثيري

 شيخه بنت عبدالعزيز بن عبدالله العمران

 شيخه بنت عبدالعزيز بن عثمان الحصان

 عبير بنت خالد بن عبدالله بن ربيعان

 عزه بنت محمد بن زارع الشهري

 غاده بنت احمد بن صالح الغامدي

 مرام بنت حجاب بن فالح المخلفي

 مرام بنت عواد بن عبدالهادي القحطاني

 مرام بنت مرزوق بن سعد الخالدي

 مريم  سعيد  عوض بن حميد

 مريم بنت محمد بن احمد نسيب

 مزنه بنت صا لح بن حمد ال محمود

 منار بنت مترك بن مبارك القحطاني

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي
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التخصصاإلسم
 منيرة بنت مسفر بن سيف السبيعي

 مها بنت علوش بن خالد العتيبي

 مها بنت موسى بن سعد الحميد

 ميعاد بنت عبدالله بن خلف الجعيد

 ناريمان بنت متعب بن التهامي العنزي

 ندى بنت خالد بن قرار الحربي

 ندى بنت سعد بن محمد الماضي

 ندى بنت مساعد بن صالح الشمراني

 نهى بنت عبدالعيزيز بن ابراهيم الجمعان

 نوره بنت حمد بن عبدالمحسن الخلف

 نوره بنت محمد بن فهد بن صالح

 نوف بنت عبدالعزيز بن عيسى بن رضيان

 هبه بنت راشد بن سلطان العبيد

 هال بنت محيا بن فيصل السميري العتيبي

 هند بنت سلمان بن مشعان الحربي

 هوازن بنت ناصر بن عبدالله آل سعود

 هياء بنت محمد بن ابراهيم البديع

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدالله الهران

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد السويلم

 أثير بنت ناصر بن محمد البرخيل

 اروى بنت عمر بن فرحان المواش

 اسماء بنت صالح بن عبدالرحمن السليمان

 أسماء بنت عبدالله بن محمد القرني

 أفراح بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المناع

 افنان بنت عبدالرحمن بن محمد الجعفر

 الجوهره بنت عبدالعزيز بن صالح الطويل

 العنود بنت فهد بن عبدالرحمن بن جبر

 الهام بنت محيا بن فيصل العتيبي

 الهنوف بنت عمار بن سعد الحقباني

 اماني بنت عبدالله بن ابراهيم الحرابي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار التخلف العقلي

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التخصصاإلسم
 أماني بنت محمد بن مصطفى الشنقيطي

 أمجاد بنت زيد بن سعد الدغيم

 امجاد بنت محمد بن سعيد العتيبي

 امل بنت جبريل بن عبدالله العتيبي

 أميرة بنت حسن بن يحيى يحيى

 بدراء بنت عامر بن عايض العتيبي

 بدور بنت حامد بن منيش الحالفي

 بشاير بنت تركي بن سفر الحارثي

 بيان بنت مسلط بن احمد التويم

 تغريد بنت شباب بن عليان المطيري

 جمانه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السليماني

 جواهر بنت عبدالله بن عايض القحطاني

 حصة بنت شالش بن محمد الضبيب

 حصه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي

 خلود بنت محمد بن عبدالرحمن الحسيني

 ديمه بنت سلمان بن ناصر القريني

 روان بنت فهد بن عبدالله الكنعان

 روان بنت فهد بن محمد اللويمي

 ريم بنت أبراهيم بن عبدالرحمن أل مقبل

 ريم بنت عبدالرحمن بن سعد المقري

 ساره بنت نادر بن سالم العجمي

 سجى بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الهويرينى

 سحر بنت عيسى بن احمد السفران

 سحر بنت محمد بن ناصر المناع

 سلمى  عبدالله  محمد غالب

 شيخه بنت عبدالعزيز بن سليمان الكنهل

 صيته بنت داود بن سليمان الحاذور

 صيفية بنت طائل بن زبار العتيبي

 غاده بنت عبدالله بن ابراهيم التميمي

 غدير بنت محمد بن عبدالله العصيمي

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

م
631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

196



التخصصاإلسم
 غيداء بنت خالد بن ابراهيم الربيعة

 فاطمه بنت عبد الله بن محمد التميمي

 فرح بنت سيف بن فالح العريفي

 فهده بنت فهد بن فيحان الشيباني

 فيء بنت سليمان بن رشيد الرشيد

 لطيفه بنت عمر بن عبدالعزيز بن عون

 لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز الصالح

 ليلى بنت عبدالله بن رجاء الحربي

 ماريه بنت فواز بن سعد الشهيوين

 مرام بنت يوسف بن عبدالله العساف

 مروه بنت محمد بن سفران البشر

 مشاعل بنت عويضه بن عبدالعالي العجمي

 ملكه بنت سالمه بن خلف الشمري

 منال بنت حنس بن مفرس العتيبي

 منال بنت عبدالرحيم بن معتوق المالكي

 منى  جميل  عمر باجنيد

 منيره بنت خالد بن عبدالله التميمي

 منيره بنت هزاع بن عبدالمحسن القحطاني

 مها بنت عبدالخالق بن احمد العمري

 مها بنت عبدالله بن ابراهيم ال طالب

 موضي بنت عايض بن ضاوي ال عبود

 ميثاء بنت سالم بن سعود القحطاني

 نجد بنت مشعل بن حسن الحارثي

 نجوى بنت سلطان بن عقيل المطيري

 نهله بنت ابراهيم بن عبدالله الدوسري

 نورا بنت سعد بن محمد الرشود

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز السعدان

 نوره بنت عبدالله بن عايض القحطاني

 نوره بنت عبدالله بن عبدالعزيز اباعود

 نوره بنت منصور بن راشد الهزاع

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم
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التخصصاإلسم
 نوير بنت طلق بن مناور العتيبي

 هاجر بنت بهيان بن سحمي القحطاني

 هنادي بنت علي بن سعد القديري

 وعد بنت مساعد بن منشط الغريفي اللحياني

 وفاء بنت عبدالعزيز بن ابن محمد العريفي

 وفاء بنت عبدالله بن علي الشهري

 اروى بنت صالح بن مختار العبدالعزيز

 أريج بنت عبدالله بن مطلق القحطاني

 اسراء بنت محمد بن علي السويري

 اسماء بنت عبدالله بن شديد الصياح

 البتول بنت يوسف بن محمدحكيم بخش

 الهنوف بنت عبدالله بن محمد العجمي

 انتصار بنت طارق بن شوعي صباحي

 بشاير بنت عبدالرحمن بن سليمان الطريري

 بشرى  علوي  حسين الكاف

 بشرى بنت حميضي بن عبدالعزيز الحميضي

 بيان بنت احمد بن علي المحسن

 بيان بنت علي بن عبدالجليل الشلبي

 جمانه بنت عبدالله بن علي آل حسين

 حنان بنت عبدالعزيز بن سعد آل داود

 خديجه بنت محمد بن ابراهيم القاسم

 دعاء  محمود  قاسم الشدادي

 دالل بنت محمد بن عوض الزهراني

 رزان بنت عبدالله بن محمد العواد

 روان بنت تركى بن عبدالرحمن المشخص

 روان بنت خالد بن عبدالعزيز الفارس

 ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العقيل

 ساره بنت أيوب بن ناصر المطوع

 ساره بنت محمد بن سعد الفقي

 شهد بنت ابراهيم بن محمد بن سويدان

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك
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التخصصاإلسم
 عائشه بنت عوده بن هليل الخالدي

 لينه بنت فراج بن مبارك السهلي

 منال بنت ناصر بن عبدالله العمير

 مناهل بنت ناصر بن محمد اليوسف

 منى بنت حمد بن عبدالله التخيفي

 منيره بنت سعد بن علي بن قعود

 منيره بنت منصور بن صالح بن هديب

 مها بنت محمد بن ابراهيم ال عتيق

 نجالء بنت ابراهيم بن محمد غميان

 نجالء بنت علي بن احمد االسمري

 نجوى بنت راشد بن سعود المطيري

 ندى بنت عبدالعزيز بن سعد بن سويدان

 ندى بنت عبدالمنعم بن سلوم السلوم

 نوره بنت ناصر بن محمد القحطاني

 نوظى بنت محمد بن ملفي العتيبي

 هياء بنت فايز بن فهد السهلي

 وفاء بنت احمد بن سعيد الزهراني

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك

 التربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوك
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والزراعح علوم األغذيح كليح
خریجات الفصل األول للعام3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 ابتهاج بنت محمد بن فهيد المطيري

 منى بنت صالح بن عبدالله الجمل

 علوم األغذية وتغذية االنسان

 علوم األغذية وتغذية االنسان
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الصيدلح كليح
خریجاتالفصل األول للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 اروى بنت مصلح بن علي الشمراني

 العنود بنت خالد بن علي الدريهم

 بيان بنت سالم بن سعيد آل ناصر

 رزان  عبدالمعطي  عبداللطيف ريحان

 روان بنت صالح بن ابراهيم النفيسه

 سارة بنت طالل بن حمد مهنا

 ساره  اسامة  محروس فارس

 ساره بنت أحمد بن سويد السويد

 شيخة بنت عبدالعزيز بن محمد بخيت

 غدير بنت فيصل بن عتيق المطيري

 فاديا  صالح  عبدالله عفي

 فوزيه بنت سليم بن جمعان الظفيري

 مرام بنت فالح بن مهنا العنزي

 مريم بنت صالح بن محمد فالته

 ميسم بنت سليمان بن محمد الصيخان

 العنود بنت محمد بن عوض العنزي

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 دكتور صيدلة
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الصيدلح كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام۱٤۳٤/۱٤۳٥ھـ
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التخصصاإلسم
 ابتهال بنت محمد بن خشمان الشاطري

 ابرار بنت وليد بن محمد جميل

 اروى بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الدهش

 اروى بنت عزام بن محمد الحبيب

 اريج بنت ناصر بن فايز السويد

 اسراء  محمد  االمين علي

 اسماء بنت حمد بن سليم الجهني

 امل بنت سعود بن عبدالدائم المطيري

 بسمه بنت ابراهيم بن عثمان العرينى

 بشاير بنت عوض بن سعيد االحمري

 بيان بنت سعود بن عبدالعزيز الهالل

 تهاني بنت صالح بن علي القحطاني

 جمانه بنت خالد بن عبدالله الحربي

 حميدة  محمد  عبدالعظيم مرزوق

 خلود بنت حمد بن احمد العامر

 ربى بنت محمد بن سعيد بن طالب

 رغده بنت طالل بن يوسف كابلي

 رنا بنت سالم بن زيد العديلي

 رهام بنت عبدالله بن عيسى عبدالله العيسى

 ريم بنت زياد بن عبدالرحمن المانع

 ساره بنت عبدالله بن احمد القرينيس

 ساره بنت علي بن حسين الشريف

 ساره بنت محمد بن ناصر التميمي

 سميه بنت علي بن شينان الغامدي

 سوزان بنت بهاءالدين بن محمد الدواليبي

 شهد بنت ابراهيم بن عبدالكريم السنيدي

 شهد بنت محمد بن فيصل الشيبي

 شيماء بنت شاكر بن ناصر الشريف

 طيبه بنت يوسف بن أحمد الدخيل

 عهد بنت شرف بن محمد ابوشال

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية
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التخصصاإلسم
 غدير بنت علي بن حسن الشهري

 فاطمه بنت ابراهيم بن علي قصادي

 مرام بنت فالح بن رباح الحربي

 مرام بنت ماطر بن دهيران المطيري

 مريم بنت طالل بن بدر العتيبي

 مشاعل بنت بسام بن احمد البسام

 مضاوي بنت شالل بن عامق العنزي

 مضاوي بنت عبدالعزيز بن صالح العبيد

 مالك بنت مساعد بن عبدالله المطيري

 منى بنت خلف بن هالل العنزي

 منيره بنت حسن بن سليمان االحيدب

 مها بنت مبارك بن حماس العتيبي

 مي بنت صالح بن سعد بن شبيب

 نجد بنت نايف بن ماجد الدويش

 نجالء بنت فائع بن احمد عسيري

 نور  عبد العزيز  نعسان السالمه

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز ابوحيمد

 نوره بنت سلمان بن علي العقل

 نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالله العيد

 هاجر بنت سعد بن علي الرشيد

 هاله بنت عبدالرحمن بن هالل الهالل

 هبه بنت عبدالرحمن بن عبدالله الشمري

 هند بنت راشد بن خلف العتيبي

 وفاء بنت حمد بن فرهود السبيعي العنزي

 ابتسام بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهويدي

 اروى بنت عبدالرحمن بن ابراهيم األحيدب

 اروى بنت عبدالعزيز بن محمد العتيق

 البندري بنت فهد بن منصور المطيري

 امل بنت ميس بن ملوح العنزي

 بدور بنت علي بن ابراهيم الغبان

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 علوم صيدلية

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة
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التخصصاإلسم
 بسمه بنت عبدالله بن عبدالرحمن المحيميد

 تهاني بنت ناصر بن عبدالله الصفيان

 حنين بنت احمد بن وهبي سندي

 دينا بنت عبدالرحمن بن ابراهيم األحيدب

 رزان بنت سعد بن محمد الجاسر

 سارة بنت فواز بن يوسف الشرهان

 سارة بنت وليد بن عبدالمحسن المشاري

 ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج

 سمية بنت احمد بن صالح السعيد

 سميه بنت ناصر بن عبدالعزيز المحارب

 شذا بنت عبدالله بن مهيدب المهيدب

 شهد بنت رائد بن اسماعيل رسالن

 عبير بنت حامد بن عبدالله الشريف

 عهود بنت محمد بن عبدالعزيز السعيد

 غاده بنت صالح بن سالم العجمي

 غاده بنت صالح بن علي الهندي

 غالية بنت حسين بن احمد بخش

 لجين بنت خالد بن محمد السحيباني

 مالك بنت صالح بن محمد المفدى

 مها بنت حمدي بن سالم الغامدي

 مها بنت عبدالعزيز بن محمد المليكي

 نور بنت نايف بن محسن الحكمي

 نوف بنت عيد بن بجاد العتيبي

 هديل بنت هشام بن اسماعيل سمرقندي

 هال بنت برهان بن احمد حجازي

 هند بنت متروك بن مسعود العتيبي

 هيفاء بنت خالد بن محمد الربيعه

 وسن بنت صالح بن ابراهيم العمرو

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة

 دكتور صيدلة
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 دكتور صيدلة
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 دكتور صيدلة
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التخصصاإلسم
 عهود بنت عبيد بن جزاء الحربي

 فاطمه بنت مهدي بن جمعه الفريجي

 ساره بنت صالح بن عبدالعزيز الشبل

 نسيم بنت هادي بن علي مصعود

 مريم بنت عبدالكريم بن عبدالرحمن العوجان

 كيمياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 المسار العام
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التخصصاإلسم
 ابتهال بنت محمد بن سليمان الغصن

 اروى  عمر  محمد باجخيف

 اريج بنت متلع بن سالم القحطاني

 اسماء بنت سعيد بن احمد باداود

 افنان بنت عبداللطيف بن عمر العمري

 افنان بنت علي بن ابراهيم الزهراني

 الجوهره بنت خالد بن سليمان الحقيل

 انتصار بنت فواز بن خلف الشمري

 بشائر بنت جمعان بن عبدالله بانعيم

 بشاير بنت عبدالسالم بن ناصر الصفار

 حنان بنت محمد بن حامد الغامدي

 خلود بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الخنيفري

 خلود بنت سالم بن محمد الحارثي

 خلود بنت محمد بن علي القرني

 دالل بنت مناحي بن سعد البقمي

 ديمه بنت ابراهيم بن عبدالله الحميدان

 رنيم بنت حمد بن حمد بن عبيد

 رهام بنت سعد بن عبدالرحمن الدوس

 ريم بنت متعب بن عبدالعالي المطيري

 سارة بنت عبدالعزيز بن صالح العبدالقادر

 سارة بنت محمدفداءالدين بن محمود ال ادريس

 عاتكة بنت اسماعيل بن مرشود الرميح

 غدير بنت محمد بن عبدالله الشمري

 فى بنت عبدالعزيز بن صالح الخريدلي

 لمياء بنت حكمان بن ناصر العنيضيل

 مشاعل بنت سعد بن عبدالرحمن ابوجليد

 منى بنت خالد بن شويشان الحربي

 موده بنت عبدالله بن سعد الماضي

 مي بنت غازي بن براهيم العصيمي

 ناريمان بنت خالد بن سليمان ابوالسعود

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه
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 كيمياء حيويه
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 كيمياء حيويه
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التخصصاإلسم
 نورة بنت خالد بن حمد الزهيري

 نوره بنت ابراهيم بن محمد العرف

 نوره بنت محمد بن عبدالرحمن البقعي

 هاجر بنت احمد بن سعد المحارفي

 هدى بنت علي بن حسين الربيع

 هال بنت محمد بن ناصر العجمي

 هنادي بنت رجاء بن مقبل المطيري

 هياء بنت حسن بن عبدالله المقرن

 افراح بنت منصور بن محمد العواد

 ريهام بنت فهد بن حمد الفراج

 منيره بنت ناصر بن عبدالله الغنيم

 هاله بنت فهد بن سعد المنصوف

 أروى بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الشايقي

 اشواق بنت محمد بن حضرم العنزي

 افنان بنت صالح بن عبدالعزيز المزروع

 الجوهره بنت سعد بن خلف القثامي

 امل بنت علي بن محمد عاتي

 امل بنت ناصر بن عبدالله البكر

 بشائر بنت سعود بن نصرين السهلي

 ساره بنت ضيف  الله بن غانم الحربي

 سعاد بنت محمد بن احمد الفيفي

 سالم  حابس  محمود الحاليقه

 عهود بنت عبدالعزيز بن راشد العتيق

 فاطمه بنت علي بن محمد العرياني

 منيره بنت هزاع بن حسن القحطاني

 هدى بنت عبيد بن هالل العنزي

 وجدان بنت ظافر بن خازم الشهري

 وضحى بنت مبارك بن مناحي الدوسري

 امنه بنت جابر بن محمد حلل

 دالل بنت محمد بن عايش البقمي

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه
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 كيمياء حيويه
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التخصصاإلسم
 فاطمة  الساسي  علي فننة

 مرام بنت الفي بن سعود العتيبي

 وجدان بنت سعيد بن حمود الشمري

 حسناء بنت مسفر بن علي الوادعي

 حنين بنت احمد بن محمد العتيبي

 روان بنت عبدالله بن محمد العلوال

 نداء بنت عبدالله بن عبدالرحمن ابابطين

 والء  عبدالله  فؤاد اسميطة

 حصه بنت محمد بن سعيد بالعبيد

 رشا بنت يوسف بن علي اليوسف

 ليلى بنت سعد بن عايد ال جعفر الشمري

 اشواق بنت غريب بن محمد الشامري العجمي

 كوثر بنت نواف بن نغيمش الحربي

 مرام بنت حمد بن علي الشويمي

 العنود بنت رباح بن سعد الحربي

 خلود بنت ذعار بن مجري العتيبي

 فدوى بنت مضحي بن ميثان العنزي

 لينه بنت سليمان بن عبدالرحمن النصيان

 مالك بنت سليمان بن عبدالله العقيل

 نجود بنت محمد بن الفي المطيري

 نوره بنت عبدالله بن ناصر الكثيري

 نوف بنت فهاد بن عبدالله الزامل

 االء بنت ابراهيم بن فهد المساعد

 عائشة بنت عايد بن عجاج العنزي

 عائشة بنت علي بن عبدالرحمن القحطاني

 هنادي بنت مبارك بن سعد ال عتيق

 وفاء بنت نافع بن علي العنزي

 يسرى بنت محمد بن علي القحطاني

 افنان بنت ناصر بن عبدالرحمن الهذيلي

 آالء  عبدالعزيز  اسماعيل ابوحسين
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التخصصاإلسم
 آالء بنت ناصر بن محمد العتيق

 العنود بنت فيصل بن عبدالرحمن الدوسري

 العنود بنت محمد بن عبدالله بن دهيش

 الهام بنت صالح بن علي الزهراني

 امل بنت جابر بن رده المالكي

 امل بنت عبدالله بن محمد البديع

 ايمان بنت محمد بن علي العمري

 خوله بنت صالح بن عبدالعزيز االدغيم

 رهام بنت محمد بن عيسى الهديان

 روان بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد

 روان بنت عبدالله بن مسعود الحقباني

 ساره بنت عايض بن بادي العتيبي

 سناء بنت صياد بن فدعوس الجبلي

 ضحى بنت فوزي بن مفتاح سعد

 عائشه بنت سالم بن سعدون السعدون

 غاده بنت عمر بن عويض المزيني

 غزيل بنت ناصر بن حمود الطريقي

 لولوه بنت محمد بن راشد بن طلحه

 مريم  شتيوي  حسين العنزي

 منال بنت ابراهيم بن صالح نصيف

 منى بنت سامي بن علي حملي

 منيره بنت فؤاد بن سليمان الجميعه

 منيره بنت محمد بن عبدالعزيز القضيبي

 مها بنت مطلق بن عبدالرحمن الدوسري

 موضي بنت غسان بن احمد البشر

 مي بنت عبدالرحمن بن محمد العمرو

 نهى بنت عبدالعزيز بن ناصر العجالن

 نورة بنت محمد بن شري المقاطي

 نورة بنت مفرس بن فارس البقمي

 نوره بنت عبدالله بن ناصر ال عمير
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التخصصاإلسم
 هديل بنت عبدالله بن عبدالهادي المري

 هياء بنت ناصر بن سعد بن كليب

 المسار العام

 المسار العام

م
121

122

215



العلوم كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ 

216



التخصصاإلسم
 أثير بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجديعي

 اروى  صالح  سالم بازغيفان

 اسرار بنت عبداالله بن عبدالله بن محياء

 اسماء بنت مسعد بن بركه المطيري

 اكرام بنت حمزه بن عبدالله هوساوي

 البندري بنت مشعل بن سلطان البقمي

 أمنه بنت محمد بن فياض العنزي

 ايالف  عبدالله  احمد بافيل

 بشائر بنت عبدالعزيز بن حبيب السلمي

 بشاير  سعيد  عمر بارضيم

 تغريد بنت محمد بن عبدالله العريني

 جميله بنت محمد بن ابراهيم المسلم

 حنان بنت سعد بن سعيد الغامدي

 دنيا بنت عبدالله بن حامد الزهراني

 روان بنت عبدالرحمن بن محمد العامر

 ريم بنت صالح بن ابراهيم المهنا

 ريم بنت ناصر بن محمد العتيبي

 زينب بنت هاشم بن ابراهيم فالته

 ساره بنت عيد بن حميدان المطيري

 سلمى  احمد  عبدالقادر محروس

 سهام بنت احمد بن عبدالله الشاردي

 عبير بنت فؤاد بن محمد قفاص

 غاده بنت عبدالله بن عبدالعزيز العمرو

 غزوى بنت وغش بن فيحان البقمي

 فاطمه بنت معدي بن ناصر البقمي

 لمياء بنت فهد بن عبدالعزيز الكلثم

 لينه  عبدالرحمن  نجيب كلبون

 مريم بنت محمد بن عبود الدوهان

 مشاعل بنت وحيد بن فرج الفهد

 منال بنت ساير بن شعوان الحربي

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه

 كيمياء حيويه
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التخصصاإلسم
 مها بنت عبدالله بن محمد األصقه

 نجالء بنت سعود بن محيا الحربي

 نجود بنت مبارك بن عوض الصيعري

 نوره بنت خالد بن محمد الموسى

 نوره بنت ناصر بن عبدالله الرعوجي

 هاجر بنت عيسى بن محمد الطيران

 وديان بنت محمد بن عبدالله الوشمي

 أميره بنت ثامر بن علي العتيبي

 دعاء  احمد  رشيد العكيلي

 غاده بنت صالح بن ابراهيم العسيمي

 مشاعل بنت رصد بن مسلط العتيبي

 منى بنت صالح بن ابراهيم الغفيص

 منيره بنت عايض بن شعيل القحطاني

 مها بنت رصد بن مسلط العتيبي

 بدور بنت ضيف  الله بن عواض المطيري

 حصه بنت علي بن محمد الحوشان

 حنان بنت فايح بن مزيد العتيبي

 زهراء بنت جعفر بن علي الساده

 زهراء بنت عبدالله بن احمد القرني

 ساره بنت ظافر بن عويد القحطاني

 شهد بنت خالد بن ناصر الشعيل

 غاليه بنت سفر بن مسفر العديني

 فاطمه بنت ابراهيم بن علي العقيفي

 فريده بنت حسين بن محمد االسمري

 منى بنت عويضه بن عبدالله الجفارين

 نورة  محمد  ناصر الكثيري

 نوره بنت احمد بن يزيد الفيفي

 نوف بنت عبدالله بن عبدالرحمن الحوطي

 العنود بنت محمد بن عبدالرحمن ابوبكر

 ثرياء بنت سعد بن محمد الدوسري

 كيمياء حيويه
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التخصصاإلسم
 حنان بنت ابراهيم بن عبدالرحمن العطر

 ساميه بنت علي بن مصلح القرني

 عبير بنت محسن بن محسن الحارثي

 منال بنت عبدالله بن محمد العتيبي

 ابتهال بنت سعد بن عبدالعزيز العجيري

 أمجاد بنت سفر بن ساعد الغامدي

 خوله بنت عبدالرحمن بن عبدالله العبداللطيف

 رحاب بنت متروك بن غنيم الشمرى

 روان بنت صالح بن سليمان الثويني

 ريم بنت خالد بن عبدالرحمن النصرالله

 سلطانه  عوض  محمد احمد

 سلمى بنت عبدالله بن ابراهيم السهيل

 شذى  محمد  خالد شاهين

 فايزة بنت يحيى بن عايض الشهراني

 نوره بنت راشد بن عبدالله العسيالن

 أسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين

 اشواق بنت سعود بن صنهات العتيبي

 خزنه بنت حمود بن رحيل الشمري

 دالل بنت محمد بن راشد السلولي

 دالل بنت موهق بن عايض المطيري

 ساره بنت عيد بن علي الحربي

 هيفاء بنت عايض بن حمود العصيمي العتيبي

 منيره بنت زيد بن سعد الدغيم

 نورة بنت عبدالله بن محمد البليهي

 جواهر بنت عوض بن محمد القرني

 اثير بنت فاضل بن عبدالله العنزي

 اشواق بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الشبري

 اضواء بنت راشد بن محمد المسعري

 افنان بنت سيف بن ضرمان آل عنيزان

 العنود بنت ناصر بن سليمان القضيب

 رياضيات

 رياضيات

 رياضيات

 رياضيات

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 فيزياء

 رياضيات
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 رياضيات

 رياضيات

 رياضيات

 فيزياء

 فيزياء

 نبات/أحياء دقيقه

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام
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التخصصاإلسم
 اماني بنت مخلد بن غالب الحارثي

 أماني بنت مشبب بن عوض األحمري

 أمجاد بنت عواض بن عوض الحربي

 بشاير بنت شايع بن ابن سعيد القحطاني

 جوهره بنت صالح بن عبدالعزيز بن حسين

 خلود بنت عبدالله بن عمر الخطيب

 رنا بنت احمد بن ناصر المعيبد

 رنا بنت وهيبي بن ركف الركف

 ساره بنت فهد بن محمد الحمدي

 ساره بنت محمد بن ابراهيم الخليفي

 فاطمه  محمد  عبدالله بكران

 فايزة بنت مفرس بن ماجد السميري

 فتون بنت حسين بن ابراهيم الصغير

 ليلى بنت علي بن شوعي الكعبي

 مريم  خليف  دبوس الشمري

 منى بنت محمد بن احمد زائري

 موضي بنت سعدي بن مدهاس الرشيدي

 موضي بنت عبدالله بن علي الضويان

 نوال بنت سعدون بن عبدالله العتيبي

 نوره بنت سلمان بن عبدالله بن شديد

 نوره بنت عبدالسالم بن خالد الدباس

 نوره بنت محمد بن عايض القحطاني

 هدى بنت خالد بن عبدالرحمن النصرالله

 هند بنت صالح بن ابراهيم الحويل

 هياء بنت ممدوح بن عبدالرحمن العمار

 وجدان بنت عبدالرحمن بن حسن آل جبعان

 افنان بنت سعيد بن عبدالله بن عبدالسالم

 ربى بنت عبدالله بن محمد الغمالس

 فاطمه بنت منير بن عبدالرحمن العتيبي

 ليلى بنت فواز بن ابراهيم القعيط

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام

 المسار العام
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التخصصاإلسم
 مشاعل بنت عبدالله بن وحدان الرشيدي

 منى بنت فواز بن رثعان الخالدي

 نادين بنت سعيد بن علي القحطاني

 المسار التطبيقي

 المسار التطبيقي

 المسار التطبيقي
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التخصصاإلسم
 العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالله السيف

 اماني بنت احمد بن هزاع الشمراني

 امل بنت غالب بن ثابت عبدالله

 جنان بنت حامد بن حمد الغنام

 خيريه بنت محمد بن حسين ناصري

 روان بنت حمد بن محمد الصايغ

 صيته بنت محمد بن عبدالله المنيف

 غاده بنت محمد بن على بن سويد

 فاطمه بنت علي بن عبدالكريم المسلم

 مالك بنت خالد بن ناصر العشيوي

 منيره بنت سعد بن عبدالله الحماد

 نورة بنت محمد بن حمد الجوهر

 نوره بنت خالد بن سعود آل سعود

 ابتسام بنت محمد بن سليمان البسام

 اثير بنت سعد بن عبدالرحمن الزنيتان

 اسماء بنت ظافر بن عائض القرني

 اشواق بنت فائز بن مشعل االحمري

 االء بنت ابراهيم بن محمد رشاد

 العنود بنت عبدالله بن سليمان الرشودي

 أمنه بنت ابراهيم بن احمد الشريف

 بشاير بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المويهان

 بلقيس بنت صالح بن جريذي الجهني

 داليا بنت عبدالرحمن بن محمدنور كلنتن

 رامه  محمد  هيثم عاشوري

 رنا بنت خالد بن ابراهيم الدخيل

 زهراء بنت عالء بن صالح عبدالجبار

 ساره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العبيداء

 شهيره بنت فايز بن محمد العنزي

 صفاء  جبريل  علمي موسى

 غاده بنت عبدالرحمن بن رشيد بن مجلي

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى
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 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 علوم صحة المجتمع -تعليم صحى

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية
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التخصصاإلسم
 فرح  احمد  عامر البقاعي

 لينه بنت فهد بن عبدالله الفالج

 مرام  علي  سويد العوبثاني

 مرام بنت محمد بن حشاش العنزي

 مريم بنت علي بن صالح المحيسن

 مشاعل بنت صالح بن مصلح العتيبي

 منال بنت عبدالعزيز بن ابن عبدالله الغامدي

 منال بنت عبدالعزيز بن محمد الخنيزان

 مها بنت عياد بن مساعد العتيبي

 نجالء بنت سليمان بن عبدالله العمرو

 نهى بنت عبدالله بن علي الفالج

 نوره بنت قاسم بن محمد المزروع

 نوف بنت محمد بن ظافر الشهري

 هنا بنت مساعد بن احمد الصائغ

 اثير بنت فهد بن احمد النخيالن

 اسراء بنت ابراهيم بن نديم زاهد

 اسرار بنت حمد بن حمود الرشيدي

 افنان بنت عبدالرحمن بن محمد القاسم

 العنود بنت عبدالرحمن بن سعد ال سعود

 الهنوف بنت وليد بن عبدالعزيز الزهير

 أماني بنت مازن بن محمد عقيل

 امل بنت هارون بن سعيد يحيى

 انفال بنت محمد بن عبدالعزيز التميمي

 خلود بنت خالد بن عبدالعزيز الدخيل

 خلود بنت عبدالعزيز بن صالح الجري

 داليا بنت زهير بن عبدالله غريبي

 دينا بنت حسان بن ياسر عبدالفتاح

 رزان بنت عبدالله بن عبدالعزيز الرويس

 رنيم بنت صالح بن محمد النويصر

 رهام بنت علي بن محمد الجمعه

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية

 التغذية السريرية
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التخصصاإلسم
 روزانا بنت عبدالله بن محمد الحربي

 ساره بنت بكر بن سعد ابوبكر

 ساره بنت سليمان بن محمد الداود

 ساره بنت عبدالعزيز بن صالح بنيان

 ساره بنت فهمي بن مكي فالوده

 ساره بنت محمد بن حسن الصائغ

 سلمى بنت سعود بن فائز السبيعي

 شروق بنت عبدالله بن ابراهيم الجدعان

 شوق بنت علي بن حسين الخالدي

 عبير بنت سعد بن هواش العنزي

 غاده بنت سليمان بن محمد القبالن

 غاده بنت محمد بن حمد المنيع

 فاطمة بنت علي بن سليمان الرفاع

 فاطمه بنت عباس بن نبي جان منصور

 لطيفة بنت احمد بن عبدالعزيز آل سعود

 لمى بنت حسين بن محمد القحطاني

 لمى بنت عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم

 لميس  نبيل  سامي النابلسي

 لولوه بنت نزار بن حسين الصالح

 مريم بنت خالد بن عبدالله السماعيل

 مشاعل بنت عبدالله بن سفر الغامدي

 منار بنت رشيد بن علي الرشيد

 منال  حفظ الله  صالح يحيى

 منال بنت عبدالله بن محمد الهدياني

 موضي بنت محمد بن خالد الدخيل

 نجالء بنت محمد بن ابراهيم االحيدب

 نوره بنت محمد بن الحسن حميدالدين

 نوف بنت مشبب بن ناصر القحطاني

 هاجر بنت ممدوح بن سعد ابوالسعود

 هبه بنت محمدجمال بن واصل ناصر

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه
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التخصصاإلسم
 هديل بنت عبدالعزيز بن عبدالله النجران

 وجدان بنت سليمان بن محمد الحسياني

 وضحى بنت ضيدان بن محمد السبيعي

 اشواق بنت صالح بن محمد القحطاني

 أشواق بنت فهد بن بدر العتيبي

 افنان بنت فيصل بن عبدالله المالكي

 ايمان بنت خليف بن سمير العنزي

 ديمه بنت عبداالله بن محمد الدخيل

 رشا بنت عبدالرحمن بن عبدالله الفريح

 عهود بنت علي بن احمد فقيهي

 فاطمه بنت عبدالرحمن بن حسن الشهري

 مرام بنت عبدالله بن سعيد الجابري

 مريم بنت أنور بن عبدالوهاب محمد حسين

 مشاعل بنت صالح بن نافع المخلفي

 مي بنت سعد بن احمد العيسى

 مي بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن محارب

 ميعاد بنت صالح بن معاذ المعيوف

 نهى بنت عبدالعزيز بن سعود الزعاقي

 هبه  لطف  احمد العواضي

 هند بنت عبدالرحمن بن غنام الغنام

 هياء بنت عبدالعزيز بن سعود المقبل

 هيفاء بنت ابراهيم بن عبيد المفرجي

 هيفاء بنت عقيل بن عبدالله العقيل

 ابرار بنت منصور بن سليمان الحركان

 اروى بنت محمد بن عبدالله القصير

 آالء بنت الفي بن فاضل الشمري

 انتصار بنت مخلد بن طلق المطيري

 ساره بنت محمد بن شبيب الزعبي

 سلمى بنت مطر بن ناشي الشمري

 سميه بنت عبدالرحمن بن محمد الزهراني

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 علوم المختبرات االكلينيكيه

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 رعاية االسنان

 بصريات

 بصريات

 بصريات

 بصريات

 بصريات

 بصريات

 بصريات

م
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

226



التخصصاإلسم
 عبير بنت محمد بن منصور الغفيلي

 لمى بنت سعود بن محمد السبيعي

 لولوه بنت احمد بن سليمان الشبل

 لينه بنت حسين بن حمزه شراره

 مرام بنت عائد بن جريبيع البلوي

 مرام بنت على بن فهد المنقور

 موضي بنت ثامر بن ناصر بن غشيان

 موضي بنت سعود بن عبدالوهاب ابابطين

 موضي بنت مفضي بن االملح العنزي

 نجود بنت محمد بن حمد المقبل

 نهله بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم العليط

 نورا بنت سليمان بن صالح الفالح

 نوف بنت حجاج بن خلف الحربي

 هديل بنت احمد بن عبدالرحمن القرين

 وجدان بنت علي بن سعيد بن ملحه

 وفاء بنت عبدالله بن فهد اليحيى

 ابرار بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الصبيحي

 العنود بنت سعد بن عبدالعزيز الطمره
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التخصصاإلسم
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 مشاعل بنت نفجان بن محمد النفجان

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات
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التخصصاإلسم
 منال بنت فالح بن غدير الشمري

 منى بنت خالد بن محمد الصالل

 منيره بنت عائض بن زايد البقمي

 منيره بنت عبدالله بن حمد بن نمشان

 ميمونه بنت عبدالرحمن بن ابراهيم العوله

 نجود بنت عيسى بن براهيم العيسى

 ندى بنت تركي بن مرزوق المطيري

 ندى بنت علي بن صالح الصويغ

 نوره بنت جاسم بن عبدالكريم الديحان

 نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالله الهران

 نوف بنت عبدالرزاق بن سلوم السلوم

 هبه بنت عبدالله بن احمد الغامدي

 هنوف بنت صالح بن محمد القويفلي

 وجدان بنت بدر بن سعود البدر

 وصال بنت هاشم بن غيث بركات الهاشمي االمير

 اروى بنت سعد بن محمد الرميح

 اشواق  حسن  حسين جعفر

 اللولو بنت منصور بن صالح بن ريحان

 حنين بنت خالد بن احمد عقيالن

 روان بنت ابراهيم بن مصلح السرحاني

 روان بنت عبدالرحمن بن حمد السحيم

 ريم بنت تركي بن ليلي العنزي

 ساره بنت ناصر بن حمد البقيه

 عائشة بنت عبدالله بن محمد العبداللطيف

 نجد بنت غليفص بن وعالن الدوسري

 ندى بنت عبود بن سعيد العي

 نوره بنت باسل بن عبدالقادر المكينزي

 وفاء بنت جايز بن جزاء الحربي

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن
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علوم الحاسة والمعلوماخ كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/341ھـ 
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التخصصاإلسم
 اسماء بنت محمد بن صغير العتيبي

 البتول بنت احمد بن عبدالعزيز الحديبي

 بيان بنت عبدالمنعم بن احمد بورقه

 حصه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخلف

 حنان بنت بخيت بن مرضي الدوسري

 ريم بنت عبدالله بن صالح العامر

 سارة  سعيد  كرامه مخاشن

 سجى  سليمان  موسى شيخ العيد

 سميره  سعيد  عبدالكريم بيزار

 عبير بنت ابراهيم بن علي الحصيني

 عبير بنت عبدالعزيز بن احمد الدهش

 منيره بنت عبدالعزيز بن محمد السحيباني

 منيره بنت موفق بن سعود السديري

 نورة بنت موفق بن سعود السديري

 هند بنت عبدالرحمن بن محمد بن عجالن

 ابرار بنت عبدالعزيز بن عبدالله الوشيقري

 اريج بنت محمد بن عبدالرحمن البرية

 اسماء بنت عبدالوهاب بن سليمان ابوهالل

 اسماء بنت مشعل بن عوض الحربي

 اسيه  سالم  سعيد بامعيبد

 افنان بنت جلوي بن محمد القحطاني

 افنان بنت محمد بن عبدالعزيز العسكر

 البتول بنت عادل بن عبدالله الرميح

 العنود بنت عبدالرحمن بن على ابوشنان

 العنود بنت عبدالمحسن بن سعد السديري

 الهنوف بنت محمد بن عبدالعزيز الدعيلج

 امل بنت أحمد بن ناصر خرمي

 أمل بنت مشبب بن عوض األحمري

 انوار بنت منور بن ركيان الروقي

 ايمان بنت عبدالعزيز بن محمد العرفج

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات
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التخصصاإلسم
 بدور بنت محمد بن عبدالمحسن الحربي

 بسمه بنت احمد بن عبدالله المشاري

 تغريد بنت سعيد بن صالح العمري

 تهاني بنت محمد بن جحيدل المطيري

 خلود بنت عبدالله بن صالح الكثيري

 خلود بنت مشوح بن خالد المطيري

 دعاء بنت يحي بن محمد حكمي

 ديما بنت سليمان بن عبدالعزيز اليحي

 دينا بنت صالح بن عبدالله البسام

 رزان بنت عبدالرحمن بن عبدالله الحجي

 رنا بنت علي بن عبدالله العمر

 روان بنت محمد بن عبدالكريم المحيميد

 روضه بنت عبدالله بن عباس ابوهاشم

 ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل عبدالكريم

 ساره بنت عبدالله بن راشد االحمري

 ساره بنت ناصر بن محمد العصفور

 سميره  جعفر  عايض لرضي

 سهام بنت مشعل بن سناح العتيبي

 شدى بنت محمد بن عبدالله العضاضي

 شوق بنت حسن بن خالد العتيبي

 عهود بنت علي بن يحي حكمي

 عهود بنت مشعل بن عقيالن الحربي

 عهود بنت معجب بن سعيد الزهراني

 غيداء بنت عبدالله بن شايح العنزي

 فاطمه بنت حسين بن ناصر القحطاني

 فاطمه بنت عبدالله بن ابراهيم الراشد

 لمياء بنت حامد بن محمد الطويرقي

 مرام بنت عبدالرحمن بن سعد الخريصي

 مروة بنت عبدالرحمن بن سعود المجيش

 منى  منير  موسى زياده

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات
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  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات
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التخصصاإلسم
 منى بنت حمد بن ثامر الشهراني

 منى بنت عبدالعزيز بن محمد النعيم

 منيرة بنت محمد بن عبدالله العوض

 مها  صالح  طالب الكثيري

 مي بنت ابراهيم بن جميل عارف

 ناديه بنت نايف بن دخيل العصيمي

 ندا بنت حسن بن حمود العلياني

 نورة  صالح  محمد المعلم

 نوره بنت سعد بن محمد العتيبي

 هاجر بنت عبدالله بن محمد العبد الرحمن

 هديل  يوسف  علي الريمي

 هنا بنت احمد بن عبدالله المشاري

 وجدان بنت عبدالرحمن بن محمد التميمي

 وجدان بنت عبدالله بن عبدالرحمن الدويش

 وعد بنت نصار بن عبدالله الثقفي

 ياسمين بنت رياض بن عبده التجار

 البتول بنت عساف بن علي الحواس

 المها بنت عدنان بن علي المالكي

 اماني  عمر  عبدالله العامري

 امل بنت عبدالعزيز بن محمد العساف

 بسمه بنت حسن بن احمد الحازمي

 بشائر بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحسينان

 رشا بنت عبدالله بن مزيد الحربي

 روابي بنت عبدالله بن سعد الشريف

 سارة بنت عبدالعزيز بن محمد السند

 ساره بنت عبدالرحمن بن محمد الحزيمي

 سمية بنت ناصر بن عبدالعزيز المطلق

 شهد بنت محمد بن احمد االلمعي

 صفاء  عبدالرحيم  ياسين ابو االسرار

 لمياء بنت عبداللطيف بن عبدالرحمن العوين

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  إدارة البيانات

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن
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  الشبكات واألمن
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التخصصاإلسم
 مالك بنت خالد بن عتيق المطيري

 مي بنت عبدالله بن عبدالرحمن المطيري

 نجالء بنت محمد بن عبدالله الداوود

 نجود بنت عبدالعزيز بن سعد ال تويم

 نوره بنت راشد بن صالح الشامري

 هديل بنت جابر بن ابراهيم بن جابر

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن

  الشبكات واألمن
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الطة كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 نوره بنت ناصر بن عبدالله الراجحي

 احالم بنت محمد بن دبسان المعاوي

 اروى بنت ابراهيم بن عبدالله الضحيان

 اروى بنت عمران بن جمال المدني

 اريج بنت راشد بن محمد القحطاني

 اسماء بنت احمد بن حمزه بديوي

 أسماء بنت صالح بن سليمان الحديثي

 اسماء بنت محمد بن جاسر الماضي

 اسماء بنت ناصر بن محمد العقيل

 اسماء بنت يوسف بن سعود الخيبرى

 افنان بنت عبدالعزيز بن فهد المغيصيب

 افنان بنت محمد بن عبدالله التميمي

 االء بنت مانع بن محمد االحمري

 البتول بنت علي بن محمد العماري

 الجوهره بنت ناصر بن ابراهيم الرشودي

 العنود بنت ذياب بن سليم كحيل

 العنود بنت محمد بن عبدالله القريني

 العنود بنت محمد بن هواش العنزي

 المها بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز القباني

 اماني بنت فهد بن عبدالله الثوينى

 امجاد بنت محمد بن عبدالمحسن التركي

 امنه بنت طلعت بن حسن بالجون

 اميرة بنت ناصر بن جبر الجبر

 انمار بنت مزيد بن سليمان المزيد

 انوار بنت سلمان بن حسن المليحي الشهري

 ايمان بنت عبدالرحمن بن عبدالله الرشيدي

 ايمان بنت موفق بن شفيق الشريف

 بدراء بنت عبدالرحمن بن إبراهيم محارب

 بدور بنت ايمن بن احمد طيب

 بدور بنت حسن بن احمد ال قدره

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة
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التخصصاإلسم
 تمارا بنت يوسف بن ابراهيم الحبيب

 تهاني بنت عبدالله بن احمد عقيالن

 جود بنت عبدالعزيز بن عبدالله المسعود

 حمده بنت محمد بن شيخ باوزير

 حنان بنت محمد بن عبدالله الحارثي

 حنين  صالح  جعفر العويني

 حنين  فوزي  علي عمله

 خلود بنت عبدالرحمن بن عبدالله الشويرخ

 دانيه بنت محمدرضوان بن محمدعرفان عرفه

 دنى  هاشم  احمد بركه

 ديمة بنت حسن بن محمد ابوعيش

 دينا بنت صالح بن عبدالعزيز الكحيمي

 رؤى بنت طالل بن اسعد السجان

 رفيف بنت عصام بن حسين مطر

 رنا بنت عبدالله بن حمد آل الشيخ

 رنا بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الخليف

 رنا بنت محمود بن محمد الطحان

 رهام بنت سالم بن سلمان الحناكي

 رواء بنت كامل بن محمود فطانى

 روان بنت عبدالله بن حمد آل الشيخ

 زينه بنت زهير بن يوسف الهليس

 سارة بنت ابراهيم بن زيد حسين

 ساره بنت زياد بن زهدي محاسن

 ساره بنت سعود بن حمزه الحربي

 ساره بنت مأمون بن عبدالله المنيف

 سمية بنت علي بن عبدالرحمن العمري

 شهد بنت عبدالرحمن بن حسن الشهري

 شهد بنت محمد بن سليمان الرويشد

 شهد بنت محمد بن ناصر االشقر

 شوق بنت ابراهيم بن عبدالله العقيل

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة
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التخصصاإلسم
 عبير بنت صدقه بن حسن علوي

 عبير بنت عبدالهادي بن حسن الحيزان

 عفاف بنت عبدالمجيد بن سعود رخيص

 غاده بنت نواف بن نايف المطيري

 فاطمة  محمد  راشد الخشرم

 فاطمة بنت عبدالوهاب بن حضرم الشهراني

 فاطمه بنت عساف بن علي الحواس

 فاطمه بنت محمد بن حسن آل قواحمد

 الرا بنت عبدالله بن علي النملة

 مرام بنت محمد بن عبدالله الحمد

 مروج بنت محمد بن حسن اللبان

 مروه بنت مازن بن ابراهيم حسونه

 مشاعل بنت يحيى بن صالح الطويرقي

 مناهل بنت احمد بن محمد االنصاري

 منيره بنت عبدالله بن محمد القاسم

 مها بنت محمد بن علي آل بالحارث

 موضي بنت عبدالعزيز بن عبدالله العقيل

 مي بنت صالح بن سودان الشلوي

 ميثاء بنت على بن حمود الموسى

 نجد بنت عبدالرحمن بن راشد الشمالن

 نجالء بنت جمال بن جزاء العتيبي

 نجالء بنت علي بن ابراهيم الغبان

 نجود بنت رياض بن محمد الهجن

 نضار بنت عبدالعزيز بن راشد العبيدي

 نورة بنت ابراهيم بن محمد الرقيعي

 نوره بنت خالد بن محمد السيف

 نوره بنت عبدالله بن صالح الصييفي

 نوره بنت عبدالله بن محمد ال كلثم

 نورهان  أبو بكر  فتحي الشماع

 نوف بنت عبدالخالق بن محمد الزندي

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة
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 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة
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التخصصاإلسم
 نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالله الثابت

 نوف بنت فيصل بن عبدالكريم الساعاتي

 هديل  رعد  عبدالجبار الزهير

 هال بنت محمد بن ضيف  الله القويعي

 هال بنت منيف بن علي العتيبي

 هند بنت سعد بن بركات العتيبي

 هند بنت محمد بن عبدالرحمن مجلي

 وجدان بنت صالح بن ابراهيم المهنا

 والء بنت عبدالحفيظ بن اعمر الشيناوي

 أمل بنت علي بن ناصر السلطان

 تهاني بنت سالم بن سعد الحربي

 رابعه بنت احمد بن عبدالرحمن الشوشان

 ساره بنت مساعد بن محمد العشيوي

 ساره بنت هشام بن اسماعيل سمرقندي

 هيفاء  فيصل  سعيد لرضي

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة

 طب وجراحة
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طة األسنان كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 احالم بنت مخلد بن غنيمان المطيري

 اديم بنت سليمان بن عبدالله العوفي

 ارام بنت مشبب بن محمد الشهري

 أروى بنت علي بن صديق الحكمي

 اريج بنت حسين بن محمد مختار

 اسيل بنت خالد بن فهد الحسن

 االء بنت سعود بن حاسن العوفي

 االء بنت محمد بن ابوبكر الصافي

 االء بنت محمد بن غرم الله الغامدي

 امل بنت محمد بن ناصر العوهلي

 ايمان بنت ابراهيم بن عبدالعزيز ابوعبيد

 بشائر بنت عبدالله بن سعيد بني علي

 بشاير بنت حسين بن علي باراس

 جوزاء بنت حمد بن أحمد الفراج

 حصة بنت سليمان بن علي الرجيعي

 دعاء بنت عبدالحكيم بن طالب عبيدالله

 دالل بنت سعود بن عبدالله الضبيب

 ديما بنت بندر بن مسعد المطرفى

 رزان بنت عبدالعزيز بن يوسف ابابطين

 ريم بنت سالم بن صالح رباع

 سارة بنت ابراهيم بن عبدالله البابطين

 ساره بنت ايمن بن محمد المدنى

 ساره بنت صالح بن عبدالله الفدا

 شمس بنت عبدالله بن مانع التويم

 علياء بنت محمد بن صالح الدوهان

 غاده بنت سعد بن مطلق الحربي

 فائزة بنت بالل بن عزيز العمري

 لجين بنت خالد بن سعد المرشد

 لميا بنت صالح بن ناصر البالع

 ليلى بنت سعد بن عبدالعزيز المفلح
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التخصصاإلسم
 مرام بنت عبدالعزيز بن علي العقالء

 مريم بنت سمير بن علي بافقيه

 مالك بنت عبدالله بن محمد الدوسري

 منال بنت فيصل بن عبدالعزيز القاضي

 نجالء بنت محمد بن علي عنزان

 نهى بنت محمد بن ناصر الدوسري

 نوره بنت عبدالحكيم بن عبدالمحسن الماضي

 نوف بنت ابراهيم بن عبدالعزيز السبتي

 هنادي بنت يحي بن علي ابو شريفه

 وجدان بنت عبدالله بن ناصر القصادى

 وداد بنت صالح بن عبود السوقي

 طب أسنان عام
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التمزيض كليح
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التخصصاإلسم
 ابتسام بنت نجر بن مقعدام العتيبي

 احالم بنت محمد بن علي طيب

 اروى بنت صالح بن علي السلطان

 أروى بنت عبدالله بن سليمان الحربي

 أرياف بنت ناصر بن مدالله الحامد

 أفراح بنت عبدالله بن محمد بن متين

 أفنان بنت حجاج بن علي الرويلي

 العنود بنت سالمه بن شطي العنزي

 اماني بنت حميد بن مرعيد العنزي

 أماني بنت يحي بن بشير الجوش

 امثال بنت نواف بن حماد العنزي

 امل  محمد  موسى يوسف

 أميره بنت مشعل بن شامان العتيبي

 ايمان بنت ثنيان بن محمد الزيادي

 ايمان بنت رافع بن علي الشهري

 ايمان بنت نايف بن دحيم العتيبي

 بدور بنت عبدالعزيز بن صالح الخزيم

 بشاير بنت عطيه بن عامر المطيرى

 بشاير بنت عوض بن فالح الشهراني

 بيان بنت متعب بن مريزيق القميشي

 تهاني بنت محمد بن أحمد الغامدي

 ثنوء بنت ناجي بن عائض الشهراني

 جواهر بنت صالح بن عبدالرحمن بن زيد

 خلود بنت فيصل بن ضاوي الشيباني

 خلود بنت مطلق بن ابن سعيد العصيمي

 رقيه بنت حسن بن عبدالعزيز الحسن

 روان بنت خالد بن عتيبي العتيبي

 زينب بنت على بن جبران خرمي

 ساره بنت حسين بن علي كعبي

 ساره بنت ناصر بن عبدالعزيز بن عتيق
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التخصصاإلسم
 سمر بنت ناصر بن عبدالله الشهراني

 سميره بنت سعيد بن مترك العصيمي

 شيخه بنت رشيد بن علي بن موزان

 شيخه بنت سلطان بن مسعود اليحيى

 صافيه بنت سعود بن محمد المري

 صباء بنت علي بن مرزوق الدوسري

 عائشه بنت فهد بن محمد العجمان

 عزيزه بنت عبدالرحمن بن محمد الشهري

 عهود بنت علي بن محمد صرخي

 فاطمة بنت حسين بن محمد هزازي

 مثايل بنت عبدالرحمن بن مشوح العنزي

 مرام بنت جمعان بن علي البيشي

 مريم بنت عبيد بن حامد العنزي

 مريم بنت مشرف بن سمير العنزي

 منى بنت ناصر بن منصور البخيت

 مها بنت أحمد بن على المقعدي

 مها بنت عبد بن فانوش العنزي

 مها بنت عيد بن محمد العتيبي

 نوره بنت سعد بن غازي العتيبي

 نوره بنت فرج بن نوار الدعجاني

 نوف بنت حمد بن علي العمران

 هاجر بنت صنهات بن عبدالهادي الدوسري

 هداية بنت عبدالله بن على العتيبي

 هالء بنت عبد الله بن حسن القحطاني

 هناء بنت هليل بن ثنيان العنزي

 هنادي بنت طارق بن سعد الحمود

 هنادي بنت معوض بن علي معوضه

 هند بنت عايد بن خمري العنزي

 هياء بنت عبدالله بن علي الجليفي

 وضحى بنت حمود بن ضاحي الحربي

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام
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 تمريض عام
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 تمريض عام

 تمريض عام
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التمزيض كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ
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التخصصاإلسم
 اشواق بنت علي بن فالح األسمري

 أماني بنت محمد بن عيد العتيبي

 انتصار بنت عبيد بن رحيل العنزي

 بشرى بنت عبيد بن رحيل العنزي

 بلسم بنت غازي بن عبدالمحسن العتيبي

 تركيه بنت ناصر بن سالم الطويل

 تهاني بنت احمد بن عيسى البحراني

 حنان بنت عايد بن مرزوق الشمري

 خلود بنت زابن بن متلع المطيري

 خميسة بنت سالم بن عبدالله اليامي

 ريهام بنت ابراهيم بن يحيى محنشي

 ساره بنت عايد بن سمحان العنزي

 سهام بنت فهد بن محمد المطيري

 عفاف بنت حسن بن بن محمد الجابري

 مدى بنت سعود بن عبدالله الدوسري

 مشاعل بنت محمد بن سعد عبدالله

 منى بنت مناور بن منور المطيري

 موضي بنت حسن بن يحيى يحيى

 نجود بنت محمد بن سعد المطيري

 نوف بنت سعد بن سعيد عبدالله

 هال بنت متعب بن علي الشمري

 آالء بنت متعب بن غانم العنزي

 بدور بنت فهيد بن فيصل الروقي

 بشائر بنت مبارك بن مسلم الشويمان

 حنان  دايس  منادي العنزي

 سدل بنت فيصل بن سعد محمد عمر

 شروق بنت صالح بن حسين آل حية

 شقراء بنت صديق بن محمد عطيفي

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام

 تمريض عام
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والعلوم السياسيحكليح الحقوق 
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التخصصاإلسم
 فرح بنت سليمان بن عبيد العايد

 مرام بنت يحى بن ابراهيم الحازمي

 مها بنت حسن بن عبدالله محارب

 نوره بنت مطر بن فرج العصيمي العتيبي

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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التخصصاإلسم
 ابتهال بنت سعد بن عبدالرحمن العثمان

 ابرار بنت سعود بن محمد آل سليمان

 ابرار بنت عايش بن محمد الشيباني

 ابرار بنت عبدالمحسن بن فهد السيف

 أبرار بنت فواز بن حسن الشهري

 ابرار بنت محمد بن سعيد الشهري

 احالم بنت بدر بن مضحى الرشيدي

 آروا بنت سعيد بن بخيت الزهراني

 اروى بنت عبدالرحمن بن سعيد الغامدي

 اروى بنت عبدالله بن ابراهيم القوسي

 اروى بنت محمد بن بجاد الحربي

 اسماء بنت عائض بن حسين العتيبي

 أسماء بنت عبدالله بن فراج العجمي

 اسيل بنت علي بن صالح العوهلي

 اشواق بنت عابد بن عبدالله الزيادي

 اضواء بنت خالد بن عبدالعزيز الدبيكل

 أفنان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس

 افنان بنت عبدالله بن سعد بن مقرن

 أفنان بنت عبدالله بن محمد الشهيب

 افنان بنت مشعل بن سعود المفقاعي

 أفنان بنت ناصر بن مبارك الدوسري

 االء بنت عبدالله بن محمد البدر

 آالء بنت محمد بن حمد الصائغ

 الجوهره بنت خالد بن حمد العليان

 الجوهره بنت سعود بن عبدالرحمن المقبل

 العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العباد

 العنود بنت عبداللطيف بن ناصر العبدالكريم

 العنود بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحسن

 العنود بنت عبدالمحسن بن عبدالله القضيبي

 العنود بنت نايف بن محمد بن عريعر

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

م
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

261



التخصصاإلسم
 الهام بنت ابراهيم بن صالح الفعيم

 الهنوف بنت علي بن ابراهيم الصغير

 الهنوف بنت محمد بن ابراهيم المقيبل

 الهنوف بنت محمد بن عبدالرحمن السويد
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التخصصاإلسم
 حنان بنت حمد بن سليمان المطوع
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التخصصاإلسم
 ساره بنت خالد بن عبدالله اليوسف

 ساره بنت سلطان بن سليمان الحاذور

 ساره بنت سليمان بن علي الدخيل
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التخصصاإلسم
 غاده بنت عبدالرحمن بن صالح الدسيماني

 غاده بنت عبدالعزيز بن سليمان العثيم
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التخصصاإلسم
 مشاعل بنت عبدالكريم بن عبدالله الصالح

 مالك بنت سالم بن سالم البراق

 منار بنت محسن بن جعيثن الغربي
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التخصصاإلسم
 نوف بنت خالد بن منصور المالك
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التخصصاإلسم
 ابرار بنت احمد بن عوضه الزهراني
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التخصصاإلسم
 أماني بنت دليم بن خازن العنزي

 أماني بنت عبدالله بن علي آل مانع

 امتنان بنت عبدالرحمن بن محمد السويل

 أمل بنت رجاء بن زيدان القحطاني

 امل بنت عبدالله بن عبدالعزيز العثيم

 امل بنت مطني بن بدر الشمري

 اميرة بنت خالد بن محمد الحارثي

 اميره بنت ابراهيم بن سليمان الوابل

 انفال بنت احمد بن صالح الجبر

 أيالف بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

 ايمان بنت حافظ بن جمعة السوداني

 بتول بنت ابراهيم بن حمد ال الشيخ

 بثينه بنت قصي بن عبدالله الحجازي

 بدور بنت صالح بن محمد المعثم

 بدور بنت عبدالحميد بن ناصر العمري

 بسمه بنت سعد بن صالح العطالله

 بشائر بنت محمد بن عبدالله العريفي

 بشاير بنت سلطان بن محمد السعيد

 بشاير بنت على بن زاهر محمد

 بيان بنت عبدالعزيز بن ناصر السليمان

 تهاني بنت محمد بن علي الحبيب

 جواهر بنت عبدالرحمن بن ابراهيم التويجري

 جواهر بنت نفال بن عالي الحارثي

 جوهره بنت خالد بن موسى اليحيان

 حصة بنت على بن عبد الرحمن البكر

 حصه بنت سلطان بن مناحي العتيبي

 حصه بنت عبدالكريم بن ناصر العبدالكريم

 حصه بنت فهد بن حمد الدليمي

 حصه بنت محمد بن عبدالرحمن بن عثمان

 حنان بنت عبدالعزيز بن سالم الرويس

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

م
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

270



التخصصاإلسم
 حنان بنت عبدالعزيز بن سليمان التركي

 حنان بنت عبدالله بن محمد الجريس

 حنان بنت فاحي بن ثايب المطيري

 حنان بنت محمد بن عبدالله األحمد

 حنين بنت صالح بن عبدالله الشثري

 خديجة بنت محمد بن حسين الغنام

 خلود بنت خالد بن محمد الخريف

 خلود بنت خالد بن محمد الفهيد

 خلود بنت محمد بن عواد الحربي

 خولة بنت ابراهيم بن محمد الراشد

 خوله بنت عبدالله بن يحى الزومان

 دانة بنت مناحي بن كميخ المريخي

 دانه بنت محمد بن سليمان الحماد

 دعاء بنت حمد بن عليان العبدالله

 دعاء بنت نبيل بن عبدالرزاق الدالي

 دعد بنت عبدالله بن حمد الشبانه

 دالل بنت وليد بن عبدالله النقيثان

 ديم بنت سعد بن عبدالله الصويان

 ديمه بنت عامر بن محمد آل غرير

 رانيه بنت خالد بن محمد البطحي

 رباء بنت سعد بن محمد الفوزان

 ربى بنت احمد بن محمد السويلمي

 ربى بنت فهد بن عبدالعزيز اليوسف

 رزان بنت رشيد بن عبدالله القعيري

 رسيس بنت منصور بن عجمي منيخر

 رشا بنت الحلو بن هليل العنزي

 رنا بنت سعد بن عبدالله الفواز

 روان بنت بكر بن ملوح القحطاني

 روان بنت سليمان بن عبدالله الشنان

 روان بنت محمد بن عبدالله الداود

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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التخصصاإلسم
 ريم بنت سليمان بن سعد السبيعي

 ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالله القاسم

 ريم بنت محمد بن عبدالله الجالل

 ريم بنت نوري بن طاهر طيب

 ريهام بنت عبدالملك بن سلوم السلوم

 زهره بنت عوض بن مناع المعشي

 ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز السيف

 ساره بنت زيد بن محمد العيبان

 ساره بنت عبدالعزيز بن فهد العجالن

 ساره بنت عبيد بن سالم الحربي

 ساره بنت علي بن عبدالله عسيري

 ساره بنت عمر بن عيظه البريكي

 ساره بنت محمد بن عبدالله التالل

 ساره بنت محمد بن عبدالله بن دخيل

 سحر بنت عبدالعزيز بن محمد النغيمشي

 سمر بنت مفرح بن سهيل الجذع

 سمية بنت صالح بن خليفة الدوسري

 سميه بنت علي بن عمر باقازي

 شادن بنت سطام بن حمدان الشيباني

 شذى بنت حمد بن عناد الخالد

 شذى بنت خالد بن ابراهيم الجويزع

 شذى بنت فايز بن سعد العمري

 شذى بنت منصور بن صالح العصيمي

 شيخه بنت حمد بن سعد سلطان

 شيخه بنت محمد بن عبدالعزيز السلوم

 شيماء بنت محمد بن ناصر الشهيل

 صالحه بنت جابر بن احمد النجعي

 صفاء بنت عبدالله بن عيسى الحبيب

 ضحى بنت محمد بن بعيج العنزي

 عائشة بنت عبدالعزيز بن ناصر السبيعي

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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التخصصاإلسم
 عبير بنت احمد بن صالح الدوخي

 علياء بنت ابراهيم بن عبدالعزيز النغموش

 علياء بنت صالح بن ناصر السالمه

 عهد بنت عبدالعزيز بن عبدالله الحميزي

 غدي بنت عوض بن على المويس

 غدير بنت عبدالرحمن بن علي بن عون

 غيداء بنت ابراهيم بن سليمان اليوسف

 غيداء بنت عبدالعزيز بن خالد الرشيد

 فايزه بنت مناحي بن علي السهلي

 فداء بنت عبدالعزيز بن حمد العباس

 فلوه بنت شاكر بن دخيل الحميضي

 فلوه بنت محمد بن عبدالعزيز بن سيف

 فوزه بنت حمدان بن جربوع العنزي

 لطيفه بنت ابراهيم بن عطاالله الزيد

 لطيفه بنت عبدالرحمن بن صالح الغفيص

 لطيفه بنت عبدالله بن علي أبالخيل

 لطيفه بنت علي بن محمد اللهيب

 لما بنت عبدالله بن سعد آل ذهبان

 لمى بنت خالد بن محمد بن يوسف

 لمى بنت عبدالرحمن بن ناصر المحمود

 لمى بنت محمد بن سلمان سحيم

 لمى بنت مشعل بن سعد الطويلعي

 لمياء بنت فهد بن احمد السديري

 لولوة بنت عبدالله بن عبدالعزيز العرفج

 لينا بنت حوشان بن عبدالله الحوشان

 مجد بنت فهد بن صالح الدويسي

 مرام بنت ابرهيم بن سعد الحامد

 مرام بنت عبدالله بن عبدالعزيز المقبل

 مرام بنت محمد بن صالح الغامدي

 مرام بنت ناصر بن عبدالعزيز الحركان

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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التخصصاإلسم
 مريم بنت عوض بن منور الجهني

 مزنه بنت عيد بن سعود العتيبي

 مضاوي بنت عبدالله بن عبدالرحمن النقيدان

 مضاوي بنت مقبل بن سليمان القاضي

 مالك بنت علي بن سعد الغامدي

 منار بنت احمد بن عبدالعزيز المنيع

 منال بنت حمد بن عبدالله التويجري

 منى بنت صالح بن محمد العثمان

 منى بنت عبدالرحمن بن محمد الحويل

 منيره بنت جبرين بن سعد الجبرين

 منيره بنت جوهر بن سليمان بن محبوب

 منيره بنت عبدالرحمن بن ابراهيم المهيدب

 منيره بنت محمد بن سليمان المطلق

 مها بنت خلف بن سيف المطيري

 مها بنت صالح بن منصور القرشي

 مها بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سلمه

 مها بنت محمد بن عبدالله شحبل

 مي بنت صالح بن عبدالله التويجري

 مي بنت محمد بن حسن الشاوي

 ميثاء بنت محمد بن شالح العتيبي

 نازك بنت دخيل بن عبدالله الدخيل

 نجالء بنت محمد بن مشبب القحطاني

 نجالء بنت ناير بن عويبد المطيري

 نجود بنت فريج بن مارق البقمي

 ندى بنت مرضي بن عبيد الشكره

 نهاية بنت يحيى بن حسن االسمري

 نهى بنت منصور بن حمد ال عشيوان

 نورة بنت عبدالله بن نافع المطيري

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالله العجاجي

 نوره بنت ابراهيم بن عبدالله العقيل

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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التخصصاإلسم
 نوره بنت ابراهيم بن عبدالله بن سالمه

 نوره بنت حمد بن عبدالمحسن العبدالكريم

 نوره بنت خالد بن عبدالرحمن الخميس

 نوره بنت خالد بن عبدالرحمن الرشيد

 نوره بنت رشود بن عبدالله الشقراوي

 نوره بنت سريحان بن يحي الزهراني

 نوره بنت سعد بن ناصر الكثيري

 نوره بنت سليمان بن ابراهيم المرزوقي

 نوره بنت سليمان بن محمد المهوس

 نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالله المهنا

 نوره بنت عبدالعزيز بن محمد النعيم

 نوره بنت عبدالله بن سليمان النجاشى

 نوره بنت فهد بن سعد الغانم

 نوره بنت قاسم بن النشمي العتيبي

 نوره بنت محمد بن عبدالعزيز أبوحيمد

 نوره بنت محمد بن علي الخليوي

 نوره بنت محمد بن مبارك البطي

 نوف بنت خالد بن عبدالرحمن المسفر

 نوف بنت سعد بن عبدالرحمن العلي

 نوف بنت سعود بن محمد الشمري

 نوف بنت عبدالله بن مصلح الشمراني

 نوف بنت فهد بن محمد بن معمر

 نوف بنت مشارى بن ابراهيم اليحياء

 هاجر بنت خالد بن سليمان القوسي

 هاجر بنت محمد بن عبدالله ال عاتي

 هتون بنت محمد بن عبدالله العبيد

 هدى بنت حمد بن محمد العوهلي

 هديل بنت سعد بن محمد العبداللطيف

 هديل بنت علي بن محمد بن مهنا

 هديل بنت موسى بن مبارك الثقفي
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التخصصاإلسم
 هند بنت فهد بن ابراهيم االحمد

 هند بنت محمد بن عبدالله العجالن

 هند بنت ناصر بن عبدالعزيز الثنيان

 هنوف بنت محمد بن سعود الصفيان

 هياء بنت عبدالله بن محمد بن داوود

 هياء بنت محمد بن عبدالرحمن الهالل

 هيفا بنت عشوي بن سبيل عوض العنزي

 هيفاء بنت ابراهيم بن عبدالله العريض

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الغانم

 هيفاء بنت محسن بن عبدالله الحافي

 هيفاء بنت وليد بن عبدالله المرزوقي

 وداد بنت سليمان بن حمد الفواز

 وعد بنت احمد بن عبدالرحمن العمر

 وعد بنت صالح بن علي القاسم

 وعد بنت محمد بن زويد السالمي

 وعد بنت محمد بن عبدالله الدوسري

 وفاء بنت ناصر بن عبدالرحمن الناصر

 يارا بنت عبدالرحمن بن مبارك الماجد

 ياسمين بنت مروان بن حسن عشماوي

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق

 الحقوق
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 الدبلومالحاصالت على درجة 
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كليح اللغاخ والتزجمح
خریجات الفصل األول للعام 3415/3414ھـ 
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التخصصاإلسم
 شروق بنت محمد بن مبارك الدوسري

 ليلى بنت ابراهيم بن موسى الدغريري

 مشاعل بنت بندر بن خويتم المطيري

 نادين  مطلق  صالح عزيز الصقير

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه

 لغه انجليزيه

 لغه انجليزيه
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اللغاخ والتزجمح كليح
المتوقع تخرجھن الفصل الثاني للعام 3415/3414 ھـ 
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التخصصاإلسم
 اعتدال بنت محمد بن ناقي العنزي

 مزنة بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد

 لغه فرنسيه

 لغه فرنسيه
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كلیة الدراسات التطبیقیة وخدمة المجتمع 
خریجات الفصل األول للعام 3415/3414ھـ 
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التخصصاإلسم
 اروى بنت محمد بن عبدالعزيز الفاضل

 أشجان بنت محمد بن علي المروعي

 أغاريد بنت محمد بن علي المروعي

 أالء بنت سعيد بن حسن ال حمد األسمري

 الهام بنت مساعد بن صالح بن حميد

 الهنوف بنت علي بن عبدالله المسرحي

 امل بنت فالح بن كليب المقاطي العتيبي

 امل بنت فرج بن عبدالرحمن العصيمي

 تهاني بنت سالم بن محمد ال سالم

 جواهر بنت حمد بن علي الرباح

 خديجه بنت رفيدي بن محمد الشهري

 دعاء  ناصر  أحمد الحمود

 رجاء بنت محمد بن سعد بن سعيد

 ريم بنت مبارك بن علي ال فطيح

 سارة بنت سليمان بن سعد المسيحل

 ساره بنت محمد بن حسن الحسينان

 سوار  سامي  محمد ابودواس

 غدير بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الروضان

 غدير بنت سعد بن محمد المنصور

 لجين بنت علي بن دويرج الدويرج

 مرام بنت محمد بن عبدالله بن داوود

 مشاعل بنت خالد بن عبدالعزيز الماضي

 مشاعل بنت ناصر بن محمد الحناكي

 منى بنت عبدالله بن ابراهيم خضري

 مها  ابوبكر  عبده البركان

 مها  احمد  محمد ابوطاحون

 نوره بنت نهار بن المطوع الشيباني

 نوف بنت مبارك بن عبدالله الكثيري

 هدير بنت سعد بن محمد المنصور

 هديل بنت ناصر بن عبدالعزيز الجبر

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية
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 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية
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التخصصاإلسم
 هال بنت ممدوح بن فريجان الدوسري

 وجدان بنت عبدالرحمن بن طلق العتيبي

 وسام بنت عبدالله بن مرزوق الناصر

 اروى بنت سعود بن محمد العويس

 داليا بنت محمد بن ابرهيم األمان

 ديمه بنت محمد بن عبدالله الجردان

 سارا بنت احمد بن علي ال علي القرني

 عنود بنت سعد بن حسن الشمري

 فاطمه بنت احمد بن محمد جباري

 فايزه بنت جدي بن ناحي العتيبي

 نوره بنت فهد بن صالح العويس

 هال بنت فيصل بن عيسى المشاري

 هنادي بنت صالح بن احمد الشمراني

 وجدان بنت حمد بن عبدالرحمن الصنيع

 وعد بنت سعدى بن سمار المطيري

 ابتسام بنت عبدالرحمن بن ناصر الخليفي

 اثير بنت صالح بن ابراهيم القاسم

 اثير بنت عبدالكريم بن سعيد القحطاني

 اثير بنت عبدالله بن عبدالرحمن السليمان

 اروى بنت ابراهيم بن ناصر الشائع

 اريج بنت احمد بن سعيد االحمري

 اسماء بنت عبدالله بن نافع الحربي

 افراح بنت محمد جمعه بن دخيل الفريجي الرويلي

 افنان بنت ناصر بن عبدالله المطاحله اليامي

 الجوهره بنت نايف بن مقحم بن عصاي

 الهنوف بنت سليمان بن عبدالعزيز عبدالله الداود

 الهنوف بنت محمد بن مسلم الهدهود

 اماني بنت ظافر بن عبدالله الشهري

 أماني بنت عبدالعزيز بن سعود الخرعان

 أماني بنت عزيز بن احمد الذاكر

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 اماني بنت موسى بن علي سفياني

 ايمان بنت فرحان بن مطر المطيري

 ايمان بنت محمد بن عبدالله الدوسري

 بشائر بنت زايد بن مرزوق العتيبي

 بشاير بنت عبدالوهاب بن فهد العقيل

 تماضر بنت فهد بن علي بن خميس

 تهاني بنت سعد بن حسن العمري

 تهاني بنت سعد بن علي الشلوي

 حصه بنت عبدالمحسن بن ابراهيم القعيط

 داليا بنت محمد بن عبدالعزيز الربيعان

 دانه بنت عبدالعزيز بن حمد الشبل

 رشا بنت صالح بن ابراهيم الحواس

 ريم بنت محمد بن صالح الصالح

 ساره  عبود  مسلم بن هالبي

 ساره بنت سعد بن سعدون العتيبي

 ساره بنت منيس بن ظافر المنبهي الشهراني

 سحاب بنت عبدالرحمن بن سعيد ال مانع

 سلمى بنت محمد بن علي ال سالم اليامي

 سهام بنت عوده بن صغير المطرفي

 سهام بنت ناصر بن سعد الربيع

 شاديه بنت حامد بن منير الضويفري المطيري

 شروق بنت عمر بن عثمان مطر

 شوق بنت ابراهيم بن محمد اليحيى

 صيته بنت حسين بن فرج الحبشي

 ضحيه بنت شجعان بن عائض النفيعي

 غاليه بنت عبدالله بن عبدالعزيز الطالسي

 فايزه بنت علي بن عبداللـه الصحبي

 فهده بنت عبد الكريم بن جمعان العبد العزيز

 لولوة بنت أحمد بن عبدالله الغيث

 مرام بنت موسى بن احمد الزهراني

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 مروه  حسين  عبدالله المشدلي

 مشاعل بنت فهد بن عبدالعزيز الخويتم

 مشاعل بنت مفظي بن نزال العنزي

 مالك بنت حمد بن محمد الماضي

 منال  محمد  حسن البعداني

 منى  احمد  توفيق علي

 منى  عطا  . امام

 منيره بنت محمد بن عبدالله الكثيري

 موضي بنت منديل بن عبدالله المنديل

 نجد بنت غازى بن سلطان الرشيد العنزى

 نجالء بنت نواف بن ملفي الشمري

 ندى بنت غائب بن محماس الحارثى

 نورا بنت مازن بن محمد ايوب

 نوره بنت شلهوب بن مفرح الفرحان

 نوره بنت عبدالرحمن بن موسى القباع

 نوره بنت عبدالعزيز بن محمد المجلي

 نوف بنت محمد بن صالح الصيخان

 هتيف بنت عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى

 هدى بنت سلطان بن لفي الشاطري المطيري

 وجدان بنت الحميدي بن فالح القحطاني

 وجدان بنت سعيد بن فنيس القحطاني

 وجدان بنت نافع بن عيد المهلكي المطيري

 امل بنت بخيت بن بشير البندر

 ذكرى بنت خالد بن ابراهيم كسار

 روان بنت حامد بن حسن كعبي

 زينب بنت محمد بن معدي العتيبي

 ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد االحمد

 ساره بنت عبدالعزيز بن عثمان اباحسين

 عمرانه بنت محمد بن حسين الذروي

 مي بنت عبدالله بن محمد الجريوي

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي
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التخصصاإلسم
 نداء  سعود  عقاب السعدون

 نوف بنت شافي بن عبدالرحمن الدوسري

 اروى  عبدالله  صديق احمد محمد

 آسيا بنت محمود بن محمد الصومالي

 افنان بنت خالد بن فريج العتيبي

 اماني  عثمان  عبدالكريم سيف اليوسفي

 امنه  عيسى  درويش حجازي

 اميره بنت طالل بن بيشي المالكي

 ايمان  فؤاد  ابراهيم عيد

 بدريه بنت حسين بن محمد حكمي

 بلسم  محمد  ابراهيم لبد

 جواهر بنت محمد بن سليمان العنزي

 رغد بنت مبارك بن محمد العسيري

 رهف  عيسى  درويش حجازي

 صفاء بنت يوسف بن عبدالله الصفيان

 غيد  عماد  . ابو اذان

 منى  عبدالله  حسين الصالحي

 ميعاد بنت عبدالسالم بن سالم العلوان

 هاله بنت مبارك بن عيد الدوسري

 هدى  خالد  محمد الندر

 احالم بنت عايض بن فالح الحارثي

 اروى بنت محمد بن ناصر العامر

 أفنان بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المويهان

 االء  محمد  سالم باقحوم

 العنود بنت عبدالله بن سعود المدبل

 بشائر  سعيد  عبد الله باشميل

 جليله بنت علي بن سويد حربي

 حوريه بنت نشمي بن حيي الرشيدي

 روان بنت سعد بن عبدالله العبدالرزاق

 ريم بنت سلطان بن فيحان الشيباني

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية
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التخصصاإلسم
 ساره بنت عبدالله بن سعد السبيع

 سلوى بنت راشد بن عيسى العويدان

 سلوى بنت سائر بن عفير الرويلي

 غاليه بنت صالح بن دبيان المطيري

 فاطمه بنت عثمان بن سعد القحطاني

 هال بنت فالح بن حمد القريني

 هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد الخميس

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية
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التخصصاإلسم
 ابتسام بنت مسير بن نداء المهلكي المطيري

 أبتسام بنت مطلق بن غزاي العتيبي

 ابتهاج بنت مناور بن مزعل العنزي

 ابرار بنت سالم بن فرج ترابه

 اثير بنت عبدالمجيد بن عبدالرحمن السلطان

 أروى بنت زيد بن سعد البواردي

 اريج بنت فهد بن عبدالله الهدامه

 اسراء  محمد  محمود قريش

 اشواق  علي  خلف العنزي

 أشواق بنت علي بن يحيى الدغريري

 أشواق بنت عيسى بن عبدالله عويس

 اشواق بنت محمد بن عبدالله علي القباع

 اشواق بنت مصبح بن عاصي السبيعي العنزي

 اعتماد بنت بركوت بن حسن كعبي

 انتصار  شيبان  شوعي غراد

 ايمان  محمد  بشير سعيد

 بشرى  موسى  . تراوري

 تمام بنت خلف بن ثاني العنزي

 حرية  عبدالله  محمد آدم

 حصه بنت ظافر بن علي الشهري

 خلود بنت تركي بن عوده السبيعي العنزي

 دانة  حمدان  حسن المصري

 دالل بنت فهد بن عبدالعزيز العياف

 رسمى بنت محمد بن مرزوق العتيبي

 روان بنت عمر بن بكر سندي

 ريم بنت فارس بن صالح الزهراني

 ريما بنت محسن بن دخيل الله العتيبي

 سارة بنت محمد بن عبدالعزيز الفدا

 ساره بنت احمد بن محمد حربوش

 ساره بنت عبدالرحمن بن عبدالله القميزي

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية
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التخصصاإلسم
 ساره بنت عبدالله بن سعد العبيدي

 ساره بنت عبدالله بن محمد الزهراني

 سحر  عزالدين  وهب الله محمد

 صالحه بنت عمر بن هامل عتين

 طرفه بنت سالم بن فرحان فارس

 عائشة بنت صالح بن عبدالله آل فويرس

 عبير بنت عمر بن هامل عتين

 عبير بنت ممدوح بن سعد الطشالن

 غدير بنت عمار بن فالح الحربي

 فاطمة  خلف  عكاش العنزي

 لبنى  -وليد  -حيدر حبشي

 لطيفه بنت صالح بن عبدالله بن جرجير

 لطيفه بنت عبدالمحسن بن عبدالله الحريب

 لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز عقيف

 لمياء بنت خالد بن حمد الدحيالن

 لينا بنت عبدالعزيز بن صالح النفيسه

 مرام بنت عبدالمحسن بن عبدالله الحريب

 مريم بنت محمد بن حسن القرني

 مشاعل بنت عبدالعزيز بن عبدالله الجلبان

 معالي بنت غازي بن عبدالله الرويلي

 منى  محمد  عبدالله محمد

 منيره بنت عبيد بن محمد القحطاني

 نبيلة  نقاش  حسن عبدالحكيم

 ندى بنت عبدالعزيز بن ابراهيم عجاج

 نوره بنت خالد بن ابراهيم المخيلب

 نوره بنت صالح بن محمد الصالح

 نوره بنت فهد بن فالح العماني

 نوف بنت مسعود بن عبدالله القحطاني

 هدى  يوسف  سليمان عبدي

 هدى بنت عبدالله بن صالح الشدوخي

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية
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التخصصاإلسم
 هنادي بنت محمد بن محمد ال شري القحطاني

 هند بنت شعافان بن عبدالرحمن الدكان الدوسري

 هند بنت منصور بن عبدالعزيز البكر

 هياء بنت دخيل بن ناصر آل عاطف القحطاني

 ابتهال بنت صنيتان بن مريزيق العتيبي

 سعدية  عمر  حاج محمد

 هاجر بنت سعيد بن خيرالله الشموسي

 هبه بنت مهدي بن بن علوي الخباز

 هدى بنت عبدالله بن هالل المريخي

 أثير بنت أحمد بن عبدالرحمن المرشد

 أروي  عاطف  حسين مطر

 ازهار بنت شليويح بن عبدالرحمن الشدادي الحارثي

 أسيل بنت حمد بن صالح اليامي

 افنان بنت عبد الله بن سعد الشايب

 العنود بنت احمد بن صالح الراشد

 اماني بنت محمد بن صالح المونس

 أمجاد  محمد  علي ثابت

 أمل بنت مساعد بن سعدالشاطري المطيري

 خلود بنت ضيف الله بن سعيد الزهراني

 رحاب بنت حمدان بن ابراهيم العتيبي

 رغد بنت محمد بن فرج االصفر

 رنا بنت سعد بن محمد المهناء

 رنا بنت عبدالرحمن بن فهد السلطان

 ريم بنت ثالب بن محمد القحطاني

 زينب بنت حسن بن محمد الصماني

 ساره بنت عبدالله بن صالح العبيسي

 ساره بنت علي بن مسفر الرويلي

 ساره بنت محمد بن سليمان هويدي

 سالمه بنت عبدالله بن هليل الشهري

 سلطانه بنت راضي بن عابر السبيعي العنزي

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 السكرتارية الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المختبرات الطبية

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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التخصصاإلسم
 شهد بنت حامد بن علي الزيد

 شيخة بنت محمد بن عبدالله القحطاني

 صفا  عثمان  عبدالكريم شبير

 صيته  محمد  علي باوزير

 عبير بنت محمد بن سعد الحراشي الدوسري

 عهود بنت عبدالمنعم بن عبدالعالي الخيبري

 فاطمه بنت علي بن محمد ابوقطاشه

 فاطمه بنت علي بن يحيي القحطاني

 فاطمه بنت يحيى بن هادي كريري

 فهده بنت منصور بن عبدالله السيف

 لما بنت سريع بن ناصر الحوطي

 لمياء بنت عبدالله بن عبدالعزيز عتيق

 لمياء بنت علوش بن جازي العتيبي

 ماجده بنت بادي بن زيد الخمشي العنزي

 محفوظه بنت عبد الله بن محمد محزري

 مرام بنت ابراهيم بن عبدالله البواردي

 مشاعل بنت شعبان بن عايض العسيري

 معالي بنت زايد بن مثيب المطيري

 مالك بنت منصور بن عبدالهادي بن قاسم

 منى بنت أحمد بن علي طميحي

 منى بنت راقي بن الحميدي السبيعي

 منى بنت فهد بن عبدالله بن ا مشغيبي

 منيرة بنت بندر بن سالم العتيبي

 مها بنت ابراهيم بن سعد البدنه

 ميعاد بنت صالح بن سعد الدوسري

 نجد بنت ذياب بن فهاد الحارثي

 نجود بنت عبدالله بن يحيى ال واحه

 نجود بنت متعب بن عمير الفراج

 نجود بنت محمد بن عبود مدهش

 نجود بنت مسلم بن رزيق الصبحي

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة
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 المحاسبة

م
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

293



التخصصاإلسم
 نجوى  عبدالعليم  عبدالباري رزقي

 نداء بنت صالح بن ابراهيم النمله

 ندوى بنت االسمر بن خلف العنزي

 نسرين بنت عبدالمحسن بن منصور الخميس

 نفال بنت غصين بن رباح ناصر الدوسري

 نوال بنت جابر بن حسين حريصي

 نوال بنت موسم بن محمد مختلي

 نورة  محمد  عثمان ادريس

 نورة بنت خالد بن منصور التركي

 نورة بنت ناصر بن عتيق الدوسري

 نوره بنت عبدالرحمن بن سحمي القحطاني

 نوره بنت عبدالرحمن بن محمد المحمود

 نوره بنت عبدالله بن محمد الغفيلي

 نوف بنت خليف بن عوض المطيري

 هديل بنت سعد بن عائد العواد

 هال بنت عطيه بن عبدالله المالكي

 هنادي بنت حزام بن عبدالمحسن الحزام

 هند بنت أحمد بن علي القسومي

 هند بنت وائل بن محمد الوايلي

 هيا بنت عبدالعزيزبن بن ابراهيم الطالسي

 هياء بنت ناصر بن عبد العزيز العامر

 ياسمين بنت حسين بن علي العنزي

 اعتماد بنت حسين بن خالد عواجي

 االء  فوزي  العبد ابولحية

 بشاير بنت سعيد بن بركه المطيري

 افنان  مصطفي  مطر نمر

 روابي بنت فهد بن عبد الرحمن الضويلع

 غاده بنت راشد بن ناهض الشلوي

 فاطمه بنت عبدالله بن رسالن العنزي

 لطيفة بنت سلطان بن عبدالله ال سلطان

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 المحاسبة

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 التشخيص االشعاعي

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات
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التخصصاإلسم
 لطيفه بنت غانم بن عبدالعزيز الغانم

 مشاعل بنت عبدالله بن خضر العامر الولداوي

 مشاعل بنت فالح بن فالح الدوسري

 نوره بنت فهد بن ناصر مبارك

 هديل  رفيق  عيسى السباح

 هيام  حسان  محمد رسالن

 هيله بنت سعد بن عبدالرحمن العليق

 وجدان بنت فهد بن عبدالله المزيني

 أثير بنت سالم بن فريج فريج

 صالحه بنت سويد بن موسى السبيعي العنزي

 غفران بنت عبدالله بن زميع الدوسري

 لمياء بنت سالم بن عبدالله المطيري

 ندى بنت ابراهيم بن محمد حنبشي

 هال بنت ذيب بن علي ال سعد

 وفاء  فاضل  علوي الصالحي

 ياسمين بنت ملفي بن بادي المطيري

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 البرمجة وقواعد البيانات

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية

 السجالت الطبية
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