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   ةمدير الجامع يكلمة معال

 بعد: و احلمُد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصاحلات، والصالة والسالم على معلِّم البشرية وقائدها،      

قضوا يف أروقتها سنواٍت حافلةً باالكتشاف  زدهي فرًحا بتخرّج اآلالف من طاّلهبا وطالباهتا بعدماتشُرف جامعة امللك سعود اليوم، وت     
خلربات املهارات، وباتوا معها مستعدين ألخذ والّتعّلم، وتعزيز القدرات، وبناء الّشخصيات؛ سنواُت كفاٍح مثمرةٌ اكتسبوا فيها العديد من ا

رعت فيهم روح املغامرة والتجريب؛ لتدفعهم راف مستقبلهم، بعد أن حّفزهتم على اإلبداع واالبتكار، وز زمام املبادرة لقيادة حياهتم، واستش
 بثقٍة عالية إىل ميادين العمل واإلنتاج والعطاء وحتقيق الذات. 

وي طاقاٍت حيويّة متجّددة، طن وفتياته، ذوتتطلع اجلامعة سنويًا يف يوم االحتفال مبتخرجيها إىل تقدمي أجياٍل جديدٍة من شباب الو      
علم واملعرفة والعمل ما جيعلها ُعّدًة صاحلة وعزائَم قويّة، ومهٍم عالية، وعقوٍل إبداعّيٍة مضيئة، صقلتها اجلامعة، ونفخت فيها من روح ال
متعّددًة، تتطلب استجابةً مقتدرًة ة، وفرًصا للنهوض ببالدنا يف هذه اللحظة التارخيية من مسريهتا التنموية اليت تشهد فيها استحقاقاٍت كبري 
ال البشري؛ عرب متكني شباهبا وفتياهتا من وخاّلقًة وواثقة، عماُدها اقتصاد املعرفة، واالبتكار، وريادة األعمال، واالستثمار يف رأس امل

ل رافعًة اقتصاديًة فّعالًة يف دفع ذي يشكّ امتالك املعارف واملهارات واخلربات اليت تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل باقتدار وثقة، األمر ال
 ا الّرشيدة أيّدها اهلل.مسرية التنمية والنهضة اليت تشهدها مملكتنا احلبيبة بفضل اهلل تعاىل، مث بعزم وإرادة قيادتن

دميي، فإنه ال يفوتين لتدريب والتحصيل األكاوإذ يشّكل الّتخرّج من اجلامعة أوىل إرهاصات احلياة العملّية بعد سنواٍت من التلّقي وا     
ختصصاهتم، وتطوير ملكاهتم باستمرار، وأاّل يتوقفوا  تذكري أبنائنا وبناتنا بأن يستمّروا يف تطوير حصيلتهم املعرفّية بتعّلم ما يُستجدُّ يف جمال

ناجحني والّرواد يف كل ميدان؛ لريتقي جتارب ال عن توسعة مداركهم الثقافّية مبواكبة الّتطورات يف العلوم والفنون واآلداب كافّة، مع استلهام
 الوطن بإجنازاهتم سبل اجملد والّتقّدم واحلضارة. 

 يك والوطن.يف خدمة الّدين، مثّ املل -إن شاء اهلل-هنيًئا لكلِّ خريج، ومن جناٍح وإجناٍز إىل آخر      

 دير الجامعةم                                                                                     
 أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
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 الطالبات لشؤونكيلة الجامعة و كلمة سعادة 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مجعنيسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أنبياء واملر والصالة والسالم على أشرف األ
عواد من اجلد واالجتهاد ، بعدد ألباهتا وحنصد اليوم مثار حتتفي جامعة امللك سعود بتخريج دفعتها اخلامسة واخلمسون من طا

لة العربية السعودية من دعم وتشجيع خرجية يف كافة الدرجات العلمية ، والخيفى علينا ما يلقاه تعليم الفتيات يف املمك 5400جتاوز 
عجلته للوصول بوطننا  احلراك الوطين ودفع ستكمال هذاوثقة من قيادتنا الرشيدة ، مما يزيدهن شعوراً باملسؤولية والواجبات املنوطة هبن ال

 اهلل . بإذن 2030رؤيته حبلول عام الغايل إىل حتقيق 
قطاعات جيسد الرؤية الثاقبة على املراتب يف خمتلف الات جامعة امللك سعود واعتالئهن أمانشهده اليوم من متيز خرجيإن 

فى هبّن هذا العام مشرتكون يف حتقيق رؤية مجيع خرجياتنا احملت إننا على يقني أندة ، و والتطلعات الكبرية اليت عربت عنها قيادتنا الرشي
 الوطن واستمرار هنضته الشاملة وتنمية املستدامة .

 خمتلف مسارات االبداع واالرتقاء، يفكلنا فخر واعتزاز بتخريج طالباتنا عاماً بعد عام الننا نرى يف هذا التخرج نقطة انطالق 
ى جاهدين لتوفري كل ماميكننا خللق جيل ينيا االرتقاء بالعملية التعليمية حيث نسعاملدينة اجلامعية للطالبات قد وضعنا نصب عوحنن يف 

ليتحقق لوال توفيق اهلل مث دعم قائد  متعلم طموح ميتلك كافة املهارات والعلوم للمنافسة على الصعيدين احمللي والدويل ، وماكان ذلك
تكون اجلامعة منصه  أنلذي حرص ستاذ الدكتور بدران بن عبد الرمحن العمر ا مدير جامعة امللك سعود األخ معايلهذا الصرح الشام

 يكون طالهبا على الدوام متحلني بقيم العلم واملعرفة. وأنوموطناً للخلق واالبداع 
سائلة املوىل تعاىل هلن ة خترجهن ، سبن مبنااموره وأولياءاتقدم بصادق التهنئة لبناتنا الطالبات  أنويطيب يل هبذه املناسبة 

التدريسية الذي يعملون بكل اخالص دارية و اتقدم بالشكر العضاء اهليئتني اإليكّن خري سفريات جلامعتهن ووطنهن ، كما  وأنالتوفيق 
 رفة.املع من اجل اعداد الكوادر املؤهلة القادرة على املسامهة يف مسرية التنمية املستدامة ودعم اقتصاد

 
 كيلة الجامعة لشؤون الطالباتو                                                                           

  غادة بن عبد العزيز بن سيف. دأ.     
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 هـ1439/1440للعام اجلامعي الدكتوراهاخلرجيات احلاصالت على درجة 

 التخصص الكلية االسم م
 يف األدب والنقد الفلسفة دكتوراه اآلداب ملحة بنت معلث بن رشاد السحيمي 1
 يف األدب والنقد الفلسفة دكتوراه اآلداب خلود بنت جرمان بن خالد الدغيليب 2
 يف خدمة اجتماعية الفلسفة دكتوراه اآلداب عزيزه بنت عقاب بن مشعان العنزي 3
 يف خدمة اجتماعية الفلسفة دكتوراه اآلداب ريدة بن امحد العمرييرمي بنت ش 4
 يف خدمة اجتماعية الفلسفة دكتوراه اآلداب راويه بنت أمحد بن علي القحطاين 5
 يف خدمة اجتماعية الفلسفة دكتوراه اآلداب رمحة بنت امحد بن حممد الشمراين 6
 يف خدمة اجتماعية لفلسفةا دكتوراه اآلداب رمي بنت صاحل بن ناصر الشهري 7
 يف علم اجتماع الفلسفة دكتوراه اآلداب فاطمه بنت حسن بن ظافر الشهري 8
 يف علم اخلرائط الفلسفة دكتوراه اآلداب إميان بنت عبدالعزيز بن حممد السيف 9

 الفلسفة يف التاريخ  دكتوراه اآلداب نوال بنت فرحان بن حممد اخلالدي 10
 الفلسفة يف التاريخ  دكتوراه اآلداب بن دايس الدندين جواهر بنت حممد 11
 الفلسفة يف التاريخ  دكتوراه اآلداب طفله بنت عبدربه بن عيد العتييب 12
 الفلسفة يف اجلغرافيا دكتوراه اآلداب شيخة بنت عبدالعزيز بن مفضي التميمي 13
 اجلغرافيا الفلسفة يف دكتوراه اآلداب هيفاء بنت حييي بن عبيد البالع 14
 الفلسفة يف اجلغرافيا  دكتوراه اآلداب أريج بنت علي بن محد املضيان 15
 الفلسفة يف اجلغرافيا  دكتوراه اآلداب نورة بنت حممد بن علي العمري 16
 الفلسفة يف اجلغرافيا  دكتوراه اآلداب سهام بنت امحد بن عبداهلل العمري 17
 الفلسفة يف اجلغرافيا  دكتوراه اآلداب مغادة بنت حممد بن عبداهلل امللح 18
 الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية دكتوراه اآلداب منرية بنت مهناء بن سعود السبيعي 19
 الفلسفة يف اللغويات التطبيقة دكتوراه اآلداب مي بنت عبد العزيز بن حممد اهلويريين 20
 الفلسفة يف اللغويات التطبيقة راهدكتو  اآلداب مرام بنت عبد العزيز بن حممد اهلويريين 21
 الفلسفة يف علم اجتماع دكتوراه اآلداب فاديه بنت عبد اهلل بن عبد اهلادي اخلليفه 22
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 هـ1439/1440للعام اجلامعي الدكتوراهاخلرجيات احلاصالت على درجة 

 التخصص الكلية االسم م
 الفلسفة يف علم االجتماع هدكتورا اآلداب منال بنت عبدالعزيز بن ناصر الصفيان 23
 يف علم اجتماع الفلسفة دكتوراه اآلداب رمي بنت منصور بن امحد املنصور 24
 الفلسقة يف اللغة العربية وأداهبا دكتوراه اآلداب فاتن بنت عبداللطيف بن على العامر 25
 العربية وآداهبا دكتوراه الفلسقة يف اللغة اآلداب حنان بنت عبداحملسن بن عبداهلل التوجيري 26
 دكتوراه الفلسقة يف اللغة العربية وآداهبا اآلداب ساره بنت عبد اهلل بن عبد العزيز الصبيح 27
 دكتوراه الفلسقة يف اللغة العربية وآداهبا اآلداب عبري بنت فهد بن سيبان الغويري 28
  اللغة العربية وآداهبادكتوراه الفلسقة يف اآلداب مزنة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز البهالل 29
 دكتوراه الفلسقة يف اللغة العربية وآداهبا اآلداب جنالء بنت سعد بن حممد آل ظفري الشهراين 30
 دكتوراه الفلسقة يف اللغة العربية وآداهبا اآلداب منرية بنت فنيس بن فهد القحطاين 31
 قة يف اللغة العربية وآداهبادكتوراه الفلس اآلداب عذباء بنت حممد بن إبراهيم العجاجي 32
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية ابتهاج بنت عبد اهلل بن زيد الشعالن 33
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية حمسنة بنت حممد بن عبداهلل القرين 34
 لدراسات االسالميه )العقيدة(دكتوراه  يف ا الرتبية نوره بنت سلطان بن زيد احلسني 35
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية عبري بنت عبداهلل بن سامل القصيمي 36
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية نوره بنت حممد بن عبداهلل العويشز 37
 الدراسات االسالميه )العقيدة(دكتوراه  يف  الرتبية هند بنت حممد بن سليمان احلسياين 38
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية نعيمة بنت حممد بن ناصر السنيد 39
 دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )العقيدة( الرتبية فاطمة بنت عبد العزيز بن داود العبالين 40
 لدراسات االسالميه )العقيدة(دكتوراه  يف ا الرتبية فضه بنت سامل بن عبيد العنزي 41
 صوله(دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ا الرتبية نوف بنت فهد بن حممد الصقعيب 42
 صوله(دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ا الرتبية ندا بنت حسن بن عبدالرمحن احلميد 43
 صوله(ه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ادكتورا الرتبية وفاء بنت حممد بن عبداهلل العيسى 44
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 هـ1439/1440للعام اجلامعي الدكتوراهاخلرجيات احلاصالت على درجة 

 التخصص الكلية االسم م
 صوله(دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ا الرتبية مشاعل بنت نفال بن عايل احلارثي 45
 صوله(دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ا بيةالرت  منال  علي  عبد اهلل العنزي 46
 صوله(دكتوراه  يف الدراسات االسالميه )الفقه و ا الرتبية مرمي بنت ويل بن علي حكمي 47
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 يقيةاآلداب يف اللغويات التطب اآلداب أثري بنت عمر بن صاحل الوابل 42
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب غيدا بنت سعد بن عبدالعزيز املوسى 43
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب سارة بنت صاحل بن سليمان الدغيم 44

٢٠



 

 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي املاجسترياحلاصالت على درجة اخلرجيات 

 التخصص الكلية االسم م
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب بن صاحل السابحساره بنت عبداهلل  45
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب نوره بنت فهد بن حممد بويريد 46
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب ماجده بنت سعد بن حممد اخلثالن 47
 يةاآلداب يف اللغويات التطبيق اآلداب أسيل بنت صاحل بن حممد الثنيان 48
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب جند بنت عماد بن قعدان العتييب 49
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب أنفال بنت حممد بن عبداهلل العويشز 50
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب بسمه بنت عبدالرمحن بن عبداهلل املنيعي 51
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب رمي بنت أمحد بن زعال العتييب 52
 اآلداب يف اللغويات التطبيقية اآلداب عال بنت أمحد بن حسن العرجاين 53
 التأهيل االجتماعي اآلداب ليلى بنت سعد بن حممد العامر 54
 التأهيل االجتماعي اآلداب مىن بنت مزعل بن اليف العنزي 55
 التأهيل االجتماعي اآلداب جلاسميسرا بنت عبدالقادر بن عبداهلل ا 56
 التأهيل االجتماعي اآلداب ندى بنت صاحل بن سعيد الغامدي 57
 التأهيل االجتماعي اآلداب مرام بنت حمسن بن عبدالكرمي املطريي 58
 التأهيل االجتماعي اآلداب ساره بنت حممد بن حسن هوميل 59
 أهيل االجتماعيالت اآلداب مساهر بنت عبداهلل بن مرتك العجمي 60
 التأهيل االجتماعي اآلداب أصايل  داود  حممود حواشني 61
 التأهيل االجتماعي اآلداب سراء بنت سليمان بن عبداهلل العقيل 62
 التأهيل االجتماعي اآلداب ساره بنت سعود بن حممد الدوسري 63
 التأهيل االجتماعي اآلداب هاللة بنت أمحد بن إبراهيم الصويغ 64
 التأهيل االجتماعي اآلداب عهود بنت صاحل بن مفرح الرشيدي 65
 التأهيل االجتماعي اآلداب أمرية بنت عبدالغين بن عبداهلل حممد 66

٢١



 

 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي املاجسترياحلاصالت على درجة اخلرجيات 

 التخصص الكلية االسم م
 االجتماعيالتأهيل  اآلداب منريه بنت محد بن ناصر الدريهم 67
 التأهيل االجتماعي اآلداب حصه  عمر  حسن هبه 68
 التأهيل االجتماعي اآلداب وفاء بنت عافت بن عسكر العنزي 69
 التأهيل االجتماعي اآلداب هديه بنت عبيد بن زيد الدعجاين 70
 التأهيل االجتماعي اآلداب مشوخ بنت عطا اهلل بن عاطي الطفيحي 71
 التأهيل االجتماعي اآلداب عبداهلل البليخي رحاب بنت فهد بن 72
 التأهيل االجتماعي اآلداب جنالء بنت صاحل بن سعد اللحيدان 73
 التنمية االجتماعية اآلداب اجلوهره بنت عبداهلل بن حممد آل حسني 74
 التنمية االجتماعية اآلداب االء بنت عبداهلل بن ناصر عسريي 75
 التنمية االجتماعية اآلداب عتييبنورة بنت عمر بن متلع ال 76
 التنمية االجتماعية اآلداب نورة بنت محود بن سيف الشهراين 77
 التنمية االجتماعية اآلداب مشاعل بنت حسن بن فاحل احلباي 78
 التنمية االجتماعية اآلداب سهام بنت فهد بن صاحل احلميد 79
 ية االجتماعيةالتنم اآلداب هديل بنت خالد بن حممد السليمان 80
 التنمية االجتماعية اآلداب أثري بنت عبداهلل بن جعفر اجلعفر 81
 التنمية االجتماعية اآلداب مدى بنت عبدالرمحن بن حممد القرشي 82
 التنمية االجتماعية اآلداب موضي بنت سعد بن محود القحطاين 83
 ةالتنمية االجتماعي اآلداب منشة بنت مطلق بن سعود السهلي 84
 التنمية االجتماعية اآلداب سامية بنت عبدالرمحن بن محد اجلمعة 85
 التنمية االجتماعية اآلداب منال بنت فهد بن عبدالرمحن الريس 86
 التنمية االجتماعية اآلداب نادية بنت امحد بن عبداهلل آل دعري 87
 التنمية االجتماعية اآلداب رشا بنت حممد بن خلف ال مطلق 88

٢٢



 

 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي املاجسترياحلاصالت على درجة ات اخلرجي

 التخصص الكلية االسم م
 التنمية االجتماعية اآلداب هياء بنت مشوح بن عبداهلل املشوح 89
 التنمية االجتماعية اآلداب شريفه بنت حممد بن مصلح العتييب 90
 اعيةالتنمية االجتم اآلداب رقية بنت علي بن مرعي الربعي 91
 التنمية االجتماعية اآلداب مضاوي بنت فوزي بن بشري السلطان 92
 التنمية االجتماعية اآلداب دالل بنت حسن بن علي بن طالب 93
 التنمية االجتماعية اآلداب حنان  علي  عمر مرضاح املري 94
 التنمية االجتماعية اآلداب نوف بنت سعد بن سامل اخلضران 95
 التنمية االجتماعية اآلداب لعزيز بن حممد الوثالنهاجر بنت عبدا 96
 التنمية االجتماعية اآلداب عبري بنت عوض بن ماشع احلريب 97
 التنمية االجتماعية اآلداب وفاء بنت تركي بن عبد الرمحن الروضان 98
 التنمية االجتماعية اآلداب ملياء بنت براهيم بن حممد اجلابر 99

 التنمية االجتماعية اآلداب هديان آل بريكنوره بنت حجاب بن  100
 التنمية االجتماعية اآلداب فاطمه بنت شبالن بن حممد الشهري 101
 التنمية االجتماعية اآلداب شروق بنت حممد بن سعد العتييب 102
 التنمية االجتماعية اآلداب اهلنوف بنت ماجد بن مطر العتييب 103
 اخلرائط اآلداب اهبا  امحد  عبداهلل املوشكي 104
 اخلرائط اآلداب عيده بنت غازي بن علي العيسى 105
 اخلرائط اآلداب تغريد بنت سليمان بن دبيان الفعيم 106
 اخلرائط اآلداب حليمة بنت حممد بن عنرب عنرب 107
 اخلرائط اآلداب مها بنت زيد بن محدي العتييب 108
 رائطاخل اآلداب نوره بنت سعيد بن عيد املطريي 109
 اخلرائط اآلداب مىن بنت سعد بن عوضة االمحري 110
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 التخصص الكلية االسم م
 اللغة العربية وآداهبا  اآلداب نورة بنت فهد بن ابراهيم العقيل  111
 عربية وآداهبا )اللغة(اللغة ال اآلداب زينب بنت حسني بن جعفر النخلي 112
 النحو واللغه اآلداب أمساء بنت عبد الرمحن بن حسن العتييب 113
 النحو واللغه اآلداب مىن بنت إبراهيم بن عبد العزيز العجالن 114
 النحو واللغه اآلداب مي بنت فهد بن إبراهيم العقيل 115
 النحو واللغه اآلداب حنان بنت حممد بن صاحل الكعييب 116
 النحو واللغه اآلداب نوف بنت سعد بن ناصر العويدي 117
 النحو واللغه اآلداب ندى بنت سعود بن عبدالعزيز الدايل 118
 النحو واللغه اآلداب هتاين بنت سهل بن خلف العتييب 119
 النحو واللغه اآلداب إميان بنت عبد اهلل بن إبراهيم أبو ذيب 120
 النحو واللغه اآلداب لعتييبشيمه بنت فرحان بن مصلح ا 121
 النحو واللغه اآلداب شيخه بنت ناصر بن عمر املواش 122
 النحو واللغه اآلداب فاتن بنت حممد بن ابراهيم تكروين 123
 النحو واللغه اآلداب رحاب بنت سليمان بن أمحد الرومي 124
 النحو واللغه اآلداب منال بنت عبداهلل بن ابراهيم اهلزاع 125
 النحو واللغه اآلداب رنا بنت سعد بن عوض القحطاين 126
 النحو واللغه اآلداب ترفه بنت حمياء بن دخنان العويف 127
 النحو واللغه اآلداب نوير بنت رجاء بن عسل املسردي 128
 تاريخ حديث اآلداب منرية بنت سعد بن عوض آل سلطان 129
 اريخ قدميت اآلداب مسيه بنت حممد بن على ال حميسن 130
 جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية اآلداب ومسية بنت مقعد بن ناصر العتييب 131
 جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية اآلداب والء بنت حممد بن علي الغامدي 132
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 التخصص الكلية االسم م
 جغرافية التنمية االقليمية اآلداب بنت عوض بن محيد املالكيمنال  133
 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب فهدة بنت فرحان بنت مرضي الشمري 134
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب أمل بنت حسن بن سعيد العمري 135
 بات واملعلوماتعلوم املكت اآلداب هنوف بنت عبدالرمحن بن منصور أباحسني 136
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب أحالم بنت سعيد بن جويعد القحطاين 137
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب العنود بنت حممد بن علي بن مغامس 138
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب يامسني بنت يوسف بن امحد الغمالس 139
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب مديمشاعل بنت حممد بن محدان الغا 140
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب هيفاء بنت عبداهلل بن حممد بن نصار 141
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب شاهة بنت عبداهلل بن رسالن العنزي 142
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب سلمى بنت حيىي بن عبداهلل عسريي 143
 علوم املكتبات واملعلومات اآلداب ت عبدالرمحن بن عبداهلل السحيمندى بن 144
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب ساره بنت براهيم بن عبداهلل املزيعل 145
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب حناء بنت مهدي بن سامل السبيعي 146
 رافيةنظم املعلومات اجلغ اآلداب مىن بنت شجاع بن فهد احلريب 147
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب شيخه بنت حممد بن فالح العاجزه 148
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب أمساء بنت سامل بن ناصر احلارثي 149
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب هياء بنت عبدالعزيز بن سعد الرباك 150
 املعلومات اجلغرافيةنظم  اآلداب منريه بنت ابراهيم بن علي اخلويف 151
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب أمل بنت عيد بن عويض املطريي 152
 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب امل بنت شارع بن عبداهلل القحطاين 153
 االدارة الرتبوية الرتبية نورة بنت حزام بن سعيد الشهراين 154
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 التخصص الكلية االسم م
 االدارة الرتبوية الرتبية شريفة بنت سعد بن حممد البقمي 155
 االدارة الرتبوية الرتبية رمي بنت عوض بن غالب العصيمي 156
 االدارة الرتبوية الرتبية عائشة بنت علي بن عبداهلل الشهري 157
 االدارة الرتبوية الرتبية يهند بنت منصور بن عايل املالك 158
 االدارة الرتبوية الرتبية نوره بنت محد بن جهيزان احلمادي 159
 االدارة الرتبوية الرتبية هديل بنت عبدالرمحن بن سعود القميزي 160
 االدارة الرتبوية الرتبية أمل  مجال  حمسن العويين 161
 ة الرتبويةاالدار  الرتبية روايب بنت عوض بن شايف العتييب 162
 االدارة الرتبوية الرتبية غدير بنت فهد بن محد العباس 163
 االدارة الرتبوية الرتبية حنان بنت سعيد بن حممد حويل 164
 االدارة الرتبوية الرتبية لطيفة بنت عبداهلل بن عبدالكرمي احلسني 165
 االدارة الرتبوية الرتبية وسام بنت محيد بن بغيل العنزي 166
 االدارة الرتبوية الرتبية عائشه بنت حممد بن سعد اخلنفري 167
 االدارة الرتبوية الرتبية أمل بنت ابراهيم بن عبداللطيف الظفر 168
 االدارة الرتبوية الرتبية منرية بنت حممد بن ابراهيم الشريف 169
 االدارة الرتبوية الرتبية عبري بنت سعد بن ابراهيم العريفي 170
 االدارة الرتبوية الرتبية بنت خالد بن ابراهيم الربيعة غيداء 171
 االدارة الرتبوية الرتبية أمل بنت حسيب بن حسن إبراهيم 172
 االدارة الرتبوية الرتبية زينب بنت عبداهلادي بن عبيد املطريي 173
 االدارة الرتبوية الرتبية رباب بنت خالد بن حممد عسريي 174
 االدارة الرتبوية الرتبية بن صاحل السالمههند بنت عبداهلل  175
 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية تسنيم بنت مستور بن سعد آل مرزوق 176
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 التخصص الكلية االسم م
 اب يف القراءات القرآنيةاآلد الرتبية يأفراح بنت عبداهلل بن عبدالكرمي البلوش 177
 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية صربية بنت مصطفى بن حممد مدين 178
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية بسمة بنت ناصر بن علي العلي 179
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية أمل بنت صاحل بن عبداهلل العمري 180
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية بنت مجعان بن عبيد السهليسلمى  181
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية نوره بنت خالد بن عبداهلل الصقر 182
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية بدور بنت حممد بن سعيد احلارثي 183
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية لشمريابتسام بنت غضبان بن عبداهلل ا 184
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية ندى بنت مسفر بن علي القحطاين 185
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية مشاعل بنت ضيف اهلل بن حممد الذياب 186
 مسار التخلف العقلي-اخلاصةالرتبية  الرتبية عبري بنت حسني بن سعيد االمحري 187
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية رىب بنت حممد بن فهد السماري 188
 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية بدريه بنت علي بن سويلم القحطاين 189
 النفعاليةية وااالضطرابات السلوك -الرتبية اخلاصة  الرتبية بشرى بنت جاسم بن نادي العنزي 190
 االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و  -الرتبية اخلاصة  الرتبية موضي بنت سعود بن عبدالعزيز اهلوميل 191
 االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و  -الرتبية اخلاصة  الرتبية مىن بنت سعد بن أمحد احلميدي 192
 االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و  -اخلاصة  الرتبية الرتبية هيفاء بنت حممد بن ابراهيم العمران 193
 االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و  -الرتبية اخلاصة  الرتبية اجلوهرة بنت علي بن حممد النويبت 194
 االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و  -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوف بنت فاضل بن دبيان الثبييت 195
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية ن بن جاللرمي بنت سعد بن عبدالرمح 196
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية هدى بنت جابر بن حممد احلمادي 197
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية أبرار بنت عبداهلل بن سلمان السلمان 198

٢٧



 

 

 هـ1439/1440عام اجلامعيلل املاجسترياحلاصالت على درجة اخلرجيات 

 التخصص الكلية االسم م
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية أروى بنت عبدالرمحن بن حممد املسعد 199
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية مي بنت ابراهيم بن حممد اهلزاع 200
 مسار صعوبات التعلم -رتبية اخلاصة ال الرتبية ريانه بنت مرضي بن عبداهلل الشمري 201
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية آمنه بنت حممد بن عبد الغين الغامدي 202
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية خوله بنت ابراهيم بن حممد املفيز 203
 مسار صعوبات التعلم -اصة الرتبية اخل الرتبية سراب بنت عثمان بن عبد اهلل الزامل 204
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية خولة بنت محد بن صاحل القرعاوي 205
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوره بنت ناصر بن مذكر القحطاين 206
 ات التعلممسار صعوب -الرتبية اخلاصة  الرتبية بيان بنت محد بن عبداهلل العليان 207
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية هياء بنت ماجد بن جرب السبيعي 208
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية بلغادة بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن مق 209
 مسار صعوبات التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوال بنت معيش بن عيد القرشي 210
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية أجماد بنت عبدالعزيز بن حممد البداح 211
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية أثري بنت براهيم بن علي السلمان 212
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية صاحله بنت حسن بن ابراهيم حمرق 213
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية سلطان بن سعيد الشهراين أمل بنت 214
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية أمساء بنت ناصر بن فهد احلقباين 215
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية سلمى  رزقان  فريح الرشيدي 216
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية زيوفاء بنت صبار بن عوض العن 217
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية بثينه بنت حممد بن عبدالعزيز السديس 218
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية مشاعل بنت عبدالعزيز بن رميان الرميان 219
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية هييبمروة بنت عبدالعزيز بن مربوك الل 220
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 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية روايب بنت خالد بن عبدالرمحن اليحىي 221
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  لرتبيةا كوثر بنت مناع بن بشري البلوي 222
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية جنود  حيي  حمسن العبادي 223
 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية مرمي بنت مقبول بن معيض العمري 224
 اجملموعة )أ( الرتبية مىن  علي  مرضاح املري 225
 اجملموعة )أ( الرتبية بنت سعد بن حممد احليدهياء  226
 اجملموعة )أ( الرتبوي الرتبية منال بنت ناصر بن عبداهلل الشهري 227
 اجملموعة )ب( النمو الرتبية غاده بنت سعد بن عايض العتيىب 228
 اجملموعة )ب( النمو الرتبية صفاء بنت فيصل بن هادي حكمي 229
 اجملموعة )ب( النمو الرتبية لقبالنأمل بنت خالد بن دخيل ا 230
 اجملموعة )ب( النمو الرتبية أمل بنت حسني بن ناصر الزقدي 231
 أصول الرتبيه الرتبية رشا بنت عبداللطيف بن كامل كردي 232
 أصول الرتبيه الرتبية عائشة بنت ناصر بن فايز الشهري 233
 لرتبيهأصول ا الرتبية مي بنت عبداهلل بن حممد العامر 234
 أصول الرتبيه الرتبية مي بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الصاحل 235
 أصول الرتبيه الرتبية هياء بنت محد بن حممد اجلريوي 236
 أصول الرتبيه الرتبية نورة بنت سلمان بن محد اخلالدي 237
 أصول الرتبيه الرتبية سحر بنت امحد بن حممد عسريي 238
 أصول الرتبيه الرتبية وض احلريبتيسري بنت خالد بن ع 239
 أصول الرتبيه الرتبية حنان بنت متعب بن سلطان العتييب 240
 أصول الرتبيه الرتبية مي بنت عبداهلل بن حممد املاجد 241
 أصول الرتبيه الرتبية خلود بنت بكر بن ملوح القحطاين 242
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 أصول الرتبيه الرتبية نورة بنت فارس بن عبداهلل الشهري 243
 أصول الرتبيه الرتبية رنا بنت عياف بن عبداهلل السبيعي 244
 أصول الرتبيه الرتبية منرية بنت صاحل بن علي اجلويعد 245
 أصول الرتبيه الرتبية منال بنت فهد بن صاحل الباليل 246
 أصول الرتبيه الرتبية خلود بنت خالد بن منصور اخلطايب 247
 أصول الرتبيه الرتبية آمنة بنت تركي بن مطيع الظفريي 248
 أصول الرتبيه الرتبية خدجية بنت عبد اهلل بن فراج القباين 249
 أصول الرتبيه الرتبية نسرين بنت علي بن سعد االمحري 250
 أصول الرتبيه الرتبية ن القرينشريفه بنت علي بن سلما 251
 أصول الرتبيه الرتبية منريه بنت منصور بن سعود العتييب 252
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية أريج بنت مبارك بن عبيد القحطاين 253
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية هيفاء بنت جاراهلل بن معيض املالكي 254
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية وزانرمي بنت خالد بن ابراهيم الف 255
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية منريه بنت ملهي بن نايف القحطاين 256
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية عائشة بنت سعد بن حممد السامل 257
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية أمريه بنت عبدالعزيز بن محد الكريديس 258
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية مرعي آل جشمه القحطاين رمي بنت عوض بن 259
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية حصة بنت فالح بن عبداهلل القحطاين 260
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية نوره بنت صاحل بن عبداهلل احلواس 261
 كرةتربية الطفولة املب الرتبية منال بنت مشاري بن عبدالرمحن بن جويعد 262
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية شيماء بنت ناصر بن عبدالعزيز الغصاب 263
 تربية الطفولة املبكرة الرتبية منريه بنت علي بن شائع القحطاين 264
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 تربية الطفولة املبكرة الرتبية بلعبدالرمحن املقافنان بنت عبدالعزيز بن  265
 تربيه فنيه الرتبية ريوف بنت بدر بن ذعار احلريب 266
 تربيه فنيه الرتبية خلود بنت فهد بن دغيم العنزي 267
 تربيه فنيه الرتبية رمي بنت علي بن عبداهلل الشهراين 268
 بيه فنيهتر  الرتبية نوره بنت عبدالرمحن بن محد احلرقان 269
 تربيه فنيه الرتبية نوره بنت فهد بن عبد اهلل الصقر 270
 تربيه فنيه الرتبية رمي بنت عبد الرمحن بن ابراهيم العمران 271
 تربيه فنيه الرتبية أحالم بنت عمر بن عبداحملسن السائح 272
 تربيه فنيه الرتبية سهام بنت عبداهلل بن إبراهيم بن طالب 273
 تربيه فنيه الرتبية ت حممد بن مخيس مطهرمرام بن 274
 تربيه فنيه الرتبية سارة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز املقرن 275
 تربيه فنيه الرتبية فاطمه بنت عبدالرمحن بن عبداهلل العزاز 276
 تربيه فنيه الرتبية وجدان بنت عثمان بن منصور اجلبري 277
 تربيه فنيه ةالرتبي هند بنت صاحل بن علي الطريف 278
 تربيه فنيه الرتبية وجدان بنت عبداهلل بن سويلم الصغري 279
 تربيه فنيه الرتبية امساء بنت عبداهلل بن مسفر البشر 280
 تربيه فنيه الرتبية بدرية بنت حممد بن عاتق العتييب 281
 تربيه فنيه الرتبية ساره بنت سليم بن حبيب الرحيلي 282
 تربيه فنيه الرتبية زيد آل حسنينوف بنت سعد بن  283
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 تربيه فنيه الرتبية مسيه بنت ابراهيم بن عبداحملسن العامر 284
 تربيه فنيه الرتبية ابتسام بنت منصور بن علوش السهلي 285
 تربيه فنيه الرتبية سعيد القحطاين فاطمه بنت حممد بن 286
 تربيه فنيه الرتبية غيداء بنت ابراهيم بن حممد البدري 287
 تربيه فنيه الرتبية انتصار بنت إبراهيم بن سعد اهلدلق 288
 تربيه فنيه الرتبية أروى بنت سعد بن حممد بن عوشن 289
 نيهتربيه ف الرتبية منال بنت عبدالرمحن بن حممد السلطان 290
 تربيه فنيه الرتبية زينب بنت حممد بن عبدالرمحن اجلغيمان 291
 تربيه فنيه الرتبية يارا بنت حممد بن موسى املوسى 292
 تربيه فنيه الرتبية ميعاد بنت شجعان بن سعود العتييب 293
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية رمها بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن حيد 294
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية شوياء بنت علي بن صاحل العرجاين 295
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية البندري بنت سعد بن فاحل القحطاين 296
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية فرابتسام بنت عبداهلل بن عبدالكرمي اخلني 297
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية ي العتييبمها بنت عتيق بن غاز  298
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية البندري بنت حممد بن علي العبالن 299
 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية مشاعل بنت ناصر بن سعد الرشيد 300
 خرىأغة اإلجنليزية للناطقني بلغات تعليم الل الرتبية لوالء بنت عبد اللطيف بن عبد اهلل الواب 301
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية عبري بنت حيىي بن حسني مرتضى 302
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية هتاين بنت أمحد بن اليف العبالين 303
 خرىأاللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات تعليم  الرتبية فاطمة بنت عوضه بن مسعود العمري 304
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية روان بنت ابراهيم بن صاحل الغفيلي 305
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 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية خلود بنت حممد بن حسني بن محران 306
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية نوره بنت خبيتان بن ضايف الدوسري 307
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية مسيه بنت خبيت بن خبيت الزهراين 308
 خرىأتعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات  الرتبية هشرميا بنت عبدالرمحن بن عبداهلل الد 309
 تقنيات التعليم الرتبية أسيل بنت عمر بن عبدالعزيز املبارك 310
 تقنيات التعليم الرتبية بنان بنت ابراهيم بن علي اجلمعه 311
 تقنيات التعليم الرتبية أمساء بنت ابراهيم بن عثمان التميمي 312
 تقنيات التعليم الرتبية بن صاحل شويلآالء بنت علي  313
 تقنيات التعليم الرتبية مشاعل بنت عبدالرمحن بن ناصر الليفان 314
 تقنيات التعليم الرتبية أمل بنت عبداهلل بن حممد اخلثالن 315
 تقنيات التعليم الرتبية أمل بنت مسعود بن مبارك العتييب 316
 تقنيات التعليم بيةالرت  مي بنت سعد بن حممد بن شلوان 317
 تقنيات التعليم الرتبية فاطمة بنت سعود بن حممد العرفج 318
 تقنيات التعليم الرتبية مها بنت ربيع بن سعد الربيع 319
 تقنيات التعليم الرتبية مجانة  حممد مروان  سامي قصار 320
 تقنيات التعليم الرتبية ميسم بنت عمر بن حممد العطيان 321
 تقنيات التعليم الرتبية بنت عصام بن عبداحملسن ناصررهام  322
 تقنيات التعليم الرتبية عهود بنت متعب بن مزعل الرويلي 323
 تقنيات التعليم الرتبية لطيفه بنت راشد بن حممد اخلويطر 324
 تقنيات التعليم الرتبية مىن بنت حسن بن امحد االمري 325
 تقنيات التعليم لرتبيةا عويشة بنت عجي بن حسن الصحيب 326
 تقنيات التعليم الرتبية نوره بنت سعد بن مجعان الزهراين 327
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 تقنيات التعليم الرتبية مدى بنت عبداهلل بن رحيم احلريب 328
 تقنيات التعليم الرتبية رييندى بنت حممد بن ناصر املط 329
 تقنيات التعليم الرتبية وداد بنت عبيد بن عوض احلريب 330
 تقنيات التعليم الرتبية مسية بنت حممد بن عثمان الفواز 331
 تقنيات التعليم الرتبية خوله بنت ناصر بن عبداهلل بن هوميل 332
 ليمتقنيات التع الرتبية ساره بنت ناصر بن محد التميمي 333
 تقنيات التعليم الرتبية ماريا بنت سليمان بن عبداهلل الدخيل 334
 تقنيات التعليم الرتبية غادة بنت عبدالعزيز بن سعد القعيد 335
 تقنيات التعليم الرتبية سارة بنت سعود بن حممد العريفي 336
 تقنيات التعليم الرتبية ضحى بنت أمحد بن عبدالرمحن القاضي 337
 تقنيات التعليم الرتبية د بنت زيد بن سعد الدغيمأجما 338
 تقنيات التعليم الرتبية ندى بنت محد بن حممد العجمي 339
 تقنيات التعليم الرتبية مرمي بنت صاحل بن سليمان احلجي 340
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية أريج بنت سليمان بن عبدالعزيز املطلق 341
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية لد بن عبدالرمحن احلموديأروى بنت خا 342
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية أروى بنت علي بن غالب القحطاين 343
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية يولندا باهويل 344
 ميه )الفقه و اصوله(دراسات اسال الرتبية خولة بنت عبد العزيز بن سعود  الضوحيي 345
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية زمزم  معلن  أمحد حممود 346
 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية عليا بنت ناصر بن حممد املطرودي 347
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية جدأمساء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن املا 348
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية ت سليم بن عايض احلارثينورا بن 349
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 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية ابتهاج بنت شليل بن عبداهلل الشليل 350
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية مريعلوة بنت علي بن يعن اهلل العا 351
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية أمساء بنت عبداهلل بن ماجد احلريب 352
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية بشرى بنت عبدالرمحن بن زومان الزومان 353
 )تفسري وحديث( دراسات اسالميه الرتبية مذكورة بنت عبد اهلل بن علي الصيعري 354
 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية نوير بنت غزاي بن عياد املطريي 355
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية حناء بنت حممد بن عبداهلل السبيعي 356
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية ساره بنت عبداهلل بن حممد الشريف 357
 دراسات اسالميه )عقيدة( بيةالرت  سعاد  يوسف  سليمان حممد 358
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية نورة بنت راشد بن سامل احلويطان 359
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية شذى بنت عبدالعزيز بن حممد الدريس 360
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية اناتاجلوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الشب 361
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية بداهلل بن حممد الدامغهدى بنت ع 362
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية أريج بنت عبدالرمحن بن حممد الرميح 363
 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية مىن بنت خبيت بن سعد الدوسري 364
 يدة(دراسات اسالميه )عق الرتبية جنالء بنت عبد الرمحن بن فاحل القحطاين 365
 دراسات اسالميه )فقه و اصوله( الرتبية حصة بنت ناصر بن عبدالعزيز النجيم 366
 دراسات اسالميه )فقه و اصوله( الرتبية جنود بنت خالد بن سعود اجلابر 367
 طرق تدريس الرتبية الفنية الرتبية امل بنت سعد بن حممد الطرير 368
 طرق تدريس الرتبية الفنية يةالرتب أحالم بنت محد بن زايد باحلارث 369
 طرق تدريس الرياضيات الرتبية نعمت بنت عثمان بن عثمان الغامدي 370
 طرق تدريس الرياضيات الرتبية نورة بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزومان 371
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 طرق تدريس الرياضيات الرتبية بري بنت علي بن حممد القحطاينع 372
 طرق تدريس العلوم الرتبية حنان بنت حممد بن كريوين العتييب 373
 طرق تدريس العلوم الرتبية أحالم بنت حسن بن قاسم حكمي 374
 طرق تدريس العلوم الرتبية أمل بنت عايض بن جربان آل بوصابر القحطاين 375
 طرق تدريس العلوم الرتبية ح بنت علي بن حممد باعبداهللافرا  376
 طرق تدريس العلوم الرتبية نورة بنت علي بن عائض القرين 377
 طرق تدريس العلوم الرتبية مسر بنت إبراهيم بن مبارك آل سليمان 378
 طرق تدريس العلوم الرتبية غاده بنت عواد بن محد األمحدي 379
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية محد الصليع أماين بنت علي بن 380
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية علياء بنت عبدالقادر بن حبيب اهلل صرب 381
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية بسمه بنت سعد بن حممد عبيد 382
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية جواهر بنت مسرع بن علي القحطاين 383
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية نوف بنت حممد بن غازي العضياين 384
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية زبيدة بنت سداح بن ساير الشمري 385
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية بدرية بنت عبداهلل بن مطلق آل حامد 386
 العلوم الشرعيةطرق تدريس  الرتبية شهد بنت ماجد بن حممد املاجد 387
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية مشاعل بنت محود بن سعد البدراين 388
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية هنى بنت عبداللطيف بن حضيض السلمي 389
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية دعجه بنت حمماس بن فرج السبيعي 390
 طرق تدريس اللغة العربية رتبيةال نوف بنت فهد بن حممد احلمد 391
 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية سلمى بنت مطلق بن على املالكي 392
 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية أمرية بنت ناصر بن عبداهلل املوسى 393
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 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية وفاء بنت عبدالعزيز بن سليمان العويضة 394
 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية عائشة بنت حممد بن عبداهلل الشهري 395
 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية معايل بنت ماحل بن عويد الشمري 396
 رق تدريس املواد االجتماعيةط الرتبية مزنه بنت علي بن صاحل السحيباين 397
 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية رميا بنت راشد بن سعد هليل 398
 علم النفس االرشادي الرتبية ساره بنت حممد بن عمران العمران 399
 علم النفس االرشادي الرتبية مرمي بنت حممد بن عبداهلل البحريي 400
 علم النفس االرشادي الرتبية ررنا بنت سعد بن عبدالرمحن الزي 401
 علم النفس االرشادي الرتبية رمي بنت سعيد بن ابراهيم القحطاين 402
 علم النفس االرشادي الرتبية مرمي بنت سعد بن سعيد األمسري 403
 علم النفس االرشادي الرتبية ميمونة بنت عبداهلل بن حممد املنصور 404
 علم النفس االرشادي الرتبية مضاوي بنت محد بن حممد ابوشنق 405
 علم النفس االرشادي الرتبية دصفيه بنت عبد الرمحن بن عبد اهلل العوي 406
 علم النفس االرشادي الرتبية أمساء بنت سامل بن حسن العمري 407
 علم النفس االرشادي الرتبية رحاب بنت عبدالعزيز بن منصور املنصور 408
 علم النفس االرشادي الرتبية التميمي غادة بنت سعود بن عبداهلل 409
 علم النفس االرشادي الرتبية فاطمة بنت سعيد بن عوض الشحري 410
 علم النفس االرشادي الرتبية وسن بنت صاحل بن صاحل باحشوان 411
 علم النفس االرشادي الرتبية سعاد بنت حممد بن امحد الغامدي 412
 علم النفس االرشادي ةالرتبي مىن بنت علي بن حسن طوهرى 413
 علم النفس االرشادي الرتبية جواهر بنت عبدالعزيز بن زيد املطريدي 414
 علم النفس االرشادي الرتبية رحاب  حسن  حامد حممود 415
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 علم النفس االرشادي الرتبية حإيناس  أمحد  ذيب املال 416
 مسار علم النفس اإلجتماعي الرتبية خوله بنت ناصر بن عبداهلل املنصور 417
 مناهج عامه الرتبية أمل بنت عسري بن عائد العتييب 418
 مناهج عامه الرتبية امل بنت علوش بن عبدالرمحن العتييب 419
 هج عامهمنا الرتبية وضحى بنت خلف بن مطلق العتييب 420
 مناهج عامه الرتبية هند بنت ناصر بن حممد املاجد 421
 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية أماين بنت عبداهلل بن سعد بن سحيم 422
 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية هند بنت حممد بن عائض الشهراين 423
 ريس احلاسبمناهج وطرق تد الرتبية سهام بنت فيصل بن ابراهيم احلديثي 424
 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية هناء بنت عبداهلل بن علي مدخلي 425
 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية نوف بنت حممد بن محود السويلمي 426
 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية رمي بنت احلميدي بن ناصر العتييب 427
 مناهج وطرق تدريس احلاسب بيةالرت  منريه بنت احلميدي بن ناصر العتييب 428
 أصول الرتبيه الرتبية  جناة بنت كويران بن هوميل السلمي 429
 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية  عجلة  بنت سعد بن عائض العتييب 430
 ادارة متريض التمريض والء بنت علي بن عبدالكرمي املصطفى 431
 ادارة متريض التمريض االء بنت علي بن نفاع احلريب 432
 ادارة متريض التمريض مشاعل بنت حممد بن فهد القويعي 433
 ادارة متريض التمريض رمي بنت حممد بن صاحل احلميدان 434
 ادارة متريض التمريض منال بنت خالد بن دخيل الدخيل 435
 ادارة متريض التمريض حنان بنت عبدالرمحن بن فهد السويقي 436
 ادارة متريض التمريض ن سليمان الشرارفريال بنت فهد ب 437
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 ادارة متريض التمريض هبه بنت عبدالرمحن بن صقر احلسني 438
 ادارة متريض التمريض رمي بنت حسني بن ناصر سفياين 439
 ادارة متريض التمريض هراهر بن حممد خان طافاطمة الزهراء بنت ط 440
 ادارة متريض التمريض لواحظ بنت حممد بن صاحل احلميدان 441
 ادارة متريض التمريض عنود بنت عبداهلل بن موسى كعيب 442
 ادارة متريض التمريض موضي بنت سامل بن سعد السبيعي 443
 رة متريضادا التمريض اميان بنت راشد بن عبداهلل احلياي 444
 ادارة متريض التمريض خبيتة بنت عوض بن مجعان الغامدي 445
 ادارة متريض التمريض رمي بنت امحد بن عبدة هزازي 446
 ادارة متريض التمريض العنود بنت حممد بن عبدالعزيز النشمي 447
 ادارة متريض التمريض ساره بنت سعد بن حممد القحطاين 448
 ادارة متريض التمريض مد اليامينورة بنت مسفر بن حم 449
 ادارة متريض التمريض هدى بنت امحد بن عثمان مهاوش 450
 ادارة متريض التمريض رباب بنت حممد بن معيض الشهري 451
 ادارة متريض التمريض اماين بنت عبداهلل بن سامل عسريي 452
 ادارة متريض التمريض فوزية بنت مسلم بن دغيمان احلريب 453
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض مىن بنت أمحد بن عبداهلل آل شرمي 454
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض امل بنت عبود بن رشيد بارشيد 455
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض عمشاء بنت صياح بن عبيد الشمري 456
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض أمساء بنت يسري بن حممد خزندار 457
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض ابتسام بنت حممد بن إمساعيل احلازمي 458
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض ابتسام بنت سابر بن سلمان العمري 459
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 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض عبري بنت علي بن امساعيل الرب 460
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض نوره بنت عبداهلل بن مطارد العنزي 461
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض ساره بنت أمحد بن خليف العنزي 462
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض هند بنت حممد بن حممد عواجي 463
 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض فاطمة بنت مانع بن عوض الظفريي 464
 متريض اال مومه التمريض مرمي بنت خلف بن امحد املطريف 465
 ومهمتريض اال م التمريض أحالم بنت شرف بن درمييح السلمي 466
 متريض اال مومه التمريض افنان بنت عبداهلل بن سليمان السالمه 467
 متريض اال مومه التمريض مسر بنت حمسن بن صالل العتييب 468
 متريض اال مومه التمريض مها بنت مفضي بن مثري الرويلي 469
 متريض اال مومه التمريض أمنه بنت حممد بن حيي حارثي 470
 متريض اال مومه التمريض بن شعيل الشهراينسعاد بنت ظافر  471
 متريض اال مومه التمريض ابتهال بنت عبداهلل بن محد الصفيان 472
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض مساهر بنت عبداهلل بن امحد اللقماين 473
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض ساره بنت فرحان بن خشان العنزي 474
 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض هديل بنت علي بن ناوي العنزي 475
 متريض الطفولة التمريض ريهام بنت محد بن فالح الصقرة 476
 متريض الطفولة التمريض نوال بنت عبدالباقي بن نعيم السلمي 477
 متريض الطفولة التمريض فاطمه بنت عبداهلل بن أمحد عواجي 478
 متريض الطفولة التمريض فوظ بن حممد الذيبايننور بنت حم 479
 متريض الطفولة التمريض منال بنت مهالن بن علي اهلمالن 480
 متريض الطفولة التمريض سارة بنت سعد بن مرزوق العتييب 481
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 متريض الطفولة التمريض ت أمحد بن حيىي حريصيفاطمة بن 482
 متريض الطفولة التمريض هدى بنت زكريا بن نوح ابراهيم 483
 متريض القبالة التمريض تغريد بنت عبدالعزيز بن فياح العتييب 484
 متريض القبالة التمريض هند بنت سعد بن سعدي احلريب 485
 ريض صحة اجملتمعمت التمريض ابرار بنت يوسف بن خدا خبش 486
 متريض صحة اجملتمع التمريض نورة بنت جاراهلل بن علي اخلالدي 487
 متريض صحة اجملتمع التمريض لكرميفاطمه بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العبدا 488
 متريض صحة اجملتمع التمريض ابتهال بنت ابراهيم بن إمساعيل قازنلي 489
 متريض صحة اجملتمع التمريض فاطمه بنت عبده بن عواجي حكمي 490
 متريض صحة اجملتمع التمريض ندى بنت عبدالعزيز بن عبداهلل القرعاوي 491
 متريض صحة اجملتمع التمريض نادية بنت سامل بن سحيل الرويلي 492
 متريض صحة اجملتمع التمريض نوره بنت صاحل بن عبداهلل البقمي 493
 متريض صحة اجملتمع التمريض فاطمة بنت سعد بن مرزوق العتييب 494
 متريض صحة اجملتمع التمريض جنوى بنت سعيد بن حممد ال قبوص القحطاين 495
 متريض صحة اجملتمع التمريض ليلى بنت عبدالعزيز بن فهد العبدالكرمي 496
 متريض صحة اجملتمع التمريض اميان بنت حممد بن غازي الشمري 497
 متريض صحة اجملتمع التمريض هدى بنت حممد بن حسني شعيب 498
 متريض صحة اجملتمع التمريض صاحله بنت صديق بن امحد عريشي 499
 متريض صحة اجملتمع التمريض حياة بنت حممد بن حسني الصومايل 500
 متريض صحة اجملتمع التمريض دليل بنت غازي بن رميح الشمري 501
 القانون يف القانون اخلاص م السياسيةاحلقوق والعلو  مىن بنت صاحل بن حممد العثمان 502
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية أميمه بنت حممد بن راشد العثمان اهلزاين 503
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 القانون يف القانون اخلاص والعلوم السياسيةاحلقوق  ندى بنت مسفر بن حسن القحطاين 504
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بيان بنت خالد بن حسن بانصر 505
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مرام بنت حممد بن صاحل الغامدي 506
 القانون يف القانون اخلاص م السياسيةاحلقوق والعلو  دانه بنت حممد بن سليمان احلماد 507
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رنا بنت ابراهيم بن عبدالعزيز املوسى 508
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية أفنان بنت حممد بن عبداهلل الرباك 509
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية دسلطانة بنت عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمح 510
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نورة بنت حممد بن عبدالرمحن البليهي 511
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بيان بنت حممد بن مزهر الشمراين 512
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ز الكلثمهيله بنت سعود بن عبد العزي 513
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بثينه بنت يوسف بن ابراهيم الوابل 514
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ابتهال بنت عبداهلل بن علي صمان 515
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية يم القاسمرغد بنت خالد بن ابراه 516
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هيفاء بنت حممد بن صاحل النغيمشي 517
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حصه بنت سعد بن راشد العرفج 518
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية وصفيه اجلهينبيان بنت منصور بن فخري اب 519
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت سعيد بن عبداهلل املالكي 520
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مسية بنت حممد بن زيد الوهييب 521
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حل الغامديمرام بنت حممد بن صا 506
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية دانه بنت حممد بن سليمان احلماد 507
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رنا بنت ابراهيم بن عبدالعزيز املوسى 508
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ن عبداهلل الرباكأفنان بنت حممد ب 509

٤٢
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 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية دسلطانة بنت عبدالرمحن بن عبداهلل بن أمح 510
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بنت حممد بن عبدالرمحن البليهينورة  511
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بيان بنت حممد بن مزهر الشمراين 512
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هيله بنت سعود بن عبد العزيز الكلثم 513
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بثينه بنت يوسف بن ابراهيم الوابل 514
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ابتهال بنت عبداهلل بن علي صمان 515
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رغد بنت خالد بن ابراهيم القاسم 516
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هيفاء بنت حممد بن صاحل النغيمشي 517
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حصه بنت سعد بن راشد العرفج 518
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بيان بنت منصور بن فخري ابوصفيه اجلهين 519
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت سعيد بن عبداهلل املالكي 520
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مسية بنت حممد بن زيد الوهييب 521
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت صاحل بن حممد الدبيان 522
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية أماين بنت مبارك بن خلف الدوسري 523
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حصه بنت غصاب بن حممد القحطاين 524
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية منريه بنت فهد بن سعد بن جليل 525
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رزان بنت فيصل بن عبداهلل املالكي 526
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية منريه بنت سليمان بن إبراهيم اجلريوي 527
 خلاصالقانون يف القانون ا احلقوق والعلوم السياسية نورة بنت عبدالعزيز بن سالمه الدشاش 528
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حنان بنت طارق بن فهد بن جمالد 529
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبري بنت حممد بن صاحل املفرج 530
 خلاصالقانون يف القانون ا احلقوق والعلوم السياسية وجدان بنت عبدالعزيز بن حممد املرشد 531

٤٣
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 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية أمساء بنت صبحي بن مخيس العطوي 532
 صالقانون يف القانون اخلا احلقوق والعلوم السياسية حياة  منصور  عبداهلل ابراهيم 533
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بسمة بنت ابراهيم بن رشيد الرشيد 534
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رزان بنت حممد بن ابراهيم املقحم 535
 انون اخلاصالقانون يف الق احلقوق والعلوم السياسية عنوره بنت عبد العزيز بن عبد اهلل الرفا  536
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مجيلة بنت علي بن رغيان احلريب 537
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية صفاء بنت عبداهلل بن عيسى احلبيب 538
 ون العامالقانون يف القان احلقوق والعلوم السياسية يارا بنت يوسف بن طراد السعدون 539
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية سلطانة بنت تراحيب بن منري العتييب 540
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ملياء بنت سامي بن امحد احملارب 541
 نون العامالقانون يف القا احلقوق والعلوم السياسية شيخه بنت سلمان بن سعد السبيعي 542
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية هدى بنت سفر بن مهدي القحطاين 543
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت سعيد بن محد التميمي 544
 عامالقانون يف القانون ال احلقوق والعلوم السياسية ابتسام بنت سعد بن حممد السهلي 545
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية االء بنت عبداهلل بن راجح الدوسري 546
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت حممد بن عبدالعزيز ابوحيمد 547
 القانون العام القانون يف احلقوق والعلوم السياسية مها بنت مرزوق بن عيسى املطريف العنزي 548
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية حنان بنت دخيل بن معدي القحطاين 549
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية مرامي بنت خالد بن غائب احلارثي 550
 القانون العام القانون يف احلقوق والعلوم السياسية حنني بنت صاحل بن عبداهلل الشثري 551
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية روان بنت بدران بن عبدالعزيز العمر 552
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية مرمي بنت حممد بن نقاء الشيباين 553

٤٤
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 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية حصه بنت حممد بن عبدالعزيز املهناء 554
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية دانمنريه بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلم 555
 القانون يف القانون العام ياسيةاحلقوق والعلوم الس ذاكرة  عبدالنيب  عبداجمليب نبيل 556
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ميثاء بنت حممد بن شاحل العتييب 557
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية عذاري بنت عبدالرمحن بن علي العليان 558
 القانون يف القانون العام والعلوم السياسية احلقوق مينوره بنت محد بن عبد احملسن العبد الكر  559
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية غيداء بنت حممد بن علي الغيث 560
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية لطيفه بنت عبدالعزيز بن حممد اللهيم 561
 القانون يف القانون العام والعلوم السياسية احلقوق هاجر بنت خالد بن سليمان القوسي 562
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رمي بنت فهد بن مبارك الربيك 563
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية االء بنت فهد بن حممد املوسى 564
 القانون يف القانون العام وم السياسيةاحلقوق والعل رغد بنت عبداهلل بن حممد الضيدان 565
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية اجلوهره بنت حممد بن ناصر الشثري 566
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية االء بنت حممد بن عبداهلل البشر 567
 القانون يف القانون العام م السياسيةاحلقوق والعلو  فاطمة بنت سعيد بن محزة احلريب 568
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية روان بنت سعود بن عبدالعزيز الياسني 569
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رمي بنت سليمان بن سعد السبيعي 570
 القانون يف القانون العام العلوم السياسيةاحلقوق و  منريه بنت عبداهلل بن ناصر الثنيان 571
 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية وداد بنت مسفر بن ناجم العتييب 572
 فنون -اآلثار اإلسالمية  السياحة واآلثار فاطمة بنت ارفاعي بن دخيل العتييب 573
 فنون -ثار اإلسالمية اآل السياحة واآلثار امل بنت منصور بن صاحل احلزمي 574
 فنون -اآلثار اإلسالمية  السياحة واآلثار كنوز بنت سعود بن بطيان املطريي 575

٤٥
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 فنون -اآلثار اإلسالمية  السياحة واآلثار ثناء بنت فخري بن مطلق األشقر 576
 فنون -اآلثار اإلسالمية  السياحة واآلثار مشاعل بنت نادر بن حشر العتييب 577
 فنون -اآلثار اإلسالمية  السياحة واآلثار مرمي بنت امحد بن عباس احلريب 578
 فنون -اآلثار القدمية  السياحة واآلثار  حصه بنت حممد بن عبد اهلل العبد الوهاب 579
 فنون -اآلثار القدمية  السياحة واآلثار ن غامن السماعيلمنال بنت عبد اهلل ب 580
 فنون -اآلثار القدمية  السياحة واآلثار سلمى بنت عبدالرمحن بن فهد الشمري 581
 فنون -اآلثار القدمية  السياحة واآلثار أمساء بنت محود بن محدان العنزي 582
 فنون -آلثار القدمية ا السياحة واآلثار عبري بنت سعيد بن فاضل اخلثيمي 583
 الصيدالنيات الصيدلة هنى بنت ابراهيم بن عبدالعزيز أبوعبيد 584
 الصيدالنيات الصيدلة أروى بنت ابراهيم بن علي املغرية 585
 الصيدالنيات الصيدلة يارا بنت علي بن قاسم القحطاين 586
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة هديل  جمدى  عبد اهلل شريف 587
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة هنى بنت إبراهيم بن حممد اجلمعه 588
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة العنود بنت عصام بن جاسم احلمود 589
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة هديل  امحد جابر 590
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة أسيل بنت منصور بن عبداهلل بن حمارب 591
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة عبدالقادر بن عبدالرمحن احليدررمي بنت  592
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة نوف بنت حممد بن ضيف اهلل العبود 593
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة آالء بنت محود بن عبداهلل العمري 594
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة نورة بنت خالد بن حممد العندس 595
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة به بنت عبدالرمحن بن عبداهلل الشمريه 596
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة جوزاء بنت شايف بن مشفي البقمي 597

٤٦
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 صيدلة االكلينيكيةال الصيدلة وفاء بنت امحد بن مرعي العطوي 598
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة وعد بنت علي بن أمحد الطيار 599
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة دانه بنت موفق بن ابراهيم الصقري 600
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة أمساء بنت عبد الرمحن بن علي العذبه 601
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة حنني بنت ابراهيم بن جابر اجلهين 602
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة مرام بنت عبدالرمحن بن حممد اجلربين 603
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة خلود بنت محد بن أمحد العامر 604
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة بشرى بنت امحد بن متعب خليفة 605
 الصيدلة االكلينيكية صيدلةال أمساء بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الثبييت 606
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة هدى بنت هادي بن فكر البقمي 607
 الصيدلة االكلينيكية الصيدلة مىن بنت ناصر بن علي بن عنزان 608
 الكيمياء الدوائية الصيدلة حنان بنت حممد بن محد الشبل 609
 الدوائية الكيمياء الصيدلة اريج بنت ناصر بن فايز السويد 610
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة فاطمه بنت عبداهلل بن مثيل العنزي 611
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة روان بنت عبدالعزيز بن سليمان املقبل 612
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة مرام بنت فالح بن مهنا العنزي 613
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة اير بنت حممد بن سعيد الشهريبش 614
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة هتاين بنت ناصر بن عبداهلل الصفيان 615
 رقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية الصيدلة سارة بنت عبداهلل بن امحد القرينيس 616
 علم االدويه الصيدلة ن حممد القريناميان بنت عبداهلل ب 617
 علم االدويه الصيدلة منال بنت محدان بن عبيد الدوسري 618
 علم االدويه الصيدلة هاجر بنت حممد بن سامل الغامدي 619

٤٧
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 علم االدويه الصيدلة ءن ابراهيم العبيداعبري بنت عبدالكرمي ب 620
 علم االدويه الصيدلة عبري بنت حممد بن نافع العنزي 621
 التشريح الطب هتون بنت يوسف بن عبدالعزيز الكرمي 622
 التشريح الطب هنى بنت علي بن عبدالعزيز املسعود 623
 تية الصحية(الصحة العامة )املعلوما الطب حنان بنت عواد بن علي العنزي 624
 الصحة العامة )املعلوماتية الصحية( الطب عفاف  علي  سامل باتيس 625
 الصحة العامة )املعلوماتية الصحية( الطب نور  عبد اهلل  حممود الكامل 626
 الصحة العامة )الوبائيات احلقلية( الطب مرمي بنت محدان بن علي الغامدي 627
 الصحة العامة )الوبائيات السريرية( الطب ن املبايعندى بنت عبدالعزيز بن عبدالرمح 628
 الصحة العامة )الوبائيات السريرية( الطب امينة بنت امحد بن فتح اهلل التارويت 629
 الصحة العامة)إدارة ووبائيات األزمات( الطب عهود بنت حممد بن مصلح العتييب 630
 ة العامة)إدارة ووبائيات األزمات(الصح الطب غدير بنت علي بن عبدالوهاب العكراوي 631
 الصحة العامة)إدارة ووبائيات األزمات( الطب نبيله بنت حممد بن سعد املطريي 632
 احصاء العلوم بيان بنت حممد بن علي املخلف 633
 احصاء العلوم لطيفه بنت فهد بن عبدالرمحن القاسم 634
 احصاء لومالع يالبندري بنت محمد بن علي آل بادي آلدوسر  635
 احصاء العلوم منرية بنت سعد بن زيد التميمي 636
 احصاء العلوم مها بنت بادي بن دعيج املطريي 637
 احصاء العلوم ساره بنت عبداهلل بن غايل السهلي 638
 احياء دقيقة العلوم مشاعل بنت رياض بن صاحل اجلمعه 639
 احياء دقيقة العلوم مرمي  خليف  دبوس الشمري 640
 البيئة احليوانية والتلوث العلوم أمنة بنت حممد بن منادي العنزي 641

٤٨
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 احلشرات والطفيليات العلوم لولوة بنت سليمان بن عبداهلل الفوزان 642
 الطاقة الشمسية لعلوما تركية بنت فاحل بن بزون الشمري 643
 الطاقة الشمسية العلوم حصة بنت فهيد بن علي الغذامي 644
 بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة العلوم نورة بنت حممد بن ابراهيم احلوشاين 645
 بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة العلوم نوره بنت ناصر بن عبداهلل الرعوجي 646
 بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة العلوم ن حممد الرويسانآالء بنت عثمان ب 647
 رياضيات العلوم فاطمه بنت عبدالعزيز بن امحد الزويد 648
 رياضيات العلوم هاجر بنت فضل بن نور الرشيدي 649
 علم احليوان العلوم غالية بنت مسفر بن جنا الغامدي 650
 لم احليوانع العلوم إيثار بنت حممد بن مفرح عسريي 651
 علم احليوان العلوم آالء بنت حممد بن علي احلسني 652
 علم احليوان العلوم اجلوهره بنت حممد بن ناصر حرقان 653
 علم احليوان العلوم ضحى بنت فهد بن سويد السويد 654
 علم احليوان العلوم منرية بنت عبدالوهاب بن يوسف اجلوهر 655
 علم احليوان العلوم الطلحيرازان بنت عايش بن أمحد  656
 علم احليوان العلوم سارة بنت طريف بن عبداهلادي العجمي 657
 علم احليوان العلوم نورة بنت راقي بن عبداهلل العتييب 658
 علم احليوان العلوم خلود بنت خليف بن حامد الزعيب 659
 علم احليوان العلوم هند بنت مصلح بن ضيف اهلل املطريي 660
 علم احليوان العلوم االء بنت امحد بن صاحل النفجان 661
 علم احليوان العلوم زينب بنت سعدون بن خلف العنزي 662
 علم احليوان العلوم نوف بنت عبيد بن صاحل املطريي 663
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 علم احليوان العلوم ذعار بن عبدالرمحن العتييبنشميه بنت  664
 علم احليوان العلوم دانه بنت هزاع بن وحش العنزي 665
 علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين العلوم اماين بنت رياض بن امحد الشريده 666
 علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين العلوم يفء بنت حممد بن مخيس الدوسري 667
 علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين العلوم وزيره بنت غايب بن عايض احلريب 668
 فيزياء املواد العلوم مىن بنت علي بن حسني العنزي 669
 فيزياء نظرية العلوم ميثاء بنت ابراهيم بن صاحل السعيد 670
 كيمياء العلوم لينه بنت سعد بن ناشي القحطاين 671
 كيمياء العلوم شري الدغميمها بنت صقر بن ب 672
 كيمياء العلوم هاجر بنت يوسف بن علي البحر 673
 كيمياء العلوم اروى بنت مشعل بن راشد الكثريي 674
 كيمياء العلوم ندى بنت عوض بن زاهي املالكي 675
 كيمياء العلوم رنا بنت علي بن إبرهيم بن عيد 676
 اءكيمي العلوم نورة  حممد  ناصر الكثريي 677
 كيمياء حيويه العلوم وغادة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز العمر  678
 كيمياء حيويه العلوم أروى بنت عبدالرمحن بن صاحل الرقيبه 679
 كيمياء حيويه العلوم نوره بنت خالد بن حممد املوسى 680
 كيمياء حيويه العلوم منريه بنت سعود بن تركي البقمي 681
 كيمياء حيويه العلوم بن إبراهيم املسلممجيلة بنت حممد  682
 كيمياء حيويه العلوم اجالل  حممد  عبد اهلل اسحق 683
 كيمياء حيويه العلوم جنالء بنت سعود بن حميا احلريب 684
 كيمياء حيويه العلوم هال بنت عبدالعزيز بن حممد الورثان 685
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 التخصص الكلية االسم م
 كيمياء حيويه العلوم نوف بنت ابراهيم بن حممد السلمان 686
 كيمياء حيويه العلوم روان بنت طالل بن زايد النمري 687
 كيمياء حيويه العلوم أشواق بنت عبداهلل بن علي القرين 688
 حيويهكيمياء  العلوم منار بنت عبد الكرمي بن علي الوليعي 689
 كيمياء حيويه العلوم ساره بنت ناصر بن حممد اخلزمي 690
 كيمياء حيويه العلوم أفنان  نبيل  بدر غالب 691
 كيمياء حيويه العلوم روان بنت سعد بن عبداهلل الشثري 692
 كيمياء حيويه العلوم فاطمة بنت عبدالعزيز بن امحد فقيه 693
 ار الفيزياء احليوية والطبيةمس العلوم هدى  عبده  حيىي قائد 694
 مسار الفيزياء احليوية والطبية العلوم احالم بنت عواد بن راشد احلويطي 695
 مسار الفيزياء احليوية والطبية العلوم بدرية بنت عواد بن عياد املطريي 696
 مسار الفيزياء احليوية والطبية العلوم إميان بنت سعود بن خلف العنزي 697
 مسار الفيزياء احليوية والطبية العلوم نت امحد بن حممد العتييبحنني ب 698
 مسار فيزياء احلالة املكثفة العلوم بدور بنت حممد بن مانع القرين 699
 مسار فيزياء احلالة املكثفة العلوم منيفة بنت مرزوق بن عطااهلل العنزي 700
 لطاقة املتجددة والبيئةمسار فيزياء ا العلوم منار بنت طارق بن صاحل باعزيز 701
 مسار فيزياء الليزر واألطياف العلوم مشاعل بنت حممد بن محود البيايل 702
 مسار فيزياء الليزر واألطياف العلوم غاده بنت ابراهيم بن حممد الفقي 703
 نبات العلوم رمي بنت سليمان بن علي احلريب 704
 التغذية السريرية بيقيةالعلوم الطبية التط روان  غالب  حممد مهنا 705
 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية يشيماء بنت عبدالفتاح بن عبداهلادي زمزم 706
 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية مىن بنت سليمان بن عبدالرزاق الدوسري 707
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 التخصص الكلية االسم م
 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية دالل بنت مجال بن شفيق الشريف 708
 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية هند بنت عبدالعزيز بن عبداهلل احلقيل 709
 العلوم يف البصريات العلوم الطبية التطبيقية اهلام بنت سعد بن حوفان الشمراين 710
 العلوم يف البصريات العلوم الطبية التطبيقية نوره بنت إبراهيم بن عبدالعزيز بن عمري 711
 الكيمياء احليوية الطبية العلوم الطبية التطبيقية ضحيه بنت سعيد بن محد العنزي 712
 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية ساره بنت فالح بن منوخ السبيعي 713
 دراسات الرتمجة ) لغة فرنسية ( اللغات والرتمجة مقبول بن معيض العمريندى بنت  714
 دراسات الرتمجة ) لغة فرنسية ( اللغات والرتمجة هاجر بنت عبد اهلل بن إبراهيم القويز 715
 دراسات الرتمجة ) لغة فرنسية ( اللغات والرتمجة نوف بنت عبدالعزيز بن سجدي العتييب 716
 دراسات الرتمجة ) لغة فرنسية ( اللغات والرتمجة د بن عبدالرمحن الباتليلطيفة بنت مح 717
 دراسات الرتمجة ) لغة فرنسية ( اللغات والرتمجة ندى بنت حممد بن عبدالكرمي املهيدب 718
 ادارة اعمال )عام( إدارة األعمال أفنان بنت سعود بن إبراهيم الزومان 719
 ادارة اعمال )عام( إدارة األعمال لعودغاده بنت ناصر بن عبداهلل ا 720
 ادارة اعمال )عام( إدارة األعمال مها  مسعود خان 721
 ادارة اعمال )عام( إدارة األعمال مها بنت سعيد بن امحد الزيلعي 722
 ادارة اعمال )عام( إدارة األعمال هنى بنت ناصر بن عبدالرمحن بن جريد 723
 االدارة العامة إدارة األعمال يحملسن الثمري اروى بنت عبداللة بن عبد ا 724
 االقتصاد إدارة األعمال ورد بنت جباد بن رويشد العتييب 725
 االقتصاد إدارة األعمال تقى بنت جاسم بن حممد املبارك 726
 االقتصاد إدارة األعمال هيا بنت حممد بن عبدالعزيز احمليميد 727
 االقتصاد إدارة األعمال مشاعل بنت حممد بن محود العتييب 728
 االقتصاد إدارة األعمال أبرار بنت سعد بن حممد احلريب 729
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 االقتصاد إدارة األعمال مناهل بنت محود بن عبداهلادي العنزي 730
 االقتصاد إدارة األعمال هيم القائديمرمي بنت موسى بن ابرا 731
 االقتصاد إدارة األعمال نورة بنت علي بن فهد السبهان 732
 االقتصاد إدارة األعمال ميثا بنت مهنا بن عبداهلل اليابس 733
 االقتصاد إدارة األعمال مىن بنت عبداهلل بن عبدالعزيز احلسني 734
 االقتصاد ة األعمالإدار  سارة بنت ناصر بن عبداهلل الداود 735
 االقتصاد إدارة األعمال مها بنت عبداهلل بن ذعار العتييب 736
 االقتصاد إدارة األعمال مها بنت خالد بن حممد البكر 737
 االقتصاد إدارة األعمال دالل بنت خالد بن عبداللطيف الغمالس 738
 االقتصاد إدارة األعمال مىن بنت معضد بن سند املطريي 739
 االقتصاد إدارة األعمال ملا بنت ناصر بن عبداهلل الوهييب 740
 االقتصاد إدارة األعمال مسيه بنت خالد بن صاحل املدمييغ 741
 االقتصاد إدارة األعمال ابرار بنت سعود بن عبداهلل الرشود 742
 االقتصاد إدارة األعمال ساره بنت ناصر بن عبداهلل النويصر 743
 االقتصاد إدارة األعمال ق بن عبداهلل العتيقجواهر بنت عتي 744
 االقتصاد إدارة األعمال هياء بنت فهد بن معجب الدوسري 745
 االقتصاد إدارة األعمال علياء بنت غرم اهلل بن علي الغامدي 746
 االقتصاد إدارة األعمال منريه بنت مقبل بن تركي املقبل 747
 االقتصاد دارة األعمالإ فوزيه بنت فهد بن أمحد التمياط 748
 االقتصاد إدارة األعمال منال بنت عبداهلل بن رجاء احلريب 749
 االقتصاد إدارة األعمال شروق بنت علي بن سلمان الشهري 750
 االقتصاد إدارة األعمال دالل بنت حمماس بن منيخر الدوسري 751

٥٣



 

 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي املاجسترياحلاصالت على درجة اخلرجيات 

 التخصص الكلية االسم م
 االقتصاد إدارة األعمال اريج بنت حسني بن حسن العرجاين 752
 االقتصاد إدارة األعمال نوف بنت حيي بن حممود الرحيم 753
 االقتصاد إدارة األعمال دالل بنت امحد بن عبداهلل الكلييب 754
 تصاداالق إدارة األعمال حزوا بنت حممد بن فهد السفران 755
 االقتصاد إدارة األعمال مرام بنت ابراهيم بن عبداهلل املهنا 756
 االقتصاد إدارة األعمال أمساء بنت حممد بن عبود الدوهان 757
 االقتصاد إدارة األعمال ابتسام بنت جزاء بن حسني العصيمي 758
 االقتصاد إدارة األعمال منال بنت رمضان بن حممد الدعيجي 759
 االقتصاد إدارة األعمال بنت إبراهيم بن عيد العيدوالء  760
 االقتصاد إدارة األعمال العنود بنت فهد بن عبداهلل الراجح 761
 االقتصاد إدارة األعمال أفنان بنت شويش بن حممد الشويش 762
 االقتصاد إدارة األعمال غاده بنت علي بن حممد املدرع 763
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( ارة األعمالإد هنى  حيي  سراج الدين حممد 764
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال رنا بنت حيىي بن حممد الفاخوري 765
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال ثمانناهد بنت عبد الرمحن بن عبد احملسن الع 766
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال السويطيشذى بنت صاحل بن عبيد  767
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال هنري بنت عبداهلل بن حممد العنزي 768
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال أمل بنت نعيم بن بكر زواوي 769
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال ن الضماديمسر بنت علي بن سليما 770
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال بروج بنت عطية بن عبداهلل املويلحي 771
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال أمساء  مصطفى  حممد جرادات 772
 االقتصاد إدارة األعمال نت امحد بن عبداهلل الكلييبدالل ب 754
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 االقتصاد إدارة األعمال حزوا بنت حممد بن فهد السفران 755
 االقتصاد إدارة األعمال مرام بنت ابراهيم بن عبداهلل املهنا 756
 االقتصاد إدارة األعمال أمساء بنت حممد بن عبود الدوهان 757
 االقتصاد إدارة األعمال ابتسام بنت جزاء بن حسني العصيمي 758
 االقتصاد إدارة األعمال منال بنت رمضان بن حممد الدعيجي 759
 االقتصاد إدارة األعمال والء بنت إبراهيم بن عيد العيد 760
 االقتصاد إدارة األعمال بن عبداهلل الراجحالعنود بنت فهد  761
 االقتصاد إدارة األعمال أفنان بنت شويش بن حممد الشويش 762
 االقتصاد إدارة األعمال غاده بنت علي بن حممد املدرع 763
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال هنى  حيي  سراج الدين حممد 764
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال حممد الفاخوري رنا بنت حيىي بن 765
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال ثمانناهد بنت عبد الرمحن بن عبد احملسن الع 766
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال شذى بنت صاحل بن عبيد السويطي 767
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال بنت عبداهلل بن حممد العنزيهنري  768
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال أمل بنت نعيم بن بكر زواوي 769
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال مسر بنت علي بن سليمان الضمادي 770
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال بروج بنت عطية بن عبداهلل املويلحي 771
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال أمساء  مصطفى  حممد جرادات 772
 ة(اية الصحياإلدارة الصحية )مسارجودة الرع إدارة األعمال نورة بنت يوسف بن منصور احمليسن 773
 االقتصاد إدارة األعمال أمساء بنت حممد بن عبود الدوهان 757
 االقتصاد إدارة األعمال ابتسام بنت جزاء بن حسني العصيمي 758
 االقتصاد إدارة األعمال منال بنت رمضان بن حممد الدعيجي 759
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 االقتصاد إدارة األعمال والء بنت إبراهيم بن عيد العيد 760
 االقتصاد إدارة األعمال العنود بنت فهد بن عبداهلل الراجح 761
 االقتصاد إدارة األعمال أفنان بنت شويش بن حممد الشويش 762
 االقتصاد إدارة األعمال غاده بنت علي بن حممد املدرع 763
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال هنى  حيي  سراج الدين حممد 764
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال رنا بنت حيىي بن حممد الفاخوري 765
 حي(اإلدارة الصحية )مسار التأمني الص إدارة األعمال ثمانناهد بنت عبد الرمحن بن عبد احملسن الع 766
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال شذى بنت صاحل بن عبيد السويطي 767
 اإلدارة الصحية )مسار التأمني الصحي( إدارة األعمال هنري بنت عبداهلل بن حممد العنزي 768
 ة(حياإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الص إدارة األعمال أمل بنت نعيم بن بكر زواوي 769
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال مسر بنت علي بن سليمان الضمادي 770
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال بروج بنت عطية بن عبداهلل املويلحي 771
 ية(دة الرعاية الصحاإلدارة الصحية )مسارجو  إدارة األعمال أمساء  مصطفى  حممد جرادات 772
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال نورة بنت يوسف بن منصور احمليسن 773
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال أمساء بنت حممد بن مقرن املقرين 774
 ية(إلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصحا إدارة األعمال فاطمة بنت عبدالرمحن بن سعيد اخلراص 775
 ية(اإلدارة الصحية )مسارجودة الرعاية الصح إدارة األعمال مشس بنت امحد بن عبدالعزيز العويس 776
 اإلدارة العامة إدارة األعمال والء بنت دعيج بن حممد الدعيج 777
 لعامةاإلدارة ا إدارة األعمال رؤى بنت صاحل بن عبد اهلل الوابل 778
 اإلدارة العامة إدارة األعمال هتاين بنت سعد بن سعيد الثبييت 779
 اإلدارة العامة إدارة األعمال رمي بنت ابراهيم بن حممد ضويان 780
 اإلدارة العامة إدارة األعمال رمي بنت حممد بن عبد الستار عاشور 781
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 التخصص الكلية االسم م
 اإلدارة العامة إدارة األعمال غدير  مطيع  حممود الوتار 782
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال نورة بنت سعد بن عثمان القصيب 783
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال عهود بنت عبداهلل بن عبدالرمحن الشريف 784
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال بن صاحل السلوم رمي بنت عبدالرمحن 785
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال نوف بنت عبد اهلل بن سليمان احلديثي 786
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال انتصار بنت ناصر بن غازي العتييب 787
 مال اإللكرتونيةاألع إدارة األعمال عائشه بنت عبداهلل بن حممد العبداللطيف 788
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال نوره بنت عوض بن رحيل العنزي 789
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال أفنان بنت حممد بن عيسى املوزان 790
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال نوف بنت محد بن عبدالكرمي اجلويسر 791
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال املبارك هيا بنت خالد بن عبد العزيز 792
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال أمساء بنت عبدالرمحن بن حممد اخلالدي 793
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال بيادر بنت فارس بن مطلق العتييب 794
 األعمال اإللكرتونية إدارة األعمال مسية بنت فيصل بن أمحد الغامدي 795
 العلوم يف املالية إدارة األعمال امساء بنت أمحد بن حسني الفقيه 796
 العلوم يف املالية إدارة األعمال مها بنت سعد بن حممد احلقباين 797
 العلوم يف املالية إدارة األعمال ملى بنت عبدالعزيز بن محد الرويتع 798
 لعلوم يف املاليةا إدارة األعمال بشرى بنت سلمان بن جردان اجلردان 799
 العلوم يف املالية  إدارة األعمال يحمشاعل بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الرم 800
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال مشاعل بنت مشبب بن حممد الشهري 801
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال مها بنت منصور بن علي الرباك 802
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال مىن بنت حممد بن عبدالعزيز السابق 803
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 التخصص الكلية االسم م
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال لطيفه بنت عبداهلل بن ناصر الصليهم 804
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رمي بنت عبداهلل بن حممد احليدري 805
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رزان بنت أمحد بن صاحل نصيف 806
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال سيما بنت سليمان بن حممد اجلربين 807
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال سليمان بن عبداهلل النهديوفاء بنت  808
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال ابتسام بنت منري بن دهريان العتييب 809
 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال بيان بنت مقبل بن حممد اخللف 810
 احملاسبة إدارة األعمال بن عبداحملسن ال الشيخالعنود بنت حممد  811
 احملاسبة إدارة األعمال سارة بنت سعد بن عبدالعزيز اخلنني 812
 احملاسبة إدارة األعمال آالء بنت خالد بن عبد اهلل الرميحي 813
 احملاسبة إدارة األعمال أمساء بنت إبراهيم بن حممد اجلرب 814
 احملاسبة إدارة األعمال عتييبشروق بنت محد بن عايض ال 815
 احملاسبة إدارة األعمال كامله بنت سعيد بن علي آل موسى 816
 احملاسبة إدارة األعمال سارة بنت عبداهلل بن راشد الشعيفان 817
 علوم القرارات إدارة األعمال بدور بنت رجاء بن عبدالعزيز القحطاين 818
 علوم القرارات إدارة األعمال منار بنت عبداهلل بن فهاد العتييب 819
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال نوره بنت حممد بن زيد اهلالل 820
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال غاده بنت ابرهيم بن محد القميزي 821
 القيادة واالدارة االسرتاتيجيةمسار  إدارة األعمال منار بنت إبراهيم بن عبدالعزيز املعجل 822
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال اروى بنت عبداهلل بن مجعان الغامدي 823
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال نورة بنت عبداهلل بن إبراهيم السليمان 824
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية ألعمالإدارة ا مىن بنت عبد العزيز بن حممد العجروش 825
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 التخصص الكلية االسم م
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال مسر بنت سامل بن حممد السامل 826
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية الإدارة األعم حفصة  عبد الفتاح  ديب السوادي 827
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال أفنان بنت خالد بن عبداهلل الصاحل 828
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال دميه بنت صاحل بن عبدالرمحن الدوخي 829
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية مالإدارة األع مىن بنت محدان بن سعد العمري 830
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال فاتن بنت عبداهلل بن حممد اجلاراهلل 831
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال سدمي بنت ابراهيم بن عبداهلل الراشد 832
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال يعصيممنار بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز ال 833
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال مشسه  راشد  محد احلبسي 834
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال مسيه بنت عداد بن شاوي العنزي 835
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية األعمالإدارة  مىن بنت مهالن بن ذويخ الغامدي 836
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال اميان بنت هيف بن عبداهلل بن وارد 837
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال جنود بنت عبدالرمحن بن سعد العريفي 838
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية ة األعمالإدار  مالك بنت بندر بن نايف اجلبلي 839
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال لولوة بنت ناصر بن راشد السهلي 840
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال نوف بنت خالد بن محد الدخيل 841
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية مالإدارة األع رىب بنت صاحل بن عبداهلل الوابل 842
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال نوف بنت عبداهلل بن فهد احلسني 843
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال مرام بنت صاحل بن عبدالرمحن بن هوميل 844
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية ألعمالإدارة ا سحر بنت امحد بن خماسر الشمراين 845
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال نوف بنت حسن بن مستور الثبييت 846
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال ساره بنت علي بن ابراهيم الصغري 847
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 التخصص الكلية االسم م
 مسار القيادة واالدارة االسرتاتيجية إدارة األعمال أثري بنت مشاري بن عبدالرمحن بن سعيدان 848
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال مي بنت حممد بن ابراهيم اخلضريي 849
 مسار إدارة املوارد البشرية عمالإدارة األ أشواق بنت سعود بن عبداهلل املاضي 850
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال حصة بنت عبداحملسن بن أمحد الورايف 851
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال خوله بنت عبدالرمحن بن عمر السنيدي 852
 إدارة املوارد البشريةمسار  إدارة األعمال اءأدمي بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز اليحي 853
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال بشرى بنت عبدالعزيز بن ناصر احلميدي 854
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رمي بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلقيل 855
 ملوارد البشريةمسار إدارة ا إدارة األعمال ابعبري بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن هد 856
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال أفنان بنت هزاع بن عيسى العيسى 857
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رزان بنت تركي بن عبداحملسن الرتكي 858
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال هياء بنت سعد بن حممد اخلضري 859
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال نت عبد اهلل بن حممد الربيهسارة ب 860
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال هيفاء بنت عقيل بن عبدالرمحن العقيل 861
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال انهناء بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العبد 862
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال إبراهيم األمحد مسية بنت ماجد بن 863
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال سناء بنت أمحد بن عبداهلل السناين 864
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال اميان بنت حممد بن محدان الشهري 865
 مسار إدارة املوارد البشرية األعمالإدارة  عفاف بنت ناصر بن عبداهلل الشريف 866
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال فاطمه بنت مجال بن حممد الدحيالن 867
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رفعه بنت حممد بن سامل الدوسري 868
 املوارد البشرية مسار إدارة إدارة األعمال نوف بنت عبدالكرمي بن عبدالرزاق السويد 869
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 التخصص الكلية االسم م
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال أمل بنت حسن بن حممد القحطاين 870
 مسار إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال مي بنت فهد بن عبداهلل اجلنويب 871
 اصالح ) ترميم ( األسنان طب األسنان يلفاتن بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن عق 872
 اصالح ) ترميم ( األسنان طب األسنان آالء بنت حممد بن ابوبكر الصايف 873
 اصالح ) ترميم ( األسنان طب األسنان دانه بنت فائز بن عبدالكرمي السنان 874
 االستعاضة الصناعية األسنان طب رمي بنت رياض بن فؤاد تالك 875
 املداواه اللبية )عالج اجلذور( طب األسنان جنالء بنت حممد بن علي بن عنزان 876
 املداواه اللبية )عالج اجلذور( طب األسنان منال بنت فيصل بن عبد العزيز القاضي 877
 طب االسنان  طب األسنان اريج بنت عبد الوهاب بن حممد العلوان 878
 طب أسنان األطفال طب األسنان امسني بنت رياض بن فؤاد تالكي 879
 طب أسنان األطفال طب األسنان منريه بنت سعود بن عبدالعزيز الصعنوين 880
 طب أسنان األطفال طب األسنان رابعه بنت سليمان بن منيع اخلليفه 881
 طب أسنان األطفال طب األسنان سلمى بنت وليد بن عبداهلل القطري 882
 عالج امراض اللثه طب األسنان رزان بنت شفيق بن ابراهيم العقيلي 883
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة بدور بنت ناصر بن عبد الرمحن الدريهم 884
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة فاطمه  عمر  سامل بامسيح 885
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة صاحل ابوحيمدرمي بنت عبد العزيز بن  886
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مجيلة بنت حيي بن مهدي جمرشي 887
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مالك بنت ابراهيم بن عبد القادر جملد 888
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة راينعيشة بنت علي بن مجعان الزه 889
 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة الوتني بنت فهد بن سعد املرشد 890
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة هند بنت فرحان بن علي العنزي 891
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 التخصص الكلية االسم م
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة حصة بنت حممد بن علي اجلليميد 892
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة نوره بنت مبارك بن حممد آل مسن 893
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة فهده بنت نايف بن فهد السديري 894
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة ن بن علي العذبهاروى بنت عبد الرمح 895
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة فاطمة بنت خزام بن مفلح الشهراين 896
 تغذية انسان علوم األغذية والزراعة وئام بنت امساعيل بن حسني ابو دقن 897
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات نوره بنت عبدالعزيز بن حممد بن ماضي 898
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات أمل بنت عبدالرمحن بن علي العذبه 899
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات نفالء بنت صاحل بن رميان الرميان 900
 وم يف تقنية املعلوماتالعل علوم احلاسب واملعلومات ندى بنت عبود بن سعيد العي 901
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات ندى بنت عبدالعزيز بن عبداهلل املقرن 902
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات سرور بنت أمحد بن سعيد الزهراين 903
 علوم يف تقنية املعلوماتال علوم احلاسب واملعلومات بسمه بنت حسن بن أمحد احلازمي 904
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات هند بنت عبداهلل بن علي الزهراين 905
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات اجلوهرة بنت عبداهلل بن ناصر اجمليول 906
 العلوم يف تقنية املعلومات وماتعلوم احلاسب واملعل االء بنت ابراهيم بن حممد اجمليول 907
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات البتول بنت حشان بن حممد آل مهذل 908
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات اماين بنت غرمان بن صاحل العمري 909
 العلوم يف تقنية املعلومات وماتعلوم احلاسب واملعل دالل بنت سليمان بن حممد القصري 910
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات ابتسام بنت حممد بن عبداهلل العمري 911
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات روان بنت محود بن عبدالعزيز احللوان 912
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلوماتعلوم احلاسب  رابعه بنت عثمان بن سعد النشوان 913
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 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات شوق بنت محد بن حممد املطريي 914
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات مسيه  حممد  عمر باوزير 915
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات سارة بنت عبدالرمحن بن عمر العمري 916
 العلوم يف تقنية املعلومات علوم احلاسب واملعلومات هيفاء بنت نايف بن فهد السديري 917
 عام -يف هندسة احلاسب العلوم  علوم احلاسب واملعلومات ليلى  حممد  سعيد بامشال 918
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  علوم احلاسب واملعلومات فاطمه بنت حممد بن سعد العقيلي 919
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات أجماد بنت حممد بن علي احلقباين 920
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات عذاري بنت حممد بن عبد العزيز الراجحي 921
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات جنالء بنت عبدالكرمي بن عبداهلل الزكري 922
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات منال بنت عبدالعزيز بن علي املزروع 923
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات أمال بنت عبدالعزيز بن علي املزروع 924
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ميحاروى بنت سعد بن حممد الر  925
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ساره بنت علي بن عبداهلل القرين 926
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات زرعه بنت حممد بن علي مناع 927
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فاطمه بنت حسني بن ناصر القحطاين 928
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات نود بنت منصور بن عبدالرمحن بن دريسالع 929
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ساره بنت حممد بن سعد اخلرجي 930
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات أسيل بنت عبداهلل بن ابراهيم بن عثمان 931
 علوم احلاسب اسب واملعلوماتعلوم احل مها بنت إبراهيم بن حسن شعيب 932
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات عهود بنت مصلح بن حاضر الشمراين 933
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات لبىن بنت سليمان بن صاحل احلناكي 934
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات االء بنت ناصر بن فهد الوطبان 935
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 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات أمل بنت ناصر بن عبداهلل العقيلي 936
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات وفاء بنت بدر بن مسعود التوم 937
 علوم احلاسب واملعلومات علوم احلاسب جوزاء بنت فيصل بن حممد املطريي 938
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات منال بنت طيب بن عمر هزازي 939
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات اميان بنت امحد بن ناصر الصقور 940
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات روان بنت تركي بن ضاوي احلريب 941
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات السحيباين داليا بنت ناصر بن صاحل 942
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات همساره بنت عبداللطيف بن عبدالرمحن الدري 943
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ليفيامساء بنت عبد الرمحن بن عبد العزيز امل 944
 علوم احلاسب واملعلومات علوم احلاسب ندى بنت فهد بن سليمان الدريويش 945
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ساره بنت ناصر بن فرج الفرج 946
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات اروى بنت علي بن امحد القبس 947
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات امساء بنت سليمان بن عيد العطوي 948
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات لعايلبدالعايل العبداأجنوم بنت ابراهيم بن ع 949
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ريفيساره بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن الع 950
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فاطمه بنت سعيد بن عبداهلل آل حافظ 951
 علوم احلاسب اسب واملعلوماتعلوم احل بدور بنت عبداهلل بن سعود امللحم 952
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فدوى  أمحد  عبد الفتاح عزت 953
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات نائله بنت صنهات بن صنت املطريي 954
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فاطمه بنت عبداهلل بن سعد القحطاين 955
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات عمر باوزير  أمساء  حممد 956
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات رهام بنت عبدالعزيز بن حممد الثنيان 957
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 علوم احلاسب ب واملعلوماتعلوم احلاس مسيه بنت حممد بن عبداهلل العيدي 958
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات زهره بنت مسعد بن سامل اجلهين 959
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات نداء بنت عبداهلل بن امحد ابوحسني 960
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات بارعه بنت عبداهلل بن حممد البليهي 961
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات بداهلل بن عبدالعزيز العياضىوتني بنت ع 962
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات طنيليلى بنت عبدالرمحن بن عبداحملسن الباب 963
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فاطمة بنت حممد بن عودة الرويلي 964
 علوم احلاسب م احلاسب واملعلوماتعلو  فوزيه بنت سليمان بن ذعار العتييب 965
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات عائشة بنت علي بن عبدالرمحن الشهري 966
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات وسن بنت عبدالعزيز بن حممد اخلويطر 967
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات اشجان بنت محد بن جري السبهان 968
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ره بنت علي بن عبداهلل آل مغريهنو  969
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات بسمه بنت خالد بن شباب العتييب 970
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات خلود بنت معيض بن دخيل اهلل احلارثي 971
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات فلطيرميه بنت عبداهلل بن عبدالرمحن العبدال 972
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات رمي بنت رشيد بن عبدالرمحن اجلليدان 973
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات خلود بنت سليمان بن عبد العزيز البسام 974
 اسبعلوم احل علوم احلاسب واملعلومات هنال بنت فاحل بن حدجان العتييب 975
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات أثري بنت علي بن ابراهيم الكبري 976
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات رميا بنت عبداهلل بن عبدالعزيز املشعل 977
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات روان بنت عبداهلادي بن حممد العمري 978
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ييبنوره بنت محد بن عايض العت 979
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 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ملى بنت مشخص بن عبدالرمحن املشخص 980
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات ناجيه بنت صنهات بن صنت املطريي 981
 علوم احلاسب علوم احلاسب واملعلومات مسية بنت عبد العزيز بن مساعدالغزي 982
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات هبة بنت فورزي بن حممود رمال 983
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات جحيهتاين بنت عبد اهلل بن عبد الرمحن الرا 984
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات هد بن حممد السدحانافنان بنت ف 985
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات مشاعل بنت صاحل بن عبدالعزيز السليم 986
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات بتول بنت عبداهلل بن سليمان آل عثمان 987
 نظم املعلومات اسب واملعلوماتعلوم احل غاده بنت حممد بن إبراهيم السبيل 988
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات رحاب بنت علي بن حامد الغامدي 989
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات امساء بنت سعد بن مبارك الدوسري 990
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات امساء بنت حممد بن عوض القحطاين 991
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات بنت عبداهلل بن فيصل البقمي أجماد 992
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات جموضي بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احملر  993
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات رمي بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العياضى 994
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات ينرمي بنت حممد بن دغش القحطا 995
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات نورة بنت عبدالعزيز بن حممد البامني 996
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات رند بنت خالد بن ابراهيم الرباهيم 997
 م املعلوماتنظ علوم احلاسب واملعلومات دمية بنت حممد بن عبدالرمحن املوسى 998
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات ساره بنت ابراهيم بن صاحل القبيسي 999

 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات تغريد بنت عياش بن فهران العنزي 1000
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات امل بنت سالمة بن عامر البلوي 1001
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 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات مي بنت سعد بن عبداهلل مشوح 1002
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات منريه بنت رداس بن شجعان العتييب 1003
 نظم املعلومات سب واملعلوماتعلوم احلا منريه بنت عبدهلل بن حممد العجالن 1004
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات مرام بنت عبداللطيف بن عبداهلل الدخيل 1005
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات دانيه بنت منصور بن عبدالرمحن البليخي 1006
 وماتنظم املعل علوم احلاسب واملعلومات إميان بنت حممد بن سعد الغامدي 1007
 نظم املعلومات علوم احلاسب واملعلومات روان بنت مطلق بن صاحل املطلق 1008
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات جنوم بنت عبد الرمحن بن محد الناجم 1009
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات منريه بنت ناصر بن محد الدليمي 1010
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات بن علي املزروعهيله بنت عبدالعزيز  1011
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات امريه بنت حممد بن امحد الزيلعي 1012
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات موضي بنت علي بن عبدالرمحن املزيين 1013
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات رابعه  حممود معطي 1014
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات نوره بنت عبداحملسن بن ابراهيم الصميخي 1015
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات إميان بنت نزار بن أمحد حريب 1016
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات نوره بنت فهيد بن ناصر السبيعي 1017
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات ه بنت حممد بن عبدالعزيز الشايعنور  1018
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات اعتصام بنت امحد بن عبداهلل هزاع 1019
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات اهلنوف بنت سامل بن عليان العليان 1020
 هندسة الربجميات لوم احلاسب واملعلوماتع رمي بنت امحد درهم علي   1021
 هندسة الربجميات علوم احلاسب واملعلومات رمي بنت امحد درهم علي   1021
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية هند بنت حممد بن راشد اهلاجري 1022
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 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية هناء بنت حميسن بن عويض العصيمي 1023
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية عفراء بنت عائش بن رجااهلل املطريي 1024
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية يبان العتييبأمساء بنت مناحي بن حص 1025
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية العنود بنت فهد بن زعل العنزي 1026
 طقني هباتعليم اللغة العربية لغري النا معهد اللغويات العربية هند بنت مستور بن سعيد الشهراين 1027
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية ساره بنت عبداهلل بن عايض القحطاين 1028
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية سارة بنت عبدالرمحن بن حسن الشهري 1029
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ات العربيةمعهد اللغوي آالء بنت علي بن عبداهلل الشهري 1030
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية مها بنت ناصر بن مقبل املقبل 1031
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية عهود بنت عبداهلل بن ابراهيم الناصر 1032
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية نت عبداهلل بن بداح السليماننوره ب 1033
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغويات العربية أجماد بنت امحد بن حممد احلمدان 1034
 عربية لغري الناطقني هباتعليم اللغة ال معهد اللغويات العربية فوز بنت داخل بن هالل اجلابري 1035
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  درجة الزمالة
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 هـ1439/1440للعام اجلامعياخلرجيات احلاصالت على درجة الزمالة 

 التخصص االسم م
 الزمالة  يف التخصص الدقيق ألمراض الروماتيزم منال بنت عبداهلل بن حممد  الناصر 1
 الدقيق للتخدير املناطقي الزمالة  يف التخصص حنان بنت حممد بن امحد  املوسى 2
 الزمالة يف االمراض اجللدية رنا بنت عبداهلل بن فهد  املارك 3
 الزمالة يف االمراض اجللدية شروق بنت ناصر بن خليف  العصيمي 4
 الزمالة يف التخصص الدقيق لداء السكري مرام بنت طارق بن عبدالرمحن  يسلم 5
 احلنجرةلة يف التخصص العام ألمراض األنف واالذن و الزما اسيل بنت اسامه بن حممد دويب 6
 احلنجرةالزمالة يف التخصص العام ألمراض األنف واالذن و  روان بنت مصلح بن صاحل االمحدي 7
 احلنجرةالزمالة يف التخصص العام ألمراض األنف واالذن و  سلمى بنت ابراهيم بن علي ال محاد 8
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 دبلوم الطبيدرجة ال
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 هـ1439/1440للعام اجلامعيرجيات احلاصالت على درجة الدبلوم الطيب اخل

 التخصص االسم م
 ةالدبلوم يف االشعة الصوتية ألمراض النساء والوالد بشرى لطيف 1

 ةالدبلوم يف االشعة الصوتية ألمراض النساء والوالد زهراء صادق حمسن الربيعي 2

 ةشعة الصوتية ألمراض النساء والوالدالدبلوم يف اال ست البنات حمجوب حممد 3

 ةالدبلوم يف االشعة الصوتية ألمراض النساء والوالد شكران  صاحل  شكران  اجلبوري 4

 ةالدبلوم يف االشعة الصوتية ألمراض النساء والوالد نعيمة بنت حيىي بن حسني عبد القادر 5

 املعريف السلوكي الدبلوم يف ختصص العالج  رمي بنت غرمان بن فارس الشهري 6

 الدبلوم يف ختصص العالج  املعريف السلوكي رمي بنت حممد بن حسني الغامدي 7

 الدبلوم يف ختصص العالج  املعريف السلوكي ساره بنت صاحل بن حممد السبيعي 8

 الدبلوم يف ختصص العالج  املعريف السلوكي سهيلة بنت سامل نفاع املطريي 9

 الدبلوم يف ختصص العالج  املعريف السلوكي د الرمجن املوسىنادية ابراهيم بن عب 10

 الدبلوم يف ختصص علم الوبائيات احلقلي زينب حسني رضى الشايب 11

 الدبلوم يف ختصص علم الوبائيات احلقلي صدوف حبيب امحد االسود 12

 الدبلوم يف ختصص علم الوبائيات احلقلي فاطمة حممد سعيد نابت 13

 الدبلوم يف ختصص علم الوبائيات احلقلي سعيد اخلميسهبه أنور  14
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 درجة البكالوريوس
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 مراتب الشرف 
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 كلية اآلداب  

  األولللفصل   األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 كلية اآلداب

 
 

  

 كلية اآلداب ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  األولللفصل   األولمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 )عام( اعالم  435203793 باوزير علي  عبدالعزيز  بدور  1
 )عام( اعالم  435203692 مسيدع بن عبداهلل  صاحل  فاطمه  2
 )عام( اعالم  435201868 نصار نصوح  بكر  رند  3
 )عام( ماعال  435204520 الرتكماين سليم حممد  حنان  4
 )عام( اعالم  435203888 اخلليفي صاحل  عبداهلل  دانيا  5
 )عام( اعالم  435201422 اينالقحط قليل ال سعيد بن حممد علي بنت منال  6
 )عام( اعالم  435200885 شرمي بن ناصر بن حممد بنت جنود  7
 ()عام اعالم  435202307 السلطان سلطان سعد بن ابراهيم بنت أنفال  8
 )عام( اعالم  435202833 القحطاين كناد ال دغش بن مذكر بنت متاضر  9
 )عام( اعالم  435200407 السلطان امحد بن علي بنت رميا  10
 )عام( اعالم  435200296 املفرج حممد بن خالد بنت عهود  11
 )عام( اعالم  435200736 العمري عثمان بن عبدالرمحن بنت سبيكه  12
 )عام( اعالم  435200750 العبودي عبداهلل بن عبدالرمحن بنت اروى  13
 )عام( اعالم  435202184 املوسى عبدالرمحن بن ابراهيم بنت اثري  14
 )عام( اعالم  435200667 خطاب ابوبكر بن مسري بنت هديل  15
 )عام( اعالم  435202182 داملسين عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت مشاعل  16
 )عام( اعالم  435200920 الودعاين سعد بن عبداهلل بنت ربشاي  17
 )عام( اعالم  435202597 قباع بن فهد بن عبدالرمحن بنت غالء  18
 عربية لغة  435204416 رحال عبدالكرمي  سكينه  19
 عربية لغة  435925391 كاشور طارق  مرمي  20
 االجنليزية ةاللغ  435203247 سعود آل فهد بن تركي بنت لطيفة  21
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 كلية اآلداب
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للفصل 

هـ1439/1440للعام اجلامعي   
  

٧٧



 

 

 

 

 آلداباكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل األول   مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 )عام( اعالم 435201596 لزهراينا معيض بن عبدالرمحن بنت رنا 1
 )عام( اعالم 435201430 القحطاين الغراف آل علي بن سعيد بنت اثري 2
 )عام( اعالم 435201911 النبهان عبداهلل بن خالد بنت غاده 3
 )عام( اعالم 435200909 العسكر عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت منريه 4
 )عام( اعالم 435201531 الصيب حممد بن عبدالرمحن بنت لينا 5
 )عام( اعالم 435201225 احلارثي الشدادي غائب بن خالد بنت اماين 6
 )عام( اعالم 435200630 شعيل بن عبدالرمحن بن سعد بنت العنود 7
 )عام( اعالم 435925376 العتييب النفيعي شعيفان بن مستور بنت هتاين 8
 )عام( اعالم 435200254 الربيعه عبداهلل بن خالد بنت بشرى 9

 )عام( اعالم 434202620 بصيص بن متعب بن علي بنت أجماد 10
 )عام( اعالم 435203634 مطر حممد  عمر  شهد 11
 )عام( اعالم 435200989 املنتشري علي آل عبداهلل بن يتيم بنت رنيم 12
 )عام( اعالم 435201320 املزروع ابراهيم بن فيصل بنت امرية 13
 )عام( اعالم 435202964 البصيص عبدالرمحن بن بدالعزيزع بنت رزان 14
 )عام( اعالم 435925207 العوده عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت حصه 15
 )عام( اعالم 435202620 العريفي عبدالرمحن بن سعد بنت ملياء 16
 )عام( اعالم 434201042 خرعان ال زيد بن ابراهيم بنت روان 17
 )عام( اعالم 435202890 الصاحل عبداهلل بن عدنان بنت نور 18
 )عام( اعالم 434202282 السماري حممد بن امحد بنت اجلوهره 19
 )عام( اعالم 435202201 السابل صاحل بن خالد بنت ابتسام 20
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 آلداباكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل األول   مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الجامعي الرقم االسم م
 )عام( اعالم 435200514 جريد بن عبداهلل بن عبدالعزيز بنت نوره 21
 )عام( اعالم 435201886 الرتكي سعد بن براهبم بنت ملياء 22
 جغرافيا 435200228 العيسي مبارك آل صاحل بن ابراهيم بنت امل 23
 جغرافيا 435203611 العدوان عبدالعزيز  عارف  مها 24
 اإلجتماع علم 435201054 املفرييج ناصر بن عبداهلل بنت ريعب 25
 االجتماعية اخلدمة 435200634 مباركي عبداهلل بن موسى بنت اثري 26
 االجتماعية اخلدمة 435203899 باعيسى عمر  حممد  مسريه 27
 االجتماعية اخلدمة 435202249 غشيان ابراهيم بن صاحل بنت نوره 28
 اإلجتماع علم 435200618 العنزي اجلربوع فهد بن حممد بنت اماين 29
 اإلجتماع علم 435925823 اهلي فضل اسلم  حممد  مشاعل 30
 االجتماعية اخلدمة 435202664 الرديين عبداهلل بن حممد بنت لولوه 31
 االجتماعية اخلدمة 435201164 الدوسري حسني ال عبداهلل بن سعيد بنت اثري 32
 االجتماعية اخلدمة 435201354 الفعيم سليمان بن العزيزبنعبد بنت ملياء 33
 اإلجتماع علم 435200686 العنرب حممد بن سامل بنت منار 34
 اإلجتماع علم 435200498 الشهري عاطف ال امحد بن ياسني بنت بشاير 35
 االجتماعية اخلدمة 434203846 النجار حممد  أمحد  ساره 36
 االجتماعية اخلدمة 435200143 الشمري الرمايل نطليحا بن علي بنت شهد 37
 االجتماعية اخلدمة 435202425 سيف بن اهلل عبد بن سعد بنت نوف 38
 االجتماعية اخلدمة 434201416 حيمد ابو صاحل بن ابراهيم بنت هنى 39
 اإلجتماع علم 435201930 السبت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت رغد 40
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 آلداباكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل األول   بة الشرف الثانية مرتاحلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االجتماعية اخلدمة 435201212 احلريب اهلوميلي صليب بن سليمان بنت اشواق 41
 االجتماعية اخلدمة 435201694 الرومي صاحل بن عبدالرمحن بنت مها 42
 االجتماعية اخلدمة 435201052 غنيم آل سعد بن مابراهي بنت رغد 43
 اإلجتماع علم 435200174 الذيايب هواس بن حممد بنت دنيا 44
 اإلجتماع علم 435203938 الزيدان عبداهلل بن زيدان بنت هيله 45
 االجتماعية اخلدمة 435200726 الزهراين غرسان بن صاحل بنت اميان 46
 اإلجتماع علم 435201169 القحطاين فاضل لا مبارك بن ذفيل بنت مزنه 47
 االجتماعية اخلدمة 435201489 باحميمود حممد  عبداهلل  هند 48
 اإلجتماع علم 435202128 السهلي محظه آل سعود بن فيحان بنت حصه 49
 عربية لغة 435204544 شاه حسني  حممود  يسرى 50
 عربية لغة 434925677 علي امتياز  بشرى 51
 عربية لغة 435202110 القرين حممد ال حممد بن اهلل ظيف بنت ارن 52
 االجنليزية اللغة 435200276 الطويل عبدالعزيز بن خالد بنت دانه 53
 االجنليزية اللغة 435202792 التمام غازي بن حممد بنت ملياء 54
 االجنليزية اللغة 435925193 ظفر ال ناصر بن ظفر بنت الزهراء 55
 االجنليزية اللغة 434200881 جعفري امحد بن ابراهيم تبن امل 56
 االجنليزية اللغة 435201874 القاسم حممد بن وليد بنت العنود 57
 االجنليزية اللغة 435202961 الدويش ابراهيم بن خالد بنت عائشه 58
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 آلداباية كل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل األول   مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االجنليزية اللغة 434203772 باكرموم ساملني  امحد  مرمي 59
 االجنليزية اللغة 435201249 العتييب العصيمي عائض بن هندي بنت رزان 60
 االجنليزية اللغة 435201229 العبودي عبداهلل بن فهد بنت نورة 61
 االجنليزية اللغة 435200947 العصيمي دماج بن هنار بنت العنود 62
 االجنليزية اللغة 435202885 البنيان حممد بن ابراهيم بنت ساره 63
 االجنليزية اللغة 435201723 العيسى الرمحن عبد بن عبدالعزيز بنت نوره 64
 االجنليزية اللغة 435202037 الفاضل عبداهلل بن يوسف بنت ريام 65
 االجنليزية اللغة 435200418 العمري عبدالكرمي بن ناصر بنت نوره 66
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 كلية اآلداب
  الثاينللفصل   األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

هـ1439/1440للعام اجلامعي   
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 بكلية اآلدا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني   األوىلمرتبة الشرف على   احلاصالت

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 )عام( اعالم  436200555 الغرييب عبداهلل بن محد بنت العنود  1
 )عام( اعالم  436202690 الناصر صاحل بن عبدالرمحن بنت هاجر  2
 )عام( اعالم  436200621 العتييب عايض بن عبدالعايل بنت رمي  3
 )عام( اعالم  436201436 السبيعي سعد بن حممد بنت هند  4
 )عام( اعالم  436202808 العصيمي حسني بن سعود بنت نوف  5
 )عام( اعالم  436201267 البلوي فريج بن عبدالرمحن بنت هيفاء  6
 )عام( اعالم  435200922 العثمان عبدالعزيز بن عثمان بنت ايالف  7
 )عام( اعالم  435202098 العقيلي صاحل بن راشد بنت نوره  8
 )عام( اعالم  435200410 يالربيد عبدالرمحن بن فهد بنت فاطمه  9

 )عام( اعالم  436201627 العنزي سابل بن فهد بنت هاجر  10
 )عام( اعالم  436201446 بالعبيد ناصر بن أمحد بنت ريناد  11
 )عام( اعالم  436202670 املنصور عبداهلل بن حممد بنت نوره  12
 )عام( اعالم  436201880 البيومي البيومي  امحد  ساره  13
 )عام( اعالم  436203574 اجلهين محاد بن حممد بنت رغد  14
 )عام( اعالم  436202596 املطوع عبداهلل بن حممد بنت ساره  15
 اإلجتماع علم  436200885 القحطاين منصور بن سعيد بنت رغد  16
 االجتماعية اخلدمة  435204487 اجلابري حممد  حسني  نوف  17
 االجتماعية اخلدمة  435201292 الشيباين العرم بادى بن شرار بنت جود  18
 االجتماعية اخلدمة  436202245 احلجيل سعد بن حممد بنت شهد  19
 اإلجتماع علم  436200722 الغامدي حممد بن علي بنت اثري  20
 اإلجتماع علم  435200814 القحطاين اخلنفري حمسن بن عايض بنت نوضا  21
 االجتماعية اخلدمة  436200351 اجلميعه حممد بن عزيزعبدال بنت انفال  22
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 بكلية اآلدا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني   األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االجنليزية اللغة  435204423 ابوصاحل حممداسامه  دعاء  23
 االجنليزية اللغة  436202689 انوريك ادم بن حممد بنت نوف  24
 االجنليزية اللغة  436200482 النجراين منصور بن حممد بنت نوره  25
 االجنليزية اللغة  436202532 الدويش فيصل بن عبدالرزاق بنت نوف  26
 االجنليزية اللغة  436200107 السبيعي حممد بن مسلط بنت حصه  27
 االجنليزية اللغة  436202722 لسقياينا مصلح بن حممد بنت أجماد  28
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 كلية اآلداب
  الثايناحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للفصل 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي 

  

٨٥



 

 

 

 ابكلية اآلد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على   احلاصالت

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 )عام( اعالم  436200398 الزرقي امحد بن طالل بنت ملى  1
 )عام( اعالم  436200403 االمسري مقطوف بن عبود بنت مرمي  2
 )عام( اعالم  436203568 حمنشي حممد بن حسني بنت صاحله  3
 )عام( اعالم  436201719 الدريهم عبدالعزيز بن ناصر بنت العنود  4
 )عام( اعالم  436200373 العوام سعود بن رياض بنت سارا  5
 )عام( اعالم  436201617 شيحان سعد بن عبدالرمحن بنت نوره  6
 )عام( اعالم  435202297 الزهراين الكناين حممد بن هاشم بنت شروق  7
 )عام( اعالم  435925173 احلميداين حممد بن فهد بنت ريف  8
 )عام( اعالم  436200596 اهلاجري سليمان بن حممد بنت رغد  9

 )عام( اعالم  435202380 الثنيان مربوك يونس بن فهد بنت ساره  10
 )عام( اعالم  436200993 اجلبهان ابراهيم بن عبدالكرمي بنت عائشه  11
 )عام( اعالم  435202374 الصانع عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت هند  12
 )عام( اعالم  436202381 السليمان حممد بن خالد بنت غدير  13
 )عام( اعالم  435202054 اجلويف صاحل بن عوض بنت دانيه  14
 )عام( اعالم  436200545 نفيسه بن عبدالرمحن بن محد بنت تغريد  15
 )عام( اعالم  436201479 خبش سعيد بن عبداهلل بنت البتول  16
 )عام( اعالم  435201503 فوزان بن عبداهلل بن منصور بنت رميا  17
 )عام( اعالم  436200139 الشهري رمضان عبداهلل بن حسني بنت وفاء  18
 )عام( اعالم  435925268 االمري بن  ابراهيم بن سليمان بنت بشاير  19
 )عام( اعالم  435201536 املربد مبارك بن ابراهيم بنت مرام  20
 )عام( اعالم  435200490 الشميم شايع بن حسن بنت غيداء  21

٨٦



 

 

 ابكلية اآلد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  اصالت احل

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 )عام( اعالم  435925826 اجلهين القضاه اهلل ضيف بن حممد بنت اروى  22
 )عام( اعالم  435200185 املقبل عبدالرمحن بن سعود بنت غاده  23
 )عام( اعالم  435200707 الناصر علي بن عبداهلل تبن نوره  24
 تاريخ  435925682 خريف بن عبداهلل بن حممد بنت بشرى  25
 جغرافيا  436202473 الدوسري مبارك بن ناصر بنت نوره  26
 االجتماعية اخلدمة  436202243 الشويعر عبداهلل بن حممد بنت منريه  27
 االجتماعية اخلدمة  436200126 السياري حممد بن عبداحملسن بنت منار  28
 االجتماعية اخلدمة  435202571 القحطاين نازح آل مانع بن علي بنت منال  29
 اإلجتماع علم  436202517 الزهراين علي بن حسن بنت رانيا  30
 اإلجتماع علم  436201549 الغامدي زارع بن عبداهلل بنت نوره  31
 االجتماعية اخلدمة  436200668 املطريي بغال بن طامي بنت اميان  32
 االجتماعية اخلدمة  436201098 االمسري علي بن امحد بنت سحر  33
 اإلجتماع علم  436201902 العتييب ناصر بن حممد بنت عهود  34
 االجتماعية اخلدمة  436201192 الدوسري عبيد بن مبارك بنت جنود  35
 االجتماعية اخلدمة  435204491 العيسائي امحد  عادل  رمي  36
 اإلجتماع علم  435200925 مبارك ال حممد بن سعد بنت بشائر  37
 اإلجتماع علم  436201774 عيد بن عيد بن مساعد بنت نوره  38
 االجتماعية اخلدمة  436203360 خطار حيي بن امحد بنت عائشه  39
 االجتماعية اخلدمة  435925902 احلنان مليحان  علي  متام  40
 االجتماعية اخلدمة  435925736 العطاهلل محد بن صاحل بنت روان  41
 االجتماعية اخلدمة  436200502 الشهري حممد بن علي بنت فاديه  42

٨٧



 

 

 ابكلية اآلد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اإلجتماع علم  436201802 احلريب منور بن نائف بنت هديل  43
 االجتماعية اخلدمة  435202749 اجلرفني حممد بن مجعان بنت شروق  44
 االجتماعية اخلدمة  435200612 املزيين عيسى بن ناصر بنت مسيه  45
 عيةاالجتما اخلدمة  435200846 املالكي العبديل حامد بن خالد بنت وجدان  46
 االجتماعية اخلدمة  435201097 معرب معرب بن عقيل بنت مشوخ  47
 االجتماعية اخلدمة  435204153 العنزي الفدعاين عطيش  حممد  امساء  48
 اإلجتماع علم  436200004 املزروع سالمه بن سعد بنت سارا  49
 تماعيةاالج اخلدمة  436201840 اهلويسني عبدالعزيز بن حممد بنت اشواق  50
 اإلجتماع علم  436201835 القحطاين علي بن عايض بنت عبري  51
 االجتماعية اخلدمة  436203610 املطريي عوض بن خالد بنت روايب  52
 االجتماعية اخلدمة  435202075 العليط عبدالعزيز بن خالد بنت نوف  53
 تماعيةاالج اخلدمة  435201161 السريع سعد صاحل بن سعد بنت رميا  54
 االجتماعية اخلدمة  436200576 العنزي هدمول بن هديب بنت أمل  55
 اإلجتماع علم  435200437 العتييب النفيعي سعود بن سلطان بنت منريه  56
 اإلجتماع علم  436200796 املطريي ماشع بن سهيل بنت اشواق  57
 االجتماعية دمةاخل  435202696 القحطاين كناد ال حممد بن سعيد بنت منار  58
 عربية لغة  435925901 العنزي السبيعي عقال  اسود  ابتسام  59
 عربية لغة  436201106 الغامدي خضر بن حممد بنت رؤى  60
 عربية لغة  436200121 السمهري عبداهلل بن صاحل بنت اروى  61
 عربية لغة  436201297 الغامن عبداهلل بن عبدالعزيز بنت نوره  62
 عربية لغة  436203536 القرين هويشل بن مديرس بنت مشاعل  63

٨٨



 

 

 

  

 ابكلية اآلد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عربية لغة  436202665 الفيفي حسن بن سليمان بنت ندى  64
 عربية لغة  436925343 هلزاعا راشد بن منصور بنت منار  65
 عربية لغة  435204386 حيدره امحد  عبداهلل  نادية  66
 االجنليزية اللغة  436201092 اخللف عبداهلل بن علي بنت امساء  67
 االجنليزية اللغة  435200307 الرومي مشاري بن حممد بنت رغد  68
 جنليزيةاال اللغة  435204502 احملمدي غالب  امحد  امساء  69
 االجنليزية اللغة  436202382 احلميدان عبدالرمحن بن خالد بنت هاجر  70
 االجنليزية اللغة  436201033 العتييب عجري بن سعد بنت تركيه  71
 االجنليزية اللغة  436200098 القحطاين خنفري حمسن بن هادي بنت هياء  72
 االجنليزية اللغة  435200227 اهلزاين سعود بن حممد بنت اجلوهره  73
 االجنليزية اللغة  436201368 الزهراين موسى بن عبداهلل بنت شروق  74
 االجنليزية اللغة  436202207 السبيعي قعدان بن سعد بنت شهد  75
 االجنليزية اللغة  435203483 الغامدي امحد بن مجعان بنت وجدان  76
 االجنليزية اللغة  436202023 امليمان علي بن عبدالرمحن بنت دانه  77
 االجنليزية اللغة  436202108 القاسم حممد بن ابراهيم بنت نوال  78
 االجنليزية اللغة  436201485 الشهراين حسني بن عبداهلل بنت البندري  79
 االجنليزية اللغة  436202723 الروقي طلق بن تركي بنت خلود  80
 االجنليزية اللغة  436201523 نالبهيجا حممد بن امحد بنت اثري  81
 االجنليزية اللغة  436202244 احلجي سليمان بن عبداهلل بنت هديل  82
 االجنليزية اللغة  436200842 العتييب صنهات بن صنيتان بنت هيفاء  83
 االجنليزية اللغة  436201156 العنزي ملوح بن ميس بنت عبري  84
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 كلية العلوم
  األولللفصل   األوىلمرتبة الشرف  احلاصالت على
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 كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل   األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 رياضيات  435203689 احلاج عبداهلل  علي  مرمي  1
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  435201898 يانالثن حممد بن سليمان بنت مشاعل  2
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  435200370 يالعمر  جحران آل عبداهلل بن سعيد بنت مرام  3
 كيمياء  435200045 الربكاين وصيوص ربيع بن عوض بنت سندس  4
 كيمياء  435200225 الدويش عبدالرمحن بن حممد بنت مسر  5
 كيمياء  435202283 الذيب ابراهيم بن بدر بنت نوره  6
 حيويه كيمياء  435204396 عرفات عرفات  عامر  صبحيه  7
 حيويه كيمياء  435204457 قطان شريف حممد  بتول  8
 حيويه كيمياء  435204494 فرحان غالب  عبداهلل  خلود  9

 حيويه كيمياء  435203810 باوزير جنيد  خالد  رمي  10
 حيويه كيمياء  435200960 القحطاين جحيش آل عائض بن ناصر بنت امل  11
 حيويه كيمياء  435204399 النعسان طالل حممد  هاجر  12
 حيويه كيمياء  435202990 الرسيين عبدالرمحن بن حممد بنت سندس  13
 الدقيقة االحياء  435200432 السهلي احمللفي دجني بن عبداهلل بنت ساره  14
 الدقيقة االحياء  435200181 اجلعيثن عبدالرمحن بن فهد بنت هغاد  15
 الدقيقة االحياء  435203085 السويري امحد بن علي بنت فداء  16
 الدقيقة االحياء  435925609 العنزي نزال  حممد  رمي  17
 الدقيقة االحياء  435201287 الدوهان عبداهلل بن صاحل بنت رنيم  18
 الدقيقة االحياء  435200081 يالتميم البدر حممد بن براهيما بنت ميمونه  19
 الدقيقة االحياء  435200538 الغفيلي عبيد بن فهد بنت فهده  20
 الدقيقة االحياء  435202659 العتييب العصيمي شديد بن ناصر بنت اجماد  21
 الدقيقة االحياء  435202366 العطاس حسني بن حممد بنت اسراء  22
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 كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435201699 السويد ناصر بن عبداهلل بنت هنى  1
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435202015 السرحاين سحيم مصلح بن ابراهيم بنت بيان  2
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435200137 الفايز موسى بن مجال بنت بسمه  3
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435200164 احلريب صنهات بن عبدالرمحن بنت شهد  4
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435203007 الكامل نعمان  علي  االء  5
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435202394 املعمر ناصر بن عيسى بنت هاجر  6
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435201949 الدوسري تين آل تين بن راشد بنت أسراء  7
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435201720 ودالرش حممد بن سعود بنت هياء  8
 واملالية االكتوارية الرياضيات  435201724 اخلرجيي ناصر بن عبدالعزيز بنت روان  9

 رياضيات  435201599 احلريب اجلاهري شينان بن فتنان بنت زهراء  10
 فيزياء  435204503 بامقدم عمر  خالد  امساء  11
 فيزياء  435201257 جابر سعد بن امساعيل بنت نوف  12
 فيزياء  435202416 ارالصف عبدالرمحن بن سعيد بن حممد بنت بشرى  13
 فيزياء  435202639 الشلوي مطر بن منصور بنت صاحله  14
 كيمياء  435200157 األمسري عبيدي آل سعد بن حممد بنت رغد  15
 حيويه كيمياء  435203290 مقرن ال عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت مها  16
 حيويه كيمياء  435203045 الغنام عبداهلل بن فهد بنت فاطمه  17
 حيويه كيمياء  435200611 الغريب حممد بن رشيد بنت مىن  18
 حيويه كيمياء  435202911 كليب بن سعد بن ناصر بنت االء  19

٩٣



 

 

 
 

 

 

 كلية العلوم ~ ـه1439/1440ام اجلامعيللع األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 حيويه كيمياء  435201593 القرين سعدي آل سعد بن علي بنت اجماد  20
 حيويه كيمياء  435202572 املديفع عبدالصمد بن علي بنت روان  21
 حيويه كيمياء  435201359 الصفيان ابراهيم بن فهد بنت مجانه  22
 حيويه كيمياء  435200744 غنام بن عبدالعزيز بن حممد بنت ملياء  23
 الدقيقة االحياء  435202837 السامل علي بن امحد بن شاكر بنت ساره  24
 الدقيقة االحياء  435202369 العنزي السبيعي ضحوي بن فرحان بنت ساره  25
 الدقيقة حياءاال  435200403 اجلريس ابراهيم بن عبداحملسن بنت جىن  26
 الدقيقة االحياء  435202511 النهدي ناصر بن امحد بنت العنود  27
 نبات  435200304 الغامدي مجعان بن غامن بنت اريج  28
 الدقيقة االحياء  435200848 الشهري الوليدي حممد بن حامد بنت مجيله  29
 الدقيقة ءاالحيا  435202480 الشيخ ال عبدالرمحن بن حسن بنت نوره  30
 الدقيقة االحياء  435201835 احلريب البشري عبيد بن دهيس بنت شهد  31
 الدقيقة االحياء  435200477 ياملصر   صاحل امحد بن جاد  حممد بنت هيفاء  32
 الدقيقة االحياء  435202060 الزهراين قاسم ال أمحد بن صاحل بنت اروى  33
 الدقيقة االحياء  435202282 الراجحي سعود بن منصور بنت رزان  34
 الدقيقة االحياء  435203896 اجلعيدي سعيد  عامر  رمي  35
 الدقيقة االحياء  435200946 لعتييبا العصيمي عبداحملسن بن عبداهلل بنت شروق  36
 الدقيقة االحياء  435202347 الناجم حممد بن سعود بنت نوره  37
 الدقيقة االحياء  435202840 العتييب ياينالعض صقر بن عبداهلل بنت سهام  38
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 كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 الدقيقة االحياء  435202180 العريين علي بن عبدالرمحن بنت اروى  39
 الدقيقة االحياء  435925069 الدايل عبداللطيف بن فهد بنت جنالء  40
 الدقيقة االحياء  435925109 الدوخي سعد بن عبداهلل بنت هيا  41
 الدقيقة االحياء  435925323 اخلزمي سليمان بن عبدالعزيز بنت منريه  42
 الدقيقة االحياء  435925185 الدومان سعود بن حممد بنت اهلنوف  43
 الدقيقة االحياء  435200052 الدكان اهللعبد بن خالد بنت فاطمه  44
 الدقيقة االحياء  435200376 الشايقي عبداهلل بن عبدالرمحن بنت شهد  45
 الدقيقة االحياء  435925149 البكر عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت شهد  46
 الدقيقة االحياء  435202853 بافضل علي  مجال  منار  47
 الدقيقة االحياء  435201245 العتييب ذعار بن غازي بنت امل  48
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 كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 رياضيات  436203232 عياش صاحل  يقص  أالء  1
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436202829 املشعلي عبداهلل بن عبدالعزيز بنت هنال  2
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436202032 الفراج أمحد بن محد بنت شوق  3
 ةملاليوا االكتوارية الرياضيات  436200032 العمر عبدالعزيز بن عمر بنت نوف  4
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436201756 درع ال عفاس بن حممد بنت ساره  5
 رياضيات  436200634 اهلاليل علي بن جابر بنت نوال  6
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436200848 املالكي سعيد بن عبدالرمحن بنت اجماد  7
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436201474 السحيباين ابراهيم بن عبداهلل بنت منريه  8
 ةواملالي االكتوارية الرياضيات  436200230 العسكر علي بن عبدالرمحن بنت رىب  9

 رياضيات  435202755 اللحيدان عبدالعزيز بن ابراهيم بنت العنود  10
 ةاملاليو  االكتوارية الرياضيات  436201648 الرافعي عبداهلل بن حممد بنت غيداء  11
 كيمياء  436203558 احلريب صالل بن حسن بنت صيته  12
 كيمياء  436203653 العنزي راضي  مشعل  خواطر  13
 كيمياء  435202223 طوهري هادي بن حممد بنت فاطمة  14
 كيمياء  435202501 القحطاين عيفان آل حممد بن ناصر بنت خضراء  15
 حيويه كيمياء  436201555 خلضريا عبداهلل بن حممد بنت امتنان  16
 حيويه كيمياء  436200868 القحطاين امحد بن علي بنت ندى  17
 حيويه كيمياء  436200914 النويصر سليمان بن خالد بنت حصه  18
 حيويه كيمياء  436201502 باحطاب صاحل بن عبداهلل بنت ساره  19
 حيويه كيمياء  436200291 الغامدي اهلل غرم بن عثمان بنت ساره  20
 حيويه كيمياء  436203226 حممود حممد  امحد  مساء  21
 الدقيقة االحياء  436204296 الزهراين صاحل بن حيىي بنت أشواق  22
 الدقيقة االحياء  435200633 الزهراين عبداهلل بن حممد بنت روان  23
 قةالدقي االحياء  436201459 احلارثي محد بن جازع بنت عهد  24
 الدقيقة االحياء  436202595 خنيزان بن ناصر بن ابراهيم بنت شهد  25
 نبات  436201338 العتييب عبدالرمحن بن سعود بنت ومسيه  26

٩٧



 

 

 
 

 كلية العلوم
ين احلاصالت  على مرتبة الشرف الثانية للفصل الثا  

هـ1439/1440للعام اجلامعي  
  

٩٨



 

 

 

 لومكلية الع ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثانيمرتبة الشرف الثانية للفصل على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 يةواملال االكتوارية الرياضيات  435202832 اللحيدان سعد بن عبدالعزيز بنت دميه  1
 يةواملال االكتوارية الرياضيات  436200376 احلضيف صاحل بن يوسف بنت رهف  2
 رياضيات  436200301 السلمي عمني بن عبداهلل بنت غرام  3
 يةواملال االكتوارية الرياضيات  436925192 املفدى سليمان بن عبدالعزيز بنت مها  4
 رياضيات  435200454 الشمري الوبريي غريب بن رشيد بنت امل  5
 فيزياء  436204140 املاجد عبدالعزيز بن سامي بنت جلني  6
 فيزياء  435202624 خريف آل حممد بن رشود بنت رند  7
 فيزياء  435202408 العاصم عبدالعزيز بن محد بنت ملياء  8
 فيزياء  435203892 بدر بن قاسم  حمسن  ساره  9

 فيزياء  435203826 عجاج عمر  صاحل  ارم  10
 كيمياء  435203839 بامطرف مبارك  عبداهلل  نوف  11
 كيمياء  435200623 لسالماعبد بن عبدالعزيز بن عبدالسالم بنت غاده  12
 كيمياء  435200767 معدي ال زيد بن حممد بنت روان  13
 كيمياء  435201244 العرايب قليل بن زيد بنت رغد  14
 كيمياء  435204435 العودةاهلل حممدعلي  حنني  15
 كيمياء  435201708 غامديال اهلل جار آل صاحل بن جاراهلل بنت وفاء  16
 حيويه كيمياء  436202518 املطريي سعد بن سعيد نتب غاليه  17
 حيويه كيمياء  436203936 البنا فريد  ناصر  سارة  18
 حيويه كيمياء  435201331 احلريب املعدوي صاحل بن عبداهلل بنت ساره  19
 حيويه كيمياء  436200011 اجلرب عبداهلل بن حممد بنت سدمي  20
 حيويه كيمياء  436200915 العبيسي عبداهلل بن فهد بنت هيا  21
 حيويه كيمياء  436200920 وطيان بن محد بن عبداهلل بنت مرام  22

٩٩



 

 

  

 لومكلية الع ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 حيويه كيمياء  435200030 بامحيد عبدالباري بن حممد بنت رفيف  23
 حيويه كيمياء  435201391 بابطني عبداهلل بن خالد بنت مها  24
 حيويه كيمياء  436201140 علي ال حممد بن سعيد بنت اجماد  25
 حيويه كيمياء  436200873 املخامره حممد بن سامي بنت ريب  26
 حيويه كيمياء  436202709 املطريي شباب بن مسلم بنت لطيفه  27
 حيويه كيمياء  436201032 العتييب نايف بن عبداهلل بنت رهف  28
 حيويه كيمياء  436200317 الغامدي حممد بن رمضان بنت روان  29
 حيويه كيمياء  435203878 مرشد حممد  سعيد  العنود  30
 نبات  436200552 احلايف اهلل  ضيف بن عايض بنت روايب  31
 الدقيقة االحياء  436201996 اجلاسر هدف بن عبداهلل بنت حصه  32
 الدقيقة االحياء  436202372 القحطاين محد بن عبدالرمحن بنت اماين  33
 الدقيقة االحياء  433201970 حكمي عبده بن عبداهلل بنت مسر  34
 الدقيقة االحياء  435202131 الشهري فائز بن عبداهلل بنت ساره  35
 الدقيقة االحياء  436201359 املطريي حممد بن عبداهلل بنت ابتسام  36
 الدقيقة االحياء  436203048 السيف محد بن عبداهلل بنت نوره  37
 الدقيقة االحياء  436200580 احلديثى سليمان بن محد بنت نوره  38
 الدقيقة االحياء  435200807 السنيدي حممد بن ابراهيم بنت ايثار  39
 الدقيقة االحياء  435204482 لكياحل حممد  عمر  شروق  40
 نبات  435202818 حبش عبدامللك بن حممود بنت رهف  41
 الدقيقة االحياء  436202759 الشويع سامل بن خبيت بنت غزاله  42
 الدقيقة االحياء  436201364 البكريي سليمان بن صاحل بنت يف  43
 الدقيقة االحياء  436925132 الراشد عبداهلل بن عبدالرمحن بنت اجنود  44

١٠٠



 

 

 
 

 
 

 كلية العلوم
 لصيفياللفصل  األوىلعلى مرتبة الشرف   املتوقع حصوهلن

 هـ1439/1440للعام اجلامعي
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 ة العلومكلي ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الصيفي األوىلمرتبة الشرف على   املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 النبات واألحياء الدقيقة  436200998 ك بن فهد القحطانيغاده بنت مبار  1

١٠٢



 

 

 

 
 
 

 كلية العلوم
 الصيفي للفصل الثانيةعلى مرتبة الشرف   املتوقع حصوهلن

 هـ1439/1440للعام اجلامعي

  

١٠٣



 

 

 
 
 

 
 

 
  

 ة العلومكلي ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الصيفيعلى   املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 النبات واألحياء الدقيقة  435200944 اثري بنت فالح بن عايش املشرايف املطريي 1
 الرياضيات االكتوارية واملالية 436201124 العنود بنت علي بن عبداهلل اهلبدان 2
 النبات واألحياء الدقيقة 436201858 هيفاء بنت عبيد بن حممد الدوسري 3

١٠٤



 

 

 
 
 
 
 

 كلية إدارة األعمال

األولللفصل   األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف   
هـ 1439/1440للعام اجلامعي  

  

١٠٥



 

 

 عمالإدارة األكلية  ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االدارة  435200127 الفهيد امحد بن سعد بنت لبىن  1
 االدارة  435200696 القحطاين سامل آل مشبب بن سعد بنت غيداء  2
 االدارة  435200116 الزهراين البشريي عبداهلل بن حسني بنت دعد  3
 االدارة  435200938 الطريفي صاحل بن عبدالرمحن بنت هديل  4
 االدارة  434202450 مشاري ال راشد بن ناصر بنت رميا  5
 االدارة  435201172 املبارك حسني بن عادل بنت زينب  6
 االدارة  435200512 مفتاح ال علي بن ابراهيم بنت حصه  7
 االدارة  435203479 الوهايب صاحل بن حممد بنت مشاعل  8
 االدارة  435201523 العتييب الدعجاين قنيفذ بن فراج بنت روان  9

 االدارة  435201818 الصفيان موسى بن سامي بنت وفاء  10
 االدارة  435201581 الزير سعد بن عبدالرمحن بنت لطيفة  11
 االدارة  435201819 الفارس ابراهيم بن خليل بنت دانه  12
 االدارة  435200426 مجيعه بن قاسم بن حممد بنت االء  13
 االدارة  435201987 الدوسري عنيزان ال عتيق بن ناصر بنت ساره  14
 االدارة  435201961 املطريي امليزاين فيحان بن خلف بنت حصه  15
 االقتصاد  434204009 اجلوير عبدالعزيز بن فيصل بنت اثري  16
 االقتصاد  435202835 املانع ناصر بن عبداهلل بنت سارة  17
 التسويق  435200720 السحيباين عبدالرمحن بن عبدالناصر بنت فرح  18
 التسويق  435200537 الغليقه حممد بن لرمحنعبدا بنت ليلى  19
 التسويق  435200770 الدحيان عبدالرمحن بن حممد بنت بسمه  20
 املالية  435201057 اجلبايل عبدالعزيز بن سليمان بن عبداالله بنت هديل  21
 املالية  435201823 اخلرجيي حممد بن عبداهلادي بنت دينا  22
 املالية  435202660 الثبييت سعد بن حممد بنت وعد  23

١٠٦



 

 

 عمالإدارة األكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املالية  435200319 الرميح عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت منار  24
 املالية  435201341 الرتكي حممد بن علي بنت فتون  25
 املالية  435201440 الوهييب عبداهلل بن عبدالرمحن بنت يارا  26
 املالية  435201167 اهلديب عبداهلل بن مشعل بنت نوره  27
 املالية  435203852 اخلاشب حممد  حممد  بتول  28
 املالية  435200333 امالبس عبدالرمحن بن عبدالعزيزبن بنت اجلازي  29
 املالية  435200637 العبداجلبار حممد بن عبداهلل بنت منريه  30
 املالية  435201734 اخلليفه عبداهلل بن سليمان بنت جند  31
 املالية  435200080 الرباك عبداهلل بن فهد بنت هنى  32
 املالية  435201763 الربيعان علي بن عبدالعزيز بنت نوف  33
 املالية  435200961 دياملرش عبداحملسن بن خالد بنت ملياء  34
 املالية  435203808 الغيثي عبده  عادل  دعاء  35
 املالية  435202106 هيجان امحد بن عبدالرزاق بنت خوله  36
 املالية  435200329 املفقاعي منصور بن بندر بنت دانه  37
 املالية  435202069 الغنام عبداهلل بن حممد بنت غيداء  38
 املالية  435202716 احلريب السرحيي شاهر بن دلعا بنت عبري  39
 املالية  435200022 البطني عبدالعزيز بن سعود بنت ساره  40
 املالية  435201741 اخلليوي عبيد بن سليمان بنت نوره  41
 املالية  435202465 املسلم عبدالكرمي بن عبداهلل بنت مرمي  42
 املالية  435202965 يشياحلب ابراهيم بن سليمان بنت سدمي  43
 املالية  435200169 العريين عبداهلل بن عبدالعزيز بنت بشرى  44
 املالية  435200126 اخلليفي عبداهلل بن حممد بنت رمي  45

١٠٧



 

 

 عمالإدارة األكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املالية  435202091 الشهري علي بن عامر بنت اماين  46
 املالية  435202043 سعيد بن عبداهلل بن عبدالرمحن بنت دينا  47
 املالية  435202963 احملمود عبدالرمحن بن ابراهيم بنت عبري  48
 املالية  435200556 الفواز عبدالرمحن بن عبداهلل بنت نوره  49
 املالية  435201970 املنيع حممد بن عبداهلل نتب لينه  50
 املالية  435925076 سعيد بن عبداهلل بن عبدالرمحن بنت دميا  51
 املالية  435200579 الفواز حممد بن فواز بنت رمي  52
 املالية  435201647 ثنيان ال سليمان ثنيان بن فهد بنت ساره  53
 املالية  435202009 املصري حممد بن يوسف بنت ساره  54
 املالية  435203867 عبداهلل عبداجمليد  حممد  رميا  55
 املالية  435201081 الشهري العمريي فايز بن زارع بنت االء  56
 املالية  435200820 العطيه عبدالكرمي بن خالد بنت شادن  57
 املالية  435202163 معطي ابو عبداهلل بن سعد بنت سارا  58
 احملاسبة  435202039 املبارك فوزان بن عبدالعزيز بنت هنور   59
 احملاسبة  435201067 الوابل ابراهيم بن يوسف بنت لبىن  60
 احملاسبة  435200539 الصليع حممد بن عبداهلل بنت لني  61
 احملاسبة  435201615 الدريس محد بن راشد بنت لطيفه  62
 احملاسبة  435200204 الصغري حممد بن خالد بنت فرح  63
 احملاسبة  435200665 اخلريف عيسى عبداحملسن بن امحد بنت غيداء  64
 احملاسبة  434201248 الدوسري اللوميي سعيد بن عبداهلل بنت غدير  65
 احملاسبة  435200491 الفريح حممد بن علي بنت نوره  66

١٠٨



 

 

 عمالإدارة األكلية  ~ ـه1439/1440امعيللعام اجل األوللفصل ل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احملاسبة  435201854 الوهييب ناصر بن محد بنت هديل  67
 احملاسبة  435200904 احلمود عبداهلل بن محود بنت دمي  68
 احملاسبة  435202058 املطريي طلع بن سامل بنت ابتسام  69
 احملاسبة  435200119 العصيمي عدس بن فيصل بنت مشوخ  70
 احملاسبة  435201516 العمار ناصر عبدالرمحن بن ناصر بنت ساره  71
 احملاسبة  435202160 احلميداين صاحل بن عبدالرمحن بنت شهد  72
 احملاسبة  435202573 حمسن آل ابراهيم بن عبدالرمحن بنت ساره  73
 احملاسبة  435202636 اينالسحيب صاحل بن ابراهيم بنت بشائر  74
 احملاسبة  435202650 مسبل آل سعيد بن عازب بنت رزان  75
 احملاسبة  435202754 الطاسان صاحل بن حممد بنت غاده  76
 احملاسبة  435200544 العيسى سليمان بن عبداهلل بنت خزامى  77
 احملاسبة  435201281 اليوسف صاحل بن علي بنت لبىن  78
 احملاسبة  434202654 السلطان عبداهلل بن سلطان بنت دانه  79
 احملاسبة  435200215 التوجيري حممد بن سليمان بنت مشاعل  80
 احملاسبة  435202351 اليوسف سعد بن راشد بنت اضواء  81
 احملاسبة  435202838 الشهري عبيد ال علي بن سامل حممد بنت خوله  82
 احملاسبة  435200404 العرفج حممد بن عبدالعزيز بنت رميا  83
 احملاسبة  435200868 الزهراين القرشي سعيد بن محود بنت عفاف  84
 احملاسبة  435200101 الغامدي سعدي آل علي بن سعيد بنت راويه  85
 احملاسبة  435200779 العريض عبداهلل بن ناصر بنت رغد  86
 احملاسبة  435202107 العريفي عبدالرمحن بن حممد بنت هياء  87
 االدارية املعلومات نظم  435201466 القويز ابراهيم بن عبداهلل بنت رغد  88

١٠٩



 

 

  

 عمالإدارة األكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االدارية املعلومات نظم  435200177 السليم حممد بن امحد بنت شذى  89
 االدارية املعلومات نظم  435200684 اخلضري عبداهلل بن حممد بنت غاليه  90
 االدارية املعلومات نظم  434201036 الشهري صاحل آل حممد بن زاهر بنت مها  91
 االدارية املعلومات نظم  435200348 الشهري زيدان ال عبداهلل بن عوض بنت بشرى  92
 االدارية املعلومات نظم  435200047 اخلضري ابراهيم بن علي بنت دىن  93
 االدارية املعلومات نظم  435200171 اهلاجري فخرالدين بن حممد بنت غاده  94
 االدارية املعلومات نظم  435202000 الفايز حممد بن عبدالعزيز بنت شهد  95
 االدارية علوماتامل نظم  435202056 الشعيل ناصر بن سعد بنت يف  96
 االدارية املعلومات نظم  434203893 حيدرة عبداهلل  مخيس  اماين  97
 االدارية املعلومات نظم  435201872 عبيد بن صاحل بن عبداهلل بنت وفاء  98
 االدارية املعلومات نظم  435201884 ملداح أمحد بن مشبب بنت رمي  99

 االدارية املعلومات نظم  435201755 وسالعسع موسى بن حممد بنت اهلنوف  100

١١٠



 

 

 
 
 

 كلية إدارة األعمال
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للفصل 

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
  

١١١



 

 

 ألعمالإدارة اكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 صصالتخ الرقم الجامعي االسم م
 االدارة  435202215 الشبيب عبدالعزيز بن ناصر بنت رغد  1
 االدارة  435202239 الرشيد محود بن عبيد بنت منريه  2
 االدارة  435200856 العقل حممد علي بن عبداللـه بنت رمي  3
 االدارة  435200950 السليم الرباهيم عبداهلل بن صاحل بنت لينا  4
 االدارة  435201539 الطريقي عبدالعزيز بن حممد بنت بثينه  5
 االدارة  435200312 الفوزان عبدالرمحن بن ابراهيم بنت ملى  6
 االدارة  435200660 مخيس آل محد بن مخيس بنت بتيل  7
 االدارة  435201556 املشعل عبداهلل بن عبدالعزيز بنت رغد  8
 الدارةا  435201398 املاجد ابراهيم بن حممد بنت لينا  9

 االدارة  435202159 الشهراين علي بين عبداهلل بن سعيد بنت نوره  10
 االدارة  435200336 ريفيالع ناصر عبدالرمحن بن عبداللـه بنت مثايل  11
 االدارة  435200350 الشيباين غازي بن فهد بنت ندى  12
 االدارة  435201743 القاضي علي بن عيسى بنت مشاعل  13
 االدارة  435201020 السيف حممد بن عبدالرمحن بنت رنا  14
 االدارة  435200399 علي احلاج حممد بن سعيد بنت مساح  15
 االدارة  435201237 اخلليفي علي بن فهد بنت رحاب  16
 االدارة  435202772 اهلدلق عبدالعزيز بن عبداهلل بنت االء  17
 االدارة  434200411 الزايدي سعد بن اهلل عبد بنت هنال  18
 االدارة  435201982 الشايقي عبداهلل بن سعد بنت جنود  19
 االدارة  435200833 ريالعم لصنق ال علي بن اهلادي عبد بنت احالم  20
 االدارة  435201317 العمري عبداهلل بن موسى بنت هناء  21
 االدارة  435204204 عسريي مانع ال علي بن حممد بنت فاطمه  22
 االدارة  435200918 املديهيم عبدالرزاق بن عادل بنت رزان  23
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االدارة  435201784 اخلالدي العريفي سعد ابراهيم بن عبداهلل بنت هديل  24
 االدارة  435202842 العجيمي حممد بن سعد بنت نوره  25
 االدارة  435202545 الراجحي ناصر بن سعد بنت غاده  26
 االدارة  435202614 العياف ناصر بن حممد بنت منريه  27
 االدارة  435202341 فقيها محزه بن مجيل بنت شهد  28
 االدارة  435202985 اجملاهد حممد بن عبدالعزيز بنت هتون  29
 االدارة  434201229 القحطاين سعيد بن جابر بنت ملياء  30
 االدارة  435202537 الغامدي دايس بن مداوس بنت سلطانه  31
 االقتصاد  435203851 العوبثاين علي  عبداهلل  منال  32
 االقتصاد  434201463 الشايب سعود بن خالد بنت نوره  33
 االقتصاد  435202702 العجمي خملص ال حسني نب هادي بنت فاطمه  34
 االقتصاد  435202926 التميمي املشاري ابراهيم بن عامر بنت نوره  35
 االقتصاد  435201690 العطوي العطار رويعي عوض بن امحد بنت وفاء  36
 االقتصاد  434200208 العريين علي بن عبدالعزيز بنت جواهر  37
 االقتصاد  435200354 علي بن ظافر بن سعيد بنت خلود  38
 التسويق  435201089 املسند عبدالرمحن بن سليمان بنت هيفاء  39
 التسويق  435200671 اخلثالن سعد بن خالد بنت شهد  40
 التسويق  435200930 العتييب احلمادي علي بن عبداهلل بنت حصه  41
 لتسويقا  435925360 الضفريي عليوي عواد  سعد  انفال  42
 التسويق  435202133 البقمي الرمحاين ناهض بن متعب بنت روان  43
 التسويق  435201122 اخلثالن عبداهلل بن راشد بنت ساره  44
 التسويق  435200289 العصيمي شايف بن مرزوق بنت فرح  45
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 ألعمالإدارة اية كل ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 التسويق  435204164 احلكمي صديق بن علي بنت امساء  46
 التسويق  435200786 الثاقب عبداهلل بن عبدالرمحن بنت اهلنوف  47
 التسويق  435202912 الصليهم عبدالعزيز بن سعد بنت نوره  48
 التسويق  435201574 امليمان نسليما عبداهلل بن حممد بنت ساره  49
 التسويق  435201435 اهلاجري عبداهلل بن علي بنت البندري  50
 التسويق  435202328 العواد عبداحملسن بن عواد بنت اجلوهره  51
 التسويق  435203859 باجري عبداهلل  خالد  جوهرة  52
 التسويق  435925101 السعدون خالد بن وليد بنت نوف  53
 التسويق  435200142 شعيل يوسف بن سلطان بنت املها  54
 التسويق  435204164 احلكمي صديق بن علي بنت امساء  46
 التسويق  435200786 الثاقب عبداهلل بن عبدالرمحن بنت اهلنوف  47
 التسويق  435202912 الصليهم عبدالعزيز بن سعد بنت نوره  48
 التسويق  435201574 امليمان يمانسل عبداهلل بن حممد بنت ساره  49
 التسويق  435201435 اهلاجري عبداهلل بن علي بنت البندري  50
 التسويق  435202328 العواد عبداحملسن بن عواد بنت اجلوهره  51
 التسويق  435203859 باجري عبداهلل  خالد  جوهرة  52
 التسويق  435925101 السعدون خالد بن وليد بنت نوف  53
 التسويق  435200142 شعيل يوسف بن سلطان بنت املها  54
 التسويق  435200735 الربيكان ناصر بن عماد بنت منال  55
 التسويق  435201826 السنيدي عمر بن صاحل بنت االء  56
 التسويق  434202625 الشهراين ذيب بن خالد بنت رمي  57
 التسويق  435202352 الدهامي عبداهلل بن علي بنت هيفاء  58
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 التسويق  435201915 الزهراين احلسين حممد بن حسن بنت جنالء  59
 التسويق  435200974 املقبل محد بن سعد بنت رميا  60
 التسويق  435201162 الدليجان حممد بن ربيع بنت جنالء  61
 التسويق  435201870 احمليسن صاحل بن امحد بنت اريج  62
 املالية  435201372 الثنيان امحد بن وليد بنت هدى  63
 املالية  435925087 العيسى سليمان بن عبداهلل بنت دانه  64
 املالية  435202213 يدسع بن عبداحملسن بن رياض بنت العنود  65
 املالية  435200279 السنيدي عمر بن عبداهلل بنت روان  66
 املالية  435200751 الطبيشي عبداهلل بن خالد بنت حصه  67
 املالية  434200976 الشهري ظافر بن مرعي بنت اريج  68
 املالية  435925497 الدويس سعد بن عبدالعزيز بنت دالل  69
 املالية  435201143 العجمي الشامري عبدالعايل بن فيصل بنت رمي  70
 املالية  435200576 العكرش عبدالرمحن بن سليمان بنت اجلوهره  71
 املالية  435201847 العقيل عبدالعزيز بن سعد بنت رزان  72
 املالية  435202013 اجمليش سعود بن امحد بنت جنود  73
 املالية  435925061 لزاملا ابراهيم بن مفيد بنت فدى  74
 املالية  435201675 العلي عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت روان  75
 املالية  435202041 ديالغام احلزنوي مسفر سعد بن سعيد بنت رانيا  76
 املالية  435201757 الغامدي اجلمعان علي بن ابن سعيد بنت وعد  77
 املالية  435200489 ناحلسينا عبدالعزيز عبداهلل بن سعد بنت ملى  78
 املالية  435202411 البحريي ناصر سليمان بن محد بنت عايشه  79
 املالية  434202004 الشمري الفضيلي مظهور بن مرفوع بنت فاطمه  80
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املالية  435201004 املطيويع سعد بن عبدالعزيز بنت روايب  81
 املالية  435201871 املوسى عبداهلل بن موسى بنت ساره  82
 املالية  435202002 حافظي علي بن حسني بنت وعد  83
 املالية  435201157 الفاضل سليمان بن عبدالعزيزبن بنت ساره  84
 املالية  435202404 السحيباين عبدالرمحن بن صاحل بنت رمس  85
 املالية  435925346 القاضي عبدالعزيز بن صالح بنت نوف  86
 املالية  434203138 املعجل عبداهلل بن حممد بنت علياء  87
 املالية  435200753 الفاضل ابراهيم بن عبدالعزيز بنت حصه  88
 املالية  435201127 انعامل محد بن خالد بنت منريه  89
 املالية  435203877 املعاري عمر  صاحل  مسيه  90
 احملاسبة  435201042 ابابطني عبداهلل بن فهد بنت عبري  91
 احملاسبة  435201399 القرين غفري آل حممد بن عايض بنت حنان  92
 احملاسبة  435202340 الفهيد عبداهلل بن ناصر بنت امل  93
 احملاسبة  435202592 العمري سلطان آل حممد بن عبداهلل بنت غدير  94
 احملاسبة  435202970 الربغش سعود بن حممد بنت نورة  95
 احملاسبة  435200297 الغامدي الزهريي سعد بن مبارك بنت بشاير  96
 احملاسبة  435200677 السويلم شالل بن عبداهلل بنت اثري  97
 احملاسبة  435201279 العثمان فهد بن حممد بنت اهلنوف  98
 احملاسبة  434201480 اخلالد عناد بن محد بنت شروق  99

 احملاسبة  434202611 القحطاين اجلرو سامل بن ملوح بنت نوير  100
 احملاسبة  435200121 الرشيد حممد بن عبداهلل بنت مرام  101
 احملاسبة  435200135 الصقر سليمان بن عبدالعزيز بنت ملى  102
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احملاسبة  435200928 احلبيب علي بن عبدالرمحن بنت جنالء  103
 اسبةاحمل  435201366 الغامدي الفحالن سعيد  بن مفرح بنت اروى  104
 احملاسبة  435202708 يالعنز  البجيدي جهاد بن عبيداهلل بنت وجدان  105
 احملاسبة  435202713 العنزي العريفي راضي بن علي بنت مرمي  106
 احملاسبة  435202080 الدغريى حممد بن امحد بنت بيان  107
 احملاسبة  435201739 العويين جعفر  صاحل  رهف  108
 احملاسبة  435202384 البارقي عامر بن علي بنت أثري  109
 احملاسبة  435203869 اهلامشي السقاف حممد  مراد  فاطمة  110
 احملاسبة  435201028 السياري حممد بن فهد بنت نوره  111
 احملاسبة  435201500 ماناجلهي حممد عبدالرمحن بن ابراهيم بنت رميا  112
 احملاسبة  435202299 ابامنى عبدالعزيز بن ناصر بنت نوره  113
 احملاسبة  435202469 احليدر عبداهلل بن عبداهلل بنت ضحى  114
 احملاسبة  435201772 النفيعي عبيد بن عبدالعزيز بنت حنان  115
 احملاسبة  435200339 الشهراين سعيد بن سعد بنت نوره  116
 اسبةاحمل  435200771 النهاري عائض بن ناصر بنت نايفه  117
 احملاسبة  435201187 القحطاين الروقي حممد باتل بن سامل بنت مها  118
 احملاسبة  435202645 الدلبحي هذيل جباد بن عمر بنت مي  119
 احملاسبة  435200615 القنيعه ناصر بن عبدالرمحن بنت ساره  120
 سبةاحملا  435201183 عسريي زياد ال حممد بن عبدالعزيز بنت ساره  121
 احملاسبة  435201629 املسند سليمان بن امحد بنت سدمي  122
 احملاسبة  435201809 العبداهلل حممد بن دخيل بنت مرام  123
 احملاسبة  435201955 مازاجل الشوميي إبراهيم بن عبدالرمحن بنت سارا  124
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احملاسبة  435925336 العتييب الدلبحي ناجم بن مسفر بنت جنالء  125
 احملاسبة  435201707 املالحي عيسى بن يوسف بن سلمان بنت هيفاء  126
 احملاسبة  435201903 ميالعبدالكر  عبدالكرمي بن عبداهلل بنت جنالء  127
 احملاسبة  435202061 الدوسري الرباك عبداهلل بن براك بنت فاطمه  128
 احملاسبة  435200141 العليان حممد بن امحد بنت ساره  129
 احملاسبة  435201392 الشهري عوض بن عبداهلل بنت مسيه  130
 احملاسبة  435202248 املطريي اهلجله عمر بن اليف بنت هناء  131
 احملاسبة  435202519 متيم بن فهد بن عبدالعزيز تبن نوره  132
 احملاسبة  435201120 احلريب سعيد بن مرزوق بنت منال  133
 احملاسبة  435200188 ريعيعبدالعزيزالز  بن عبداهلل بن ناصر بنت لبىن  134
 احملاسبة  435201325 احلنطي حممد بن مساعد بنت عهود  135
 احملاسبة  435200257 الشهري احلسيين صغري بن عبداهلل بنت ملياء  136
 احملاسبة  435200632 الضويلع عبداهلل بن عبدالرمحن بنت رىب  137
 احملاسبة  435200940 املعيذر حممد بن فهد بنت نوف  138
 احملاسبة  436203929 الدوسري فالح بن سعد بنت رناء  139
 احملاسبة  435200959 الكنهل عبداهلل بن كنهل بنت ملى  140
 احملاسبة  435201296 السعيد امحد بن عبداهلل بنت رىب  141
 احملاسبة  435202204 الباتلي عبدالعزيز بن سليمان بنت نوره  142
 احملاسبة  435203750 الغيث عبداهلل بن امحد بنت لولوه  143
 احملاسبة  434203679 سلمه بن عبداهلل بن صاحل بنت عبري  144
 احملاسبة  435202577 الضبعان منصور بن سليمان بنت منال  145
 احملاسبة  435200849 املدمييغ عبداهلل بن عبداحملسن بنت جنالء  146
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 ألعمالإدارة اكلية  ~ ـه1439/1440لفصل األول للعام اجلامعيل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احملاسبة  435204031 العتييب الدعجاين بدر بن صنهات بنت جنالء  147
 المحاسبة  434203128 العنزي المهيدي هليل بن محمد بنت نوف  148
 احملاسبة  435202523 الرشود عبداهلل بن صالح بنت رمي  149
 المحاسبة  435202621 الذييب حمود بن عبدالعزيز بنت ساره  150
 احملاسبة  435200082 اليحي عبداهلل بن وليد بنت نوره  151
 المحاسبة  435200435 غنام بن محمد بن فهد بنت غاده  152
 احملاسبة  435200147 الدويش عبدالرمحن بن عبداهلل بنت رمي  153
 المحاسبة  435200738 العثمان عبدالرحمن بن عبداهلل بنت هديل  154
 االدارية املعلومات نظم  435200828 طاينالقح العايد مبارك بن سلطان بنت نوره  155
 االدارية المعلومات نظم  435201897 اليوسف سليمان بن يوسف بنت نوره  156
 االدارية املعلومات نظم  435200716 العودان عبدالرمحن بن ناصر بنت عبري  157
 ةاالداري المعلومات نظم  435200797 الجرباء عبداهلل بن ناصر بنت غادة  158
 االدارية املعلومات نظم  435201863 الفليج فهد بن يوسف بنت مها  159
 االدارية المعلومات نظم  435202891 الحكمي حافظ بن احمد بنت تهاني  160
 االدارية املعلومات نظم  435201285 اليوسف عثمان صاحل بن بكر بنت حنني  161
 االدارية المعلومات نظم  435202024 مديالغا غرامه آل ابراهيم بن محمد بنت فوز  162
 االدارية املعلومات نظم  435202704 السلمه حممد بن فواز بنت مشاعل  163
 االدارية المعلومات نظم  435200365 الموسى حمد بن موسى بنت هند  164
 االدارية املعلومات نظم  435201800 احلريب علوي سعود بن خالد بنت شذى  165
 االدارية المعلومات نظم  433200157 الطلحه عبداهلل بن سليمان بنت دهغا  166
 االدارية املعلومات نظم  435202528 اليحي عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت بسمه  167
 االدارية المعلومات نظم  435200803 بالغنيم محمد بن ابراهيم بنت نوف  168
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 ألعمالاإدارة كلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني   األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االدارة  435201526 ماحل ال اهلل جوير بن حممد بنت روان  1
 االدارة  435204402 بكور عبداحلليم  نضال  جنوان  2
 االدارة  435202967 العتييب العصيمي مناحي بن سلطان بنت ساره  3
 االدارة  435204425 احلوراين خالد  غىن  4
 املالية  435201553 الشثري عبدالرمحن بن صاحل بنت أثري  5
 املالية  435202401 عادي ال شايع بن علي بنت رحاب  6
 املالية  435201912 السيف عبدالرمحن بن فهد بنت ملى  7
 املالية  435200586 احلريب القصريي تركي بن زبن بنت روان  8
 املالية  435201873 العفيصان عبدالعزيز بن حممدبن بنت االء  9

 املالية  435200781 يالعمر  الشلق ال عبداهلل بن مناع بنت املها  10
 املالية  435202329 عمران بن ناصر بن هللعبدا بنت شهد  11
 املالية  435202208 حقان بن عبدالرمحن بن حممد بنت شهد  12
 املالية  435201101 جديد بن سعد بن فؤاد بنت نوف  13
 املالية  435202931 املهيدب ابراهيم بن عبداهلل بنت لطيفة  14
 املالية  435201752 الشبيلي صاحل بن سليمان بنت شهد  15
 املالية  435202587 املدبل عبداهلل بن عبداحلكيم بنت ملى  16
 املالية  435200831 النفيسي عبداهلل بن صالح بنت شهد  17
 املالية  435201983 البالع حممد بن منصور بنت نوره  18
 املالية  435203853 بالطيف عمر  حممد  وداد  19
 املالية  435201709 قرنامل حممد بن امحد بنت عبري  20
 احملاسبة  435202579 الشايف عبداهلل بن خالد بنت خلود  21
 احملاسبة  434201906 الزبيدي عوض آل عوض بن أمحد بنت فاطمه  22

١٢١



 

 

  

 ألعمالاإدارة كلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني   األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص امعيالرقم الج االسم م
 احملاسبة  435202266 خان امساعيل بن سعيد بن عادل بنت منال  23
 احملاسبة  435202725 العتييب الدعجاين قبالن بن بدر بنت فاطمه  24
 احملاسبة  435202003 البارقي املذيبه ال حممد بن حسن بنت نبيله  25
 بةاحملاس  435202703 احلصيين راشد بن صاحل بنت امل  26
 احملاسبة  435201986 اجلمعه ابراهيم بن محد بنت امريه  27
 احملاسبة  435204398 زهرة عبدالقادر  عبداالله  نور  28
 احملاسبة  435202442 السيارى عبداهلل بن حممد بنت منريه  29
 احملاسبة  435202675 العتيىب الشيباين عقاب بن مسلط بنت وجدان  30
 االدارية املعلومات نظم  435200791 العثمان عثمان بن فهد بنت ساره  31
 االدارية املعلومات نظم  435201994 العمر ناصر بن سامي بنت موضي  32
 االدارية املعلومات نظم  435201230 احلميزي ابراهيم بن وليد بنت وئام  33

١٢٢



 

 

 
 

 
 
 

 كلية إدارة األعمال

  الثاينل للفص  الثانيةاحلاصالت على مرتبة الشرف 
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 األعمال إدارةكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 االدارة  435200480 الدخيل عبداهلل بن دخيل بنت منار  1
 االدارة  435202438 كاملعار  علي بن عبدالعزيز بنت البتول  2
 االدارة  435200065 العصيمي عبدالعزيز بن عواض بنت ساره  3
 االدارة  435202370 الضرغام عمر بن سعود بنت روان  4
 االدارة  435202795 السماري عبداهلل بن عبداحملسن بنت رميه  5
 االدارة  435925809 الدبيان عبداهلل بن عبدالرمحن بنت رنا  6
 االدارة  435200645 القحطاين الدرميي مطلق بن عوض بنت بدور  7
 االدارة  435202157 الشهراين علي بين عبداهلل بن سعيد بنت بناء  8
 االدارة  435200325 الغامدي غرسان آل عتيق بن مرعي بنت رزان  9

 االدارة  435200546 يىنالرس صاحل بن حممد بن عبدالرمحن بنت وجدان  10
 االدارة  435201378 الشيخ بن عبدالرمحن حممد بن حيي بنت منال  11
 االدارة  435201566 العريفي ابراهيم بن سليمان بنت شهد  12
 االدارة  435202676 الشعالن حممد بن ابراهيم بنت هديل  13
 االدارة  435202179 احملارب علي بن ناصر بنت شوق  14
 االدارة  435203753 املاشي مبارك  امحد  عبري  15
 االدارة  435204022 حديد مزهر  عبداهلل  رمي  16
 االدارة  435200977 الغنام عبداهلل بن غنام بنت غادة  17
 االدارة  435200948 الشعالن ابراهيم بن مشعل بنت روايب  18
 االدارة  435201290 كياملال العبديل اهلل دخيل بن حممد بنت جنود  19
 االدارة  435200111 الزغيىب عبداهلل بن عويد بنت ادرن  20
 االدارة  435201382 الشايع عبدالعزيز بن سامي بنت اثري  21
 االقتصاد  435201893 ريياملط العضيله عويتق سعود بن ضعيان بنت رغد  22

١٢٤



 

 

 

 األعمال إدارةية كل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االقتصاد  435200850 املفقاعي درمان بن سعود بنت غاليه  23
 االقتصاد  435200923 الضاحي عبداحملسن بن عبدالعزيز بنت طرفه  24
 االقتصاد  434201220 احلريب البيضاين حسن بن سيف بنت رغد  25
 االقتصاد  435202176 حلرايبا سعد بن سامي بنت روان  26
 االقتصاد  435202924 موزان بن عبدالعزيز بن فهد بنت رهف  27
 االقتصاد  435925072 السعد ناصر بن زياد بنت موضي  28
 االقتصاد  435201277 ياملالك عبداهلل بين صويلح بن عطيه بنت االء  29
 صاداالقت  435202618 هزازي حممد بن محد بنت فاطمه  30
 االقتصاد  435202989 مقرن ال العياف عبدالرمحن بن سعود   بنت موضي    31
 االقتصاد  435201786 الدايل عبداهلل بن عبدالعزيز بنت رغد  32
 االقتصاد  435200274 الشهري سامل ال عبداهلل بن عسري بنت مسيه  33
 قتصاداال  435201437 السويلم ابراهيم فهد بن خالد بنت نوف  34
 االقتصاد  435925359 العنقري سعد بن حممد بنت رميا  35
 التسويق  435203837 باعيشره صاحل  سعيد  بشاير  36
 التسويق  435201246 اجلريسي ابراهيم بن عبداجمليد بنت روان  37
 التسويق  435202231 الناجم سعود بن عبداهلل بنت شهد  38
 التسويق  435201298 محدان بن سنيح بن عبدالعزيزبن بنت حصه  39
 التسويق  435201352 مبارك بن عبدالعزيز بن أمحد بنت لينا  40
 التسويق  435202599 املسلم حممد بن عبدالرمحن بنت وجد  41
 التسويق  435200165 التومي فهد بن عبدالرمحن بنت غدير  42
 سويقالت  435201261 الطويرقي مستور بن حممد بنت شوق  43
 التسويق  435201991 الشمري املفضلي عبداهلادي بن عماش بنت نوره  44

١٢٥



 

 

 

 األعمال إدارةكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 التسويق  435200525 الدليمي فهد بن وليد بنت افنان  45
 التسويق  435200337 املقرن سعد بن فهد بنت اجلوهره  46
 التسويق  435925125 العساف حسني بن ناصر بنت منريه  47
 التسويق  435202344 الدوسري الصفار حممد بن سعود بنت هدى  48
 التسويق  435202892 البلوي سليم بن ابراهيم بنت رمي  49
 التسويق  435203807 قربان بن عيظة  سلطان  نوره  50
 التسويق  435201340 الشهراين البغاشي عائض بن طرخم بنت حصه  51
 التسويق  435203836 باجابر شيخ  امحد  هند  52
 التسويق  435200631 هراينالز  اخلزمري عثمان بن عبدالعزيز بنت العنود  53
 التسويق  435200639 الغامدي علي بن آل سعيد بن حممد بنت نوف  54
 التسويق  435925819 العتييب عبداهلل ناصر بن مطلق بنت حصه  55
 التسويق  435204393 الشعيب فهمي  نبيل  رانيا  56
 التسويق  435200128 العبداللطيف عمر بن عبدالعزيز بنت نوره  57
 التسويق  435203631 جي عبه  حسن  هبه  58
 التسويق  435200656 باوزير عبدالرحيم بن عمر بنت روان  59
 املالية  435200553 الشهراين سعيد بن سلطان بنت شوق  60
 املالية  435202705 دخيل بن حممد بن عبدالعزيز بنت لطيفه  61
 املالية  435203806 صواب حيي  حممد  ازهار  62
 املالية  435200415 القريين محد بن فهد بنت هيفاء  63
 املالية  435200366 ياحلناك العبداهلل صاحل بن عبداهلل بنت روان  64
 املالية  435201969 النفيسه ابراهيم بن صاحل بنت أفراح  65
 املالية  435200883 الربيعان محود بن عبداهلل بنت هيفاء  66

١٢٦



 

 

 األعمال إدارةكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي سماال م
 املالية  435201565 سعدى بن عبدالرمحن بن سعد بنت ملياء  67
 املالية  435204463 كوجان زاهر  فوز  68
 املالية  435200541 سعد بن ابراهيم بن حممد بنت مليا  69
 املالية  435925182 املزروع علي بن مزروع بنت غاده  70
 احملاسبة  435202379 السويداء موسى بن سعود بنت انفال  71
 احملاسبة  435200068 الدوسري حجي ال سعيد بن عبداهلل بنت مها  72
 احملاسبة  435201603 العياف عبدالعزيز بن ماجد بنت نورا  73
 احملاسبة  435201817 السياري ابراهيم بن صاحل بنت هيله  74
 احملاسبة  435203798 الكميثي حممد  عدنان  مروه  75
 احملاسبة  435200293 الشهراين عمودة أل علي بن ناصر بنت عائشه  76
 احملاسبة  435201072 العريدي عبدالعزيز بن فرج بنت عهد  77
 احملاسبة  435202585 الشعالن فهد بن منصور بنت جمد  78
 احملاسبة  435201696 اخلميس صاحل بن فهد بنت ساره  79
 احملاسبة  435200829 اجلديع محود بن دالرمحنعب بنت رمي  80
 احملاسبة  435201580 العقيل حممد بن يوسف بنت مرام  81
 احملاسبة  435201594 ابوشنق ناصر بن عبداهلل بنت شوق  82
 احملاسبة  435202010 العبدالكرمي عثمان بن ناصر بنت العنود  83
 احملاسبة  435200981 السامل عبداهلل بن أمحد بنت نوره  84
 احملاسبة  435200479 اخلرجي سعد بن خالد بنت نوره  85
 احملاسبة  435202330 الغامدي قسقس ال عبداخلالق بن حممد بنت ندى  86
 احملاسبة  435202619 السديس عبداهلل بن عمر بنت اجلوهره  87
 ةاحملاسب  435925106 التخيفي عبداهلل بن عبدالرمحن بنت دالل  88
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 األعمال إدارةكلية  ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعيللفصل الثاني  مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احملاسبة  435201802 الراشد ابراهيم بن راشد بنت غيداء  89
 احملاسبة  434201233 احلريب العمري حامد بن فائز بنت اشواق  90
 احملاسبة  435925063 العتييب الدعجاين زيد بن خالد بنت ندى  91
 احملاسبة  435202312 النفيعي حميل بن محدان بنت ساره  92
 احملاسبة  435203310 الشايع عبدالعزيز بن سامي بنت ساره  93
 احملاسبة  435201463 البدر حممد بن عبدالعزيز بنت بيادر  94
 االدارية املعلومات نظم  435203457 امداحل معجب بن حممد بنت جند  95
 االدارية املعلومات نظم  435203792 باداؤود حممد  عبداهلل  افنان  96
 االدارية املعلومات نظم  435200699 الفاضل حممد بن خالد بنت روان  97
 االدارية املعلومات نظم  434202071 حوال عبداهلل بن فهد بنت رمي  98
 االدارية املعلومات نظم  435201026 الشمري األسلمي مطر بن عانرث بنت جمد  99

 االدارية املعلومات نظم  435925556 السواط منري بن سعد بنت العنود  100
 االدارية املعلومات نظم  435204514 قناص مصطفى  رهف  101
 االدارية املعلومات نظم  434925984 قمر رشدي  حممد  ايه  102
 االدارية املعلومات نظم  435202114 قعود بن عبدالرمحن بن ابراهيم بن حممد بنت والء  103
 االدارية املعلومات نظم  435201327 السنيدي راشد بن عبداهلل بنت هتاين  104
 االدارية املعلومات نظم  435200124 القحطاين مريثع آل عيد بن حممد بنت اجماد  105
 االدارية املعلومات نظم  435200390 املغامس محد بن خالد بنت روان  106
 االدارية املعلومات نظم  435200980 الشيحه عبداهلل بن حممد بنت انفال  107
 االدارية املعلومات نظم  435202175 العصيمي امحد بن براك بنت ملى  108
 االدارية املعلومات نظم  435201627 السريع سعد بن سليمان بنت جوزاء  109
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 كلية الحقوق والعلوم السياسية
  األولللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 لعلوم السياسيةكلية احلقوق وا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435200234 العمار عبدالرمحن بن سعد نتب رىل  1
 احلقوق  435200535 احلسيين عبداهلل بن امحد بنت جنالء  2
 احلقوق  435201429 العسكر عبدالعزيز بن عبداهلل بنت نوف  3
 احلقوق  435201221 حسن بن عبداهلل بن منصور بنت نوره  4
 احلقوق  435200988 اجلبري حممد بن فهد بنت روان  5
 احلقوق  435202173 العبدالقادر حممد بن عبداحملسن بنت هيفاء  6
 احلقوق  435202419 العتييب النفيعي محود بن صاحل بنت رىب  7
 احلقوق  435201077 احلسني ابراهيم بن عبدالكرمي بنت سارة  8
 احلقوق  435201377 القبالن خالد بن ناصر بنت منريه  9

 احلقوق  435201432 املطريي الشاطري عبدالدائم بن عودس بنت هديل  10
 احلقوق  435201878 السرحان عبدالرمحن بن حممد بنت منريه  11
 احلقوق  435200400 الروقي صاحل بن عيد بنت عبري  12
 احلقوق  435200531 املوسى علي بن ناصر بنت منال  13
 احلقوق  435201090 العتييب العصيمي ناصر بن فرج بنت مالك  14
 احلقوق  435202403 الكريدا علي بن عبداهلل بنت هديل  15
 احلقوق  435202460 املنيف فهد بن عبداهلل بنت اجلوهره  16
 احلقوق  435925171 احلميدان عبدالعزيز بن عبداهلل بنت رنا  17
 احلقوق  435201308 املالكي العبديل عيضه بن مطلق بنت رنا  18
 احلقوق  435201916 العنزي السبيعي فرحان بن بشري بنت اءوف  19
 احلقوق  435202485 الشعييب عبدالرمحن بن عبداهلل بنت نوره  20
 احلقوق  435200522 الضويان علي بن عبداهلل بنت اثري  21
 احلقوق  435200817 العتييب املالح محد بن زياد بنت عبري  22
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 لعلوم السياسيةكلية احلقوق وا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  ألوىلامرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435200104 اجلميزي عبدالعزيز بن خالد بنت اريج  23
 احلقوق  435200575 العمران صاحل بن ناصر بنت غاده  24
 احلقوق  435202152 يالعنز  الفدعاين مطر بن عواد بنت رانيا  25
 احلقوق  435201495 معمر بن حممد بن فهد بنت مشاعل  26
 احلقوق  435201775 السليمان امحد بن عبداللطيف بنت بشرى  27
 احلقوق  435201957 اهلاجري علي بن حممد بنت ندى  28
 احلقوق  435202714 القحطاين قنفذ آل مذكر بن عايض بنت رنا  29
 احلقوق  435202916 عسريي قاسم حممد فائع بن حممد تبن منال  30
 احلقوق  434200261 البقيشي عبداهلل بن امحد بنت ملى  31
 احلقوق  435200769 باسيف عبود بن خالد بنت هنوف  32
 احلقوق  435202452 حسن آل حسن بن ابراهيم بنت اثري  33
 احلقوق  435201114 العنزي املطريف محود بن فهد بنت اضواء  34
 احلقوق  435202613 كعيد سلمان  داود  رمي  35
 احلقوق  435200106 رييالعم حممد بن عبداهلل بن عبدالعزيز بنت سلمى  36
 احلقوق  435200653 الطلحي رده بن عابد بنت شادن  37
 احلقوق  435200968 هدهود بن حممد بن عبدالعزيز بنت امريه  38
 احلقوق  435201338 عطيف امحد بن حيىي بنت أثري  39
 احلقوق  435201689 الفالج سليمان بن علي بنت هيفاء  40
 احلقوق  435202278 املاجد عبدالعزيز بن فهد بنت هديل  41
 احلقوق  435200596 السامل عبدالرمحن بن محد بنت رغد  42
 احلقوق  435200979 الوهييب حممد بن عبدالرمحن بنت فاطمه  43
 احلقوق  435201705 الرتكي عبداهلل بن عبدالرمحن بنت رنا  44

١٣١



 

 

  

 لعلوم السياسيةكلية احلقوق وا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435201714 العتييب السمريي عتيق بن فرحان بنت ساره  45
 احلقوق  435202273 العيدان عبداهلل بن ابراهيم بنت هنى  46
 احلقوق  435203848 باوزير عبداهلل  سعيد  دعاء  47
 احلقوق  435202996 الرشود عثمان بن رشود بنت روان  48
 احلقوق  435201272 القناص صاحل بن ابراهيم بنت اجياد  49
 احلقوق  435201753 النفيسه عبدالرمحن بن صاحل بنت هند  50
 احلقوق  435200163 الركبان عثمان بن خالد بنت غيداء  51
 احلقوق  435202884 الطاسان حممد بن عبداهلل بنت اصايل  52
 احلقوق  435203440 الشهري اجلبريي عبداهلادي بن مرعي بنت هديل  53
 احلقوق  434926018 العثيمني محد بن فهد بنت سارا  54
 احلقوق  435201080 املطريي  الشاطري عوض بن علي بنت نوره  55
 احلقوق  435201447 العمرو حممد بن نزار بنت هدى  56
 احلقوق  435200182 فقيهي جابر بن حممد بنت رزان  57
 احلقوق  435201928 العقيل عبدالرمحن بن عقيل بنت مالك  58
 احلقوق  435202327 االمسري سعيد بن سعد بنت شوق  59
 احلقوق  435203044 العيد عبداهلل بن فهد بنت سدمي  60
 احلقوق  435203881 بارباع حممد  ساملني  بدور  61
 احلقوق  434202427 النتيفي حممد بن الرمحن عبد بنت بشائر  62
 احلقوق  434203838 باوزير سعيد  عبداهلل  رحاب  63
 احلقوق  435200617 الفواز ابراهيم بن عبدالعزيز بنت هيا  64
 احلقوق  435201035 القرزعي عبدالعزيز بن خالد بنت غدير  65

١٣٢



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للفصل 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
  

١٣٣



 

 

 العلوم السياسيةوكلية احلقوق  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435200094 العسايل شوكت بن عصام بنت رميا  1
 احلقوق  435200168 الشمري السلمان محيدان بن مطلق بنت بدور  2
 احلقوق  435200717 الدوسري شلقان آل مبارك مجعان بن عبداهلل بنت منريه  3
 احلقوق  435201973 املنصور عبدالرمحن بن فهد بنت ملياء  4
 احلقوق  435200969 اهليضل ابراهيم بن سعود بنت امل  5
 احلقوق  435925164 الصائغ سليمان بن أديب بنت شذا  6
 احلقوق  434202430 عواجي امحد بن جابر بنت لطيفه  7
 احلقوق  435201543 احلريب املخلفي عقيل بن دغيم بنت مناهل  8
 احلقوق  435201662 العبيد عبداهلل بن صاحل بنت شذى  9

 احلقوق  435202632 الباحوث سليمان بن خالدبن بنت لينا  10
 احلقوق  435203816 احلمريي حسن  امني  رقيه  11
 احلقوق  435200300 العتييب مغريق آل سطام بن عبداهلل بنت نوره  12
 احلقوق  435201573 السماري عبدالرمحن بن حممد بنت روان  13
 احلقوق  435201855 سلطان ال علي بن فايع بنت اثري  14
 احلقوق  435200112 دخيل بن حممد بن عبدالرمحن بنت لطيفه  15
 احلقوق  435200777 اجلريسي حسن بن ناصر بنت اهلنوف  16
 احلقوق  435203831 الشامي عبده  مجال  سحاب  17
 احلقوق  435201754 احلريب املخلفي ماثل بن حميا بنت نوف  18
 احلقوق  435202462 البقمي املرزوقي حممد بن عبيد بنت ساره  19
 احلقوق  435201075 الطريفي صاحل بن سعود بنت حنني  20
 احلقوق  435202468 رشود ال عبيد بن عبداهلل بنت ملا  21
 احلقوق  435200253 خلراشيا عبدالعزيز بن سعود بنت حصه  22

١٣٤



 

 

 العلوم السياسيةوكلية احلقوق  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435202491 ابااخليل سليمان بن حممد بنت حنني  23
 احلقوق  435201343 اجلميع فهد بن سعود بنت امساء  24
 احلقوق  434201510 الدوسري مطلق بن محد بنت لينه  25
 احلقوق  435200604 اليوسف حممد بن عبدالرمحن بنت هياء  26
 احلقوق  435201501 الصويلح علي بن صاحل بنت رغد  27
 احلقوق  435201652 العمريي عبداهلل بن عمر بنت لطيفه  28
 احلقوق  435925317 العطاس باهادون عبداللـه احلسني بن عدنان بنت والء  29
 احلقوق  435201865 العواشزالشهراين سعيد بن عبداهلل بنت جنالء  30
 احلقوق  435202241 القثامي مسفر بن شعيل بنت لطيفه  31
 احلقوق  435200434 اجلهين سليم بن عبداهلل بنت بيداء  32
 احلقوق  435200827 باناخلشي العلي سليمان بن علي بنت روان  33
 احلقوق  435204146 البابكري سامل  منصور  هديل  34
 احلقوق  435200733 العازمي محيد بن سعد بنت وفاء  35
 احلقوق  435202637 ابومحراء ناصر بن حممد بنت جنالء  36
 احلقوق  435200315 اهلزاين ناصر بن متعب بنت جواهر  37
 احلقوق  435200427 املنصور اهلل دعب بن حممد بنت رغد  38
 احلقوق  435200557 املريشد حممد بن سعد بنت اجماد  39
 احلقوق  435202799 احلريب العمري شريد سبيل بن فهد بنت امل  40
 احلقوق  434203343 احمليشري محدان بن زايد بنت هياء  41
 قوقاحل  435201266 اجلابري جابر حيي بن حممد بنت عائشه  42
 احلقوق  435202553 الضبيعي صاحل بن سليمان بنت رىب  43
 احلقوق  435925221 احلريب الصاحلي حممد بن عوض بنت هتاين  44

١٣٥



 

 

 العلوم السياسيةوكلية احلقوق  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435200635 الصعب عبدالرمحن بن عبداهلل بنت هيفاء  45
 احلقوق  435200679 العتييب املفرجي مطلق بن حممد بنت ريناد  46
 احلقوق  435203823 مشراخ حممد  امحد  غدير  47
 احلقوق  435200429 اخليال عبداللـه بن عبدالعزيز بنت رنيم  48
 احلقوق  434201970 البداح سعد بن عبدالعزيز بنت نوره  49
 احلقوق  434201655 الفيفي احلكمي سعيد بن حسن بنت مها  50
 احلقوق  435202591 القرين خميط آل حسن بن حباس بنت بدريه  51
 احلقوق  434202730 احلريب مناور بن خليف بنت جواهر  52
 احلقوق  435201085 النتيفي حممد بن ابراهيم بنت فاطمه  53
 احلقوق  435201376 سعيد بن حممد بن علي بنت روىب  54
 احلقوق  435202554 العقل سليمان بن خالد بنت شهد  55
 احلقوق  435202743 العتييب الغنامي مبارك بن محد بنت غادة  56
 احلقوق  435200607 احليدري سليمان بن ناصر بنت نوره  57
 احلقوق  435202251 السعيد حممد بن عادل بنت رشا  58
 احلقوق  435200211 السياري حممد بن عبداحملسن بنت منريه  59
 احلقوق  435202405 الرويس سامل بن عبدالعزيز بنت منريه  60
 احلقوق  435201567 اجلهين ابوصفيه فخري بن منصور بنت روان  61
 احلقوق  435925275 بصري علي بن فيصل بنت اسراء  62
 احلقوق  435202759 القديري ناصر بن محد بنت ميمونه  63
 احلقوق  435201679 االصقه حممد بن خالد بنت نوره  64
 احلقوق  435201030 السحيباين علي بن حممد بنت رمي  65
 احلقوق  435201419 اجلماز حسن بن مجاز بنت رميا  66

١٣٦



 

 

 
 

 

  

 العلوم السياسيةوكلية احلقوق  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435201548 اخلنبشي عمر بن سامل بنت أمل  67

١٣٧



 

 

 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الثاينللفصل   األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 والعلوم السياسية كلية احلقوق ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني  األوىللشرف مرتبة اعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435200975 الشريف علي بن حسني بنت هيفاء  1
 احلقوق  435204496 الوشار قاسم  حممد  حنان  2
 احلقوق  435201605 جرب بن عبداهلل بن عبدالعزيز بنت اجماد  3
 احلقوق  435201529 الغامدي حافظ آل حممد بن عبدالعزيز بنت ساره  4
 احلقوق  435202321 احلريب البيضاين رجاء بن عواض بنت جند  5
 احلقوق  435203818 باكرمان سلمان  عادل  رغد  6
 احلقوق  435200587 العنزي الفقريي جلوي بن فهد بنت مرام  7
 احلقوق  435201528 القحطاين محيدان آل سعد بن سنح بنت لينه  8
 احلقوق  435925215 العريض عبدالرمحن بن عبداهلل بنت مرام  9

 احلقوق  435202461 القحطاين سعد آل داهم بن حممد بنت طريفه  10
 احلقوق  435201368 الفوزان سليمان بن عبداهلل بنت رغد  11
 احلقوق  436200524 ادمح بن ناصر بن حممد بنت خولة  12
 احلقوق  435200805 الفهيد منديل بن فهد بنت عائشه  13
 احلقوق  435202746 اهلمالن علي بن ناصر بنت اهلنوف  14
 احلقوق  435202944 احلريب احليسوين سامل بن جزاء بنت هديل  15
 احلقوق  435203873 النهدي سعيد  سليمان  ابتهال  16
 احلقوق  435201263 الشهري قيس بين عبداهلل بن طانسل بنت ندى  17
 احلقوق  435201454 االمحري صلييب آل عوض امحد بن حممد بنت اثري  18
 احلقوق  435202567 اخلليوي ناصر بن اهلل عبد بنت العنود  19
 احلقوق  435200122 القحطاين فيصل ال فيصل بن فهد بنت عهد  20
 احلقوق  435201475 عرب مصطفى بن حكمت بنت شريين  21
 احلقوق  436201761 الفهد حممد بن فهد بنت ساره  22

١٣٩



 

 

 
 

  

 والعلوم السياسية كلية احلقوق ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني  األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435201178 قحطاينال العاطفي عبداهلل بن مسعود بنت هيفاء  23
 احلقوق  433201914 الشبانات عبداهلل بن صاحل بنت مالك  24
 احلقوق  435202063 القحطاين العاطفي ناصر بن ماجد بنت حصه  25
 احلقوق  435200357 بالعبدالوها عبدالوهاب بن عبداحملسن بنت روان  26
 احلقوق  435201125 العتييب العمري فالح بن فهد بنت هاجر  27
 احلقوق  435201541 الدويس عبداهلل بن سلمان بنت شوق  28
 احلقوق  435202450 القحطاين اخلنفري عماش بن حمماس بنت موضي  29
 احلقوق  435204149 اجلند علي  سعد  دعاء  30
 احلقوق  435201166 خضري بن عبداهلل بن عبداحملسن بنت ندى  31

١٤٠



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حقوق والعلوم السياسيةكلية ال  

  الثاينللفصل   الثانيةاحلاصالت على مرتبة الشرف 
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 حلقوق والعلوم السياسيةاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثاني على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435202949 اينالقحط اجلربة فايع بن رسف عبداهلل بنت معايل  1
 احلقوق  435203874 باوزير عمر  حممد  اسيل  2
 احلقوق  435201252 العبيداهلل حممد بن خالد بنت جنود  3
 احلقوق  435201639 املزروع عثمان بن وليد بنت رمي  4
 احلقوق  435203886 بفلح سعيد  حممد  فريال  5
 احلقوق  435200378 الرميخاين احملمد ابراهيم بن مدحم بنت ختام  6
 احلقوق  435200504 العبداهلل محد بن حممد بنت خلود  7
 احلقوق  435200731 هالشريد عبداهلل بن ابراهيم بن صاحل بنت مالك  8
 احلقوق  435925562 عتييبال اخلراصي اهلل ضيف وجب بن عزيز بنت سلطانه  9

 احلقوق  435200524 الغزي عبداهلل بن محد بنت ساره  10
 احلقوق  435202065 الرباك ابراهيم بن طارق بنت شيهانه  11
 احلقوق  435202287 مبارك ال عبدالرمحن بن سعد بنت غيداء  12
 احلقوق  435202745 املزروع ابراهيم بن امحد بنت رمي  13
 احلقوق  435204483 امحد قاسم  سعيد  مىن  14
 احلقوق  436200516 القعود سليمان بن حممد بنت طيفهل  15
 احلقوق  435201255 اجلبل عبده بن بسام بنت ساره  16
 احلقوق  435202744 الفاحل ناصر بن عبداهلل بنت ملياء  17
 احلقوق  435200978 الناصر ناصر بن خالد بنت وئام  18
 حلقوقا  435202685 السليم زامل بن امساعيل بنت رمي  19
 احلقوق  435925604 السويدان حممد بن عبداحملسن بنت حصه  20
 احلقوق  435200401 املطريي الشالحي شلويح بن جوداهلل بنت دالل  21
 احلقوق  435201155 املقحم عبدالعزيز بن عبداهلل بنت رغد  22

١٤٢



 

 

 
  

 حلقوق والعلوم السياسيةاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثاني على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق  435202844 العمرو راشد ابراهيم بن حممد بنت عبري  23
 احلقوق  435201829 العتييب العصيمي سعد بن هادي بنت مشاعل  24
 احلقوق  435201414 السالمه صاحل بن علي بنت مشاعل  25
 احلقوق  434203803 باوزير عمر  أمحد  امل  26
 احلقوق  435200290 احملمود عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت نوره  27
 احلقوق  435202191 الشبانات عبداهلل بن صاحل بنت لطيفه  28
 احلقوق  435201552 احلقباين عبداهلادي بن حممد بنت شهد  29
 قوقاحل  435201956 املعيذر سعد بن حممد بنت رىب  30
 احلقوق  435200233 جباد بن عبداهلل بن حممد بنت سارة  31
 احلقوق  435200709 البدراين علي بن بدر بنت هيفاء  32
 احلقوق  435201988 القحطاين عاطف أل حممد بن مسفر بنت جواهر  33
 احلقوق  435200149 الطويرش حممد بن عبداهلل بنت نورة  34
 احلقوق  435200973 اجلهيمي دالرمحنعب بن فهد بنت ساره  35
 احلقوق  435201082 العتييب الشيباين سهل بن معيض بنت ساره  36
 احلقوق  435201147 العتييب الغبيوي غازي بن تركي بنت شهد  37
 احلقوق  435200385 حاضر بن سعد بن ابراهيم بنت ساره  38
 احلقوق  435200392 رزوق ال ناصر بن سعود بنت سوسن  39
 احلقوق  435201209 السدره علي بن ناصر بنت مها  40
 احلقوق  435201778 االصقه صاحل بن حممد بنت رغد  41
 احلقوق  435202860 الغامدي علي بن امحد بنت فاطمه  42

١٤٣



 

 

 

 

 لوم السياسيةحلقوق والعاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثاني على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
احلقوق  435204182 الصومايل عبداهلل يوسف بن علي بنت اماين 43  
احلقوق  435200982 الصعب عبدالكرمي بن ابراهيم بنت العنود 44  
احلقوق  435201036 احلبيشي عبدالرمحن بن عبداهلل بنت نوف 45  
ارعر  ال حسن بن عبداهلل بنت جلني 46 احلقوق  435202355 العسريي   
احلقوق  435200458 الشبانات عبداهلل بن سعود بنت رغد 47  
احلقوق  435201029 عتيق بن عبدالرمحن بن عبداحلكيم بنت فدى 48  
احلقوق  435201730 املطريي الشاطري مقبل بن طلق بنت نوف 49  
قوقاحل  435202031 شالش بن عبدالعزيز بن حممد بنت بدور 50  
احلقوق  435202657 الصقار مقبل بن سعود بنت نوره 51  
احلقوق  435201977 الشباين عبداهلل بن عبدامللك بنت رنا 52  
احلقوق  435200678 الدوسري وزره آل عبداهلل بن فايز بنت نوره 53  
احلقوق  435202051 اجلويف نايف بن طارق بنت اهلنوف 54  
شرايفال حممد بن سعد بنت سدمي 55 احلقوق  435202541 الدوسري   
احلقوق  435202734 العتييب احلربدي فريح بن نادر بنت البتول 56  
احلقوق  435925250 اجملاهد فهد بن عبداحملسن بنت شوق 57  
احلقوق  435202766 السلمان عبدالعزيز بن ابراهيم بنت شهد 58  
حلقوقا  435200861 الزامل عبداهلل بن فهد بنت منريه 59  
احلقوق  435201192 اخلنيفر محد بن عادل بنت امل 60  
احلقوق  435202888 الشعيفي عبدالرمحن بن محد بنت طرفه 61  
احلقوق  435925141 الصقيه ابراهيم بن عبداهلل بنت ساره 62  
احلقوق  435201322 الرشيد مصلح بن تركي بنت فاطمه 63  
احلقوق  435201216 وسريالد هويدي آل عبداهلل مبارك بن عويدان بنت امل 64  

١٤٤



 

 

  

 لوم السياسيةحلقوق والعاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثاني على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
احلقوق  435201954 الدوسري الصخابره محد بن ماجد بنت ساره 65  
احلقوق  435202285 الدهيمي محد بن عبدالعزيز بنت اثري 66  
احلقوق  434200697 الشربمي ابراهيم بن بدر بنت غاده 67  
احلقوق  435200933 العجمي الشامري ناصر بن حممد بنت عبري 68  
احلقوق  435204381 سعود ال عبداهلل بن فهد بنت ساره 69  
احلقوق  435201954 الدوسري الصخابره محد بن ماجد بنت ساره 65  
احلقوق  435202285 الدهيمي محد بن عبدالعزيز بنت اثري 66  
قوقاحل  434200697 الشربمي ابراهيم بن بدر بنت غاده 67  
احلقوق  435200933 العجمي الشامري ناصر بن حممد بنت عبري 68  
احلقوق  435204381 سعود ال عبداهلل بن فهد بنت ساره 69  

١٤٥



 

 

 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 لصيفياللفصل   األوىلعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلن
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي

  

١٤٦



 

 

 

 ياسيةكلية احلقوق والعلوم الس ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الصيفي األوىلمرتبة الشرف على   املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق 435200209 نوف بنت عبدالعزيز بن ناصر الضرمان 1
 احلقوق 435200664 افنان بنت مخيس بن علي بن مخيس 2
 احلقوق 436200864 شادن بنت صاحل بن عبداهلل اجلربوع 3

  

١٤٧



 

 

 
 
 
 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الصيفي للفصل  الثانيةالشرف على مرتبة  املتوقع حصوهلن
 هـ 1439/1440للعام اجلامعي

 
 
 
  

١٤٨



 

 

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الصيفي على املتوقع حصوهلن 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 احلقوق 435200266 نوره بنت حممد بن سعد اهلزاع 1
 احلقوق 435200847 ت راشد بن محدان الفوزانشهد بن 2
 احلقوق 435200917 جواهر بنت سلمان بن علي القريين 3
 احلقوق 435201152 ساره بنت مجيل بن معوض الضفيدعي املطريي 4
 احلقوق 435201683 ندى بنت ماجد بن حممد بن نافع 5
 احلقوق 435201749 شهد بنت بدر بن شباب احلمايل القحطاين 6
 احلقوق 435201959 اروى بنت فهد بن عبدالعزيز اليمين 7

 احلقوق 435202150 نوف بنت عبدالعزيز بن حممد اجلماز 8

 احلقوق 435202475 نوره بنت شعبان بن عبداهلل اخلشيلي العمري 9

 احلقوق 435202674 ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز البشر 10

 احلقوق 436203381 نزيهناء بنت عجاج بن سليمان الع 11

 
 
 
  

١٤٩



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 كلية الصيدلة
  األولللفصل  الثانيةاحلاصالت  على مرتبة الشرف 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي

 
  

١٥٠



 

 

 
 
 
  

 ةكلية الصيدل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  الثانيةمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 صيدلية علوم  433200847 بانافع علي بن أمحد بنت رنا  1

١٥١



 

 

 

 
 

 كلية الصيدلة
  للفصل الثاين األوىلاحلاصالت  على مرتبة الشرف 

هـ1439/1440للعام اجلامعي  
  

١٥٢



 

 

 
  

 

 ةكلية الصيدل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 صيدلية علوم  435203930 جامع بين عبداحلميد  بدر  ىسج  1
 صيدلية علوم  435203931 سيتو جراح ال  سارا  2
 صيدلة دكتور  434202174 اخلمعلي محود بن سند بنت امل  3
 صيدلة دكتور  434200136 الغيث عبداهلل بن حممد بنت جيالن  4
 صيدلة كتورد   434201452 اليوسف صاحل بن يوسف بنت اشواق  5
 صيدلة دكتور  434202721 العنزي خليفه بن حممد بنت أشواق  6
 صيدلة دكتور  434202116 الدوسري اليحىي محد بن حممد بنت ملا  7
 صيدلة دكتور  434200441 الرتكي سعود بن ابراهيم بنت هيا  8
 صيدلية علوم  435202429 القحطاين عاطف آل ناصر بن فيصل بنت رميا  9

 صيدلة دكتور  434201695 العرف حممد بن سليمان بنت نورا  10
 صيدلة دكتور  434201938 حباري علي بن هادي بنت عهود  11
 صيدلية علوم  435203594 زيدان حسن زيدان  حممد  ندى  12
 صيدلة دكتور  434202147 املسبحي العزيز عبد بن سعود بنت لطيفه  13
 صيدلية علوم  435201824 النهدي عجاج بن مدحم بن محد بنت امريه  14
 صيدلية علوم  435200054 احلريب العسيكري سليمان بن حممد بنت مروه  15
 صيدلة دكتور  434203313 الشلهوب حممد مشعل بن متعب بنت روان  16
 صيدلية علوم  435201968 املزين سعيد بن عصام بنت دانه  17

١٥٣



 

 

 
 

 كلية الصيدلة
للفصل الثاين الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصالت   

 هـ1439/1440للعام اجلامعي
  

١٥٤



 

 

 

 

 لةكلية الصيد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 صيدلية علوم  435200187 القحطاين قيس آل احسني بن سعيد بنت سدمي  1
 صيدلة دكتور  434201572 االمحري عبداهلل بن ظافر بنت يداءغ  2
 صيدلة دكتور  434202236 العيسى عبدالوهاب بن عاصم بنت ورد  3
 صيدلية علوم  434202266 احلريب امحد حممد بن حممد بنت مروه  4
 صيدلية علوم  435200816 صويلح بن حمسن بن خالد بنت اروى  5
 صيدلية علوم  435202906 الشهراين حممد نب مناحي بنت أمساء  6
 صيدلة دكتور  434201577 السديري عبداحملسن بن عبدالرمحن بنت رمي  7
 صيدلية علوم  434200636 اللوميي حممد بن سعد بنت وفاء  8
 صيدلية علوم  435200115 ابوالعالء راشد بن بدر بنت حنان  9

 صيدلية علوم  435201005 نزيالع العبديل مونس بن فهد بنت مالك  10
 صيدلية علوم  435201344 الوثالن عبداهلل بن زيد بنت بدور  11
 صيدلة دكتور  434201032 العومي حممد بن عبداجمليد بنت منريه  12
 صيدلة دكتور  434201611 نزيالع الفدعاين احلميدي بن ابراهيم بنت سناء  13
 صيدلة دكتور  434200448 عيدان بن عبداهلل بن عبدالعزيز بنت نوره  14
 صيدلية علوم  435201642 الرميان حممد بن فراس بنت بشاير  15
 صيدلية علوم  435202365 محيد بن تركي بن حممد بنت دميه  16
 صيدلة دكتور  434200223 معيقل بن اهلل عبد بن سعود بنت نوره  17
 صيدلية علوم  435200190 العتييب العضياين عبيد بن حممد بنت امريه  18
 صيدلية علوم  435201242 املسعود عبدالعزيز بن صاحل بنت روان  19
 صيدلية علوم  435201441 احلريب ااملعيلي سليمان معيبد بن مساعد بنت شاديه  20
 صيدلة دكتور  434200129 الصامطي سعيد بن علي بنت ومسيه  21

١٥٥



 

 

 
 

  

 

 لةكلية الصيد ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي ية للفصل الثانيمرتبة الشرف الثانعلى  احلاصالت 

 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 صيدلية علوم 435202630 العريض عبداهلل بن ابراهيم بنت سدمي 22
 صيدلية علوم 435201746 العشيوي صاحل بن طارق بنت ملى 23
 صيدلة دكتور 434200660 اخللف احملسن عبد بن محود بنت هال 24
 صيدلية علوم 434201741 كليب بن عبداهلل بن حممد بنت أصاله 25
 صيدلة دكتور 434201941 الرتكي حممد بن عبدالعزيز بنت رند 26
 صيدلة دكتور 434200858 النهدي مقيزح بن عيظه بن صالح بنت ندى 27
 صيدلية علوم 435201936 العويس عمر بن عبدالعزيز بنت حصه 28
 صيدلية علوم 435200881 احملارب عبدالعزيز بن فهد نتب هيا 29
 صيدلية علوم 435200886 الناصر عبداهلل بن ناصر بنت رغد 30
 صيدلة دكتور 434200045 احلريب مطر بن حممد بنت هديل 31
 صيدلة دكتور 434200642 أبوزيد ذياب بن أمحد بنت روان 32
 صيدلية علوم 435200120 النزر حمسن بن موسى بنت اميان 33
 صيدلية علوم 435201780 خليل ال عبدااهلل بن خليل بنت نوره 34
 صيدلية علوم 435200221 البحريي منصور بن خالد بنت شيخه 35
 صيدلية علوم 435202254 املرشد ابراهيم بن ناصر بنت ساره 36
 صيدلية علوم 435200096 احلقيل عبدالعزيز بن عبداهلل بنت شهد 37

١٥٦



 

 

 
 

 كلية التربية

   األولللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف  
هـ1439/1440للعام اجلامعي  

  

١٥٧



 

 

  

 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  435200704 التميمي رقيب آل سعود بن فهد بنت بشرى  1
 اخلاصة الرتبية  435201844 احلريب البيضاين رجاء بن عويض بنت رحاب  2
 اخلاصة الرتبية  435200877 يبالعتي العصيمي منصور بن سلطان بنت العنود  3
 اخلاصة الرتبية  435201966 القحطاين عبداهلل بن سليمان بنت هيفاء  4
 اخلاصة الرتبية  435202930 الفاضل يزعبدالعز  بن عبدالرمحن بنت رنيم  5
 اخلاصة الرتبية  435201805 السعيد عبدالرمحن بن سعد بنت اجماد  6
 اخلاصة الرتبية  435202055 الرتكي ناصر بن سعد بنت مالك  7
 اخلاصة الرتبية  434203170 احلريب الرحيلي سامل بن سعود بنت مساهر  8
 اخلاصة الرتبية  435203835 محيد حممد  حسني  حنان  9

 اخلاصة الرتبية  435203840 علي صاحل  عبداهلل  ساره  10
 اخلاصة الرتبية  435202933 الذروي عطيف بن حسني بنت زهره  11
 الفنية الرتبية  435203820 عون سامل  حممد  اشراق  12
 االسالمية الدراسات  435204400 البوش قاسم  أمحد  مروه  13
 االسالمية الدراسات  435202209 دخيل بن عبداهلل بن حممد بنت شهد  14
 االسالمية الدراسات  435200056 اجلعيدي الشيبه سعيد بن خالد بنت بشرى  15
 االسالمية الدراسات  435202253 العتييب الشيباين شويط بن ناصر بنت منال  16
 االسالمية الدراسات  435202102 عتييبال العازمي الرمحن عبد بن سويلم بنت نوره  17
 القرآنية الدراسات  435200608 االكليب املزيدي حممد بن علي بنت دالل  18
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435202927 القحطاين املصلح حسني بن سعيد بنت نوره  19
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435204417 الكفري راكان  نادين  20
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200466 احلامد عبداهلل بن تركي بنت ساره  21
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200223 جعويل علي بن سعود بنت رمي  22
 النفس علم  435203797 باتيس سامل  علي  عائشة  23

١٥٨



 

 

 

  

    
    

 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 النفس علم  435200564 ياملطري  السعدوين حميا بن ابراهيم بنت هديل  24
 النفس علم  435203789 قحمان عمر  عبداملنعم  مرمي  25
 النفس علم  435204230 الضلعان حممد بن صاحل بنت هديل  26
 النفس علم  435200682 حمجوب صاحل بن طالل بنت كاتبه  27
 النفس علم  435201524 البلوي رفاده سامل بن ابراهيم بنت هدى  28
 النفس علم  435203834 اخلنبشي امحد  عبداهلل  ملى  29
 النفس علم  435202987 طرييامل العزيزي زاكي صويلح بن هليل بنت جنود  30
 النفس علم  435204525 عرايب بشري حممد  غىن  31
 النفس علم  435201459 اهلاجري حممد بن ابراهيم بنت غاده  32
 النفس علم  435200040 اينالقحط راجح آل ظافر حممد بن هزاع بنت ندى  33
 النفس علم  435200251 العصيمي علي بن حممد بنت ميعاد  34
 النفس علم  435201307 احلارثي القرين سامل بن زهري بنت سامله  35
 النفس علم  435201950 القحطاين امحد بن حممد بنت دالل  36
 النفس علم  435200114 الرشيد عبدالرمحن بن امحد بنت هيله  37
 النفس علم  435200374 صاحل بن عبداهلل بن فهد بنت لطيفه  38
 النفس علم  435200470 الدوخي محد بن حممد بنت ابتهال  39
 النفس علم  435202431 ياملطري  اهلجلة بليهيد بن سليمان بنت بيان  40
 النفس علم  435200271 هادي سعيد علي بن سعيد بنت نوره  41

١٥٩



 

 

 
 

 كلية التربية
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل 

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
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 يةكلية الرتب ~ ـه1439/1440عيللعام اجلام األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  435201568 احلميد ابراهيم بن عبداهلل بنت دالل  1
 اخلاصة الرتبية  435201416 ينمستورالعليا آل عبدالرمحن بن صاحل بنت سحر  2
 ةاخلاص الرتبية  435201108 املريزيق عاشق بن محود بنت سلمي  3
 اخلاصة الرتبية  435202130 احلريب طعيمه امحد بن مروان بنت شهد  4
 اخلاصة الرتبية  435200159 االمسري فاضل آل سعيد بن سعد بنت اريج  5
 اخلاصة الرتبية  435202074 الزهراين الفهمي خبيت بن سعيد بنت رهف  6
 اصةاخل الرتبية  435202558 احلقباين مبارك بن حممد بنت يف  7
 اخلاصة الرتبية  435200921 النفيعي جعيثن بن عواض بنت ساره  8
 اخلاصة الرتبية  435201583 القحطاين اخلامسي شايف بن حممد بنت مرام  9

 اخلاصة الرتبية  435202988 الدريس سعد بن ابراهيم بنت بشرى  10
 اصةاخل الرتبية  435201853 البعيجان سامل بن عبداهلل بنت حصه  11
 اخلاصة الرتبية  435202354 املقبل محد بن عبداهلل بنت غادة  12
 اخلاصة الرتبية  434201238 احلناكي حممد بن عبداهلل بنت لولوه  13
 اخلاصة الرتبية  435201258 املعطش ناصر بن فهد بنت جند  14
 اصةاخل الرتبية  435201146 السبيعي العامري عبيسان بن فاحل بنت ساره  15
 اخلاصة الرتبية  435202144 االمسري شطفان آل علي بن صاحل بنت رغد  16
 اخلاصة الرتبية  435200371 الفراج عمري بن متعب بنت العنود  17
 اخلاصة الرتبية  435200995 البقمي السمي زايد بن سامل بنت اثري  18
 اخلاصة رتبيةال  434925795 املطرودي عبدالرمحن بن سليمان بنت جود  19
 الفنية الرتبية  435202829 السبيعي العريين فايز بن مقذل بنت أمساء  20
 الفنية الرتبية  435201782 القريين الضيب مبارك بن راشد بنت ملى  21
 االسالمية الدراسات  435925033 الشهري الشيخ ال سعود بن ناصر بنت جواهر  22
 االسالمية الدراسات  435202954 اجلاسر حممد بن عبدالكرمي بنت انفال  23
 االسالمية الدراسات  435202153 املطريي الرحيمي منور بن ابراهيم بنت رمي  24
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 يةكلية الرتب ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االسالمية الدراسات  435202016 لعلياينا مقبول بن سعد بنت ندى  25
 االسالمية الدراسات  435200331 العتييب املقاطي معدي بن محدي بنت دالل  26
 االسالمية الدراسات  435925386 احلقباين حسني آل عبداهلل بن سعد بنت وفاء  27
 القرآنية الدراسات  435204497 باعبود سامل  مبارك  افنان  28
 القرآنية الدراسات  435200278 املوسى عبدالرمحن بن حممد بنت حصه  29
 القرآنية الدراسات  435202183 حامظي حيىي بن جربان بنت عائشه  30
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202918 يالسبيع العامري فواز بن عبداهلل بنت فاطمه  31
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435200381 احلريب البدراين مربوك بن مصيبيح بنت نوف  32
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435203841 مسيدع بن مبارك  سامل  اميان  33
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435925209 الصاحل عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت ملى  34
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما متعلي  435200908 العصيمي غالب بن عوض بنت افنان  35
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201474 اجلمعه حممد بن عبداهلل بنت هياء  36
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202410 الدوسري العطوان مشبب بن ناصر بنت نوره  37
 ةاالبتدائي رحلةامل قبل ما تعليم  436203861 الفيفي حسن بن منصور بنت عافيه  38
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435200957 االمحري حميا ال حسن بن علي بنت العنود  39
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202402 هوميل بن سليمان بن ناصر بنت امريه  40
 ةاالبتدائي ةاملرحل قبل ما تعليم  435202252 ابومعطي سعد صاحل بن عبداهلل بنت نوره  41
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201388 العنزي السبيعي عفات بن حممد بنت هديل  42
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202244 احلميد عبداهلل بن حممد بنت لطيفه  43
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435200273 الدوسري ابودهش عبداهلل حممد بن عبداهلل بنت نوره  44
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202897 العويرضي زيد بن عبدالعزيز بنت هيا  45
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201742 اجلربين عبداهلل بن سعد بنت اروى  46
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 يةية الرتبكل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435925324 الغامن راشد بن عبداهلل بنت ندى  47
 النفس علم  435201992 املطريي القعياين مسري بن صاحل بنت انوار  48
 النفس علم  435202649 العجب حممد زيد بن محد بنت حنان  49
 النفس علم  435204178 سعود آل فرحان ناصر بن عبدالرمحن بنت غاده  50
 النفس علم  435201666 باحبيل علي بن امحد بنت رمي  51
 النفس علم  435202655 العامر حممد بن راشد بنت ندى  52
 النفس علم  435200550 القحطاين العاصمي راشد بن حممد بنت رمي  53
 النفس علم  435201411 الدخيل حممد عبدالرمحن بن أمحد بنت اروى  54
 النفس علم  435201181 مغاوى على بن مروعى بنت هيفاء  55
 النفس علم  435202314 اللحيدان ابراهيم بن عبداهلل بنت وفاء  56
 النفس علم  434200676 الزهراين احلسين امحد بن ابراهيم بنت اماين  57
 النفس علم  435201814 ملنيعا عبدالعزيز بن ابراهيم بنت ساره  58
 النفس علم  435201286 احلوشان عبداهلل بن حوشان بنت لورا  59
 النفس علم  435200131 القحطاين ناصر بن علي بنت اهلنوف  60
 النفس علم  434203841 الكثريي صاحل  مجال  رهام  61
 النفس علم  435202502 املبارك يوسف بن حممد بنت حال  62
 النفس علم  435202433 العجمي فهيد بن منصور بنت نوره  63
 النفس علم  433203943 الغامدي قذان سعد بن سعيد بنت وجدان  64
 النفس علم  435200580 البارقي عبدالرمحن بن امحد بنت نوره  65
 النفس علم  435200757 أبوحيمد صاحل بن أمحد بنت ساره  66
 النفس علم  435202476 لباحوثا علي بن صاحل بنت نوره  67
 النفس علم  434201592 عدوان بن حممد بن يوسف بنت نوره  68
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 يةكلية الرتب ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 فسالن علم  435200212 الشوييب سلمان بن حممد بنت منريه  69
 النفس علم  435925205 احلريب العلوي مقبل بن سلمان بنت غادة  70
 النفس علم  435202305 نالدوشا حسنه آل عبداهلل بن حممد بنت جواهر  71
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 كلية التربية
  الثاينللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  الثانيللفصل  ىلاألومرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  436201777 العجالن حممد بن علي بنت شادن  1
 اخلاصة الرتبية  436202120 احلريب صنت بن نايف بنت غادة  2
 اخلاصة الرتبية  436200367 الرمحه حممد بن ناصر بنت نوره  3
 اخلاصة الرتبية  437203945 الرزقان عبداهلل بن عبداإلله بنت نوره  4
 اخلاصة الرتبية  436200605 طواله بن مطلق بن سعد بنت احالم  5
 اخلاصة الرتبية  436201141 مهنا بن عبدالعزيز بن امحد بنت ساره  6
 ةاخلاص الرتبية  436202316 القحيز حممد بن فهد بنت حنني  7
 اخلاصة الرتبية  436201482 القحطاين اجلروي سامل بن منيف بنت مجالء  8
 اخلاصة الرتبية  436201127 العصيمي ابراهيم بن عبداهلل بنت موضي  9

 اخلاصة الرتبية  436200083 القحطاين عبداحملسن بن عبداهلل بنت افراح  10
 اخلاصة بيةالرت   436201588 العتييب علي بن مطلق بنت رهف  11
 اخلاصة الرتبية  436201270 الرشيد عيد بن عبداهلل بنت هياء  12
 اخلاصة الرتبية  436200294 البكريي ابراهيم بن عبداهلل بنت افنان  13
 اخلاصة الرتبية  436201948 القحطاين مبارك بن سامل بنت دالل  14
 اخلاصة ةالرتبي  436201512 الربيع ربيع بن ناصر بنت اشجان  15
 اخلاصة الرتبية  436202099 العقيلي عبدالرمحن بن حممد بنت ساره  16
 اخلاصة الرتبية  436202622 الدوسرى فهد بن حممد بنت عائشة  17
 اخلاصة الرتبية  436201826 الشريف حممد بن مناحي بنت مسر  18
 اخلاصة الرتبية  436200157 اخلرجي عبدالعزيز بن ابراهيم بنت سدين  19
 اخلاصة الرتبية  436200159 القباين ابراهيم بن مطلق بنت وعد  20
 اخلاصة الرتبية  435201132 الشمراين مسعد ال علي بن مسفر بنت رغد  21
 اخلاصة الرتبية  436200247 القحطاين ناصر بن حممد بنت دميه  22
 اخلاصة ةالرتبي  436202089 احلوشاين علي بن عبداهلل بنت رغدا  23
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  الثانيللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  436201291 الدوسري راشد بن محد بنت فاطمه  24
 اخلاصة الرتبية  436202929 الدوسري مسفر بن صاحل بنت فاطمه  25
 اخلاصة الرتبية  436202535 عسريي ابراهيم بن مجال بنت رزان  26
 اخلاصة الرتبية  436203725 الشمري محيد  زبن  موضي  27
 اخلاصة الرتبية  436200824 العقيلي حممد بن عبداهلل بنت نوره  28
 اخلاصة الرتبية  436201035 التمامي ابراهيم بن فهد بنت شهد  29
 اخلاصة الرتبية  436202686 مشهور حممد بن سعيد بنت رغد  30
 اخلاصة الرتبية  436200142 العريفي سليمان بن سعد بنت عروب  31
 اخلاصة الرتبية  436201960 العمري عبدالكرمي بن حسن بنت اروى  32
 اخلاصة الرتبية  435200436 احلريب الذكري مرزوق بن سلمان بنت نوره  33
 اخلاصة الرتبية  436201343 دحام بن حممد بن سعد بنت هياء  34
 الفنية الرتبية  435203815 باداود امحد  عبداهلل  ابتهال  35
 الفنية الرتبية  436202861 القرين حممد بن حسن بنت فاطمه  36
 االسالمية الدراسات  436201664 السيف سيف بن عبداحملسن بنت امتنان  37
 االسالمية الدراسات  436203549 الدويش نايف بن حممد بنت جواهر  38
 االسالمية الدراسات  435204524 املوسى عمر  فاتن  39
 االسالمية الدراسات  436204273 عبدالروف منا  40
 االسالمية الدراسات  436204189 قريزي عبده  قرينساء  41
 ميةاالسال الدراسات  436202396 احلناكي حممد بن عبداهلل بنت نوره  42
 االسالمية الدراسات  436201868 الغامدي امحد بن حممد بنت ابتهال  43
 االسالمية الدراسات  434200232 النفيعي حممد بن عايض بنت مرام  44
 االسالمية الدراسات  436201854 عبدالواحد بن سليمان بن حممد بنت نوره  45
 القرآنية الدراسات  436202511 املوسى عبدالرمحن بن خالد بنت الطاف  46
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  الثانيللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 القرآنية الدراسات  436203599 العجالن عبدالرمحن بن حممد بنت نوره  47
 القرآنية الدراسات  436204098 الفرحان حممد بن اهلل عبد بنت سارة  48
 القراءات  435202188 اليمين عبدالعزيز بن حممد بنت ساره  49
 القرآنية الدراسات  436200284 الشهراين منيس بن عبداهلل بنت بشائر  50
 القراءات  436203530 امللحم عبداهلل بن سعود بنت منريه  51
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436202830 العتييب سعود بن عبدالعزيز بنت مالك  52
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435202126 الشبييب عبدالرمحن بن فهد بنت مىن  53
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201852 الرمحه حممد بن عبدالعزيز بنت ندى  54
 االبتدائية املرحلة لقب ما تعليم  436200405 الشهري عبداهلل بن امحد بنت رزان  55
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201062 أبااخليل صاحل بن حممد بنت بشرى  56
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201492 القرين حممد بن عبداهلل بنت مرام  57
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436202204 العقالء علي بن صاحل بنت عبري  58
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200314 املفلح حممد بن ابراهيم بنت شهد  59
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201653 العتييب حصن بن ناصر بنت عهد  60
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200879 الدوسري سعد بن فهد بنت فاطمه  61
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201795 احلنايا دالعزيزعب بن علي بنت سوسن  62
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200702 العتييب عبيد بن خالد بنت خوله  63
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200952 البقمي مفرح بن ناهض بنت اسرار  64
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436202342 اخلراشي عمر بن عبدالكرمي بنت رمي  65
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200811 الدعجاين خالد بن نايف بنت غيدا  66
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200155 الشيباين مسعد بن مشعل بنت مشاعل  67
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  437204276 اينالقحط عاطف ال عبدالرمحن بن علي بنت عبري  68
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201659 مكي حممد بن امحد بنت ندى  69
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  الثانيللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435203885 املهندس عبداهلل  علي  صفاء  70
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436202931 اجلوفان خالد بن عبداهلل بنت اثري  71
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435201914 اخلرجيى عبداهلل بن ابراهيم بنت اريج  72
 االبتدائية املرحلة قبل ما عليمت  436200949 القحطاين امحد بن علي بنت حنني  73
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200831 احلريب ذعار بن فيصل بنت رزان  74
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201501 السبيعي عبداهلل بن حممد بنت شهد  75
 النفس علم  436203925 عليو اهلل عبد بن عباس بنت زينب  76
 النفس علم  436200960 املرشد صاحل بن سليمان نتب منال  77
 النفس علم  436201877 املنصوف سعد بن حممد بنت نوره  78
 النفس علم  436201079 السهلي خزمي بن سعد بنت منريه  79
 النفس علم  435201224 البقمي الرمضاين مسفر بن سعد بنت شهد  80
 النفس علم  436200248 عاملزرو  حممد بن عبدالرمحن بنت مسيه  81
 النفس علم  436201941 السدر ناصر بن فهد بنت ندى  82
 النفس علم  436203234 السيد حممد  حازم  هند  83
 النفس علم  436204318 احلسين علي  حممد  نوار  84
 النفس علم  436201656 العتييب فهد بن عبدالعزيز بنت دالل  85
 النفس علم  436200505 اهلديان دمح بن سليمان بنت ملى  86
 النفس علم  436202880 الشيباين محد بن سعود بنت اجلوهره  87
 النفس علم  435202168 سراج علي بن عدنان بنت بسمه  88
 النفس علم  436201714 الشيباين محدان بن كتاب بنت البندري  89
 النفس لمع  436202921 العتييب ابراهيم بن فواز بنت مجيله  90
 النفس علم  436201692 العيدان عبدالعزيز بن عبداهلل بنت هياء  91
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 كلية التربية
  الثايناحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل 
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 بيةكلية الرت ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  435201866 الزهراين بشري آل امحد بن علي بنت اروى 1
 اخلاصة الرتبية  435202609 عنيق بن سعد بن عبدالرمحن بنت بشرى 2
 اخلاصة الرتبية  435200662 الزيادي حممد بن مشعان بنت رهف 3
 اخلاصة الرتبية  435200689 االمحري مغين آل سعيد بن علي بنت فاطمه 4
 اخلاصة الرتبية  435204492 مقبل سرحان  بسمه 5
 اخلاصة الرتبية  436200870 الدخيل سليمان بن حممد بنت مرام 6
 اخلاصة الرتبية  436202000 احلماد عبداهلل بن عبدالعزيز بنت منتهى 7
 اصةاخل الرتبية  435204352 هزاع بن ابراهيم بن حممد بنت رمي 8
 اخلاصة الرتبية  436200158 القحطاين علي بن كشيم بنت افراح 9

 اخلاصة الرتبية  436200698 القرين حممد بن هندي بنت وجدان 10
 اخلاصة الرتبية  436203546 القحطاين علي بن ظافر بنت ساره 11
 اخلاصة الرتبية  436202147 اجلاراهلل عبدالرمحن بن ناصر بنت ريهام 12
 اخلاصة الرتبية  435201635 الرويتع حممد بن صاحل بنت منريه 13
 اخلاصة الرتبية  435202446 العمر عبداهلل بن عبدالرمحن بنت شهد 14
 اخلاصة الرتبية  435203788 صاحل سامل  عبداحلكيم  حليمه 15
 اخلاصة الرتبية  436202647 ساكب آل حممد بن جربان بنت هنوف 16
 اخلاصة الرتبية  436200855 الشريف مفلح بن بداهللع بنت غاده 17
 اخلاصة الرتبية  436200027 مدخلي صغري بن حيىي بنت وجدان 18
 اخلاصة الرتبية  435925312 املطريي العضيله عبداهلل بن شداد بنت نوير 19
 اخلاصة الرتبية  435200700 الشهري اخلشرمي سامل بن عبداهلل بنت بيان 20
 اخلاصة الرتبية  435204347 الغامدي الفعر سامل بن علي بنت امابتس 21
 اخلاصة الرتبية  436200441 الربيعان ماضي بن عبداهلل بنت جنود 22
 اخلاصة الرتبية  435202809 مديالغا فروان آل حممد فروان بن سامل بنت أمل  23
 صةاخلا الرتبية  436200215 القاضي حممد بن سليمان بنت شهد  24
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 بيةكلية الرت ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اخلاصة الرتبية  435204350 يالغامد فرحان آل خلوفه بن ابراهيم بنت نور  25
 اخلاصة ةالرتبي  435202580 الزهراين سعفه حممد بن عبداهلل بنت مشاعل  26
 اخلاصة الرتبية  435204345 االمحري حممد بن امحد بنت مسر  27
 اخلاصة الرتبية  436201687 احلريب مثيب بن ياسر بنت رزان  28
 اخلاصة الرتبية  435925423 االمحري حممد بن عبدالرمحن بنت مرام  29
 اخلاصة الرتبية  436201183 العتييب خامت بن خالد بنت اشواق  30
 اخلاصة الرتبية  435202801 اجلاسر سعد بن عبداهلل بنت غاده  31
 اخلاصة الرتبية  435202631 ينالقحطا  قضعان ال سعيد  بن مسفر بنت أصايل  32
 اخلاصة الرتبية  436200125 الطويل عبدالرمحن بن امحد بنت رمي  33
 اخلاصة رتبيةال  435925861 العتييب املغريي مشخص بن مقبل بنت رمي  34
 اخلاصة الرتبية  435204360 مباركي عيسى بن جابر بنت عايشة  35
 الفنية الرتبية  435201476 الدواس حممد بن عبدالرمحن بنت نوره  36
 الفنية الرتبية  436200149 الزايدي قبل بن حامد بنت رغد  37
 لفنيةا الرتبية  435201796 البديوي براهيم بن سليمان بنت مسا  38
 االسالمية الدراسات  436201909 التميمي سلمان بن علي بنت ساره  39
 االسالمية الدراسات  436200073 القحطاين منيف بن سيف بنت ملياء  40
 االسالمية الدراسات  436202866 القحطاين سعيد بن شايف بنت شيخه  41
 االسالمية الدراسات  436201045 هوميل بن عبدالعزيز بن سعود بنت مناهل  42
 االسالمية الدراسات  436202633 الشهري عمري بن حممد بنت روان  43
 االسالمية الدراسات  436201928 اخلنيفر عبدالكرمي بن عبداهلل بنت الرمي  44
 االسالمية الدراسات  436200204 التميمي حممد بن علي بنت ابرار  45
 االسالمية الدراسات  435200057 العتييب الغبيوي مطر بن منيف بنت عزوة  46
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 بيةكلية الرت ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االسالمية الدراسات  436202591 الربيثن عبدالكرمي بن عبداهلل بنت ساره  47
 القرآنية الدراسات  436202784 اجلرب بداهللع بن عبدالعزيز بنت هبه  48
 القرآنية الدراسات  436201678 الرتكي حممد بن موسى بنت شذى  49
 القرآنية الدراسات  436201125 الساملي خلف بن سافر بنت اجماد  50
 القرآنية الدراسات  436201186 حزمي بن حممد بن ماجد بنت لينا  51
 القرآنية الدراسات  436202826 الشربمي حممد بن سليمان بنت شروق  52
 القرآنية الدراسات  436200309 الشايقي عبداهلل بن سعد بنت ساره  53
 القراءات  436203934 العبداملنعم عبداهلل بن مساعد بنت ميمونه  54
 القرآنية الدراسات  436200747 املشوح محود بن ابراهيم بنت هديل  55
 القرآنية الدراسات  436204185 الشهري عوض بن اهللعبد بنت عفاف  56
 القرآنية الدراسات  436201438 الزيد عبدالكرمي بن عبدالعليم بنت حياه  57
 القرآنية الدراسات  435201717 القحطاين عبود آل عسل بن حممد بنت هيفا  58
 ةاالبتدائي لةاملرح قبل ما تعليم  436201466 القحطاين دليم بن حممد بنت امل  59
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436202555 احلايف عوض بن مجعان بنت نوف  60
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436200074 العتييب محد بن بنيدر بنت اثري  61
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201824 العتييب سعيد بن ثنيان بنت لولوه  62
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436925126 القرين مصلح بن محود بنت ندى  63
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201195 السلوم ناصر بن خالد بنت نورا  64
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436200945 الفهد عبداهلل بن فهد بنت ملى  65
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201050 املرشود حممد بن فهد بنت هيله  66
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201306 العمران عبداهلل ابراهيم بن ناصر بنت سندس  67
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436200590 القحطاين فهد بن عبداهلل بنت هدى  68
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 بيةكلية الرت ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي انيمرتبة الشرف الثانية للفصل الثعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201227 مقبل بن سعد بن حممد بنت نوره  69
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201522 القحطاين مسفر بن سعد بنت ساره  70
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435203632 هزغلول الدين مجال  دانه  71
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201713 القديري عبداهلل بن حممد بنت مرام  72
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435925608 العنزي السبيعي مزعل  عكاش  مرمي  73
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما يمتعل  436201435 القحطاين حممد بن سعيد بنت اثري  74
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435925277 املقبل ابراهيم بن سعد بنت غيداء  75
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201087 املطريي عبدالعايل بن عبدالرمحن بنت عاليه  76
 ةاالبتدائي املرحلة بلق ما تعليم  436201453 املطريي سفر بن مقذل بنت البندري  77
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436203846 الغريري عبداهلل بن جنيب بنت ساره  78
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435204488 حلمدي علي حسن  صالح  ميىن  79
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436200971 العتييب مسعود بن فيصل بنت انوار  80
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201554 القحطاين مثل بن مبارك بنت خلود  81
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201693 الرزقان حممد بن عبداهلل بنت رهام  82
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202856 كعيب امساعيل بن عبداهلل بنت بشرى  83
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435202547 اليوسف علي بن حممد بنت جنالء  84
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  435201910 العبداين عبداهلل بن ابراهيم بنت غيداء  85
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436200031 العنزي خليف بن سعيد بنت اثري  86
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  434201389 دياحلمي محد بن محد بنت غاده  87
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436925253 عثمان آل عثمان بن تركي بنت العنود  88
 ةاالبتدائي املرحلة قبل ما تعليم  436201558 عبدالعزيز ال حسن بن عبدالرمحن بنت هياء  89
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثاني مرتبة الشرف الثانية للفصلعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435201582 احلقباين ناصر بن عمار بنت ساره  90
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436200523 القحطاين مذكر بن العماين بنت حنان  91
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200865 املري البعيري جابر بن يدسع بنت جواهر  92
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200693 عشبان بن سعود بن عبداهلل بنت حصه  93
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200710 اجلرب عبداهلل بن عبدالعزيزبن بنت هاجر  94
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200649 العتييب الدعجاين معدي بن حممد بنت وعد  95
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200890 العتييب الدهاسي سلمان بن خملد بنت جمد  96
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435203858 بامحيد عبدالكرمي  امحد  حنني  97
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435925267 احلريب الكرييت محيد بن منصور بنت انوار  98
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435203306 اليمين ناصر بن حممد بنت اهلنوف  99

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  436201987 الشلوي عبدالرمحن بن عيد بنت رمي  100
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  434202362 العياف سعد بن حممد بنت عبري  101
 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  435200024 القحطاين سعد ال مبارك بن ابن علي بنت نوره  102
 النفس علم  435202525 بريه بن حممد بن عادل بنت لطيفه  103
 النفس علم  435203829 عزي حممد  عبدالقادر  هاجر  104
 النفس علم  436200544 رحيان بن صاحل بن ندرب بنت ود  105
 النفس علم  436202472 العتييب عبيد بن فاحل بنت جواهر  106
 النفس علم  436200748 املطريي اهلل دخيل بن صاحل بنت حنان  107
 النفس علم  436200483 ثنيان بن عبداهلل بن حممد بنت نوف  108
 النفس علم  435201547 نصورامل ابراهيم بن خالد بنت بسمه  109
 النفس علم  435201774 الزامل زامل بن حممد بنت عبري  110
 النفس علم  435201614 الصيخان حممد بن خالد بنت شهد  111
 النفس علم  435201771 اينالشمر  حسان ال حممد عايض بن حممد بنت روان  112
 النفس علم  436201174 الفرج عبداهلل بن ماجد بنت امل  113
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 كلية الرتبية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 النفس علم  436201582 الشهري عبدالرمحن بن عبداهلل بنت وئام  114
 النفس علم  435201918 املطلق عبداهلل بن عبدالرمحن بنت بشاير  115
 النفس علم  435204035 املقبل محود بن عبداهلل بنت االء  116
 النفس علم  436201381 املصلوخ عمر بن فيصل بنت أريج  117
 النفس علم  435925129 النهدي الدحبول عيظه بن مبخوت بنت سامله  118
 النفس علم  436200192 السلطان سليمان بن سلطان بنت فتون  119
 النفس علم  435202459 باوزير بركات بن اهلل عبد تبن افنان  120
 النفس علم  435201324 القريين بديع بن حممد بنت عهد  121
 النفس علم  435202219 ياملطري  املشرايف عابد بن عبداهلل بنت أفراح  122
 النفس علم  436201557 التميمي عبداهلل بن ابراهيم بنت رحاب  123
 النفس علم  436201196 الغيثار عبداهلل بن فهد بنت جوهره  124
 النفس علم  435201405 الصرامي سعد بن عبدالعزيز بنت وجدان  125
 النفس علم  435201806 الشهيلي عبداهلل بن وليد بنت بدور  126
 النفس علم  435202034 احلويطي الفحيماين سامل بن متعب بنت هيفاء  127
 النفس علم  435202097 السويطي صبصي بن حممد بنت فرح  128
 النفس علم  436201940 السليم عبدالعزيز بن فهد بنت رمي  129
 النفس علم  435201060 القحطاين احلميداين محد بن حممد بنت افنان  130
 النفس علم  435200863 احلريب العويف حممد بن مشعل بنت منار  131
 النفس علم  435202011 ينالقحطا بايباحل حممد سعد بن جلوي بنت هياء  132
 النفس علم  435925337 املطريي امللعيب زيد بن حممد بنت رحاب  133
 النفس علم  435200867 الوادعي عبداهلل بن حيىي بنت أشواق  134

١٧٦



 

 

 
 

 الطبكلية 
  األوىلاحلاصالت  على مرتبة الشرف 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 الطبكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوىلة الشرف مرتبعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طب وجراحة 433200258 لينه بنت حممد بن عمر زيتوين 1
 طب وجراحة 433203279 تاال عمار عدنان القدومي 2
 طب وجراحة 433200483 رميا بنت أمحد بن حممد الفاضل 3
 طب وجراحة 433202488  الراجحيمها بنت صاحل بن عبداهلل 4
 طب وجراحة 433201429 هنى بنت حممد بن مناع القطان 5
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 الطبكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثانيةمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 لتخصصا الرقم الجامعي االسم م
 طب وجراحة 433200183 سارا بنت دخيل بن سليمان الدخيل 1
 طب وجراحة 433201173 لولوه بنت سامي بن عبدالرمحن الرتكي 2
 طب وجراحة 433200074 وعد بنت فهد بن حممد الدهالوي 3
 طب وجراحة 433200239 افنان بنت سليمان بن عبداهلل املطوع 4
 طب وجراحة 433201307 بالعنوف بنت سليمان بن رشيد ال 5
 طب وجراحة 433202329 شعاع بنت سعد بن حممد السياري 6
 طب وجراحة 433200603 مالك بنت فهد بن رشيد العبودي 7
 طب وجراحة 433202409 سهام بنت نضال بن حممد حسني 8
 طب وجراحة 433202677 دهناء بنت سلطان بن محد القحطاين 9

 طب وجراحة 433202282 بن ثاقب العجاجيرمياء بنت ابراهيم  10
 طب وجراحة 433202517 نور بنت ابراهيم بن حممد السلطان 11
 طب وجراحة 433201640 ريا بنت حممد بن علي السحيباين 12
 طب وجراحة 433200303 شذى بنت حسني بن عطيه الدرييب الزهراين 13
 وجراحة طب 433200343 هال بنت ابراهيم بن حممد بن عسكر 14
 طب وجراحة 433201924 دالل بنت أمحد بن صاحل الشقحاء 15
 طب وجراحة 433202554 بدور بنت حسني بن عبدالرمحن بن سلمان 16
 طب وجراحة 433200139 رنيم بنت حسني بن غويزي احلليفي العتييب 17
 طب وجراحة 432200339 دميا بنت ابراهيم بن سعود الرتكي 18
 طب وجراحة 433200532 دالرمحن بن عبدالعزيز احلمادغاده بنت عب 19
 طب وجراحة 433200974 لسلمياماين بنت عبد الباقي بن نعيم الوريكاين ا 20
 طب وجراحة 433201175 اريج بنت سلمان بن حممد الراجح 21
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 الطبكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  الثانيةمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص لرقم الجامعيا االسم م
 طب وجراحة 433202062 ساره بنت سعد بن عبدالرمحن السنيدي 22
 طب وجراحة 433201612 خلود بنت حشيش بن قينان الوازعي البقمي 23
 طب وجراحة 433200053 نوره بنت فهد بن صاحل النعيم 24
 طب وجراحة 433200102 هيفاء بنت متلع بن شاحل العتييب 25
 طب وجراحة 433202479 نت بدر بن عبدالسالم املسعودرمي ب 26
 طب وجراحة 433200642 ابتسام بنت عبد العزيز بن راشد العتيق 27
 طب وجراحة 433201141 عبري بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اهلزاين 28
 طب وجراحة 433202134 هنى بنت محد بن عبدالعزيز احلميد 29
 طب وجراحة 433200584 احملارب جنود بنت منصور بن ابراهيم 30
 طب وجراحة 433201208 هنى بنت صاحل بن ابراهيم املنديل 31
 طب وجراحة 433201228 ساره بنت عبدالرمحن بن خالد اجلربي 32
 طب وجراحة 433203027 فاطمه بنت سعد بن عوضه الدغابسه الشمراين 33
 طب وجراحة 433200927 مها بنت سعيد بن مسفر الزهريي الزهراين 34
 طب وجراحة 433201912 غاده بنت خالد بن صاحل اهلندي 35
 طب وجراحة 433200052 غاده بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن ال الشيخ 36
 طب وجراحة 433201674 ليان بنت خالد بن حممد الطويل 37
 طب وجراحة 432202278 أفنان بنت حممد بن علي الشنيفي 38
 طب وجراحة 433201370 بن سليمان الوهيبأريج بنت عيسي  39
 طب وجراحة 433200216 نورة بنت سليمان بن صاحل النجاشي 40
 طب وجراحة 433200274 عواطف بنت فهد بن فالح الدمهشي العنزي 41
 طب وجراحة 433200557 أجماد بنت محد بن عبدالرمحن الباتلي 42

١٨١



 

 

 
 

  

 الطبكلية  ~ ـه1439/1440ام اجلامعيللع  الثانيةمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طب وجراحة 433202261 ساره بنت صاحل بن أمحد العبود 43
 طب وجراحة 433201758 اماين بنت سعود بن علي العتييب 44
 طب وجراحة 433202102 العنود بنت علي بن ابراهيم املهيدب 45
 طب وجراحة 433200143 الغفيليمنريه بنت خليفه بن عمر  46
 طب وجراحة 433200681 مجانه بنت موفق بن علي البييب 47
 طب وجراحة 433200873 رزان بنت عبداهلل بن عبدالرمحن الظاهري 48
 طب وجراحة 433201385 اريج بنت عبداهلل بن علي العلوان 49
 طب وجراحة 433201591 عائشه بنت ماهر بن مصطفي الصايف 50
 طب وجراحة 433200185 روان بنت فواز بن ابراهيم الغبيوي العتييب 51
 طب وجراحة 433201106 مالك بنت شباب بن مقحم العصيمي العتييب 52
 طب وجراحة 433200577 ييارا بنت عبداهلل بن مسهوج اهلبداين العنز  53
 طب وجراحة 433200630 روان بنت توفيق بن سليمان العبداهلل 54
 طب وجراحة 433201796 بتول بنت عبداهلل بن علي السحيباينال 55
 طب وجراحة 433203319 جنالء بنت مساعد بن عبدالرمحن الصيخان 56
 طب وجراحة 433200536 جواهر بنت عثمان بن برجس العبدالكرمي 57
 طب وجراحة 433200971 نوت بنت حممد بن سلمان السراح 58
 طب وجراحة 433201714 ود البديعروان بنت عبدالعزيز بن سع 59
 طب وجراحة 433201799 مرمي عادل عبدالرمحن باوزير 60
 طب وجراحة 433202398 نوال بنت علي بن حممد املازين عسريي 61
 طب وجراحة 433200634 رشا بنت ثابت بن خليف السبيعي العنزي 62
 ةطب وجراح 433200684 أسيل عصام أمحد أبو الفتوح الغنيمي 63

١٨٢



 

 

 
  

 الطبكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثانيةمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 طب وجراحة 433201470 هاجر بنت زايد بن معيض العتييب 64
 طب وجراحة 433200197 رهف بنت جالل بن عبدالرمحن التوجيري 65
 طب وجراحة 433200366 عائشه بنت خالد بن حممد الردادي 66
 طب وجراحة 433200393 لطيفه بنت فهد بن قاعد العنزي 67
 طب وجراحة 433201470 هاجر بنت زايد بن معيض العتييب 64
 طب وجراحة 433200197 رهف بنت جالل بن عبدالرمحن التوجيري 65
 طب وجراحة 433200366 عائشه بنت خالد بن حممد الردادي 66
 طب وجراحة 433200393 هد بن قاعد العنزيلطيفه بنت ف 67

١٨٣



 

 

 

 
 

 كلية طب األسنان
  األوىلاحلاصالت  على مرتبة الشرف 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
 

 
  

١٨٤
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 كلية طب األسنان ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عام أسنان طب  434201121 بركه دحممو   بالل حممد  رنا  1
 عام أسنان طب  434200394 اينالقحط احلمايل حممد بن عبداللـه بنت شفياء  2
 عام أسنان طب  434200422 الكهالن اهلل عبد بن أمحد بنت ملا  3
 عام أسنان طب  434201287 الفواز محد بن فواز بنت نوف  4
 عام أسنان طب  434201803 ىياليح عبدالرمحن بن عبداهلل بنت ارم  5
 عام أسنان طب  434200668 الرويس رشيد بن سعد بنت فاطمه  6
 عام أسنان طب  434200698 املربز براهيم بن اهلل عبد بنت روان  7
 عام أسنان طب  434201564 أبواحلسن علي بن حسن بنت ايثار  8
 عام أسنان طب  434201646 اخللف الراشد خلف بن محد بنت ساره  9

 عام أسنان طب  434200641 السلوم عبداهلل بن سلوم بنت نوف  10
 عام أسنان طب  434201232 الكنهل عبداهلل بن عبدالرمحن بنت هنى  11
 عام أسنان طب  434201109 الصعريي حممد بن عبدالرمحن بنت هيا  12
 عام أسنان طب  434200439 الضلعان صاحل بن علي بنت نوف  13
 عام أسنان طب  434201921 الوعالن عبدالعزيز بن مساعد بنت هياء  14
 عام أسنان طب  434202225 السيف ابراهيم بن فهد بنت روان  15
 عام أسنان طب  434202388 القحطاين ذعار بن سعد بنت سدمي  16
 عام أسنان طب  434202537 الفراج أمحد بن محد بنت شذى  17
 عام أسنان طب  434200869 العتييب الصقر جنر بن هللعبدا بنت غدير  18
 عام أسنان طب  434200842 جريس حممد بن عبداهلل بنت شوق  19

١٨٥



 

 

 
 
 

 كلية طب األسنان
 احلاصالت  على مرتبة الشرف الثانية 

هـ1439/1440للعام اجلامعي   
  

١٨٦



 

 

 

 كلية طب األسنان ~ ـه1439/1440ام اجلامعيللعمرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 عام أسنان طب  434200417 باقيس عبداهلل بن علي بنت أمساء  1
 عام أسنان طب  434201106 القحطاين قري ال بليه بن عبداهلل بنت العنود  2
 عام أسنان طب  434201868 الدايل عبدالرمحن بن حممد بنت رنا  3
 عام أسنان طب  434202567 السبعان علي بن وليد بنت رنا  4
 عام أسنان طب  434200516 اهلطالين محد بن حممد بنت نوره  5
 عام أسنان طب  434200756 الزهر اينالكن صحفان ابن عبداهلل بن ابن عيدان بنت منال  6
 عام أسنان طب  434201840 احلمدان علي بن ابراهيم بنت مها  7
 عام أسنان طب  434200444 العساف ناصر بن خالد بنت رمي  8
 عام أسنان طب  434200591 صفيان بن حسن بن عبدالعزيز بنت العنود  9

 عام أسنان طب  434202049 ابوراس سعيد بن علي بنت اجماد  10
 عام أسنان طب  434202557 الشهري الكلثومي امحد بن حممد بنت شهد  11
 عام أسنان طب  434200163 العليان عبداهلل بن حممد بنت قشو   12
 عام أسنان طب  434202036 احلفظي احلسن بن مجال بنت رمي  13
 عام أسنان طب  434201526 حمي حممد بن سعيد بنت جلني  14
 عام أسنان طب  434201654 الزهراين اخلزمري صاحل بن حممد بنت افنان  15
 عام أسنان طب  434203167 احملمد يوسف صادق بن عماد بنت اميان  16
 عام أسنان طب  433200452 الزهراين حممد بن هالل بنت شذا  17
 عام أسنان طب  434200012 الرشيد محد بن سليمان بنت عهود  18
 عام أسنان طب  434200994 الزهراين عبداهلل بن سعد بنت ساره  19
 عام أسنان طب  434200332 احلسني العزيز دعب بن الرمحن عبد بنت امتنان  20
 عام أسنان طب  434200809 املطريي الضويفري ضاوي بن دخيل بنت رانيا  21
 عام أسنان طب  434200750 ماحل ال اهلل جوير بن حممد بنت بيان  22

١٨٧



 

 

  

 كلية طب األسنان ~ ـه1439/1440للعام اجلامعيمرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي السما م
 عام أسنان طب  434202738 املالكي العبديل اهلل عبد بن مفرح بنت خلود  23
 عام أسنان طب  434201315 املعيذر اهلل عبد بن منصور بنت رمي  24
 عام أسنان طب  433200369 باطويل عمر بن سعيد بنت روان  25
 عام أسنان طب  434201712 مشعان ال فهد بن صاحل بنت غيداء  26
 عام أسنان طب  434200523 الدويش صاحل بن حممد بنت مالك  27
 عام أسنان طب  434200195 محدان بن ناصر بن محدان بنت رهف  28
 عام أسنان طب  434200968 السويد الرمحن عبد بن اهلل عبد بنت ساره  29
 عام أسنان طب  434200652 التميمي شرمي حممد بن موسى بنت امساء  30
 عام أسنان طب  434201484 احلميضي عبداهلل بن حممد بنت ملياء  31
 عام أسنان طب  434201641 اخلزمي خزمي حممد بن مساعد بنت جنالء  32

١٨٨



 

 

 

 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

  األولللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي
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 كلية العلوم الطبية التطبيقية ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي         االسم م
 البصريات دكتور 434202340 القحطاين مفلح بن حيي بنت جلني  1
 البصريات دكتور 434201509 القب حممد بن خالد بنت روان  2
 البصريات دكتور 434202381 احلريب طليحان بن خالد بنت أثري  3
 البصريات دكتور 434200295 الشامي حممد بن شاكر بنت ساره  4
 البصريات دكتور 434203106 الضحيان ضحيان بن سعود بنت لطيفة  5
 اناالسن رعاية 435200565 زيادي سليمان بن فايز بنت خوله  6
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم 433201444 القصيب عثمان بن سعد بنت روان  7
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم 435925817 الغامدي عبداهلل بن خالد بنت بسمه  8
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم 435202530 عجارم داحش بن منصور بنت رمي  9

 االكلينيكيه املختربات علوم 435203623 الدين عز مصطفى  حممد  ملا  10

١٩٠



 

 

 
 
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 لعلوم الطبية التطبيقيةاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص م الجامعيالرق االسم م
 البصريات دكتور 434200337 العساف سيف بن عساف بنت اريج  1
 البصريات دكتور 434203746 باحلارث سعيد  أمحد  رواء  2
 البصريات دكتور 434200582 املعيوف سليمان بن خالد بنت رىل  3
 البصريات دكتور 434201730 حشر ال علي بن عبدالعزيز بنت حنني  4
 البصريات دكتور 434203053 احمليسن محود بن نواف بنت ونفت  5
 البصريات دكتور 434204125 القحطاين الدسم ناصر بن محود بنت منار  6
 البصريات دكتور 434204029 البلوي امحد  بن منصور بنت اهلنوف  7
 البصريات دكتور 434202085 طرييامل اللوحيق عويض رفاعي بن نايف بنت امساء  8
 االشعة علوم 435202245 سويكت بن سعد بن عبدالعزيز بنت امل  9

 االشعة علوم 434200728 املالقى املصطح محيدان بن فهيد بنت سفانه  10
 االشعة علوم 435200017 العرف عبدالكرمي بن سليمان بنت منار  11
 االشعة علوم 435201751 العتييب الدهاسي مسلم بن حممد بنت رنا  12
 االشعة علوم 435201328 العجاجي ابرهيم بن عبدالعزيز بنت منال  13
 االسنان رعاية 435200443 امديالغ علي ال كدوان بن عبداخلالق بنت العنود  14
 االسنان رعاية 435202615 منيع بن سعود بن مشعل بنت اجنود  15
 االسنان رعاية 435200468 صليح بن حممد بن فريد بنت روان  16
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم 434201801 حماسن زهدي بن خلدون بنت مليس  17
 السريرية التغذية 435202644 اهلمامي حسني بن فضل بنت جواهر  18
 السريرية التغذية 435201078 املطريي امليزاين جري بن سعود بنت فاديه  19
 لسريريةا التغذية 436204242 العنزي رحيل بن خلف بنت العنود  20
 السريرية التغذية 435202923 القرين احلارثي علي بن حممد بنت نوف  21

١٩٢



 

 

 لعلوم الطبية التطبيقيةاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص م الجامعيالرق االسم م

- المجتمع صحة علوم 435201444 العثيمني عبدالرمحن بن بندر بنت نوف  22
 صحى تعليم

 السريرية التغذية 435200602 العمري عبيد ال سعد بن حممد بنت فاطمه  23

- المجتمع صحة علوم 434200380 الذيايب فيحان بن هاجد بنت امريه  24
 صحى تعليم

- المجتمع صحة علوم 435200358 العبدالرمحن عبدالرمحن بن عبداهلل بنت جند  25
 صحى تعليم

 السريرية التغذية 435202671 املطريي الرحيمي حبيب بن عايض بنت اجماد  26

- المجتمع صحة علوم 435201076 الغامدي عطيه آل عطيه بن عائض بنت رىب  27
 صحى تعليم

 السريرية التغذية 435201852 املزروع حممد بن قاسم بنت ساره  28
 السريرية التغذية 435202819 عثمان ال عبدالعزيز بن عبداهلل بنت ساره  29
 االكلينيكيه املختربات علوم 433200046 اجلهين الذبياين جريذي بن صاحل بنت دانه  30
 االكلينيكيه املختربات علوم 435202443 الدخيل عبداحملسن بن خالد بنت يارا  31
 االكلينيكيه املختربات علوم 434203705 يعقوب حيمعبدالر   هبجه  32
 االكلينيكيه املختربات علوم 435200270 الدوسري محد بن عبداهلل بنت منار  33

  

١٩٣



 

 

 
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية
  الثاينللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
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 الطبية التطبيقية كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثانيمرتبة الشرف األوىل للفصل على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 البصريات دكتور  435202642 الشبيلي محاد بن يوسف بنت هيفاء  1
 البصريات دكتور  435202760 املطر سليمان بن حممد بنت حصه  2
 البصريات دكتور  435201560 السعود ابراهيم بن حممد بنت ساره  3
 البصريات دكتور  435202784 ريالعم ناهض آل حممد بن عبدالرمحن بنت روان  4
 البصريات دكتور  435202269 ياملطري  الشالحي حمصان بن احلميدي بنت روعه  5
 البصريات دكتور  435202317 الصياحي ابراهيم بن عبداهلل بنت آالء  6
 البصريات دكتور  435200361 بامشاخ عبداهلل  عمر  مرام  7
 البصريات دكتور  435202935 اخلويطر حممد بن عبداهلل بنت هنال  8
 البصريات دكتور  435200955 النمري ابراهيم بن عثمان بنت جمد  9

 البصريات دكتور  435201640 العسكر امحد بن منصور بنت أريج  10
 البصريات دكتور  435202852 اهلامشي هاشم بن عدنان بنت أريج  11
 البصريات دكتور  435200236 العمهوج ابراهيم بن عبداهلل بنت ساره  12
 االشعة علوم  436201325 العنزي فالح بن فهد بنت تنفا  13
 االشعة علوم  436200341 العجمي منصور بن عبداهلل بنت غدير  14
 االشعة علوم  436201623 القحطاين مسفر بن حممد بنت ربا  15
 االسنان رعاية  436203214 حمجوب الرمحن فتح  جالل  دعاء  16
 السريرية التغذية  436201604 النفيسه سليمان بن يوسف بنت ريوف  17
 السريرية التغذية  436202927 الشهري بلقاسم بن عبداللطيف بنت هتون  18
 السريرية التغذية  436200572 العجاجي عبدالعزيز بن محد بنت هند  19
 السريرية التغذية  436202196 احلارثي سعيد بن سعد بنت والء  20
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436203487 لعنزيا خلف  خليل  وجدان  21
 السريرية التغذية  436200322 الرومي علي بن سليمان بنت نوره  22
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 السريرية التغذية  436203724 العنزي ظاهر  دامح  فهده  23
 السريرية التغذية  436202420 جملي بن رشيد بن عبدالعزيز بنت هنادي  24
 السريرية التغذية  436203210 مصطفى امحد مصطفى  وائل  شهد  25
 السريرية التغذية  436201911 الدوسري فارس بن سيف بنت ملكه  26
 السريرية التغذية  436202655 بوقس عبداهلل بن رميعبدالك بنت رانيا  27
 السريرية التغذية  436925090 املصلوخ حممد بن متعب بنت مزنه  28
 السريرية التغذية  436200981 العبدالعايل محد بن ابراهيم بنت العنود  29
 الوظيفي العالج  436202423 الشهري حممد بن اهلل  ضيف بنت رغد  30
 الطبيعي العالج  436201467 املدين عبدالرمحن بن عبدالغين نتب رغد  31
 الوظيفي العالج  436201365 العتييب حممد بن نايف بنت هديل  32
 الوظيفي العالج  436202523 العبدىل مطلق بن عبداالله بنت ريا  33
 الوظيفي العالج  436202569 اجلعفري حممد بن خالد بنت جنالء  34
 والسمع النطق علل عالج  436200571 العتييب ابراهيم بن فواز تبن شذى  35
 والسمع النطق علل عالج  436202616 العتييب علي بن سلطان بنت مهر  36
 والسمع النطق علل عالج  436201489 السحيم محد بن عبداهلل بنت رنا  37
 الوظيفي العالج  436200919 الدوسري محد بن حسن بنت غدير  38
 الطبيعي العالج  436200188 اليوسف ابراهيم بن خليل بنت اروى  39
 الطبيعي العالج  436200446 حسني بن حممد بن عبدالعزيز بنت غيداء  40
 الوظيفي العالج  436200710 العنزي سامل بن هيال بنت مرام  41
 الوظيفي العالج  436201223 الرويتع ابراهيم بن عبدالرمحن بنت رمي  42
 االكلينيكيه املختربات علوم  436202617 امحد عبدالوهاب  خالد  ساره  43
 االكلينيكيه املختربات علوم  436203659 املطريي بركه بن مطر بنت دالل  44

١٩٦



 

 

 
 

 

 
  

 الطبية التطبيقية كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي الثانيمرتبة الشرف األوىل للفصل على  احلاصالت 
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 االكلينيكيه املختربات علوم  436202484 العماري علي بن سليمان بنت اسيل  45
 االكلينيكيه املختربات علوم  436203566 العنزي عرميان بن حممد بنت أميان  46
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 البصريات دكتور  435200934 يالغامد الباشه امحد بن ابراهيم بنت فاطمه  1
 البصريات دكتور  435201044 الصليهم علي بن فهد بنت ملا  2
 البصريات دكتور  435200196 حكمي هادي بن ويل بنت العنود  3
 البصريات دكتور  434201582 العتييب السمريي سعيد بن محد بنت ساره  4
 البصريات دكتور  435202925 اخليل أبا حممد بن نايف بنت عائشة  5
 البصريات دكتور  435200616 يالكثري  مدرهم بن سعود بنت العنود  6
 البصريات دكتور  435202822 الدوسري احلراشي سعد بن صاحل بنت بسمه  7
 االشعة علوم  436200439 الزامل ابراهيم بن منصور بنت هدى  8
 االشعة علوم  436202913 باسكران حيي بن عادل بنت مساره  9

 االشعة ومعل  436202785 العجمي علي بن محد بنت امل  10
 االشعة علوم  436200935 احلارثي حمسن بن حمسن بنت مجعه  11
 االشعة علوم  436201639 باز بن عبداهلل بن منصور بنت رغد  12
 االشعة علوم  436201410 املطريي حشيم بن منيع بنت ملياء  13
 االشعة علوم  435201415 كعيب حويس حسن بن حامد بنت رنا  14
 االشعة علوم  436201414 احلماد سليمان بن صاحل نتب دالل  15
 االشعة علوم  436202375 الشهري سعيد بن عبداهلل بنت فاطمه  16
 االشعة علوم  436203491 ضاحي محود  عفتان  جنوى  17
 االشعة علوم  436202142 العريين فهد بن مهند بنت ساره  18
 االشعة علوم  436202181 احلارثي طالب بن حمسن بنت سامله  19
 االشعة علوم  436202941 حجازي عبدالعزيز بن امين بنت افنان  20
 االشعة علوم  436200067 املطريي عوض بن فهد بنت العنود  21
 االشعة علوم  436201567 السحيمي اهلل ضيف بن سامل بنت وفاء  22
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االشعة علوم  435203902 مسلم ال علي بن عبداهلل بنت ساره  23
 االشعة علوم  436200504 اخلليفى ابراهيم بن صاحل بنت نوره  24
 االسنان رعاية  436202056 مسيعيد بن حممد بن مسعود بنت فاطمه  25
 االسنان يةرعا  436200673 سليطني بن زيد بن بندر بنت مضاوي  26
 االسنان رعاية  436202264 القحطاين فنيس بن مبارك بنت ازهار  27
 االسنان رعاية  436200661 الكثريي موسى بن عايض بنت امل  28
 االسنان رعاية  434203816 باواكد صاحل  عوض  شروق  29
 االسنان رعاية  436200803 املطريي غزاي بن حممد بنت فهده  30
 االسنان رعاية  436201202 اجلهين احلميدي بن عبداهلل بنت جهينه  31
 االسنان رعاية  436200349 الطبيشي علي بن بسام بنت نوره  32
 االسنان رعاية  436201690 العبودي صاحل بن حممد بنت ريناد  33
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436200076 الدحيم عبداهلل بن عبدالرمحن بنت نوره  34
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436202370 املهنا ابراهيم بن حممد بنت رمي  35
 السريرية التغذية  436201416 الشثري ناصر بن عبدالعزيز بنت الدانه  36
 السريرية التغذية  436202098 املطريي جبد بن فيصل بنت مىن  37
 السريرية تغذيةال  434201254 الراجحي سليمان بن صاحل بنت دميه  38
 السريرية التغذية  436200354 البنيان حممد بن سعد بنت ساره  39
 السريرية التغذية  436202482 املطوع حممد بن عبداهلل بنت ساره  40
 السريرية التغذية  436201613 فهيد آل عبدالعزيز بن فيصل بنت شادن  41
 السريرية التغذية  436203094 املغلوث عبداهلل بن حممد بنت منريه  42
 السريرية التغذية  436201724 املاجد عبداهلل بن سعد بنت نوره  43
 السريرية التغذية  436201119 العتييب غفيلي بن ابراهيم بنت اثري  44
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 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 السريرية التغذية  436202214 الدوسري سعد بن فاهد بنت نوف  45
 السريرية التغذية  436203778 السحيباىن عبداهلل بن يوسف بنت رميا  46
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436202397 احلبيشي عبدالرمحن بن صاحل بنت غاده  47
 السريرية التغذية  435201202 احملمود حممد بن محد بنت شذى  48
 السريرية التغذية  436201565 الشعالن عبداهلل بن صاحل بنت ايالف  49
 السريرية التغذية  436203209 الغدير عبداهلل بن عبدالعزيز بنت مها  50
 السريرية التغذية  436202146 املشاخيي عبداهلل بن سعيد بنت لينه  51
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436202429 املسعود عبدالعزيز بن سعود بنت مرام  52
 السريرية التغذية  435202298 الدعيج محد بن عبدالرمحن بنت امساء  53
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436201514 املزروع محد بن عبداهلل بنت شهد  54
 السريرية التغذية  436200770 البخيتان عبدالرمحن بن مطلق بنت طيف  55
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436202404 الدخيل عثمان بن عماد بنت رغد  56
 السريرية التغذية  436202407 مبارك ال غصن بن حممد بنت رسيل  57
 السريرية التغذية  435201624 املرشد ناصر بن حممد بنت يارا  58
 السريرية التغذية  436201372 لقاسما ابراهيم بن سليمان بنت اجماد  59
 السريرية التغذية  436201918 اخلثالن عبداهلل بن عبدالرمحن بنت نائله  60
 السريرية التغذية  435200854 التمياط برغش مشل بن فواز بنت حصه  61
 السريرية التغذية  436200320 الشعالن طه بن حممد بنت عبري  62
 السريرية التغذية  436201185 التوجيري ابراهيم بن امحد بنت منريه  63
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436200896 اخلليفي عبدالرمحن بن سليمان بنت رمي  64
 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436202018 الشمراين حسن بن عوض بنت نوف  65
 يةالسرير  التغذية  435200851 القويعي مطلق بن سعود بنت رمي  66
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 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  436201314 العنزى مطر بن ثامر بنت مىن  67
 السريرية التغذية  436202726 املقري سعد بن حممد بنت العنود  68
 الوظيفي العالج  436200256 ابوخالد فهد بن شاكر بنت ساره  69
 الوظيفي العالج  435201009 احلارثي امحد بن طارق بنت شهد  70
 الوظيفي العالج  436200355 العمر عبدالرمحن بن بدران بنت نوف  71
 الوظيفي جالعال  436202583 النعيم حممد بن عبدالرمحن بنت اجماد  72
 الطبيعي العالج  436202811 تطواين حممد بن هاين بنت مروه  73
 الوظيفي العالج  436202797 العبداجلبار عبدالرمحن بن حممد بنت امل  74
 والسمع النطق علل عالج  436204166 القحطاين جربان بن سعد بنت وفاء  75
 الوظيفي العالج  436201091 الشيخ بن ناصر بن حيىي بنت جنالء  76
 الوظيفي العالج  435202805 السلطان راشد بن انور بنت ملى  77
 الوظيفي العالج  436202386 امللوحي عبدالرمحن بن خالد بنت شهد  78
 الوظيفي العالج  436202881 الشمراين علي بن عبدالرمحن بنت فرييزيا  79
 والسمع النطق علل عالج  436200218 الزياد ابراهيم بن صاحل بنت تغريد  80
 والسمع النطق علل عالج  436200264 التومي مانع بن عبداهلل بنت منريه  81
 الطبيعي العالج  436202907 العنزي عجاج بن فارس بنت فاطم  82
 والسمع النطق علل عالج  436201983 الدوسري الغيثي منيخر بن فهد بنت أمل  83
 الوظيفي العالج  436201205 املطريي ابحر  بن عبداهلل بنت روى  84
 الوظيفي العالج  436200382 الروكان عثمان بن خالد بنت طرفه  85
 والسمع النطق علل عالج  436202041 الشهري ظافر بن حممد بنت خوله  86
 الوظيفي العالج  436200261 العوبثاين عوض بن سامل بنت مرمي  87
 والسمع النطق علل عالج  436201846 الوقيفه دسع بن عبداهلل بنت روايب  88
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 الطبيعي العالج  436201642 الراشد حممد بن بدر بنت ملى  89
 الطبيعي العالج  436201630 الطمره عبدالعزيز نب سعد بنت شادن  90
 الوظيفي العالج  436200839 العتييب هزاع بن عيسى بنت روان  91
 والسمع النطق علل عالج  436201206 املطريي دخيل بن مسران بنت مرام  92
 الطبيعي العالج  435201365 اهلاجري عبدالعزيز بن عبداهلل بنت هاجر  93
 الطبيعي العالج  436202389 الرجيب يعقوب بن ناصر تبن نوره  94
 الطبيعي العالج  436202573 احلماد محاد بن سعود بنت غيداء  95
 الوظيفي العالج  436201230 العتييب صياح بن حممد بنت أدمي  96
 الوظيفي العالج  436202563 القرين فازع بن سعيد بنت جلني  97
 الوظيفي العالج  436202479 احلديثي علي بن عبداهلل بنت يارا  98
 الوظيفي العالج  436202491 املطلق حممد بن مطلق بنت شهد  99

 والسمع النطق علل عالج  434201507 اخلالدي عبدالرمحن بن خالد بنت نوره  100
 والسمع النطق علل عالج  436201094 املزيرعي عبداهلل بن طالل بنت اجماد  101
 والسمع النطق علل عالج  436201444 الزهراين عبداهلل بن علي بنت بشرى  102
 والسمع النطق علل عالج  436201496 الدوسري علي بن حممد بنت مدى  103
 والسمع النطق علل عالج  436202271 املهيدب حممد بن وليد بنت نورا  104
 يالطبيع العالج  435201619 الصاحل سعد بن خالد بنت منريه  105
 الطبيعي العالج  436201563 سالمه بن حممد بن أمحد بنت وفاء  106
 الطبيعي العالج  436203614 العقالء عبداهلل بن تركي بنت نوره  107
 الوظيفي العالج  436202424 حسني بن حممد بن سعد بنت شهد  108
 الوظيفي العالج  436202503 الزامل حممد بن سعد بنت منريه  109
 والسمع النطق علل عالج  436202558 الدهيشي ابراهيم بن سعد بنت رغد  110
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 والسمع النطق علل عالج  436202642 العنزي مثيل بن عبداهلل بنت نوره  111
 والسمع النطق علل عالج  436200266 اجلبري مفضي بن فيصل بنت غاده  112
 والسمع النطق علل عالج  436202215 الدباس مشاري بن عبدالعزيز بنت ريناد  113
 والسمع النطق علل عالج  436202576 العليوي ابراهيم بن حممد بنت مرام  114
 والسمع النطق علل عالج  436202276 املنيع مدحم بن عثمان بنت منريه  115
 والسمع النطق علل عالج  436202650 الرشيد علي بن ابراهيم بنت يفء  116
 الطبيعي العالج  436200939 املسلم سليمان بن زياد بنت شهد  117
 والسمع النطق علل عالج  436202016 يالسلم اهلل دخيل بن اهلل  ضيف بنت رناد  118
 والسمع النطق علل عالج  436202714 الشهري عبداهلل بن عبداهلل بنت بشائر  119
 الطبيعي العالج  436201550 االزوري منصور بن خالد بنت رشا  120
 الطبيعي العالج  436202213 القحطاين مشبب بن امحد بنت سارة  121
 والسمع طقالن علل عالج  436200620 الفيفي امحد بن عبداهلل بنت رؤى  122
 الطبيعي العالج  436201123 العمار يوسف بن امحد بنت نوره  123
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201976 عباد بن عبدالرمحن بن سعد بنت ساره  124
 االكلينيكيه املختربات علوم  436202736 السبيعي تركي بن مهدي بنت نورة  125
 االكلينيكيه املختربات علوم  436202143 علي بين سعيد بن عبداهلل بنت رهف  126
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200039 العليان محد بن علي بنت منرية  127
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200506 العتييب دليل بن سعود بنت اجلوهره  128
 االكلينيكيه تاملختربا علوم  436200088 املطريى بنيان بن سلمان بنت ميعاد  129
 االكلينيكيه املختربات علوم  436203996 املشوخي سليمان  عابد  ندى  130
 االكلينيكيه املختربات علوم  436202529 اجلرب علي بن حيي بنت نوره  131
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201378 األعرج أمحد بن سعيد بنت أمل  132

٢٠٤



 

 

 
  

 التطبيقية الطبية كلية العلوم ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي انية للفصل الثانيمرتبة الشرف الثعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200325 الدخيل عبدالكرمي بن مشاري بنت منريه  133
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201896 العثيمني علي بن حممد بنت رغد  134
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200274 الزامل حممد بن عبدالرمحن بنت ملياء  135
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200542 القحطاين سعد بن حممد بنت ساره  136
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200946 احلارثي سامل بن زهري بنت عليه  137
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201289 زازيه مهدي بن علي بنت ليلى  138
 االكلينيكيه املختربات علوم  436202249 طواشي جابر بن امحد بنت موضي  139
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201390 عقيالن امحد بن حامت بنت رغد  140
 يكيهاالكلين املختربات علوم  436201584 الزايدي حممد بن سلطان بنت رهف  141
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201354 العنزي نزال بن محود بنت اثري  142
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201896 العثيمني علي بن حممد بنت رغد  134
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200274 الزامل حممد بن عبدالرمحن بنت ملياء  135
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200542 القحطاين سعد بن حممد بنت ساره  136
 االكلينيكيه املختربات علوم  436200946 احلارثي سامل بن زهري بنت عليه  137
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201289 هزازي مهدي بن علي بنت ليلى  138
 كلينيكيهاال  املختربات علوم  436202249 طواشي جابر بن امحد بنت موضي  139
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201390 عقيالن امحد بن حامت بنت رغد  140
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201584 الزايدي حممد بن سلطان بنت رهف  141
 االكلينيكيه املختربات علوم  436201354 العنزي نزال بن محود بنت اثري  142

٢٠٥



 

 

 

 
 

 علوماتكلية علوم الحاسب والم

  األولللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

 هـ 1439/1440للعام اجلامعي
 
 
 
 
 
 
 
  

٢٠٦



 

 

ات والرتمجةكلية   اللغ

 
اتكلية  ملعلوم  علوم احلاسب وا

 
  

 كلية علوم احلاسب واملعلومات ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املعلومات تقنية  435204410 عكام رعبدالقاد  بتول  1
 واملعلومات احلاسب علوم   435200536 دالسوي عبدالرمحن بن عبداهلل بنت مشاعل  2
 املعلومات نظم  435201801 يلالعبدالعا عبدالرمحن بن امحد بنت دميه  3
 املعلومات نظم  435202389 املاجد الرمحن عبد بن فهد بنت رغد  4
 املعلومات نظم  435200778 امساعيل ال عبداهلل بن دخال بنت ملى  5
 الربجميات هندسة  435204424 فارس مصطفى  مسر  6
 الربجميات هندسة  435204401 النوري عبداهلادي  مروان  مروه  7
 الربجميات هندسة  435202506 الشعالن عثمان بن سليمان بنت ريام  8
 الربجميات هندسة  435203863 البطاطي مخيس  ربيع  افنان  9

 الربجميات هندسة  435204523 األمحد عبداهلل  هيا  10

٢٠٧



 

 

 
 
 

  كلية علوم الحاسب والمعلومات
  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل 

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
  

٢٠٨



 

 

 اسب واملعلوماتكلية علوم احل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املعلومات تقنية  435203693 القرشي عبداهلل  عبدالباسط  رمي  1
 املعلومات تقنية  435203827 علي ساملني  حممد  صفاء  2
 املعلومات تقنية  435202689 العنقري الراجح حممد بن عبداهلل بنت منريه  3
 املعلومات تقنية  435204373 الزامل عبدالرمحن بن يوسف بنت حصة  4
 املعلومات تقنية  435200005 العساف منصور بن عبداهلل بنت شهد  5
 املعلومات تقنية  435201016 العبداجلبار حممد بن عبداهلل بنت االء  6
 ملعلوماتا تقنية  435204442 حجازي اديب حممد  عال  7
 املعلومات تقنية  435200397 الفضلي طالب آل حسن بن حممد بنت مها  8
 املعلومات تقنية  435201278 اهلديان عبداهلل بن منصور بنت فهده  9

 املعلومات تقنية  435203876 مطهر حممد  خالد  ليلى  10
 املعلومات تقنية  435204395 مريه عبداهلادي  حال  11
 املعلومات تقنية  435200161 غامديال املرطان عبداخلالق سعد بن حممد بنت بشاير  12
 املعلومات تقنية  435202814 املله تركي بن سعيد بنت ساره  13
 املعلومات تقنية  435201233 احلامت محد بن سليمان بنت شذى  14
 ماتاملعلو  تقنية  435201612 املشعل عبدالرمحن بن ابراهيم بنت فلوه  15
 املعلومات تقنية  435201426 التوجيري سليمان بن عبدالعزيز بنت غدي  16
 املعلومات تقنية  435200809 طالب أل راشد بن محد بنت نوره  17
 واملعلومات احلاسب علوم   435201446 العسريي اجلرعي حممد بن علي بنت ضحى  18
 واملعلومات احلاسب علوم   435200527 السيف عبداهلل سعد بن عبدالعزيز بنت اثري  19
 واملعلومات احلاسب علوم   435200972 السعدان حممد بن عبداهلل بنت اهلنوف  20
 واملعلومات احلاسب علوم   435202665 املطريي اجلش راشد بن حممد بنت اريج  21
 واملعلومات احلاسب علوم   435201672 الثاري حممد بن منصور بنت غدير  22

٢٠٩



 

 

 اسب واملعلوماتكلية علوم احل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل اصالت على احل

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 واملعلومات احلاسب علوم   435201896 السيف حممد بن ابراهيم بنت ساره  23
 واملعلومات احلاسب علوم   435202300 عصفور ال مبارك عبدالرمحن بن مبارك بنت نوره  24
 واملعلومات احلاسب علوم   435200641 العصيمي حسن بن دغيليب بنت ملى  25
 واملعلومات احلاسب علوم   435201658 احلريب اهلوميلي مبارك بن محود بنت شروق  26
 املعلومات نظم  435200064 الضلعان عبداهلل بن عبدالرمحن بنت غاده  27
 املعلومات نظم  435925059 الزكري سعد بن عبدالرمحن بنت ملى  28
 املعلومات نظم  435200044 موسى ال حيي بن حممد أمين بنت اثري  29
 املعلومات نظم  435200244 محود بن عبدالرمحن بن منصور بنت دالل  30
 املعلومات نظم  435200789 مسيعد بن سعد بن حممد بنت هتاين  31
 املعلومات نظم  435200323 املطلق ناصر بن لدخا بنت منال  32
 املعلومات نظم  435202706 العسريي معيض آل حممد بن امحد بنت نوره  33
 املعلومات نظم  435200986 النويصر حممد بن محود بنت رميا  34
 املعلومات نظم  435925897 عبدالرمحن امحد سيد امحد  حيىي  االء  35
 املعلومات نظم  435201889 العقيلي سعود بن عبداهلل بنت ساره  36
 الربجميات هندسة  436204571 القرشي درويش بن اهلل عبد بنت رجوه  37
 الربجميات هندسة  435204403 الصطوف عبدالوهاب  نور  38
 الربجميات هندسة  435201830 السدحان حممد بن فهد بنت فهده  39
 الربجميات هندسة  435200134 املنيع عزيزعبدال بن عبداهلل بنت غيداء  40
 الربجميات هندسة  435202455 الصيب علي بن اهلل عبد بنت طرفه  41
 الربجميات هندسة  435202548 العبدالوهاب راشد بن عبدالرمحن بنت منريه  42
 الربجميات هندسة  435204390 سلطان حممد  هناد  امرية  43
 الربجميات هندسة  435202707 احلريب العوين ناهى بن نافل بنت نوف  44

٢١٠



 

 

  

 اسب واملعلوماتكلية علوم احل ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 الربجميات هندسة  435202782 احلركان حممد سليمان بن بندر بنت رمي  45
 الربجميات هندسة  435204458 السباعي اسري حممد  قمر  46
 الربجميات هندسة  435201094 اخلنيفر عبداهلل بن عبدالكرمي بنت نوره  47
 الربجميات هندسة  435202720 الغامدي سامل ال عبيد صاحل بن امحد بنت وفاء  48
 تالربجميا هندسة  435201022 العبدالكرمي عبداحملسن بن خالد بنت اجلوهره  49
 الربجميات هندسة  435200813 اخليل ابا ابراهيم بن خالد بنت جنالء  50
 الربجميات هندسة  435201220 احلصيين سليمان بن خالد بنت رميا  51

 

٢١١



 

 

 
 
 
 
 
 

  كلية علوم الحاسب والمعلومات
الثاينللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف   

هـ 1439/1440للعام اجلامعي   
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 حلاسب واملعلوماتاكلية علوم  ~ ـه1439/1440لعام اجلامعيل للفصل الثاني األوىلمرتبة الشرف على   احلاصالت

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املعلومات تقنية  436200841 املرشد حممد بن عبداهلل بنت هديل  1
 املعلومات تقنية  436201520 العنزي محدي بن ممدوح بنت رشا  2
 املعلومات يةتقن  436200026 الشدي فهد بن عبدالعزيز بنت رغد  3
 املعلومات تقنية  436201246 العتييب فرج بن نايف بنت رىب  4
 املعلومات تقنية  436200134 الراشد راشد بن ابراهيم بنت ندى  5
 املعلومات تقنية  435203890 حسان راوح  امحد  خامته  6
 املعلومات تقنية  436200161 اجلبريي حممد بن جرب بنت شهد  7
 واملعلومات احلاسب علوم   436202756 احلصان عبداهلل بن حممد بنت ساره  8
 واملعلومات احلاسب علوم   436200279 الزيد عبدالعزيز بن زيد بنت دالل  9

 واملعلومات احلاسب علوم   436203229 سليم عبدالعزيز  فتحي  ناديه  10
 واملعلومات احلاسب لومع   436200096 الشميسي عبداهلل بن عبدالرمحن بنت هيا  11
 واملعلومات احلاسب علوم   436201884 اليوسف عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت جند  12
 واملعلومات احلاسب علوم   436203281 عمر ابوالوفا عثمان  خالد  افنان  13
 واملعلومات احلاسب علوم   436202839 النفيسي عبداهلل بن صالح بنت شذى  14
 واملعلومات احلاسب علوم   435202544 الصيخان سليمان بن محد بنت رغد  15
 واملعلومات احلاسب علوم   436201737 القويفلي عبدالكرمي بن ابراهيم بنت رميا  16
 واملعلومات احلاسب علوم   436202178 االحيدب سليمان بن حسن بنت شهد  17
 املعلومات ظمن  435202227 الوهييب اهلل عبد بن علي بنت ندى  18
 املعلومات نظم  436201063 السعيد عبداهلل بن سليمان بنت ريانه  19
 املعلومات نظم  436200292 شيخو حممد بن كامل بنت فاطمه  20
 املعلومات نظم  436201583 اخلنيفر محد بن عبداهلل بنت جلني  21
 املعلومات نظم  436203991 قديري علي  حممد  شيماء  22

٢١٣



 

 

 

 
  

 حلاسب واملعلوماتاكلية علوم  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني األوىلمرتبة الشرف على  اصالت احل

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 الربجميات هندسة  436201301 السبيهني عبدالعزيز بن عادل بنت شادن  23
 تالربجميا هندسة  436201250 الراجح راجح بن صاحل بنت دميا  24
 الربجميات هندسة  436201311 العريفي حممد بن عبدالرمحن بنت مشاعل  25
 الربجميات هندسة  436201930 السبيهني عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت فلوة  26
 الربجميات هندسة  436200022 الرشود محد بن رشود بنت امساء  27
 الربجميات ةهندس  436202872 التميمي زيد بن عبداهلل بنت نوره  28
 الربجميات هندسة  436202010 الكالس محود بن حسن بنت فاطمه  29
 الربجميات هندسة  436201042 العليوي حممد بن عبدالرمحن بنت رناد  30
 الربجميات هندسة  436202139 احمليميد عبدالكرمي بن حممد بنت أسيل  31
 الربجميات هندسة  436201874 دغيثر بن سعد بن ابراهيم بنت رمي  32
 الربجميات هندسة  436201366 عبيد بن عبداهلل بن فهد بنت ساره  33
 الربجميات هندسة  436202241 احلسن حممد بن امحد بنت رميا  34
 الربجميات هندسة  436200732 الداود فهد بن داود بنت منريه  35
 جمياتالرب  هندسة  436202446 التميمي سعود بن حممد بنت مسيه  36
 الربجميات هندسة  436202310 القاضي سليمان بن عبداهلل بنت رميا  37
 الربجميات هندسة  436204141 اجلدوع عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت هتون  38
 الربجميات هندسة  436201562 املنيف عبدالعزيز بن محد بنت نوره  39
 الربجميات هندسة  436201637 الزومان عبداهلل بن عبدالعزيز بنت شهد  40

٢١٤



 

 

 
 

 
  كلية علوم الحاسب والمعلومات

  الثاينللفصل  الثانيةاحلاصالت على مرتبة الشرف 
هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
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 وم احلاسب واملعلوماتكلية عل ~ ـه1439/1440 لعام الدراسيللفصل الثاني ل مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي السما م
 املعلومات تقنية  436201784 الشهري عبداهلل بن علي بنت روان  1
 املعلومات تقنية  436201258 القحطاين جروان بن خالد بنت نوره  2
 املعلومات تقنية  436203235 امحد عبدالاله  طارق  امساء  3
 املعلومات نيةتق  435204545 االصبحي صالحي امين حممد  مروه  4
 املعلومات تقنية  436201367 العتييب الدعجاين حزام بن حممد بنت هال  5
 املعلومات تقنية  436204004 عمر اهلادي  حممد  شهد  6
 املعلومات تقنية  436201227 منديل بن سلمان بن غصاب بنت رميا  7
 املعلومات ةتقني  436201120 اجلمهور عبداهلل بن عبدالرمحن بنت هتون  8
 املعلومات تقنية  436200443 النتيفات عايض بن عبداهلل بنت هال  9

 املعلومات تقنية  436202748 السعيد ناصر بن سامي بنت ساره  10
 املعلومات تقنية  436202050 املاضي ناصر بن عبدالعزيز بنت هنادي  11
 ملعلوماتا تقنية  436201393 اخلراشي عمر بن سعد بنت غيداء  12
 املعلومات تقنية  436201570 الدرباس بركه بن مرعي بنت سدمي  13
 املعلومات تقنية  436200760 احلريب جهز بن ناصر بنت نوره  14
 املعلومات تقنية  436201895 الشيخ آل عبدالرمحن بن عبداحلميد بنت ناديه  15
 املعلومات قنيةت  436200867 الشثري صاحل بن عبدامللك بنت هيفاء  16
 املعلومات تقنية  436202487 احلديثي عبدالعزيز بن سليمان بنت رغد  17
 املعلومات تقنية  436202105 الشدوخي امحد بن عبداهلل بنت غيداء  18
 املعلومات تقنية  436201922 القحطاين مثيب ال حممد بن عبداهلل بنت وجدان  19
 املعلومات تقنية  435200485 احلريب اينالبيض رباح بن فالح بنت روان  20
 واملعلومات احلاسب علوم   435202033 املالكي احملمدي صاحل بن حيي بنت أريج  21
 واملعلومات احلاسب علوم   435202513 احليد حممد بن صاحل بنت منريه  22

٢١٦



 

 

 وم احلاسب واملعلوماتكلية عل ~ ـه1439/1440 لعام الدراسيللفصل الثاني ل مرتبة الشرف الثانية على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 واملعلومات احلاسب علوم   436201688 العمرو حممد بن أمحد بنت حنني  23
 واملعلومات احلاسب علوم   434203800 عبداهلل حممد  عايش  هيفاء  24
 واملعلومات حلاسبا علوم   436200271 العبداللطيف صاحل بن عمر بنت رمي  25
 واملعلومات احلاسب علوم   436201254 الرويلي فالح بن مصلح بنت افنان  26
 واملعلومات احلاسب علوم   436200102 العتيق عبدالعزيز بن مساعد بنت حنان  27
 واملعلومات احلاسب علوم   436200587 التميمي عبداهلل بن سعد بنت رمي  28
 واملعلومات احلاسب علوم   436202083 الدحيم دالعزيزعب بن سعد بنت مها  29
 املعلومات نظم  436202818 القفاري عبدالعزيز بن فهد بنت اجنود  30
 املعلومات نظم  436202565 احلميدي عبداهلل بن عبدالعزيز بنت شهد  31
 املعلومات نظم  435201845 املهنا حممد بن ابراهيم بنت البتول  32
 املعلومات نظم  436200793 اجلهيمي حممد بن ابراهيم بنت ساره  33
 املعلومات نظم  436200047 الضويان عبدالعزيز بن سعود بنت روال  34
 املعلومات نظم  436200024 دخيل بن فهد بن ماجد بنت شهد  35
 املعلومات نظم  436200930 الشقري سليمان بن عبدالرمحن بنت لولوه  36
 املعلومات نظم  436200303 احمليميد صاحل بن عبداهلل بنت رمي  37
 املعلومات نظم  436201541 اخلراشي عبدالرمحن بن عبداهلل بنت ساره  38
 املعلومات نظم  436202747 املقبل محد بن عبدالرمحن بنت نوف  39
 املعلومات نظم  436202620 عسريي حممد بن يزيد بنت ميعاد  40
 املعلومات نظم  436201019 املهناء عبداهلل بن مدحم بنت مناهل  41
 املعلومات نظم  436202494 املطريي صاحل بن عايض بنت منار  42
 املعلومات نظم  436200370 الضويان خالد بن عبدالعزيز بنت رند  43
 املعلومات نظم  436200407 نشوان بن حممد بن ماجد بنت رميا  44

٢١٧



 

 

 
 
 

  

 وم احلاسب واملعلوماتكلية عل ~ ـه1439/1440 لعام الدراسيللفصل الثاني ل رف الثانية مرتبة الشعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 املعلومات نظم  436200324 القميزي ناصر بن صاحل بنت رمي  45
 املعلومات نظم  436202926 العيد شيخ موسى  سليمان  رؤى  46
 الربجميات هندسة  435202861 شيبةاحلمد يوسف ادرعبدالق بن امين بنت نوره  47
 الربجميات هندسة  435204441 عزالدين خري حممد  رمي  48
 الربجميات هندسة  436200644 البشر حممد بن خالد بنت لولوه  49
 الربجميات هندسة  436201776 احلارثي جزاء بن صاحل بنت رغد  50
 الربجميات هندسة  436200487 رشيدال حممد بن عبدالعزيز بنت دميا  51
 الربجميات هندسة  436202031 الدايل عبداهلل بن فهد بنت مها  52
 الربجميات هندسة  436200113 العريض عبداهلل بن ناصر بنت غاده  53
 الربجميات هندسة  436203399 السيف عبدالعزيز بن عمر بنت ساره  54
 الربجميات هندسة  436200451 الفليج محد بن حممد بنت اروى  55
 الربجميات هندسة  436201210 الدويرج ابراهيم بن فهد بنت ساره  56
 الربجميات هندسة  436201525 املهيزع حممد بن عبداهلل بنت شهد  57
 الربجميات هندسة  436204298 دحيم بن سعود بن عبدالعزيز بنت ساره  58
 الربجميات هندسة  435200561 كيالرت  عبدالعزيز بن أمحد بنت سحر  59
 الربجميات هندسة  436200659 املطريي حميل بن مجال بنت غاده  60
 الربجميات هندسة  436201897 مرعبه بن عبدالرمحن بن حممد بنت رهف  61
 الربجميات هندسة  436201054 السلطان عبداهلل بن محد بنت هيله  62

٢١٨



 

 

 
 
 

  كلية علوم الحاسب والمعلومات
 لصيفياللفصل  األوىلعلى مرتبة الشرف  وقع حصوهلناملت

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
  

٢١٩



 

 

 
 

 
 
 

  

 لية علوم احلاسب واملعلوماتك ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الصيفي األوىلمرتبة الشرف على   املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 ظم املعلوماتن 436201432 رمي بنت فهد بن سعد احلقباين 1
 نظم املعلومات 436201972 غيداء بنت حممد بن سليمان السناين 2
 نظم املعلومات 436202934 اريج بنت حسن بن مسيحان العنزي 3
 هندسة الربجميات 436203228 امساء  عبدالعاطي  امحد مصطفى 4

٢٢٠



 

 

 
 
 

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 لصيفياللفصل  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلن

هـ 1439/1440للعام اجلامعي  
  

٢٢١



 

 

 
 

 
 

  

 لوم احلاسب واملعلوماتعكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الصيفيعلى   املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 هندسة الربجميات 435202623 هال بنت عبدالرمحن بن سعد العجالن 1
 نظم املعلومات 436200064 اد بنت حممد بن مسفر اخلثعمياجم 2
 نظم املعلومات 436200460 عزيزة بنت خالد بن عبداهلل الدهيش 3
 نظم املعلومات 436200709 شوق بنت علي بن زيد املسلم 4
 نظم املعلومات 436201151 رمي بنت حممد بن ابراهيم العزاز 5
 هندسة الربجميات 436201256 هنا بنت سعد بن حممد بن ماضي 6
 نظم املعلومات 436201424 رمي بنت خالد بن علي بن صفيان 7
 نظم املعلومات 436201461 جلني بنت امحد بن عبداهلل هزاع 8
 هندسة الربجميات 436201605 غدير بنت بنيدر بن وديان احلريب 9

 نظم املعلومات 436202054 رميا بنت سعد بن حممد املقرن 10
 نظم املعلومات 436202073 غاده بنت غنامي بن عبداهلل الغنامي 11
 نظم املعلومات 436202546 هنى بنت عبدالكرمي بن مغرم الغامدي 12
 هندسة الربجميات 436202687 اروى بنت حامد بن ابراهيم الغامدي 13
 كات واألمنالشب -تقنية املعلومات  436202730 رهف بنت عبدالرمحن بن عبدان احلارثي 14
 هندسة الربجميات 436202769 رمي بنت بدر بن سعود الرشود 15
 نالشبكات واألم -تقنية املعلومات  436925211 نوف بنت حممد بن محد بن صليح 16

٢٢٢



 

 

 
 
 

 كلية اللغات والترجمة
  األولللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف 

 هـ1439/1440للعام اجلامعي

 
 
 
 
 
 

  

٢٢٣



 

 

 
 
 

  

 اللغات والرتمجةكلية  ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي األولللفصل  األوىلمرتبة الشرف صالت على احلا

 التخصص الرقم الجامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434200379 الضيدان حممد بن عبداهلل بنت شهد  1

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202446 اينالزهر  اخلزمري اهلل ضيف بن عاشور بنت شروق  2

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200351 الشمري جعفر آل عبداهلل بن كرمي بنت دالل  3

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201808 السويدان حممد بن صاحل بنت سارا  4

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202513 امللحم عبدالعزيز بن سعود بنت امتنان  5

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201694 ريالدوس عمار آل شبنان بن اهلل عبد بنت اءهي  6

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434200116 الغماس حممد بن اهلل جار بنت رهف  7

 والرتمجة الفرنسية اللغة  434204016 الدسوقي يوسف  عصام  رغده  8

٢٢٤



 

 

 
 

كلية اللغات والترجمة     
  األولمرتبة الشرف الثانية للفصل  احلاصالت على

  هـ 1439/1440للعام اجلامعي

٢٢٥



 

 

 
 
 

 
  

 ت والرتمجةاللغاكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي  األولمرتبة الشرف الثانية للفصل احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201063 احلمدان الرمحن عبد بن وليد بنت بثينه  1
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201827 الشايف سعد بن عبداهلل بنت هيام  2
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201091 املهيزع مهيزع بن حممد بنت مىن  3
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434200456 الغامدي صعبان آل علي بن شاكر بنت وجدان  4
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201359 بيصاع آل ليع بن مبارك بنت هديل  5
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434200231 الرشيد رشيد بن عبداهلل بنت غاده  6
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202334 امديالغ عبداهلل آل حممد بن ابن امحد بنت بسمه  7
 والرتمجة اإلجنليزية لغةال  434202198 املطري عبداهلل بن حممد بنت نوف  8
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202354 العريفي سيف بن سعود بنت رميا  9

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201777 اهلوميل عبدالكرمي بن عبدالعزيز بنت امساء  10
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434203327 املاضي ناصر بن عبدالرمحن بنت مها  11
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434200606 املنيع عبداهلل بن حممد بنت نوره  12
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201743 اهلزاع ابراهيم بن خالد بنت خلود  13
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  433201869 املشرف محد بن فوزان بنت هياء  14
 والرتمجة الفرنسية اللغة  434200483 اخلثالن عبدالعزيز بن حممد بنت شذى  15
 والرتمجة الفرنسية اللغة  434200432 احلصني عبيداهلل بن نايف بنت روان  16
 والرتمجة الفرنسية اللغة  434200948 يالسبيع العريين عبدالعزيز بن فهد بنت بتول  17
 الرتمجةو  الفرنسية اللغة  434201492 العنقري الراجح ناصر بن فهد بنت جنود  18

٢٢٦



 

 

 
 
 

 كلية اللغات والترجمة
الثاينللفصل  األوىلاحلاصالت على مرتبة الشرف   

   هـ 1439/1440للعام اجلامعي

٢٢٧



 

 

 
 

 

 

 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني  األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200205 خريف بن حممد بن خالد بنت غاده  1
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201478 العبداللطيف سعود بن فهد بنت هديل  2
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201484 العتييب خالد بن عبداهلل بنت شهد  3
 والرتمجة ليزيةاإلجن اللغة  435202095 العثمان عبداهلل بن خالد بنت رميا  4
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200026 الدريهم عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت نوره  5
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201197 مشاوي ال عون بن حممد بنت امل  6
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200021 الدعيج عبداهلل بن عبدالعزيز بنت رغد  7
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200162 احلمدان محدان بن علي بنت هيفاء  8
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202952 ملفي علي بن عبداهلل بنت رغد  9

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202421 احلجي براهيم بن خالد بنت رمي  10
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203511 العمودي امحد  عثمان  رىب  11
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200990 النوفل عبداهلل بن حممد بنت جلني  12
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202090 العبداملنعم سليمان بن عبداملنعم بنت رمي  13
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203470 الوابل عبداهلل بن حممد بنت رميا  14
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200151 عيد بن عبداهلل بن رناص بنت شهد  15
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202220 القحطاين العاطفي حنيف بن هزاع بنت روايب  16
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201387 العتييب النشمي يوسف بن عبدالرمحن بنت شعاع  17
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203822 احلميقاين عبداهلل  خالد  خلود  18
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201656 عفتان بن مساعد بن عبداحلكيم بنت هياء  19
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202570 اهلويدي عبدالعزيز بن عبداهلل بنت مها  20
 والرتمجة إلجنليزيةا اللغة  435201130 الدعيدع ابراهيم بن عبداهلل بنت روان  21
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201380 الراجحي حامد بن سعد بنت نردين  22

٢٢٨



 

 

 

 
  

 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني  األوىلمرتبة الشرف على  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200772 املطوع سعد بن سليمان بنت رمي  23
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201105 الزير عبدالعزيز بن حممد بنت غيداء  24
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202492 النشمي فهد بن سعود بنت منريه  25
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203487 العايد محد بن حممد بنت جند  26
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202008 القاضي محد بن عدنان بنت سارة  27
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201498 الزهراين اجلنديب امحد بن خضر بنت شهد  28
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201295 القعيط عبدالعزيز بن صاحل بنت شيخة  29
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202454 يالرشود ناصر بن براهيم بنت روان  30
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200201 املعجل عبداهلل بن حممد بنت جنالء  31
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202214 الدواس زيد  راشد بن فهد بنت بشائر  32
 مجةوالرت  الفرنسية اللغة  435202496 الصفيان علي بن تركي بنت مجيله  33
 والرتمجة الفرنسية اللغة  434201858 الشنقيطي سادايت سيدحممد بن علي بنت فاطمه  34
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435200154 القحطاين فهد بن سعود بنت خلود  35
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435201645 العقل حممد علي بن سلمان بنت نوف  36
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435200719 رشيدال مصلح بن مصلح بنت باشه  37

٢٢٩



 

 

 
 
 

 كلية اللغات والترجمة
الثاينللفصل  الثانيةاحلاصالت على مرتبة الشرف   

  ه 1439/1440للعام اجلامعي
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 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص عيالرقم الجام االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203680 الصاحلي صاحل بن حممد بنت بنان  1
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200202 اجلابري امحد بن سامل بنت فاطمه  2
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201210 املسيمريي حممد بن خالد بنت غاده  3
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201144 زوقياملر  سعيد بن سعد بنت بشاير  4
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201651 اجلدعان ابراهيم بن عبداهلل بنت منريه  5
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201557 جدعان بن ناصر بن منصور بنت نوره  6
 رتمجةوال اإلجنليزية اللغة  435202538 احملمد صاحل بن امحد بنت رهف  7
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201074 العتييب الدعجاين حممد بن عبداهلل بنت حنني  8
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202214 ماضي بن سلطان بن عبداهلل بنت مالك  9

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203832 الكثريي عبداخلالق  طارق  شيخه  10
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201571 العجالن عبدالعزيز بن عبداهلل بنت رميا  11
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200599 العلي علي بن يعقوب بنت انعام  12
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203796 باحيي سعيد  امحد  شروق  13
 والرتمجة إلجنليزيةا اللغة  434925467 الدخيل عبداهلل  حممد بن خالد بنت رمي  14
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201626 العمري دعرم ال حممد بن مرعي بنت اصال  15
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201676 السلطان حممد بن عبدالرمحن بنت رمي  16
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200416 التميمي املشاري زيد بن خالد بنت هديل  17
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202308 العريفي عبداهلل بن حممد بنت نوف  18
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201156 اهلزاع صاحل بن حممد بنت مشاعل  19
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200208 اهلذلول عبداهلل بن هذلول بنت هند  20
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200232 دوسريال البزيع عبداهلل بن سعد بنت لينه  21
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202388 املزيد امحد بن حممد بنت وجدان  22

٢٣١



 

 

 
 

 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200926 الربيدي سعد بن حممد بنت رهف  23
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434202767 املنيف حممد بن صاحل بنت اجلوهره  24
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201234 الدميخ سعد بن صقر بنت روان  25
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201765 العريين عثمان بن عبدالرمحن بنت امل  26
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202505 الغيث صاحل بن خالد بنت وعد  27
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  434201141 السلمي املستوري غياضه بن ثابت بنت حنان  28
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200136 الدوسري السباعي شايف بن مسفر بنت رفعه  29
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203279 املنيعري سعود بن عارف بنت مي  30
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202490 املطريي الظويفري محد بن محيد بنت نوال  31
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201093 املوسى سعد بن محد بنت امريه  32
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435201610 قاهلدل عبداهلل بن عبدالرمحن بنت روان  33
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203866 باجنيد عثمان  عبداهلل  خلود  34
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200857 النعمان عبدالرمحن بن عبداهلل بنت ساره  35
 والرتمجة ةاإلجنليزي اللغة  435202841 العمرو راشد ابراهيم بن حممد بنت نوف  36
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200408 القريين العزيز عبد بن محد بنت انتصار  37
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200260 املطريي الكريكر جري بن سعد بنت روان  38
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202123 العمرييين عبدالعزيز بن خالد بنت ريناد  39
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202695 العتيق سعد بن ناصر بنت هغاد  40
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200598 باخليور حسن بن طالل بنت روايب  41
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203686 العتييب ربيع بن فهد بنت شذا  42
 والرتمجة اإلجنليزية غةالل  435200098 زواوي امحد بن عبدالعزيز بنت ساره  43
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435200183 الرشيد عبدالعزيز بن ممدوح بنت شروق  44

٢٣٢



 

 

 
 

 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202040 دليم نب سعود بن حممد بنت نوره  45
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435202255 القحطاين حممد بن حيىي بنت رمي  46
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  435203804 الكثريي مرعي  امحد  جهينه  47
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  433201806 الناجم عبداهلل بن خالد بنت فرح  48
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 434200931 اجلنيدل عبداهلل بن امحد بنت رند 49
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435200447 الرشيد عبدالعزيز بن سعد بنت نوره 50
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435201616 يبالعتي الدلبحي محدي سرهيد بن نايف بنت شادن 51
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435203323 لبتالا حممد بن زيد بنت جلني 52
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435202750 العزيري زيدعبداهلل بن عبداهلل بنت هاجر 53
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435200032 السبيعي املكيحيلي ناصر بن حممد بنت رنني 54
 والرتمجة جنليزيةاإل اللغة 435201981 احلركان عبداهلل بن امحد بنت شهد 55
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435202170 ييبالعت العضياين غازي عمار بن ماجد بنت هنادي 56
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435200899 القحطاين سكران ال سعيد بن عوض بنت ريناد 57
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435202423 رشود آل حممد مسفر بن علي بنت والء 58
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435201728 السريعي عبداهلل بن حسني بنت اشواق 59
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435202845 اليمين خالد بن حممد بنت عبري 60
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435201038 العريفي سعود بن سعد بنت خولة 61
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 434202382 غامديلا الفقيه اهلل عبد بن عبدالعزيز بنت بشائر 62
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 434925113 القحطاين اخلنفري حممد بن ذياب بنت مالك 63
 والرتمجة اإلجنليزية اللغة 435202928 السلطان حممد بن سامل بنت نوره 64
 لرتمجةوا الفرنسية اللغة 435200469 احلبيشي عبداهلل بن ناصر بنت رزان 65
 والرتمجة الفرنسية اللغة 435201980 العمران عبداهلل بن عمران بنت ساره 66

٢٣٣



 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 ات والرتمجةاللغكلية  ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الثانيعلى  احلاصالت 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435201442 الزومان ناصر بن عبدالعزيز بنت سلمى  67
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435203633 امحد ابراهيم  اميان  68
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435201014 الدايل عبدالعزيز بن محد بنت جنالء  69
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435200859 املطريي العرافه بعيجان بن فاحل بنت هدى  70
 والرتمجة الفرنسية اللغة  435201070 النجيم عبدالعزيز بن اصرن بنت هنى  71

٢٣٤



 

 

 
 
 

 كلية اللغات والترجمة
 لصيفياللفصل  الثانيةعلى مرتبة الشرف  املتوقع حصوهلن

ه 1439/1440للعام اجلامعي  

  

٢٣٥



 

 

 

  

 لغات والرتمجةال كلية ~ـ ه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الصيفي  الثانيةمرتبة الشرف على  املتوقع حصوهلن

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 اللغة اإلجنليزية والرتمجة 435200822 خلود بنت محد بن عيد الشرمي القحطاين 1

٢٣٦



 

 

 
 
 
 
 

 كلية التمريض

  األولاحلاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للفصل 
هـ 1439/1440للعام اجلامعي  

 
 
 
  

٢٣٧



 

 

 
 
 

 
 
 

 
ضكلية     التمري

 
  

 لتمريضكلية ا ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي األوللفصل ل مرتبة الشرف الثانية احلاصالت على 

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 متريض  435200870 الزهراين عبداهلل بن ناصر بنت بشرى  1
 متريض  435202483 الشهراين عايش ال عبداهلل بن سعد بنت رمحه  2
 متريض  435925613 حميميد سامل محود  خلوف  فاطمه  3

٢٣٨



 

 

 
 

 كلية التمريض
  للفصل الثاين األوىلاحلاصالت  على مرتبة الشرف 

هـ1439/1440للعام اجلامعي  
  

٢٣٩



 

 

 
 
 

 تمريضكلية ال ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثاني األوىلمرتبة الشرف على   احلاصالت

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 متريض  436202135 سيفال سعد بن ابراهيم بنت العنود  1
 متريض  436203938 سرحان علي عبد  اعتدال  2

 
  

٢٤٠



 

 

 
 
 

 كلية التمريض
للفصل الثاين الثانيةاحلاصالت  على مرتبة الشرف   

   هـ1439/1440للعام اجلامعي

٢٤١



 

 

 

 
 
 

 
 
  

 يضكلية التمر ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي للفصل الثانيمرتبة الشرف الثانية على   احلاصالت

 التخصص لرقم الجامعيا االسم م
 متريض 436925119 املطريي سعد بن عبداهلل بنت رميا 1
 متريض 436201386 الغميز ناصر بن علي بنت لطيفه 2
 متريض 435203891 بامشاخ حسن  امحد  سحر 3

٢٤٢



 

 

 
 

 كلية التمريض
 الصيفي للفصل الثانيةعلى مرتبة الشرف   املتوقع حصوهلن

هـ1439/4014للعام اجلامعي  

 
  

٢٤٣



 

 

  

ة التمريضكلي ~ ـه1439/1440للعام اجلامعي مرتبة الشرف الثانية للفصل الصيفيعلى   املتوقع حصوهلن   

 التخصص الرقم الجامعي االسم م
 متريض 435203805 هتاين  حممد  سيف راوح 1

٢٤٤



 

 

 
 

 
 

 خريجات البكالوريس
  

٢٤٥



 

 

 
 
 

 كلية اآلداب
  

٢٤٦



 

 

 
 
 

 كلية اآلداب
 ه1439/1440م الجامعيللعا األولالفصل خريجات 

 
  

٢٤٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

موضي براهيم محمد التركيابتهال خالد شبيب بن دويان

نجود محمد خالد العتيبيحصه صبيح الجحل العنزي

نهاد عمر عبدالله خريفمشاعل سعود فهد العتيبي

ميعاد فهد علي مسحليساره سلمان جهيمان العتيبي

امل درويش علي السيدالمهى حامد سويد العنزي

نسيبه أيمن حمزة سنبلخزامى سليمان شالح الجهنى

سارة فهد محمد الوايليالعنود نايف محمد حثلين

رنا حسين عويض العصيمي العتيبيفوزية فواز سعود السهلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة انجليزيةلغة انجليزية

لغة انجليزيةلغة انجليزية

لغة انجليزيةلغة انجليزية

خدمة اجتماعيةلغة انجليزية

اجتماعاجتماع

اجتماعاجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

429202163431925220

431925436431925905

427920203429201554

430202638430920458

430922168431923456

431925703430204245

427204351428205492

430203611431920183

٢٤٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود عبدالله عبدالرحمن الجمعه الدوسريضي حمود سعود الحمود

مالك سعيد محمد المنيعيمرام سعيد عبدالله النباعين

افراح سالم ليلي الفضيل الشمرياصايل خالد غريب النفيعي العتيبي

ابرار بجاد محمد البيضاني الحربيلمياء ابراهيم سعد الزكري

امل حسين منصور الياميبشرى امتياز  علي

العنود خالد محمد العصيميساميه ضيف  الله هذال العضياني العتيبي

نوره صالح عبدالرحمن الخليفيرنا ظيف الله محمد ال محمد القرني

بدور صالح عامر العمريعطوه احمد محمد البابكري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433200225433202613

433203930433925115

433925343433925397

433925575434925444

434925677435200824

435201239435202089

435202110435202546

435203811435203862

٢٤٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يسرى محمود حسين شاهسكينه عبدالكريم  رحال

نهى محمد ضيف الله القضاه  الجهنيمريم طارق  كاشور

غدي كمال محمد الفريديأروى سعود علي بن رحمه

اصايل اسماعيل حسن حسننوف عبدالله عبدالعزيز العريفي

بشاير منيف ناصر القحطانيمهره فهد فرج الخنفري القحطاني

خلود سعد سالم آل شري القحطانيهديل محمد سعود آل ثنيان

ساره عبدالعزيز عبدالله العبدالوهابعلياء هالل محمد العسكر

منيره سلطان عبدالرحمن صالح الرزيحيهياء فهد مبارك الحيالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435204416435204544

435925391435925825

433202254433203947

433925164434925051

434925115434925407

434925449434925486

431202616433201179

433201312433201632

٢٥٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود عبدالعزيز سليمان المشعلوداد حمد محمد آل مناع الربعي

رهف عيد حمود الدعجانيهيا غنام عبدالله المقاطي العتيبي

مها مسفر علي ال سعدامل ابراهيم احمد جعفري

مريم احمد سالمين باكرمومأسماء عبدالعزيز محمد الفيصل

العنود ابراهيم حسن هماميغاده سليمان عبدالرحمن ال الشيخ

دانه خالد عبدالعزيز الطويللجين دحيم ظافر الدوسري

حصه عبدالله ابراهيم السحيمنوره ناصر عبدالكريم العمير

العنود نهار ماجد العصيميغاده عبدالله علي بالعال الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201726433925182

434200290434200384

434200881434201897

434202580434203772

434203868435200020

435200144435200276

435200418435200714

435200755435200947

٢٥١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رزان هندي عائض العصيمي العتيبينورة فهد عبدالله العبودي

العنود وليد محمد القاسمنوره عبدالعزيز عبد الرحمن العيسى

خوله عبدالكريم علي السعويريام يوسف عبدالله الفاضل

مرام محمد غالب السبيعيندى مرزوق قبالن العتيبي

لمياء محمد غازي التماممشاعل محمد ذيب آل حميد الدوسري

منار عايض حمدان الموركي البقمياثير عبدالعزيز سعد السحيمي القحطاني

عائشه خالد ابراهيم الدويشساره ابراهيم محمد البنيان

كوثر حسن علي احمد الشيخ محمدلطيفة تركي فهد آل سعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201229435201249

435201723435201874

435202037435202082

435202430435202718

435202739435202792

435202839435202848

435202885435202961

435203247435203481

٢٥٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صبا عبدالرزاق  المعلمريوف حسن محمد المعلم

اروى صالح ناصر المرزوقالزهراء ظفر ناصر ال ظفر

شعاع صالح تركي العتيبياثير عبدالعزيز عبدالله العبود الدريهم

رشاء سفر عوض ابوقصهوجدان علي سعيد المزارقه الشهراني

شروق محمد عبدالله الطلحهارياف صالح فهد الحاتم

أروى ناصر احمد العبداللهواضحا نايف مروان بن ناصر المقاطي

اسماء محمد عائد الخيبريوجدان محمد رشيد الشايقي

منال محمد شليويح العنزياحالم على احمد الذروي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماعاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435203897435204397

435925193432925165

433200173433925657

434200817434202192

434202591434925023

434925323434925370

434925416434925484

434925509434925538

٢٥٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشاير ياسين احمد ال عاطف الشهريدنيا محمد هواس الذيابي

منار سالم محمد العنبراماني محمد فهد الجربوع العنزي

عبير عبدالله ناصر المفيريجلجين خالد راشد الراشد

مزنه ذفيل مبارك ال فاضل القحطانيمريم قاسم يحيي الفيفي

خوله محمد سعود ال طالبهناء سلطان تركي منير الشيباني

رغد عبدالرحمن عبدالعزيز السبتفوزيه مهدي جعيثن الشيباني العتيبي

حصه فيحان سعود آل حمظه السهليرغد احمد عبدالرحمن العمر

هيله زيدان عبدالله الزيدانرغد محمد حمد الوهيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200174435200498

435200618435200686

435201027435201054

435201159435201169

435201276435201695

435201929435201930

435202068435202128

435203535435203938

٢٥٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره عبدالمحسن عبدالعزيز البابطينمي فهد محمد الحسين

ليال علي أمين النديممشاعل محمد اسلم فضل الهي

لجين عبدالله سعد الجاسردعاء يحيى محمد ابوطالب

نهى ابراهيم صالح ابو حيمدمنال سعد عايض الهجهاجي الغامدي

مضاوي حمد عبدالله الغنيميغاده فهد محمد الدحام الدويش

نوران طالل محمد الشعبانالعنود وليد عبدالمحسن العجالن

ساره أحمد محمد النجارايمان عساف شبرين آل شمالن القرني

هيا سعود عبيد التميميمالك مبارك دلهم الخنفرى القحطانى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925026435925701

435925823431923400

432202031432203161

433925174434201416

434201475434201821

434202271434202590

434203341434203846

434925015434925026

٢٥٥



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما عبدالمحسن عبدالرحمن الشنيفيساره سلطان راشد المسبحي

عهود راشد سعد المواشنوال يوسف عادي مصلح النقيز

شهد علي طليحان الرمالي الشمرينوف فيصل عبدالمحسن الشلهوب

وجدان صالح علي المغيري العتيبيهيا خالد سعد الصندلي السبيعي

اثير موسى عبدالله مباركينجود عبدالله سعد الحجي

ايمان صالح غرسان الزهرانيبشاير احمد عوض الدهيسي المالكي

اثير سعيد عبدالله ال حسين الدوسريرغد ابراهيم سعد آل غنيم

لمياء عبدالعزيزبن سليمان الفعيماشواق سليمان صلبي الهويملي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925063434925147

434925200434925309

434925597435200143

435200343435200457

435200605435200634

435200638435200726

435201052435201164

435201212435201354

٢٥٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مها عبدالرحمن صالح الروميهند عبدالله محمد بامحيمود

ساره صالح معيض ال سابي الغامديحصه عبدالرحمن محمد الشايع

نوره صالح ابراهيم غشيانهاجر رافع حسن الشعثاء الشهري

روابي فرج محماس الدلبحي العتيبينوف سعد عبد الله بن سيف

سميره محمد عمر باعيسىلولوه محمد عبدالله الرديني

وجدان ابراهيم عبدالله الصالحي الحربيعائشه فهيد معيض الميموني المطيرى

لمى سعد ابراهيم السالمةنوال عبدالله فرج المسعري الدوسري

غاده سعد سليمان محمد بن مهيزعحميده محمد غدير السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

جغرافياالخدمة االجتماعية

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201489435201694

435201943435202100

435202156435202249

435202425435202646

435202664435203899

435203904435204009

435925316433202672

433925038433925614

٢٥٧
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حصه عبدالله محمد العرفرزان حامد محمد كامل الكبكبي

امل ابراهيم صالح آل مبارك العيسيمها ثامر دنيدش زوبع الشمري

غيداء فهد محمد صالح الرسينيمها عارف عبدالعزيز العدوان

زينب محمود مصطفى فالتهامجاد عبدالعزيز صالح بن رشيدان

بشرى خالد عبدالله الربيعهناديه عنبر عبدالله البلوشي

البتول عبدالله فهيد الزيدريما علي احمد السلطان

دانيا عبدالله صالح الخليفينور عدنان عبدالله الصالح

روان فهد رشيد المطرفحصه مناحي عمر بن ربيعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

اعالم (عام)جغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201783434925301

434925575435200228

435203611435925031

435925301433925470

434202550435200254

435200407435201396

435202890435203888

432925253433200968

٢٥٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيفاء نايف عبدالعزيز العبود آل مسعودنوره محمد حمد المسعد

منيره سلمان عبدالله الهويملرغد محمد عبدالرحمن سالمه

فاطمه محمد عبدالرحمن السويدانندى خالد ابراهيم بن رصيص

روان ابراهيم زيد ال خرعانرقية سعود محمد العيسى

الهنوف خالد محمد آل صالحرهام محمد فضي الذكري

الجوهره احمد محمد السماريمالك عوض عبدالعالي الدهيسى المالكي

سمر خالد صالح بن هديانعبير ماجد محمد الماجد

لطيفه رضى حمزه عقيل فارسخلود علي عبدالله القريني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433202813433203260

433925051434200048

434200152434200713

434200922434201042

434201214434201916

434202207434202282

434203052434203055

434925128434925150

٢٥٩



13

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وفاء نائف صالح العلوي الحربيصيته فالح عبدالله الدامر

مرام مفضي محمد الموينع العنزينوره مقعد عبدالله الثبيتي العتيبي

سميه عبدالعزيز محمد العريفيغاده محمد مشهور اليعيش العنزي

لطيفه مثعي حمدان المقاطي العتيبيعهود خالد محمد المفرج

نوره عبدالعزيز عبدالله بن جريدنوف علي عبدالله الفواز

العنود سعد عبدالرحمن بن شعيلنوره فيصل فراج الفراج

سبيكه عبدالرحمن عثمان العميرهديل سمير ابوبكر خطاب

صيته محمد سلطان الطياشاروى عبدالرحمن عبدالله العبودي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925303434925348

434925540434925553

434925626434925689

435200296435200389

435200488435200514

435200601435200630

435200667435200736

435200750435200858

٢٦٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشاير عبدالله سعد الودعانيمنيره عبدالعزيز عبدالرحمن العسكر

شوق صالح عبدالله الموسىأنفال زامل ناصر الصقير

امالك علي عبدالله العودهرنيم يتيم عبدالله آل علي المنتشري

اميرة فيصل ابراهيم المزروعاماني خالد غائب الشدادي الحارثي

اثير سعيد علي آل الغراف القحطانيمنال علي محمد سعيد ال قليل القحطاني

رنا عبدالرحمن معيض الزهرانيلينا عبدالرحمن محمد الصبي

غاده خالد عبدالله النبهانلمياء براهبم سعد التركي

اثير ابراهيم عبدالرحمن الموسىمشاعل عبدالعزيز عبدالرحمن المسيند

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200909435200920

435200924435200984

435200989435201158

435201225435201320

435201422435201430

435201531435201596

435201886435201911

435202182435202184

٢٦١



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أنفال ابراهيم سعد سلطان السلطانابتسام خالد صالح السابل

غالء عبدالرحمن فهد بن قباعنوف عبدالعزيز عبدالرحمن الرومي

تماضر مذكر دغش ال كناد القحطانيلمياء سعد عبدالرحمن العريفي

شهد عمر محمد مطررزان عبدالعزيز عبدالرحمن البصيص

بدور عبدالعزيز علي باوزيرفاطمه صالح عبدالله بن سميدع

حصه عبدالعزيز عبدالرحمن العودهنوره ابراهيم محمد القباع

تهاني مستور شعيفان النفيعي العتيبيغيداء خالد فهد السماري

أمجاد علي متعب بن بصيصالعنود ربيع جابر القنفذي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202201435202307

435202311435202597

435202620435202833

435202964435203634

435203692435203793

435925104435925207

435925270435925376

434200573434202620

٢٦٢
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

نجود محمد ناصر بن شريمرغد عبدالله سليمان الحسين

رند بكر نصوح نصارلولوه عبدالله ابراهيم العيسى

حنان محمد سليم  التركماني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434925363435200885

435201764435201868

435204520

٢٦٣



 

 

 
 

 
 
 

 كلية اآلداب
 ه1439/1440للعام الجامعيالفصل الثاني  خريجات

 

  

٢٦٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمه عبدالرحمن محمد الصبيحيابرار علي عبدالله بن عساف

علياء فهد عبدالرحمن الزهيريسجى عزام حسين المشري

نوف عبدالله عايض آل سيفعذاري حمدان هالل الرويلي

نوره فهد ناصر خنفورروابي ذعار الحق العتيبي

عبير وادى رجاء السبيعي العنزيروان محمد سعد المهناء

حنين أحمد محمد السعيرافنان عبد اللطيف ابراهيم الفارس

ابرار فهد ناهي السلمي العنزيمنال محمد فارس آل سعد القحطاني

نوره عبدالعزيز سعد العيافهياء سعد عبدالعزيز السواجي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة انجليزيةلغة عربية

لغة انجليزيةلغة انجليزية

لغة انجليزيةلغة انجليزية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430922119429200517

430920441431925284

431926035432203566

432925120432925167

433201033433201994

433202397433925043

433925202433925498

434201493434925097

٢٦٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سهام مقبل نايف المقاطيساره يوسف بخيت سالم

فاطمه محمد عبدالله محمد آل مقاتل العيسىرزان احمد ابراهيم الزويد

بسمه عبدالله محمد الزوماننادية عبدالله احمد حيدره

ابتسام اسود عقال السبيعي العنزياحالم جبر علي الجبوري العنزي

اريج عبد الله مسفر العتيبياروى صالح عبدالله السمهري

رؤى محمد خضر الغامديلجين عبدالله محمد الزمامي

امتنان عبدالعزيز حواس الحواسنوره عبدالعزيز عبدالله الغانم

نوره فهد عيسى النصيبندى سليمان حسن الفيفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925406434925431

434925481435200472

435204386435925241

435925514435925901

436200121436200660

436200992436201106

436201297436202421

436202665436202760

٢٦٦



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منار منصور راشد الهزاعمشاعل مديرس هويشل القرني

دالل يحي مسعود سرورامجاد سعد عبدالعزيز الماجد

اشواق احمد محمد الغامدينجوى خالد حجاب العتيبي

نوره عامر عبد الله العبريروان زيد علي بن لحيده

الهنوف محمد عبدالرحمن بن هديانفاطمه يحي محمد شيبان

عائشه مشعان مصلح الميزاني المطيريساره سلمان حمد الحميدان

اثير عوض عائض البدراني الحربيفنون ناصر خالد سحمي القبع الدغيلبي

هيال محمد فراج القريشي السبيعيشيمه خلف سباقه الناصر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203536436925343

432925237433202839

433925398434925137

434925244434925465

434925580434925627

435200500435201271

435201314435202627

435203751435925019

٢٦٧



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مالك عبد الكريم دخيل الله خاتم الدميحي السلميهياء سعود غرم الله احمد العاصمي المالكي

عبير محمدبن حمد المنيفحنان ابراهيم عبدالرحمن الضعيان

بشاير سليمان رجاء الفدعاني العنزيرنا محمد أحمد ال ذيبان آالغامدي

بشرى محمد عبدالله بن خريفامواج سعد مفرج الحويدر السهلي

ربى عبدالله فهد بن سلمهأمجاد عزيز حمود السبيعي العنزي

امل فالح سعد الصميلي السبيعينجود عبدالعزيز حمد الصالح

نجالء عبدالله  جارالله آل بالبلاثير سعد عوض القحطاني

اسمهان عبدالله محمد العسيريمالك خالد زامل السبهان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

اللغة االنجليزيةتاريخ

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925331435925433

435925487435925491

435925577435925612

435925642435925682

435925917432201396

433203206434200442

434204013434204028

434925199434926009

٢٦٨



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لجين محمد مسفر آل مناع الشمرانيياسمين نواف سعد الضبيطي المطيري

رغد محمد مشاري الروميالجوهره محمد سعود الهزاني

عبير ضيف  الله مهل الشلويعهود حمد محمد الزيد

حصه عبدالرحمن عبدالله الفرجهيفاء سليمان عبدالعزيز الغفيلى

حصه حمود ظافر ال فراس الشهريمالك قاسي ذعار الشلوي

الجوهره عبدالرحمن ابراهيم الجريبهنوره حمد سعد المحيميد

اسيل مهنا عبدالكريم المهنانوره عبدالله سعيد الكلثم

نوف سعود محمد بن حمد العشيويفاطمه عبدالله قاسي العيافي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200060435200069

435200227435200307

435200314435200359

435200383435200396

435200509435200919

435201219435201452

435201487435201586

435201685435201692

٢٦٩



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

روابي ناصر سعد الجريبهغدير عبدالله فهد التويم

هديل يحي محمد آل رائده القحطانيرغد عبدالله سليم التميمي

ساره عبدالرحمن سعد الغانماريج يحيى ابراهيم حمدان السعدي الزهراني

الهنوف عبدالرحمن ظافرعزام الرياعي الشهريمها فيصل محمود فرح

وجدان جمعان احمد الغامديشيخه فالح سعد الفريعني السبيعي

اسماء احمد غالب المحمديدعاء محمداسامه  ابوصالح

امجاد خالد عبد العزيز المهباشسميه عبدالله فهد الرميح

دالل سعود ضيف الله علي الحضيري الروقيتهاني فالح عواض المخلفي الحربي
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اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :
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حصه مسلط محمد السبيعيهياء هادي محسن القحطاني

ساره محمد مقحم المقحمنوره محمد منصور النجراني

تركيه سعد عجير العتيبيهيفاء صنيتان صنهات العتيبي

عبير ميس ملوح العنزياسماء علي عبدالله الخلف

شروق عبدالله موسى الزهرانيأسيل احمد بيشي خبراني

اثير احمد محمد البهيجانالبندري عبدالله حسين الشهراني

دانه عبدالرحمن علي الميماناماني راشد سمير المطيري

اثير عبدالله محمد السبيعينوال ابراهيم محمد القاسم
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اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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هديل عبدالله سليمان الحجيشهد سعد قعدان السبيعي

رحاب عبدالله عيسى المزينيهاجر خالد عبدالرحمن الحميدان

نوف محمد ادم كانورينوف عبدالرزاق فيصل الدويش

خلود تركي طلق الروقيأمجاد محمد مصلح السقياني

فاطمه ناصر فريد البنالمى عبدالله زيد الزيد

عهود محمد خالد العتيبيحنان محمد فهد الضرغام

شذا سعد معاضه الهجله المطيريعبير متعب تركي الزقروطي الشمري

هنادى مرضي عبدالله مرضي آل مرضي العمريحنان حسن محمد بن حمود
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

علم اإلجتماعاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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436202207436202244

436202382436202417
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436202722436202723
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االسم :االسم :

نوضا عايض محسن الخنفري القحطانيمنيره سلطان سعود النفيعي العتيبي

بشائر حسن عايض مبارك آل شغاث القحطانيبشائر سعد محمد ال مبارك

وعد منصور ناصر السريو الدوسريغيداء حزام سعد الحمالي القحطاني

منيره حماد عايض العليانيغاده متروك الفى السنانى

مها صالح ابراهيم الجميعهامل غالم محمد البلوشي

تمام مشعان علي المرشدي العتيبيمرام عبدالله جعاري آل عواض الغامدي

سارا سعد سالمه المزروعشروق محمد علي ظاهر السبيعي العنزي

اشواق سهيل ماشع المطيرياثير علي محمد الغامدي
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200437435200814

435200925435202535

435202616435202857

435202909435925166

435925434435925477

435925490435925573

435925900436200004

436200722436200796

٢٧٣



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره عبدالله زارع الغامديرغد سعيد منصور القحطاني

هديل نائف منور الحربينوره مساعد عيد بن عيد

عهود محمد ناصر العتيبيعبير عايض علي القحطاني

منال عميش علي الفريدي الحربيرانيا حسن علي الزهراني

أحالم الدش محمد والدنوره فالح فائز الشهراني

عائشه محمدبن عبد الله عمرفرح عبدالرزاق سعد فرحان

شهد محمد هليل الشيباني العتيبيتغريد ابراهيم عبدالله المقحم

رنيم محمد فهد عبدالله الحمدوضحاء نواف فيحان الشيباني
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية
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436200885436201549

436201774436201802

436201835436201902
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سميه ناصر عيسى المزينيرهف عبدالله محمد مبخوت

وجدان خالد حامد العبدلي المالكيالهنوف صالح عبدالرحمن المرشد

ريما سعد صالح سعد السريعشموخ عقيل معبر معبر

ساره علي حمد الحناياجود شرار بادى العرم الشيباني

نوف خالد عبدالعزيز العليطتهانى محمد ناصر الناصر

أمل حمدان محمد القرشينجود محمد عبدالله القويفل

منال علي مانع آل نازح القحطانيمنيره احمد محمد الحمودي

غيداء علي مبارك الرحماني البقميمنار سعيد محمد ال كناد القحطاني
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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شروق جمعان محمد الجرفينهدى معيض عبدالله الفقعوس القحطاني

الجازي سليمان علي المسعودخلود مصلح صالح محمد ال جبهان العمري

اسماء محمد عطيش الفدعاني العنزيسماح عبدالرحمن محمد بالحمر

ريم عادل احمد العيسائينوف حسين محمد الجابري

حصه شنيف عوض آل خليفه الشمرانيهنادي احمد حسن وازي الشهري

روان فيصل فهيد سفران العجميالعنود عبدالله سعود بن مرعبه

رغد منصور ابراهيم المزروعمجد عايض فهد المشعبي السبيعي

لمياء مرعي عبدالرحمن بن قباعالجوهره محمد عبد العزيز الصالح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202735435202749

435202780435202982
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روان صالح حمد العطاللهمنار محمد عبدالله الرضيان

منار عبدالمحسن محمد السياريتمام علي مليحان الحنان

فاديه علي محمد الشهريانفال عبدالعزيز محمد الجميعه

ايمان طامي غالب المطيريأمل هديب هدمول العنزي

نجود مبارك عبيد الدوسريسحر احمد علي االسمري

منيره محمد عبدالله الشويعراشواق محمد عبدالعزيز الهويسين

هديل سعود علي المدبلشهد محمد سعد الحجيل

روابي خالد عوض المطيريعائشه احمد يحي خطار

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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سديم سالم احمد باقازيهديل خالد ابراهيم المسلم

نوره بدر قبالن الدعجاني العتيبيريم محمد زيد الرقيب

مرام فهد عبدالعزيز الحصينينجود عبدالعزيز محمد المواش

نوره خالد ناصر الغنامنهى خالد عبدالله محمد العقيلي

رشا مرزوق علي الخزمري الزهرانيغاده منصور سعد المواش

نوف حسين فرحان السبيعي العنزيروابي مرزوق علي رجب الخزمري الزهراني

عذاري خميس مقباس الحريره الشمرينورة عبدالله محمد الفليج

ليلى خالد عبدالعزيز المرداسشادن خالد محمد المطيويع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201504434925094

435200742435925660

431200660433925553

434200525434202178

434925415435202790

435202791435925355

435925426435925632

435925678436201727

٢٧٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شروق هاشم محمد الكناني الزهرانينوره ناصر مبارك الدوسري

وفاء حسين عبدالله الشهريالجوهره محمد يحيى سيداحمد

ساره احمد البيومي البيوميهيفاء عبدالرحمن فريج البلوي

الرين سعد محمد العزيزي المطيريرغد محمد حماد الجهني

ايالف عثمان عبدالعزيز العثمانهنوف محمد ابراهيم شوايه

سنا طالل علي عبدالمولىاروى محمد ضيف الله القضاه الجهني

العنود ناصر عبدالعزيز الدريهمالعنود حمد عبدالله الغريبي

جواهر عبد الله سعود العريفيالبندري ناجي سعيد بن خميس علي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)جغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202473435202297

435202778436200139

436201267436201880

436203574434200415

434202370435200922

435925826436200321

436200555436201719

433200400434200196

٢٧٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد فهد عبدالعزيز الدباسيليان عثمان ابراهيم الرشيد

شروق عبدالله عوض الزايديعهود عبدالله عبدالعزيز العريفى

رند بدر عبدالرحمن علي بن مروانشروق ابراهيم عبدالله ال حامد الشريف

مضاوي عبدالله علي بن معمرموضي ابراهيم مبارك العيسى

مجد عبدالله ابراهيم العمارغاده سعود عبدالرحمن المقبل

غيداء حسن شايع الشميمفاطمه فهد عبدالرحمن البريدي

وجدان عمر عبدالله الحريقينوره عبدالله علي الناصر

أمل مطلق عبدالله الروقي العتيبيعهود محمد عبدالرحمن الشائع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200493434201116

434201411434202587

434202658434925079

434925438434925993

435200185435200191

435200410435200490

435200707435200888

435201011435201450

٢٨٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مرام ابراهيم مبارك المبردريما منصور عبدالله بن فوزان

مشاعل عبدالعزيز عبدالله المعيذرغاده احمد ابراهيم عبدالعزيز البدر

نوره راشد صالح العقيليدانيه عوض صالح الجوفي

ساره فهد يونس مبروك الثنيانهند عبدالعزيز عبدالرحمن الصانع

سارة عبدالعزيز عبدالله المسعودنجالء عبدالله عبدالعزيز المجلي

وجدان ناصر عبدالمحسن البشري الحربيغاده سليمان ابراهيم الميمان

نوال حسين مرعي السريعي القحطانيسارة محمد خميس منصور العجمي

نوف علي محمد الشهريالجوهره صالح شائع النفيسه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201503435201536

435201938435201984

435202054435202098

435202374435202380

435202486435202781

435202958435203468

435203480435203677

435204044435925018

٢٨١
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شوق عبدالعزيز سليمان النزاوي الجهنيريف فهد محمد الحميداني

بشاير سليمان ابراهيم  بن االميررهف منصور ابراهيم عبدالرحمن المزروع

نايفه محمد عوض الخنفري القحطانيعهود ماجد عجمي الدويش

حصه مساعد جدعان السعدونالعنود محمد فهد بن حمود

لمى طالل احمد الزرقيسارا رياض سعود العوام

تغريد حمد عبدالرحمن بن نفيسهمريم عبود مقطوف االسمري

ريم عبدالعالي عايض العتيبيرغد محمد سليمان الهاجري

اماني حماد حمد الشمريعائشه عبدالكريم ابراهيم الجبهان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925173435925218

435925248435925268

435925269435925282

435925460435925661

436200373436200398

436200403436200545

436200596436200621

436200993436201132

٢٨٢
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريناد أحمد ناصر بالعبيدهند محمد سعد السبيعي

نوره عبدالرحمن سعد شيحانالبتول عبدالله سعيد بخش

مرام بادي صمهود المطيريهاجر فهد سابل العنزي

ساره محمد عبدالله المطوعغدير خالد محمد السليمان

هاجر عبدالرحمن صالح الناصرنوره محمد عبدالله المنصور

صالحه حسين محمد محنشينوف سعود حسين العصيمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201436436201446

436201479436201617

436201627436201932

436202381436202596

436202670436202690

436202808436203568

٢٨٣



 

 

 

 

 

 كلية اآلداب

للعام  الصيفيلفصل ل المتوقع تخرجهن
 ه1439/1440الجامعي

 

  

٢٨٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 نجود احمد عبدالله العقيل ساره معزي مرزوق المرشدي العتيبي

 هياء سليمان عبد الله الرشود شايعه رشيد بيشان المجادعه الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تاريخلغة عربية

علم اإلجتماعتاريخ

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925175433925574

434925819431925249

٢٨٥



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 العلومكلية 
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 العلومكلية 
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٢٨٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غيداء تركي راشد الحارثياسماء سعد دخيل النفيعي العتيبي

أثير عبدالرحمن ابراهيم بن سويدانمرام فيحان حمود نايف الشيهاني البقمي

لمياء محمد عبدالعزيز بن غناممنى رشيد محمد الغريب

ريما مهدي تركي المحمدي السبيعيامل ناصر عائض آل جحيش القحطاني

نور حماد عطيه اليمني العنزيجمانه فهد ابراهيم الصفيان

مروه عيد محمد العريمه الدوسريامجاد علي سعد آل سعدي القرني

روان علي عبدالصمد المديفعارياف ناصر سليمان الصيقل

االء ناصر سعد بن كليبنهلة سليمان على المشيقح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433200969433202605

434203047435200192

435200611435200744

435200960435201207

435201359435201477

435201593435202088

435202093435202572

435202880435202911

٢٨٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمه فهد عبدالله الغنامسندس محمد عبدالرحمن الرسيني

ريم خالد جنيد باوزيرمها عبدالرحمن عبدالعزيز ال مقرن

هاجر محمد طالل  النعسانصبحيه عامر عرفات عرفات

خلود عبدالله غالب فرحانبتول محمد شريف  قطان

نوره عبدالله سعد عبدالعزيز الشريفحسناء سعد سالم الرويس العتيبي

حنان ابراهيم عبدالله الصفيانايالف عبدالله عبدالعزيز ابونيان

سلمى حبيش عبيد الغبيوي العتيبيروابي فيصل محمد السلمان

هيله مسرع ابن سعيد آل نسيم القحطانيلمياء عبده احمد ثابت

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

نباتكيمياء حيويه

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202990435203045

435203290435203810

435204396435204399

435204457435204494

435925229433200041

433202983433925189

434202356434203215

434203473434925029

٢٨٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنيم زيد محمد الزماميغايه صالح علي المشيخي العمري

بيان مفضى غدير السبيعي العنزيريما سعد عبدالله بن جديد

عهود فهد سعود الدهينهمرام عبدالعزيز ابرهيم السياري

اريج غانم جمعان الغامديريماء سلطان محمد الغبيوي العتيبي

هيله محمد خلف المرشودمشاعل مكي محمد الجيش

نوال فهد هويمل العجولي الرشيديهال خالد مسعود الخالدي

فهده عبدالعزيز عبدالرحمن السليطينأسماء عبدالرزاق خالد سراقبي

هياء حمود عبدالرحمن السكرانرفيف محمد خالد الحويل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925092434925154

434925359434925397

434925398434925473

434925684435200304

435200322435200508

435200741435202773

435204391435925330

435925457435925508

٢٩٠
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منى كردي صياح العنزيموضى صريع سالم الخضري العطوي

عهود فرح صالح المشيطى العنزيمالك فهد محمد الفردوس

روابي حضيري هدمول السبيعي العنزيامنه عبد الناصر عبد الرحمن الزهراني

سندس عوض ربيع وصيوص البركانيجواهر خضر عبدالله الزهراني

سمر محمد عبدالرحمن الدويشرغد محمد سعد آل عبيدي األسمري

سارة عواض سلطان الحزيمي العتيبيأماني جابر حسن الفيفي

هند ابراهيم عبدالله آل موسىنوره بدر ابراهيم الذيب

والء حسين علي الجرودي الشهريمنيره عبدالله عوض آل غريبه العلياني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رياضياترياضيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432925128433203439

434200813434201697

434202650434202695

434203588435200045

435200157435200225

435200676435200701

435202283435202726

432201220433201009
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سليمان محمد الرشيدعبير سهيل ماشع العضيله المطيري

اسرار علي محمد الكناني الزهرانيروان خالد عبدالكريم بسندي

اروى راشد زيد بن جدوعمنال معيض محمد مطر العمري الزهراني

زهراء فتنان شينان الجاهري الحربيرحاب محمد ظافر البكري الشهري

مريم علي عبدالله الحاجاروى عبدالله عبدالعزيز الحواس

تغريد محمد عبده بهلولساره خالد حسن حمد

هاجر سعود ماطر ضيف الله الثبيتي العتيبيآيه سعود هواش الفدعاني العنزي

عائشه محمد غيثان ال االصنق العمريحسناء عائد عبد العزيز الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202913434203159

434925683435200796

435200905435201260

435201575435201599

435201867435203689

430921838431201666

433925349434200898

434202010435200379
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوف اسماعيل سعد جابرشوق منصور شبيب الدوسري

صالحه منصور مطر الشلويبشرى محمد سعيد بن عبدالرحمن الصفار

هديل صالح عبدالله العبدالهادياسماء خالد عمر بامقدم

اريج سعد شبل الكعيطساره عبدالرحمن منصور الهويمل

ميمونه ابراهيم محمد التميميمضاوي احمد سعيد ال فيصل

ربا عبدالله مرعي آل بن نوره العسيريغاده فهد عبدالرحمن الجعيثن

روان ناصر عبدالله الهزاعفهده فهد عبيد الغفيلي

نوره سعود محمد الناجمرزان منصور سعود الراجحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

االحياء الدقيقةفيزياء

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200625435201257

435202416435202639

435204503434201907

434925186434925367

434925625435200081

435200181435200342

435200538435200929

435202282435202347
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره فرحان ضحوي السبيعي العنزياسراء محمد حسين العطاس

منار جمال علي بافضلساره شاكر احمد بن علي السالم

ريم عامر سعيد الجعيديفداء علي احمد السويري

الهنوف محمد سعود الدوماننجالء فهد عبداللطيف الدايل

ندى سعود محمد الدوسريريم محمد نزال العنزي

فاطمه خالد عبدالله الدكانغيداء مسلط علي السيحاني

شهد عبدالرحمن عبدالله الشايقيغادة سعود سعد ابوخليل

ساره عبدالله دجين المحلفي السهليجنى عبدالمحسن ابراهيم الجريس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202366435202369

435202837435202853

435203085435203896

435925069435925185

435925609434202727

434203111435200052

435200138435200376

435200403435200432
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جميله حامد محمد الوليدي الشهريهيفاء محمد  جاد احمد صالح  المصري

شروق عبدالله عبدالمحسن العصيمي العتيبيالعنود فهد سعد العروان

امل غازي ذعار العتيبيرندا صالح عبدالله أباالخيل

شهد دهيس عبيد البشري الحربيرنيم صالح عبدالله الدوهان

اروى صالح أحمد ال قاسم الزهرانيامل سالم شويمان الشويمان

شهد منيف عبدالله بن جراشاروى عبدالرحمن علي العريني

العنود احمد ناصر النهدينوره حسن عبدالرحمن ال الشيخ

سهام عبدالله صقر العضياني العتيبيامجاد ناصر شديد العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200477435200848

435200893435200946

435200983435201245

435201287435201835

435201837435202060

435202180435202200

435202480435202511

435202659435202840
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

المها فهد سعود الركابي العنزيهيفاء خالد عبدالعزيز بن نفجان

هيا عبدالله سعد الدوخيوعد نصرالدين ابراهيم عقيل

روان علي محمد المطلقشهد عبدالعزيز عبدالرحمن البكر

مريم شباب ماطر العصيمي العتيبيمنيره عبدالعزيز سليمان الخزيم

نجالء محمد ناصر العتيقرزان إبراهيم عبد الله المطلق

ايه ناصر محمود اسليمنوره سلمان عبيد الغبيوي العتيبي

شهد عبدالرحمن صنهات الحربيبسمه جمال موسى الفايز

نهى عبدالله ناصر السويدمرام سعيد عبدالله آل جحران العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202895435202975

435203475435925109

435925149435925263

435925323434200042

434201428434201845

434202179434203438

435200137435200164

435200370435201699
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

روان عبدالعزيز ناصر الخريجيهياء سعود محمد الرشود

أسراء راشد تني آل تني الدوسريمشاعل سليمان محمد الثنيان

هاجر عيسى ناصر المعمربيان ابراهيم مصلح سحيم السرحاني

االء علي نعمان الكامل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435201720435201724

435201898435201949

435202015435202394

435203007

٢٩٧
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منال يونس  نقاشفتون عبدالكريم عثمان اباحسين

مالك مشارى مجالد القريشي السبيعيرفيف محمد عبدالباري باحميد

رغد عبدالكريم ضيف  الله السهلي الحربيفي سعيد محمد آل ثابت القحطاني

مها خالد عبدالله بابطينساره عبدالله صالح المعدوي الحربي

المرام عبدالله فراج الحبيشي العجميحصه محمد عبدالله العاصمي القحطاني

الهنوف فهد سعود الركابي العنزيبيان يحي علي محمد علي نجار مباركي

ياسمين فؤاد محمد عبدالواحدروى طارق حمد بن بريكان

غاده ثامر عبدالله العطرالعنود سعيد محمد مرشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202290434204047

435200030435200464

435200728435201283

435201331435201391

435201504435202087

435202785435202976

435203422435203628

435203878435925243
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره عثمان غرم الله الغامديسديم محمد عبدالله الجبر

ندى علي احمد القحطانيروان رمضان محمد الغامدي

حصه خالد سليمان النويصرربي سامي محمد المخامره

مرام عبدالله حمد بن وطيانهيا فهد عبدالله العبيسي

امجاد سعيد محمد ال عليرهف عبدالله نايف العتيبي

امتنان محمد عبدالله الخضيرساره عبدالله صالح باحطاب

ريم ابراهيم عبدالله الطريفريناد سعيد محمد اللويمي

لطيفه مسلم شباب المطيريغاليه سعيد سعد المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200011436200291

436200317436200868

436200873436200914

436200915436200920

436201032436201140

436201502436201555

436201811436202210

436202518436202709
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سارة ناصر فريد البناسماء احمد محمد محمود

تغريد بندر مسعود القبع العتيبيرحاب فيحان جويعد العتيبي

نجالء عبدالله سليمان بن مهوسنغم غانم شمسي السبيعي العنزي

االء عبد العزيز سعد السويدوجدان جابر صقر المقاطي العتيبي

ريما عبدالعزيز صالح الجاسروجدان فهيد فنيسان السبيعي

فرح عصام محمد الحسينيمنيره سعود عبد العزيز التخيفي

نوره عبدالله ماجد اللويمي الدوسريلطيفه خالد سعود المسعري

ريف عبدالعزيز سعد القعودمنال علي محمد المازني عسيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203226436203936

433201834433925331

434201771434203736

434925045434925088

434925298434925405

434925610434925653

435201312435201978

435201990435201999
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رهف محمود عبدالملك حبشنوره حمد سعد الجحفل

نوره رشيد عبدالله الثوينيخزامى ابراهيم محمد بن مهنا

غيداء خالد محمد الحمدهياء سعود الحميدي الثبيتي العتيبي

هياء مرزوق محمد الودعاني الدوسريمنيره عبد الله ناصر حمد الموسى

اصاله حمدان عوض السبيعي العنزيريم عبدالله احمد مهجري كعبي

عهود ختيم ذياب الحنوشي المطيريفاطمه الزهراء مراد بومعزة

اروى علي عبدالله الحربيرزان عبدالله يسلم باجهموم

وسميه سعود عبدالرحمن العتيبيروابي عايض ضيف  الله الحافي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202561435202818

435202900435925020

435925038435925073

435925170435925211

435925319435925361

435925452435925505

435925803436200289

436200552436201338

٣٠٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لطيفه مبارك رميس ال عمار الدوسريبشاير محمد عبدالله السالمه

مشاعل حمد ابراهيم الصقيروسميه عبدالمعين عوده الخيبري

غاده عبدالسالم عبدالعزيز بن عبدالسالممريم يحي حسين جعبور الحازمي

رشا سالم عوض العنزيروان محمد زيد ال معدي

نوره ماجد ناصر الشايقيرغد زيد قليل العرابي

وداد جمعان حامد الجمعان الغامديوفاء جارالله صالح آل جار الله الغامدي

فاطمة محمد هادي طوهريمريم ابو طالب احمد مساوي سودي حدادي

ريما حمد عبدالمحسن المفرجخضراء ناصر محمد آل عيفان القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201295433925358

433925408434200629

434201401435200623

435200767435200889

435201244435201702

435201708435201924

435202096435202223

435202501435202779
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حنين محمدعلي  العودةاللهنوف عبدالله مبارك بامطرف

ريما عبدالعزيز عبدالرحمن العوشنحمده صميط معاشي خشان

صيته حسن صالل الحربيلينا سامي محمود عثمان

شروق ابراهيم علي ال مفتاحخواطر مشعل راضي العنزي

ايمان محمد  خياطهريم عطيه ساعد الدهيسي المالكي

امل رشيد غريب الوبيري الشمريساره فهد ابراهيم ال حرشان

وئام محمد علي العمره القرنيعبير ظافر راشد ال طهيف الدوسري

افراح محمد حسن آل طالع عسيرياروى عبدالله حسن االحمدي الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رياضياتكيمياء

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435203839435204435

435925610436201407

436203224436203558

436203653433202378

434201081434203728

434925269435200454

435200456435200654

435201012435201033
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود ابراهيم عبدالعزيز اللحيدانلجين ابراهيم محمد البليهي

غرام عبدالله منيع السلمينوره عبدالمنعم ناصر الضعيان

جميله عمر زيد الفوازنوال جابر علي الهاللي

دعاء عبدالباقي موسى تاج الدينأالء قصي صالح عياش

لمى عبدالله حمد العيديصفيه عبد العزيز علي العميد

نجود محمد ناصر العبيدزينه علي محمد ال مفتاح القحطاني

رند رشود محمد آل خريفلمياء حمد عبدالعزيز العاصم

ارم صالح عمر عجاجريما طالل صحن الجبعاء الدويش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

رياضياترياضيات

فيزياءرياضيات

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201410435202755

435202764436200301

436200634436201249

436203232433203230

434201285434201365

435200360435201455

435202408435202624

435202983435203826
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هياء عبدالعزيز محمد الضفيانساره محسن قاسم بن بدر

ريما فهد محمد السبيعياروى عبدالحميد محمد الدخيل

نورة مطلق عايض النحيت الحربيلجين سامي عبدالعزيز الماجد

روان محمد عبدالله الزهرانيسمر عبدالله عبده حكمي

شروق عمر محمد الحلكيساره عبدالله فائز الشهري

عهد جازع حمد الحارثيفي صالح سليمان البكيري

شهد محمد ابن عبدالله القعودأشواق يحيى صالح الزهراني

البندري مرشد ناصر المرشدايثار ابراهيم محمد السنيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435203892435925145

435925379436200397

436204140437926698

433201970435200633

435202131435204482

436201364436201459

436204296434925443

435200807435201339
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ندى عبدالله يوسف بن يوسفاماني عبدالعزيز فايز ال مريتع القحطاني

مها محمد صالح بن منصور بن جريسسما ناصربن سالم السالم

نوره حمد سليمان الحديثىاشواق ابراهيم صالح السويلم

حصه عبدالله فهد الجاسرابتسام عبدالله محمد المطيري

شهد ابراهيم ناصر بن خنيزاناماني عبدالرحمن حمد القحطاني

نوره عبدالله حمد السيفغزاله بخيت سالم الشويع

هيفاء سليمان عبد العزيز بن عبدالله الداودانجود عبدالرحمن عبدالله الراشد

هديل عبدالله عقيل الحربيديمه محمد زومان الزومان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202601435202753

435203308435925058

435925227436200580

436201359436201996

436202372436202595

436202759436203048

436925132434200684

434200942434202635

٣٠٧



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عطاف عبدالرحمن عبدالله الفضلمشاعل عبدالعزيزبن صالح بن رشود

رغد صالح محمد الدوهانلمياء يحي علي ناصر آل موسى

نوف عمر عبدالعزيز العمرديمه عبدالعزيز سعد اللحيدان

رهف يوسف صالح الحضيفربى عبدالرحمن علي العسكر

منيره عبدالله ابراهيم السحيبانيامجاد عبدالرحمن سعيد المالكي

ساره محمد عفاس ال درعغيداء محمد عبدالله الرافعي

نهال عبدالعزيز عبدالله المشعليشوق حمد أحمد الفراج

مها عبدالعزيز سليمان المفدى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434925171434925376

435201111435202638

435202832436200032

436200230436200376

436200848436201474

436201648436201756

436202032436202829

436925192
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 هيفاء عبيد محمد الدوسري شوق حسين علي الشويطي العقيدي

 غاده مبارك فهد القحطاني اثير فالح عايش المشرافي المطيري

 ريم حمد أحمد الفراج العنود علي عبدالله الهبدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةنبات

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925546436201858

435200944436200998

436201124436202009

٣١٠



 

 

 

 
 
 
 

 إدارة األعمالكلية 
 

  

٣١١



 

 

 
 
 

 إدارة األعمالكلية 
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٣١٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد عبدالرحمن محمد العبيدمروه عبدالله حسين باحسن

وفاء محمد ظافر ال مفطر العمريمارية حزام ماطر المطيري

جواهر عبدالعزيز علي العرينيامجاد عبيد هالل النفيعي العتيبي

موضي علي ابراهيم الشويشحنان بدر سفر العتيبي

أروى سعد مشبب االحمريساره عبداللطيف علي الدسيمانى

مالك خالد راكان العرافه المطيرينوره خالد سعود الشايب

الجوهره عبد الله عبد العزيز العقيلرهف علي محمد البقمي

ندى محمد ابراهيم السويلمبشائر ناصر عبدالرحمن البرخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصادمحاسبه

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

427920336433202586

433202643433203194

433925536434200208

434200213434200653

434200877434200954

434201463434201644

434201850434202296

434202435434203115

٣١٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاعل أحمد علي باسالمهتركيه هادي عايض آل الذيبه القحطاني

خلود سعيد ظافر بن علياثير فيصل عبدالعزيز الجوير

فاتن مطر عايض السبيعي العنزيالعنود سعد شليويح الحيالن

وفاء احمد عوض رويعي العطار العطويموضي مهدي هادي آل هتيله

سارة عبدالله ناصر المانعفاطمه هادي حسين ال مخلص العجمي

نوره عبد العزيز محمد الجويزعنوره عامر ابراهيم المشاري التميمي

منيره عبدالمحسن علي الحظيفغدير محمد سعد ال ماجد

سندس احمد محمد أل شاهر الغامديوفاء راشد عبدالعزيز العمار

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434203214434203827

434204009435200354

435201186435201262

435201525435201690

435202702435202835

435202926429920192

432202446433200567

433201062433201506

٣١٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيا سعد ابراهيم العولهسارة عبدالرحمن هادي الشمراني

بشاير خالد عبدالله الهويملرشا مساعد عبدالرحمن السالم

منال عبدالله علي العوبثانيامل عبدالله محمد البريه

مئاثر فتحي حسن الخضيرمنيره فهد محمد السبيعي

فاطمه مرفوع مظهور الفضيلي الشمرياريج مرعي ظافر الشهري

ساره سعود عبدالعزيز البطينعلياء محمد عبدالله المعجل

ريم محمد عبدالله الخليفينهى فهد عبدالله البراك

روان عبدالله عمر السنيديبشرى عبدالعزيز عبدالله العريني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202455434203241

434925373435201483

435202661435203851

433202480434200344

434200976434202004

434203138435200022

435200080435200126

435200169435200279

٣١٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دانه بندر منصور المفقاعيمنار عبدالعزيز عبدالرحمن الرميح

لمى سعد عبدالله عبدالعزيز الحسينانالجازي عبدالعزيزبن عبدالرحمن البسام

الجوهره سليمان عبدالرحمن العكرشنوره عبدالله عبدالرحمن الفواز

منيره عبدالله محمد العبدالجبارريم فواز محمد الفواز

حصه عبدالعزيز ابراهيم الفاضلحصه خالد عبدالله الطبيشي

لمياء خالد عبدالمحسن المرشديشادن خالد عبدالكريم العطيه

هديل عبداالله سليمان بن عبدالعزيز الجباليروابي عبدالعزيز سعد المطيويع

منيره خالد حمد المانعاالء زارع فايز العميري الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200319435200329

435200333435200489

435200556435200576

435200579435200637

435200751435200753

435200820435200961

435201004435201057

435201081435201127

٣١٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره عبدالعزيزبن سليمان الفاضلريم فيصل عبدالعالي الشامري العجمي

فتون علي محمد التركينوره مشعل عبدالله الهديب

يارا عبدالرحمن عبدالله الوهيبيهدى وليد احمد الثنيان

روان عبدالعزيز عبدالرحمن العليساره فهد ثنيان سليمان ال ثنيان

نوره سليمان عبيد الخليوينجد سليمان عبدالله الخليفه

نوف عبدالعزيز علي الربيعانوعد سعيد ابن علي الجمعان الغامدي

رزان سعد عبدالعزيز العقيلدينا عبدالهادي محمد الخريجي

لينه عبدالله محمد المنيعساره موسى عبدالله الموسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201143435201157

435201167435201341

435201372435201440

435201647435201675

435201734435201741

435201757435201763

435201823435201847

435201871435201970

٣١٧



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره يوسف محمد المصريوعد حسين علي حافظي

رانيا سعيد سعد مسفر الحزنوي الغامدينجود احمد سعود المجيش

غيداء محمد عبدالله الغنامدينا عبدالرحمن عبدالله بن سعيد

خوله عبدالرزاق احمد هيجاناماني عامر علي الشهري

العنود رياض عبدالمحسن بن سعيدسارا سعد عبدالله ابو معطي

عايشه حمد سليمان ناصر البحيريسمر صالح عبدالرحمن السحيباني

وعد محمد سعد الثبيتيمريم عبدالله عبدالكريم المسلم

عبير ابراهيم عبدالرحمن المحمودعبير عادل شاهر السريحي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202002435202009

435202013435202041

435202043435202069

435202091435202106

435202163435202213

435202404435202411

435202465435202660

435202716435202963

٣١٨



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دعاء عادل عبده الغيثيسديم سليمان ابراهيم الحبيشي

ريما محمد عبدالمجيد عبداللهبتول محمد محمد الخاشب

فدى مفيد ابراهيم الزاملسميه صالح عمر المعاري

دانه عبدالله سليمان العيسىديما عبدالرحمن عبدالله بن سعيد

دالل عبدالعزيز سعد الدويسنوف صالح عبدالعزيز القاضي

شروق محمد عبدالله النويصرلمياء جابر سعيد القحطاني

مثايل عبداللـه عبدالرحمن ناصر العريفيلبنى سعد احمد الفهيد

بثينه محمد عبدالعزيز الطريقياالء محمد قاسم بن جميعه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202965435203808

435203852435203867

435203877435925061

435925076435925087

435925346435925497

434201229434202680

435200127435200336

435200426435201539

٣١٩



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره ناصر عتيق ال عنيزان الدوسريلطيفة عبدالرحمن سعد الزير

الهنوف عبدالوهاب عبدالعزيز العبدالوهابغاده سعد ناصر الراجحي

نهال عبد الله سعد الزايديالعنود محمد ماجد حمود الشيباني

دعد حسين عبدالله البشيري الزهرانيريما ناصر راشد ال مشاري

ندى فهد غازي الشيبانيلمى ابراهيم عبدالرحمن الفوزان

حصه ابراهيم علي ال مفتاحسماح سعيد محمد الحاج علي

غيداء سعد مشبب آل سالم القحطانيبتيل خميس حمد آل خميس

ريم عبداللـه علي محمد العقلاحالم عبد الهادي علي ال لصنق العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201581435201987

435202545433200677

433200832434200411

434202450435200116

435200312435200350

435200399435200512

435200660435200696

435200833435200856
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9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هديل عبدالرحمن صالح الطريفيرزان عادل عبدالرزاق المديهيم

رنا عبدالرحمن محمد السيفلينا صالح عبدالله البراهيم السليم

شهد أحمد ابراهيم الزغيبيزينب عادل حسين المبارك

هناء موسى عبدالله العميررحاب فهد علي الخليفي

روان فراج قنيفذ الدعجاني العتيبيلينا محمد ابراهيم الماجد

مشاعل عيسى علي القاضيرغد عبدالعزيز عبدالله المشعل

وفاء سامي موسى الصفيانهديل عبدالله ابراهيم سعد الخالدي

حصه خلف فيحان الميزاني المطيريدانه خليل ابراهيم الفارس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200918435200938

435200950435201020

435201172435201204

435201237435201317

435201398435201523

435201556435201743

435201784435201818

435201819435201961

٣٢١
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سعيد عبدالله بني علي الشهرانينجود سعد عبدالله الشايقي

منيره عبيد حمود الرشيدرغد ناصر عبدالعزيز الشبيب

سلطانه مداوس دايس الغامديشهد جميل حمزه فقيها

االء عبدالله عبدالعزيز الهدلقمنيره محمد ناصر العياف

روان هشام احمد الشرهاننوره سعد محمد العجيمي

مشاعل محمد صالح الوهابيهتون عبدالعزيز محمد المجاهد

غاده سليمان عبدالله الطلحهفاطمه محمد علي ال مانع عسيري

اماني خميس عبدالله حيدرةمها زاهر محمد آل صالح الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

نظم المعلومات االداريةاالدارة

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201982435202159

435202215435202239

435202341435202537

435202614435202772

435202842435202855

435202985435203479

435204204433200157

434201036434203893
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غاده محمد فخرالدين الهاجريندى علي ابراهيم الخضير

بشرى عوض عبدالله ال زيدان الشهريشذى احمد محمد السليم

غاليه محمد عبدالله الخضيرهند موسى حمد الموسى

غادة ناصر عبدالله الجرباءعبير ناصر عبدالرحمن العودان

نوره سلطان مبارك العايد القحطانينوف ابراهيم محمد بالغنيم

الهنوف عثمان زيد العثمانحنين بكر صالح عثمان اليوسف

الهنوف محمد موسى العسعوسرغد عبدالله ابراهيم القويز

مها يوسف فهد الفليجشذى خالد سعود علوي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200047435200171

435200177435200348

435200365435200684

435200716435200797

435200803435200828

435201285435201386

435201466435201755

435201800435201863
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم مشبب أحمد ملداحوفاء عبدالله صالح بن عبيد

شهد عبدالعزيز محمد الفايزنوره يوسف سليمان اليوسف

في سعد ناصر الشعيلفوز محمد ابراهيم آل غرامه الغامدي

مشاعل فواز محمد السلمهبسمه عبدالرحمن عبدالعزيز اليحي

نهى مهدي محمد آل بن ظافر القرنيتهاني احمد حافظ الحكمي

سارة سيف ضرمان آل عنيزآندالل عبدالرزاق عثمان الحقيل

ريم خالد ذيب الشهرانينوف محسن هزاع الرشيدي

لمياء عبدالعزيز سليمان الجاسرشهد عبدالكريم محمد الراجحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201872435201884

435201897435202000

435202024435202056

435202528435202704

435202891435203909

429200986434200397

434200729434202625

434925117434925119

٣٢٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اميرة عبدالله يوسف النافعنورة سعود عبدالعزيز المشاري

المها سلطان يوسف شعيلشدن عبدالرحمن عبدالعزيز الناصر

شهد محمد ناصر التركيفرح مرزوق شافي العصيمي

شهد خالد سعد الخثالنليلى عبدالرحمن محمد الغليقه

منال عماد ناصر البريكانفرح عبدالناصر عبدالرحمن السحيباني

الهنوف عبدالرحمن عبدالله الثاقببسمه محمد عبدالرحمن الديحان

ريما سعد حمد المقبلحصه عبدالله علي الحمادي العتيبي

ساره راشد عبدالله الخثالنهيفاء سليمان عبدالرحمن المسند

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434925290434925555

435200023435200142

435200289435200425

435200537435200671

435200720435200735

435200770435200786

435200930435200974

435201089435201122
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مضاوي عبدالعزيز سليمان االحمدنجالء ربيع محمد الدليجان

ساره محمد عبدالله سليمان الميمانالبندري علي عبدالله الهاجري

شادن عبدالله عبدالرحمن المرشوداالء صالح عمر السنيدي

نجالء حسن محمد الحسني الزهرانياريج احمد صالح المحيسن

الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز بن عتيقروان متعب ناهض الرحماني البقمي

هيفاء علي عبدالله الدهاميالجوهره عواد عبدالمحسن العواد

مرح سامي محمد الجربوعمالك يحيى جمعان الكناني الزهراني

نوره سعد عبدالعزيز الصليهمشيخه عبدالعزيزبن سليمان المجلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201162435201406

435201435435201574

435201826435201864

435201870435201915

435202133435202268

435202328435202352

435202418435202670

435202846435202912
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسماء علي صديق الحكميجوهرة خالد عبدالله باجري

عبير صالح عبدالعزيز المتوزيمها تركي عبدالله التركي

رغد عمر عبدالرحمن السبتينوف وليد خالد السعدون

انفال سعد عواد عليوي الضفيرينوره ابراهيم عبدالله المزيني

شهد توفيق سعد المعيلىريم ابراهيم محمد الحمود

شروق حمد عناد الخالدغدير عبدالله سعيد اللويمي الدوسري

دانه سلطان عبدالله السلطاننوير ملوح سالم الجرو القحطاني

في شايع خالد ال شري القحطانينوف محمد هليل المهيدي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

المحاسبةالتسويق

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435203859435204164

435925070435925100

435925101435925167

435925262435925360

435925441433201653

434201248434201480

434202611434202654

434203128434203338
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

موضي عبدالعزيز عبدالله العوادعبير صالح عبدالله بن سلمه

راويه سعيد علي آل سعدي الغامدينوره وليد عبدالله اليحي

مرام عبدالله محمد الرشيدشموخ فيصل سعد العصيمي

ساره احمد محمد العليانلمى عبدالعزيز سليمان الصقر

لبنى ناصر عبدالله بن عبدالعزيزالزريعيريم عبدالله عبدالرحمن الدويش

مشاعل سليمان محمد التويجريفرح خالد محمد الصغير

بشاير مبارك سعد الزهيري الغامديلمياء عبدالله صغير الحسيني الشهري

ريما عبدالعزيز محمد العرفجنوره سعد سعيد الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434203679434925197

435200082435200101

435200119435200121

435200135435200141

435200147435200188

435200204435200215

435200257435200297

435200339435200404
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره علي محمد الفريحغاده فهد محمد بن غنام

خزامى عبدالله سليمان العيسىلين عبدالله محمد الصليع

ربى عبدالرحمن عبدالله الضويلعساره عبدالرحمن ناصر القنيعه

اثير عبدالله شالل السويلمغيداء احمد عبدالمحسن عيسى الخريف

نايفه ناصر عائض النهاريهديل عبدالله عبدالرحمن العثمان

نجالء عبدالمحسن عبدالله المديميغرغد ناصر عبدالله العريض

ديم حمود عبدالله الحمودعفاف حمود سعيد القرشي الزهراني

نوف فهد محمد المعيذرنجالء عبدالرحمن علي الحبيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200435435200491

435200539435200544

435200615435200632

435200665435200677

435200738435200771

435200779435200849

435200868435200904

435200928435200940

٣٢٩



18

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره فهد محمد السياريلمى كنهل عبدالله الكنهل

لبنى يوسف ابراهيم الوابلعبير فهد عبدالله ابابطين

ساره عبدالعزيز محمد ال زياد عسيريمنال مرزوق سعيد الحربي

الهنوف محمد فهد العثمانمها سالم باتل محمد الروقي القحطاني

ربى عبدالله احمد السعيدلبنى علي صالح اليوسف

اروى مفرح  سعيد الفحالن الغامديعهود مساعد محمد الحنطي

حنان عايض محمد آل غفير القرنيسميه عبدالله عوض الشهري

ساره ناصر عبدالرحمن ناصر العمارريما ابراهيم عبدالرحمن محمد الجهيمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200959435201028

435201042435201067

435201120435201183

435201187435201279

435201281435201296

435201325435201366

435201392435201399

435201500435201516
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سديم احمد سليمان المسندلطيفه راشد حمد الدريس

رهف صالح جعفر العوينيهيفاء سلمان يوسف بن عيسى المالحي

مرام دخيل محمد العبداللهحنان عبدالعزيز عبيد النفيعي

نجالء عبدالله عبدالكريم العبدالكريمهديل حمد ناصر الوهيبي

بسمه احمد صالح احمد السلطانسارا عبدالرحمن إبراهيم الشويمي الجماز

ابتسام سالم طلع المطيرينوره عبدالعزيز فوزان المبارك

بيان احمد محمد الدغيرىفاطمه براك عبدالله البراك الدوسري

شهد عبدالرحمن صالح الحميدانيهياء محمد عبدالرحمن العريفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201615435201629

435201707435201739

435201772435201809

435201854435201903

435201955435202014

435202039435202058

435202061435202080

435202107435202160
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هناء الفي عمر الهجله المطيرينوره سليمان عبدالعزيز الباتلي

امل ناصر عبدالله الفهيدنوره ناصر عبدالعزيز ابانمى

أثير علي عامر البارقياضواء راشد سعد اليوسف

نوره عبدالعزيز فهد بن تميمضحى عبدالله عبدالله الحيدر

ساره عبدالرحمن ابراهيم آل محسنريم صالح عبدالله الرشود

غدير عبدالله محمد آل سلطان العمريمنال سليمان منصور الضبعان

بشائر ابراهيم صالح السحيبانيساره عبدالعزيز حمود الذييب

رزان عازب سعيد آل مسبلمي عمر بجاد هذلي الدلبحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202204435202248

435202299435202340

435202351435202384

435202469435202519

435202523435202573

435202577435202592

435202621435202636

435202645435202650
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم علي راضي العريفي العنزيوجدان عبيدالله جهاد البجيدي العنزي

خوله محمد سالم علي ال عبيد الشهريغاده محمد صالح الطاسان

وجدان الحميدي فالح القحطانينورة محمد سعود البرغش

لولوه احمد عبدالله الغيثوجدان سعيد فنيس القحطاني

تهاني سعد علي الشلوياثير احمد عبدالرحمن المرشد

اثير عبدالله عبدالرحمن السليمانبشاير عبدالوهاب فهد العقيل

نجالء صنهات بدر الدعجاني العتيبيفاطمة مراد محمد السقاف الهاشمي

مها محمد زيد ال محمودساره محمد عبدالرحمن العثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202708435202713

435202754435202838

435202970435203587

435203743435203750

435203762435203765

435203767435203768

435203869435204031

435925066435925254
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االسم :االسم : رناء سعد فالح الدوسرينجالء مسفر ناجم الدلبحي العتيبي

التخصص :التخصص : المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب : 435925336436203929
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمى خالد سليم الطحينيعلياء مضحي هالل السبيعي العنزي

غيداء عبدالله عبدالعزيز الزيدانرغد سيف حسن البيضاني الحربي

حصه ضيدان سعودهايف الفغمنوف محمد علي السويلم

هدى سعود محمد بن طالبمرام ناصر صالح الزهراني

معالي بندر سالم األسلمي الشمريسميه عسير عبدالله ال سالم الشهري

نجالء مطرف محمد العرجاني العجميفدى سليمان عبدالعزيز المهيلب

طرفه عبدالعزيز عبدالمحسن الضاحيغاليه سعود درمان المفقاعي

دانه ناصر عبدالعزيز الطحيح الحازميمشاعل حمود عايض العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433203227434200983

434201220434203264

434204033434204092

434925558435200002

435200274435200355

435200543435200606

435200850435200923

435200952435201058
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوف محمد فارس محمد الخضيريلينا محمد عبدالله العمير

نوف خالد فهد ابراهيم السويلماالء عطيه صويلح بني عبدالله المالكي

رغد عبدالعزيز عبدالله الدايلشهد ابراهيم سليمان الصبيح

شوق ماجد سعود المنيعيررغد ضعيان سعود عويتق العضيله المطيري

فاطمه حمد محمد هزازيروان سامي سعد الحرابي

افنان مصطفى عبده قاسمرغد مستور سعيد شتوي الشهراني

رهف فهد عبدالعزيز بن موزاناروى سعد بجاد العتيبي

االء مازن صالح زين الدين  موضي   سعود عبدالرحمن العياف ال مقرن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201133435201189

435201277435201437

435201677435201786

435201893435202028

435202176435202618

435202672435202770

435202893435202924

435202989435203629
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نهى عبدالعزيز عبدالرحمن السويداميره ابراهيم سليمان الحماد

نوره فهد حسن السلطانموضي زياد ناصر السعد

هيا محمد امان الناصرغاده صالح رفيد الحويان الشراري

نوف سعود ابن عصري الفدعاني العنزيمنيره محمد عبدالرحمن العامر

شهد محمد سعد السعيدانمشاعل سعود سليمان السياري

ريهام ناصر فهد اللهيمهند عبدالله صالح الضبيعي

غاده نبيل محمد العتميمرح صالح زايع آل معلل الغامدي

أروى مصطفي عبده قاسمهدى محمود جبر راضي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925053435925065

435925072435925389

435925644433202642

434201392434925422

434925466435200442

435200594435200683

435200694435202581

435202701435202771
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما محمد سعد العنقريعهد ابراهيم عبدالله الشتوي

جواهر انس محمد المالكنوف ناصر محمد آل مسلم

هيفاء فهد حمد القرينيروان عبدالله صالح العبدالله الحناكي

شوق سلطان سعيد الشهرانيلميا محمد ابراهيم بن سعد

المها مناع عبدالله ال الشلق العمريروان زبن تركي القصيري الحربي

هيفاء عبدالله حمود الربيعانشهد صالح عبدالله النفيسي

رغد احمد عبيد الجهنينوف فؤاد سعد بن جديد

لمياء سعد عبدالرحمن بن سعدىأثير صالح عبدالرحمن الشثري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925222435925359

431200481434201657

435200366435200415

435200541435200553

435200586435200781

435200831435200883

435201101435201488

435201553435201565
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد سليمان صالح الشبيليعبير احمد محمد المقرن

لمى فهد عبدالرحمن السيفاالء محمدبن عبدالعزيز العفيصان

نوره منصور محمد البالعأفراح صالح ابراهيم النفيسه

شهد عبدالله ناصر بن عمرانشهد محمد عبدالرحمن بن حقان

لمى عبدالحكيم عبدالله المدبلرحاب علي شايع ال عادي

لطيفة عبدالله ابراهيم المهيدبلطيفه عبدالعزيز محمد بن دخيل

وداد محمد عمر بالطيفازهار محمد يحي صواب

هند رميح محمد الرميحفوز زاهر  كوجان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201709435201752

435201873435201912

435201969435201983

435202208435202329

435202401435202587

435202705435202931

435203806435203853

435204463435925083
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لين فهد مشعل آل سعودغاده مزروع علي المزروع

روان سعود عمر الضرغامساره عواض عبدالعزيز العصيمي

حنان محمود علي يونسعبير احمد مبارك الماشي

رزان مرعي عتيق آل غرسان الغامديرناد عويد عبدالله الزغيبى

وجدان عبدالرحمن محمد بن صالح الرسينىمنار دخيل عبدالله الدخيل

بدور عوض مطلق الدريمي القحطانيشهد عبدالرحمن سليمان أبانمي

غادة غنام عبدالله الغنامروابي مشعل ابراهيم الشعالن

نجود محمد دخيل الله العبدلي المالكيباسمه سعد رشيد الكثيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةالمالية

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925182433203506

435200065435202370

435203753431200470

435200111435200325

435200480435200546

435200573435200645

435200948435200977

435201160435201290

٣٤١



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اثير سامي عبدالعزيز الشايعمنال يحي محمد عبدالرحمن بن الشيخ

روان محمد جوير الله ال مالحمنال محمد ابراهيم الخريجي

ليلى عبدالله جهز الرياحي البقميشهد سليمان ابراهيم العريفي

بناء سعيد عبدالله بني علي الشهرانيشهد عبدالرحمن محمد الزيادي

البتول عبدالعزيز علي المعاركشوق ناصر علي المحارب

هديل ابراهيم محمد الشعالنغدير حاتم أمين خياط

نجالء جمال صالح القرونينوف عبدالعزيز صالح الشدوخي

نوف مسعد علي الصيعريريمه عبدالمحسن عبدالله السماري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201378435201382

435201492435201526

435201566435201962

435202026435202157

435202179435202438

435202673435202676

435202709435202767

435202795435202920

٣٤٢
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره خالد عبدالكريم البكرساره سلطان مناحي العصيمي العتيبي

نجوان نضال عبدالحليم بكورريم عبدالله مزهر حديد

غيداء ابراهيم سليمان العنقريغنى خالد  الحوراني

دالل ذيب بجاد الفاضل القحطانيغيداء سليمان محمد الموسى

ريم فهد عبدالله حوالرنا عبدالرحمن عبدالله الدبيان

امجاد محمد عيد آل مريثع القحطانيايه محمد رشدي قمر

روان خالد حمد المغامسرقيه سعود جارالله السويداء

ساره فهد عثمان العثمانروان خالد محمد الفاضل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

االدارةاالدارة

نظم المعلومات االداريةاالدارة

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202967435203048

435204022435204402

435204425435925162

435925210435925473

435925809434202071

434925984435200124

435200265435200390

435200699435200791

٣٤٣
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مجد رثعان مطر األسلمي الشمريانفال محمد عبدالله الشيحه

تهاني عبدالله راشد السنيديوئام وليد ابراهيم الحميزي

موضي سامي ناصر العمرجوزاء سليمان سعد السريع

لمى براك احمد العصيميوالء محمد ابراهيم بن عبدالرحمن بن قعود

نجد محمد معجب الحامدنجود وائل عبد العزيز التويجري

رهف مصطفى  قناصافنان عبدالله محمد باداؤود

الهنوف عبدالله صالح عبدالله الشويعرامجاد سعيد مهنا سعد آل حنش

حنين عبد الله عبد الكريم السلومالعنود سعد منير السواط

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االداريةنظم المعلومات االدارية

التسويقنظم المعلومات االدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200980435201026

435201230435201327

435201627435201994

435202114435202175

435202877435203457

435203792435204514

435925079435925169

435925556434201241
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابتهال علي محمد القحطانيالجوهره وليد عيسى الجوهر

غدير عبدالرحمن فهد التويمنوره عبدالعزيز عمر العبداللطيف

افنان وليد فهد الدليميالجوهره فهد سعد المقرن

نوف محمد سعيد آل بن علي الغامديالعنود عبدالعزيز عثمان الخزمري الزهراني

وسن علي ابراهيم العقيليروان عمر عبدالرحيم باوزير

عبير عبدالله فرحان السبيعي العنزيالعنود محمد عبدالرحمن الحسين

لطيفه حمود ابراهيم النزههروان عبدالمجيد ابراهيم الجريسي

حصه عبدالعزيزبن حسين بن حمدانشوق محمد مستور الطويرقي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201450434203067

435200128435200165

435200337435200525

435200631435200639

435200656435201006

435201199435201241

435201246435201251

435201261435201298
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حصه طرخم عائض البغاشي الشهرانيريم مبارك عيسى العيسى

هياء إبراهيم راشد آل مغيرةلينا أحمد عبدالعزيز بن مبارك

نوره عماش عبدالهادي المفضلي الشمريايثار احمد صالح عبداللـه الكناني الزهراني

شهد عبدالله سعود الناجمافنان ضيف الله ناصر الرياعي الشهري

ارين ابراهيم صالح القباعهدى سعود محمد الصفار الدوسري

ندى عبدالله جمعان ال عيسى الغامديرشا نايف منيع العتيبي

دهناء بداح فهيد الخنفري القحطانيوجد عبدالرحمن محمد المسلم

حنان عبدالله ناصر اليحيىريم ابراهيم سليم البلوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201315435201340

435201352435201472

435201595435201991

435202149435202231

435202344435202435

435202474435202529

435202599435202836

435202892435202901

٣٤٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سلطان عيظة بن قربانهبه حسن عبه جي

بشاير سعيد صالح باعيشرههند احمد شيخ باجابر

رغد حسن  قاسمرانيا نبيل فهمي الشعبي

منيره ناصر حسين العسافالهنوف خالد محمد الصانع

حصه مطلق ناصر عبدالله العتيبيفهده عبدالرحمن عبدالله آل صالح

منيرة علي هادي البشريرهف سليمان محمد المفقاع العريفي

اشواق فائز حامد العمري الحربيساره خالد عبدالرحمن العقاب العريفي

مناهل صالح عبدالكريم اللحيدانفاطمه أحمد عوض آل عوض الزبيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435203631435203807

435203836435203837

435204393435204461

435925051435925125

435925176435925819

431202516432201023

432201810434201233

434201906434202379

٣٤٧
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غدير صالح مبارك الجنيحمها عبدالله سعيد ال حجي الدوسري

في سليمان عبدالعزيز الزكريعائشه ناصر علي أل عمودة الشهراني

نوره خالد سعد الخرجيالهنوف عبدالرحمن سليمان النشمي

ريم عبدالرحمن حمود الجديعنوره سعود عبدالعزيز الركيان

عهد فرج عبدالعزيز العريدينوره أحمد عبدالله السالم

بيادر عبدالعزيز محمد البدرسلطانه ناصر محمد الهاجري

شوق عبدالله ناصر ابوشنقمرام يوسف محمد العقيل

ساره فهد صالح الخميسنورا ماجد عبدالعزيز العياف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200068435200117

435200293435200341

435200364435200479

435200510435200829

435200981435201072

435201356435201463

435201580435201594

435201603435201696

٣٤٨
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيله صالح ابراهيم السياريغيداء راشد ابراهيم الراشد

نبيله حسن محمد ال المذيبه البارقياميره حمد ابراهيم الجمعه

منال عادل سعيد بن اسماعيل خانالعنود ناصر عثمان العبدالكريم

ندى محمد عبدالخالق ال قسقس الغامديساره حمدان محيل النفيعي

منيره محمد عبدالله السيارىانفال سعود موسى السويداء

خلود خالد عبدالله الشافيالهنوف عبدالله ناصر الشهيل

منيره سلطان حمد الماضيمجد منصور فهد الشعالن

وجدان مسلط عقاب الشيباني العتيبىالجوهره عمر عبدالله السديس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201802435201817

435201986435202003

435202010435202266

435202312435202330

435202379435202442

435202458435202579

435202585435202588

435202619435202675

٣٤٩



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمه بدر قبالن الدعجاني العتيبيامل صالح راشد الحصيني

امجاد صالح محمد صويلحساره سامي عبدالعزيز الشايع

لما سريع ناصر الحوطيهدى سلطان لفي الشاطري المطيري

مروه عدنان محمد الكميثيحصه عبدالمحسن ابراهيم القعيط

ندى خالد زيد الدعجاني العتيبينور عبداالله عبدالقادر زهرة

نهال عبدالله ناصر العجالندالل عبدالرحمن عبدالله التخيفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202703435202725

435203310435203744

435203755435203760

435203771435203798

435204398435925063

435925106436204517

٣٥٠



 

 

 
 
 
 
 

 
 

  األعمال إدارةكلية 
للعام ي لصيفلفصل ال المتوقع تخرجهن

 ه1439/1440الجامعي
 

  

٣٥١



1

 هيفاء محمد حامد موسى الظاهرىاالسم :

االقتصادالتخصص :

435202427رقم الطالب :

٣٥٢



 

 

 
 
 
 

 الصيدلةكلية 
  

٣٥٣



 

 

 
 
 

 الصيدلةكلية 
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٣٥٤



1

االسم :االسم :

االسم :

نوره علي مسلم المسلمرنا أحمد علي بانافع

سلمى محمد سليمان الجارد

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433200847434200395

434201696

٣٥٥



 

 

 

 
 
 

 الصيدلةكلية 
 ه1439/1440يللعام الجامعالفصل الثاني  خريجات

 
  

٣٥٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صابرين حمد سعد الشعيلوفاء سعد محمد اللويمي

صبا عبدالحميد يوسف المزروعروان عبدالله سعيد األحمري

مروه محمد محمد احمد الحربيأصاله محمد عبدالله بن كليب

خنساء ماهر مفضي السبيعي العنزيمروه محمد سليمان العسيكري الحربي

حنان بدر راشد ابوالعالءشهد عبدالله عبدالعزيز الحقيل

سديم سعيد احسين آل قيس القحطانيايمان موسى محسن النزر

شيخه خالد منصور البحيرياميره محمد عبيد العضياني العتيبي

اروى خالد محسن بن صويلحجواهر محسن صالح العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200636434200808

434201096434201645

434201741434202266

435200054435200058

435200096435200115

435200120435200187

435200190435200221

435200685435200816

٣٥٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد ناصر عبدالله الناصرهيا فهد عبدالعزيز المحارب

دالل طالل خليل الشمريمالك فهد مونس العبدلي العنزي

بدور زيد عبدالله الوثالنروان صالح عبدالعزيز المسعود

بشاير فراس محمد الرميانشاديه مساعد معيبد سليمان االمعيلي الحربي

نوره خليل عبداالله ال خليللمى طارق صالح العشيوي

حصه عبدالعزيز عمر العويساميره حمد محمد بن عجاج النهدي

منار محمد علي احمد ال حسن الغامديدانه عصام سعيد المزين

ديمه محمد تركي بن حميدساره ناصر ابراهيم المرشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200881435200886

435201005435201041

435201242435201344

435201441435201642

435201746435201780

435201824435201936

435201968435202121

435202254435202365

٣٥٨



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سديم ابراهيم عبدالله العريضريما فيصل ناصر آل عاطف القحطاني

رحاب الله عادل شعبان مرسى العزبأسماء مناحي محمد الشهراني

سجى بدر عبدالحميد بني جامعندى محمد زيدان حسن زيدان

الجوهرة وليد سعود ال سعودسارا ال جراح  سيتو

وسميه علي سعيد الصامطيهديل محمد مطر الحربي

نوره سعود عبد الله بن معيقلجيالن محمد عبدالله الغيث

هيا ابراهيم سعود التركيحنان خليل ابراهيم المانع

روان أحمد ذياب أبوزيدنوره عبدالعزيز عبدالله بن عيدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

علوم صيدليةعلوم صيدلية

دكتور صيدلةعلوم صيدلية

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202429435202630

435202906435203556

435203594435203930

435203931433203041

434200045434200129

434200136434200223

434200426434200441

434200448434200642

٣٥٩



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خلود نجم صالح العازمي العتيبيهال حمود عبد المحسن الخلف

منيره عبدالمجيد محمد العوميندى صالح عيظه بن مقيزح النهدي

غيداء ظافر عبدالله االحمرياشواق يوسف صالح اليوسف

سناء ابراهيم الحميدي الفدعاني العنزيريم عبدالرحمن عبدالمحسن السديري

عهود هادي علي بحارينورا سليمان محمد العرف

لما محمد حمد اليحيى الدوسريرند عبدالعزيز محمد التركي

امل سند حمود الخمعليلطيفه سعود عبد العزيز المسبحي

فاطمه عبدالله سعد ال جميلورد عاصم عبدالوهاب العيسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200660434200683

434200858434201032

434201452434201572

434201577434201611

434201695434201938

434201941434202116

434202147434202174

434202236434202298

٣٦٠



5

االسم :االسم :

االسم :

رنيم جعفر بشر الكريم الجهنيأشواق محمد خليفه العنزي

روان متعب مشعل محمد الشلهوب

التخصص :التخصص :

التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434202721434202742

434203313

٣٦١



 

 

 
 

 
 كلية العلوم الطبية التطبيقية

  

٣٦٢



 

 

 
 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٣٦٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اميره هاجد فيحان الذيابيروان سعد عثمان القصبي

الجوهره داود عبدالله الضبيعيلميس خلدون زهدي محاسن

نجد عبدالله عبدالرحمن العبدالرحمنإيمان مثعي محمد أبوقمزة

شهد محمد سعيد ال مخفور القرنينهله عبدالله ابراهيم اللحيدان

نوف بندر عبدالرحمن العثيمينربى عائض عطيه آل عطيه الغامدي

ريم منصور داحش عجارمغاده مساعد عبدالرحمن بن ناصر العمار

بسمه خالد عبدالله الغامديبشرى حسن محمد بيالني

فاطمه محمد سعد ال عبيد العمرياسيل صالح محمد باعبدالله

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201444434200380

434201801434202533

435200320435200358

435200891435201010

435201076435201444

435202296435202530

435203572435925817

434201586435200602

٣٦٤



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره قاسم محمد المزروعفاديه سعود جري الميزاني المطيري

امجاد عايض حبيب الرحيمي المطيريجواهر فضل حسين الهمامي

نوف محمد علي الحارثي القرنيساره عبدالله عبدالعزيز ال عثمان

رزان اكرم  عسكرالعنود خلف رحيل العنزي

بشرى عبد اللطيف عبدالعزيز الدلقاندانه صالح جريذي الذبياني الجهني

ريوف محيا قدهي زبن المطيريأنوار مجحود محمد البشيري الزهراني

امجاد سعد أحمد الزهيري القحطانيبهجه عبدالرحيم  يعقوب

العنود عبداللطيف عبدالعزيز الدلقانمنار عبدالله حمد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

علوم المختبرات االكلينيكيهالتغذية السريرية

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201078435201852

435202644435202671

435202819435202923

436204242432203223

433200046433200166

433200919434203408

434203705435200004

435200270435200692

٣٦٥



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حصه بندر تركي الغبيوي العتيبيروزانا حسن حمد الكويكبي الرويلي

لما عبدالملك عبدالله الروقيارا خالد عبدالمحسن الدخيل

مآثر عبد السالم محمد الجاويلما محمد مصطفى عز الدين

روان فريد محمد بن صليحالعنود عبدالخالق كدوان ال علي الغامدي

سحر ماجد عقيل ابوالسعودخوله فايز سليمان زيادي

انجود مشعل سعود بن منيعهديل عبدالعزيز محمد بن جاسر

سفانه فهيد حميدان المصطح المالقىشهد عماد ناصر ابراهيم الحميد

منار سليمان عبدالكريم العرفاسماء مسلم دغيمان المخلفي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200754435201195

435202443435202562

435203623434201624

435200443435200468

435200565435201657

435201934435202615

434200644434200728

434201600435200017

٣٦٦



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره عثمان علي الفريحنوره سويلم محمد الرويشد

رنا محمد مسلم الدهاسي العتيبيمنال عبدالعزيز ابرهيم العجاجي

اميره فريج هليل العمري الخالديامل عبدالعزيز سعد بن سويكت

ساره شاكر محمد الشاميابتهاج محمد حمود النفيعي

رلى خالد سليمان المعيوفاريج عساف سيف العساف

حنين عبدالعزيز علي ال حشرروان خالد محمد القب

لجين يحي مفلح القحطانياسماء نايف رفاعي عويض اللويحق المطيري

فتون نواف حمود المحيسنأثير خالد طليحان الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200033435200255

435201328435201751

435202245435202905

432201448434200295

434200337434200582

434201509434201730

434202085434202340

434202381434203053

٣٦٧



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رواء أحمد سعيد بالحارثلطيفة سعود ضحيان الضحيان

منار حمود ناصر الدسم القحطانيالهنوف منصور  احمد البلوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434203106434203746

434204029434204125

٣٦٨
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٣٦٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سمر هاني عوض ال مشايخ الشمرانيمها شقران فيحان بن خثيله

منال مسلط عائد النفيعيرنده محمد رضوان محمدعرفان عرفه

نوره عبدالرحمن عبدالله الدحيمساره رغدان زكي الوطبان

دالل مبارك عبدالله ابوظهيرعفاف الحميدي راشد المطيري

ساره حسن عبدالله القحطانينهى نبيل عبدالرحمن المانع

ابتهال عبدالله محمد باعبداللهريم سليمان عبدالرحمن الخليفي

ميمونه محمد عبدالله سيدي محمدحنين صالح عبدالله الدريبي

منى ثامر مطر العنزىساره حاضر يحي التوم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200004434203031

435200958435200993

436200023436200076

436200415436200566

436200768436200881

436200896436201052

436201208436201225

436201300436201314

٣٧٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد عبدالله حمد المزروعرهف سالم فهد السليمان

نوره حسين محمد العبيليمها هشام اسماعيل سمرقندي

ياسمين محمد عبدالله العسيرينوف عوض حسن الشمراني

ساره خالد عبدالرحمن العيدريم محمد ابراهيم المهنا

عبير عبده شوعي كعبيغاده صالح عبدالرحمن الحبيشي

ريم عبدالكريم عبدالله السليميرغد عماد عثمان الدخيل

وجدان خليل خلف العنزيمرام سعود عبدالعزيز المسعود

عبير شنين روجان العنزيخوله يحي ناصر قبطي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201426436201514

436201641436201667

436202018436202283

436202370436202394

436202397436202400

436202404436202422

436202429436203487

436203507436204164

٣٧١



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد أحمد فهد األحمدديمه صالح سليمان الراجحي

حصه فواز مشل برغش التمياطريم سعود مطلق القويعي

يارا محمد ناصر المرشدشذى حمد محمد المحمود

اسماء عبدالرحمن حمد الدعيجرهام سالم احمد مدهش

عبير محمد طه الشعالنشهد سلمان هليل الفقيه

ساره سعد محمد البنياننوره سليمان علي الرومي

هند حمد عبدالعزيز العجاجياالء نايف محسن الحكمي

اروى عبدالله علي الشقحاءطيف مطلق عبدالرحمن البخيتان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201254434201406

435200851435200854

435201202435201624

435202225435202298

436200277436200320

436200322436200354

436200392436200572

436200770436200931

٣٧٢



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اثير ابراهيم غفيلي العتيبيالعنود ابراهيم حمد العبدالعالي

امجاد سليمان ابراهيم القاسممنيره احمد ابراهيم التويجري

ايالف صالح عبدالله الشعالنالدانه عبدالعزيز ناصر الشثري

شادن فيصل عبدالعزيز آل فهيدريوف يوسف سليمان النفيسه

ملكه سيف فارس الدوسرينوره سعد عبدالله الماجد

منى فيصل بجد المطيرينائله عبدالرحمن عبدالله الخثالن

والء سعد سعيد الحارثيلينه سعيد عبدالله المشايخي

رسيل محمد غصن ال مباركنوف فاهد سعد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200981436201119

436201185436201372

436201416436201565

436201604436201613

436201724436201911

436201918436202098

436202146436202196

436202214436202407

٣٧٣



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره عبدالله محمد المطوعهنادي عبدالعزيز رشيد بن مجلي

رانيا عبدالكريم عبدالله بوقسداليا سعود لويزي الظفيري

نوره بندر عبدالرحمن المسعدالعنود محمد سعد المقري

منيره محمد عبدالله المغلوثهتون عبداللطيف بلقاسم الشهري

شهد وائل مصطفى احمد مصطفىمها عبدالعزيز عبدالله الغدير

ريما يوسف عبدالله السحيبانىفهده احمد ظاهر العنزي

مزنه متعب محمد المصلوخفرح ناصر غصين العاصمي

منيرة علي حمد العليانسارة عادل عبدالله الجديعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202420436202482

436202500436202655

436202726436202791

436202927436203094

436203209436203210

436203724436203778

436203977436925090

435201268436200039

٣٧٤



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أثير محمد ناصر بن جمعانميعاد سلمان بنيان المطيرى

منيره مشاري عبدالكريم الدخيللمياء عبدالرحمن محمد الزامل

الجوهره سعود دليل العتيبيشهد سعد صنيتان العنزي

منيره عبدالله علي الدغيمساره محمد سعد القحطاني

عليه زهير سالم الحارثيمشاعل أحمد محمد الشمراني

اثير حمود نزال العنزيليلى علي مهدي هزازي

رغد حاتم احمد عقيالنأمل سعيد أحمد األعرج

رهف محمد حمد الربيعانرهف علي محمد جباري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200088436200186

436200274436200325

436200414436200506

436200542436200657

436200758436200946

436201289436201354

436201378436201390

436201521436201542
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد محمد علي العثيمينرهف سلطان محمد الزايدي

ساره سعد عبدالرحمن بن عباداسيل محمد مساعد العصيمي

رهف عبدالله سعيد بني عليمنى كريم عبدالله الشمري

موضي احمد جابر طواشيغاليه سهيل عبدالله التويجري

اسيل سليمان علي العماريساره فهد يسلم بامحرز

ساره خالد عبدالوهاب احمدنوره يحي علي الجبر

أيمان محمد عريمان العنزينورة مهدي تركي السبيعي

ساره خالد سعد الجليداندالل مطر بركه المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201584436201896

436201917436201976

436202102436202143

436202149436202249

436202403436202484

436202529436202617

436202736436203566

436203659436203687
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ندى عابد سليمان المشوخيفاطمه حمد عبدالكريم المسلم

خلود فهد عبدالرحمن محمد العليقيشروق عوض صالح باواكد

نوره فايز محمد العتيقتماضر ثبيت سفر الشهراني

اماني محمد سعيد الشهرينوره بسام علي الطبيشي

مضاوي بندر زيد بن سليطينامل عايض موسى الكثيري

خلود سعود داود الدريويشفهده محمد غزاي المطيري

سوسن عبدالعزيز محمد البدرجهينه عبدالله الحميدي الجهني

هاجر عبيد مسفر القحطانيريناد محمد صالح العبودي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203704436203996

434203816435200626

435201470435201777

436200349436200560

436200661436200673

436200803436200994

436201202436201287

436201690436201718
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ازهار مبارك فنيس القحطانيفاطمه مسعود محمد بن مسيعيد

دعاء جالل فتح الرحمن محجوبمها عادل عثمان الفضيلي

نوره فهد ابراهيم العريفيرنا حامد حسن حويس كعبي

العنود فهد عوض المطيريساره عبدالله علي ال مسلم

غدير عبدالله منصور العجميرهف مشبب عبدالله االسمري

نوره صالح ابراهيم الخليفىهدى منصور ابراهيم الزامل

جمعه محسن محسن الحارثيامال سلطان محمد الحربي

فاتن فهد فالح العنزيامثال حزام عوض المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202056436202264

436202564436203214

435201415435203639

435203902436200067

436200078436200341

436200439436200504

436200707436200935

436201275436201325
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دالل صالح سليمان الحمادلمياء منيع حشيم المطيري

وفاء سالم ضيف الله السحيميلطيفه محمد عبدالرحمن المجراد

رغد منصور عبدالله بن بازربا محمد مسفر القحطاني

نوف سعد فهد بن سلمهشهد محمد يحي الغامدي

سالمه محسن طالب الحارثيساره مهند فهد العريني

فاطمه عبدالله سعيد الشهريهال راجح حمد القحطاني

امل حمد علي العجميروابي خالد محمد ال ساقان

افنان ايمن عبدالعزيز حجازيسماره عادل يحي باسكران

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201410436201414

436201457436201567

436201623436201639

436201670436201696

436202142436202181

436202292436202375

436202628436202785

436202913436202941
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره خالد عبدالرحمن الخالدينجوى عفتان حمود ضاحي

تغريد صالح ابراهيم الزياداصايل عبدالله حامد اللهيبي

غاده فيصل مفضي الجبيرمنيره عبدالله مانع التويم

شذى فواز ابراهيم العتيبيفلوه ابراهيم صقر العريفي

رهف عبدالعزيز محمد العبدالوهابرؤى عبدالله احمد الفيفي

مرام سمران دخيل المطيريامجاد طالل عبدالله المزيرعي

رنا عبدالله حمد السحيمبشرى علي عبدالله الزهراني

شيخه عبدالله عثمان العثمانمدى محمد علي الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عالج علل النطق والسمععلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203491434201507

436200001436200218

436200264436200266

436200499436200571

436200620436200626

436201094436201206

436201444436201489

436201496436201791
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أمل فهد منيخر الدوسريروابي عبدالله سعد الوقيفه

خوله محمد ظافر الشهريرناد ضيف  الله دخيل الله السلمي

نورا وليد محمد المهيدبريناد عبدالعزيز مشاري الدباس

رغد سعد ابراهيم الدهيشيمنيره عثمان محمد المنيع

مهر سلطان علي العتيبيمرام محمد ابراهيم العليوي

فيء ابراهيم علي الرشيدنوره عبدالله ثميل العنزي

وفاء سعد جبران القحطانيبشائر عبدالله عبدالله الشهري

ساميه حنس موسى الغبيوي العتيبيدالل نجيب احمد الدخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201846436201983

436202016436202041

436202215436202271

436202276436202558

436202576436202616

436202642436202650

436202714436204166

434201594435200417
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هاجر عبدالله عبدالعزيز الهاجريغيداء ظافر محمد عبدالله الحيد الشهري

ربى عبدالعزيز محمد المعمرمنيره خالد سعد الصالح

اروى خليل ابراهيم اليوسفارياف محمد خالد المقاطي العتيبي

البتول فهد علي الهنديغيداء عبدالعزيز محمد بن حسين

نوره احمد يوسف العمارشهد زياد سليمان المسلم

رغد عبدالغني عبدالرحمن المدنينهله يوسف عبدالعزيز الذياب

وفاء أحمد محمد بن سالمهرشا خالد منصور االزوري

لمى بدر محمد الراشدشادن سعد عبدالعزيز الطمره

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200658435201365

435201619435201756

435202869436200188

436200446436200565

436200939436201123

436201292436201467

436201550436201563

436201630436201642
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما علي حمدان الحمدانبسمه حامد سليم الغنامي

نوره ناصر يعقوب الرجيبسارة احمد مشبب القحطاني

غيداء سعود حماد الحمادمها عدنان احمد رفاعي

فاطم فارس عجاج العنزيمروه هاني محمد تطواني

نوره تركي عبدالله العقالءساره عبدالرحمن سليمان الحميدي

شهد طارق احمد الحارثيمشاعل فهد صالح الحميد

ساره شاكر فهد ابوخالدلمى انور راشد السلطان

نوف بدران عبدالرحمن العمرمريم سالم عوض العوبثاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الطبيعي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202015436202077

436202213436202389

436202545436202573

436202811436202907

436203449436203614

436203931435201009

435202805436200256

436200261436200355

٣٨٣



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مرام هيال سالم العنزيطرفه خالد عثمان الروكان

غدير حسن حمد الدوسريروان عيسى هزاع العتيبي

روى عبدالله حراب المطيرينجالء يحيى ناصر بن الشيخ

أديم محمد صياح العتيبيريم عبدالرحمن ابراهيم الرويتع

شهد خالد عبدالرحمن الملوحيهديل نايف محمد العتيبي

شهد سعد محمد بن حسينرغد ضيف  الله محمد الشهري

شهد مطلق محمد المطلقيارا عبدالله علي الحديثي

ريا عبداالله مطلق العبدلىمنيره سعد محمد الزامل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200382436200710

436200839436200919

436201091436201205

436201223436201230

436201365436202386

436202423436202424

436202479436202491

436202503436202523
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نجالء خالد محمد الجعفريلجين سعيد فازع القرني

امل محمد عبدالرحمن العبدالجبارامجاد عبدالرحمن محمد النعيم

ساره حمد سعيد السميري العتيبيفيريزيا عبدالرحمن علي الشمراني

العنود ولي هادي حكميمريم عماد صادق يوسف المحمد

مرام عمر عبدالله باشماخساره عبدالله ابراهيم العمهوج

فاطمه ابراهيم احمد الباشه الغامديالعنود سعود مدرهم الكثيري

لما فهد علي الصليهممجد عثمان ابراهيم النمير

أريج منصور احمد العسكرساره محمد ابراهيم السعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

دكتور البصرياتالعالج الوظيفي

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202563436202569

436202583436202797

436202881434201582

434203130435200196

435200236435200361

435200616435200934

435200955435201044

435201560435201640
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

آالء عبدالله ابراهيم الصياحيروعه الحميدي محصان الشالحي المطيري

حصه محمد سليمان المطرهيفاء يوسف حماد الشبيلي

بسمه صالح سعد الحراشي الدوسريروان عبدالرحمن محمد آل ناهض العمري

عائشة نايف محمد أبا الخيلأريج عدنان هاشم الهاشمي

نهال عبدالله محمد الخويطر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435202269435202317

435202642435202760

435202784435202822

435202852435202925

435202935
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 كلية التربية
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مروه أحمد قاسم البوشحنان عبدالله محمد الماجد

مريم عبد اللطيف حمد الناصرعنود احمد عطية الظاهر ال حمد

جواهر عبدالله جدي الحريولمنيره ابراهيم سعد الفوزان

دانيا عبدالله علي التميميغادة عبدالعزيز محمد الشعالن

مجد حسين مشوط المشاعبه السبيعيبشرى خالد سعيد الشيبه الجعيدي

الجوهره عبداالله سعد الصالحساره احمد عبدالله ابوعباة

ندى سعد مقبول العليانيريم عبدالله محمد ال فهيد

ريم ابراهيم منور الرحيمي المطيرينوره سويلم عبد الرحمن العازمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431202842435204400

433203238434200339

434200578434201167

434203127434925821

435200056435200648

435201371435201579

435201700435202016

435202102435202153
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منال ناصر شويط الشيباني العتيبيشهد محمد عبدالله بن دخيل

انفال عبدالكريم محمد الجاسرنجالء سعد علي القريني

جواهر ناصر سعود ال الشيخ الشهريمرام محمد دايل القرني

هوازن سعد ناصر العيسىوفاء سعد عبدالله آل حسين الحقباني

امجاد علي عبدالعزيز محمد الزيدمشاعل ذئب مفرح الشيباني العتيبي

دالل حمدي معدي المقاطي العتيبينجالء عبدالله شارع الدعجاني العتيبي

منيره خالد عبدالرحمن الشويشنوره محمد عبدالله الناصر

نهى مسعود دخيل الرحيليهند منصور محمد السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

أخصائي نفسيالدراسات االسالمية

أخصائي نفسيأخصائي نفسي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202209435202253

435202951435202954

435204062435925033

435925386430203883

433202278434200135

434202125435200331

435200372430921275

430922177431203715
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

امجاد خليف ثواب المطيريهيفاء محمد ناصر السبيعي

بيان عبدالعزيز عبدالله المطروديحنان محمد عبدالله الشيباني

غاده فهد حمد السنانيابتهال خالد مبارك ال حامد

امجاد غايب سعود الشيباني العتيبيمالك عبدالعزيز زيد بن خضير

وجدان احمد عوض الزهرانينوف علي حسن حمدان الزهراني

مها فراج ابراهيم القبانياثير سعود عبد العزيز التويم

فريده سعد شجاع الروقي العتيبينوره محمد سليمان العريفي

وعد سليمان رسل العاطفي القحطانيياسمين عساف حمود بطي الدعجاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ماقبل المرحلة االبتدائيةأخصائي نفسي

التربية الخاصةتعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةالتربية الخاصة - مسار االضطرابات السلوكية والتوحد

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431925184431923432

431925846431926016

430921042432925390

433202680433923003

433925097434200224

434200437434200848

434201481434201488

434202022434202240
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمياء سعد ناصر بن جافلاثير احمد فيصل الفهمي الزهراني

نوره ابراهيم عبد الله ال عبد اللهلولوه سعد عبدالله البريك

نوره عبدالله محمد عبدالله ابودهش الدوسريريم سعود علي جعولي

اشواق حمد علي بن هادي القحطانينوف مصيبيح مبروك البدراني الحربي

رهف ابراهيم عبدالله الدبيخيساره تركي عبدالله الحامد

العنود علي حسن ال محيا االحمريافنان عوض غالب العصيمي

هياء عبدالله محمد الجمعههديل محمد عفات السبيعي العنزي

لطيفه محمد عبدالله الحميداروى سعد عبدالله الجبرين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202245434202436

434203643434925730

435200223435200273

435200381435200451

435200466435200663

435200908435200957

435201388435201474

435201742435202244
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اميره ناصر سليمان بن هويملنوره عبدالله صالح سعد ابومعطي

ميمونة عمر موسى الحافظنوره ناصر مشبب العطوان الدوسري

مها صالح محمد السبرمشاعل ابراهيم ناصر عثمان العبدالله

هيا عبدالعزيز زيد العويرضيفهده ناصر سليمان السديري

نوره سعيد حسين المصلح القحطانيفاطمه عبدالله فواز العامري السبيعي

نادين راكان  الكفريايمان سالم مبارك بن سميدع

لمى عبدالعزيز عبدالرحمن الصالحأروى ابراهيم عبدالعزيز الفايز

ندى عبدالله راشد الغانماثير مهدي سعد ال يحمد العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202252435202402

435202410435202586

435202643435202711

435202797435202897

435202918435202927

435203841435204417

435925056435925209

435925242435925324
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره فهد محمد بن جريسعافيه منصور حسن الفيفي

روان جبران حامد علي دباره القحطانينجد صالح زيد الفراج

لمى راشد مبارك الضبي القرينيلمى عبدالله طه حميد

اشراق محمد سالم عونأسماء مقذل فايز العريني السبيعي

حنان سعد عبدالرحمن اللويميعبير ابراهيم محمد آل مزيد

بشرى مسفر فهد العضو القحطانيالهنوف علي ناصر القحطاني

هند ناصر فارس الخضيريشيماء احمد محمد الخضيري

ساره سعود درمان المفقاعيمالك غالب مروعي جعفري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الفنيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203861432203430

433201778434925816

435200247435201782

435202829435203820

434201110434202706

435200131432201511

433200049433200582

433202527433203239
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منال عبدالله عبدالرحمن الحقباني الدوسريوجدان سعيد سعد قذان الغامدي

شوق عبدالله محمد العقلاماني ابراهيم احمد الحسني الزهراني

نوره يوسف محمد بن عدوانوعد منصور محمد الفقيه

سمر محمد فرج السحمه القحطانيعبير ظافر مرعي العمري

منيره محمد عبد اللـه الذوادرهام جمال صالح الكثيري

مرام محيميد منوخ السبيعي العنزيعزيزه ملفي عمار الضبيطي المطيري

ندى هزاع محمد ظافر آل راجح القحطانينوف خالد عبدالعزيز المسفر

منيره محمد سلمان الشويبيهيله احمد عبدالرحمن الرشيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433203943433925367

434200676434201292

434201496434201592

434202358434202561

434203841434925090

434925259434925260

435200014435200040

435200114435200212
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سعيد علي سعيد هاديميعاد محمد علي العصيمي

لطيفه فهد عبدالله بن صالحندى محمد عايش المخلفي الحربي

ريم محمد راشد العاصمي القحطانيابتهال محمد حمد الدوخي

نوره احمد عبدالرحمن البارقيهديل ابراهيم محيا السعدوني المطيري

ساره أحمد صالح أبوحيمدكاتبه طالل صالح محجوب

امال محمد سعيد ال راحم عسيريالجوهرة محمد عبدالله البراهيم

لورا حوشان عبدالله الحوشانهيفاء مروعى على مغاوى

اروى أحمد عبدالرحمن محمد الدخيلسالمه زهير سالم القرني الحارثي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200251435200271

435200292435200374

435200470435200550

435200564435200580

435200682435200757

435200815435201037

435201181435201286

435201307435201411
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هدى ابراهيم سالم رفاده البلويغاده ابراهيم محمد الهاجري

ريم احمد علي باحبيلرفعه سعيد مقعد الفهري القحطاني

دالل محمد احمد القحطانيساره ابراهيم عبدالعزيز المنيع

جواهر محمد عبدالله آل حسنه الدوشانانوار صالح سمير القعياني المطيري

رهف موسى احمد آل عزان عسيريوفاء عبدالله ابراهيم اللحيدان

نوره منصور فهيد العجميبيان سليمان بليهيد الهجلة المطيري

حال محمد يوسف المباركنوره صالح علي الباحوث

حنان حمد زيد محمد العجبساره عيد عبدالله العلوي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201459435201524

435201600435201666

435201814435201950

435201992435202305

435202314435202424

435202431435202433

435202476435202502

435202520435202649
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نجود هليل صويلح زاكي العزيزي المطيريندى راشد محمد العامر

عائشة علي سالم باتيسمريم عبدالمنعم عمر قحمان

غاده عبدالرحمن ناصر فرحان آل سعودلمى عبدالله احمد الخنبشي

غنى محمد بشير  عرابيهديل صالح محمد الضلعان

بلقيس حسن جابر الفيفيغادة سلمان مقبل العلوي الحربي

حصه محمد عبدالرحمن الموسىشيخه ابراهيم محمد الكثيري

في راشد مطلق محمد القرينيدالل علي محمد المزيدي االكلبي

عائشه جبران يحيى حامظينوره عبدالرحمن سيف العبداللطيف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202655435202987

435203789435203797

435203834435204178

435204230435204525

435925205435925570

434201539435200278

435200608435201491

435202164435202183
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

افنان مبارك سالم باعبودهتون سعيد محمد ال بقيه

االء حامد سويد السبيعي العنزيسحاب عمير عبدالرحمن العمير

ساره فالح عبيسان العامري السبيعيالعنود متعب عمير الفراج

دالل عبدالله ابراهيم الحميدنجد فهد ناصر المعطش

جود سليمان عبدالرحمن المطروديامجاد سعد عبدالرحمن السعيد

سحر صالح عبدالرحمن آل مستورالعليانينوره نوفل عبدالله النوفل

غادة عبدالله حمد المقبلرحاب عويض رجاء البيضاني الحربي

حنان حسين محمد حميدزهره حسين عطيف الذروي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202473435204497

434203991434925041

435200371435201146

435201258435201568

435201805434925795

435200421435201416

435201844435202354

435202933435203835
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هتون ناصر راشد البرخيللولوه عبدالله محمد الحناكي

اريج سعد سعيد آل فاضل االسمريفتون ناصر راشد البرخيل

اثير سالم زايد السمي البقميالعنود سلطان منصور العصيمي العتيبي

في محمد مبارك الحقبانيمالك سعد ناصر التركي

بشرى ابراهيم سعد الدريسرنيم عبدالرحمن عبدالعزيز الفاضل

أسماء هالل رشيد السبيعي العنزيسماهر سعود سالم الرحيلي الحربي

ساره عواض جعيثن النفيعيبشرى فهد سعود آل رقيب التميمي

مرام محمد شافي الخامسي القحطانيسلمي حمود عاشق المريزيق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201238434202891

434202892435200159

435200877435200995

435202055435202558

435202930435202988

434203170434203176

435200704435200921

435201108435201583
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

هيفاء سليمان عبدالله القحطانيحصه عبدالله سالم البعيجان

شهد مروان احمد طعيمه الحربيرهف سعيد بخيت الفهمي الزهراني

ساره عبدالله صالح عليرغد صالح علي آل شطفان االسمري

نوره فهـــــد فيصـل ا ل فيصل القحطـاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435201853435201966

435202074435202130

435202144435203840

435925458
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره محمد سليمان بن عبدالواحدعزوة منيف مطر الغبيوي العتيبي

شيخه شافي سعيد القحطانيساره عبدالله عبدالكريم البريثن

مرام عايض محمد النفيعيوسميه فيحان فهد ال سيف الخامسي

روان سعد ناصر آل قبيل القرنيخلود محمد سالم ابو جماح

سحر عبد الله محمد الماجدنوف سعد سيف السيف

سلوى عيد حامد سليم الذيابي الحارثيفاتن عمر  الموسى

لمياء سيف منيف القحطانيلولوه عبد العزيز علي ابوحيمد

مناهل سعود عبدالعزيز بن هويملابرار علي محمد التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200057436201854

436202591436202866

433202658434200232

434202462434925322

435200987435202382

435204524435925511

435925593436200073

436200204436201045
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره علي سلمان التميميامتنان عبدالمحسن سيف السيف

نوره عبدالله محمد الحناكيالريم عبدالله عبدالكريم الخنيفر

جواهر محمد نايف الدويشروان محمد عمير الشهري

افنان سعود عقل الدويره الشمرياللؤلؤ عبدالله ابراهيم السعيد

قيرنساء عبده  قيرزيابتهال محمد احمد الغامدي

هدى محمد حسن بن دريهممنا   عبدالروف

ايمان اسماعيل امين الجريفياسماء عبدالله موسى الرويلي

غاده فهد محمد الوايليساره خالد سعود هذلول ال سعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

أخصائي نفسيالدراسات االسالمية

تعليم ماقبل المرحلة االبتدائيةتعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

تعليم ماقبل المرحلة االبتدائيةتعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201664436201909

436201928436202396

436202633436203549

435200597435203471

436201868436204189

436204273430921770

427921620428922924

429204689431201205
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود احمد صالح السويحأسماء محمد عبد الله المهنا

روابي عبدالعزيز محمد العدينيحصه طارق عبدالرحمن القعيد

شهد محمد حمد الحبيشيغاده حمد حمد الحميدي

عبير محمد سعد العيافجمانة عبدالرحمن علي عناب

غيداء محمد عبدالعزيز الشثريأثير فالح سعيد فالح ال قشيم

وداع حمود محمد السبيعي العنزيهنادي هندي فرحان شهاب المقاطي العتيبي

حصه شتوي محمد آل عاطف القحطانيهيفاء احمد علي الزهراني

سديم سعد سليمان الشثرينوره علي ابن مبارك ال سعد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200649434201148

434201258434201355

434201389434201414

434201793434202362

434203046434203252

434925183434925257

434925404434925840

435200024435200038

٤٠٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حنين عبدالعزيز ابراهيم العميريساره عبدالرحمن مشاري الدباس

رزان عبدالعزيز عبدالرحمن الحبروعد محمد معدي الدعجاني العتيبي

هاجر عبدالعزيزبن عبدالله الجبرحصه عبدالله سعود بن عشبان

مريم عبدالرحمن سعد الشلوىغيدا نايف خالد الدعجاني

مجد مخلد سلمان الدهاسي العتيبيجواهر سعيد جابر البعيير المري

ساره حاضر سليمان العريفيهيله فهد محمد المرشود

نوره شاكر سعد الكلثمي الشهرينوره محمد عبدالله السحمه القحطاني

رغد عبدالحافظ عبدالرحمن العبدالحافظنوره محمد سعد بن مقبل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200145435200463

435200649435200657

435200693435200710

435200811435200862

435200865435200890

435201050435201061

435201165435201188

435201227435201235

٤٠٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ربى مهدى صالح العمريسندس ناصر ابراهيم عبدالله العمران

رنا حجاب فالح المخلفيساره عمار ناصر الحقباني

مرام محمد عبدالله القديريوصال عبدالله سعد الشاهين

غيداء سعد ابراهيم المقبلاسماء محمد علي الزهراني

اريج ابراهيم عبدالله الخريجىغيداء ابراهيم عبدالله العبداني

نوره عبدالله حمد ال حميديننوره محمد شائع الخريب

منى فهد عبدالرحمن الشبيبيغاده سليمان محمد الحصان

منال محمد حسن معيدينجالء محمد علي اليوسف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201306435201505

435201582435201623

435201711435201713

435201795435201894

435201910435201914

435201937435201974

435202072435202126

435202547435202682

٤٠٧



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشرى عبدالله اسماعيل كعبيخلود خالد عيظه الخزمري الزهراني

الهنوف محمد ناصر اليمنيشهد ابراهيم عبدالعزيز الهريش

حنين احمد عبدالكريم باحميددانه جمال الدين  زغلوله

أالء ناصر محمد الرحالصفاء علي عبدالله المهندس

هيفاء عبدالرحمن عبدالله المونسيمنى صالح حسن علي لحمدي

لمياء احمد محمد المرشدروان حمد ابراهيم القدير

انوار منصور حميد الكريتي الحربيمنيره عبدالعزيز حسن ابا الروس القريني

نوف فيصل عبدالعزيز الجويرغيداء سعد ابراهيم المقبل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202812435202856

435202863435203306

435203632435203858

435203885435204392

435204488435204537

435925016435925035

435925055435925267

435925277435925348

٤٠٨



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم عكاش مزعل السبيعي العنزيشهد ابراهيم خليفه الكنهل

اثير سعيد خليف العنزيتهاني عساف سيف الدوسري

مشاعل مشعل مسعد الشيبانياثير بنيدر حمد العتيبي

رزان احمد عبدالله الشهريشهد ابراهيم محمد المفلح

هدى عبدالله فهد القحطانيحنان العماني مذكر القحطاني

رزان فيصل ذعار الحربيخوله خالد عبيد العتيبي

لمى فهد عبدالله الفهدفاطمه فهد سعد الدوسري

اسرار ناهض مفرح البقميحنين علي احمد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925521435925608

435925621436200031

436200074436200155

436200314436200405

436200523436200590

436200702436200831

436200879436200945

436200949436200952

٤٠٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشرى محمد صالح أباالخيلانوار فيصل مسعود العتيبي

نورا خالد ناصر السلومعاليه عبدالرحمن عبدالعالي المطيري

البندري مقذل سفر المطيرياثير سعيد محمد القحطاني

مرام عبدالله محمد القرنيامل محمد دليم القحطاني

ساره سعد مسفر القحطانيشهد محمد عبدالله السبيعي

هياء عبدالرحمن حسن ال عبدالعزيزخلود مبارك مثل القحطاني

ندى احمد محمد مكيعهد ناصر حصن العتيبي

سوسن علي عبدالعزيز الحنايارهام عبدالله محمد الرزقان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200971436201062

436201087436201195

436201435436201453

436201466436201492

436201501436201522

436201554436201558

436201653436201659

436201693436201795

٤١٠



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ندى عبدالعزيز محمد الرحمهلولوه ثنيان سعيد العتيبي

عبير صالح علي العقالءريم عيد عبدالرحمن الشلوي

نوف جمعان عوض الحافيريم عبدالكريم عمر الخراشي

اثير عبدالله خالد الجوفانمالك عبدالعزيز سعود العتيبي

ندى حمود مصلح القرنيساره نجيب عبدالله الغريري

عبير علي عبدالرحمن ال عاطف القحطانيالعنود تركي عثمان آل عثمان

ايمان عواد حمدان العنزيبشرى عبدالرحمن محمد العقيل

حنين عبدالعزيز محمد الشهرانيآالء احمد عبدالعزيز اليحيى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201824436201852

436201987436202204

436202342436202555

436202830436202931

436203846436925126

436925253437204276

432201945432202013

432925217432925425

٤١١
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صيته عبدالله عبدالعزيز المعمرمها محمد عبدالرحمن ال الشيخ

دالل عبدالله سليمان بن االميرلمى سلطان عبدالعزيز العمار

ريم عبدالله عبدالرحمن بن حمد الحسيننوره عبدالرحمن محمد الدواس

ابتهال عبدالله احمد باداودسما سليمان براهيم البديوي

ربى غرم الله محمد جبار ال جبار الغامديدينا ابراهيم سعد الزكري

فاطمه حسن محمد القرنيرغد حامد قبل الزايدي

افنان محمد حمد الحميداني القحطانيرنا دخيل عبد الله الجديد

نوره محمد سعد المنصوفاثير عمر عبدالله بن نويعم
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لمى عبدالرحمن فهد العجميمها حسين عبدالله الدامر

روان صالح علي الجديعينجالء سعد دبيان الحمالي القحطاني

ساره حسن محمد بن شامانحنان تركي حويشي الظفيري

فئ ابراهيم فهد الدحيمأماني عبدالهادي تركي حامد العقيلي المطيري

منال سفر مريع ال بودبيل القحطانيامل عبدالله دخيل الله المطيري

اريج محمد رسالن المصريسراب سالم محمد الوشيقر

لمياء سعد خليف الصقار العنزيحصه فهيد حمد العيوني

منار مشعل محمد العوفي الحربيرنا مسفر سعيد العاطفي القحطاني
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بدور ناصر صالح المهلكي المطيريأشواق يحيى عبدالله الوادعي

عبير مساعد تركي المرزوقي البقميشهد سعد مسفر الرمضاني البقمي

وجدان عبدالعزيز سعد الصراميعهد محمد بديع القريني

بسمه خالد ابراهيم المنصوراشواق عبدالحفيظ عبدالكريم العبداللطيف

روان محمد عايض محمد ال حسان الشمرانيشهد خالد محمد الصيخان

بدور وليد عبدالله الشهيليعبير محمد زامل الزامل

بشاير عبدالرحمن عبدالله المطلقبدور مساعد عبدالعزيز السليمان

هيفاء متعب سالم الفحيماني الحويطيهياء جلوي سعد محمد الحبابي القحطاني
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فرح محمد بصيص السويطينوادر غازي فيحان الشيباني

بسمه عدنان علي سراجنوال يوسف عبدالعزيز بن يوسف اليوسف

منيره خالد عبدالعزيز العدوانأفراح عبدالله عابد المشرافي المطيري

لطيفه عادل محمد بن بريهافنان عبد الله بركات باوزير

مشاعل سفر نايف الشاطري المطيريرهف احمد فهد رايزه

رغد نوار شجاع الرحماني البقميمرام عبدالله عبدالمحسن التركي

شهد فهد سيف الشبويغاده محمد عبدالرحمن الثنيان

االء عبدالله حمود المقبلهاجر عبدالقادر محمد عزي
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سالمه مبخوت عيظه الدحبول النهديحصه ادريس محمد الزامل

رحاب محمد زيد الملعبي المطيريالهنوف عبدالله ابراهيم القعيضب

نهى تركي  محمد العمريمرام احمد مبروك الحريري الزهراني

فتون سلطان سليمان السلطانابتهال سعيد ابن سالم آل سعد الغامدي

نوف محمد عبدالله بن ثنيانسميه عبدالرحمن محمد المزروع

ود بندر صالح بن ريحانلمى سليمان حمد الهديان

منال سليمان صالح المرشدحنان صالح دخيل الله المطيري

امل ماجد عبدالله الفرجمنيره سعد خزيم السهلي
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أريج فيصل عمر المصلوخجوهره فهد عبدالله الغيثار

وئام عبدالله عبدالرحمن الشهريرحاب ابراهيم عبدالله التميمي

هياء عبدالله عبدالعزيز العيداندالل عبدالعزيز فهد العتيبي

ريم فهد عبدالعزيز السليمالبندري كتاب حمدان الشيباني

جواهر فالح عبيد العتيبيندى فهد ناصر السدر

جميله فواز ابراهيم العتيبيالجوهره سعود حمد الشيباني

زينب عباس عبد الله عليوهند حازم محمد السيد

نوار محمد علي الحسنيأريج عبدالرحيم محمد الشهراني
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نوره محمد يحيى ابراهيم مصلحفاطمة مهدي ابراهيم فقيه

لولوه طارق عبدالرحمن الصمعانيهيفا محمد عسل آل عبود القحطاني

بشائر عبدالله منيس الشهرانيوالء احمد عبدالعزيز الفريح

هديل ابراهيم حمود المشوحساره سعد عبدالله الشايقي

لينا ماجد محمد بن حزيمامجاد سافر خلف السالمي

شذى موسى محمد التركيحياه عبدالعليم عبدالكريم الزيد

هبه عبدالعزيز عبدالله الجبرالطاف خالد عبدالرحمن الموسى

نوره محمد عبدالرحمن العجالنشروق سليمان محمد الشبرمي
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عفاف عبدالله عوض الشهريسارة عبد الله محمد الفرحان

منيره سعود عبدالله الملحمساره محمد عبدالعزيز اليمني

منيره صالح محمد الرويتعميمونه مساعد عبدالله العبدالمنعم

بشرى عبدالرحمن سعد بن عنيقاروى علي احمد آل بشير الزهراني

غاده عبدالله سعد الجاسرأصايل مسفر  سعيد  القحطاني

جواهر محماس سعيد ال صمعان ال رشيدهدى خلف علي العمري الخالدي

ابتسام علي سالم الفعر الغامديسمر احمد محمد االحمري

نور ابراهيم خلوفه آل فرحان الغامديسهام عبد الرحمن صالح الغضيه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

القراءاتالقراءات

التربية الخاصةالقراءات

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436204098436204185

435202188436203530

436203934435201635

435201866435202609

435202631435202801

435204338435204341

435204345435204347

435204349435204350

٤١٩



18

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم محمد ابراهيم بن هزاعمناهل عبدالرحمن سعد السكران

ديمه محمد ناصر القحطانيعايشة جابر عيسى مباركي

غاده عبدالله مفلح الشريفنجود عبدالله ماضي الربيعان

شادن علي محمد العجالنفاطمه حمد راشد الدوسري

العنود بندر عبدالرحمن الشدوخيشذى عبدالرحمن محمد الخميري

بيان عبدالله سالم الخشرمي الشهريريم فهد عبدالله المسعود

مشاعل عبدالله محمد سعفه الزهرانيرغد مسفر علي ال مسعد الشمراني

امل ناصر عبدالله الشائعهيا محمد سعد الحمدي
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435201132435202580

435203151435925068

٤٢٠



19

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره ناصر محمد الرحمهريم احمد عبدالرحمن الطويل

هياء عبدالله عيد الرشيدوجدان هندي محمد القرني

رزان ياسر مثيب الحربيجمالء منيف سالم القحطاني

غادة نايف صنت الحربيمنتهى عبدالعزيز عبدالله الحماد

هنوف جبران محمد آل ساكبريهام ناصر عبدالرحمن الجارالله

لمياء شجاع موسى المرواني الجهنيفاطمه صالح مسفر الدوسري

فاطمه علي سعيد آل مغني االحمرينوره سلمان مرزوق الذكري الحربي

دعد ناصر جعفر ال سعد القحطانيندى عبدالرحمن محمد الحماد
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436200125436200367

436200698436201270

436201482436201687

436202000436202120

436202147436202647

436202929434204049
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435201899435202866
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بسمه سرحان  مقبلنورا بندر عبدالله الرشيد

مرام عبدالرحمن محمد االحمرينجود محمد عايض آل سلطان العمري

انفال بدر صالح الهمالننجالء عجمي هويدي الشلوي

وجدان يحيى صغير مدخليريم مقبل مشخص المغيري العتيبي

عروب سعد سليمان العريفيافراح عبدالله عبدالمحسن القحطاني

شهد فهد ابراهيم التمامينوره عبدالله محمد العقيلي

رهف مطلق علي العتيبيهياء سعد محمد بن دحام

رغدا عبدالله علي الحوشانيسمر مناحي محمد الشريف
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره عبداإلله عبدالله الرزقانرغد سعيد محمد مشهور

شهد عبدالعزيز صالح المطلقمنيره سعد عبد العزيز الموسى

نوره فواز فوازالصندلي السبيعيرهف مشعان محمد الزيادي

أمل سالم فروان محمد آل فروان الغامديشهد عبدالرحمن عبدالله العمر

نوير شداد عبدالله العضيله المطيريحليمه عبدالحكيم سالم صالح

افراح كشيم علي القحطانيسدين ابراهيم عبدالعزيز الخرجي

شهد سليمان محمد القاضيوعد مطلق ابراهيم القباني

احالم سعد مطلق بن طوالهافنان عبدالله ابراهيم البكيري
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434200340434201006

435200662435201360

435202446435202809

435203788435925312
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

موضي عبدالله ابراهيم العصيميمرام محمد سليمان الدخيل

اشواق خالد خاتم العتيبيساره احمد عبدالعزيز بن مهنا

دالل سالم مبارك القحطانياشجان ناصر ربيع الربيع

ساره محمد عبدالرحمن العقيلياروى حسن عبدالكريم العمير

رزان جمال ابراهيم عسيريحنين فهد محمد القحيز

ساره ظافر علي القحطانيعائشة محمد فهد الدوسرى

موضي زبن حميد الشمري
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436200870436201127

436201141436201183

436201512436201948

436201960436202099

436202316436202535

436202622436203546
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 لمى سالم سعيد بامعيبداالسم :

علم النفسالتخصص :

435203895رقم الطالب :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره صالح عبدالله الماجدخوالء محمد حسن الشكره

ديما ابراهيم سعود التركيايثار علي عائض القرني

نجود مرزوق مطلق العتيبيساره عدنان احمد حابس

هديل خالد عبدالله السيففضه عبدالكريم العيط الحسني العنزي

في سعد محمد الديري الرويسساره ناصر مفرح ال منصور الشهري

وعد بدر راشد المانعأفنان محمد علي الشنيفي

غاده عبدالعزيز عبدالرحمن ال الشيخزهور عبدالله صالح الهديان

نورا سيد ظهير أحمدنوره فهد صالح النعيم
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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432200004432200046

432200202432200339

432200399432200509

432200678432200928

432201168432201328

432202278433200010

433200047433200052

433200053433200054
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وعد فهد محمد الدهالويوفاء فهيد حسن القرني

بسمه سلمان محمد الدغيثرهيفاء متلع شالح العتيبي

منيره خليفه عمر الغفيليرنيم حسين غويزي الحليفي العتيبي

سارة أحمد محمود الصديقيرحمه عبدالرحمن سعيد الزهيري الشهري

فلوه فيصل ناصر الحارثينجالء قطنان هليل العتيبي

روان فواز ابراهيم الغبيوي العتيبيسارا دخيل سليمان الدخيل

نورة سليمان صالح النجاشيرهف جالل عبدالرحمن التويجري

لينه محمد عمر زيتونيافنان سليمان عبدالله المطوع
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عواطف فهد فالح الدهمشي العنزينوف محمد معجب الحامد

هال ابراهيم محمد بن عسكرشذى حسين عطيه الدريبي الزهراني

روان عبدالله صالح اليحياعائشه خالد محمد الردادي

لطيفه فهد قاعد العنزيغادة ماهر انور محمد عبدالعزيز

مالك عبدالله مرزوق الهجلة المطيريياسمين محمد غرمان الجبيري الشهري

غاده عبدالرحمن عبدالعزيز الحمادريما أحمد محمد الفاضل

أمجاد حمد عبدالرحمن الباتليجواهر عثمان برجس العبدالكريم

نجود منصور ابراهيم المحاربيارا عبدالله مسهوج الهبداني العنزي
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غدير مزلوه حميدي السبيعي العنزيايمان عقيل عايض السبيعي العنزي

روان توفيق سليمان العبداللهمالك فهد رشيد العبودي

ابتسام عبد العزيز راشد العتيقرشا ثابت خليف السبيعي العنزي

جمانه موفق علي البيبيسارا خالد عبدالرحمن الخراشي

لميس ابراهيم عبد العزيز المزينيأسيل عصام أحمد أبو الفتوح الغنيمي

شيخه محمد دحيم المقاطياروى سليمان سليم النصيب

حصه عايض كليفيخ الشلويشهد عبدالله سعود المهيدب

مها سعيد مسفر الزهيري الزهرانيرزان عبدالله عبدالرحمن الظاهري
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نوت محمد سلمان السراحامجاد علي صالح اباالخيل

ندى منصور خميس دماساماني عبد الباقي نعيم الوريكاني السلمي

مالك شباب مقحم العصيمي العتيبيمنيره احمد محمد عبدالله المحسن

لولوه سامي عبدالرحمن التركيعبير عبدالعزيز عبدالله الهزاني

نهى صالح ابراهيم المنديلاريج سلمان محمد الراجح

عفاف عبيدالله شريدسالم اليابسي المطيريساره عبدالرحمن خالد الجبري

أريج عيسي سليمان الوهيبنوف سليمان رشيد البالع

نهى محمد مناع القطاناريج عبدالله علي العلوان
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التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433200929433200971

433200974433201069

433201085433201106

433201141433201173

433201175433201208

433201228433201271

433201307433201370

433201385433201429

٤٣٣



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عائشه ماهر مصطفي الصافيهاجر زايد معيض العتيبي

خلود حشيش قينان الوازعي البقميحنان عبدالله عثمان الدوسري

نوره محمد عبدالعزيز ابابطينريا محمد علي السحيباني

روان عبدالعزيز سعود البديعليان خالد محمد الطويل

خلود فضل حسن المخاريم الدوسريأريج عبدالرحمن براهيم األمان

ندى داود سعد بن داوداماني سعود علي العتيبي

مريم عادل عبدالرحمن باوزيرالبتول عبدالله علي السحيباني

دالل أحمد صالح الشقحاءغاده خالد صالح الهندي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201470433201591

433201601433201612

433201640433201647

433201674433201714

433201741433201747

433201758433201774

433201796433201799

433201912433201924

٤٣٤



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نورة عبدالمنعم علي الريسفاطمة ظافر محمد القرني

غيداء حسين عبدالله العواجيساره سعد عبدالرحمن السنيدي

نهى حمد عبدالعزيز الحميدالعنود علي ابراهيم المهيدب

روان عيسى زيد الغمالسساره سعد ابراهيم العنقري

ساره صالح أحمد العبودتسنيم سعد محمد االحمري

شعاع سعد محمد السياريريماء ابراهيم ثاقب العجاجي

نوال علي محمد المازني عسيرياريج اسماعيل سليمان السبيعي العنزي

ريم بدر عبدالسالم المسعودسهام نضال محمد حسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201990433201998

433202062433202094

433202102433202134

433202149433202154

433202258433202261

433202282433202329

433202373433202398

433202409433202479

٤٣٥



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

نور ابراهيم محمد السلطانمها صالح عبدالله الراجحي

دهناء سلطان حمد القحطانيبدور حسين عبدالرحمن بن سلمان

فاطمه سعد عوضه الدغابسه  الشمرانيغدير خالد سلطان الزهراني

تاال عمار عدنان القدوميرغد فواز منشر الظفيري

االء جاسم محمد الحربيحنين اسامة حسن الجفري

نجالء مساعد عبدالرحمن الصيخانخوله دائل عايض الشهراني

لطيفه محمد عبدالله الباتليمالك قاسم محمد العلوان

فاطمه محمد سلطان العلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433202488433202517

433202554433202677

433202759433203027

433203097433203279

433203284433203311

433203316433203319

433203327433203335

433203337

٤٣٦



 

 

 
 

 
 كلية طب األسنان

  

٤٣٧



 

 

 
 
 

 
 ة طب األسنانكلي

 ه1439/1440لعام الجامعيا خريجات
 

  

٤٣٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شذا هالل محمد الزهرانيروان سعيد عمر باطويل

عهود سليمان حمد الرشيدريا سعد عبدالعزيز المفلح

رهف حمدان ناصر بن حمدانشوق محمد عبدالله العليان

امتنان عبد الرحمن عبد العزيز الحسينرندا محمد عبدالعزيز الراجحي

أسماء علي عبدالله باقيسشفياء عبداللـه محمد الحمالي القحطاني

نوف علي صالح الضلعانلما أحمد عبد الله الكهالن

نوره محمد حمد الهطالنيريم خالد ناصر العساف

العنود عبدالعزيز حسن بن صفيانمالك محمد صالح الدويش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433200369433200452

433201399434200012

434200163434200195

434200268434200332

434200394434200417

434200422434200439

434200444434200516

434200523434200591

٤٣٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسماء موسى محمد شريم التميمينوف سلوم عبدالله السلوم

روان عبد الله براهيم المبرزفاطمه سعد رشيد الرويس

منال عيدان ابن عبدالله ابن صحفان الكناني الزهرابيان محمد جوير الله ال مالح

شوق عبدالله محمد جريسرانيا دخيل ضاوي الضويفري المطيري

ساره عبد الله عبد الرحمن السويدغدير عبدالله نجر الصقر العتيبي

العنود عبدالله بليه ال قير القحطانيساره سعد عبدالله الزهراني

رنا محمد بالل محمود بركههيا عبدالرحمن محمد الصعيري

نوف فواز حمد الفوازنهى عبدالرحمن عبدالله الكنهل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200641434200652

434200668434200698

434200750434200756

434200809434200842

434200869434200968

434200994434201106

434201109434201121

434201232434201287

٤٤٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمياء محمد عبدالله الحميضيريم منصور عبد الله المعيذر

ايثار حسن علي أبوالحسنلجين سعيد محمد محي

ساره حمد خلف الخلفنجالء مساعد محمد خزيم الخزيم

غيداء صالح فهد ال مشعانافنان محمد صالح الخزمري الزهراني

مها ابراهيم علي الحمدانارم عبدالله عبدالرحمن اليحيى

هياء مساعد عبدالعزيز الوعالنرنا محمد عبدالرحمن الدايل

امجاد علي سعيد ابوراسريم جمال الحسن الحفظي

سديم سعد ذعار القحطانيروان فهد ابراهيم السيف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201315434201484

434201526434201564

434201641434201646

434201654434201712

434201803434201840

434201868434201921

434202036434202049

434202225434202388

٤٤١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شذى حمد أحمد الفراجسهيله محسن سهبل باسهيل

رنا وليد علي السبعانشهد محمد احمد الكلثومي الشهري

ايمان عماد صادق يوسف المحمدخلود مفرح عبد الله العبدلي المالكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202441434202537

434202557434202567

434202738434203167

٤٤٢



 

 

 
 

 اللغات والترجمةكلية 
 

 
  

٤٤٣



 

 

 
 
 

 اللغات والترجمةكلية 
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٤٤٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ربيعه عبدالباقي نعيم السلمياالء محمد عبداللطيف العصيمي

ميعاد معيش محمد العمريهال احمد ناصر المتعب

وفاء احمد سليمان العبدالرحيمنوره سلطان ضيف  الله الربيعان

عفاف عبدالله محمد المسندفلوة عبيد بريك العصيمي العتيبي

نورس ناصر عبدالعزيز بن محاربسمر ابراهيم صالح بن ربيع

حفصة حجاج حسن العوبثانيسديم حماد عبدالله الحماد

هيا عبدالرحمن محمد المرشدالعنود محمد ناصر الحميدي

اثير شيخ محمد باحميدلينه احمد حسام محمد خير الدين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغه انجليزيهلغه انجليزيه

اللغة الفرنسية والترجمةلغه انجليزيه

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430202801430920935

431925832431200731

431201773432203452

433200510433200685

433200777433201055

433201509433201599

433201829433202683

433203224433925228

٤٤٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

روان نايف عبيدالله الحصينسحر نواف جدي المرشدي العتيبي

رزان سعد محمد المسيندشذى محمد عبدالعزيز الخثالن

بتول فهد عبدالعزيز العريني السبيعيساره سعد محمد السيف

مدى محمد نايف النفيعي العتيبينوره علي محمد العواد

مها حمد خليفه المهناءنجالء عبد الله محمد الصقيعان

منيره عبدالعزيز عبدالله المنيعنجود فهد ناصر الراجح العنقري

شهد احمد عبدالرحمن العمارخلود خالد باجد الشاطري المطيري

ناديه علي احمد  البارقيرغده عصام يوسف الدسوقي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433925491434200432

434200483434200584

434200656434200948

434200999434201205

434201442434201474

434201492434202318

434202511434203050

434204016434925168

٤٤٦



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اريج فهد خالد العتيبينجالء عبدالله عبدالعزيز الهدهود

مرام شينان سعيد آل زاهر الشهريهاجر حزام حسين العجمي

هياء فوزان حمد المشرفدينا فهد محمد الراشد

أفنان ناصر راشد أبو صالحشهد شمالن محمد العنزي

ود علي جبرين الجبرينالهنوف ابراهيم عبدالرحمن بن منيع

ساره فهد ناصر الشهيلالهام محمد سليمان حوكه علي

مزنه فراج محمد الكعبي العمريرهف جار الله محمد الغماس

غاده عبدالله رشيد الرشيدغاده طارق محمد الثويني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431920303431925426

431925474433201155

433201351433201869

433201893433202039

433202560433203485

433925511433925590

434200116434200179

434200183434200231

٤٤٧



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وجدان شاكر علي آل صعبان الغامديشهد عبدالله محمد الضيدان

ساره تركي ابراهيم الحسني العنزينوره بدر عبدالله المديهش

نوره محمد عبدالله المنيعمشاعل عبدالله عبدالرحمن العيفان

غيداء عبدالرحمن ابراهيم بن سلومامل عبدالرحمن سعد المحمود

منال محمد علي ال روق القحطانيخلود سعد عبدالله العريفي

منى محمد مهيزع المهيزعبثينه وليد عبد الرحمن الحمدان

نوف سليمان محمد اليوسفجمانه عبدالله ناصر النشمي العتيبي

ساره محمد عبدالرحمن بن سحمانهديل مبارك علي آل بيصاع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200379434200456

434200464434200487

434200596434200606

434200841434200884

434200915434200980

434201063434201091

434201107434201338

434201359434201362

٤٤٨



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خلود خالد ابراهيم الهزاعهياء عبد الله شبنان آل عمار الدوسري

سارا صالح محمد السويداناسماء عبدالعزيز عبدالكريم الهويمل

هند محمد سليمان بن محمد الجبرينهيام عبدالله سعد الشافي

مغيظه سمار بشار المخلفي الحربياثير عبدالله سيف العريفي

نوف محمد عبدالله المطيرنوف منصور ابراهيم الحميدان

نجود يوسف محمد الحميدرهف خلف عبدالله العلوي الحربي

ريما سعود سيف العريفيبسمه احمد ابن محمد آل عبدالله الغامدي

شروق عاشور ضيف الله الخزمري الزهرانيالبتول عبدالرحمن عبدالعزيز المقرن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201694434201743

434201777434201808

434201827434201852

434201956434201996

434202151434202198

434202219434202254

434202334434202354

434202408434202446

٤٤٩



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

امتنان سعود عبدالعزيز الملحمفلوه محمد سعد الفراج العنزي

نورة حميد محمد الحميدمها عبدالرحمن ناصر الماضي

العنود عبدالرحمن محمد الناصرندى عبدالعزيز راشد بن متيعب

دالل كريم عبدالله آل جعفر الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434202449434202513

434203327434925037

434925136434925194

435200351

٤٥٠



 

 

 
 
 

اللغات والترجمةكلية   

 ه1439/1440للعام الجامعيالفصل الثاني  خريجات
 

  

٤٥١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عفاف ضيف الله مناحي الرزيني المطيريلمياء عبدالمحسن سليمان العوجان

نوف وليد عبدالله ال هليلشيخه حماد محمد الداوود

ندى ناصر صالح النشمي العتيبيوفاء صالح ناصر العريني

بشاير عقاب عتيق المقاطي العتيبيروابي خالد غائب الشدادي الحارثي

مريم عبدالله سعود السعودلميا سعود محمد الفوزان

نوره عبيد عماش العمري الحربيفاطمه علي سيدمحمد ساداتي الشنقيطي

لينا حمد عبدالله بن صعيباروى محمد عبدالعزيز الرشيد

هيفاء سلمان سعود ال سعودروان محمد سعود الهالل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431925424432203162

433200509433200707

433201007433201860

434200100434200363

434200524434201660

434201858434202473

434202569434202769

434203235434203878

٤٥٢



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رزان ناصر عبدالله الحبيشيخلود سعود فهد القحطاني

هدى فالح بعيجان العرافه المطيريباشه مصلح مصلح الرشيد

نهى ناصر عبدالعزيز النجيمنجالء حمد عبدالعزيز الدايل

نوف سلمان علي محمد العقلسلمى عبدالعزيز ناصر الزومان

ساره عمران عبدالله العمرانشهد محمد عبدالله السماعيل

اريج عواض عبيدالله الحطابي الشلوينوره عبدالله عبدالعزيز الدهام

ريما عبدالرحمن فهد النعيمبشائر محمد فيحان الشيباني العتيبي

لطيفه عبدالعزيز عبدالرحمن المهناجميله تركي علي الصفيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200154435200469

435200719435200859

435201014435201070

435201442435201645

435201913435201980

435202129435202141

435202211435202387

435202496435202563

٤٥٣



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ايمان ابراهيم  احمدفاتن محمد صالح السحيباني

حصه عبدالرحمن عبدالعزيز السيارينجالء عبدالكريم محمد البريثن

فرح خالد عبدالله الناجمدانه عبدالكريم محمد الغيالن

بشرى احمد صالح الخليفروابي سلمان محمد خليف العلوي الحربي

ابتهاج صالح عبدالعزيز السويكتمشاعل سعد حسن الشمري

العنود عبدالعزيز ناصر الكثيريهيفاء ماجد صالح الجش

زهره سعد عبدالله آل حمران القحطانيرند احمد عبدالله الجنيدل

لبنى حمد سليمان القاضيحنان ثابت غياضه المستوري السلمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202872435203633

432200660432200669

432202374433201806

433201811433202041

433925255434200032

434200036434200069

434200931434200972

434201141434201266

٤٥٤



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشائر عبدالعزيز عبد الله الغامديمالك عبدالله سلطان بن ماضي

الجوهره صالح محمد المنيفابرار خالد هادي العمري

الهنوف ابراهيم سليمان الوهيبيمالك ذياب محمد الخنفري القحطاني

غيداء مرزوق عبدالله النفيعي العتيبيريم خالد محمد  عبدالله الدخيل

مها محمد صالح العجالنالهنوف ابراهيم محمد السليمي

نوره عبدالرحمن عبدالعزيز الدريهمرغد عبدالعزيز عبدالله الدعيج

ساره عبدالعزيز احمد زواويرنين محمد ناصر المكيحيلي السبيعي

شهد ناصر عبدالله بن عيدرفعه مسفر شافي السباعي الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202214434202382

434202724434202767

434925113434925159

434925467434925471

434925700434925710

435200021435200026

435200032435200098

435200136435200151

٤٥٥



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شروق ممدوح عبدالعزيز الرشيدهيفاء علي حمدان الحمدان

فاطمه سالم احمد الجابرينجالء محمد عبدالله المعجل

هند هذلول عبدالله الهذلولغاده خالد محمد بن خريف

العنود عبدالله فهيد الشامري العجميلينه سعد عبدالله البزيع الدوسري

انجود محمد حجيالن الحجيالنروان سعد جري الكريكر المطيري

هديل خالد زيد المشاري التميميانتصار حمد عبد العزيز القريني

منال صغير راشد آل دحيمنوره سعد عبدالعزيز الرشيد

انعام يعقوب علي العليروابي طالل حسن بالخيور

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200162435200183

435200201435200202

435200205435200208

435200232435200241

435200260435200375

435200408435200416

435200447435200476

435200598435200599

٤٥٦



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد عبدالله شباب الراجحي البقميريم سليمان سعد المطوع

ريناد عوض سعيد ال سكران القحطانيساره عبدالله عبدالرحمن النعمان

لجين محمد عبدالله النوفلرهف محمد سعد البريدي

حنين عبدالله محمد الدعجاني العتيبيخولة سعد سعود العريفي

غيداء محمد عبدالعزيز الزيراميره حمد سعد الموسى

روان عبدالله ابراهيم الدعيدعنوف محمد احمد المنصور

مشاعل محمد صالح الهزاعبشاير سعد سعيد المرزوقي

غاده خالد محمد المسيميريامل محمد عون ال مشاوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200772435200818

435200857435200899

435200926435200990

435201038435201074

435201093435201105

435201116435201130

435201144435201156

435201197435201210

٤٥٧



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منيره محمد جبرين الجبرينروان صقر سعد الدميخ

لمياء خالد عبدالعزيز بن عقيلشيخة صالح عبدالعزيز القعيط

شعاع عبدالرحمن يوسف النشمي العتيبينردين سعد حامد الراجحي

شهد عبدالله خالد العتيبيهديل فهد سعود العبداللطيف

نوره دخيل سعيد بني علي الشهرانيشهد خضر احمد الجندبي الزهراني

ريما عبدالله عبدالعزيز العجالننوره منصور ناصر بن جدعان

شادن نايف سرهيد حمدي الدلبحي العتيبيروان عبدالرحمن عبدالله الهدلق

منيره عبدالله ابراهيم الجدعاناصال مرعي محمد ال دعرم العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201234435201256

435201295435201297

435201380435201387

435201478435201484

435201498435201513

435201557435201571

435201610435201616

435201626435201651

٤٥٨



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم عبدالرحمن محمد السلطانهياء عبدالحكيم مساعد بن عفتان

منيره فيصل عيسى البحيراناشواق حسين عبدالله السريعي

شهد احمد عبدالله الحركانامل عبدالرحمن عثمان العريني

نوره محمد سعود بن دليمسارة عدنان حمد القاضي

ريما خالد عبدالله العثمانريم عبدالمنعم سليمان العبدالمنعم

هنادي ماجد عمار غازي العضياني العتيبيريناد خالد عبدالعزيز العميريني

روابي هزاع حنيف العاطفي القحطانيبشائر فهد راشد  زيد الدواس

نوف محمد عبدالله العريفيريم يحيى محمد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435201656435201676

435201728435201732

435201765435201981

435202008435202040

435202090435202095

435202123435202170

435202214435202220

435202255435202308

٤٥٩



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم خالد براهيم الحجيوجدان محمد احمد المزيد

روان براهيم ناصر الرشوديوالء علي مسفر محمد آل رشود

منيره سعود فهد النشمينوال حميد حمد الظويفري المطيري

رهف احمد صالح المحمدوعد خالد صالح الغيث

غاده ناصر سعد العتيقمها عبدالله عبدالعزيز الهويدي

نوف محمد ابراهيم راشد العمروهاجر عبدالله زيدعبدالله العزيري

اثير خالد مبارك المشحن الدوسريعبير محمد خالد اليمني

رغد عبدالله علي ملفينوره سالم محمد السلطان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202388435202421

435202423435202454

435202490435202492

435202505435202538

435202570435202695

435202750435202841

435202845435202849

435202928435202952

٤٦٠



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

لجين زيد محمد البتالمي عارف سعود المنيعير

نجد محمد حمد العايدريما محمد عبدالله الوابل

بنان محمد صالح الصالحيربى عثمان احمد العمودي

شروق احمد سعيد بايحيشذا فهد ربيع العتيبي

خلود خالد عبدالله الحميقانيجهينه احمد مرعي الكثيري

خلود عبدالله عثمان باجنيدشيخه طارق عبدالخالق الكثيري

شوق عادل محمد باجسير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435203279435203323

435203470435203487

435203511435203680

435203686435203796

435203804435203822

435203832435203866

435925372

٤٦١



 

 

 
 
 

 اللغات والترجمةكلية 
للعام  صيفيلفصل الل المتوقع تخرجهن

 ه1439/1440الجامعي
 

  

٤٦٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 خلود حمد عيد الشرمي القحطاني مها بكر براهيم الديحاني المطيري

 البندري سليمان محمد النغيمشي بشرى عبدالرحمن منصور الحميميدي

 لطيفه ابراهيم سليمان الموسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

434201016435200822

435201650435201901

435202414

٤٦٣



 

 

 

 
 كلية علوم الحاسب والمعلومات

 
 

  

٤٦٤



 

 

 
 
 
 

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٤٦٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اثير أيمن محمد يحي ال موسىمجد صالح خالد الرزيني المطيري

دالل منصور عبدالرحمن بن حمودغاده عبدالرحمن عبدالله الضلعان

لمى خالد عبدالله ال اسماعيلمنال خالد ناصر المطلق

ريما حمود محمد النويصرتهاني محمد سعد بن مسيعد

خلود مبارك حسين السهليمها عبدالعزيز عوض مسرع اليابسي المطيري

ديمه احمد عبدالرحمن العبدالعاليدنا خالد عبدالله بن ابراهيم بن سويدان

ساره عبدالله سعود العقيليرزان صالح عبدالله الخضير

نوره احمد محمد آل معيض العسيريرغد فهد عبد الرحمن الماجد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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وجدان عبدالعزيز علي الهزانينجالء خالد ابراهيم ابا الخيل
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الزهراء ماجد احمد الهويشريما خالد سليمان الحصيني

فهده فهد محمد السدحانرهف عبداالله عبدالعزيز العيبان

طرفه عبد الله علي الصبيشادن محمد عبدالله الحقباني الدوسري
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وفاء احمد صالح عبيد ال سالم الغامدينوف نافل ناهى العوني الحربي

افنان ربيع خميس البطاطيريم بندر سليمان محمد الحركان

مروه مروان عبدالهادي النورياميرة نهاد محمد سلطان

سمر مصطفى  فارسنور عبدالوهاب  الصطوف

هيا عبدالله  األحمدقمر محمد ياسر  السباعي

بدور ابراهيم عبدالله الراشدرجوه عبد الله درويش القرشي

غدي عبدالعزيز سليمان التويجريشذا مساعد مقبول الثبيتي

ساره جابر مقنع المشنوي الفيفيآمال فهد ابراهيم الداود
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ساره عبدالله محمد العصيمى العتيبىصفاء محمد سالمين علي

سحاب سليمان سعد الحميدمنيره عبدالله علي الجاسر

بشاير محمد سعد عبدالخالق المرطان الغامديهتاف حمد سليمان بن براهيم العيسى

هنوف سويلم حريبيش السميري العتيبيالجوهره عبدالرحمن حمد العواد

ريما محمد عبدالله محمد بن بداح السهليشدى متعب فالح الوثيري العنزي

لبنى عبدالله احمد السيففلوه توفيق عبدالعزيز الصالح

رفال حمد عبدالله الثاقبنوره حمد راشد أل طالب

افنان خالد احمد باسودانقوت متعب منير العضياني العتيبي
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نوره ناصر مشعل العونيمنى محمد عياد العازمي العتيبي

منيره احمد محمد الغامدىبدور خالد عبدالله بن سعيدان

الجوهره علي حمود الدخيلشهد صالح محمد الحميدان

فجر صالح سليمان البكيريساره حسن عبدالعزيز المهوس

نوره سعيد سعد آل وهيبه القحطانيهديل خلف فالح الجليدي الحربي

اروى احمد زيد آل مسعدالهنوف عبدالعزيزبن محمد بن سحيم

في احمد عبدالله العثمانحصة يوسف عبدالرحمن الزامل

هند عبد الله محمد الضفيان التميميليان عمر صالح الوابل
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لمى فهد عبدالله البكرمها محمد حسن آل طالب الفضلي

لمياء عبدالرحمن زويد الهجله المطيريالهام عبدالهادي علي آل لصنق العمري

خلود عبدالرحمن محمد قشيشرزان سعيد محمد القحطاني

شذى سليمان حمد الحاتماالء عبدالله محمد العبدالجبار

تهاني ابراهيم علي الغانمفهده منصور عبدالله الهديان

ميعاد سعد سعود الوعيري السلميفلوه ابراهيم عبدالرحمن المشعل

منيره سعد زيد الرزوقغاده فهدبن عبدالعزيز العجاجي
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كيان سعد مبارك آل ربحان الشهرانيعبير حسن سليمان الفيفي

رهف متعب عمر العفيصانزينه عايض حسن العاطفي القحطاني

ساره سعيد تركي الملهمنيره عبدالله محمد الراجح العنقري

فاطمة عمر محمد عليريم عبدالباسط عبدالله القرشي

حال عبدالهادي  ميرهليلى خالد محمد مطهر

عال محمد اديب  حجازيبتول عبدالقادر  عكام

امل فهد علي ال كزمانرنا محمد سعد مضيمه

اثير عبدالعزيز سعد عبدالله السيفايناس سعد مصلح آل بطيح الشمراني
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هتاف حمد ناصر المناعمالك مسعود محمد المسعود

الهنوف عبدالله محمد السعدانوسام عبدالعزيز حمد العربيد

شروق حمود مبارك الهويملي الحربيضحى علي محمد الجرعي العسيري

تهاني مفرح عيد الفريدي الحربيغدير منصور محمد الثاري

نوره مبارك عبدالرحمن مبارك ال عصفورساره ابراهيم محمد السيف

اريج محمد راشد الجش المطيرينورا أحمد حبيب العبداللطيف

نوره عبدالله محمد بن علي
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شذى أحمد حسن زينبي موكليياسمين عبدالله علي باخشوين

ندى علي عبد الله الوهيبيالبتول ابراهيم محمد المهنا

روال سعود عبدالعزيز الضويانشهد ماجد فهد بن دخيل

ريم عبدالله صالح المحيميدفاطمه كامل محمد شيخو

رند عبدالعزيز خالد الضويانريم صالح ناصر القميزي

ساره ابراهيم محمد الجهيميريما ماجد محمد بن نشوان

مناهل محمد عبدالله المهناءلولوه عبدالرحمن سليمان الشقير

بدور بدر ضيف  الله المطيريريانه سليمان عبدالله السعيد
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200104435201788

435201845435202227

436200024436200047

436200292436200303

436200324436200370

436200407436200793

436200930436201019

436201063436201155
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسيل محمد الحميدي الشايعمزنه فالح سعد الرشيد

لجين عبدالله حمد الخنيفرساره عبدالله عبدالرحمن الخراشي

رند أحمد عبدالله الحسوننوف محمد سعد البعيجان

في محمد صالح الرشيدنوير سعيد صنيتان المطيري

شهد عبدالعزيز عبدالله الحميديمنار عايض صالح المطيري

نوف عبدالرحمن حمد المقبلميعاد يزيد محمد عسيري

رؤى سليمان موسى شيخ العيدانجود فهد عبدالعزيز القفاري

غاليه سلمان مطرب المهلكي المطيريشيماء محمد علي قديري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201211436201347

436201541436201583

436201800436201923

436201998436202288

436202494436202565

436202620436202747

436202818436202926

436203991435200467
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره عمر سليمان ابو مريفه الغناميسحر أحمد عبدالعزيز التركي

رهف سلطان  خزمهنوره ايمن عبدالقادر يوسف شيبةالحمد

اسماء رشود حمد الرشودريم محمد خير  عزالدين

الهنوف منصور صالح العنقريغاده ناصر عبدالله العريض

اروى محمد حمد الفليجحصه ابراهيم عبدالرحمن السلطان

لولوه خالد محمد البشرديما عبدالعزيز محمد الرشيد

منيره داود فهد الداودغاده جمال محيل المطيري

هيله حمد عبدالله السلطانرناد عبدالرحمن محمد العليوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435200561435201490

435202861435204422

435204441436200022

436200113436200357

436200378436200451

436200487436200644

436200659436200732

436201042436201054
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ديما صالح راجح الراجحساره فهد ابراهيم الدويرج

مشاعل عبدالرحمن محمد العريفيشادن عادل عبدالعزيز السبيهين

شهد عبدالله محمد المهيزعساره فهد عبدالله بن عبيد

شهد عبدالعزيز عبدالله الزوماننوره حمد عبدالعزيز المنيف

ريم ابراهيم سعد بن دغيثررغد صالح جزاء الحارثي

فلوة عبدالعزيز عبدالرحمن السبيهينرهف محمد عبدالرحمن بن مرعبه

نوف عبدالرحمن حسين الصغيرفاطمه حسن حمود الكالس

أسيل محمد عبدالكريم المحيميدمها فهد عبدالله الدايل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201210436201250

436201301436201311

436201366436201525

436201562436201637

436201776436201874

436201897436201930

436202010436202025

436202031436202139
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما عبدالله سليمان القاضيريما احمد محمد الحسن

وسن عبدالله يحيى حيانسميه محمد سعود التميمي

ساره عمر عبدالعزيز السيفنوره عبدالله زيد التميمي

ساره عبدالعزيز سعود بن دحيمهتون عبدالرحمن عبدالعزيز الجدوع

رغد بندر محمد القاسمروان فالح رباح البيضاني الحربي

وفاء عيسى محمد القليطي الحربيربى ابراهيم حمد المغامس

رشا ممدوح حمدي العنزيهديل عبدالله محمد المرشد

هنادي عبدالله محمد العميرينيغدير مطير سالمه العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202241436202310

436202446436202541

436202872436203399

436204141436204298

435200485435201527

435201569435201706

436200841436201520

436202661434201127
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أثير إبراهيم مصلح السرحانيمها عبدالله سعيد التركي القحطاني

مشاعل علي فايز الحيزاء الشهرانيليلى سعد فيصل الراشد

رهف عبدالعزيز ناصر الغويرىنوره ناصر مسفر القحطاني

نور منصور أحمد المنجف السالميدينا سعود سليمان العبيد

نوره مهدي ابن سعد القحطانيافراح عبدالله ناصر الفراج

خاتمه احمد راوح حساننوره منصور عبدالله الشعيفي

هاله عاطف  الرفاعيماويه مروان عبدالعزيز االبراهيم

ندى ابراهيم راشد الراشدسميه عبدالله راشد السكران التميمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201249434201960

434203314435200173

435201148435201334

435201766435202186

435202517435202531

435202532435203890

435204408435204433

435925351436200134
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احال م صاطى منور المطيريهيفاء عبدالملك صالح الشثري

هتون عبدالرحمن عبدالله الجمهورندى سامي سليمان الهويش

لينه خالد محمد الجوعيريما غصاب سلمان بن منديل

ريم فالح رباح البيضاني الحربيروان علي عبدالله الشهري

لمى عبدالله صالح العقيلرزان عبدالله سعيد الشعالن الزهراني

هديل فهد ابراهيم التماميمشاعل فهد عبيد المقاطي

أبرار ابراهيم عبدالله الطشالنالعنود عبدالله مجدوع ال حميضه  الشهري

نوره خالد عبدالعزيز الخطيبخوله عبدالله عبدالرحمن اليابس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200867436201021

436201112436201120

436201227436201237

436201784434203118

435200091435200258

435200672435201069

435201084435201479

435201510435202552
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبير منصور  الهاديأماني عبدالله ابراهيم العجالن

ساره عبدالله محمد آل موسى التميميمروه محمد ايمن  صالحي االصبحي

رغد عبدالعزيز فهد الشديداليا مروان احمد الحميد

هال عبدالله عايض النتيفاتشهد جبر محمد الجبيري

صبا سلمان عبدالعزيز بن حاضرنوره ناصر جهز الحربي

نوره خالد جروان القحطانيربى نايف فرج العتيبي

غيداء سعد عمر الخراشيهال محمد حزام العتيبي

وفاء عبدالله رسالن العنزيسديم مرعي بركه الدرباس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435202626435204436

435204545435925522

435925922436200026

436200161436200443

436200760436201046

436201246436201258

436201367436201393

436201570436201778
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وجدان عبدالله محمد القحطانيناديه عبدالحميد عبدالرحمن آل الشيخ

غيداء عبدالله احمد الشدوخيهنادي عبدالعزيز ناصر الماضي

هياء ابراهيم عبدالله بن غيثوسن رياض عبده بهكلي

ساره سامي ناصر السعيدرغد سليمان عبدالعزيز الحديثي

اسماء طارق عبدالاله احمدمها جميل معوض المطيري

فاطمه محمد عوضه الشهرينهال يوسف عبدالعزيز الذياب

شهد محمد الهادي عمروعد محمد سعيد القحطاني

ريم حاتم احمد عقيالنساره موفق ابراهيم الصقير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201895436201922

436202050436202105

436202208436202248

436202487436202748

436202783436203235

436203390436203592

436203605436204004

434202660434202674
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيفاء عايش محمد عبداللهساره علي عمر بالطيف

اماني محمد فرحان العمري  الزهرانيرنا ناصر صالح الشمالني العنزي

منيره صالح محمد الحيدأريج يحي صالح المحمدي المالكي

رهف محمدبشار  السيدرغد حمد سليمان الصيخان

هيا عبدالرحمن عبدالله الشميسينور حسان  الموسى

ريم عمر صالح العبداللطيفحنان مساعد عبدالعزيز العتيق

ريم سعد عبدالله التميميدالل زيد عبدالعزيز الزيد

افنان مصلح فالح الرويليمها بشير عواض المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434203781434203800

435201427435201861

435202033435202513

435202544435204431

435204534436200096

436200102436200271

436200279436200587

436200734436201254

٤٨٤



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رناد عادل عبدالله الفوازلمياء محمد سعد العروان

ريما ابراهيم عبدالكريم القويفليحنين أحمد محمد العمرو

شيخه محمد حماد النتيفاتنجد عبدالعزيز عبدالرحمن اليوسف

شهد حسن سليمان االحيدبمها سعد عبدالعزيز الدحيم

ساره محمد عبدالله الحصانديمه منذر علي الزيد

شذى صالح عبدالله النفيسيريم بصيص زبار الشمري

افنان خالد عثمان ابوالوفا عمرناديه فتحي عبدالعزيز سليم

هند غازي حشاش العتيبيرغد خالد عبدالعزيز الحمدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201464436201532

436201688436201737

436201884436201927

436202083436202178

436202290436202756

436202825436202839

436203229436203281

436203607436203680

٤٨٥



12

أثير سعد سعود الرصيصاالسم :

 علوم الحاسب والمعلوماتالتخصص :

436204226رقم الطالب :

٤٨٦



 

 

 
 
 

 الحاسب والمعلومات علومكلية 
للعام ي صيففصل اللل المتوقع تخرجهن

 ه1439/1440الجامعي
 

  

٤٨٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 امجاد محمد مسفر الخثعمي بشائر محسن صالح العصيمي العتيبي

 شوق علي زيد المسلم عزيزة خالد عبدالله الدهيش

 ريم خالد علي بن صفيان ريم محمد ابراهيم العزاز

 لجين احمد عبدالله هزاع ريم فهد سعد الحقباني

 ريما سعد محمد المقرن غيداء محمد سليمان السناني

 نوره محمد عبدالمحسن السيف غاده غنايم عبدالله الغنايم

 اريج حسن سميحان العنزي نهى عبدالكريم مغرم الغامدي

 مرام خالد محمد العودان هال عبدالرحمن سعد العجالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434200743436200064

436200460436200709

436201151436201424

436201432436201461

436201972436202054

436202073436202260

436202546436202934

435202623436200913

٤٨٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 ساره رياض ابراهيم الهندي ريما عصام عبدالعزيز المهناء

 الهنوف ناصر عبدالله آل داوود هنا سعد محمد بن ماضي

 اروى حامد ابراهيم الغامدي غدير بنيدر وديان الحربي

 اسماء عبدالعاطي احمد مصطفى ريم بدر سعود الرشود

 رهف عبدالرحمن عبدان الحارثي ريم محمد براهيم الشيبان

 أميرة سعيد معجب الشهراني نوف محمد حمد بن صليح

 فلوه وصيل سعود المطيرى روان عبدالله عبدالرحمن الدهيشي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

 علوم الحاسب والمعلوماتتقنية المعلومات

 علوم الحاسب والمعلومات علوم الحاسب والمعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200927436201199

436201256436201259

436201605436202687

436202769436203228

436201892436202730

436925211435200103

436201362436201370

٤٨٩



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمريضكلية 
 
 

  

٤٩٠



 

 

 

 
 
 
 

 التمريضكلية 
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٤٩١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هديل قبيل عليوي السبيعي العنزيمرام سعد عبدالله الشلوي

شذى علي شجاع العذب الهاجريرموز عبدالله عبيد بن نهير

ساره زيد محمد الشويبيريم جاسم عويد العليان الشمري

جواهر سعد مسعود سعود القرفي البقميفاطمه علي عبدالله الشهري

بشرى ناصر عبدالله الزهرانيروان خالد محمد العثمان

رحمه سعد عبدالله ال عايش الشهرانيريهام ابراهيم سليمان البرناوي

هند عبيد حمود العصيميحال مصلح حوران العنزي

اروى صالح محمد السبيعي العنزيامالك حسين خضر العامر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432925354433200220

433200621433925186

433925544434200416

434201691434925482

435200721435200870

435201533435202483

435202830435203028

435203871435204161

٤٩٢



2

االسم :االسم :

االسم :

فاطمه خلوف حمود سالم محيميدالعنود احمد محمد السليم

حكيمه عبدالرحمن عمرو وارسامي

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435925464435925613

435925663

٤٩٣



 

 

 

 
 

 
 كلية التمريض

 ه1439/1440للعام الجامعيالفصل الثاني  خريجات
 

  

٤٩٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مها رديني علي محمدزهراء عمر احمد شحاذه

ساره عبدالهادي منير العجميهديل عبد الستار عبد الله شافي

حنان سراج  سعيدالبندري عبدالله أحمد ال طاهر االسمري

مشاعل عائش خلف آل عبيد الغامديمريم حسن محمد باصحيح

دانه رائد حسين النصارغاده مانع صالح المانع

يسرى شعيب عبدالرحمن الهوسهسحر احمد حسن باشماخ

اسمهان يحي غيثان العمرياثير موسى محمد بن جديد

لطيفه علي ناصر الغميزمها علي سعد الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433203386433203637

434203139434203587

434925608434925673

435200520435200592

435201880435203473

435203891436200080

436200259436200757

436200910436201386

٤٩٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

مزون محمد عبدالعزيز العثمانحنان ابراهيم عبدالله الخراشي

العنود ابراهيم سعد السيفامل احمد ابراهيم الشنيفي

اعتدال عبد علي  سرحانمشاعل عيد مشعل الحربي

ريما عبدالله سعد المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436201439436201666

436201734436202135

436202609436203938

436925119

٤٩٦



 

 

 

 
 

 كلية التمريض
للعام ي صيفال للفصل المتوقع تخرجهن

 ه1439/1440الجامعي
 

  

٤٩٧



1

االسم :االسم :  تهاني محمد سيف راوح آال عائش يوسف الجيزاني

التخصص :التخصص : تمريضتمريض عام

رقم الطالب :رقم الطالب : 430490134435203805

٤٩٨



 

 

 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

  

٤٩٩



 

 

 
 
 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٥٠٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مالك حسين محمد حكميالهنوف محمد عبدالرحمن الحمدان

نوف فياض ثميل السبيعي العنزيساره صالح عبدالرحمن المزيد

رنا ناصر محمد العريفيلمى احمد عبدالله البقيشي

اماني ناصر فارع الشالحي المطيرينوره هادي محمد الخنفري القحطاني

شهد نايف محمد الدعجاني العتيبيساره عبد الرحمن فهد الثويني

نوره علي عبدالرحمن العليلينه حمد مطلق الدوسري

مدى عبدالرحمن محمد العدوانمها حسن سعيد الحكمي الفيفي

نوره عبدالعزيز سعد البداحساره عبدالله سليمان الصقعبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433202464433202624

433203850434200026

434200261434200402

434201005434201146

434201200434201456

434201510434201630

434201655434201727

434201760434201970

٥٠١



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

الجازي مسلم فهيد الحرجي الدوسريهدى فايح عامر العصيمي العتيبي

بشائر عبد الرحمن محمد النتيفيندى محمد علي العلي

فاطمة سليمان صالح العسافلطيفه جابر احمد عواجي

هياء زايد حمدان المحيشيرجواهر خليف مناور الحربي

الخنساء مطلق رمضان السبيعي العنزيرحاب عبدالله سعيد باوزير

افنان عيد طراخم المرشدي العتيبيورده سعد علي القحطاني

ريوف عصام عبدالعزيز السعدونمها محمد احمد المحيسن

نوره فهد محمد ابن الشيخنجد سعد محمد بن عمر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434202025434202123

434202172434202427

434202430434202676

434202730434203343

434203838434925143

434925170434925203

434925225434925265

434925294434925442

٥٠٢



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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رهام محمد عبدالله الشعالنلما فهد راشد الفراج

ساره عبدالله رشيد الرشيدسارا فهد حمد العثيمين

اريج خالد عبدالعزيز الجميزيريما عصام شوكت العسالي

لطيفه عبدالرحمن محمد بن دخيلسلمى عبدالعزيز عبدالله بن محمد العميري

بدور مطلق حميدان السلمان الشمريغيداء خالد عثمان الركبان

منيره عبدالمحسن محمد السياريرزان محمد جابر فقيهي

حصه سعود عبدالعزيز الخراشيرلى سعد عبدالرحمن العمار

جواهر متعب ناصر الهزانينوره عبدالله سطام آل مغيرق العتيبي
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رغد محمد عبد الله المنصورعبير عيد صالح الروقي

بيداء عبدالله سليم الجهنيرنيم عبدالعزيز عبداللـه الخيال

منال ناصر علي الموسىاثير عبدالله علي الضويان

امجاد سعد محمد المريشدنجالء احمد عبدالله الحسيني

غاده ناصر صالح العمرانفاطمه عبدالرحمن سعد السلولي

هياء عبدالرحمن محمد اليوسفرغد حمد عبدالرحمن السالم

هيا عبدالعزيز ابراهيم الفوازنوره ناصر سليمان الحيدري

هيفاء عبدالله عبدالرحمن الصعبحنين ابراهيم محمد الزميع
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االسم :االسم :

ريناد محمد مطلق المفرجي العتيبيشادن عابد رده الطلحي

وفاء سعد حميد العازميمنيره عبدالله جمعان مبارك آل شلقان الدوسري

هنوف خالد عبود باسيفرنا حمد تركي التويجري

عبير زياد حمد المالح العتيبيالهنوف ناصر حسن الجريسي

روان علي سليمان العلي الخشيبانالجوهرة فهد عيسى المنيف

رزان عبدالله سعد العريفينجود سلمان عثمان العثمان

امل سعود ابراهيم الهيضلاميره عبدالعزيز محمد بن هدهود

روان فهد محمد الجبيرفاطمه عبدالرحمن محمد الوهيبي
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غدير خالد عبدالعزيز القرزعيريم محمد علي السحيباني

سارة عبدالكريم ابراهيم الحسينحنين سعود صالح الطريفي

فاطمه ابراهيم محمد النتيفينوره علي عوض الشاطري  المطيري

اضواء فهد حمود المطرفي العنزيمالك فرج ناصر العصيمي العتيبي

عائشه محمد يحي جابر الجابرينوره منصور عبدالله بن حسن

رنا مطلق عيضه العبدلي المالكياجياد ابراهيم صالح القناص

أثير يحيى احمد عطيفالجوهره محمد ابراهيم العجاجي

لجين وليد اسامه خليلاسماء سعود فهد الجميع
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منيره ناصر خالد القبالنروبى علي محمد بن سعيد

أميره سلمان سعود آل سعودريما جماز حسن الجماز

هديل سعود عبدالدائم الشاطري المطيرينوف عبدالله عبدالعزيز العسكر

افنان محمد عبده بقار مدخليهدى نزار محمد العمرو

رغد صالح علي الصويلحمشاعل فهد محمد بن معمر

أمل سالم عمر الخنبشيمناهل دغيم عقيل المخلفي الحربي

روان محمد عبدالرحمن السماريروان منصور فخري ابوصفيه الجهني

شذى صالح عبدالله العبيدلطيفه عمر عبدالله العميري
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هيفاء علي سليمان الفالجنوره خالد محمد االصقه

ساره فرحان عتيق السميري العتيبيرنا عبدالرحمن عبدالله التركي

نوف محيا ماثل المخلفي الحربيهند صالح عبدالرحمن النفيسه

بشرى عبداللطيف احمد السليمانرغد أحمد عبدالله الغدير

نجالء عبدالله سعيد العواشزالشهرانياثير فايع علي ال سلطان

وفاء بشير فرحان السبيعي العنزيمنيره محمد عبدالرحمن السرحان

ندى محمد علي الهاجريمالك عقيل عبدالرحمن العقيل

رانيا عواد مطر الفدعاني العنزيلمياء فهد عبدالرحمن المنصور
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رزان فهد عبدالعزيز السليمهيفاء عبدالمحسن محمد العبدالقادر

رشا عادل محمد السعيدلطيفه شعيل مسفر القثامي

هديل فهد عبدالعزيز الماجدنهى ابراهيم عبدالله العيدان

شهد هشام عبدالله العميرشوق سعد سعيد االسمري

منيره عبدالعزيز سالم الرويسهديل عبدالله علي الكريدا

اثير ابراهيم حسن آل حسنربى صالح حمود النفيعي العتيبي

ساره عبيد محمد المرزوقي البقميالجوهره عبدالله فهد المنيف

نوره عبدالله عبدالرحمن الشعيبيلما عبدالله عبيد ال رشود
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ربى سليمان صالح الضبيعيحنين محمد سليمان اباالخيل

بدريه حباس حسن آل مخيط القرنيشهد خالد سليمان العقل

لينا خالدبن سليمان الباحوثريم داود سلمان كعيد

رنا عايض مذكر آل قنفذ القحطانينجالء محمد ناصر ابوحمراء

غادة حمد مبارك الغنامي العتيبيغيداء عبدالله عبدالعزيز اللحيدان

امل فهد سبيل شريد العمري الحربيميمونه حمد ناصر القديري

اصايل عبدالله محمد الطاسانرقيه رياض احمد الرشيد

ساره عبدالله حسين الغاصبي النفيعيمنال محمد فائع محمد قاسم عسيري
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سديم فهد عبدالله العيدروان رشود عثمان الرشود

رقيه امين حسن الحميريهديل مرعي عبدالهادي الجبيري الشهري

سحاب جمال عبده الشاميغدير احمد محمد شمراخ

بدور سالمين محمد بارباعدعاء سعيد عبدالله باوزير

هديل منصور سالم البابكرينوره صمعان محمد آل وثيله الدوسري

شذا أديب سليمان الصائغنجود سليمان محمد اليوسف

شوق سعد عبدالله العشري التميميرنا عبدالله عبدالعزيز الحميدان

اسراء فيصل علي بصريتهاني عوض محمد الصالحي الحربي
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أروى خالد علي البيبيوالء عدنان الحسين عبداللـه باهادون العطاس

هيفاء عبدالرحمن علي الرميحيرؤى طالل سليمان الحربي
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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الجوهرة عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخفريده نبيل الماص السعود

مالك صالح عبدالله الشباناتساجده حسين غوار العمري الخالدي

غاده بدر ابراهيم الشبرميمها عبد الله عبد العزيز بن شلهوب

فدوى ابراهيم محمد الوابلروان ابراهيم عبدالله بن شعالن

روان محمد عبدالله الراشدنجود عبدالله صالح الخريجي

الجازي ابراهيم عبدالله سليمان القبالنرهاف فهد محمد القحيز

امل أحمد عمر باوزيروعد حاتم علي التركي

ساره عبدالعزيز ابراهيم السنبلالجوهرة عصام عبدالمحسن آل الشيخ
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ياسمين حمد حسن ريانيحصه عبدالله محمد النعيمه

ريم غازي محسن الشيبانيعهد فهد فيصل ال فيصل القحطاني

سارة محمد عبدالله بن بجادنورة عبدالله محمد الطويرش

نوره عبدالحميد احمد العمراننوره عبدالرحمن عبدالعزيز المحمود

ختام محمد ابراهيم المحمد الرميخانيروان عبدالمحسن عبدالوهاب العبدالوهاب

سوسن سعود ناصر ال رزوقساره ابراهيم سعد بن حاضر

شوق عبداالله محمد ثابت العسكردالل جودالله شلويح الشالحي المطيري

العنود فهد ناصر الرشيدرغد سعود عبدالله الشبانات
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الجوهره عبود نافع العلوي الحربينوره منصور ناصر السمي البقمي

ساره حمد عبدالله الغزيخلود محمد حمد العبدالله

نوره فايز عبدالله آل وزره الدوسريمرام فهد جلوي الفقيري العنزي

مالك صالح ابراهيم بن عبدالله الشريدههيفاء بدر علي البدراني

عائشه فهد منديل الفهيدغاده سليمان صالح الربيش

منيره فهد عبدالله الزاملتسنيم نبيل حسين قاضي

عبير محمد ناصر الشامري العجمينوره ابراهيم سعد الشويبي

ساره فهد عبدالرحمن الجهيمياالء خلف بعيج السبيعي العنزي
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وئام خالد ناصر الناصرهيفاء حسين علي الشريف

فدى عبدالحكيم عبدالرحمن بن عتيقالعنود ابراهيم عبدالكريم الصعب

والء محمد عبدالله العمارنوف عبدالله عبدالرحمن الحبيشي

نوره فهد عبدالله ابوغانمساره معيض سهل الشيباني العتيبي

شهد تركي غازي الغبيوي العتيبيهاجر فهد فالح العمري العتيبي

ندى عبدالمحسن عبدالله بن خضيررغد عبدالله عبدالعزيز المقحم

امل عادل حمد الخنيفرهيفاء مسعود عبدالله العاطفي القحطاني

امل عويدان مبارك عبدالله آل هويدي الدوسريمها ناصر علي السدره
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ساره بسام عبده الجبلنجود خالد محمد العبيدالله

عبير عبدالرحمن محمد الشويعرندى سلطان عبدالله بني قيس الشهري

رغد عبدالله سليمان الفوزانفاطمه تركي مصلح الرشيد

نوره عبدالرحمن عبدالعزيز السياريالهام ماجد عبدالله السعيد

مرام محمد زيد الرقيبمشاعل علي صالح السالمه

شيرين حكمت مصطفى عرباثير محمد احمد عوض آل صليبي االحمري

لينه حسن سعد آل حميدان القحطانيهاجر علي محمد ال فالح العمري

شوق سلمان عبدالله الدويسساره عبدالعزيز محمد آل حافظ الغامدي
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امجاد عبدالعزيز عبدالله بن جبرشهد محمد عبدالهادي الحقباني

نوف طلق مقبل الشاطري المطيريريم وليد عثمان المزروع

روان فهد محمد الهالليرغد محمد صالح االصقه

نوره ابراهيم فهد العيافمشاعل هادي سعد العصيمي العتيبي

عبير علي منصور البراكهند مطلق فيحان الدعجاني العتيبي

ساره ماجد حمد الصخابره الدوسريمرام عبدالله عبدالرحمن الربيعه

رنا عبدالملك عبدالله الشبانيربى محمد سعد المعيذر

شروق صالح عبدالله آل مصلح الغامديجواهر مسفر محمد أل عاطف القحطاني
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الهنوف طارق نايف الجوفيبدور محمد عبدالعزيز بن شالش

حصه ماجد ناصر العاطفي القحطانيوفاء فهد عبد العزيز التركي

غيداء محمد عبدالله العمرانشيهانه طارق ابراهيم البراك

طرفه مساعد عبدالرحمن الهدهودلطيفه صالح عبدالله الشبانات

غيداء سعد عبدالرحمن ال مباركاثير عبدالعزيز حمد الدهيمي

نجد عواض رجاء البيضاني الحربيبتول عبدالكريم محمد النغيمشي

نوره سعود عبدالعزيز اليحيىلجين عبدالله حسن ال عرار العسيري

موضي محماس عماش الخنفري القحطانيهتان عبدالسالم عبدالله القحطاني
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ساره عبداالله عبدالعزيز الجنوبيطريفه محمد داهم آل سعد القحطاني

لمى محمد عقل العقلسديم سعد محمد الشرافي الدوسري

نوره سعود مقبل الصقارالعنود عبد الله ناصر الخليوي

ريم اسماعيل زامل السليمشهد عبدالعزيز محمد النقيدان

البتول نادر فريح الحبردي العتيبيافنان شافي محمد الفقيري العنزي

ريم احمد ابراهيم المزروعلمياء عبدالله ناصر الفالح

شهد ابراهيم عبدالعزيز السلمانالهنوف ناصر علي الهمالن

فاطمه احمد علي الغامديعبير محمد ابراهيم راشد العمرو
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هديل جزاء سالم الحيسوني الحربيطرفه حمد عبدالرحمن الشعيفي

شهد بنيان محمد النمشانمعالي عبدالله سفر فايع الجبرة القحطاني

مرام عبدالعزيز محمد بن حسينريما ابراهيم عبدالعزيز العدواني

ابتهال سليمان سعيد النهديرغد عادل سلمان باكرمان

فريال محمد سعيد بفلحاسيل محمد عمر باوزير

دعاء سعد علي الجندهيفاء ابراهيم محمد العمار

ساره فهد عبدالله ال سعوداماني علي يوسف عبدالله الصومالي

منى سعيد قاسم احمدرحاب حمود سفر العتيبي
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ساره عبدالله ابراهيم الصقيهحنان محمد قاسم الوشار

ندى راشد عبدالعزيز الحرقانمرام عبدالله عبدالرحمن العريض

مريم عبدالله زيد آل داودشوق عبدالمحسن فهد المجاهد

مريم سليمان ابراهيم الجربوعغيداء ابراهيم محمد العمران

حصه عبدالمحسن محمد السويدانسلطانه عزيز وجب ضيف الله الخراصي العتيبي

خولة محمد ناصر بن حمادلطيفه محمد سليمان القعود

ساره فهد محمد الفهد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435204496435925141

435925215435925225

435925250435925296

435925342435925523

435925562435925604

436200516436200524

436201761
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 الحقوق والعلوم السياسيةكلية 
للعام  صيفيال للفصل المتوقع تخرجهن

 ه1439/1440الجامعي
 

  

٥٢٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

 عبير عبدالعزيز سيف البتال غيداء فهد عبدالرحمن الزهيري

 لمياء عبدالله سعد الشريف نجالء صقر فواز العنقودي السهلي

 نوره محمد سعد الهزاع نوف عبدالعزيز ناصر الضرمان

 افنان خميس علي بن خميس جواهر زيد مساعد آل بشير

 دعد عبدالله سعد العريفي شهد راشد حمدان الفوزان

 عهود محمد سعد عبدالله العياف جواهر سلمان علي القريني

 لجين فالح ابن ابراهيم الجذالني ساره جميل معوض الضفيدعي المطيري

 ندى ماجد محمد بن نافع منيره عبدالرحمن حمد محمد السالم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433201715434200284

434202205435200203

435200209435200266

435200593435200664

435200847435200901

435200917435201126

435201152435201231

435201247435201683

٥٢٥



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

 مي سعدي صلبي السهلي الحربي شهد بدر شباب الحمالي القحطاني

 نسيبه سليمان ابراهيم المهوس اروى فهد عبدالعزيز اليمني

 نوره شعبان عبدالله الخشيلي العمري نوف عبدالعزيز محمد الجماز

 امل عبدالعزيز عبدالله المزيني ساره ابراهيم عبدالعزيز البشر

 هناء عجاج سليمان العنزي شادن صالح عبدالله الجربوع

 لمى ناصر ابراهيم آل تويم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435201749435201922

435201959435202099

435202150435202475

435202674435925220

436200864436203381

436204520
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 معكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجت
  

٥٢٧



 

 

 
 

 
 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 (الحوسبة التطبيقيةبكالوريس )
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل  خريجات

 

  

٥٢٨



1

االسم :االسم : فاطمه تركي عبدالله  الشهرانيانفال مبروك ناهي السلمي العنزي

التخصص :التخصص : الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

رقم الطالب :رقم الطالب : 434925214434925435

٥٢٩



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 الحوسبة التطبيقية(بكالوريس )

 ه1439/1440للعام الجامعي الثانيالفصل خريجات 
  

٥٣٠



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

نجود سفر فرج العتيبيرزان فهد ناصر الخريجي

فاطمه راشد علي الصفيانلينا عبدالله احمد الجعوان

الهنوف محمد يحي صغير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

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

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

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435925404435925407

436925198436925538

436925590

٥٣١



 

 

 
 
 

 

 
 

 ة الدبلومدرج
 

  

٥٣٢



 

 

 
 
 
 

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 

 
  

٥٣٣



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد مرزوق مصلح العتيبينوره خالد محمد بن دعيلج

حنين احمد عبدالله السلومفتون عبدالله سعد الطمره

ريم اليق جدوع العنزياماني طالل عيسى العنزي

ساره عبيد ضيدان ابواثنيننوره عبدالله ابراهيم العيد

نجود عبدالرحمن فهد السليمانهياء عبدالله سليمان اليحيى

الجوهره عبدالرحمن عبدالله العوادنوف خالد فهد الغشيان

نوره فيحان فهد الخامسيهديل محمد ناصر البيشي

اميره بدر عيد العتيبيسهى محمد عوضه االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925071437925250

437925283437925286

437925444437925455

437925477437925488

437925500437925502

437925536437925576

437925581437925585

437925592437925606

٥٣٤



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سديم عبداالله عتيق بن عتيقاكرام اسامه على الشخص

ربى صالح عبدالله المجيدلهديل صقر ناصر ال صقر

رهف صادق العبد البيحانيمريم عبدالمجيد يحىى مجور

الهنوف محمد ناصر السعيريفهده عبدالله مسعود البيشي

رغد عمر عبدالله الطرباقالجوهره عبدالعزيز سعد العياف

تهاني منصور سيف قاسمايناس خميس مبارك بن عليان

الهنوف ناصر فالح السبيعيشوق علي صالح عبدالله

نوضا طالل تركي العتيبيأشواق عبدالله محمد العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925774437925777

437925799437925895

437925969437925970

437925997437926001

437926010437926019

437926063437926069

437926088437926093

437926094437926115

٥٣٥



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريف شنار فهد القحطانيحنان صوعان احمد عناب

اضواء محمد حسن حطرومغاليه عبدالله محمد الورع

رهف عمر بكر سندينجد ابراهيم محمد العيسى

وضحى نايف محمد العتيبيامل علي عبد محمد عبدالله

ريم ابوطالب حسن القطاممنيره سعد عبدالله الحساوي

هند رجاء حصبيان العطاوي العتيبيروان عبد الرزاق عبد الله حامد

غدير عبدالله راكان خليفة حبيبوعد عبد السالم يحي الجيالن

نوره عبدالرحمن عبدالعزيز العبدالوهابعذارى عبدالهادي سعد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926116437926122

433925643433925670

434925826435925755

435925903436925411

436925444437925667

434920007435925779

435925833435925953

436925307436925602

٥٣٦



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لما خليل محمد الهنديمرام غازي محمد البيشي

مرام عبدالعزيز عيسى محمداشواق هادي ذعار الشيباني العتيبي

اروى مقبول فالح العتيبياسماء علي محمد قيراطي

فاطمة عبدالعزيز عبدالله الجباليصفيه ابراهيم عبده عسيري

تغريد جابر احمد كجمانيمرام وادي عجاج العنزي

غاده محمد سعيد الدوسرينوف صالح محمد السليمان

شروق علي فالح األسمريشهد عمر صالح باسنان

شروق حواس نطاح الشمرياثير عبدالله سلطان القباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436925617436925618

436925693436925903

436926000437925046

437925074437925335

437925340437925350

437925354437925357

437925371437925485

437925596437925599

٥٣٧



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حنين عمر عبدالعزيز هوساوينجود يعيش عبدالله اليعيش

هدى يحى محمد سرورعهود عبدالله ناجي الحربي

اسرار ناصر عبدالله الشهرانينوره ابراهيم سعود آل سالم

سحر حمد محمد بعيطيلولوه خالد صالح المصيبيح

البندري محمد نصيب المولدديمه عبدالكريم عبدالله السويد

ناديه محمد خليل العرفجريف محمد سهو الشيباني

سوزان محمد خير محمد امين التجارشهد خالد حمد المدعج

اروى عبدالعزيز ابراهيم بن مالكمواهب عبدالله عبدي حسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

المحاسبةالسكرتارية الطبية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925600437925740

437925975437926042

437926150437926210

437926222437926380

437926382437926441

437926470437926563

437926628437926722

437926728432923085

٥٣٨



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لطيفه محمد سليمان العتيبيالعنود سعود صالح البكر

رشا أحمد سعيد ال عسكرهبه بدري سرور العازمي العتيبي

نوره عمر محيجين البيضاني الحربيسماهر ابراهيم عوده الزحوفي

تركيه صالح سعيد الحارثيفهده محمد ناصر أبوثنين السبيعي

منى عيد طناء السبيعي العنزيمشاعل مسفر منصور آل ودان الدوسري

سلطانه صالح احمد الشعفي الشهرانيسمر عبدالله سعيد النازلي الشهري

بيلسان نبيل حسين قاضيجواهر توفيق عبدالله العرفج

سمية عبدالله عوض السبيعيمها مسلط محمد السور

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432925506433920037

433925181433925672

434925656434925915

434926005434926028

435925088435925283

435925286435925537

435925543435925550

435925626435925637
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منال ختيم ذياب الحنوشي المطيريشيخه محمد ابراهيم الزايد

امجاد هشام عبدالرحمن السكيريعهود عبدالرحمن محمد مسرحي

ريم حمد نهاض النفيعيهديل محمد سعيد الشهراني

شادن طارق صالح التويجريرغد خالد احمد عسيري

عبير عبدالله حمدان الزهرانينوف عبدالعزيز محمد السالم

ساره عبد المحسن عبد الرحمن بن يحيانروباء راشد علي السديري

نوره عائض سعد العتيبيشوق عطاالله زامل الظفيري

نوف عبدالله راشد البازمناير زبن باص الشمري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925685435925728

435925847435925932

435925942435925961

436925229436925377

436925426436925429

436925430436925467

436925482436925592

436925771436925786
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم مشعل عبدالله الدوسريهياء حامد محمد البيشي

نوره وليد رميح الرميحمها عبيد سعيد الدوسري

بدور عبدالله أحمد القالدي الرشيديمنى ناجي ظافر الشهراني

شيخه فهد شعيفان فهد العثيمينهند خلف عليق الرويضان

روان سعد عبدالمحسن الحسينانهدباء مسرع سعيد القحطاني

اال كمال موسى البطشمنيره سيف عبدالعزيز ال جفنان الدوسري

نوره زيد عبدالله الدهيمشامتنان عبدالله ابراهيم الحرابي

هياء عبدالله محمد السعيدانجمانه سالمه ضحوي السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436925800436925807

436925811436925853

436925875436925877

436925900436925901

436925902436925906

436925915436925984

436925985436926007

436926009437925060
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سلطان سليمان البديويبيان جويعد محمد بن جويعد

رؤى خالد حماد السندابتهال عبدالله سعد الدوخى

بدريه سعود ضيف الله الروقيساره محمد عطيه الغامدي

نوال غازي بركه الحربيربا سعود عبدالله آل عوين

عائشه محمد عزت جرمانيخلود مهلهل علي عواجي

وعد عبدالرحمن سعيد األسمرينازك غسان عباس العيسوى

نجالء ابراهيم محمد الرصيصغاده مبارك فرج العتيبي

ميالف علي احمد حداديافنان نافع عيد الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925321437925480

437925534437925537

437925617437925622

437925636437925668

437925683437925960

437925999437926002

437926174437926194

437926196437926204

٥٤٢



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيفاء معوض كليفيخ المطيريوعد نياف عواض العتيبي

رهف حمد سعد السويدروان حسن صالح المنتشري

منى خالد محمد الغريبيعفاف هاني فنوش العنزي

جميله محمد أحمد أبوطالبعهود عياد حمد الشامان

عبير مسفر شرف الزهرانيهياء فهيد بخيت العتيبي

ساره عماد حمزه مدنيهيفاء ابراهيم محمد الغفيلي

عهد محمد عبدالرحمن العريفيفاتن حمود علي المطيري

فاطمة محمد عبدالله الشهرانيرحمه عبدالله محمد الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

437926270437926273

437926281437926296

437926309437926314

437926393437926397

437926466437926468

437926524437926535

437926626437926663

437926709432925487
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره محمد مبارك الدوسرينوره براهيم حمد الفاضل

ساره عبد الرؤوف محمد علي عبدالرحمنفايزه عبدالقادر علي اشكر

عهود سعود عبيد العتيبيحصة فهد محمد بن نقيه

عنود فيصل عبدالله القرعاويافراح ابراهيم احمد هزازي

زهراء أحمد موسي طوهريساره سعد زيد العويس

حصه بدر عيسى الحربيشموخ موسى جابر نجعى

نوره حمد عبدالله الرتيقالعنود محمد محسن مجرشي

وعد عبدالله حمود الدوسرىشيخه فيصل عبدالله الصيعري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925595435925842

437925950437926092

437925312437925370

437925527437925530

437925532437925690

437925692437925694

437925698437925828

437925852437925872
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنده حسين علي سليمانمهاء جمال محمد عاطف

سهى أحمد ياسين الدبعيرهف احمد مبارك الماشي

اشواق مسعود علي اسماعيلنشوي صالح حسين الجحافي

مرح مازن ياسين االحلسايناس خالد علي علي

جودي عمر محمد عبد الغنينوره أحمد سالم الدبيان

اثير احمد عبد الله العتيبيسحر مسفر مغنم الشمراني

نوف يوسف عبدالله السليمغاده عبد العزيز عبد الله الغانم

رفيف محمد سليمان الجدعانشهد عبدالرحمن عبدالله الزوم
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

التسويقاالعمال المصرفية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925945437925966

437925974437925979

437925982437926037

437926043437926068

437926091437926112

437926118436925474

436925547436926012

437925052437925069
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سما أحمد يحي الجيالنيبشائر ابراهيم سليمان المسهر

لبنى عبدالسالم احمد رابحهاجر ناصر محمد الدوسري

نوف جارالله الحميدي الفايزربى وليد عبدالعزيز الوابلي

ذكرى ظافر علي المسرعريم علي عبدالله المنتشري

شهد سعد صالح الجبليالبندري محمد حمود القحطانى

نجالء محمد سعد النمرانرحمه محي الدين محمد عبدالواحد

العنود ابراهيم محمد االسودساره رائد وليد المزروع

تهاني مبارك خيشان الزهرانيلمى ابراهيم عبدالعزيز الفراج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925251437925491

437925651437925723

437925728437925730

437925741437925742

437925744437925757

437926065437926208

437926211437926212

437926213437926265
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمى عبدالرحمن مسفر الشريانريم عبدالله سعيد الشريف

نوره فهد عبدالله بن نصارموضي فهد فرج القحطاني

افنان سليمان سعد حوبانعهود فهد سعود السهلي

حنان فيصل محمد المطيريلمى منصور ناصر الحنتوشي

ريم عبدالله مبارك الدوسريشذى عثمان جروان القرني

ابتسام سالم عويض الحربيرغد صالح عبدالله العمري

العنود فهد عبدالعزيز السليمانساره عبدالكريم محمد البديع

أفنان خالد محمد عقيالنهياء خالد عبدالله علي الحريقي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926286437926325

437926341437926392

437926407437926426

437926496437926504

437926507437926525

437926553437926578

437926598437926668

437926700437926727
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مالك غرم الله حمود ال شليل الغامدينوره عبدالعزيز محمد العثمان

في منصور ابراهيم الحرابيشهد خالد عمر العيد

ابرار تركي مرزوق المطيريحليمه ابراهيم علي عواجي

رهف عبدالمحسن عبدالله السليمانخزامى محمد خالد المزيد

غيداء أحمد محمد الزهرانيلطيفه سلمان صالح فرج

رغد معيض درع القحطانيمرام سعود زبن االيداء

مشاعل سليمان محمد الطاسانمها معيض درع القحطاني

منيره علي سعد الدوسريريم علي محمد الفايز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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مي عبدالعزيز عساف ال نزهان الدوسريمها سالم حسن الجيزاني

مرام جمعان حواس العنزيحنين عبدالله حسن الشهري

نهى سالم سعيد الشهرانيهنادي حسن فتينى على

سلوى علي عوض القحطانيرهف صالح مناحي العنزي

اسرا عبد المطلب صالح مدنيهنادي علي عوض القحطاني
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ريم خلف خليف محمدرهف خلف خليف محمد

امل عبدالله سعد بطانساره انيس علي النجيلي

مرام عبدالله نصيب المولدشذى يوسف علي العواد

أسرار عتيق سعيد العتيبيوداد سعيد سعدي الزهراني

زهره احمد علي جباريساره رشيد مبارك الدوسري

نوف عطاالله صالح السعدافنان فهد عبدالعزيز الصقر

سلمى عبد الكريم جمعان العبد العزيزهنوف يحيى حسن الهزازي
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هديل حمود سعد السنيدياصاله محمد عبدالكريم الخطيب

انفال ابراهيم سليمان العبدالكريمتهاني صالح علي آل قوت القحطاني

ميمونه محمد مفرح علي آل زاهرنوره ابراهيم سليمان العبدالكريم

عهود احمد يحيى ابوطالبحصه بدر يوسف الدخيل

الهنوف محمد سليمان النقيرجمانه سالم عبدالله ال الصيف

ندى مشلح مسفر الشكرهرغد محمد مرزوق المحمد

ساره فواز مضحي السبيعي العنزينادين ناصر عبدالله الغامدي
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ريناد عليان احمد قاسممرام محمد فهد ال سعيد الدوسري

نوف فضي عواد الغضوري العنزيمنال علي يحيى جبران ودعاني

غيوث محمد عبدالرحمن الورثانطيف فهد محمد عبيد

ندى عارف على الشبيبيهدى محمد سعاده المراشده

مرافىء برعي عوض شمتالجوهرة منصور  الونجان

مرح غسان محمد أورفه ليرنا عبدالحكيم محمد ابو القمصان
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مروة األمين محمد احمدنور حسين احمد العمري

سمر ايوب الزاكي محمدفاطمه محمد صالح فاضل

نوره محمد مشعل الميموني الشمريسارة عبدالرحمن االمين علي

مها عبدالله سليمان السريعتقى كمال محمد علي

هال ابراهيم محمد القميزيالهنوف عبدالعزيز سليمان الضويحي
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هوازن سعود  سعد الدغفلي البقميمساهير يحيى محمد شيبان

مي نواف عبدالله بتال الشيبانيشوق نشمي حمدان المطيري

لينه احمد سعد الطليحيانفال سعد منصور المنصور
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عهود محمد حسين ابومعليمنيره محمد عبدالرحمن الدوسري

مارية ارشد بيك مغلمنى علوي محمد الكاف

العنود يحيى سارح مجممياشواق مسواك شوعي قيسي

وجدان علي عوضه األسمرينبيله سعيد محمد القحطاني

ريهام عوض علي الحربيمنيره ابراهيم فهد الجنيح

مشاعل محمد محي الدربيانهار محمد مسعد النومسي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925641437925649

437925653437925657

437925666437925688

437925942437925953

437926147437926151

437926175437926187

437926197437926199

437926202437926206
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد سعيد دخيل الله الغامديشهد حسين علي العنزي

اريج فهد علي بن طلحهافنان حمدان محمد السبيعي

أنفال منير نوار العتيبينوف ماجد مطلق العتيبي

وجدان محمد فجري العنزيحصه ابراهيم سالم الدوسري

سارا محمد ناصر السكيريربى عثمان محمد الهزاني

الجوهره عصام سفيان السعودشهد ابراهيم علي بن خطاف

سارة أحمد عبدالقادر أبومعروفساره ناصر جهيم العتيبي

سمر ياسر محمود حمزةرزان سلطان حبيب الخالقي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926282437926284

437926480437926483

437926489437926568

437926573437926599

437926609437926623

437926642437926671

437926692437926723

437926724437926725
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رهف محمد علي العمراسماء عبدالمجيد محمد ناصر الرسيمي

امل عبدالرحمن خالد الجعفري الشمريرهف عون عبدالعزيز بن عون

مها مسفربن محمد القويفل القحطانيأثير بدر متعب العمري الحربي

اثير سلطان عبدالله المقاطي العتيبيالجوهره زيد عبدالعزيز بن شلهوب

ايمان محمد محمد ابو خالدجمانه عبدالعزيز راشد الحاتم

أفنان فايز جهاد خلف الحويفيوفاء فالح عقيل المنصوري

رناد مبارك مفرح القحطانينوره محمد يحيى معشي

منى علي عبدالقادر دبهتهاني ابراهيم عايض الرحيلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925080438925114

438925192438925257

438925260438925294

438925341438925411

438925489438925502

438925504438925529

438925531438925537

438925559438925584
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركية داود سليمان الحاذوراريج عادل سعيد الغامدي

ديمه سلطان سعد السناني البقميأبرار مطلق فوزان النفيعي العتيبي

عتاب عليوي عبيد العصيميفي فهد صابر المطيري

غايه مزيد جزاع الحبلعواطف علي عبده حنتول

فاطمه سالم مبارك العوبثانيالعنود عايض عبد الهادي العازمي العتيبي

بيان عبدالله سعود الحافي العتيبيرزان ياسر غصاب السبيعي العنزي

نوره احمد علي طالبي خرفساره محمد عبدالعزيز المحسن

شيماء عزيز ناصر الزبني الرشيديفاطمه ضيف الله محمد الحارثي الشلوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925586438925589

438925610438925614

438925633438925635

438925642438925671

438925675438925679

438925681438925682

438925690438925693

438925694438925709
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جواهر مبارك محمد الدوسريرهف عبدالله حمد العقيلي

فاطمة حمد عبدالله الحريقيالعنود عبدالله ناصر بن عقيل

ريم بدير حزام القلعاء البديريمنيره صالح علي السويح

رنيم عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفهدوجدان مسلط ضيدان خالد القريشي السبيعي

هيام طالل خليف الجعفري العنزياروى بدر عبدالله العثيمين

نهى محمد سلمان البعيجانعهود مسفر سفر الغبيوي

مرام عبيد زبار العازمي العتيبيبواسل محمد مسفر سعيد الرميح

منى احمد حسن علي حصامي شراحيليسمر يحيى علي مفرح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925712438925714

438925721438925724

438925728438925729

438925734438925750

438925757438925767

438925781438925818

438925831438925832

438925836438925926
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دانيا ناصر سرحان خليلندى علي ناصر بن علي السقامي

فاطمة ناصر مطر عليخديجة علي محمد بامقابل

رحاب محمد عمر باجعفرنهله منصور سالم البابكري

مشاعل عبدالله أحمد الجعيدي المريروان محمد ضياء الدين صالح

مها منصور علي اليمانيدعاء عبدالله سعيد باوزير

حنان عبدالرحمن كرامه جواسشهال جمعه السليمان العلي

اماني عبدالله سالم باوزيرسلوى مرشد علي مرشد

منى محمد ناصر الخرازعهود غندور مبارك أحمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925927438925983

438925984438925986

438925987438925988

438925990438925991

438925992438925993

438925994438925995

438925997438925998

438926000438926008
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غاده خالد صالح مشرحمبرات ياسين محمد هاغوس

فريده محمد المبارك البكرىرغد خالد صالح مشرح

بشائر عواد محمد عويدانبدور عبدالله صالح شحبل

أبتهال فهد سبيل الحربيبشاير حمد محمد العنزي

مال نمر جابر الشيبانيلينا محمود سعيد عطية

فاطمه عبدالعزيز محمد العنزانمها ذياب عيسى الفدعاني العنزي

ندى رشيد عبدالعزيز بن عوينمدى محمد ابراهيم دربشي

اروى ظافر عامر االحمرىافنان ناصر محمد السلمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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438926010438926011

438926012438926021

438926022435925747

437925445437925473

437925965437926024

435925899436925788

437925053437925291

437925318437925441
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاعل محمد ماجد العقيليمريم محمد حسين ابومعلي

غصون موسي احمد طوهريحنان احمد ابراهيم حدادي

رزان ابراهيم محمد الحربيعبير فهد سعد الشلوي

فاطمه يحيى عبدالكريم العليفاطمه حمزه عبدالله بن نزهان

امال طارق شوعي بن صباحيريما فهد عويس السبيعي

نهى عبدالله صالح باري التكرونيفاطمه احمد محمد ابراهيم

اروى صنت معتوق المطيريمها سعيد مهدي القحطاني

بشاير سبيت عتيق ال سبيتالبتول صالح سعيد القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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437925563437925633

437925695437925697

437925699437925703

437925712437925715

437925765437925794

437926072437926081

437926140437926245

437926269437926272
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبير خالد مقبل السبيعي العنزيهبه فضل فاعور فاعور

عيشه محمود احمد الصامطياروى عبدالرحمن عواد العواد

تهاني حسين رجاء العنزيحنين محمد ابراهيم السويد

مرام سعود عبدالعزيز العتيبينوال على زاهر محمد

حنان تركي سالم العنزيديما عبدالله صالح الخزيم

هوازن محمد طالع المطيريروان عبدالعزيز عبدالله الهويمل

رهام مخيزيم احمد المخيزيممشاعل بدر محسن العتيبي

عائشه علي عائض البقميوعد حمود سليم السعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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437926279437926294

437926353437926383

437926386437926403

437926410437926416
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437926495437926517
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٥٦٦



19

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره ماجد مبارك القحطانيغيداء مطلق مبارك العصيمي

شروق فهد سعيد الجندولسحايب سعود دحمان العتيبي

بشاير يوسف عبدالعزيز الزيرنوره محمد عبدالرحمن الجماز

مها مبارك سعد القحطانياسماء صالح عبدالله بن جريس

امجاد خالد متعب المخلفيمهرة محمد مبارك الهاجري

غيداء ناصر غرم المتعبمضاوي محمد ذيب القحطاني

موضي عبدالرحمن حسن الهوساويافنان خالد سالم عرقبي

مضاوي متعب سعد مرعيصالحه سرور مرزوق المري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926590437926594

437926595437926719

435925963436925851

437925333437925339

437925721437925726

437925727437925845

437926252437926259

437926288437926364

٥٦٧



20

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد محمد علي الناصرهياء عبدالعزيز عبدالله الهزاع

امل تهامي يحيى مجرشيامتثال ابراهيم عبدالله ابورشيد

غيداء صالح مناحي العنزيهدى عبيدالله خميس العطوي

رهف محمد عبدالله السيفساره محمد خشين القحطاني

جواهر سيف ناصر الشهرانياريج عبدالعزيز عبدالله بن دهيش

وعد حسن عبدالعزيز ابوحيمدسيرين سلمان محمد العبيد

ساره فهد خميس خميسلولوه عبدالعزيز عبدالله العبدالعالي

دانه عبدالرحمن صالح الروضانسارة خالد سعد مسعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926384437926418

437926421437926425

437926429437926448

437926454437926484

437926539437926706

437926707438925160

438925161438925187

438925205438925220

٥٦٨



21

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابرار حسن حسين الجعدي المالكيرغد فهد ناصر العمران

احالم صالح خليف المخلفي الحربيشهد صالح محمد بن جريس

ريم يوسف محمد الفوزانريام ناصر عبدالعزيز الناصر

رنيم عبدالرحمن ناصر التركيرهف خالد محمد الصالح

مها على فرج المخضبي الهاجرىمروه محمد أحمد الصومالى

منى رشيد سقيان العضيله المطيرىوجدان مطلق درعان ابوثنين السبيعي

البندري عوظه عبدالرحمن الشهريربى عبدالعزيز محمد الذييب

رزان موسى بركه الشمالني العنزيمنيره عبدالرحمن محمد السقامي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925251438925252

438925295438925326

438925377438925380

438925408438925416

438925464438925479

438925511438925523

438925532438925535

438925540438925542

٥٦٩



22

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم مسفر صابر آل صالح الخثعميعبير محمد فرحان الضرغام

فدوى يحيى ادريس عليديما محمد صالح السليس العتيبي

نوره احمد يحى حارثيرهف زيد سعد الحويتى

العنود راجح جعثون الشيباني العتيبيرغد ابراهيم فهد الرميح

منيره حسين سعد العصم المالكيشهد عبيد سامح العوني المطيري

لمى عمر محمد البراكعبير خضر حماد العطوي

غيداء علي محمد الحراشي الشهريرغد ابراهيم عبدالله المبارك

قماش راشد عبدالرحمن ال سليمانمنيره ابراهيم عبدالله البجادي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925550438925563

438925567438925571

438925577438925593

438925601438925603

438925619438925626

438925649438925651

438925655438925660

438925667438925683

٥٧٠



23

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم علي علي دارسي مجرشيساره فهد شايع الشايع

وعد محمد ناصر النخيالنمريم علي عبدالكريم المهيدب

عائشه علي سعيد آل مغني االحمريجمانه سامي صالح السعيد

رهف عايض فالح المقاطي العتيبيالعنود مشعل عبيد الثوري السبيعي

رغد فهاد هميجان المرشدي العتيبيلينا ناصر عبدالكريم العريفي

ساره نايف عبرود الحربيغدير صالح حسن ال سفران القحطاني

امل سعود عوضه ال زويلف االسمريساره معصود خرمان السبيعي العنزي

العنود مشعل محمد بن بريكشوق عبدالرحمن محمد المثيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925686438925689

438925696438925697

438925699438925701

438925702438925706

438925710438925716

438925730438925731

438925742438925765

438925773438925776

٥٧١



24

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

أسماء ابراهيم ابراهيم محمد الحميدي التميميزهره محمد سبران الشهري

نوف طالل سالم المنصورنوره محمد سعد السليم

حنين صابر حسن طرنوره محمد عبدالرحمن النفيسه

أمنة جمال حسن محمد حسن سويدانرنا أحمد يوسف عبدالوهاب

روان ماجد يوسف سعيد العمصىرهف أشرف حماد محمد عقل

ساره علي عمر بن شامخريمان محمد ناصر الخراز

شهد عبد الرب أحمد المكردي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438925783438925799

438925809438925835

438925851438925885

438925960438925961

438925962438925963

438925965438925966

438926015

٥٧٢



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معهد اللغويات العربية
 
 
  

٥٧٣



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معهد اللغويات العربيةدبلوم 

 ه1439/1440للعام الجامعي األولالفصل خريجات 
 

  

٥٧٤



1

االسم :االسم :

االسم :

مريم حسين  خالدفاتلندا كليناكو  بهرامي

بشرى   أبوالمكرم

التخصص :التخصص :

التخصص :

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

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438204319438204461

438204624

٥٧٥



 

 

     

 
 
 
 

 معهد اللغويات العربيةدبلوم 
 ه1439/1440للعام الجامعي الثانيالفصل خريجات 

  

٥٧٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فوز داخل هالل الجابريعهود عبدالله ابراهيم الناصر

ساره عبدالله عايض القحطانينوره عبدالله بداح السليمان

مها ناصر مقبل المقبلسارة عبدالرحمن حسن الشهري

آالء علي عبدالله الشهريأمجاد احمد محمد الحمدان

المدينا   داوتينيهمات اجوك  صالح الدين

بشرى   محمدما   نيانجاو

غنيمة   هاروناغربية   ايمورو

الما اولوتش  جاشارفيتشمرجان   طيبو

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438203158438203160

438203161438203452

438203558438203788

438203880438204142

437204460437204557

438204195438204404

438204408438204409

438204410438204517

٥٧٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم   باهمؤمنات الواسون  أحمد

عاليه   كابنيكوفاليو شين  شين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438204609438204618

438204625439204220

٥٧٨



 

 

 

 مت حبمد اهلل وتوفيقه
 

٥٧٩




