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دليـل اخلريـجات للعام الدراسي
1436/1435ه

إعــداد

عمادة القبول والتسجيل
قسم قبول وتسجيل الطالبات
وحدة احلاسب اآليل

|3

مقـ ـ ــدمة
يوم التخرج يوم باسم مشرق تبتهج له اجلامعة وخرجيوها كافة لكونه موعد حصد الثمار والفرح بإهناء
مرحلة امتدت لسنوات كان ملؤها العمل املستمر ،واجلهد املتواصل ،ولذلك فهو مناسبة سعيدة لكل خريج،
يستحقون عليها التهنئة والدعاء.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمتمعنا الذي يتجه حنوه اخلرجيون اليوم ينتظر منهم العطاء ودفع عجلة احلياة
بأصناف من املعرفة تساهم يف تقدمه ومنوه .وإذا مل يقدم اخلريج جملتمعه شيئاً بعد خترجه فإنه لن يكون سوى
عدد ال قيمة له يضاف إىل أعداد اخلرجيني املاضية ،ولذا كان من الواجب على اخلريج العمل اجلاد وإثبات
الكفاءة ،مع استحضار الثقة بالقدرة العطاء ،فموطن الداء ملا يعانيه كثري من شبابنا من السلبية واخلمول هو
إحساسهم بأهنم عاجزون ،وهذا اإلحساس اخلادع هو سبب قصور الفرد عن اإلنتاجية والنفع ،فلكي تكون
ناجحاً جيب عليك أوالً إقناع ذاتك بأنك تتميز بعقلية فذة ،وقدرات عالية ،وهذه الربجمة الذاتية هي اخلطوة
األوىل يف طريق النجاح والعطاء املثمر الذي ترجو اجلامعة أن تراه من كل خريج ،فكونوا على ثقة بقدراتكم،
وانطلقوا حنو النجاح ،مع ضرورة إبقاء الصلة باملعرفة وثيقة مشدودة ،ألن من ال يساير جتدد املعرفة املتسارع
سيتفاجأ بظلمة اجلهل حتيط به ،وأن ما حواه من العلم يف السابق مل يعد قادراً على إضاءة واقعه اجلديد.
أسأل هللا للجميع حتقيق املراد وبلوغ األمل.

مدير اجلامعة
د .بدران بن عبدالرمحن العمر
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اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

1

العنود بنت حممد بن عبدالعزيز السلوم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

2

اماين بنت سعيد بن عوض القحطاين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

3

اجماد بنت عبدهللا بن أمحد الزهراين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

4

امل بنت مخيس بن عبدالعزيز اخلميس

اآلداب

الدراسات االجتماعية

5

امل بنت سعيد بن سامل الغامدي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

6

هتاين بنت فهد بن عبدالعزيز الشمري

اآلداب

الدراسات االجتماعية

7

خوله بنت خالد بن حممد املرشود

اآلداب

الدراسات االجتماعية

8

خوله بنت حممد بن حممد غازي عنقاوي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

9

رحاب بنت فهد بن عبدهللا البليخي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

10

ساره بنت عبدالرمحن بن حممد بن هليل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

11

ساره بنت عبدهللا بن حممد املسلم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

12

شرعاء بنت مفرح بن مسلط السبيعي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

13

عبري بنت عبدهللا بن حممد عواجي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

14

عزا بنت حيي بن عزيز املطريي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

15

غدير بنت سعد بن منري القحطاين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

16

مرام بنت سعود بن محدان اجلدعان

اآلداب

الدراسات االجتماعية

17

مشاعل بنت مساعد بن عبدالرمحن العثمان

اآلداب

الدراسات االجتماعية

18

منار بنت صاحل بن عبدهللا احلماد

اآلداب

الدراسات االجتماعية

19

منال بنت ابراهيم بن سعد احلامد

اآلداب

الدراسات االجتماعية

20

منريه بنت عبدهللا بن فهد السنان

اآلداب

الدراسات االجتماعية
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اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

21

موضي بنت امحد بن عبدامللك فادن

اآلداب

الدراسات االجتماعية

22

جنالء بنت سلطان بن علي السحيباين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

23

جنود بنت محد بن صاحل العواد

اآلداب

الدراسات االجتماعية

24

نوره بنت عبدالعزيز بن علي السعود

اآلداب

الدراسات االجتماعية

25

نوف بنت زيد بن علي التميمي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

26

هال بنت سامل بن عبدهللا السيف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

27

وجدان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احلقباين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

28

بيان بنت عبداجمليد بن صاحل بن طالب

اآلداب

التاريخ

29

حصه بنت عبدهللا بن حممد العفيصان

اآلداب

التاريخ

30

سوسن حسن ابراهيم االسعدي

اآلداب

التاريخ

31

منريه بنت مرزوق بن حشر البقمي

اآلداب

التاريخ

32

هيله بنت عبدالرمحن بن محد العقيلي

اآلداب

التاريخ

33

مشاعل بنت سعد بن ضيف هللا العتييب

اآلداب

اجلغرافيا

34

رزان بنت ناصر بن سعد بن مسيحل

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

35

ريهام بنت طالع بن مسعد العتييب

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

36

سندس بنت علي بن صاحل ابااخليل

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

37

مرام بنت حممد بن عبدهللا الغليقة

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

38

جناة بنت عبدالعزيز بن حممد السويلم

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

39

فاطمه بنت مسفر بن ابن هادي ابن غاصب

اآلداب

اللغة العربية

40

ملى بنت عبدهللا بن ناصر الدعيدع

اآلداب

اللغة العربية
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اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

االسم

م
41

هيا بنت عبدهللا بن حممد اجلديعي

اآلداب

اللغة العربية

42

ابرار بنت عبدالغين بن امحد الغامدي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

43

أثري بنت حممد بن جابر الشهراين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

44

اديبه بنت هزاع بن سعد اهلزاع

الرتبية

الرتبية اخلاصة

45

اشواق بنت غازي بن حممد احلريب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

46

افنان بنت فايز بن سعيد الدوسري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

47

آالء عبدهللا سامل خمري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

48

االء بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز النفجان

الرتبية

الرتبية اخلاصة

49

امل بنت مهل بن حمارب املطريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

50

اميان بنت سعد بن شارع الشمري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

51

اميان بنت سليمان بن فهد العريين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

52

بدريه بنت غالب بن جباد القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

53

بشاير بنت تركي بن عبدالعزيز البصيالن

الرتبية

الرتبية اخلاصة

54

بشائر بنت حيي بن ابراهيم اليحي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

55

حصه بنت خالد بن سعد هديان

الرتبية

الرتبية اخلاصة

56

ذكرى بنت حممد بن عبدالرمحن احلوشان

الرتبية

الرتبية اخلاصة

57

رحاب بنت عبدالرمحن بن حممد الرصيص

الرتبية

الرتبية اخلاصة

58

رمي بنت مسفر بن حممد آل وذيح

الرتبية

الرتبية اخلاصة

59

سارة حممد حيي بابكر

الرتبية

الرتبية اخلاصة

60

ساره بنت عبدالسالم بن عبدهللا السليمان

الرتبية

الرتبية اخلاصة
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اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

61

ساره بنت فهد بن حممد القعود

الرتبية

الرتبية اخلاصة

62

مسيه بنت عبداحملسن بن عبدهللا العجالن

الرتبية

الرتبية اخلاصة

63

شهره بنت عبداخلالق بن امحد آل عمر الغامدي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

64

طيبه بنت عبداهلادي بن عميش العتييب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

65

عبري بنت علي بن حممد احلريشي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

66

مرام بنت قبالن بن عبدهللا القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

67

منرية بنت راشد بن عبدهللا الروضان

الرتبية

الرتبية اخلاصة

68

منريه بنت محد بن عبدالعزيز بن منيع

الرتبية

الرتبية اخلاصة

69

منريه بنت عبيد بن عايض املطريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

70

مها بنت سلمان بن مقنع الزهراين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

71

موضي بنت فهد بن حممد القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

72

نسامي خليفة ابراهيم املقهوي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

73

نسرين بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الشبانات

الرتبية

الرتبية اخلاصة

74

هنال بنت عبد هللا بن حممد العتيق

الرتبية

الرتبية اخلاصة

75

نوال بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

76

نوره بنت سعيد بن سعد االمحري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

77

نوره بنت عبدهللا بن حممد السهلي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

78

نوره بنت حممد بن عبدهللا الربكه

الرتبية

الرتبية اخلاصة

79

نوف بنت ناصر بن صاحل املسلماين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

80

هدى بنت عويض بن رجاء احلريب

الرتبية

الرتبية اخلاصة
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الكلية

القسم

م

االسم

81

هند بنت حممد بن عمر العتني

الرتبية

الرتبية اخلاصة

82

هيفا بنت خالد بن بركه احلريب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

83

هيفاء بنت عبدالرمحن بن محود املوسى

الرتبية

الرتبية اخلاصة

84

وجدان بنت عبدهللا بن ناصر املريس

الرتبية

الرتبية اخلاصة

85

وصايف بنت عواد بن عبدهللا الطواله الشمري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

86

امساء بنت ابراهيم بن ناصر الدخيل

الرتبية

علم النفس

87

امساء بنت حسن بن صاحل اجلويان

الرتبية

علم النفس

88

آالء بنت امحد بن حممد النصبان

الرتبية

علم النفس

89

البندري بنت عبدالرمحن بن سليمان الشبانات

الرتبية

علم النفس

90

أمل سامل علي احلجري

الرتبية

علم النفس

91

أمل بنت حممد بن مفوز احلريب

الرتبية

علم النفس

92

اميان بنت صاحل بن سليمان املتوزي

الرتبية

علم النفس

93

بشائر بنت صاحل بن حممد السويل

الرتبية

علم النفس

94

بشاير بنت عبدالرمحن بن ابراهيم االمري

الرتبية

علم النفس

95

بيان بنت عمر بن عبدهللا الراشد

الرتبية

علم النفس

96

تغريد بنت عبدهللا بن مطلق الروقي العتييب

الرتبية

علم النفس

97

دليل بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلرجيي

الرتبية

علم النفس

98

روان بنت خالد بن فهد محود

الرتبية

علم النفس

99

روان بنت صاحل بن ابراهيم اليحياء

الرتبية

علم النفس

100

زكيه بنت خالد بن عبدهللا احلائطي

الرتبية

علم النفس
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الكلية

القسم

م

االسم

101

زهور بنت علوش بن جعيثن العتييب

الرتبية

علم النفس

102

عبري بنت دغيليب بن حسن العصيمي

الرتبية

علم النفس

103

فوزيه بنت عبداحلميد بن عبدامللك ابراهيم

الرتبية

علم النفس

104

ملياء بنت ضيدان بن صاحل احلريب

الرتبية

علم النفس

105

ملياء بنت فهد بن راشد القحطاين

الرتبية

علم النفس

106

مرام بنت سلطان بن مطرف بن مطرف

الرتبية

علم النفس

107

مرام بنت عبدالرمحن بن ناصر اجلمعان

الرتبية

علم النفس

108

مناهل بنت عبدالعزيز بن علي املديفر

الرتبية

علم النفس

109

منريه بنت خالد بن عبدالرمحن املدمييغ

الرتبية

علم النفس

110

جنود بنت مبارك بن عبدهللا ال جاسر

الرتبية

علم النفس

111

نسيبة عبدالغين العمراين

الرتبية

علم النفس

112

نوره بنت عائض بن مسرع الغامدي

الرتبية

علم النفس

113

هاله بنت ابراهيم بن عبدهللا اخلضري

الرتبية

علم النفس

114

هوازن بنت عبدالعزيز بن عبدهللا عمران

الرتبية

علم النفس

115

هيفاء بنت عبدالرمحن بن ابراهيم الرباهيم

الرتبية

علم النفس

116

وشيله بنت جابر بن حيي هرويب

الرتبية

علم النفس

117

وفاء حسن صاحل النصري

الرتبية

علم النفس

118

حسنه بنت جابر بن طهماز السعدون

الرتبية

الرتبية الفنية

119

شهد بنت خالد بن امحد السفياين

الرتبية

الرتبية الفنية

120

لينه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن حقان

الرتبية

الرتبية الفنية
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الكلية

القسم

م

االسم

121

منال بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن النافع

الرتبية

الرتبية الفنية

122

ابتهال بنت عبداللطيف بن ابراهيم العون

الرتبية

السياسات الرتبوية

123

اروى بنت زارب بن علي ال مزهر القحطاين

الرتبية

السياسات الرتبوية

124

افنان بنت سعيد بن حممد مشهور

الرتبية

السياسات الرتبوية

125

االء بنت جارهللا بن صاحل آل جارهللا الغامدي

الرتبية

السياسات الرتبوية

126

العنود بنت عبدهللا بن سليمان السيارى

الرتبية

السياسات الرتبوية

127

اجماد بنت حممد بن عبدالرمحن احلقباين

الرتبية

السياسات الرتبوية

128

اجماد بنت منيع بن حشيم املطريي

الرتبية

السياسات الرتبوية

129

بدور بنت سعود بن عبدهللا النفيعي

الرتبية

السياسات الرتبوية

130

حصه بنت ناصر بن عبدالعزيز املطلق

الرتبية

السياسات الرتبوية

131

رمحه بنت عبدهللا بن مرضي الغامدي

الرتبية

السياسات الرتبوية

132

رمي بنت ملفي بن سعدون الشمري

الرتبية

السياسات الرتبوية

133

سارة بنت حممد بن ابراهيم الشايقي

الرتبية

السياسات الرتبوية

134

ساره بنت فهد بن عبدهللا البشري

الرتبية

السياسات الرتبوية

135

شروق بنت سعد بن علي القرين

الرتبية

السياسات الرتبوية

136

شيخه بنت بطي بن ابراهيم ال صفيان

الرتبية

السياسات الرتبوية

137

عبري بنت عبدالرمحن بن حممد العتيق

الرتبية

السياسات الرتبوية

138

عفاف بنت سليمان بن حممد االصقه

الرتبية

السياسات الرتبوية

139

فاتن بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن العواد

الرتبية

السياسات الرتبوية

140

ملياء بنت حممد بن عبدهللا الدخيل

الرتبية

السياسات الرتبوية
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الكلية

القسم

م

االسم

141

ماريه بنت صاحل بن علي الدهيش الشمري

الرتبية

السياسات الرتبوية

142

مشاعل بنت حممد بن عبدهللا العطيوي

الرتبية

السياسات الرتبوية

143

مالك بنت سعد بن حممد اخلالد

الرتبية

السياسات الرتبوية

144

مالك بنت حممد بن عبدهللا الذواد

الرتبية

السياسات الرتبوية

145

منرية بنت حممد بن منصور اجلريس

الرتبية

السياسات الرتبوية

146

منريه بنت ابراهيم بن سعود العمران

الرتبية

السياسات الرتبوية

147

منريه بنت يوسف بن صاحل السيار

الرتبية

السياسات الرتبوية

148

مها بنت حممد بن عبدهللا العشبان

الرتبية

السياسات الرتبوية

149

ميعاد بنت حممد بن عبدهللا الذواد

الرتبية

السياسات الرتبوية

150

جنود بنت محد بن راشد التمامي

الرتبية

السياسات الرتبوية

151

هنى بنت ذياب بن حممد احلنفري القحطاين

الرتبية

السياسات الرتبوية

152

هنى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العيدان

الرتبية

السياسات الرتبوية

153

نوره بنت سعد بن فهد العجالن

الرتبية

السياسات الرتبوية

154

نوره بنت سيف بن سعيد القحطاين

الرتبية

السياسات الرتبوية

155

نوره بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احلسني

الرتبية

السياسات الرتبوية

156

نوره بنت حممد بن زيد ال ظافر

الرتبية

السياسات الرتبوية

157

نوف بنت سلمان بن حممد الشهري

الرتبية

السياسات الرتبوية

158

نوف بنت حممد بن عمر املطريي

الرتبية

السياسات الرتبوية

159

هاجر عبدالرمحن حممد الفقيه

الرتبية

السياسات الرتبوية

160

هياء بنت عبدهللا بن ابراهيم العبودي

الرتبية

السياسات الرتبوية

| 16

اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

161

هيفاء بنت سامل بن صاحل اليامي

الرتبية

السياسات الرتبوية

162

هيفاء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الغازي

الرتبية

السياسات الرتبوية

163

وعد بنت علي بن جابر العاصمي

الرتبية

السياسات الرتبوية

164

أروى بنت خالد بن عبدالرمحن املاجد

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

165

امساء بنت عبدهللا بن حممد العمري

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

166

آالء بنت عبدالرمحن بن مطلق العطري

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

167

آالء بنت عبدالعزيز بن امحد العصيمى

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

168

بشرى بنت عبدالعزيز بن فهد العتييب

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

169

هتاين بنت دليم بن مهدي القحطاين

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

170

علياء بنت يوسف بن عبدالعزيز النجيدي

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

171

ملا بنت فهد بن صاحل بن خليف

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

172

ملياء بنت سامي بن امحد احملارب

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

173

مالك بنت شبيب بن خلف الدوسري

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

174

منريه بنت حممد بن عبيد السبيعي

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

175

مها بنت حممد بن عبدهللا الواصل

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

176

جنود بنت فهيد بن سامل القحطاين

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

177

هيله بنت عبدالعزيز بن عبدهللا جرب

الرتبية

الدراسات اإلسالمية

178

اسيل بنت عبدالعزيز بن صاحل احلسون

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

179

أسيل بنت علي بن ابراهيم العواد

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

180

آالء بنت سعد بن سليمان بن عجالن

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام
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الكلية

القسم

م

االسم

181

االء بنت عبدهللا بن راجح الدوسري

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

182

العنود بنت عساف بن سيف العساف

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

183

امل بنت مجال بن صاحل املضيان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

184

انتصار بنت عاقل بن ملحق املطريى

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

185

اهنار بنت علي بن عبدهللا العفاري

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

186

بيان بنت منصور بن فخري اجلهين

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

187

تغريد بنت ابراهيم بن سعيد القحطاين

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

188

مجانه بنت سليمان بن سعد احلميد

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

189

خلود بنت خالد بن حممد السليم

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

190

دانه بنت عبدهللا بن صاحل احلديثي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

191

دالل بنت سعود بن عبدالعزيز الدعيج

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

192

ساره بنت مجيل بن حممد امليمان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

193

ساره بنت عبداحلكيم بن اسعد بابنجي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

194

ساره بنت عبداحملسن بن حممد العبيد

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

195

مسيه بنت أمحد بن عبدهللا باوزير

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

196

سناء بنت عبداللطيف بن عبدالرمحن االمحد

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

197

عاليه بنت سعد بن خلف القثامي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

198

فاطمه بنت مرزوق بن عبدهللا العتييب

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

199

لطيفه بنت عبدالعزيز بن حممد اللهيم

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

200

ملى بنت عبدهللا بن حممد العليان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام
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الكلية

القسم

م

االسم

201

منال بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن مغيصيب

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

202

منال بنت حممد بن ابراهيم االحيدب

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

203

منريه بنت عبدهللا بن ناصر الثنيان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

204

منريه بنت فهد بن رشيد العبودي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

205

جنود بنت عبدالعزيز بن رميان الرميان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

206

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز العنيز

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

207

نوره بنت سعيد بن عبدهللا املالكي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

208

نوره بنت وليد بن متعب الرشيد

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

209

نوف بنت عيسى بن حممد بن عيسى

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

210

نوف بنت حممد بن محد اجلوهر

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

211

هاجر بنت حممد بن مقحم املقحم

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

212

هتيف بنت علي بن فهد السويس

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

213

هنادي بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املسعود

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

214

ابرار بنت حممود بن ابراهيم عبداجلواد

الصيدلة

الصيدلة

215

آية كامل حامد جاد علي

الصيدلة

الصيدلة

216

سالفه أمحد خريات احلسب

الصيدلة

الصيدلة

217

عبري بنت فرح بن حممد احلريب

الصيدلة

الصيدلة

218

فاطمه بنت حسن بن حممد الصماين

الصيدلة

الصيدلة

219

جنوى بنت قطنان بن هليل العتييب

الصيدلة

الصيدلة

220

نوف بنت عايد بن خلف العنزي

الصيدلة

الصيدلة
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الكلية

القسم

م

االسم

221

هبة سليمان امحد الرباك

الصيدلة

الصيدلة

222

وعد بنت علي بن امحد الطيار

الصيدلة

الصيدلة

223

اديبة صاحل حيىي سعيد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

224

اضواء بنت ناجي بن حممد اجلهين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

225

آالء بنت عبدالعزيز بن حممد املسيحل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

226

اماين بنت علي بن عيسى معيدي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

227

امة الرمحن فهد حيىي الوكيل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

228

أمريه بنت سعد بن طلق العتييب

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

229

اميان بنت خالد بن صاحل العبيد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

230

اميان علي محود النهمي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

231

بسمه بنت عايض بن سلمان العمري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

232

حنان بنت سعيد بن علي الزهراين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

233

خلود بنت امحد بن صاحل الغامدي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

234

رغد بنت راشد بن سامل الزهراين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

235

روان بنت سعيد بن مشرف العمري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

236

روان بنت حممد بن سليمان الشعالن

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

237

رمي عدنان حممد علي سعيد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

238

ساره بنت زكي بن حممد البهكلي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

239

ساره بنت فهد بن حممد الشريف

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

240

مسيه ياسني امحد حممد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة
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الكلية

القسم

م

االسم

241

شقراء بنت ناصر بن علي اليامي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

242

فاطمه سامل حممد اخلليفي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

243

فوز صاحل عبدهلل العفي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

244

الما بنت عبدالعزيز بن راشد التميمي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

245

منرية بنت خالد بن حممد القناعي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

246

مها بنت صاحل بن ناصر بن فضل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

247

موضي بنت صاحل بن سليمان العبيد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

248

جنود بنت حسن بن عبدهللا املهنا

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

249

هديل صاحل عمر العويين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

250

هند بنت سعد بن علي املسعود

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

251

هند بنت هنار بن مسري العنزي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

252

هتاين محود عبدالعزيز الصالحي

العلوم

الرياضيات

253

مي بنت ابراهيم بن مبارك الدوسري

العلوم

الرياضيات

254

فاطمه بنت عبدهللا بن مطلق بن عوضه

العلوم

الفيزياء والفلك

255

نسرين بنت امحد بن عجالن الشهري

العلوم

الفيزياء والفلك

256

اميان صاحل عبدهللا بن جبري

العلوم

الكيمياء

257

دالل عبدالرحيم سعيد عبدهللا

العلوم

الكيمياء

258

ساميه بنت عبدالسالم بن راشد اخلميس

العلوم

الكيمياء

259

فاطمه سليمان سعيد النهدي

العلوم

الكيمياء

260

مشاعل يسلم سامل بن ماضي

العلوم

الكيمياء
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الكلية

القسم

م

االسم

261

منال امحد ذياب العامر

العلوم

الكيمياء

262

اشواق بنت عبدهللا بن علي القرين

العلوم

الكيمياء احليوية

263

أمنه بنت ناصر بن حسني الدوسري

العلوم

الكيمياء احليوية

264

روان بنت طالل بن زايد النمري

العلوم

الكيمياء احليوية

265

سلوى عبدهللا عبدالباري عبدالرب

العلوم

الكيمياء احليوية

266

منريه بنت حممد بن عبدالرمحن السعود

العلوم

الكيمياء احليوية

267

ندى بنت ناصر بن خالد السبيعي

العلوم

الكيمياء احليوية

268

نوف بنت ابراهيم بن حممد السلمان

العلوم

الكيمياء احليوية

269

هال بنت عبدالعزيز بن حممد الورثان

العلوم

الكيمياء احليوية

270

هند علي صاحل النجار

العلوم

الكيمياء احليوية

271

هنوف بنت عبدهللا بن مسفر القحطاين

العلوم

الكيمياء احليوية

272

هيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اهلويدي

العلوم

الكيمياء احليوية

273

اروى بنت ناصر بن ابراهيم الزهراين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

274

امساء بنت عبدالرمحن بن محد اجلمعه

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

275

اشواق بنت حممد بن عبده زيلع

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

276

انفال بنت حممد بن مبارك الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

277

تغريد بنت عبدهللا بن عمر باسعيد

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

278

حنني بنت وجدي بن عبدالسالم املدين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

279

رزان بنت حممد بن سليمان القضييب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

280

روان بنت حسني بن سعد الزهراين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع
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الكلية

القسم

م

االسم

281

ريا بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

282

رمي بنت عبدالسالم بن ابراهيم العمود

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

283

ساره بنت خالد بن سعد الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

284

ساره بنت مشاري بن راشد املشاري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

285

شريفة بنت حممد بن عبدالعزيز الرباح

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

286

شهد بنت ثابت بن حسن خاشقجي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

287

شهد بنت عبدالعزيز بن سليمان العربيد

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

288

عبري بنت منصور بن عبداجمليد متبويل

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

289

غاده بنت حممد بن عبدالعزيز الغفيص

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

290

فاطمه بنت امحد بن حممد البارقي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

291

فاطمه بنت فهد بن فرج الصقيه

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

292

لبىن بنت براهيم بن حممد اجلابر

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

293

لطيفة بنت حممد بن عبدالعزيز الرباح

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

294

ملى بنت عبدهللا بن محزه السبكي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

295

نوران بنت عبداحلميد بن حممد اسعد

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

296

هديل بنت عبدالرمحن بن حممد الدبيخي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

297

وجدان بنت ماجد بن جراد العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

298

ابتهاج بنت حممد بن حريق االمسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

299

ابرار بنت ناصر بن حممد الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

300

أزهار بنت جائز بن دبسان احلارثي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل
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الكلية

القسم

م

االسم

301

اسراء بنت عبداحلكيم بن طالب عبيدهللا

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

302

امساء بنت عبدالعزيز بن زيد ال داود

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

303

امساء بنت حممد بن عبدالعزيز الفصام

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

304

اسيل بنت صاحل بن حممد الفواز

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

305

آسيه بنت ناشي بن مطلق العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

306

أفنان بنت محد بن عبدالرمحن املزيين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

307

االء بنت عبدالرمحن بن صاحل القفاري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

308

اآلء بنت يوسف بن منصور الرتكي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

309

العنود بنت عبدهللا بن حسني الضوحيى

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

310

اهلنوف بنت امحد بن سلوم الفضل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

311

اهلنوف بنت منصور بن عبدهللا العمر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

312

أماين بنت ناصر بن فهد العثمان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

313

اجماد بنت صاحل بن عبدالرمحن احلبيشي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

314

أمل بنت أمحد بن حسن العرجاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

315

امل بنت هشام بن امحيد العقيلى

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

316

بشائر بنت عوض بن رهيدل احلريب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

317

بشاير بنت فهد بن ابراهيم املدعج

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

318

بشائر بنت مشعل بن عبرييد احلريب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

319

بنان بنت امحد بن حممد املاص

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

320

جواهر بنت حممد بن علي بن حيي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل
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الكلية

القسم

م

االسم

321

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

322

حوريه بنت امحد بن عبدهللا بن سلطان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

323

دانه بنت عبدهللا بن صاحل الغصون

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

324

رمي بنت سعود بن حيالن العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

325

رمي بنت فهد بن عبدالرمحن البيز

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

326

ساره بنت سعود بن غباش احلريب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

327

ساره بنت صاحل بن عبدهللا العزاز

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

328

ساره بنت عبدهللا بن حممد املهنا

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

329

ساره بنت علي بن عبدهللا اخلميس

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

330

ساره بنت فهد بن حممد بن شيحان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

331

ساره بنت يزيد بن سعود الدغيثر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

332

شهد بنت طالل بن حممد نوري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

333

شيخه بنت عبداحلميد بن حممد مدخلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

334

عائشه بنت مبارك بن دهام العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

335

عروب بنت عبدهللا بن حممد السهلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

336

فاطمه بنت غازي بن صاحل السبيعي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

337

فرح بنت سعود بن مسعود الذبياين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

338

يفء بنت سلمان بن عبدهللا الدايل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

339

لينه بنت عبدالعزيز بن زيد الشعالن

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

340

ماريا بنت صاحل بن حممد اجلعويين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

| 25

اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

341

مرام بنت سعيد بن عبدالرمحن ابوعساف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

342

مرام بنت ناصر بن راشد السهلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

343

مشاعل بنت امحد بن ابراهيم الصويغ

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

344

منتهى بنت معتز بن سامل املنصور

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

345

مىن بنت عبدهللا بن صاحل اخلضري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

346

منريه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

347

مواهب بنت عبداحملسن بن يوسف النافع

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

348

مي بنت صاحل بن عبدالعزيز العبداللطيف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

349

جنالء بنت عبدهللا بن حممد الشهري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

350

جنالء بنت ياسر بن امحد باحنان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

351

ندى بنت فهد بن راشد العرجاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

352

هناد بنت مطر بن عبدهللا املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

353

هنى بنت صاحل بن عبدهللا الصغري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

354

هنى بنت عوض بن صيفي احلريب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

355

هني بنت ابراهيم بن عبدالرمحن اليوسف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

356

نوره بنت عبد الرمحن بن حممد النعيم

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

357

نوره بنت على بن حممد الزنان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

358

نوره بنت فهد بن راشد العرجاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

359

هديل بنت امحد بن حممد باعلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

360

هال بنت فهد بن خالد العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل
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الكلية

القسم

م

االسم

361

هنادي بنت علي بن صاحل احمليسن

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

362

هند بنت سليمان بن راضي احلمد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

363

هنوف بنت حسن بن مسفر ال فهاد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

364

هوازن بنت فهد بن ابراهيم اخللف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

365

هيفاء بنت ابراهيم بن عبدالعزيز بن عمري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

366

هيفاء بنت عادل بن ناصر الفصام

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

367

وجدان بنت عبدالسالم بن عبدهللا القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

368

وجدان بنت عبدهللا بن علي الوهييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

369

أفنان بنت سعود بن منصور االمحري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

370

بشاير بنت ناشي بن بناي الرشيدي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

371

سرى بنت صاحل بن سعد بن دمهش

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

372

سها بنت صاحل بن عبدهللا الشهراين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

373

مرام بنت عبدهللا بن ناصر الشهراين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

374

منريه بنت امحد بن عبدهللا الشريف

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

375

منريه بنت خالد بن فائز احلقباين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

376

ميعاد بنت حممد بن سعيد العمري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

377

هناء بنت عبدالرمحن بن محود اجلربوع

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

378

أروى بنت على بن عبدالعزيز اخلضريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

379

دنيا بنت امحد بن حممد احلمد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

380

رؤى عدنان حممد علي سعيد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة
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الكلية

القسم

االسم

م
381

سلطانه بنت امحد بن سلطان عسريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

382

سناء امحد خليفة

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

383

سوسن عمر حممد مطر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

384

شهد بنت حممد بن علي العقيل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

385

عبري بنت مساعد بن عيد الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

386

غاده بنت خالد بن ناصر الغفيلى

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

387

غدير بنت عبدالرمحن بن حممد الشليل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

388

فاطمة عثمان علي اخلليفة

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

389

مرام بنت فرحان بن ثايب املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

390

مالك بنت امحد بن علي العليوه

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

391

مىن بنت فايز بن حممد الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

392

منريه بنت خالد بن حممد السيويف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

393

مها بنت حسن بن حممد احلازمي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

394

نوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احليدري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

395

هديل بنت ابراهيم بن حسن عسريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

396

هيا بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الشقري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

397

وفاء بنت عيسى بن عثمان النحراوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

398

يامسني بنت متعب بن جزاء املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

399

ابتسام بنت حممد بن حسن حدادي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

400

ابرار بنت حممد بن محد احلمودي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي
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الكلية

القسم

م

االسم

401

اشجان بنت عبداحملسن بن حممد العود

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

402

اضواء بنت طالل بن فيصل الرشيد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

403

العنود بنت راشد بن حممد الناصر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

404

أمل بنت عواد بن عبدهللا الشمري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

405

اميان بنت عبدهللا بن حممد ضياء بن عيسى

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

406

اميان بنت فليح بن االسود العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

407

بلسم بنت حممد بن عبدالعزيز املعارك

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

408

دعاء بنت عبيد بن جحفل العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

409

دينا بنت عبدهللا بن عبدالكرمي مهنا

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

410

رزان بنت هشام بن امحد العبديل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

411

رهام بنت سليم بن خويشان املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

412

ساره بنت عادل بن حسن جوهرجي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

413

ساره بنت عبدهللا بن محد ابابطني

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

414

مسريه يوسف توفيق نصر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

415

مسريه بنت فيصل بن فؤاد رضوان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

416

شهد بنت خالد بن عبدالعزيز العقيلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

417

شهد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز النويصر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

418

عفاف علي سامل باتيس

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

419

علياء بنت عبدالعزيز بن سعود البيز

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

420

عهود بنت عطاءهللا بن عياد املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي
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الكلية

القسم

م

االسم

421

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالكرمي الزايد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

422

جلني بنت صاحل بن علي بوصاحل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

423

لينا بنت سامي بن قاسم الزواوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

424

لينا بنت عبدهللا بن عبدالرمحن حييان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

425

ماريه بنت راشد بن ابراهيم الربيه

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

426

جمد بنت يوسف بن ابراهيم عبدالغين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

427

مروة سعداوى عبداحلليم سعداوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

428

جند بنت جماهد بن عبدهللا النويصر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

429

ندى بنت ثواب بن عبيدهللا النفيعي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

430

نوف بنت سليمان بن منصور اخلليوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

431

نوف بنت حممد بن امحد بديوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

432

نوف بنت حممد بن محد آل الشيخ

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

433

وعد بنت سليمان بن حممد البواردي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

434

وفاء بنت حامد بن نوار العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

435

وفاء بنت خالد بن فهد الشدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

436

اريج بنت عايد بن خلف العمرو اخلالدي

التمريض

التمريض

437

فاطمة بنت عمار بن عاطي املنصوري السفياين

التمريض

التمريض

438

أبرار بنت زيد بن عبدهللا آل حسني

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

439

امساء بنت سعيد بن حممد كدسه

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

440

بثينه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا احلميدي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

| 30

اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

441

بدريه بنت عبدهللا بن مصلح املالكي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

442

بشرى بنت طالل بن محزة ضياءالدين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

443

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا آل ذواد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

444

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا القطيان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

445

حصه بنت يوسف بن ابراهيم الوتيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

446

حفصه بنت عبدالعزيز بن محد القعيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

447

رهام بنت عبدالعزيز بن راشد العبدان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

448

رميا بنت سعود بن عبدالعزيز الدايل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

449

مسيه سعيد حممد باوزير

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

450

صفاء ابراهيم حممد علي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

451

غدير بنت حامد بن حممد الشريف

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

452

فدوى بنت يوسف بن صاحل املطلق

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

453

جلني بنت حسان بن ياسر عبدالفتاح

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

454

ملياء بنت بدر بن سفر العتييب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

455

مدى بنت فهد بن سامل السامل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

456

مرمي بنت اسعد بن سليمان املزيين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

457

مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العريفي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

458

مشاعل بنت قرناس بن عبدهللا القرناس

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

459

منريه بنت حممد بن راشد ال عيدان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

460

مي بنت عبدالكرمي بن عبدالعزيز الزامل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة
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الكلية

القسم

م

االسم

461

ندى بنت سعود بن حممد الدريس

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

462

نوره بنت ناصر بن سليمان الفايز

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

463

نوف بنت صاحل بن حممد املسبحي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

464

هيا بنت عبدهللا بن سعد الزمامي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

465

هياء بنت فهد بن ناصر الثنيان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

466

هياء بنت نواف بن بدر الرشيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

467

يامسني امحد صاحل بابليل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

468

اثري بنت ناصر بن حممد العمر

إدارة األعمال

االقتصاد

469

ساره بنت ناصر بن عبدهللا النويصر

إدارة األعمال

االقتصاد

470

فجر بنت عبدهللا بن عبداحملسن الصاحل

إدارة األعمال

االقتصاد

471

ميثا بنت مهنا بن عبدهللا اليابس

إدارة األعمال

االقتصاد

472

جند بنت عبدالعزيز بن زيد املوسى

إدارة األعمال

االقتصاد

473

هديل بنت عبدهللا بن سعد بن دالك

إدارة األعمال

االقتصاد

474

هنادي بنت امحد بن سعيد بابصيل

إدارة األعمال

االقتصاد

475

دميه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليوسف

إدارة األعمال

التسويق

476

عبري بنت منصور بن حممد بن قاسم

إدارة األعمال

التسويق

477

ابرار بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن املدجل

إدارة األعمال

احملاسبة

478

اروى بنت عبدهللا بن ابراهيم بن عاصم

إدارة األعمال

احملاسبة

479

افنان بنت يوسف بن منصور الرتكي

إدارة األعمال

احملاسبة

480

العنود بنت حممد بن عبداحملسن ال الشيخ

إدارة األعمال

احملاسبة
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القسم

م

االسم

481

العنود بنت منصور بن ابراهيم احلماد

إدارة األعمال

احملاسبة

482

اهلنوف بنت خالد بن حممد التومي

إدارة األعمال

احملاسبة

483

اهلنوف بنت زيد بن عبدهللا الذواد

إدارة األعمال

احملاسبة

484

أجماد بنت عبدهللا بن حممد العريفي

إدارة األعمال

احملاسبة

485

بدور بنت عبدالعزيز بن سعد املطيويع

إدارة األعمال

احملاسبة

486

بشاير بنت محد بن خالد اخلالد

إدارة األعمال

احملاسبة

487

بشرى بنت حممد بن صاحل املسيطري

إدارة األعمال

احملاسبة

488

مجانه بنت عبدالرمحن بن حممد السنيدي

إدارة األعمال

احملاسبة

489

خدجيه على امحد بن سلمان

إدارة األعمال

احملاسبة

490

دالل بنت عبدهللا بن سعد الراشد

إدارة األعمال

احملاسبة

491

رزان بنت منصور بن حممد املنصور

إدارة األعمال

احملاسبة

492

رهام بنت خالد بن فهد العبدالسالم

إدارة األعمال

احملاسبة

493

روان بنت عبدالرمحن بن حممد احلصيين

إدارة األعمال

احملاسبة

494

ساره بنت راجح بن زيد الزيد

إدارة األعمال

احملاسبة

495

ساره بنت سعد بن عبدالرمحن السامل

إدارة األعمال

احملاسبة

496

ساره بنت حممد بن عبدهللا الزنيدي

إدارة األعمال

احملاسبة

497

شداء بنت عائض بن فهد القحطاين

إدارة األعمال

احملاسبة

498

ملاء بنت عبدهللا بن علي الرميحي

إدارة األعمال

احملاسبة

499

ملياء بنت عادل بن صاحل السليم

إدارة األعمال

احملاسبة

500

مليس بنت حامد بن تركي االمحدي

إدارة األعمال

احملاسبة
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الكلية

القسم

م

االسم

501

ليلى بنت علي بن مبارك السنيدي

إدارة األعمال

احملاسبة

502

مرمي بنت سعد بن دخيل احلارثي

إدارة األعمال

احملاسبة

503

مزنه بنت حممد بن عبدهللا الفاحل

إدارة األعمال

احملاسبة

504

منريه بنت صاحل بن ابراهيم بن صويلح

إدارة األعمال

احملاسبة

505

موضي بنت ابراهيم بن ناصر العبدهللا

إدارة األعمال

احملاسبة

506

جند بنت حممد بن عبدهللا ابوذيب

إدارة األعمال

احملاسبة

507

ندى بنت ساعد بن سعد املالكي

إدارة األعمال

احملاسبة

508

نفالء بنت مرزوق بن جباد القحطاين

إدارة األعمال

احملاسبة

509

نوره بنت ناصر بن ابراهيم الشيبان

إدارة األعمال

احملاسبة

510

نوف بنت حممد بن صاحل اخلزمي

إدارة األعمال

احملاسبة

511

هناء بنت ابراهيم بن عبدهللا الباتلي

إدارة األعمال

احملاسبة

512

اروى خبيت عمر املعاري

إدارة األعمال

اإلدارة

513

افنان بنت منيع بن مويس الشالحي املطريي

إدارة األعمال

اإلدارة

514

اهلام بنت فهد بن مشنان آل مبارك

إدارة األعمال

اإلدارة

515

حصه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم

إدارة األعمال

اإلدارة

516

حنان بنت عبدهللا بن مكازي العنزي

إدارة األعمال

اإلدارة

517

راله بنت عبدهللا بن حممد العويرضي

إدارة األعمال

اإلدارة

518

روان بنت حممد بن عبدهللا اجلالل

إدارة األعمال

اإلدارة

519

ساره بنت ناصر بن سليمان الفايز

إدارة األعمال

اإلدارة

520

مشاعل بنت حممد بن عبداهلادي القرين

إدارة األعمال

اإلدارة
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الكلية

القسم

م

االسم

521

مها بنت حممد بن نوح البسيط

إدارة األعمال

اإلدارة

522

نوره بنت عادل بن علي اجلابر

إدارة األعمال

اإلدارة

523

هديل بنت عبدهللا بن حممد الضيدان

إدارة األعمال

اإلدارة

524

هياء بنت سعود بن عبدالعزيز النعيمه

إدارة األعمال

اإلدارة

525

افنان بنت ابراهيم بن حممد الوهييب

إدارة األعمال

املالية

526

افنان بنت عبدالعزيز بن علي الفريح

إدارة األعمال

املالية

527

االء بنت سعد بن صاحل بن شعيل

إدارة األعمال

املالية

528

آالء بنت سليمان بن ماضي الربيعان

إدارة األعمال

املالية

529

األمرية مضاوي بنت متعب بن عبدالرمحن آل سعود

إدارة األعمال

املالية

530

العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف

إدارة األعمال

املالية

531

العنود بنت فهد بن عبدهللا املرشد

إدارة األعمال

املالية

532

العنود بنت نواف بن ابراهيم العنزي

إدارة األعمال

املالية

533

امالك بنت عبدالعزيز بن عائض املطريي

إدارة األعمال

املالية

534

بسمه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا السنيدي

إدارة األعمال

املالية

535

بسمه بنت عبدالعزيز بن حممد العيسى

إدارة األعمال

املالية

536

بشائر بنت ناهظ بن رشاد احلريب

إدارة األعمال

املالية

537

جواهر بنت حسن بن ناصر اليمين

إدارة األعمال

املالية

538

جود بنت عبدالعزيز بن ابراهيم ال الشيخ

إدارة األعمال

املالية

539

حصه بنت مناجاء بن صاحل العتييب

إدارة األعمال

املالية

540

رزان بنت امحد بن عيسى اجلوهر

إدارة األعمال

املالية
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الكلية

القسم

م

االسم

541

رزان بنت حممد بن عبدهللا ال فهيد

إدارة األعمال

املالية

542

رنا بنت مساعد بن حممد السيار

إدارة األعمال

املالية

543

روان بنت حممد بن مسعد السمريي

إدارة األعمال

املالية

544

رمي طارق علي باعوين

إدارة األعمال

املالية

545

رميا بنت علي بن عون القحطاين

إدارة األعمال

املالية

546

ريهام بنت بندر بن براهيم آل ثنيان

إدارة األعمال

املالية

547

ساره بنت بسام بن عبدالرمحن بن غشيان

إدارة األعمال

املالية

548

ساره بنت سعد بن عبدهللا اجلربين

إدارة األعمال

املالية

549

ساره بنت عبدالرمحن بن عبدهللا اللحيدان

إدارة األعمال

املالية

550

ساره بنت فهد بن حممد املدجل

إدارة األعمال

املالية

551

سحر بنت حممد بن سليمان اجلبعان

إدارة األعمال

املالية

552

سهام بنت حممد بن سليمان الزايد

إدارة األعمال

املالية

553

سهى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املهناء

إدارة األعمال

املالية

554

شذى بنت امحد بن عبدالعزيز النصار

إدارة األعمال

املالية

555

صبا بنت محود بن عبدهللا التوجيري

إدارة األعمال

املالية

556

عائشه بنت عبدهللا بن تركى الرتكي

إدارة األعمال

املالية

557

عبري بنت ابراهيم بن حممد ابومعطي

إدارة األعمال

املالية

558

عهد بنت عبدهللا بن حممد اهلزاين

إدارة األعمال

املالية

559

غاده بنت سعيد بن حممد املتحمي

إدارة األعمال

املالية

560

غاده بنت عبيد بن محود الرشيد

إدارة األعمال

املالية
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الكلية

القسم

م

االسم

561

ملياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا النجران

إدارة األعمال

املالية

562

مرمي بنت سليمان بن حممد اخلليفي

إدارة األعمال

املالية

563

مشاعل بنت صاحل بن حممد العتيق

إدارة األعمال

املالية

564

منريه بنت حممد بن ابراهيم الطريف

إدارة األعمال

املالية

565

مها بنت عبدهللا بن سليمان الغيث

إدارة األعمال

املالية

566

ميساء بنت خالد بن حممد املدجل

إدارة األعمال

املالية

567

ميساء بنت حيىي بن ناصر بن الشيخ

إدارة األعمال

املالية

568

ندى بنت امحد بن عبدهللا املطوع

إدارة األعمال

املالية

569

نوره بنت ابراهيم بن عبدهللا الرباهيم

إدارة األعمال

املالية

570

نوره بنت حسن بن معيض الشهري

إدارة األعمال

املالية

571

نوره بنت عبدهللا بن علي الصقري

إدارة األعمال

املالية

572

نوره بنت فهد بن عبدهللا آل خليفه

إدارة األعمال

املالية

573

نوره بنت فهد بن حممد الشدي

إدارة األعمال

املالية

574

نوره بنت ماهر بن عبدهللا السليمي

إدارة األعمال

املالية

575

هيفاء بنت عبدهللا بن علي العقل

إدارة األعمال

املالية

576

وجدان بنت اديب بن صاحل العمري

إدارة األعمال

املالية

577

اسيل بنت عبدالرمحن بن ابراهيم البطي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

578

افنان بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العمر

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

579

آالء بنت حممد بن عبدالعزيز احلسيىن

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

580

أجماد بنت عبدالعزيز بن سعود الفليج

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية
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الكلية

القسم

م

االسم

581

اجماد بنت حممد بن احلميدي الشايع

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

582

أيثار بنت ابراهيم بن محد اجمللي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

583

خوله بنت صاحل بن عبدالرمحن الداوود

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

584

رنا بنت عواض بن سعيد الشهري

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

585

زينب حممد حيىي عمران

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

586

شهد بنت مسفر بن صاحل الزهراين

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

587

عبري صاحل عايض ثابت

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

588

فاطمه بنت مظفر بن عبداحلميد املعمر

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

589

ليلى امحد صاحل بابليل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

590

نورا بنت عبدهللا بن عبدالكرمي املسلم

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

591

هاله بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املقبل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

592

هنادي بنت محدان بن عايض البقمي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

593

ابتسام حممد سعيد بفلح

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

594

اروى بنت سعد بن زيد الرزوق

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

595

اسيل بنت حممد بن عبدالعزيز العقيلي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

596

أفنان بنت محد بن عبدالرمحن الدايل

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

597

أماين بنت تركي بن سويف العتييب

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

598

بشائر بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الراجحي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

599

جواهر بنت عوض بن عايض احلريب

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

600

حنان بنت علي بن صاحل الشهري

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

| 38

اخلرجيات احلاصالت على مراتب الشرف للفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

االسم

601

خوله بنت حممد بن سليمان احملمود

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

602

دانا بنت جارهللا بن عبدالعزيز الغضبان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

603

دانه بنت سامي بن حسني براده

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

604

روان بنت ابراهيم بن عبدالرمحن السبيت

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

605

روان بنت سامل بن محيد احلسىن

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

606

رمي بنت عبداللطيف بن محد الدرع

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

607

رمي بنت عصام بن عبدالرمحن الشماس

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

608

ساره بنت حممد بن عبداحملسن املنصور

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

609

سحر بنت مبارك بن عبدهللا السرحان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

610

شهد بنت نبيل بن هزاع القحطاين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

611

عهود علي امحد بادحدوح

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

612

فاطمة امحد عبده عبدربه

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

613

ملياء بنت عبدالرمحن بن مسعود الزومان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

614

ملياء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم اخلرجيي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

615

ملياء بنت عبدالعزيز بن سعد بن حسينان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

616

مرمي عماد حممود العتييب

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

617

منريه بنت رافع بن جاسم الدريهم

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

618

وعد بنت ناصر بن زيد املشاري

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات
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الكلية

القسم

م

أفنان بنت امحد بن عبدهللا الدوسري

اآلداب

الدراسات االجتماعية

افنان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن اليميين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اجلوهره بنت عبداللـه بن حممد آل حسني

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اهلنوف بنت مساعد بن حممد العشيوي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

أجماد بنت محد بن محاد العروان

اآلداب

الدراسات االجتماعية

6

اميان بنت عبدهللا بن ابراهيم الفرحان

اآلداب

الدراسات االجتماعية

7

هبان بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اليوسف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

جوزاء بنت بادي بن عبدهللا العصيمي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حصه بنت هشام بن راشد املقرن

اآلداب

الدراسات االجتماعية

خوله بنت عيسى بن ابراهيم اخللف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

مساهر مخيس منيب املشهراوي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

عائشة بنت امحد بن علي جمرشي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

عهود بنت محدان بن هنار احلريب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

غاده بنت عبدالعزيز بن حممد ال دخيل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

فاطمه بنت ابراهيم بن راشد بن سيف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

لطيفه بنت حممد بن عبدهللا الرضيان

اآلداب

الدراسات االجتماعية

مرام بنت سعد بن فهد بن رشيد

اآلداب

الدراسات االجتماعية

منال بنت حممد بن ظافر احلقباىن

اآلداب

الدراسات االجتماعية

مىن بنت ناصر بن عبدالعزيز الوليعي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

هنى بنت سامل بن حممد الغفيلي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

نوره بنت عبدهللا بن ابراهيم بن جرب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوره بنت عبداحملسن بن صاحل املنقور

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوف بنت حزام بن ملهي آل جرو القحطاين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوف بنت سلطان بن سعيد الشهراين

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوف بنت نواف بن شعيفان االزمع

اآلداب

الدراسات االجتماعية

26

ورده حممد ثابت الكثريي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

27

موضي بنت منيع بن سليمان احلسني

اآلداب

التاريخ

ومسية بنت محد بن محود الروقي

اآلداب

التاريخ

آالء بنت عبدهللا بن منشان بن عبيد

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

العنود بنت عبداحلكيم بن عبدهللا احلسني

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

العنود بنت مساعد بن ناصر اخلليفي

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

اميان بنت حممد بن سعد الغامدي

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

بسمه بنت عبد الرمحن بن عبد هللا املنيعي

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

رفاء بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الغنامي

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

رهف بنت فهد بن عبدهللا العتييب

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

شروق بنت سعد بن عبدهللا بن مجيعه

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

عبري مسري حممد طاهر دوكاين

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

فلوه بنت سعود بن عبدهللا ال سعود

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

ملياء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن املدمييغ

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

وعد بنت عايض بن عبيد الغبيوي العتييب

اآلداب

اللغة اإلجنليزية

21
22
23
24
25

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

أروى بنت فهد بن ناصر اليوسف

اآلداب

اللغة العربية

افنان بنت عبدالرمحن بن حممد مسعود

اآلداب

اللغة العربية

حليمه بنت ابكر بن حيي جمريب

اآلداب

اللغة العربية

رمي بنت عبدهللا بن علي حممد العمرو

اآلداب

اللغة العربية

رمي بنت علي بن حيي قشيش

اآلداب

اللغة العربية

46

سهام بنت عبداحملسن بن عبدهللا الراشد

اآلداب

اللغة العربية

47

ليلى بنت علي بن امحد حنتول

اآلداب

اللغة العربية

نوره بنت علي بن حممد العبيد السهلي

اآلداب

اللغة العربية

نوره بنت مهالن بن امحد سحاري

اآلداب

اللغة العربية

يامسني نعمان شعبان

اآلداب

اللغة العربية

اروى بنت أمحد بن عبدهللا الزومان

الرتبية

الرتبية اخلاصة

أروى بنت محاد بن عبدهللا السعدون

الرتبية

الرتبية اخلاصة

اروى بنت سعود بن ابراهيم الربغش

الرتبية

الرتبية اخلاصة

أروى بنت فايز بن عبدهللا الشهري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

امساء بنت ضائم بن امحد احلازمي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

اشواق بنت عبدهللا بن فهد ال فردان القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

العنود بنت حممد بن عبدهللا السياري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

اهلنوف بنت شيحان بن سعيد الزهراين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

اهنار بنت فهد بن راشد الربيع

الرتبية

الرتبية اخلاصة

أوراد بنت محود بن قبال نامي العتييب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

41
42
43
44
45

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

ايالف بنت ابراهيم بن عبدالعزيز اجلديعي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

بثينه بنت حممد بن عبدالعزيز السديس

الرتبية

الرتبية اخلاصة

بدور بنت سعد بن حممد اجلنيدل

الرتبية

الرتبية اخلاصة

هتاين بنت سعيد بن عبد هللا العاصمي املالكي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

هتاين بنت حممد بن امحد ال الدبش القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

66

مجانه بنت حمفوظ بن حممد باطريف

الرتبية

الرتبية اخلاصة

67

مجيله بنت مزيد بن عويض املشرايف املطريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

جواهر بنت حممد بن عايض احلميداين القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

جواهر بنت حممد بن عبدهللا القرين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

حصه بنت خالد بن حممد النخيالن

الرتبية

الرتبية اخلاصة

دميا نضال سلمان الدحدوح

الرتبية

الرتبية اخلاصة

رنا بنت حيىي بن حممد آل شويل القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

روان بنت علي بن محد املغامس

الرتبية

الرتبية اخلاصة

رميا بنت حممد بن عبدالرمحن اخلراشي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

سارة بنت علي بن منصور الرتكي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ساره امحد سامل باوزير

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ساره بنت سعود بن حممد العريفي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ساره بنت عبدالعزيز بن سعد احلسني

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا احلميضي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ساره عبدهللا علي بن حمفوظ

الرتبية

الرتبية اخلاصة

61
62
63
64
65

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

سلمى بنت صاحل بن حممد احلجي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

مسيه بنت سعود بن فيصل التومي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

شاهره بنت حسني بن علي آل مصلح القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

شهد بنت صاحل بن عبد هللا املونس

الرتبية

الرتبية اخلاصة

شهد بنت حممد بن عبد العزيز بن حمارب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

86

ضحى بنت امحد بن عبدالرمحن القاضي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

87

ضحى بنت عبدالعزيز بن حممد بن صعب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

عبري بنت محود بن عايض النفيعي العتييب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

عبري بنت حممد بن ابراهيم السبيت

الرتبية

الرتبية اخلاصة

عهود بنت حممد بن عبدالعزيز بن ثويين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

غاده بنت عبدالعزيز بن سعد القعيد

الرتبية

الرتبية اخلاصة

غنيمه بنت حممد بن سعد الراجح العنقري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

فاتن بنت خالد بن سعد الصاحل

الرتبية

الرتبية اخلاصة

فاطمه بنت خالد بن فهد اليحىي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

فاطمه بنت حيي بن حسني اجلابري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

كرميه بنت مخيس بن مجعان احلساين املالكي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

لولوه بنت حممد بن عبدالعزيز بن عتيق

الرتبية

الرتبية اخلاصة

مرمي بنت عايض بن موسى الكثريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

مرمي بنت قبالن بن فالح املطريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

منتهى بنت عبدالكرمي بن عبدهللا السليمي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

81
82
83
84
85

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

مها بنت عمر بن عبدالعزيز العمر

الرتبية

الرتبية اخلاصة

جنوى بنت محاد بن حجاج احلريب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ندى بنت سليمان بن صاحل الربيش

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ندى بنت فاحل بن علي الشلوي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ندى بنت منشط بن فهد اجملامعه السبيعي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

106

نوال بنت سعد بن حممد الرويتع

الرتبية

الرتبية اخلاصة

107

نوره بنت راشد بن عبد هللا املواش

الرتبية

الرتبية اخلاصة

نوره بنت عبدهللا بن هادي القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة

نوره بنت نائف بن عقاب احلربدي العتييب

الرتبية

الرتبية اخلاصة

نوف بنت عبدالعزيز بن حممد الزامل

الرتبية

الرتبية اخلاصة

نوف بنت حممد بن عبدهللا اجلالل

الرتبية

الرتبية اخلاصة

هال بنت عبدالعزيز بن حممد بن لبده

الرتبية

الرتبية اخلاصة

هناء بنت حممد بن سعود السبيعي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

هيا بنت ناصر بن عبدالعزيز الرتيكي

الرتبية

الرتبية اخلاصة

يامسني مطلق صاحل الصقري

الرتبية

الرتبية اخلاصة

ابتسام عبدهللا سعيد اجلابري

الرتبية

علم النفس

أروى بنت سعود بن عبدالعزيز اهلوميل

الرتبية

علم النفس

اروى صاحل سعيد باوزير

الرتبية

علم النفس

أغاريد بنت عبدهللا بن ابراهيم الغامن

الرتبية

علم النفس

اجلوهره بنت محد بن عبدالرمحن النجاشي

الرتبية

علم النفس

101
102
103
104
105

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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الكلية

القسم

م

العنود بنت حممد بن سليمان آل ثنيان

الرتبية

علم النفس

اهلنوف بنت علي بن صاحل العواد

الرتبية

علم النفس

بيان بنت عبداللطيف بن عبدهللا الدريهم

الرتبية

علم النفس

حياه عبدهللا موسى حممد

الرتبية

علم النفس

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز الغنيم

الرتبية

علم النفس

126

ساره حممد عبدهللا العمودي

الرتبية

علم النفس

127

سلمى بنت فرج بن حاج امساعيل

الرتبية

علم النفس

مساح بنت علي بن عبدالرمحن مظفر

الرتبية

علم النفس

مسيه بنت حممد بن عبدالرمحن بن سالمه

الرتبية

علم النفس

عهد بنت جابر بن حممد الشهري

الرتبية

علم النفس

فاطمة صاحل حممد فرحان

الرتبية

علم النفس

آليل بنت أمحد بن حممد الغشيان

الرتبية

علم النفس

ليندا بنت سامل بن جابر الشمراين

الرتبية

علم النفس

جمد بنت محاد بن حممد العمر

الرتبية

علم النفس

مدى بنت مصلح بن سيف التميمي

الرتبية

علم النفس

مرام بنت عبدالرمحن بن ناصر الطحنون

الرتبية

علم النفس

مرام بنت عبدالعزيز بن دخيل هللا الشوقيب املالكي

الرتبية

علم النفس

مرمي بنت حجاب بن مسلي العتييب

الرتبية

علم النفس

منال بنت صاحل بن شديد الوهييب احلريب

الرتبية

علم النفس

مىن بنت حممد بن محد الريس

الرتبية

علم النفس

121
122
123
124
125

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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الكلية

القسم

م

ميعاد بنت سعد بن شرار املطريي

الرتبية

علم النفس

ندى بنت امحد بن عبد العزيز الدويش

الرتبية

علم النفس

ندى بنت خالد بن امحد املسلم

الرتبية

علم النفس

هناد بنت عبدالرمحن بن علي التميمي

الرتبية

علم النفس

هنى بنت عبداحملسن بن سيف السيف

الرتبية

علم النفس

146

نوره بنت عايد بن عجل املطريي

الرتبية

علم النفس

147

هبه بنت حممد بن سليمان النوفل

الرتبية

علم النفس

هياء بنت فراج بن مطلق الفراج

الرتبية

علم النفس

هياء بنت موسى بن ظافر اخلنافر القحطاين

الرتبية

علم النفس

هيفاء بنت عبدالعزيز بن عساف العساف

الرتبية

علم النفس

هيفاء بنت عبدهللا بن حممد آل كليب

الرتبية

علم النفس

لطيفة بنت عبداحملسن بن عمر ال حممود

الرتبية

الرتبية الفنية

مي بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن يوسف

الرتبية

الرتبية الفنية

اثري بنت سعد بن عبدهللا الغرييب

الرتبية

السياسات الرتبوية

اروى بنت سعيد بن حزام الزهراين

الرتبية

السياسات الرتبوية

امساء بنت عبد العزيز بن حممد الدريهم

الرتبية

السياسات الرتبوية

اضواء بنت معيذر بن حمفوظ املعيذر

الرتبية

السياسات الرتبوية

أفنان بنت نواف بن ناصر حممد بن دوخي

الرتبية

السياسات الرتبوية

اللولو بنت حممد بن داود اجلرب

الرتبية

السياسات الرتبوية

اماين بنت عبدهللا بن مستور ال فائز القرين

الرتبية

السياسات الرتبوية

141
142
143
144
145

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
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الكلية

القسم

م

امل بنت حممد بن عبدهللا العطيوي

الرتبية

السياسات الرتبوية

اميان بنت جزاء بن حصيبان العتييب

الرتبية

السياسات الرتبوية

بدور بنت صاحل بن عبدالرمحن الدحيم

الرتبية

السياسات الرتبوية

بشاير بنت سعد بن عبيد القحطاين

الرتبية

السياسات الرتبوية

رشا بنت أمحد بن ابراهيم اللحيدان

الرتبية

السياسات الرتبوية

166

رنيم بنت حممد بن خليفه الكنهل

الرتبية

السياسات الرتبوية

167

روان بنت خالد بن عبدالعزيز السكيت

الرتبية

السياسات الرتبوية

رمي بنت عبدالعزيز بن ناصر اجلرباء

الرتبية

السياسات الرتبوية

ساره بنت سعد بن حممد العريفي

الرتبية

السياسات الرتبوية

ساره بنت حممد بن ابراهيم احلقباين

الرتبية

السياسات الرتبوية

سجى بنت حممد بن عبدهللا الدوسري

الرتبية

السياسات الرتبوية

شروق بنت ناصر بن حممد ال مغب السهلي

الرتبية

السياسات الرتبوية

شهد بنت حممد بن علي املطلق

الرتبية

السياسات الرتبوية

صفيه بنت حممد بن عبدالعزيز الربيدي

الرتبية

السياسات الرتبوية

عاليه بنت يوسف بن حممد العقيل

الرتبية

السياسات الرتبوية

غادة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز العاصم

الرتبية

السياسات الرتبوية

غدير بنت فهد بن محد العباس

الرتبية

السياسات الرتبوية

فاطمه بنت فايز بن علي األمحدي

الرتبية

السياسات الرتبوية

ملى بنت ناصر بن حممد اجلهيمي

الرتبية

السياسات الرتبوية

مدى بنت عبدهللا بن رحيم احلريب

الرتبية

السياسات الرتبوية

161
162
163
164
165

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

مرام بنت عبدهللا بن راشد القحطاين

الرتبية

السياسات الرتبوية

منال بنت عبدالعزيز بن حممد املاجد

الرتبية

السياسات الرتبوية

منال بنت عبدالعزيز بن حممد املاجد

الرتبية

السياسات الرتبوية

منريه بنت عبدهللا بن فالح العريفي

الرتبية

السياسات الرتبوية

مها بنت سلطان بن عبدهللا هدهود

الرتبية

السياسات الرتبوية

186

مها بنت سليمان بن عبدهللا املوينع

الرتبية

السياسات الرتبوية

187

مها بنت عمار معتاد بن عياد اهلجله املطريي

الرتبية

السياسات الرتبوية

مها بنت ناصر بن عساف العساف

الرتبية

السياسات الرتبوية

هنله بنت محاد بن ابراهيم احلماد

الرتبية

السياسات الرتبوية

نورا بنت حممد بن عبدالكرمي اليحىي

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوره بنت زامل بن حممد العمر

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوره بنت صاحل بن حممد اجلريس

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوره بنت عبدالعزيز بن فهد العجمي

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوره بنت حممد بن عبدالرمحن بن عنرب

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوره بنت حممد بن عبدهللا السبيعي

الرتبية

السياسات الرتبوية

نوف بنت علي بن ناصر اجلرباء

الرتبية

السياسات الرتبوية

هديل بنت عبدهللا بن سعود عبدهللا اجلاسر

الرتبية

السياسات الرتبوية

هند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن شعالن

الرتبية

السياسات الرتبوية

هند بنت عيد بن عبدالعزيز العيد

الرتبية

السياسات الرتبوية

هيفاء بنت عبدهللا بن حبيص النعمي

الرتبية

السياسات الرتبوية

181
182
183
184
185

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

أروى بنت ابراهيم بن فهد سليمان بن عبيد

الرتبية

الدراسات االسالمية

هتاين بنت سلمان بن سعد رزن املهلكي املطريي

الرتبية

الدراسات االسالمية

حنان بنت ابراهيم بن عبدهللا الشثري

الرتبية

الدراسات االسالمية

رغد بنت منصور بن حممد الثاري

الرتبية

الدراسات االسالمية

مسريه بنت حممد بن مشريف حدادي

الرتبية

الدراسات االسالمية

206

شروق بنت عبدالرمحن بن عطاهللا الفرهود

الرتبية

الدراسات االسالمية

207

شهره بنت محود بن عبدهللا الشهري

الرتبية

الدراسات االسالمية

فاطمة بنت امحد بن علي بن سالمي

الرتبية

الدراسات االسالمية

فاطمة بنت عبدالرمحن بن علي العضيل الغامدي

الرتبية

الدراسات االسالمية

مروه بنت حممد بن عثمان اجللعود

الرتبية

الدراسات االسالمية

مرمي بنت سليمان بن موسى العمري

الرتبية

الدراسات االسالمية

ندى بنت ناصر بن سعيد القحطاين

الرتبية

الدراسات االسالمية

نوره بنت صاحل بن زيد اهلريش

الرتبية

الدراسات االسالمية

نوره بنت عبدالرمحن بن حممد العيسى

الرتبية

الدراسات االسالمية

نوف بنت غازي بن رباح املهلكي املطريي

الرتبية

الدراسات االسالمية

هياء بنت خالد بن عبدالعزيز الدخيل

الرتبية

الدراسات االسالمية

وجدان بنت مبارك بن عبدهللا ال راشد

الرتبية

الدراسات االسالمية

رزان بنت عبدالعزيز بن صاحل الدسيماين

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

رغد بنت عبدهللا بن حممد الضيدان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

ساره بنت عبداالله بن علي السبعان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

201
202
203
204
205

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

مشاعل بنت حممد بن عبدهللا بن ريس

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

منريه بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلمدان

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

نوره بنت صاحل بن عبدالعزيز الغدير

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

نوره بنت حممد بن هاشم اهلاشم

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

هديل بنت حسني بن عثمان سندي

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

226

والء بنت صاحل بن ابراهيم السالمه

احلقوق والعلوم السياسية

القانون العام

227

أثري بنت حممد بن ابراهيم احلمود

الصيدلة

الصيدلة

أثري بنت نعيم بن حممد حكمي

الصيدلة

الصيدلة

اسراء حممد ابراهيم حسن

الصيدلة

الصيدلة

اسيل بنت منصور بن عبدهللا بن حمارب

الصيدلة

الصيدلة

البتول بنت عبدالرمحن بن حممد بن عجالن

الصيدلة

الصيدلة

البتول بنت حممد بن صاحل املشاري

الصيدلة

الصيدلة

العنود بنت امحد بن صاحل العيد

الصيدلة

الصيدلة

أماين بنت زبن بن عيد العتييب

الصيدلة

الصيدلة

اجماد بنت عبدهللا بن سعيد بين علي

الصيدلة

الصيدلة

بشاير بنت حممد بن سليمان الصوينع

الصيدلة

الصيدلة

مجانه بنت حممد بن علي الشهري

الصيدلة

الصيدلة

رزان بنت حممد بن عبدالرمحن الغنيم

الصيدلة

الصيدلة

رفيف حممد امحد عقل

الصيدلة

الصيدلة

رهام بنت منصور بن عبدهللا بن هزاع

الصيدلة

الصيدلة

221
222
223
224
225

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
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الكلية

القسم

م

روان بنت عبدالعزيز بن سليمان املقبل

الصيدلة

الصيدلة

روان بنت علي بن عبدالرمحن الشهري

الصيدلة

الصيدلة

رمي الصادق عبدهللا عثمان

الصيدلة

الصيدلة

رمي بنت عبدالغين بن ابراهيم اخلضري

الصيدلة

الصيدلة

ساره بنت دجني بن بداح السهلي

الصيدلة

الصيدلة

246

ساره بنت فائز بن راشد الدوسري

الصيدلة

الصيدلة

247

شهد خالد عبدالوهاب امحد

الصيدلة

الصيدلة

ضياء بنت مناور بن جاعف العنزي

الصيدلة

الصيدلة

عبري بنت عبيد بن رباح احلريب

الصيدلة

الصيدلة

عبري بنت فهد بن حممد الطويل

الصيدلة

الصيدلة

لطيفه بنت راشد بن سعد الدليمي

الصيدلة

الصيدلة

ملى بنت عبداحملسن بن عبدهللا الشدي

الصيدلة

الصيدلة

ليايل بنت حممد بن بريك الكثريي

الصيدلة

الصيدلة

ليلى بنت فيصل بن صاحل املزيرعي

الصيدلة

الصيدلة

لينه بنت أظهر بن ضياء السيد

الصيدلة

الصيدلة

مرام بنت فهد بن حممد بن شعيل

الصيدلة

الصيدلة

مشاعل بنت علي بن ابراهيم الربيشي

الصيدلة

الصيدلة

مها بنت سعدون بن عبدهللا السعدون

الصيدلة

الصيدلة

ندى بنت حممد بن عبدهللا السحيباين

الصيدلة

الصيدلة

ندى بنت معجب بن خالد احلريب

الصيدلة

الصيدلة

241
242
243
244
245

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
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الكلية

القسم

م

هبه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشايع

الصيدلة

الصيدلة

هديل عمر عبداللطيف حسن نصار

الصيدلة

الصيدلة

هناء بنت عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ

الصيدلة

الصيدلة

هناء عمر منصور امحد

الصيدلة

الصيدلة

هيا بنت علي بن عبدهللا اجلديعي

الصيدلة

الصيدلة

266

هياء بنت امحد بن عبدالعزيز الشربي

الصيدلة

الصيدلة

267

هياء بنت خالد بن حممد املشاري

الصيدلة

الصيدلة

وجدان بنت عاشور بن عبدالرحيم الغامدي

الصيدلة

الصيدلة

وعد بنت مسفر بن صاحل الغامدي

الصيدلة

الصيدلة

يامسني امحد ابراهيم الشعراوي

الصيدلة

الصيدلة

أحالم بنت عبدهللا بن راشد آل سليمان

الطب

الطب

اروى بنت حممدلطفي بن صاحل ابوداوود

الطب

الطب

أريج بنت عبدالرمحن بن صاحل القنيطري

الطب

الطب

اضواء بنت حممد بن ابراهيم احليدر

الطب

الطب

االء بنت امحد بن ناصر امللحم

الطب

الطب

آالء بنت بدر بن عبيد السعد

الطب

الطب

االء بنت عبدالكرمي بن صاحل احلميد

الطب

الطب

العنود بنت خالد بن عبدالرمحن احلماد

الطب

الطب

العنود بنت حممد بن سليمان العمري

الطب

الطب

امل بنت عيد بن عواض الشلوي

الطب

الطب

261
262
263
264
265

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
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الكلية

القسم

م

انفال بنت سعد بن حممد الشايع

الطب

الطب

ايان سعيد عبدي حسني

الطب

الطب

بشرى بنت حممد بن عبدالعزيز اهلالل

الطب

الطب

متاضر بنت عبدالرمحن بن ضحيان الضحيان

الطب

الطب

جواهر بنت محد بن ابراهيم العسكر

الطب

الطب

286

جواهر بنت عبدالرحيم بن حممد الفرائضي

الطب

الطب

287

حصه بنت محد بن حممد العمار

الطب

الطب

حصه بنت سليمان بن رشيد البالع

الطب

الطب

حنان بنت حسني بن عبدالرمحن بن سلمان

الطب

الطب

حنان بنت سعد بن حممد العامر

الطب

الطب

حنان بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز الربيعه

الطب

الطب

حنان بنت عبدهللا بن عثمان الشعالن

الطب

الطب

خلود بنت حممد بن علي العماري

الطب

الطب

خوله بنت ابراهيم بن عبدهللا عتيق

الطب

الطب

خوله بنت خالد بن عثمان العثمان

الطب

الطب

دالل بنت ابرهيم بن عبدالرمحن الفايز

الطب

الطب

دالل بنت امحد بن ابراهيم القاضي

الطب

الطب

دينا بنت صاحل بن ابراهيم املنيف

الطب

الطب

رتانه بنت طالل بن مجيل هاشم

الطب

الطب

رحاب بنت نواف بن فواد الرشيدي

الطب

الطب

281
282
283
284
285

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

االسم

| 55

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

رسيل بنت صاحل بن عبدالرمحن السويدان

الطب

الطب

رغد بنت عدنان بن امحد خباري

الطب

الطب

روايب بنت صاحل بن ابن علي الغامدي

الطب

الطب

روان بنت محد بن صاحل السحيباين

الطب

الطب

روان بنت خالد بن علي السلطان

الطب

الطب

306

روى بنت حممود بن عبداجلبار اليماين

الطب

الطب

307

رمي بنت سلطان بن جريد اجلريد

الطب

الطب

رمي بنت عبدالرمحن بن أمحد الضاحي

الطب

الطب

رمي بنت مصلح بن صاحل االمحدي

الطب

الطب

ساره بنت سامر بن حممدعدنان فرهود

الطب

الطب

ساره بنت فهد بن حممد السكيت

الطب

الطب

ساره بنت فوزان بن علي العجمي

الطب

الطب

ساره بنت حممد بن سعيد الشهري

الطب

الطب

ساره بنت حممد بن عبدالعزيز اهلاليل

الطب

الطب

سلوى بنت خضر بن حممد الشيباين

الطب

الطب

مسر عماد عيسى اشتيوي

الطب

الطب

سهام بنت فهد بن علي العرفج

الطب

الطب

شذى بنت خالد بن محود احلريب

الطب

الطب

شهد بنت حممد بن فهد املهنا

الطب

الطب

عاليه بنت كمال بن عبداهلادي حبش

الطب

الطب

301
302
303
304
305

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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الكلية

القسم

م

عائشه بنت جابر بن ناصر آل حمبوب

الطب

الطب

عائضه بنت شبيب بن عواض املطريي

الطب

الطب

علياء بنت ابراهيم بن ناصر العواجي

الطب

الطب

غاده بنت فارس بن ضمن العتييب

الطب

الطب

غاليه بنت حممد بن صاحل العبدالقادر

الطب

الطب

326

غدير بنت عبدهللا بن ابراهيم الوهيد

الطب

الطب

327

فاتن بنت عبدالرمحن بن مهيدب املهيدب

الطب

الطب

الما بنت امحد بن حممد العيسى

الطب

الطب

جلني بنت حممود بن عبدالرمحن اليوسف

الطب

الطب

ملا بنت صاحل بن عمر اجلمعه

الطب

الطب

مليس بنت عطيه بن صاحل املالكي

الطب

الطب

لولوه بنت رفعت بن يوسف املزروع

الطب

الطب

لينا بنت مسلم بن دخيل الشامان

الطب

الطب

مروه بنت سامل بن فضل بافضل

الطب

الطب

مرمي بنت سعيد بن امحد الصايف

الطب

الطب

مشاعل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اخليال

الطب

الطب

مها بنت عقال بن مسعد الكبيدان

الطب

الطب

مها بنت حممد بن صاحل الدوهان

الطب

الطب

مي بنت حممد بن ابراهيم العبدالعايل

الطب

الطب

مياده بنت هايل بن مطر العبديل

الطب

الطب

321
322
323
324
325

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

االسم

| 57

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

ميسون بنت عبداهلادي بن حسن احليزان

الطب

الطب

نور بنت ماهر بن فاضل العنزي

الطب

الطب

نورة بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الرتكي

الطب

الطب

نوره بنت بندر بن منصور املفقاعي

الطب

الطب

نوره بنت عبدالرمحن بن عبداحملسن الراجحي

الطب

الطب

346

نوره بنت فؤاد بن عبدهللا العوهلي

الطب

الطب

347

نوف بنت سعود بن عبدالعزيز الياسني

الطب

الطب

نوف بنت حممد بن موسى احلماد

الطب

الطب

هبه بنت يوسف بن حممود الرحيم

الطب

الطب

هديل بنت سليم بن علي املدين

الطب

الطب

هديل بنت فواز بن اسعد السجان

الطب

الطب

هديل بنت ياسر بن سعيد الغامدي

الطب

الطب

هند بنت ظافر بن شعثان القحطاين

الطب

الطب

هند بنت عبدالرمحن بن حممد احلمدان

الطب

الطب

هنوف بنت محد بن علي اخللف

الطب

الطب

هيا بنت فهد بن خالد العتييب

الطب

الطب

هيفاء بنت فهد بن حممد السديري

الطب

الطب

وجدان بنت عبيد بن حممد الشهراين

الطب

الطب

وعد بنت عبدهللا بن خلف الوقيت

الطب

الطب

يسرى سهيل فايز الكيايل

الطب

الطب

341
342
343
344
345

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

اريج بنت نقاء بن مطر املطريي

طب األسنان

طب األسنان

أسيل بنت عبدالرمحن بن حممد اهلندي

طب األسنان

طب األسنان

افنان بنت عبدهللا بن عايض اجلعيد

طب األسنان

طب األسنان

العنود بنت مشاري بن عبدهللا املشاري

طب األسنان

طب األسنان

اماين بنت توفيق بن علي النجار

طب األسنان

طب األسنان

366

بشاير بنت امحد بن عبيد الطائفي

طب األسنان

طب األسنان

367

مجيلة بنت علي بن حيي طوهري

طب األسنان

طب األسنان

حصة بنت عبدهللا بن حممد اهلويش

طب األسنان

طب األسنان

داليا حممد عبداملنعم حممد

طب األسنان

طب األسنان

دميا بنت بندر بن مسعد املطرىف

طب األسنان

طب األسنان

رنا مجال خليل الزقزوق

طب األسنان

طب األسنان

رمي بنت طارق بن حممد السقاط

طب األسنان

طب األسنان

رمي بنت ناصر بن دريهم الدريهم

طب األسنان

طب األسنان

رمي مجال خليل الزقزوق

طب األسنان

طب األسنان

زهراء بنت حسني بن صاحل العبيدان

طب األسنان

طب األسنان

ساره بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الدمهش

طب األسنان

طب األسنان

ساره بنت غشام بن مناحي القحطاين

طب األسنان

طب األسنان

ساره بنت حممد بن عبدهللا النفيعي

طب األسنان

طب األسنان

سجا بنت امحد بن حممد احليدر

طب األسنان

طب األسنان

سوسن بنت عبدهللا بن عائش الشهراين

طب األسنان

طب األسنان

361
362
363
364
365

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

سوسن بنت عبدهللا بن عائش الشهراين

طب األسنان

طب األسنان

شوق بنت شيحان بن سعيد الزهراين

طب األسنان

طب األسنان

شيماء بنت عمر بن سامل بامهام

طب األسنان

طب األسنان

عبري بنت سعيد بن سعد القحطاين

طب األسنان

طب األسنان

عطيات بنت عمر بن حممد هوساوي

طب األسنان

طب األسنان

386

عقيله بنت سلمان بن عبدهللا املرهون

طب األسنان

طب األسنان

387

غاليه بنت حممد ضياء بن حممد خري السواح

طب األسنان

طب األسنان

ملى بنت عبدالرمحن بن ابراهيم العبدالعايل

طب األسنان

طب األسنان

ملياء بنت سامي بن عبد هللا مقيم

طب األسنان

طب األسنان

ملياء بنت عبداحملسن بن صاحل اجملراد

طب األسنان

طب األسنان

مشاعل بنت فهد بن عبدهللا ابوعباة

طب األسنان

طب األسنان

جنود بنت عبداهلادي بن ظافر الشهري

طب األسنان

طب األسنان

ندى بنت نايف بن سعد العتييب

طب األسنان

طب األسنان

نوف بنت سليمان بن عبدالرمحن العجاجي

طب األسنان

طب األسنان

نوف بنت حممد بن علي الشريان

طب األسنان

طب األسنان

ابتسام سعيد عامر الصيعري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

ابرار بنت مدباس بن عبدهللا املوركي البقمي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

اسراء عبدالسالم عثمان عبدالرمحن

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

أشواق بنت دهيس بن عبيد البشري احلريب

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

البتول بنت عبدهللا بن مضحي الشهري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

381
382
383
384
385

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

اماين مبارك مخيس باتيس

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

اهنار بنت ابراهيم بن حممد املشيطي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

بيان بنت صاحل بن سعيد العمري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

تسنيم حممد انور شينواري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

ساره عباد سامل باصاحل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

406

ساميه بنت سليمان بن فلجي العنزي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

407

سحر حممد علي قاسم

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مسيه بنت أمحد بن براهيم السويح

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مسيه بنت محد بن عبد احملسن املفرج

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مسيه حممد ساملني اجلابري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

شادن بنت عبدالعزيز بن حممد احلسون

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

غاده بنت علي بن ربيعان الرشيدي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

فدوى بنت حيالن بن عتيق املطريي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

فنن بنت عبدالعزيز بن محاد العقل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

لطيفه بنت دخيل بن عبدهللا املسعود

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

لولوه عمر سامل جبري

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مروه انور صاحل السعدي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مشاعل بنت رياض بن صاحل اجلمعه

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

مىن بنت علي بن عبدهللا العود

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

منريه بنت معجب بن حممد الشريف

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

401
402
403
404
405

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

منريه بنت منصور بن عبدالعزيز اجلبايل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

نور حممد عبدالقادر العيدروس

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

نوره بنت خالد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

نوره بنت سامل بن فاهد آل عليان القحطاين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

هاجر بنت سعيد بن مسفر آل نسيم القحطاين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

426

هاجر بنت فهد بن حممد بن زايد

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

427

هديل بنت علي بن زهري عزران البارقي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

هند بنت امحد بن حممد القرين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

هيا بنت عادل بن ناصر الفصام

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

هيفاء بنت منري بن جربوع العتييب

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

هيفاء عبدهللا سامل بن ماضي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

وداد بنت مطلق بن صاحل املطريي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

وداد يسلم امحد شحبل

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

وعد صاحل مبارك ماضي

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

والء بنت فالح بن شديد ال سعد القحطاين

العلوم

النبات واألحياء الدقيقة

بدريه بنت راشد بن سلطان القريب الشهراين

العلوم

الرياضيات

ساره بنت خالد بن ناصر بن تريكي

العلوم

الفيزياء والفلك

اجلوهره بنت منصور بن صاحل العنقري

العلوم

الكيمياء

اهلام عبدهللا سامل باجعيفر

العلوم

الكيمياء

شذى صالح حسن حلمدي

العلوم

الكيمياء

421
422
423
424
425

428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

مشاعل ثابت عفتان اجلبور

العلوم

الكيمياء

نوره بنت خالد بن سليمان احلبيب

العلوم

الكيمياء

نوره عمر ابوبكر باعامر

العلوم

الكيمياء

ابتهال بنت راجح بن عويد السبيعي العنزي

العلوم

الكيمياء احليوية

اروى حممد بركات باوزير

العلوم

الكيمياء احليوية

446

اهلنوف بنت حسني بن ناصر العسكر

العلوم

الكيمياء احليوية

447

اجماد بنت سليمان بن سلمان الزايدي

العلوم

الكيمياء احليوية

امل بنت شباب بن عيفان اهلجله املطريي

العلوم

الكيمياء احليوية

امل بنت صاحل بن حممد العمودي

العلوم

الكيمياء احليوية

بشاير بنت خالد بن عبدهللا الفواز

العلوم

الكيمياء احليوية

رمي بنت ابراهيم بن عبدهللا الراشد

العلوم

الكيمياء احليوية

رمي بنت حممد بن سعد آباحسني

العلوم

الكيمياء احليوية

زكيه عبدالقادر عبدالرمحن العطاس

العلوم

الكيمياء احليوية

ساره بنت ابراهيم بن حممد الدوسري

العلوم

الكيمياء احليوية

شهد بنت حممد بن صاحل باسلم

العلوم

الكيمياء احليوية

عال حممد سعادة املراشدة

العلوم

الكيمياء احليوية

فاطمه بنت سامل بن فرحان العنزي

العلوم

الكيمياء احليوية

فاطمه بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز القبيشي

العلوم

الكيمياء احليوية

مالك بنت مسلم بن حممد اجلميعه

العلوم

الكيمياء احليوية

منار بنت عبدالكرمي بن علي الوليعي

العلوم

الكيمياء احليوية

441
442
443
444
445

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

منال بنت محاد بن عبدالعزيز الركيان

العلوم

الكيمياء احليوية

مها بنت عبدهللا بن صاحل عقاال

العلوم

الكيمياء احليوية

نوال بنت ناصر بن ذيب القحطاين

العلوم

الكيمياء احليوية

نوره بنت سعد بن محود الكريشان

العلوم

الكيمياء احليوية

نوره بنت صاحل بن حممد السميح

العلوم

الكيمياء احليوية

466

هال صاحل حممد بن طالب

العلوم

الكيمياء احليوية

467

هناء بنت فيصل بن عبدالعزيز املبارك

العلوم

الكيمياء احليوية

يامسني علي امحد اليافعي

العلوم

الكيمياء احليوية

اروى بنت خالد بن حممد احلارثي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

افراح بنت سعد بن محود الشمروخي الشمري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

االء بنت عبداللطيف بن حممد مدين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

العنود بنت سليمان بن ابراهيم السالمه

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

املاس ابراهيم حممد كنانه

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

اهلام بنت مازن بن عبود السامل

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

امل بنت عبده بن حممد حمنشي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

بشرى بنت محد بن عبدهللا بن شيحه

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

تفاين بنت امحد بن عبدهللا السعوى

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

جواهر بنت حممد بن ناصر املسيند

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

جود بنت عبدهللا بن يوسف اليوسف

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

حصه بنت عبد اجمليد بن سعد الرباك

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

461
462
463
464
465

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
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الكلية

القسم

م

محده بنت ظافر بن غامن العال القرين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

خدجيه بنت اليف بن عبدهللا املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

دانه بنت محود بن عائض محود اجلعيد

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

دالل بنت ابراهيم بن مبارك السليمان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

دنيا حتسني فخرى يوسف أبو رمضان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

486

رانة علي منصور قائد

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

487

رهف بنت سعود عبدالعزيز بن راشد ال رشود

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

روان بنت خالد بن عبدهللا السماعيل

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

رؤوم بنت عبدهللا بن ناصر السرحان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

رؤى بنت عبدهللا بن علي اجلطيلي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

رمي بنت عنرب بن عبدهللا الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

رمي بنت حممد بن سليمان العمري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ساره بنت عبدالعزيز بن حممد اجلربي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

شذى بنت حممد بن فيصل الشييب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

شيخه بنت ناصر بن قبيل ال زيدان القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

عائشه بنت نغيمش بن ضيف هللا امليموين املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

غاده بنت عبدهللا بن علي الدبيخي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

فاطمه بنت عبدامللك بن عبداللـه حممد الرميي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

جلني بنت حممديوسف بن عمر باز

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

لطيفه بنت سريع بن حممد السريع

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

481
482
483
484
485

488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
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الكلية

القسم

م

ملياء بنت خالد بن ابراهيم العنزان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

لولوه بنت حممد بن مرشد الزير

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

لني اسامه عبدالكرمي عبدالكرمي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

مرام بنت عماد بن عبد احلافظ بن دايل

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

مها بنت بندر بن نايف درويش املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

506

نوره بنت حسن بن عبدهللا سهل الشثري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

507

نوره بنت عبدالعزيز بن ناصر السرب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

نوره بنت فهد بن عبدهللا القضييب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

هديل بنت حممد بن ابراهيم البديوي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

هنوف بنت عبد هللا بن ابراهيم السبيل

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

هيفاء بنت تين بن عبدهللا الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ابرار بنت حممد بن غرم هللا املشين الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

أروى بنت عبدهللا بن علي الشالل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

اروى عبدهللا امحد الصياد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

امساء بنت حممد بن غازي ال سعيد االمحري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

آالء بنت ابراهيم بن عبدالقادر جملد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

االء بنت حممد بن علي الرميلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

العنود بنت سلطان بن حممد السويلم

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

العنود بنت شاحل بن مناحي احمليميدي السهلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

امامه بنت فهد بن حممد صباغ

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

501
502
503
504
505

508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
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الكلية

القسم

م

انفال بنت زيد بن راشد املسعود

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

بدور بنت حممد بن عبداحملسن السلوم

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

بنني بنت طاهر بن سعود احلداد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

هتاين بنت سعد بن زبار الضويفرى املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

جود بنت عبدهللا بن حممد السدحان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

526

حصة بنت امحد بن علي العودان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

527

خلود بنت رجاء بن حممد العجمي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

داليه بنت نزار بن حممود الرمال

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

رىب بنت حممد بن عبدهللا بن بداح السهلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

رفاء نافذ عبدربه البشييت

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

رنا بنت فايز بن علي ال زخران الشهري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

روان بنت غنام بن عبداحملسن الغنام

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

رؤى بنت محد بن عبدهللا العبيدان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ريانه بنت مبارك بن عبدالرمحن الوزره الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

رمي بنت عبدالرمحن بن حممد الطويل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

زينب جعفر عبدالقادر السقاف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ساره بنت حممد بن خالد العقيل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ساره بنت حممد بن عبدهللا املاجد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ساره بنت نوري بن طاهر طيب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ساره حسن حامد حممود

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

521
522
523
524
525

528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
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الكلية

القسم

م

ساره مراد حممد السقاف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

مسيه بنت عبدهللا بن برجس الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

شهد امحد عبدهللا العمودي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

شهد بنت عبدهللا بن علي احلديثي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

صفيه بنت ناصر بن فارس اخلضريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

546

ضي بنت سعد بن مرشد الزير

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

547

طرفه بنت عبد العزيز بن ابراهيم الغامن

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

عهد بنت حممد بن سعد اجلابر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

غاليه بنت عمر بن عبدالعزيز الزيد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

فاتن بنت عبد العزيز بن ابراهيم املزروع

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

فاطمه بنت عبد اللطيف بن هارون هوساوي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

فاطمه بنت حممد بن ناصر القطامي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

فاطمه بنت نايف بن الريض العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

يف بنت عبدالرمحن بن سعد البواردي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

جلني بنت ابراهيم بن عبدهللا الصيب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

جلني بنت عبدهللا بن عبدالعزيز احلميدان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ملى بنت حممد بن عبدهللا املسعد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

مرام بنت حيي بن سليمان اجلهظمي الشهري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

مرمي بنت سعيد بن محدان الدعجاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

مشاعل بنت خالد بن عبدهللا املعجل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

541
542
543
544
545

548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
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الكلية

القسم

م

منريه بنت حممد بن مثين ابوطالب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

مها ضاوي خالد العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

موضي بنت محد بن عبدهللا املضيان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ندى بنت عبدهللا بن ابراهيم القويز

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوال بنت عبد العزيز بن منيس الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

566

نور شيخ حامد الكاف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

567

نورا بنت مثعي بن حممد ابوقمزه

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نورة بنت موسى بن عبدهللا عبدالباقي السبعي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوره بنت محد بن عبدالعزيز الدايل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوره بنت محد بن حممد اهلويش

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوره بنت عبد هللا بن حممد العتيق

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوره بنت عبدالرمحن بن محد اهلوميل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

نوره بنت حممد بن معيكل اخلنفري القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

والء بنت سعود بن فخري الظاهر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم التأهيل

ابرار بنت سعد بن زيد بن دحيم

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

افنان بنت خالد بن عبد احملسن الرقيب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

ثرياء بنت علي بن عبدهللا الشهري

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

حياه بنت نبيل بن محد الزعاقي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

ربا بنت صاحل بن عبدهللا الدرييب

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

ساره بنت سليمان بن صاحل الضلعان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

561
562
563
564
565

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

االسم

| 69

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

ملياء بنت مسلط بن ضاوي البقمي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

جمد بنت فهد بن عبدالرمحن حممد العوشن

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

منال بنت محد بن علي العلي

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

هيله بنت عقيل بن حممد النصيان

العلوم الطبية التطبيقية

صحة األسنان

أروى بنت عطيه بن عبدهللا ال عطيه الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

586

أروى بنت حممد بن علي آل مانع عسريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

587

امساء بنت عواد بن عوده العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

أشواق بنت امحد بن غرم هللا احلمراين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

االء بنت فواد بن امحد الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

العنود بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

امل بنت بدر بن غزاي املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

أمل بنت صاحل بن عبدالعزيز القعيط

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

انوار بنت علي بن عبدهللا آل مدوش األمحري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

اميان بنت سليمان بن ابراهيم الصويان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

بدريه بنت ضاحي بن نغيمش العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

بشاير بنت قعيد بن مرزوق املطريي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

بشائر بنت منصور بن حممد حسني املعجم

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

بيان بنت حممد بن عائض الغامدي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

جوهره بنت حسن بن هادي جعفري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

خلود بنت سعد بن ناصر املقبل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

581
582
583
584
585

588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
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الكلية

القسم

م
زينة حسام عبداحلميد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

شهد بنت هاشم بن دحام العليمي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

كوثر الطيب السيد علي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

جلني بنت محد بن عبدهللا اجلبلي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

نداء بنت عدنان بن صاحل اسحاق

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

606

ندى بدر عبدهللا بن عفي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

607

نور بنت بدر بن عثمان السميط

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

نورا بنت سعد بن علي الشقري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

نوره بنت سلطان بن صاحل مالفخ

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

نوف بنت عمر بن صاحل بابكر

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

هدى بنت حسني بن علي جمممي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم األشعة

اروى حممد زبري جابا هلل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

امل بنت عبدهللا بن ابراهيم السنان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

أمل بنت مقحم بن عبدهللا املقحم

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

دانه بنت محدان بن عبدالرمحن الكنهل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

رانيا منيب حممد الزغول

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

رىب بنت خالد بن حممد اهلدلق

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

رغد بنت ابراهيم بن محد الشعالن

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

سارة بنت حممد بن ضيف هللا القويعي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

ساره بنت عبدهللا بن سعد مهيزع

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

601
602
603
604
605

608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

االسم

| 71

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

ساره بنت عبدهللا بن حممد املاضي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

ساره بنت حممود بن حممد األمري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

ساره بنت مسلط بن علي آل عمشاء القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

سدمي بنت امساعيل بن عبدالعزيز مازي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

شهد بنت بكر بن حممد الوزان

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

626

عزيزه بنت مبارك بن فنيس القحطاين

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

627

غاده بنت عبد الرمحن بن حمسن احلومياين العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

فاتن بنت سعد بن مسفر ال مسفر الدوسري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

فوزه صاحل حممد العنزي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

ملياء عبدهللا هادي عبدون

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

مرمي بنت حممد بن علي الدرييب الشهري

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

جند بنت فهد بن سعود اجمليش

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

هنا بنت صاحل بن غازي ذوي عبداله العبديل

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

هناد بنت امحد بن يوسف كمال

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

نوال قايد عباس العفيف

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

نور بنت حيىي بن حسني مرتضى

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

هاجر يوسف علي الرميي

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

هتون بنت وليد بن عبدالعزيز الراشد

العلوم الطبية التطبيقية

علوم املختربات اإلكلينيكي

أثري بنت عمر بن صاحل الوابل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

احالم بنت حممد بن منصور مطشش

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

621
622
623
624
625

628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
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الكلية

القسم

م

اروى بنت ناصر بن ابن سعد العتييب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

امساء بنت أمحد بن فيصل الفيصل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

آالء العريب حممد اإلدريسي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

آالء بنت بندر بن عبدالعزيز التوجيري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

آالء بنت عبدالرمحن بن راشد العمرو

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

646

االء بنت عثمان بن حممد الدعريم

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

647

أآلء شفيق صاحل العطاس

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

املها بنت عبدالرمحن بن حممد الوكيل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

اهلنوف بنت ابراهيم بن عبدهللا بن خثالن

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

اهلنوف بنت ثنيان بن ناصر ال ثنيان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

اماين بنت امحد بن عبدالعزيز احلسني

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

امتنان بنت عبدهللا بن صاحل الرويتع

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

اميان ناصر علي الكثريي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

بدرية هاشم عبدهللا املغريب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

بيان بنت صاحل بن سعود العيسى

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

حصه بنت حممد بن حممد القعيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

خوله بنت حسان بن حممد العبادي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رحاب بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الفاضل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رحاب بنت خالد بن عبدالعزيز اجلربوع

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رزان بنت محود بن ابراهيم النزهه

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

641
642
643
644
645

648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
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الكلية

القسم

م

رنا بنت عبدالرمحن بن ناشي اجلهين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رنا بنت عبدالعزيز بن صاحل القفاري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رند بنت عبدهللا بن ابراهيم العمار

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

روان بنت مسفر بن حسن القحطاين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

رمي بنت سعد بن عبدالرمحن الدايل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

666

رمي بنت عبدالرمحن بن سعد اليمين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

667

سارة مدحت خليفة شعري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ساره بنت سعد بن عبداحملسن السويلم

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ساره بنت حممد بن سيف اجلبريى

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ساره بنت حممد بن ضايف القحطاين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

مسر بنت سعيد بن سامل باحميمود

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

شادن بنت عبدالرمحن بن مقحم املقحم

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

عائشه بنت عبدالعزيز بن حممد العباد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

عبري بنت مساعد بن عبدهللا املنيع

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

عبري قايد امحد الزيادي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

عفاف بنت خالد بن سليمان البديري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

علياء بنت سعود بن عبدالعزيز اخلثالن

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

غاده بنت عبدالرمحن بن حممد القحطاين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

غاده بنت علي بن سعد عسريي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

غدير بنت ناصر بن حممد القحطاين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

661
662
663
664
665

668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680

االسم

| 74

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

غيداء بنت ابراهيم بن حممد الرشيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

فاطمة فارس مربوك قحمان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

فاطمه بنت سعد بن حممد الصفيان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

فاطمه بنت فهد بن عبدهللا بن هزاع

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

فهده بنت عبداالله بن عبدهللا بن عساكر

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

686

لطيفه بنت عبدالرمحن بن سعد ال سعيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

687

لطيفه بنت ناصر بن عبدالعزيز احملارب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ملياء بنت أمحد بن عبدالعزيز الرتكي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ملياء بنت سعود بن عبدهللا الدوسري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ملياء بنت عبدهللا بن عبدهللا اجلماز

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ملياء فرج رمضان العنزي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

لؤلؤه بنت ناصر بن عيد العتييب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

مشاعل بنت عبدالعزيز بن حممد بن نويبت

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

مها بنت ناصر بن صاحل العتييب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

موضي بنت سليمان بن عبدهللا العكوز

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

جنالء بنت ناصر بن عبدالعزيز احلميد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ندى بنت زاهر بن معاظة الشهري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ندى بنت صاحل بن خليفه احلريب

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

ندى بنت عون بن عبدهللا القرين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هنى صاحل مبارك باسيود

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

681
682
683
684
685

688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

االسم

| 75

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

نوره بنت ابراهيم بن امحد الزهراين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

نوره بنت مساعد بن عبدالعزيز اللهيم

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

نوره بنت ياسر بن امحد باحنان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

نوف بنت محد بن علي القحطاين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العمريي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

706

هدى بنت حامت بن عيسى خباري

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

707

هناء بنت منصور بن علي الرسيين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هنادي عبدالعزيز هزاع البورجي

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هند بنت عبدهللا بن سليمان اهلويريين

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هياء بنت صاحل بن عبدالرمحن سليمان

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هياء بنت فهد بن عبدالعزيز الزامل

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

هيفاء بنت ضاري بن محود الرشيد

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

وجد بنت صاحل بن عبدهللا املنيف

اللغات والرتمجة

اللغات األوروبية والرتمجة

احالم بنت عبدهللا بن امحد الغامدي

إدارة األعمال

االقتصاد

أرام بنت حممد بن امحد الغامدي

إدارة األعمال

االقتصاد

أمساء بنت أمحد بن حممد القحطاين

إدارة األعمال

االقتصاد

روان بنت فهيد بن فهد احلريب

إدارة األعمال

االقتصاد

صفاء امحد عبدهللا باسالمه

إدارة األعمال

االقتصاد

يف بنت حممد بن صاحل الرميح

إدارة األعمال

االقتصاد

ملياء بنت عبدالعزيز بن فهد الفليج

إدارة األعمال

االقتصاد

701
702
703
704
705

708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
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الكلية

القسم

م

ليلى بنت حامد بن داخل املطريي

إدارة األعمال

االقتصاد

جنود بنت سليمان بن محود الفرج

إدارة األعمال

االقتصاد

اجماد حسني عبدهللا حبتور

إدارة األعمال

التسويق

رفيف بنت عبداجمليد بن صاحل آل عبيد

إدارة األعمال

التسويق

ساره بنت مزعل بن ماطر املطريي

إدارة األعمال

التسويق

726

مشاعل بنت حممد بن سليمان السويلم

إدارة األعمال

التسويق

727

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشهراين

إدارة األعمال

التسويق

ابتهال بنت ناحي بن الىف املطريي

إدارة األعمال

احملاسبة

ابتهال بنت ناصر بن ابراهيم اهلزاين

إدارة األعمال

احملاسبة

اروى بنت حممد بن سعد املقري

إدارة األعمال

احملاسبة

افنان بنت حممد بن دخيل احلميضي

إدارة األعمال

احملاسبة

اجلوهره بنت حممد بن عبدالرمحن الدخيل

إدارة األعمال

احملاسبة

اجماد بنت عبدهللا بن ثابت بن ظبيه

إدارة األعمال

احملاسبة

أنفال بنت نقاء بن عيد العتييب

إدارة األعمال

احملاسبة

بثينه بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املعمر

إدارة األعمال

احملاسبة

بنان بنت حممد بن عبدهللا القشعمي

إدارة األعمال

احملاسبة

بيان بنت عبدهللا بن حممد الشعييب

إدارة األعمال

احملاسبة

جواهر بنت عبدهللا بن حسني السهلي

إدارة األعمال

احملاسبة

خوله بنت علي بن حممد القويزاين

إدارة األعمال

احملاسبة

رمي بنت امحد بن عبدالعزيز الفهاد

إدارة األعمال

احملاسبة

721
722
723
724
725

728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
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الكلية

القسم

م

رمي بنت حسن بن عبدالعزيز بن دريس

إدارة األعمال

احملاسبة

رمي بنت حممد بن عبدالعزيز اجلويسر

إدارة األعمال

احملاسبة

ريهام حسن امحد علي

إدارة األعمال

احملاسبة

سارة وائل نعيم أبوثريا

إدارة األعمال

احملاسبة

ساره بنت عبدهللا بن حممد البجاد

إدارة األعمال

احملاسبة

746

شيخه بنت عتيق بن عبدهللا الدوسري

إدارة األعمال

احملاسبة

747

غادة بنت وليد بن حممد الزامل

إدارة األعمال

احملاسبة

غاليه بنت عثمان بن سعد العقيل

إدارة األعمال

احملاسبة

فاطمه بنت عبدهللا بن صاحل احمليميد

إدارة األعمال

احملاسبة

فاطمه بنت حممد بن سعيد القحطاين

إدارة األعمال

احملاسبة

مليس بنت سعيد بن عبدهللا القحطاين

إدارة األعمال

احملاسبة

مرام بنت حممد بن سليمان التومي

إدارة األعمال

احملاسبة

مها بنت عبدهللا بن حسن بن دخيل

إدارة األعمال

احملاسبة

جنود بنت عبدالرمحن بن علي اخلرجيي

إدارة األعمال

احملاسبة

جنود بنت يوسف بن ابراهيم العمود

إدارة األعمال

احملاسبة

هنله بنت صاحل بن سيف بن سيف

إدارة األعمال

احملاسبة

هنى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن دعيج

إدارة األعمال

احملاسبة

نوره بنت رشيد بن عبدهللا بن رشيد

إدارة األعمال

احملاسبة

نوره بنت زيد بن ناصر السبيعي

إدارة األعمال

احملاسبة

نوره بنت فهد بن عبدهللا احلليبه

إدارة األعمال

احملاسبة

741
742
743
744
745

748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

االسم

| 78

املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

نوره بنت حممد بن عبدالرمحن بن سويدان

إدارة األعمال

احملاسبة

نوره عبدهللا عقله عجيب

إدارة األعمال

احملاسبة

هند بنت فهد بن تركي آل زيد

إدارة األعمال

احملاسبة

هند بنت مصيبيح بن مربوك احلريب

إدارة األعمال

احملاسبة

هيفاء بنت محد بن عبدالعزيز الدايل

إدارة األعمال

احملاسبة

766

وريف بنت علي بن حممد اخلليوي

إدارة األعمال

احملاسبة

767

افنان بنت حممود بن يوسف قاعود

إدارة األعمال

اإلدارة

العنود بنت عبدهللا بن مرزوق احلبايب

إدارة األعمال

اإلدارة

اهلنوف بنت حممد بن شرف الزهراين

إدارة األعمال

اإلدارة

خلود بنت عبدالرمحن بن طماح احملمدي

إدارة األعمال

اإلدارة

ساره بنت صاحل بن عيسى العقيل

إدارة األعمال

اإلدارة

شهد بنت عبداحلكيم بن صاحل العواد

إدارة األعمال

اإلدارة

عائشة بنت مناحي بن شباب البقمي

إدارة األعمال

اإلدارة

فاطمه بنت مناحي بن شباب البقمي

إدارة األعمال

اإلدارة

مشاعل بنت حممد بن سليمان العبداين

إدارة األعمال

اإلدارة

منريه بنت سليمان بن سعد بن جربين

إدارة األعمال

اإلدارة

مها بنت منصور بن علي الرباك

إدارة األعمال

اإلدارة

ندى بنت سعود بن مفرح الشهري

إدارة األعمال

اإلدارة

نوره بنت فهد بن عبدالعزيز املهباش

إدارة األعمال

اإلدارة

نوره بنت ناصر بن عبدهللا املاجد

إدارة األعمال

اإلدارة

761
762
763
764
765

768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

هنوف بنت عدنان بن ناصر الصاحل

إدارة األعمال

اإلدارة

وجدان بنت غزاي بن ثامر املطريي

إدارة األعمال

اإلدارة

ابرار بنت سليمان بن حممد احلوشان

إدارة األعمال

املالية

أماين سعيد عبدي حسني

إدارة األعمال

املالية

اميان بنت سعد بن ناصر الفوزان

إدارة األعمال

املالية

786

اميان بنت علي بن دخيل هللا اجلعيد

إدارة األعمال

املالية

787

بيان بنت عبداحملسن بن حممد العمر

إدارة األعمال

املالية

دانيه بنت علي بن محد املنيع

إدارة األعمال

املالية

روان بنت ابراهيم بن سعد املقري

إدارة األعمال

املالية

روان رشيد فيصل لرضي

إدارة األعمال

املالية

رمي بنت عثمان بن عبدهللا اجلعيثن

إدارة األعمال

املالية

رميا بنت حممد بن عبدالعزيز ال الشيخ

إدارة األعمال

املالية

ريوف بنت خالد بن علي العقل

إدارة األعمال

املالية

ساره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الزيد

إدارة األعمال

املالية

ساره بنت فاضل بن عبدهللا الفاضل

إدارة األعمال

املالية

شذا بنت ناصر بن عبدهللا اهلويدي

إدارة األعمال

املالية

عهد بنت عبدهللا بن صاحل العباد

إدارة األعمال

املالية

غيداء بنت هالل بن عبدهللا العسكر

إدارة األعمال

املالية

ملى بنت عبدالعزيز بن محد الرويتع

إدارة األعمال

املالية

منريه بنت عبدهللا بن صاحل العلي

إدارة األعمال

املالية

781
782
783
784
785

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

منريه بنت حممد بن عبدالعزيز احلمود

إدارة األعمال

املالية

مها بنت حممود بن عبدالغين النحفاوي

إدارة األعمال

املالية

مياده بنت عبدالعزيز بن فهد العريفي

إدارة األعمال

املالية

هنى بنت سحيم بن عبدالرمحن السحيم

إدارة األعمال

املالية

نوره بنت عبدهللا بن حممد ال خثالن

إدارة األعمال

املالية

806

نوف بنت أمحد بن حممد العرفج

إدارة األعمال

املالية

807

نوف بنت حسن بن عبدالرمحن آل الشيخ

إدارة األعمال

املالية

ابرار بنت حممد بن سعيد العسريي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

اروى بنت صاحل بن ناصر العويرضي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

اروى بنت عبدالعزيز بن حممد الشثري

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

أروى بنت عبدهللا بن حسن ال نويهض

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

أروى بنت علي بن مساعد القباين

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

أسيل بنت مجال بن مسفر الفصيلي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

افنان بنت عطاهللا بن ضيف هللا الرحيلي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

العنود بنت عبدالعزيز بن حممد العساف

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

العنود بنت حممد بن ابراهيم املسعود

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

املاس بنت عبدهللا بن عبدالرمحن السبيعي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

امتنان بنت سليمان بن دخيل العصيمي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

أنفال بنت عبدهللا بن حممد احلماد

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

بدور بنت خالد بن عبدهللا السبيت

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

801
802
803
804
805

808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

بشاير بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الفاضل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

بشاير صاحل يسلم بن مسيدع

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

بشرى بنت خالد بن عبدالعزيز القاضي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

حصه بنت عبدالعزيز بن حممد الفنتوخ

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

دعاء بنت مطلق بن عواض الشلوي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

826

ذكرى امحد عبدالعزيز قائد

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

827

روان بنت فارس بن حممد اخلضريي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ريوف بنت طالل بن مناحي العتييب

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ساره بنت عبدالعزيز بن فهد ال مساعيل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ساره بنت عبدالعزيز بن حممد املقبل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ساره بنت عبدهللا بن صاحل الدهام

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ساره بنت فهد بن عبدالرمحن اخلضريي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

ساره بنت مقحم بن مدهش املقحم

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

مساح امحد سعيد باغوزة

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

مساهر بنت خالد بن عبداحملسن العيدان

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

شهد بنت سعيد بن حممد الغامدي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

طرفه بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز املبدل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

غروب متعب خالد جاسم

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

غصون بنت حيي بن حممد القحطاين

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

غيداء بنت صاحل بن راشد بن خنني

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

821
822
823
824
825

828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

فاطمه بنت سعد بن هادي ال سلطان

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

فاطمه حممد حسني الصالحي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

فاطمه حممد عبدالرب اهلصيصي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

لبىن بنت ابراهيم بن حممد السماري

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

لينا بنت عبدالرمحن بن حيي الزومان

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

846

مروه صاحل زين الزبيدي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

847

منريه بنت سعود بن علي القحطاين

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

مها بنت سليمان بن عبدهللا الشريهي

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

موضي بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السليم

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

جنود بنت خالد بن ابراهيم الباز

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

نوره بنت عبدالرمحن بن ابن ابراهيم التوجيري

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

نوف بنت خالد بن محد الدخيل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

نوف بنت خالد بن عبدهللا الزامل

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

هاجر قائد صاحل الشيبة

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

هديل بنت عبدالرمحن بن راشد بن منيف

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

هياء بنت علي بن مشبب االمحري

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

هيفاء بنت سعد بن ناصر آل ثنيان

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

هيله بنت ابراهيم بن صاحل املرجان

إدارة األعمال

نظم املعلومات اإلدارية

اثري بنت خليفه بن منيع اخلليفه

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

أروى بنت براهيم بن عبدالرمحن الشواي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

841
842
843
844
845

848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
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املتوقع حصوهلن على مراتب الشرف للفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

القسم

م

اروى بنت سعيد بن صاحل آل سليمان العمري

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

أمساء بنت حممد بن امحد الشهري

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

أفنان بنت حممد بن عبدهللا الفاضل

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

أفنان بنت حيىي بن مراد شربيين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

اهلنوف بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احلسيين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

866

أجماد بنت عبدهللا بن فيصل البقمي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

867

امل بنت عبد الرمحن بن زيد ال فواز

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

امل يسلم عمر النقيب

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

أمريه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن جرب

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

بشاير بنت عبدهللا بن ناصر السلمان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

بيان بنت ابراهيم بن عبدهللا الصاحل

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

بيان بنت مساعد بن حممد خبيت

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

حصه بنت عبداحملسن بن حممد اجلنيدل

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

حصه بنت نافع بن زيدان املطريي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

خلود بنت حممد بن عبدالعزيز العتيق

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

دانيه بنت منصور بن عبد الرمحن البليخي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

دالل بنت حممد بن عبدالرمحن بن مرعبة

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

دميا بنت عبدالعزيز بن حممد النحيط

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

رىب بنت فوزي بن حممود رمال

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

رمي بنت محد بن صاحل الصاحلي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

861
862
863
864
865

868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
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الكلية

القسم

م

رمي بنت صاحل بن محد املقري

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ساره بنت ابراهيم بن صاحل القبيسي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ساره بنت محاد بن سعد الراشد

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ساره بنت عبد هللا بن عبد العزيز العود

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ساره بنت حممد بن سعد بن مسلم

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

886

سرور بنت امحد بن سعيد الزهراين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

887

مسيه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلديثي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

سهام بنت راشد بن ردن البداح

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

شهد بنت حممد بن مسفر القويفل القحطاين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

صفاء عمر عبدهللا املداوي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

عهود بنت مشبب بن أمحد ملداح

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

غاده بنت ناصر بن حممد اليوسف

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

جلني بنت علي بن صاحل اليوسف

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

لطيفه بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن القباين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ملا بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلمدان

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

لوجني بنت عبداللطيف بن سعد العتيق

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

مشاعل بنت عبدهللا بن على الشهرى

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

منريه بنت خالد بن عبد اللطيف الغمالس

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

ندى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املقرن

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

نعيمه بنت ابراهيم بن راشد الراشد

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

881
882
883
884
885

888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

االسم
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الكلية

القسم

م

هنى بنت سعيد بن حسن السرحاين

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

هنى بنت عبدهللا بن حممد الراجحي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

نوف بنت صاحل بن حممد اخلراشي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

نوف بنت عبدالعزيز بن صاحل بن صاحل

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

نوف بنت حممد بن عبدهللا الدمهشي العنزي

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

906

هدى بنت عبدالرمحن بن عبداللطيف العبداللطيف علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

907

علوم احلاسب واملعلومات

تقنية املعلومات

901
902
903
904
905

االسم

يسرا صاحل علي الدعيس
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اخلرجيات احلاصالت على درجة الدكتوراه للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

1

امل بنت سامل بن علي احلضرمي

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية وآداهبا  -النحو واللغة

2

مليحه بنت حممد بن ذعف القحطاين

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية وآداهبا  -النحو واللغة

3

حصة بنت زيد بن سعد املفرح

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية وآداهبا  -األدب والنقد

4

حصة بنت سعود بن عبدهللا اهلزاين

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية وآداهبا  -األدب والنقد

5

بدرية بنت ناصر بن علي الطويرش

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلجنليزية وآداهبا  -لغويات تطبيقية

6

ثناء بنت عبدالرزاق بن ابراهيم احلبويب

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلجنليزية وآداهبا  -لغويات تطبيقية

7

فاطمة بنت عبدهللا بن راشد العتييب

اآلداب

الفسلفة يف اللغة االجنليزية وآداهبا  -أدب

8

ابتسام بنت عبدهللا بن شيخ الصايف

اآلداب

الفلسفة يف التاريخ  -تاريخ حديث

9

مشسة بنت تركي بن خليل املهيد

اآلداب

الفلسفة يف اخلدمة االجتماعية

10

عبري بنت أمحد بن حممد مناظر

الرتبية

الفلسفة يف الرتبية  -املناهج وطرق التدريس العامة

11

مسريه بنت عبدالرمحن بن سعيد ال زاهب

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

12

عائشه بنت حممد بن مبخوت احلمدان

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

13

مشاعل بنت سعد بن حممد احلقباين

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

14

مىن بنت حممد بن مبخوت احلمدان

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

15

نوره بنت عبدهللا بن حممد بن غمالس

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

16

امل بنت مسحان بن فهد اللحيان

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

17

خلود بنت ابراهيم بن حممد عتيق

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

18

ريشة بنت حممد بن ابراهيم عسريي

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

19

عائشة بنت عبدهللا بن ابراهيم املبارك

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

20

فاطمه بنت صاحل بن عبدالرمحن األطرم

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله
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الكلية

التخصص

م

االسم

21

ندى بنت تركي بن عبدالرمحن املقبل

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

22

امرية بنت علي بن مقبل احلطاب

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

23

بدرية بنت عبيد بن قنيفذ العصيمي العتييب

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

24

خلود بنت راشد بن محد الكثريي

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

25

رمي بنت دغش بن علي القحطاين

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

26

زينب بنت ابراهيم بن حممد اخلضريي

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

27

فوزيه بنت محد بن أمحد العبدالعايل

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

28

لينا بنت سليمان بن علي اخلليوي

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

29

نوال بنت حممد بن علي العساف

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

30

نورة بنت حممد بن عبدالرمحن الضريس

الرتبية

الفلسفة يف اإلدارة الرتبوية  -إدارة التعليم العايل

31

اجلوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود

الرتبية

الفلسفة يف الرتبية  -أصول الرتبية

32

مسريه بنت حسن بن حممد احلاجي حممد

الرتبية

الفلسفة يف الرتبية  -أصول الرتبية

33

فاطمة بنت عبدهللا بن مبارك آل معجب

الرتبية

الفلسفة يف الرتبية  -أصول الرتبية

34

لولوه بنت محد بن علي العليان

الرتبية

الفلسفة يف الرتبية  -أصول الرتبية

35

اجلوهرة بنت عبدالعزيز بن محد السعدون

السياحة واآلثار

الفلسفة يف اآلثار  -العصور االسالمية

36

خلود بنت محد بن عبدهللا بن عبيكان

السياحة واآلثار

الفلسفة يف اآلثار  -العصور االسالمية

37

دالل بنت خالد بن وائل املطريف

السياحة واآلثار

الفلسفة يف االثار  -العصور االسالمية

38

رفاه بنت شرف بن ناصر املري

العلوم

الفلسفة يف علم احليوان

39

غادة بنت ابراهيم بن حممد البشر

العلوم

الفلسفة يف علم احليوان

40

مزمل اقبال صديقي

العلوم

الفلسفة يف علم احليوان
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الكلية

التخصص

م

االسم

41

هنى بنت عبداحلليم بن ماهر فلمبان

العلوم

الفلسفة يف الفيزياء النظرية

42

خلود بنت خالد بن هليل العبريي

العلوم

الفلسفة يف األحياء الدقيقة

43

فاطمة بنت عليان بن ناصر العتييب

العلوم

الفلسفة يف األحياء الدقيقة

44

هتاين بنت ابراهيم بن عبدالكرمي احمليميد

العلوم

الفلسفة يف الكيمياء  -كيمياء غري عضوية

45

أمساء عبدهللا عبدالسالم الرفاعي

العلوم

الفلسفة يف الكيمياء  -كيمياء عضوية

46

حنان بنت فهد بن عوض احلريب

العلوم

الفلسفة يف النبات

47

غالية بنت سطام بن محدان النصريي

العلوم

الفلسفة يف النبات

48

خلود بنت سعد بن فراج البلوي

العلوم

الفلسفة يف الرياضيات  -اهلندسة والتبولوجي

49

مىن بنت ابراهيم بن حممد بن عصفور

العلوم

الفلسفة يف الرياضيات  -اهلندسة والتبولوجي

50

رمي بنت خالد بن حممد احلفظي

العلوم

الفلسفة يف الرياضيات  -التحليل

51

غادة بنت أمحد بن عثمان الصاحل

إدارة األعمال

الفلسفة يف اإلدارة العامة  -املوارد البشرية يف القطاع العام

52

جنالء بنت عبدالرمحن بن ابراهيم النبهان علوم احلاسب واملعلومات
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م

التخصص

االسم

1

نوره فهد اخلرجيي

2

شريفه بنت ذيب بن أمحد العيسي

3

مىن بنت عمر ماجد احلكماين

4

شرين بنت غازي حممد امني ينكساري

األنف واألذن واحلنجرة

5

عبري بنت علي ابراهيم البطحي

األنف واألذن واحلنجرة

6

عزه بنت حممد سعيد اخلالدي

األنف واألذن واحلنجرة

7

منال بنت ابراهيم بن منيع

األنف واألذن واحلنجرة

8

مواهب بنت مال هللا نصل الودامي

األنف واألذن واحلنجرة

9

مرمي مرشد حممد املرشد

علم األمراض  -علم أمراض األنسجة واخلاليا

10

والء حممد حسن برهان

علم األمراض  -علم أمراض األنسجة واخلاليا

11

هبة حممود عبدالكرمي دادا

علم األمراض  -أحياء دقيقة طبية

طب وجراحة العيون
الغدد الصماء
أمراض الغدد الصم
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اخلرجيات احلاصالت على درجة الدبلوم يف الطب للعام الدراسي  1436/1435هـ

م

التخصص

االسم

1

امينه بنت ضيف هللا نايف املطريي

األشعة والتصوير الطيب

2

اميان بنت مبارك شريده الرويلي

األشعة والتصوير الطيب

3

حنا بنت حفيظ سراج

األشعة والتصوير الطيب

4

فرزانه كلثوم كليم امحد

األشعة والتصوير الطيب
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الكلية

التخصص

م

االسم

1

أزهار بنت حممد بن عبد العزيز الشيبان

اآلداب

األدب والنقد

2

امساء بنت مقبول بن سعيد العمري

اآلداب

األدب والنقد

3

آمنة بنت علي بن هادي شراحيلي

اآلداب

األدب والنقد

4

ماجده بنت سعود بن حممد ال عيد

اآلداب

األدب والنقد

5

مىن بنت سعود بن حممد آل تومي

اآلداب

األدب والنقد

6

نوف بنت فهد بن سليمان الطرباق

اآلداب

األدب والنقد

7

ابتسام بنت عبدالرمحن بن صاحل العمري

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

8

اجلازي بنت سلطان بن خريزان القحطاين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

9

اجلوهره بنت حممد بن فاحل املدرع

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

10

أمل بنت علي بن حممد القرين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

11

أمل بنت حممد بن زبن العتييب

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

12

أمل بنت نويشي بن حممد الشيباين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

13

هتاين بنت علي بن عبدهللا العيدي

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

14

ختام بنت علي بن حممد بن نوح

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

15

زينب بنت عبدهللا بن سليمان الرسيين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

16

سارة بنت عبدهللا بن سليمان الزبريي

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

17

سايل بنت ثامر بن مبارك العتييب

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

18

شاخية بنت علي بن جابر عسريي

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

19

شهربان بنت أمحد بن عبدهللا آل مرار

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

20

غاده بنت فيصل بن عتيق املطريي

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب
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الكلية

التخصص

م

االسم

21

فاطمة بنت صاحل بن عبدهللا املقبل

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

22

فوزيه بنت صاحل بن خلدان احلريب

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

23

لطيفة بنت خالد بن عبدهللا النصار

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

24

مها بنت عبداللطيف بن حممد املناع

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

25

جنالء بنت حيىي بن ابراهيم ابو علوط

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

26

نوف بنت منصور بن عبدالعزيز الصانع

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

27

هيفاء بنت حممد بن جنر القحطاين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -األدب

28

شيخة بنت عبيد بن عبدالرمحن البشر

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

29

عائدة بنت علي بن وايل الوايل

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

30

مرمي بنت حباس بن حسن القرين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

31

نوال بنت معيض بن حممد القرين

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

32

هياء بنت حممد بن هديب العبدهللا

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

33

يامسني عبد احلميد عبد القدير قدواي

اآلداب

اللغة العربية وآداهبا  -اللغة

34

امساء بنت ايراهيم بن مبارك اجلوير

اآلداب

النحو واللغة

35

رنا بنت بسام بن علي عامود

اآلداب

النحو واللغة

36

رنا بنت عبدالرمحن بن حممد احلفظى

اآلداب

النحو واللغة

37

عبري بنت حمفوظ بن علي الطلحي

اآلداب

النحو واللغة

38

مساح بنت صاحل بن أمحد العبودي

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي

39

غادة بنت علي بن عبدهللا الغامدي

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي

40

موضي بنت فهد بن حريب بن منديل

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي
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41

نسيبه بنت حممد بن علي الزرقاء

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي

42

عبري بنت عبدهللا بن رمضان العمري

اآلداب

أدب اجنليزي  -الشعر

43

نايفه بنت عوض بن جامع املطريي

اآلداب

أدب اجنليزي  -الشعر

44

صيتة بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

اآلداب

أدب اجنليزي  -املسرحية

45

مشاعل بنت عبدهللا بن سليمان بن األمري

اآلداب

أدب اجنليزي  -املسرحية

46

اميان بنت ثواب بن دغيم السبيعي

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

47

هتاين بنت حممد بن عبدهللا الدوسري

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

48

حنان بنت فيصل بن عتيق املطريي

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

49

رمي بنت محاد بن حنيان الشلوي

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

50

رمي بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

51

عهود بنت فهد بن شايف العتييب

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

52

نوره بنت مشبب بن حممد القحطاين

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

53

هند بنت عبد هللا بن عبد العزيز الراجح

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

54

وعد بنت دعيج بن حممد الدعيج

اآلداب

التاريخ الوطين للمملكة العربية السعودية

55

حصه بنت عبدالرمحن بن علي الربيدي

اآلداب

تاريخ حديث

56

صاحله بنت األفنش بن مسفر السبيعي العنزي

اآلداب

تاريخ حديث

57

منار بنت فيصل بن حممد الغامني

اآلداب

تاريخ حديث

58

موضي بنت عبيد بن عبدالرمحن املطريي

اآلداب

تاريخ حديث

59

نوفه بنت الحق بن جطلي العنزي

اآلداب

تاريخ حديث

60

هبه بنت حممد بن محد السبيعي

اآلداب

تاريخ حديث
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61

جليله بنت مطلق بن مشعان السهلي

اآلداب

تاريخ قدمي

62

تغريد بنت خويتم بن هالل املطريي

اآلداب

تاريخ اسالمي

63

جناح بنت عيد بن حممد املطريي

اآلداب

تاريخ اسالمي

64

هيفاء بنت عبدهللا بن مطلق العتييب

اآلداب

تاريخ اسالمي

65

عبري بنت شرقي بن علي العنزي

اآلداب

اخلرائط

66

البندري بنت حممد بن حمسن املسعودي

اآلداب

جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية

67

عنود بنت راضي بن ثامر العنزي

اآلداب

جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية

68

نضال حممد عبدالرمحن سفيان

اآلداب

جغرافية البيئة واملوارد الطبيعية

69

اعتدال بنت امحد بن عمر العمري

اآلداب

خدمة اجتماعية

70

افنان بنت فهد بن حممد الرفاعي

اآلداب

خدمة اجتماعية

71

اجماد بنت عبدهللا بن سعيد الشهراين

اآلداب

خدمة اجتماعية

72

بدور بنت مدلة بن ديب السعدي

اآلداب

خدمة اجتماعية

73

بسمة بنت عابد بن مطر الصخريي

اآلداب

خدمة اجتماعية

74

حنان بنت حممد بن صاحل بن عبيد

اآلداب

خدمة اجتماعية

75

رىب بنت إبراهيم بن علي الغفيلي

اآلداب

خدمة اجتماعية

76

سحر بنت سعيد بن هباد الشمراىن

اآلداب

خدمة اجتماعية

77

مسريه بنت حممد بن عبد الرمحن السعيد

اآلداب

خدمة اجتماعية

78

سريه بنت اليف بن عوض املطريي

اآلداب

خدمة اجتماعية

79

عبري بنت سعود بن سعد الغامدي

اآلداب

خدمة اجتماعية

80

عفاف بنت عبيدان بن غافل العتييب

اآلداب

خدمة اجتماعية
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81

مرمي بنت حممد بن حسني دربشي

اآلداب

خدمة اجتماعية

82

مشاعل بنت فهد بن عبدهللا العويد

اآلداب

خدمة اجتماعية

83

مالك بنت حممد بن مربوك الصويلح

اآلداب

خدمة اجتماعية

84

منال بنت عطاء بن سليمان السكيت

اآلداب

خدمة اجتماعية

85

منريه بنت سامل بن محود البقمي

اآلداب

خدمة اجتماعية

86

مي بنت عبدهللا بن محد الشبانه

اآلداب

خدمة اجتماعية

87

نايفة بنت مناحي بن شباب البقمي

اآلداب

خدمة اجتماعية

88

هنى بنت أمحد بن حممد قيمان

اآلداب

خدمة اجتماعية

89

هند بنت حسني بن حممد آل الشيخ

اآلداب

خدمة اجتماعية

90

البندري بنت هزاع بن دخني الشمري

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

91

اجلوهرة بنت ابراهيم بن ناصر الرباهيم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

92

جواهر بنت حممد بن شجاع العصيمي

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

93

سلمى بنت سعدي بن سعد العنزي

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

94

سلمى بنت علي بن خلف احلريب

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

95

عبري بنت فهد بن عبدالعزيز اليوسف

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

96

نوف بنت نايف بن علي احلريب

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

97

هيا بنت خالد بن سعد العبيد

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأهيل االجتماعي

98

افنان بنت محود بن تركي احلريب

اآلداب

علم اجتماع

99

جواهر بنت عطاهللا بن ناصر املرخان

اآلداب

علم اجتماع

اآلداب

علم اجتماع

 100شهانة بنت عائض بن محد العتييب
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 101عبري بنت ابراهيم بن عبدالرمحن الدعيلج

اآلداب

علم اجتماع

 102عزيزة بنت علي بن معيض الغامدي

اآلداب

علم اجتماع

 103فاطمه بنت سعد بن عبدهللا القحطاين

اآلداب

علم اجتماع

 104فهيده بنت قاعد بن األسحم الشمري

اآلداب

علم اجتماع

 105قوت بنت عرميان بن عبيد السبيعي

اآلداب

علم اجتماع

 106منرية بنت علي بن سعد اللحيدان

اآلداب

علم اجتماع

 107امل بنت عبدهللا بن عليان العمري

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 108بدور بنت صويلح بن عطاهللا العنزي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 109دليل بنت عبدهللا بن ابوعالمه جمرشي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 110رنا بنت مطلق بن عثمان احلسني

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 111رمي بنت ثقل بن جزاء العتييب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 112رميا بنت حممد بن ناصر الشهري

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 113سحر بنت سعيد بن صاحل الشمراين

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 114سهى بنت منيف بن صلف العتييب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 115عالية بنت وعالن بن محاد الشمري

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 116عهود بنت خليل بن مسفر الرويلي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 117فاطمة بنت حممد بن سعيد األمحري

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 118لطيفه بنت محود بن إبراهيم العتييب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 119مداخل بنت زيد بن عبدالرحيم التيماين

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 120مرمي بنت حممد بن صاحل اللحيدان

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية
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 121موضي بنت حممد بن ذياب القحطاين

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 122جنالء بنت مطلق بن عجب السهلي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 123ندى بنت حممد بن عادي العتييب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 124هنلة بنت علي بن رومي املولد

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 125نورة بنت سعيد بن علي الزهراين

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 126هيا بنت عبيكه بن عواد الشمري

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 127وضحى بنت سلمان بن يوسف املالحي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

 128إكرام بنت عبد العليم بن عبد الكرمي الزيد

اآلداب

االعالم

 129اميان بنت حممد بن سليمان اخلطاف

اآلداب

االعالم

 130ايناس بنت علي بن حممد آل كدم

اآلداب

االعالم

 131تسنيم بنت حممد بن محد الغامني

اآلداب

االعالم

 132تغريد بنت مقعد بن بدر املقاطي

اآلداب

االعالم

 133هتاين بنت سامل بن منيع هللا العصالين

اآلداب

االعالم

 134شروق بنت حممد بن ناصر الشائع

اآلداب

االعالم

 135فاتن بنت حممد بن ناصر الشائع

اآلداب

االعالم

 136فريده بنت صاحل بن مسحل العتييب

اآلداب

االعالم

 137لينا بنت عبدهللا بن حممد الزامل

اآلداب

االعالم

 138مي بنت حممد بن صاحل اجلربوع

اآلداب

االعالم

 139جند بنت حممد بن الفديع العتييب

اآلداب

االعالم

 140ندى بنت حممد بن معيض الشهري

اآلداب

االعالم
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 141هنى بنت وليد بن حسني ابو الفرج

اآلداب

االعالم

 142نوف بنت سعد بن علي القحطاين

اآلداب

االعالم

 143آالء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا احلسياين

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 144هتاين بنت عبدالرمحن بن شائع احلارثي

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 145رؤى بنت فهد بن عبد احملسن السليم

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 146عبري بنت مجيل بن ملفي الشمري

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 147عبري بنت حممد بن سعيدان السامل

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 148عال بنت حممد بن عبدهللا اجلمعه

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 149فاطمة بنت أمحد بن عبدالرمحن العوين

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 150فوزية بنت مثيب بن علي مفراص

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 151مشاعل بنت عبد هللا بن محد بن مقبل

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 152مالك بنت تركي بن ناصر اخلليوي

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 153نورة بنت فهد بن ابراهيم املطيويع

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 154نوره بنت عبدالعزيز بن راشد الراشد

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 155نوف بنت يوسف بن متعب العتييب

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 156وفاء بنت عبدالرمحن بن محود القاضب

اآلداب

االعالم املتخصص  -اإلعالم الرقمي

 157أالء بنت عبد هللا بن حممد العربي

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 158بثينة بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العفيصان

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 159رانية بنت حممد بن ناصر الشهراين

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 160ساره بنت حممد بن عبدالرمحن الدريهم

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

| 103

اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 161شادن بنت عبد العزيز بن حممد السدحان

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 162مشاعل بنت حممد بن صاحل الدريعان

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 163مىن بنت حممد بن عبدهللا الراشد

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 164مها بنت أمحد بن سليمان اجلرب

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 165نوره بنت حممد بن ابراهيم العوهلي

اآلداب

االعالم املتخصص  -الصحافة اإللكرتونية

 166احالم بنت ناصر بن حممد املاضي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 167أمساء بنت عبد اجمليد بن عبد الرمحن اليحىي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 168اهلنوف بنت فيصل بن حممد الرويلي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 169امتنان بنت امحد بن حممد العليان

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 170أجماد بنت ناصر بن عبدهللا اليمين

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 171إميان بنت محود بن سفر العتييب

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 172اميان بنت عبد هللا بن ابراهيم الصياحي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 173بامسة بنت سليمان بن عثمان الغنام

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 174جواهر بنت حممد بن عبدهللا الربيك

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 175سحر بنت عبدالعزيز بن حممد الفيصل

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 176مسيه بنت عبدهللا بن فهد املساعد

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 177عاليه بنت عبدالعزيز بن حممد الفرحيي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 178قمراء بنت طاحوس بن بليه القحطاين

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 179لولوة بنت حممد بن هادي الرشيد

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 180منال بنت سراج بن حيىي املالكي

الرتبية

اإلدارة الرتبوية
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 181منال بنت سعد بن حممد الربكه احلوشاين

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 182منرية بنت فارس بن هزاع الرويس

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 183مها بنت حسني بن علي بن دوس

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 184مها بنت مرعي بن عبدهللا العمري

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 185هنى بنت سليمان بن محد الغثرب

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 186نوره بنت زايد بن حسني الشهراين

الرتبية

اإلدارة الرتبوية

 187أمساء بنت حممد بن عبد هللا مهناء

الرتبية

أصول الرتبية

 188اجلوهرة بنت صقر بن عواض املطريي

الرتبية

أصول الرتبية

 189العنود بنت عبدهللا بن حممد الباتلي

الرتبية

أصول الرتبية

 190امل بنت عبدالعزيز بن زيد اجلندل

الرتبية

أصول الرتبية

 191رمي بنت الريض بن جدعان الرويلي

الرتبية

أصول الرتبية

 192ليلى بنت حسني بن ابراهيم جعفري

الرتبية

أصول الرتبية

 193ليلى بنت حسني بن ابراهيم جعفري

الرتبية

أصول الرتبية

 194ماجده بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الغريري

الرتبية

أصول الرتبية

 195ماريه بنت ابراهيم بن ابراهيم اهلاشم

الرتبية

أصول الرتبية

 196جنالء بنت عبدهللا بن ابراهيم العبودي

الرتبية

أصول الرتبية

 197نورة بنت امحد بن سعد العصيمي

الرتبية

أصول الرتبية

 198نورة بنت حممد بن عثمان املنيع

الرتبية

أصول الرتبية

 199نوره بنت ناصر بن صاحل العويد

الرتبية

أصول الرتبية

 200وفاء بنت صاحل بن مضحي العنزي

الرتبية

أصول الرتبية
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 201أمساء بنت عبدهللا بن حممد القحطاين

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 202خضراء بنت سامل بن عويند البلوي

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 203رشا بنت حسن بن حممد علي الصالحي

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 204رشا بنت عبدالرمحن بن صاحل احملمود

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 205صباح بنت عبد هللا بن عايض احلارثي

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 206عزيزه بنت مقعد بن مفرح العتييب

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 207فاطمة بنت حممد بن امحد املال

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 208منال بنت عبدالرمحن بن حممد اجلمعه

الرتبية

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

 209رفعه بنت حممد بن مذهان العنزي

الرتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

 210سحر بنت علي بن حسن حلواين

الرتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

 211أمساء العريب حممد اإلدريسي

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 212بشرى بنت صقر بن رشيد العتييب

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 213مسيه بنت سعود بن حممد البارود الدوسري

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 214شريفه بنت امحد بن حيىي الفيفي

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 215لطيفة بنت عبدالعزيز بن عيسى امللحم

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 216مرمي بنت فايز بن ردةهللا املطريي

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 217نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلصني

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 218نوره بنت عبدهللا بن امحد القاسم

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 219نوف بنت فهد بن حممد الصقعيب

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 220نوف بنت حممد بن عثمان احملرج

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 221هياء بنت حممد بن فهد بن سلطان العيدان

الرتبية

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

 222فوزية بنت عبدهللا بن سامل احلريب

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 223منرية بنت عبدالعزيز بن ناصر املاجد

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 224جناح بنت سعيد بن حممد األمسري

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 225مجيلة بنت عبدهللا بن أبوعالمه جمرشي

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

 226شروق بنت طالل بن سامل باعثمان

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

 227مها بنت سعود بن حسن البليهد

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

 228أريج بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العمار

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 229أفراح بنت فهد بن أمحد النصريي

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 230جوهرة بنت مشنان بن منيع السبيعي

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 231سارة بنت حممد بن عبدالرمحن القحطاين

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 232عهود بنت عبد الرمحن بن محود الدغمي

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 233هنى بنت حممد بن أمحد الصاحل

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

 234اضواء بنت ثامر بن عبدالرمحن مدعوج

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة السمعية

 235أمل امحد عثمان فضل

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة السمعية

 236غادة بنت عبدالعزيز بن شايع العايدي

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة السمعية

 237فاطمة بنت صاحل بن عبد هللا املاجد

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة السمعية

 238مشاعل بنت سعد بن حممد عبدالسالم

الرتبية

الرتبية اخلاصة  -اإلعاقة السمعية

 239أحالم السيد إمساعيل حسني

الرتبية

اخلدمات النفسية لغري العاديني

 240جنالء بنت مرزوق بن ناصح البقمي

الرتبية

اخلدمات النفسية لغري العاديني
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 241جنود بنت حممد بن عبدالعزيز املنيف

الرتبية

اخلدمات النفسية لغري العاديني

 242أمساء بنت سعد بن عبدالرمحن املطلق

الرتبية

علم النفس االرشادي

 243اضواء بنت حممد بن خلوفه الشهري

الرتبية

علم النفس االرشادي

 244أالء بنت حممد بن عبدهللا بن منيع

الرتبية

علم النفس االرشادي

 245البندري بنت سلطان بن حممد العتييب

الرتبية

علم النفس االرشادي

 246إهلام بنت تركي بن محود الشمري

الرتبية

علم النفس االرشادي

 247أماين حسن أمحد جاحي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 248انفال بنت عبدالعزيز بن حسني الضوحيي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 249بدرية بنت جزاء بن سعد املطريي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 250بدريه بنت علي بن عيضه املالكي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 251بسمه بنت مبارك بن عبدهللا باكرموم

الرتبية

علم النفس االرشادي

 252تغريد بنت عبدهللا بن علي الدريويش

الرتبية

علم النفس االرشادي

 253هتاين بنت عبدالعزيز بن سعد احلميدي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 254هتاين بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اجلديعي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 255حنان بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفراج

الرتبية

علم النفس االرشادي

 256خلود بنت مفلح بن سفر احلارثي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 257دانه بنت اياد بن حجي املزروع

الرتبية

علم النفس االرشادي

 258رحاب بنت مسعد بن سعود العتييب

الرتبية

علم النفس االرشادي

 259زينب بنت خالد بن ابراهيم اهلبدان

الرتبية

علم النفس االرشادي

 260طرفه بنت صاحل بن عبدالرمحن الدويس

الرتبية

علم النفس االرشادي
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 261عائشة بنت عبدهللا بن ابوعالمه جمرشي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 262عبري بنت محد بن علي املقبل

الرتبية

علم النفس االرشادي

 263عال بنت سليمان بن عبدهللا الراجح

الرتبية

علم النفس االرشادي

 264غاده بنت صاحل بن عبدهللا بن فرزان

الرتبية

علم النفس االرشادي

 265فاطمة بنت سامل بن على البلوي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 266فاطمة بنت حممد بن سعيد الغامدي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 267لطيفة بنت ناصر بن عبدهللا بن عيد

الرتبية

علم النفس االرشادي

 268ملياء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املسعود

الرتبية

علم النفس االرشادي

 269مليس بنت عبد العزيز بن محاد العقل

الرتبية

علم النفس االرشادي

 270منال بنت زيد بن حممد الدكان

الرتبية

علم النفس االرشادي

 271مىن صاحل حممد العمودي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 272منرية بنت مطلق بن رشيد العنزي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 273نائلة بنت معيض بن خشنان القحطاين

الرتبية

علم النفس االرشادي

 274ندى بنت عثمان بن صاحل احلسون

الرتبية

علم النفس االرشادي

 275نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الناصر

الرتبية

علم النفس االرشادي

 276نوف بنت فهيد بن فنيسان السبيعي

الرتبية

علم النفس االرشادي

 277نوف بنت حممد بن عبدالرمحن اجلنيدل

الرتبية

علم النفس االرشادي

 278نوف بنت ناصر بن حممد الشوميي

الرتبية

علم النفس اإلرشادي

 279هدى بنت سفر بن سلمي املطريي

الرتبية

علم النفس اإلرشادي

 280ملى بنت صاحل بن عبدالرمحن الزير

الرتبية

علم النفس االجتماعي والصناعي
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اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 281أسرار بنت سعد بن حممد بن ضوحيي

الرتبية

علم النفس الرتبوي والنمو

 282أدمي بنت سليمان بن عبدهللا املنيع

الرتبية

تربية فنية

 283آرام بنت قاسم بن علي املطوع

الرتبية

تربية فنية

 284اروى بنت امحد بن وهيب سندي

الرتبية

تربية فنية

 285اشواق بنت عبدالرمحن بن دليم العتييب

الرتبية

تربية فنية

 286أمرية بنت براهيم بن عبدهللا املنيع

الرتبية

تربية فنية

 287جيهان بنت سعد بن محد بن خثران

الرتبية

تربية فنية

 288دميا بنت عبدهللا بن حممد الغذامي

الرتبية

تربية فنية

 289روال بنت حممد بن عبد الرمحن الشويعر

الرتبية

تربية فنية

 290رمي بنت عبد العزيز بن حممد اخلزمي

الرتبية

تربية فنية

 291زهراء بنت سعيد بن عبدهللا املدلوح

الرتبية

تربية فنية

 292ساميه بنت عبداحملسن بن صاحل اجلريسي

الرتبية

تربية فنية

 293سحر بنت حممد بن عبدالعزيز بن شيحة

الرتبية

تربية فنية

 294سعيدة بنت عبداللة بن حممد االمحري

الرتبية

تربية فنية

 295شروق بنت عبد العايل بن عبيد الشمري

الرتبية

تربية فنية

 296عبري بنت فؤاد بن سعد اجلديد

الرتبية

تربية فنية

 297عذاري بنت ذيب بن محود العتييب

الرتبية

تربية فنية

 298غيداء بنت مصطفى بن حممد حبيب كوثر

الرتبية

تربية فنية

 299لطيفة بنت سعد بن حممد اخلالد

الرتبية

تربية فنية

 300مليس بنت صاحل بن عبدهللا الراجحي

الرتبية

تربية فنية
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الكلية

التخصص

م

االسم

 301مشاعل بنت سفر بن عايض اجلعيد

الرتبية

تربية فنية

 302منال بنت سليمان بن عبدهللا الرميان

الرتبية

تربية فنية

 303مناير بنت عبدالعزيز بن علي الدعيلج

الرتبية

تربية فنية

 304مها بنت عبد هللا بن جنر العتييب

الرتبية

تربية فنية

 305مها بنت حممد بن عبدهللا الصنيتان

الرتبية

تربية فنية

 306جنالء بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احملارب

الرتبية

تربية فنية

 307جنالء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املاضي

الرتبية

تربية فنية

 308جنالء بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن الرتكي

الرتبية

تربية فنية

 309نوف بنت ناصر بن سليمان الشبانات

الرتبية

تربية فنية

 310أمساء بنت عبدهللا بن محد اجمللي

الرتبية

تعليم الكبار والتعليم املستمر

 311مىن بنت محد بن براهيم العسكر

الرتبية

تعليم الكبار والتعليم املستمر

 312هنى بنت ابراهيم بن امحد العساف

الرتبية

تعليم الكبار والتعليم املستمر

 313جوزي بنت فهد بن سعد املليحي

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 314خريية بنت عقيل بن مطلق السويلم

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 315دالل بنت مطلق بن علي العمراين

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 316رنا بنت عبدالرمحن بن ابراهيم احمليميدي

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 317رمي بنت سليمان بن عبيد بن عبيد

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 318سعاد بنت عبدالعزيز بن صاحل اهلمالن

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 319مساح بنت حممد بن خالد الشهوان

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 320ضياء بنت عقيل بن مطلق السويلم

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى
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 321منرية بنت علي بن حممد اجلمعة

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 322مها بنت سعد بن سيف الزيادي

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 323جند بنت عبدهللا بن حممد السديري

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 324نداء بنت علي بن عبدهللا الدهامي

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 325هاله بنت عبدالرمحن بن صاحل احلميدان

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 326هدى بنت فهد بن عبدالرمحن اجلرب

الرتبية

تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى

 327ابتسام بنت راشد بن حممد البلوي

الرتبية

تقنيات التعليم

 328ابتهال بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احلمود

الرتبية

تقنيات التعليم

 329أحالم بنت عبدهللا بن حممد احلقباين

الرتبية

تقنيات التعليم

 330احالم بنت عوض بن سعيد العوبثاين

الرتبية

تقنيات التعليم

 331أروى بنت أمحد بن عبدالرزاق الدويش

الرتبية

تقنيات التعليم

 332العنود بنت ابراهيم بن سليمان السحيم

الرتبية

تقنيات التعليم

 333العنود بنت فهيد بن فنيسان السبيعي

الرتبية

تقنيات التعليم

 334أماين بنت أمحد بن عبدالعزيز أبابطني

الرتبية

تقنيات التعليم

 335بدور بنت دهش بن حممد الدهش

الرتبية

تقنيات التعليم

 336هتاين بنت خالد بن علي القعيمي

الرتبية

تقنيات التعليم

 337مجانا بنت حممد بن خليل ابوظهري

الرتبية

تقنيات التعليم

 338حكيمة بنت نواف بن ترحييب الدويش

الرتبية

تقنيات التعليم

 339رمي بنت ابراهيم بن سامل الرويس

الرتبية

تقنيات التعليم

 340رمي بنت مغرم بن عبدهللا الشهري

الرتبية

تقنيات التعليم
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 341سارة بنت صاحل بن عمر السرحان

الرتبية

تقنيات التعليم

 342عبري حممد أمحد بوطة

الرتبية

تقنيات التعليم

 343لطيفة بنت يوسف بن عبد اللطيف الناس

الرتبية

تقنيات التعليم

 344ملا بنت حممد بن عمر أبابطني

الرتبية

تقنيات التعليم

 345لينا بنت الشريف ثامر بن عبد هللا احلارثي

الرتبية

تقنيات التعليم

 346مرام بنت فايز بن عبدهللا بن منيع

الرتبية

تقنيات التعليم

 347مالك بنت فيصل بن نايف لبده

الرتبية

تقنيات التعليم

 348مىن بنت حممد بن عبدالرمحن احملفوظ

الرتبية

تقنيات التعليم

 349منرية بنت يوسف بن عبداللطيف الناس

الرتبية

تقنيات التعليم

 350جنالء بنت حممد بن عبدالعزيز اليحىي

الرتبية

تقنيات التعليم

 351نوره بنت علي بن عبدهللا اخلميس

الرتبية

تقنيات التعليم

 352نوره بنت حممد بن فهد عبدالقادر

الرتبية

تقنيات التعليم

 353هاجر بنت عبدهللا بن حممد اخلريف

الرتبية

تقنيات التعليم

 354هبة بنت حممد بن سليمان مضحي

الرتبية

تقنيات التعليم

 355آالء بنت خالد بن عبدهللا الشميمري

الرتبية

وسائل وتكنولوجيا التعليم

 356شروق بنت حممد بن عبدالعزيز الشهيب

الرتبية

وسائل وتكنولوجيا التعليم

 357هنى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا اخلراشي

الرتبية

قياس وتقومي

 358أسيل بنت امحد بن محد العبد العايل

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 359امل بنت عبدهللا بن صاحل الشريدة

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 360هتاين بنت محد بن عبدهللا العيسى

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية
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 361رمي بنت فؤاد بن سعد بن جديد

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 362ساره بنت خالد بن سعد الغرييب

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 363فاتن بنت عبدالعزيز بن فهد بن دخيل

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 364مىن بنت منصور بن صاحل الطويل

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 365مها بنت عبد الرمحن بن سيف السيف

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 366هنادي بنت عبد العزيز بن أمحد حال

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 367وهيبه بنت عباس بن حممد املكي

الرتبية

طرق تدريس الرتبية الفنية

 368حنان بنت علي بن حيىي احلازمي

الرتبية

طرق تدريس الرياضيات

 369هنى بنت عبدهللا بن بسام الناهض

الرتبية

طرق تدريس الرياضيات

 370هند بنت ابراهيم بن عبدهللا البواردي

الرتبية

طرق تدريس الرياضيات

 371البندري بنت شديد بن حممد القحطاين

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 372أمل بنت حيي بن ابراهيم اجلهيمي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 373إميان بنت حممد بن حيىي املشيخي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 374بدرية بنت حممد بن حزام الدعجاين

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 375تغريد بنت خالد بن عبدهللا الشهري

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 376حصة بنت راجح بن جديع احلريب

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 377خلود بنت مسفر بن سعد العرمي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 378رمي بنت حممد بن عبدالرمحن احلضريي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 379عبري بنت عبدهللا بن صاحل احللوان

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 380عنود بنت امحد بن فياض العنزي

الرتبية

طرق تدريس العلوم
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 381فاطمه بنت غرم هللا بن دريب الغامدي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 382قبيلة بنت متعب بن علي املطريي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 383لطيفة بنت عبد الكرمي بن محود اخللف

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 384لولوه بنت أمحد بن سليمان اجلرب

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 385لينا بنت اليف بن بغل الرويلي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 386مرمي بنت حسن بن زين زربطان

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 387مشاعل بنت عبدهللا بن حممد الدوسري

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 388منار بنت مطلق بن معيض العتييب

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 389مىن بنت عبدهللا بن عبدالرمحن السنيدي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 390موضي بنت حبيليص بن سعد العصيمي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 391جناح بنت سليمان بن اسعد الفيفي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 392ندى بنت عبدهللا بن ابراهيم الغامن

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 393هنى بنت مصطفى بن ابراهيم العبيدان

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 394نوره بنت عبدالرمحن بن ابراهيم الباحوث

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 395نوف بنت عبدهللا بن زامل السبيعي

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 396هدى بنت عبدهللا بن حممد احلرايب

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 397هال بنت سليمان بن حجي الشايع

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 398وضحى بنت حممد بن اهالل العتييب

الرتبية

طرق تدريس العلوم

 399شقحاء بنت الفديع بن طرجم القحطاين

الرتبية

طرق تدريس العلوم الشرعية

 400منرية بنت حممد بن فاحل الربقي

الرتبية

طرق تدريس العلوم الشرعية
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 401جنود بنت صاحل بن عبدهللا بن دغيم

الرتبية

طرق تدريس العلوم الشرعية

 402ندى بنت ضبعان بن ناصر بن ضبعان

الرتبية

طرق تدريس العلوم الشرعية

 403هدى بنت سعد بن سلطان الكثريي

الرتبية

طرق تدريس العلوم الشرعية

 404مصلحه بنت فهد بن عبدهللا السهلي

الرتبية

طرق تدريس اللغة العربية

 405جنود بنت عبدهللا بن سعد احلسيين

الرتبية

طرق تدريس اللغة العربية

 406منار بنت حممد بن صاحل الشهري

الرتبية

طرق تدريس املواد االجتماعية

 407ابتسام بنت ناصر بن حممد العبدهللا

الرتبية

مناهج عامة

 408جواهر شالش سيف العجمي

الرتبية

مناهج عامة

 409مشاعل بنت مرزوق بن غصيين العتييب

الرتبية

مناهج عامة

 410ندى بنت ابراهيم بن حسن بن لويبه

الرتبية

مناهج عامة

 411أماين بنت ثابت بن سلمان القحطاين

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 412أماين بنت حممد بن عبدالعزيز العدواين

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 413خلود بنت حممد بن أمحد الزيلعي

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 414شروق بنت سلطان بن احلميدي العكشان

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 415فاطمة بنت عبدالعزيز بن حممد العقيل

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 416لينا بنت حممد بن علي الصويلح

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 417مىن بنت عائض بن عطاهللا املطريي

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 418منرية بنت سليمان بن حممد املغري

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 419جناح بنت خالد بن محدان العتييب

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 420نورة بنت عبدالعزيز بن محد اجمللي

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب
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 421هديل بنت عبدهللا بن عبدالكرمي أبامني

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 422هند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن مبارك

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 423وسام بنت سيف بن حممد السيف

الرتبية

مناهج وطرق تدريس احلاسب

 424ضياء بنت إبراهيم بن منصور امليمان

السياحة واآلثار

اآلثار القدمية  -عمارة

 425رشا بنت إبراهيم بن حممد الفواز

السياحة واآلثار

اآلثار القدمية  -فنون

 426هدى بنت قبالن بن محد القبالن

السياحة واآلثار

اآلثار القدمية  -فنون

 427هويدا بنت عبدالرمحن بن سليمان اجلربين

السياحة واآلثار

اآلثار القدمية  -فنون

 428خلود بنت كمال بن سليمان احلبيب

السياحة واآلثار

اآلثار اإلسالمية  -فنون

 429ابتهال بنت ابراهيم بن سعد الرواف

إدارة األعمال

االقتصاد

 430أشواق بنت ناصر بن عبدالعزيز املغيصيب

إدارة األعمال

االقتصاد

 431آالء بنت عبد هللا بن سامل عبد الواحد

إدارة األعمال

االقتصاد

 432البندري بنت عبدهللا بن عتيق العتيق

إدارة األعمال

االقتصاد

 433اهلنوف بنت فالح بن علي أبوثنني

إدارة األعمال

االقتصاد

 434اهلنوف بنت نواف بن مساعد ال سعود

إدارة األعمال

االقتصاد

 435بدور بنت مساحل بن مازن املطريي

إدارة األعمال

االقتصاد

 436حصة بنت وازع بن ذياب القحطاين

إدارة األعمال

االقتصاد

 437دالل بنت حممد بن عبدهللا املزيد

إدارة األعمال

االقتصاد

 438دمية بنت حممد بن سالمة القحطاين

إدارة األعمال

االقتصاد

 439رنا بنت حممد بن عبد العزيز العثمان

إدارة األعمال

االقتصاد

 440ساره بنت منصور بن سعد الروجيح

إدارة األعمال

االقتصاد

| 117

اخلرجيات احلاصالت على درجة املاجستري للعام الدراسي 1436/1435هـ

الكلية

التخصص

م

االسم

 441سلسبيل بنت أمحد بن عبدالعزيز اللهيب

إدارة األعمال

االقتصاد

 442سهى بنت حممد بن صاحل البديوي

إدارة األعمال

االقتصاد

 443طرفه بنت مبارك بن حممد املليحان

إدارة األعمال

االقتصاد

 444عبري بنت حممد بن منصور بن مطرف

إدارة األعمال

االقتصاد

 445فوزيه بنت سعد بن حممد الدوسري

إدارة األعمال

االقتصاد

 446ملى بنت محاد بن عبدهللا احلماد

إدارة األعمال

االقتصاد

 447ملياء بنت عبدالعزيز بن حممد العرفج

إدارة األعمال

االقتصاد

 448مضاوي بنت عبدالرمحن بن حممد العمران

إدارة األعمال

االقتصاد

 449منال بنت عواض بن حممد عسريي

إدارة األعمال

االقتصاد

 450منال بنت مساعد بن عبدالكرمي الدرويش

إدارة األعمال

االقتصاد

 451مىن بنت فرحان بن عيفان العنزي

إدارة األعمال

االقتصاد

 452منريه بنت ناصر بن حممد البشر

إدارة األعمال

االقتصاد

 453مها بنت عبدهللا بن ابراهيم اللحيدان

إدارة األعمال

االقتصاد

 454مي بنت تركي بن سليمان اخلليوي

إدارة األعمال

االقتصاد

 455مي بنت صاحل بن عبدهللا العقيل

إدارة األعمال

االقتصاد

 456ندى بنت حممد بن عبدهللا الناصر

إدارة األعمال

االقتصاد

 457نورا بنت فهد بن عبدهللا الضراب

إدارة األعمال

االقتصاد

 458نورة بنت منصور بن ناصر السعيد

إدارة األعمال

االقتصاد

 459نوف بنت صاحل بن علي بن فهيد

إدارة األعمال

االقتصاد

 460هبة بنت عادل بن عمر الدوسري

إدارة األعمال

االقتصاد
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 461هبه بنت رابح بن محيد الظاهري

إدارة األعمال

االقتصاد

 462هديل بنت عبدهللا بن صاحل مسحان

إدارة األعمال

االقتصاد

 463هند بنت فاحل البقمي

إدارة األعمال

االقتصاد

 464هيلة بنت ناصر بن عبدالرمحن الراجح

إدارة األعمال

االقتصاد

 465اميان بنت عبدالعزيز بن علي السماري

إدارة األعمال

االقتصاد  -التجارة والتمويل

 466بشرى أمحد قاسم املهدي

إدارة األعمال

االقتصاد  -التجارة والتمويل

 467مجيله بنت عيد بن صطال ن الرويلي

إدارة األعمال

االقتصاد  -التجارة والتمويل

 468ندى بنت ناصر بن سليمان القضيب

إدارة األعمال

االقتصاد  -التجارة والتمويل

 469أمساء بنت علي بن حممد امليموين

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 470أمساء بنت حممد بن عيسى قدورة

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 471أشواق بنت سليمان بن عبدالرمحن السليم

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 472أفنان بنت عبدهللا بن صاحل العطر

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 473اهلام بنت حممد بن صاحل بن عبيد

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 474بدرية بنت حممد بن حسن عطيف

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 475بشرى بنت حممد بن جاسر املاضي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 476بيداء بنت يوسف بن حممد العقيل

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 477تغريد بنت مبارك بن مسعود املسعود

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 478حنان بنت صاحل بن ابراهيم املنديل

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 479حياة بنت فايع بن حممد األمسري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 480حياة بنت فايع بن حممد األمسري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة
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 481دالل بنت سعد بن حممد بن مقبل

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 482دالل بنت ناصر بن باين احلارثي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 483دنيا بنت حممد بن عبدهللا العثيم

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 484رشا بنت عبدالرزاق بن عبدالرمحن احلماد

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 485رمي بنت سعد بن حممد الزهري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 486ساره بنت أمحد بن عبدهللا الشهوان

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 487ساره بنت علي بن حممد الضلعي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 488شقراء بنت حسني بن عبدهللا رديين

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 489شهد بنت عبدالعزيز بن حممد النغيمشي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 490عائشة بنت سعد بن مشرف العمري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 491غادة بنت حممد بن عبدالعزيز السعيد

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 492لطيفة بنت زيد بن عبدالرمحن بن دحيم

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 493لطيفه بنت براهيم بن حممد اجلابر

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 494ملى بنت سامي بن علي بشاوري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 495ملياء بنت عبدهللا بن حممد احلرايب

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 496مضاوي بنت عبدهللا بن ناصر ابوردون

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 497مىن بنت جزا بن فاضي املطريي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 498مها امحد سامل بن سواد

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 499جنالء بنت حسن بن علي القحطاين

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 500جنالء بنت حممد بن ناصر الناصر

إدارة األعمال

اإلدارة العامة
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 501جنالء بنت مرداس بن معضد العجمي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 502نسرين بنت عبدهللا بن حممد املهيزع

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 503نوال بنت محود بن حممد املخلفي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 504نورة بنت ظافر بن عبدهللا األمسري

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 505نوره بنت امحد بن عثمان احلقيل

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 506نوره بنت عبدهللا بن ناصر اجمليول

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 507نوره بنت منصور بن سامل الدبيب

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 508نوف بنت دخيل بن ابراهيم اجلريوي

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 509هدى بنت حممد بن فاحل املدرع

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 510هدى بنت حممد بن حممد زيلع

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 511هياء بنت عبدهللا بن على أل صايف

إدارة األعمال

اإلدارة العامة

 512أبرار بنت فهد بن عبدهللا السلوم

إدارة األعمال

األعمال

 513البندري بنت علي بن حسني الشريف

إدارة األعمال

األعمال

 514دارين بنت ابراهيم بن حممدعلي األفندي

إدارة األعمال

األعمال

 515رشا بنت عبدهللا بن سليمان املعتاز

إدارة األعمال

األعمال

 516رمي بنت حممد بن عبدالعزيز بن شامان

إدارة األعمال

األعمال

 517ريهام بنت عبدالرمحن بن حممد اجلروان

إدارة األعمال

األعمال

 518سارة بنت صاحل بن حمسن احلريب

إدارة األعمال

األعمال

 519ساره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العبدالرمحن

إدارة األعمال

األعمال

 520سلطانة بنت عوض بن تراحيب العطاوي

إدارة األعمال

األعمال
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 521مسر بنت عبدالعزيز بن زامل الذكري

إدارة األعمال

األعمال

 522غاده بنت حممد بن ابراهيم احليدري

إدارة األعمال

األعمال

 523فايزه بنت امحد بن ابراهيم اهلزاع

إدارة األعمال

األعمال

 524ليلى بنت جنر بن فلحان العتييب

إدارة األعمال

األعمال

 525مشاعل بنت منصور بن ابراهيم اجملحد

إدارة األعمال

األعمال

 526مىن بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الصاحل

إدارة األعمال

األعمال

 527موضى بنت عبدالعزيز بن سعد بن حسن

إدارة األعمال

األعمال

 528مي بنت موسى بن محود النويصر

إدارة األعمال

األعمال

 529ندى بنت سعد بن حممد الفليج

إدارة األعمال

األعمال

 530نوره بنت صاحل بن ناصر العقيل

إدارة األعمال

األعمال

 531نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم السويلم

إدارة األعمال

األعمال

 532نوره بنت عبداللطيف بن عبدالوهاب احلماد

إدارة األعمال

األعمال

 533إميان بنت فهد بن عبدالعزيز العواد

إدارة األعمال

إدارة أعمال  -عام

 534منرية بنت حممد بن عبدالرمحن املسهر

إدارة األعمال

إدارة أعمال  -عام

 535أريج بنت عبدهللا بن حممد الفهيد

إدارة األعمال

األعمال اإللكرتونية

 536اميان بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العواد

إدارة األعمال

األعمال اإللكرتونية

 537هتاين بنت عبيد بن رباح احلريب

إدارة األعمال

األعمال اإللكرتونية

 538نوره بنت حممد بن جاسر املاضي

إدارة األعمال

األعمال اإللكرتونية

 539آمنة بنت حممد بن سعود بن حركان

إدارة األعمال

علوم القرارات

 540جلني بنت عمر بن صاحل اخلزمي

إدارة األعمال

علوم القرارات
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 541سارة بنت صاحل بن حممد احليد

إدارة األعمال

العلوم يف املالية

 542ساره بنت حممد بن راشد البكر

إدارة األعمال

العلوم يف املالية

 543غادة بنت سامل بن ابراهيم السامل

إدارة األعمال

العلوم يف املالية

 544مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اخلرجيي

إدارة األعمال

العلوم يف املالية

 545إراده بنت عبدالقادر بن حممد فالته

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 546بدور بنت أمحد بن حممد شويكان

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 547عفاف بنت علي بن حيىي الفيفي

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 548فاطمه بنت صاحل بن عبدالرمحن العريين

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 549مىن بنت فهد بن عبدهللا العجالن

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 550وفاء بنت خالد بن ناصر بن غيث

إدارة األعمال

احملاسبة املهنية

 551أمساء بنت سعد بن عايض آل حامد

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 552امساء بنت سلمان بن حممد بن عقيل

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 553أسيل حمي الدين حسن الذيب

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 554أفراح بنت عبدهللا بن رجاء الذبياين اجلهين

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 555أمل بنت خالد بن حممد الظاهري

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 556ايات بنت حممد بن علي الصدير

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 557بدور بنت عدنان بن موسى عطار

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 558تركية بنت مطلق بن جعيثن العتييب

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 559جواهر بنت عبدهللا بن حممد العتييب

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 560خدجية بنت فؤاد بن عبدهللا مريعامل

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات
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 561خلود بنت ناصر بن عيد العتييب

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 562رمي بنت ثاري بن علي الرشيدي

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 563زبيده بنت عبدهللا بن عبدهللا بن ماجد

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 564سارة بنت أمحد بن عبدالكرمي الصليع

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 565سحر بنت حممد بن عبدالرحيم اخلوتاين

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 566سلطانة بنت سامي بن حسني الشمري

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 567مسر بنت سامي بن عبدهللا قاسم

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 568عاليه بنت ناصر بن عبدالرمحن البالع

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 569علياء بنت سلمان بن عبدالرمحن البيز

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 570لطيفة بنت ناصر بن حممد الداغري

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 571منار مجال امحد امام

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 572مي بنت عبدهللا بن برجس احلسن

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 573هنى بنت علي بن عبدالعزيز املسعود

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 574هدى بنت انيس بن خري بدر

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 575هدى بنت حممد بن عبدهللا الشهري

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 576هناء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز احلديثي

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 577هند بنت غرم بن غامن الشهري

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 578هنوف بنت فهد بن مرزوق السليمان

إدارة األعمال

إدارة الصحة واملستشفيات

 579هتاين بنت طامي بن عبدهللا العويد

التمريض

إدارة متريض

 580حياء بنت حممد بن سراج نفا

التمريض

إدارة متريض
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 581فاطمه بنت عدنان بن اسعد غلمان

التمريض

إدارة متريض

 582لطيفه بنت حوران بن مالش العنزي

التمريض

إدارة متريض

 583مزنه بنت عبدالعزيز بن ناصر اجلرب

التمريض

إدارة متريض

 584نسرين بنت إبراهيم بن علي أبوعاصي

التمريض

إدارة متريض

 585نوره بنت احلميدي بن طعيسان املطريي

التمريض

إدارة متريض

 586هند بنت مطلق بن عايض املقاطي

التمريض

إدارة متريض

 587احالم بنت امحد بن حممد السالمني

التمريض

التمريض الباطين واجلراحي للكبار

 588خلود بنت حممد بن سعد احلجي

التمريض

متريض األمومة

 589أحالم بنت رشيد بن خلف العنزي

التمريض

متريض صحة اجملتمع

 590مستورة بنت فهد بن نويفع العتييب

التمريض

متريض صحة اجملتمع

 591ميعاد بنت علي بن عبداخلالق القرين

العلوم الطبية التطبيقية

األحياء الدقيقة الطبية

 592هال بنت عبد الرؤوف بن عز الدهشان

العلوم الطبية التطبيقية

األحياء الدقيقة الطبية

 593أروى بنت عبد العزيز بن إبراهيم النغيمشي

العلوم الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

 594اروى بنت عبداللطيف بن جاسم احلشاش

العلوم الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

 595خلود بنت ضيف هللا بن عبدهللا العتييب

العلوم الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

 596زهراء بنت عبده بن قاسم العسريي

العلوم الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

 597منوه بنت شايف بن مزعل املطريف

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم يف البصريات

 598ساره بنت سعيد بن فتح هللا بن حسن

العلوم الطبية التطبيقية

أمراض الدم واملصل

 599شذا بنت علي بن عبدهللا العمر

العلوم الطبية التطبيقية

أمراض الدم واملصل

 600أمل بنت حممد بن علي السبيل

الصيدلة

الصيدالنيات
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م

االسم

 601موضي بنت رطيان بن زعل العنزي

الصيدلة

الصيدالنيات

 602مجيلة بنت حممد بن ظافر الشهري

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 603جوزاء بنت معدي بن عبداحملسن العتييب

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 604رفعه بنت حقيب بن سامل العجمي

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 605روان بنت محدان بن هالل العنزي

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 606سوسن عبد اللطيف حممد ثاين حاج خضر

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 607ليلى بنت نواف بن خليف العنزي

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 608مرام ماهر حممد أبوزيد

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

 609نوف بنت صاحل بن عبدهللا الفاضل

الصيدلة

الكيمياء التحليلية الصيدلية

 610شروق بنت حممد بن عبدهللا الطويل

الصيدلة

الكيمياء التحليلية الصيدلية

 611هناء بنت حممد بن عبداحملسن التوجيري

الصيدلة

الكيمياء الدوائية

 612دينا بنت عبد الرمحن بن امساعيل البدوي

الصيدلة

العقاقري  -مسار ب

 613آالء بنت إبراهيم بن عبدالعزيز أبوعبيد

طب األسنان

االستعاضة الصناعية

 614عهود بنت صاحل بن مدعش الشمراين

طب األسنان

ترميم األسنان

 615نورة بنت سعود بن نسيب السباعي

طب األسنان

ترميم األسنان

 616هتاين بنت عبدهللا بن حممد عزيزالرمحن

طب األسنان

طب أسنان األطفال

 617ليلى بنت عبدالوهاب بن حسن امليداين

طب األسنان

طب أسنان األطفال

 618ندا بنت منصور بن أمحد سنبل

طب األسنان

طب أسنان األطفال

 619فاطمة بنت حممد بن مرعي األمحري

طب األسنان

عالج أمراض اللثة

 620مروة بنت ياسني بن حسني شاهني

طب األسنان

عالج أمراض اللثة
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الكلية

التخصص

م

االسم

 621هنى بنت عبده بن عمر آل عمر

طب األسنان

عالج أمراض اللثة

 622رؤى بنت حممد بن أمحد هجام

الطب

الربنامج املشرتك يف الصحة العامة  -إدارة ووبائيات األزمات

 623صفاء صالح ابراهيم لبد

الطب

الربنامج املشرتك يف الصحة العامة  -إدارة ووبائيات األزمات

 624صفاء بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن السدرة

الطب

الربنامج املشرتك يف الصحة العامة  -الوبائيات احلقلية

 625بثينه بنت خالد بن عبدهللا العرفج

العلوم

احصاء

 626بينة بنت فيصل بن فهيد السبيعي

العلوم

احصاء

 627مشاعل بنت علي بن حممد الشهري

العلوم

احصاء

 628هبة حممود عرفات اهلليس

العلوم

احصاء

 629وئام بنت حممد بن ابراهيم اهلدلق

العلوم

احصاء

 630خلود بنت مصلح بن حاضر الشمراين

العلوم

أحياء دقيقة

 631رشا بنت حممد بن مفضي الزايد

العلوم

أحياء دقيقة

 632رعناء بنت موسى بن علي جمممي

العلوم

أحياء دقيقة

 633رقيه بنت علي بن حسني األشقر

العلوم

أحياء دقيقة

 634غاده بنت أمحد بن حممد العامودي

العلوم

أحياء دقيقة

 635فتون بنت حممد بن منصور اخلليوي

العلوم

أحياء دقيقة

 636جنالء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن ال الشيخ

العلوم

أحياء دقيقة

 637جنالء بنت قالط بن عماش الفقري

العلوم

أحياء دقيقة

 638نورة بنت حممد بن عبد هللا الزاحم

العلوم

أحياء دقيقة

 639نوره بنت قشيم بن قبيل القحطاين

العلوم

أحياء دقيقة

 640هدى بنت مقرن بن عبدالعزيز املقرن

العلوم

أحياء دقيقة
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الكلية

التخصص

م

االسم

 641هند بنت امحد بن عبدهللا املضيف

العلوم

أحياء دقيقة

 642أريح بنت عبدهللا بن حممد القحطاين

العلوم

البيئة احليوانية والتلوث

 643صاحله بنت صاحل بن عيضه املالكي

العلوم

احلشرات والطفيليات

 644مشاعل بنت يوسف بن ابراهيم املطوع

العلوم

احلشرات والطفيليات

 645نوال بنت ابراهيم بن ناصر احلوشاين

العلوم

احلشرات والطفيليات

 646رمي بنت محدان بن سليمان السكران

العلوم

الطاقة الشمسية

 647احالم بنت صاحل بن حسن العمري

العلوم

الفيزياء النووية

 648اهلنوف بنت اجلوير بن حممد الدوسري

العلوم

الفيزياء النووية

 649بسمة بنت حممد بن امحد السبعي

العلوم

الفيزياء النووية

 650فاطمة بنت حممد بن علي الزرقاء

العلوم

الفيزياء النووية

 651مرمي بنت غازي بن عوض الرشيدي

العلوم

الفيزياء النووية

 652هاجر بنت فالح بن عايد الرشيدي

العلوم

الفيزياء النووية

 653هيفاء بنت عتيق بن عليان املصيول

العلوم

الفيزياء النووية

 654العنود بنت علي بن دخيل هللا العويف

العلوم

فيزياء الليزر

 655لطيفة بنت ارفاعي بن دخيل العتييب

العلوم

فيزياء الليزر

 656مرمي بنت عبدالرمحن بن صاحل السعود

العلوم

فيزياء الليزر

 657امساء بنت رشود بن عبدهللا الشرمي

العلوم

فيزياء املواد

 658مسية بنت عبد الرمحن بن علي آل عيسى

العلوم

فيزياء املواد

 659رمي بنت عائض بن خبيت العتييب

العلوم

فيزياء نظرية

 660هنادي بنت حممد بن جعموم أمحد علي

العلوم

فيزياء نظرية
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الكلية

التخصص

م

االسم

 661بدريه بنت حممد بن عايض الغامدي

العلوم

بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة

 662صاحلة بنت سعد بن مشبب آل عليان

العلوم

بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة

 663ندى بنت فيصل بن عبدهللا األمحدي

العلوم

بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة

 664إسراء بنت حممد بن أمحد أبو عبيد شكر

العلوم

علم احليوان

 665لولوة بنت زياد بن علي اجلميعة

العلوم

علم احليوان

 666مرمي بنت ناصر بن عبدالرمحن الناصر

العلوم

علم احليوان

 667ابتسام بنت سند بن مضحي العنزي

العلوم

علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين

 668عبري بنت عطيه بن عبدهللا اهلباش احلازمي

العلوم

علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين

 669هدى بنت علي بن سعيد القحطاين

العلوم

علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين

 670عائشه بنت عبد هللا بن حممد الدوسري

العلوم

رياضيات

 671عمشاء بنت فيصل بن محدان السبيعي

العلوم

رياضيات

 672هند بنت حممد بن عبدهللا املاضي

العلوم

رياضيات

 673أحالم بنت مبطي بن عويزب املطريي

العلوم

كيمياء

 674أماين حممد أمحد العنسي

العلوم

كيمياء

 675شروق بنت حممد بن ذاكر العتييب

العلوم

كيمياء

 676ملياء بنت عبدهللا بن محد اللهيب

العلوم

كيمياء

 677ناهد بنت امحد بن حممد كعل

العلوم

كيمياء

 678ندى بنت حممد بن حيىي عريشي

العلوم

كيمياء

 679رادا بنت علي بن عبدهللا املطوع

العلوم

كيمياء حيوية

 680سحر بنت حممد بن عبدالعزيز املطوع

العلوم

كيمياء حيوية
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الكلية

التخصص

م

االسم

 681عزيزه بنت عبدهللا بن خبيت العنزي

العلوم

كيمياء حيوية

 682نوره بنت مسفر بن عبداهلادي القحطاين

العلوم

كيمياء حيوية

 683يامسني بنت فالح بن حمروت العنزي

العلوم

كيمياء حيوية

 684آالء بنت مقبل بن أمحد السرحاين

العلوم

كيمياء حيوية عامة

 685اميان بنت عبدهللا بن داحش الزهراين

العلوم

كيمياء حيوية عامة

 686منار بنت عنيت هللا بن سليمان املطريي

العلوم

كيمياء حيوية عامة

 687مىن بنت شجاع بن سعود احلريب

العلوم

كيمياء حيوية عامة

 688ندى بنت حممد بن خنيالن املطريي

العلوم

كيمياء حيوية جزيئية

 689أحالم بنت خلوفه بن حممد ال سعيد

العلوم

نبات

 690أريج بنت عبدهللا بن علي الزرقاء

العلوم

نبات

 691اريج بنت عبيدهللا بن عمر احلسين

العلوم

نبات

 692إميان بنت أمحد بن مقبل اهلذال

العلوم

نبات

 693مجله بنت محدان بن محد الشلوي

العلوم

نبات

 694دعاء بنت موسى بن علي الغيثي

العلوم

نبات

 695مشعه بنت علي بن حممد بنان

العلوم

نبات

 696هداية بنت فيصل بن حدجان العتييب

العلوم

نبات

 697حصة بنت علي بن عبدهللا الدبيخي

علوم األغذية والزراعة

تغذية انسان

 698رشا بنت صاحل بن راشد احلصان

علوم األغذية والزراعة

تغذية انسان

 699ابتسام بنت عبدهللا بن عثمان الراشد

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 700اريج بنت عبدالرمحن بن سالمه املزروع

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات
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الكلية

التخصص

م

االسم

 701أفنان بنت وحيد بن أمحد اهلندي

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 702اجلوهره بنت حممد بن عبدالعزيز الناصر

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 703سارة بنت عبدهللا بن حممد السديري

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 704ملياء بنت عبدالرمحن بن عبد هللا الدويش

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 705مالك بنت حممد بن عبدهللا اجمللي

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 706والء بنت حممد بن ابراهيم العايد

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -شبكات

 707عائشة بنت راشد بن مهمل البقمي

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -عام

 708مي بنت سليمان بن محد الطليان

علوم احلاسب واملعلومات

العلوم يف هندسة احلاسب  -عام

 709يامسني بنت حممد بن زايد العمري

علوم احلاسب واملعلومات

هندسة الربجميات

 710ابتسام بنت عبدهللا بن عباد احلريب

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 711اسراء بنت جمحد بن ابراهيم اجملحد

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 712افنان بنت صاحل بن زيد البحريي

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 713أمل بنت سعد بن ناصر الثنيان

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 714أمريه بنت علي بن سعود آل عثمان

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 715مسا بنت عبداهلادي بن حسن احليزان

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 716فاطمة بنت عمر بن سعد السرحان

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 717مرام بنت حسن بن أمحد العلوان

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 718مرام بنت مشعل بن حممد الشبالن

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 719منار بنت سعيد بن أمحد الشهري

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 720منال عبدالرمحن معاضه الشهري

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب
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التخصص

م
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 721مىن بنت معتاد بن سامل العويف

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 722مىن بنت جنيب بن زامل السليم

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 723منرية بنت سعود بن عبدهللا الشريف

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 724مي بنت خالد بن حممد أبوملحة

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 725جنالء بنت سعد بن عبدهللا اهلويشل

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 726هند بنت سعد بن حممد الناهض

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 727هيفاء بنت خليل بن إبراهيم الدايل

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 728هيفاء بنت عبدهللا بن سليمان العقل

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 729هيفاء بنت حممد بن محد اليحياء

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 730وفاء بنت عبدهللا بن حممد الراجحي

علوم احلاسب واملعلومات

علوم احلاسب

 731أمساء بنت مشبب بن حممد الشهري

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 732البتول بنت صاحل بن عبدالرمحن الثنيان

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 733إميان بنت حيىي بن عبده القيسي

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 734تغريد بنت فهد بن بشر الرشيد

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 735حصه بنت ابراهيم بن حممد الراشد

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 736حصه بنت عبدالرمحن بن علي العودان

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 737حنان بنت سعد بن عبدهللا املزيد

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 738رحاب بنت عبدالرمحن بن حممد العمر

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 739ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن شعالن

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 740مسر بنت عثمان بن صاحل القحطاين

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات
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م
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 741شيخة بنت أمحد بن سعد احلازمي

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 742عبري بنت إبراهيم بن عبدالرمحن الدريس

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 743مىن بنت معاشي بن دخيل الشمري

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 744ندى بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الدوسري

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 745هال بنت حممد بن إبراهيم املطري

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات

 746والء بنت عبدالعزيز بن حممد الناصر

علوم احلاسب واملعلومات

نظم املعلومات
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خرجيات الفصل الصيفي للعام الدراسي  1435/1434هـ ~ كلية اآلداب

م

االسم

التخصص

1

امرية بنت موسى بن امحد احلريب

لغة اجنليزية

2

حصه بنت سليم بن عايض احلارثي

لغة اجنليزية

3

مرمي بنت عبدهللا بن طالع العمري

لغة اجنليزية

4

ندى بنت حممود بن سامل املدوح

لغة اجنليزية

5

هيفاء بنت حممد بن سحمي اهلاجري

لغة اجنليزية

6

ضياء بنت عبدالرمحن بن ناصر اجلارهللا

اجملال الرتبوى واألسري

7

عهد بنت خالد بن عبدالرمحن العريفى

العامل احلديث
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م

التخصص

االسم

1

ابتهال بنت علي بن مربوك الدوسري

لغة عربية

2

اريج بنت صقر بن علي العمري

لغة عربية

3

اريج بنت مشعل بن سعد بن نصار

لغة عربية

4

افراح بنت عبدهللا بن علي النفجان

لغة عربية

5

افنان بنت حممد بن محد ال حسن

لغة عربية

6

اهلنوف بنت امحد بن عبدالرمحن بن عبيد

لغة عربية

7

أمل بنت مرزوق بن ناصر الدوسري

لغة عربية

8

انوار بنت الشايش بن عامق العنزي

لغة عربية

9

اميان بنت عبيد بن عائد الشمري

لغة عربية

10

اميان بنت مبارك بن علي ال عوضه

لغة عربية

11

بشائر بنت سعد بن فهد الدهيمي

لغة عربية

12

بشاير بنت عبداللطيف بن حممد بن عون

لغة عربية

13

بشائر بنت فهد بن عبدهللا العقيل

لغة عربية

14

تركيه بنت عبدهللا بن حممد ال فريان

لغة عربية

15

متام بنت شايد بن شليويح العتييب

لغة عربية

16

هتاين بنت غامن بن سعد القحطاين

لغة عربية

17

جوزاء بنت نايف بن بادي الدعجاين

لغة عربية

18

حنان بنت حممد بن امحد هزازي

لغة عربية

19

خلود بنت ظافر بن علي االمسري

لغة عربية

20

خلود بنت عبدهللا بن بشري العبدهللا

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

21

دانة بنت علي بن ناصر القحطاين

لغة عربية

22

رشا بنت حسن بن علي احلميضي

لغة عربية

23

روان بنت ابراهيم بن راشد صعيقر

لغة عربية

24

رمي بنت ساير بن تركي العنزي

لغة عربية

25

رمي بنت صاحل بن حممد الشمراين

لغة عربية

26

ساره بنت أمحد بن حامد الغامدي

لغة عربية

27

ساره بنت عبدالعزيز بن سليمان املوسى

لغة عربية

28

ساره بنت حممد بن ظافر القحطاين

لغة عربية

29

سامية بنت فهد بن عبدالرمحن الرومي

لغة عربية

30

سفانة بنت عبدالعزيز بن سعد القويز

لغة عربية

31

سلطانه بنت سلطان بن سعيد االمسري

لغة عربية

32

مسيه بنت عامر بن مشبب الشهري

لغة عربية

33

سناء محدان مروح صقر

لغة عربية

34

شادن بنت ناصر بن عبدهللا السعدي

لغة عربية

35

عبري بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن رشود

لغة عربية

36

عفاف بنت سعيد بن خريهللا الشموسي

لغة عربية

37

عليا بنت حمياء بن جباد العتييب

لغة عربية

38

غدير بنت ابراهيم بن صاحل اجلمعه

لغة عربية

39

غيداء بنت عبدهللا بن صاحل العقل

لغة عربية

40

فاطمة خليف دبوس الشمري

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

41

فاطمه بنت جعفر بن عايض القحطاين

لغة عربية

42

فاطمه بنت مسفر بن ابن هادي ابن غاصب

لغة عربية

43

فهده بنت سعود بن حممد احلوشان

لغة عربية

44

ملى بنت عبدهللا بن ناصر الدعيدع

لغة عربية

45

ليلى بنت جنم بن حممد العتييب

لغة عربية

46

مرام بنت عبداحملسن بن علي ال مرضي

لغة عربية

47

مستوره بنت عايض بن محود العصيمي

لغة عربية

48

منال بنت عبدالرمحن بن سعيد الشهراين

لغة عربية

49

منال بنت نافع بن عيد املطريي

لغة عربية

50

منرية بنت عمران بن حممد العمراين

لغة عربية

51

منريه بنت خالد بن عبدهللا اجلمعه

لغة عربية

52

منريه بنت فهد بن سعد بن حميذيف

لغة عربية

53

منريه بنت مشعل بن راجح البقمي

لغة عربية

54

مها بنت حممد بن زامل الزامل

لغة عربية

55

موضي بنت عايش بن عيد العنزي

لغة عربية

56

موضي بنت فاحل بن فديع القحطاين

لغة عربية

57

جنالء بنت كتاب بن ناهس الشيباين

لغة عربية

58

نوال بنت شعوان بن ذعار العتييب

لغة عربية

59

نورة بنت سلمان بن عزيز احلريب

لغة عربية

60

نوره بنت االسود بن جيالن الشرقي

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

61

نوره بنت سعد بن علي القريين

لغة عربية

62

نوره بنت صاحل بن سعد العقل

لغة عربية

63

نوره بنت عبدهللا بن سلمان الرحيان

لغة عربية

64

نوره بنت منصور بن مطلق الفاحل

لغة عربية

65

هديل بنت ناصر بن عبدالرمحن القميزي

لغة عربية

66

هند بنت عبدهللا بن حممد التميمي

لغة عربية

67

هيا بنت عبدهللا بن حممد اجلديعي

لغة عربية

68

هيفاء بنت نايف بن خالد العجمي

لغة عربية

69

هيله بنت حممد بن علي الرفيعي

لغة عربية

70

ابتهال بنت ابراهيم بن عبدالكرمي النصار

لغة اجنليزية

71

اثري بنت عبدالرمحن بن حممد املقبل

لغة اجنليزية

72

اثني بنت امحد بن صاحل اباخليل

لغة اجنليزية

73

أروى بنت حطاب بن صاحل العنزي

لغة اجنليزية

74

اروى بنت سعد بن حممد بن ضوحيي

لغة اجنليزية

75

اروى بنت حممد بن عبدالرمحن الرميح

لغة اجنليزية

76

أشجان بنت ابراهيم بن عبدالرمحن الورهي

لغة اجنليزية

77

اشواق بنت عبدهللا بن مسعود الدوشان

لغة اجنليزية

78

اعياد بنت عبداحلكيم بن صاحل الريس

لغة اجنليزية

79

آالء بنت سعد بن حممد الوثالن

لغة اجنليزية

80

اجلوهره بنت ابراهيم بن علي الفوزان

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

81

اجلوهره بنت خالد بن ابراهيم الدحيم

لغة اجنليزية

82

العنود بنت تركي بن فهد ال سعود

لغة اجنليزية

83

العنود بنت عبدهللا بن سليمان املهناء

لغة اجنليزية

84

اهلنوف بنت حممد بن مسفر العصيمي العتييب

لغة اجنليزية

85

اجماد بنت عتيق بن علي العتييب

لغة اجنليزية

86

أمل بنت صاحل بن غازي العصيمي

لغة اجنليزية

87

امنه بنت حممد رضا بن كاظم املريزا

لغة اجنليزية

88

انتصار بنت علي بن عبدهللا الزهراين

لغة اجنليزية

89

بثينه بنت علي بن عبدهللا محود الغامدي

لغة اجنليزية

90

بشاير بنت حسني بن علي اهلمامي

لغة اجنليزية

91

هتاين بنت عبدهللا بن بندر العتييب

لغة اجنليزية

92

جوهره بنت راشد بن عبداحملسن الزنيدي

لغة اجنليزية

93

حصه بنت ابراهيم بن حممد عبدالسالم

لغة اجنليزية

94

حصه بنت عبدهللا بن حممد احمليميد

لغة اجنليزية

95

حنان بنت عطيه بن عبدهللا املالكي

لغة اجنليزية

96

حنان حسني حيىي صواب

لغة اجنليزية

97

خلود حممد حسني النحوي

لغة اجنليزية

98

خوله بنت فهد بن عبدالعزيز الوهيب

لغة اجنليزية

99

دانيه بنت اسامه بن زكي ابو الفرج سفر

لغة اجنليزية

100

دعاء بنت حممد بن مبارك العويس

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

101

رحاب بنت عبدهللا بن حسن بن سعيد

لغة اجنليزية

102

رزان بنت عبدالعزيز بن حممد بن سيف

لغة اجنليزية

103

رزان بنت ناصر بن سعد بن مسيحل

لغة اجنليزية

104

رنا بنت سعد بن حممد مارق

لغة اجنليزية

105

رهام بنت عثمان بن حممد اجللعود

لغة اجنليزية

106

رهام بنت عوده بن مسران احلويطي

لغة اجنليزية

107

روان بنت ماجد بن نومي اجلريس

لغة اجنليزية

108

روان بنت مني بن محد النمي

لغة اجنليزية

109

رمي بنت محود بن عياض العنزي

لغة اجنليزية

110

رميا بنت خلف بن حممد ابو عمه

لغة اجنليزية

111

ريهام بنت طالع بن مسعد العتييب

لغة اجنليزية

112

ساره بنت أمحد بن صاحل العجالن

لغة اجنليزية

113

ساره بنت عبدهللا بن عايض القحطاين

لغة اجنليزية

114

ساره بنت منيع بن عبيد اخلليوي

لغة اجنليزية

115

ساره بنت ناصر بن سعد اجلريبه

لغة اجنليزية

116

سلوى امحد حممد بارجاء

لغة اجنليزية

117

سلوى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا بن معمر

لغة اجنليزية

118

مسيه بنت عبدهللا بن سعيد الدوسري

لغة اجنليزية

119

سندس بنت علي بن صاحل ابااخليل

لغة اجنليزية

120

شهد بنت حممد بن سعود آل مقبل

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

121

عاليه بنت صاحل بن عائض لرضي

لغة اجنليزية

122

علياء عمادالدين أمحد حافظ

لغة اجنليزية

123

غاده بنت مجال بن عبدالرمحن بن ريس

لغة اجنليزية

124

غاده بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز حممد العوهلي

لغة اجنليزية

125

غيداء بنت عوض بن وصل هللا املطريي

لغة اجنليزية

126

فاطمه عكاش مزعل العنزي

لغة اجنليزية

127

فدوى بنت محيد بن ابراهيم املزروع

لغة اجنليزية

128

ملى بنت ابراهيم بن سعود املبدل

لغة اجنليزية

129

ملياء بنت ابراهيم بن عبدهللا احليدري

لغة اجنليزية

130

لينا بنت عبدهللا بن ناصر العريفي

لغة اجنليزية

131

ماجدة بنت اهلنيدي بن عمر اباالعالء

لغة اجنليزية

132

مرام بنت حممد بن عبدهللا الغليقة

لغة اجنليزية

133

مشاعل بنت سعود بن مسيليل البقمي

لغة اجنليزية

134

مشاعل بنت نصار بن ابراهيم النصار

لغة اجنليزية

135

مالك بنت خالد بن حممد احلريب

لغة اجنليزية

136

مالك بنت سعد بن عبدالعزيز الرشيدان

لغة اجنليزية

137

مالك بنت منيع بن حممد اخلليوي

لغة اجنليزية

138

منريه بنت فاروق بن مسعود سعد

لغة اجنليزية

139

مها بنت محد بن حممد ال حنايا

لغة اجنليزية

140

مي بنت حممد بن حمسن الدعجاين العتييب

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

141

جناة بنت عبدالعزيز بن حممد السويلم

لغة اجنليزية

142

جناح نزيه شريف كامل العطعوط

لغة اجنليزية

143

ندى بنت عبدالعزيز بن حسن القريين

لغة اجنليزية

144

ندى بنت ناصر بن حممد احلميدان

لغة اجنليزية

145

نوال بنت علي بن حممد العمري

لغة اجنليزية

146

نورة بنت نواف بن سعود ال سعود

لغة اجنليزية

147

نوره بنت فليان بن مقبل السبيعي

لغة اجنليزية

148

نوره بنت ناصر بن حممد ابابطني

لغة اجنليزية

149

هاجر بنت ابراهيم بن حممد احلماد

لغة اجنليزية

150

هاجر بنت سعد بن سعيد االمحري

لغة اجنليزية

151

هبه بنت خالد بن حممد العبيد

لغة اجنليزية

152

هند بنت فهد بن ناصر احملبوب

لغة اجنليزية

153

هند بنت مفرج بن سعد السبيعي

لغة اجنليزية

154

هوازن بنت عبداحملسن بن فهد املهناء

لغة اجنليزية

155

هيا بنت راشد بن سعد الودعاين الدوسري

لغة اجنليزية

156

هياء بنت سعد بن حممد اجلابر

لغة اجنليزية

157

هيفاء بنت عبداحملسن بن عبدالرمحن الكريديس

لغة اجنليزية

158

وجدان بنت عبدالعزيز بن منصور اباحسني

لغة اجنليزية

159

وفاء بنت محد بن عيد القحطاين

لغة اجنليزية

160

والء بنت خالد بن عبدالسالم املدين

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

161

ابتهال بنت فهد بن حممد العجمي

اجملال الرتبوى واألسري

162

أمساء بنت مازن بن صالح حامد مطبقاين

اجملال الرتبوى واألسري

163

افنان بنت سليمان بن ابراهيم الشتوي

اجملال الرتبوى واألسري

164

اجلوهره بنت محد بن حممد العصفور

اجملال الرتبوى واألسري

165

اجلوهره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن املليفي

اجملال الرتبوى واألسري

166

العنود بنت طرخيم بن مناحي البقمي

اجملال الرتبوى واألسري

167

العنود بنت حممد بن عبدالعزيز السلوم

اجملال الرتبوى واألسري

168

اهلنوف بنت سعود بن عوض العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

169

اهلنوف بنت عبدالعزيز بن عثمان الفوزان

اجملال الرتبوى واألسري

170

اهلنوف بنت عبدهللا بن حممد اليحى

اجملال الرتبوى واألسري

171

اماين بنت سعيد بن عوض القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

172

أماين بنت علي بن حممد الدرييب

اجملال الرتبوى واألسري

173

اماين بنت حممد بن علي جابر

اجملال الرتبوى واألسري

174

اجماد بنت عبدهللا بن أمحد الزهراين

اجملال الرتبوى واألسري

175

امل بنت مخيس بن عبدالعزيز اخلميس

اجملال الرتبوى واألسري

176

امل بنت سعيد بن سامل الغامدي

اجملال الرتبوى واألسري

177

اميان بنت عبدالرمحن بن عبدهللا القرين

اجملال الرتبوى واألسري

178

بشاير بنت حممد بن صاحل الاليف

اجملال الرتبوى واألسري

179

هتاين بنت جرب بن عبدهللا السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

180

هتاين بنت عبدهللا بن علي عسريي

اجملال الرتبوى واألسري
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181

هتاين بنت فهد بن عبدالعزيز الشمري

اجملال الرتبوى واألسري

182

جواهر بنت منصور بن عيسى النصيب

اجملال الرتبوى واألسري

183

حصه بنت عباهلل بن عبدالرمحن صاحل

اجملال الرتبوى واألسري

184

حصه بنت هديان بن عايد العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

185

حنان بنت خالد بن فهد احلسني

اجملال الرتبوى واألسري

186

خوله بنت خالد بن حممد املرشود

اجملال الرتبوى واألسري

187

خوله بنت حممد بن حممد غازي عنقاوي

اجملال الرتبوى واألسري

188

رحاب بنت فهد بن عبدهللا البليخي

اجملال الرتبوى واألسري

189

روعه بنت عبدالرمحن بن سلطان الفهيد

اجملال الرتبوى واألسري

190

رمي بنت سعد بن ناصر الراجحي

اجملال الرتبوى واألسري

191

رمي بنت حممد بن امحد العشري

اجملال الرتبوى واألسري

192

زينب بنت بريك بن علي القرين

اجملال الرتبوى واألسري

193

ساره بنت ابراهيم بن حممد الريس

اجملال الرتبوى واألسري

194

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز الشعييب

اجملال الرتبوى واألسري

195

ساره بنت خالد بن فهد احلمدان

اجملال الرتبوى واألسري

196

ساره بنت سعود بن فهد بن طياش

اجملال الرتبوى واألسري

197

ساره بنت عبدالرمحن بن سعود املسعود

اجملال الرتبوى واألسري

198

ساره بنت عبدالرمحن بن حممد بن هليل

اجملال الرتبوى واألسري

199

ساره بنت عبدهللا بن سعد الرويس

اجملال الرتبوى واألسري

200

ساره بنت حممد بن منصور العجمي

اجملال الرتبوى واألسري
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201

مسر بنت حممد بن علي القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

202

شرعاء بنت مفرح بن مسلط السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

203

غاده بنت حممد بن عبدهللا احلسني

اجملال الرتبوى واألسري

204

غاليه بنت حممد بن عبدهللا بن نفيسه

اجملال الرتبوى واألسري

205

غدير بنت سعد بن منري القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

206

فاطمه بنت سعد بن ناصر مجيد

اجملال الرتبوى واألسري

207

فاطمه بنت حممد بن علي شراحيلي

اجملال الرتبوى واألسري

208

يفء بنت صاحل بن عبدهللا الشبانات

اجملال الرتبوى واألسري

209

لطيفة بنت مجال بن راشد الطمره

اجملال الرتبوى واألسري

210

ملاء بنت عبدهللا بن زيد العسكر

اجملال الرتبوى واألسري

211

لينه بنت طالل بن بركي العصيمي العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

212

مرمي بنت بريك بن علي القرين

اجملال الرتبوى واألسري

213

مشاعل بنت مساعد بن عبدالرمحن العثمان

اجملال الرتبوى واألسري

214

منال بنت مساعد بن امحد العصيمي

اجملال الرتبوى واألسري

215

منريه بنت سعد بن حممد اهلزاين

اجملال الرتبوى واألسري

216

منريه بنت عبدهللا بن فهد السنان

اجملال الرتبوى واألسري

217

منريه بنت حممد بن عبدهللا الرضيان

اجملال الرتبوى واألسري

218

منريه بنت مطلق بن راشد السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

219

موضي بنت سلطان بن راشد املسبحي

اجملال الرتبوى واألسري

220

جنالء بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الزومان

اجملال الرتبوى واألسري
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221

ندى بنت سعد بن زيد العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

222

ندى بنت عبداحملسن بن ناصر العسكر

اجملال الرتبوى واألسري

223

هنى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السعيد

اجملال الرتبوى واألسري

224

نورا بنت صاحل بن عبدهللا املبارك

اجملال الرتبوى واألسري

225

نورة بنت شجعان بن عبدهللا شجعان العقيلي

اجملال الرتبوى واألسري

226

نورة بنت فهد بن محد القريين

اجملال الرتبوى واألسري

227

نوره بنت ابراهيم بن صاحل العثمان

اجملال الرتبوى واألسري

228

نوره بنت محيان بن داحم العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

229

نوره بنت سلطان بن راشد املسبحي

اجملال الرتبوى واألسري

230

نوره بنت علي بن جبران السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

231

نوره بنت حممد بن حممد احلريشي

اجملال الرتبوى واألسري

232

نوره بنت منصور بن حممد املسعود

اجملال الرتبوى واألسري

233

نوف بنت خالد بن عبدالعزيز املقرين

اجملال الرتبوى واألسري

234

نوف بنت زيد بن علي التميمي

اجملال الرتبوى واألسري

235

هديل بنت صاحل بن حممد العقيل

اجملال الرتبوى واألسري

236

هديل بنت عبدهللا بن محد الشعييب

اجملال الرتبوى واألسري

237

هال بنت يوسف بن حممد الدخيل

اجملال الرتبوى واألسري

238

هناء عكاش مزعل قحيط

اجملال الرتبوى واألسري

239

هناء بنت صاحل بن عبدهللا الرويشد

اجملال الرتبوى واألسري

240

هناء بنت حممد بن ناصر السديس

اجملال الرتبوى واألسري
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241

هند بنت عبدالرمحن بن سعود الثنيان

اجملال الرتبوى واألسري

242

هند بنت حممد بن محد اهلاجري

اجملال الرتبوى واألسري

243

هيا بنت حممد بن محد الطمره

اجملال الرتبوى واألسري

244

هياء بنت عبدالعزيز بن حممد بن طالب

اجملال الرتبوى واألسري

245

هياء بنت ناصر بن عبدهللا الناصر

اجملال الرتبوى واألسري

246

وجدان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احلقباين

اجملال الرتبوى واألسري

247

وفاء بنت فهد بن عبدهللا اجلابر

اجملال الرتبوى واألسري

248

ابتسام بنت فاضل بن عزيز العمري

األسرة والسكان

249

أحالم بنت عامر بن عبدهللا الشهري

األسرة والسكان

250

أروى بنت حممد بن عبدهللا احلميدي

األسرة والسكان

251

امساء بنت فهد بن ناصر القحطاين

األسرة والسكان

252

البندري بنت علوش بن صوار السهلي

األسرة والسكان

253

اهلنوف بنت عبدهللا بن حممد الشويعر

األسرة والسكان

254

هتاين بنت مناحي بن ربيع العصيمي

األسرة والسكان

255

جواهر بنت حممد بن مبارك الدوسري

األسرة والسكان

256

حصه بنت عبدهللا بن عبداحملسن اجلارهللا

األسرة والسكان

257

خلدا بنت برجس بن عشق الشيباين

األسرة والسكان

258

رايه بنت حزام بن عبدهللا الشكره

األسرة والسكان

259

روان بنت سعد بن عبدالرمحن الشايقي

األسرة والسكان

260

روان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الشهري

األسرة والسكان
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261

ساره بنت عبدالرمحن بن ناصر السبيعي

األسرة والسكان

262

ساره بنت عبدهللا بن حممد املسلم

األسرة والسكان

263

شيخه بنت مريف بن حممد الدوسري

األسرة والسكان

264

عبري بنت عبدهللا بن حممد عواجي

األسرة والسكان

265

عزا بنت حيي بن عزيز املطريي

األسرة والسكان

266

غاده بنت خالد بن صاحل احلقباين

األسرة والسكان

267

فهده بنت فراج بن سعدون السهلي

األسرة والسكان

268

مرام بنت سعود بن محدان اجلدعان

األسرة والسكان

269

مرام بنت منصور بن حممد الشرميي

األسرة والسكان

270

مرمي بنت أمحد بن راشد الدريهم

األسرة والسكان

271

مضاوي بنت غازي بن ضيف هللا العتييب

األسرة والسكان

272

منار بنت صاحل بن عبدهللا احلماد

األسرة والسكان

273

منال بنت ابراهيم بن سعد احلامد

األسرة والسكان

274

منال بنت سعود بن سعد الدوسري

األسرة والسكان

275

منال بنت عبدهللا بن عبدالرحيم العمري

األسرة والسكان

276

مىن بنت خالد بن عبدهللا املسيحل

األسرة والسكان

277

منريه بنت صاحل بن سعد الثويين

األسرة والسكان

278

منريه بنت حممد بن ناصر ابالروس

األسرة والسكان

279

مها بنت حممد بن صاحل الغامدي

األسرة والسكان

280

مها بنت حممد بن عبدالعزيز ابوحنيط

األسرة والسكان
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281

موضي بنت امحد بن عبدامللك فادن

األسرة والسكان

282

جنالء بنت سلطان بن علي السحيباين

األسرة والسكان

283

جنالء بنت حممد بن عبدهللا السريع

األسرة والسكان

284

جنود بنت محد بن صاحل العواد

األسرة والسكان

285

جنود بنت راشد بن سعد بن غميجان

األسرة والسكان

286

ندى بنت عبدهللا بن شارع البقمي

األسرة والسكان

287

نوره بنت عبدالعزيز بن علي السعود

األسرة والسكان

288

نوره بنت منصور بن حممد اجملماج

األسرة والسكان

289

نوف بنت خالد بن صاحل الربيدي

األسرة والسكان

290

نوف بنت فاحل بن مشرع البقمي

األسرة والسكان

291

هال بنت سامل بن عبدهللا السيف

األسرة والسكان

292

هيا بنت سعد بن عبدهللا بن عمار

األسرة والسكان

293

هيفاء بنت حممد بن سعد الوهييب

األسرة والسكان

294

ابتهال بنت حممد بن عبدهللا اخلرجيي

اجلزيرة العربية القدمي

295

امل بنت مطرب بن مجيعان اهلمزاين

اجلزيرة العربية القدمي

296

بيان بنت عبداجمليد بن صاحل بن طالب

اجلزيرة العربية القدمي

297

بيان بنت علي بن عبدهللا احلسني

اجلزيرة العربية القدمي

298

جواهر بنت عبدالرمحن بن موسى الدوسري

اجلزيرة العربية القدمي

299

حصة بنت حممد بن عبدهللا احلسني

اجلزيرة العربية القدمي

300

حصه بنت شايع بن عبدهللا الشايع

اجلزيرة العربية القدمي
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301

رمي بنت عبدهللا بن مسلم املورقي

اجلزيرة العربية القدمي

302

سارة بنت صاحل بن فهد الربيدي

اجلزيرة العربية القدمي

303

سوسن حسن ابراهيم االسعدي

اجلزيرة العربية القدمي

304

عذاري بنت محود بن ابن حممد العتييب

اجلزيرة العربية القدمي

305

علياء بنت صاحل بن عبدالرمحن اهلديان

اجلزيرة العربية القدمي

306

عهود بنت عبدالرمحن بن راشد الدوسري

اجلزيرة العربية القدمي

307

فاضله بنت محد بن عبدهللا عايت

اجلزيرة العربية القدمي

308

فوز بنت ذعار بن دخيل املطريي

اجلزيرة العربية القدمي

309

ماريه بنت ابراهيم بن حممد النجيم

اجلزيرة العربية القدمي

310

ناديه بنت عبدهللا بن منور املطريى

اجلزيرة العربية القدمي

311

جنوى بنت ظافر بن سعيد العمري

اجلزيرة العربية القدمي

312

ندى بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

اجلزيرة العربية القدمي

313

نوره بنت عبدهللا بن حممد اجلعيثن

اجلزيرة العربية القدمي

314

نوير بنت صقري بن زيدان املطريي

اجلزيرة العربية القدمي

315

هيله بنت عبدالرمحن بن محد العقيلي

اجلزيرة العربية القدمي

316

وعد بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز الفوزان

اجلزيرة العربية القدمي

317

اجلوهره بنت محد بن مضحي العتييب

العامل احلديث

318

حصه بنت عبدهللا بن حممد العفيصان

العامل احلديث

319

حنان بنت مطلق بن سلطان السهلي

العامل احلديث

320

رؤيا بنت عبدالرمحن بن سليم اجلهين

العامل احلديث
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321

شهد بنت فهد بن عبدالرمحن السنان

العامل احلديث

322

عبري بنت سعود بن عبدالعزيز عمران

العامل احلديث

323

ملياء بنت فهد بن عبدهللا العمار

العامل احلديث

324

مضاوي بنت مقبل بن حممد املقبل

العامل احلديث

325

مالك بنت سليمان بن فهد العيد

العامل احلديث

326

منريه بنت مرزوق بن حشر البقمي

العامل احلديث

327

مي بنت محود بن محد ابوفريح

العامل احلديث

328

هديل بنت سامل بن خلف احلارثي

العامل احلديث

329

هناء بنت عبدهللا بن راشد الوهييب

العامل احلديث

330

هناري بنت ساري بن عدالن العنزي

العامل احلديث

331

هياء بنت ناصر بن عبدالعزيز املاضي

العامل احلديث

332

والء بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الصميت

العامل احلديث

333

ابرار بنت حممد بن حيى االمحري

اخلرائط

334

أسيل بنت عبدالعزيز بن سعد الشثري

اخلرائط

335

آالء بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الشايع

اخلرائط

336

أمل بنت عيد بن عويض املطريي

اخلرائط

337

اميان بنت نواف بن محدان العتييب

اخلرائط

338

رائدة بنت ضيف هللا بن غازي العتييب

اخلرائط

339

ساره بنت براهيم بن عبدهللا املزيعل

اخلرائط

340

شذى بنت ناصر بن حممد املنصور

اخلرائط
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م

التخصص

االسم

341

غادة بنت هزاع بن حممد السبيعي

اخلرائط

342

غدير بنت زبن بن طليحان احلريب

اخلرائط

343

ملياء بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احملارب

اخلرائط

344

مشاعل بنت سعد بن ضيف هللا العتييب

اخلرائط

345

نوره بنت ابراهيم بن هزاع اهلزاع

اخلرائط

346

نوره بنت سلطان بن سعود العتييب

اخلرائط

347

نوره بنت عبدهللا بن حيي األمسري

اخلرائط

348

اشواق بنت سعيد بن عبدهللا آل مجعان

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

349

أفراح بنت سليم بن مثيب املطريي

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

350

أفنان بنت ابراهيم بن محد بن حويس اخلالدي

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

351

اجلازي بنت عمر بن محود القحطاين

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

352

العنود بنت سعد بن عبدالرمحن آل الشيخ

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

353

العنود بنت عبدالرمحن بن صاحل اهلاليل

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

354

بدور بنت جدعان بن دعيسان العنزي

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

355

رميا بنت علي بن صاحل الفريح

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

356

ساره بنت بند بن سند العتييب

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

357

ساره بنت عبدالعزيز بن سعد العقيل

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

358

ساره بنت عبدهللا بن حممد الشويعر

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

359

شوق بنت فاحل بن مسلم اجملفل

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

360

عزيزه بنت عثمان بن عبدالرمحن العبدان

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية
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م

التخصص

االسم

361

فاتن بنت أمحد بن سعيد البحريي

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

362

مي بنت مشنان بن فهيد الدوسري

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية
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م

التخصص

االسم

1

أثري بنت خالد بن عبدالرمحن العبيد

لغة عربية

2

احالم بنت أمحد بن حمرز باحمرز

لغة عربية

3

احالم بنت عائض بن جباد املطريي

لغة عربية

4

احالم بنت حممد بن حمسن خرمي

لغة عربية

5

اروى بنت سعود بن صقر املقبل

لغة عربية

6

أروى بنت فهد بن ناصر اليوسف

لغة عربية

7

أريج بنت امحد بن حممد البهيجان

لغة عربية

8

أمساء بنت نياف بن مويس املطريي

لغة عربية

9

اشواق بنت تومي بن سعد التومي

لغة عربية

10

أشواق بنت فاحل بن حسني الشهراين

لغة عربية

11

افنان بنت محد بن حممد السريع

لغة عربية

12

افنان بنت عبدالرمحن بن حممد مسعود

لغة عربية

13

أفنان بنت حممد بن عطاهللا الطويرقي

لغة عربية

14

العنود بنت عيد بن جباد السبيعي

لغة عربية

15

آمال بنت عبدهللا بن حسن الدوي الزهراين

لغة عربية

16

اجماد بنت خالد بن غائب الشدادي

لغة عربية

17

امل بنت مبارك بن كشيم القحطاين

لغة عربية

18

آمنه بنت سعيد بن عبدهللا الضعيان

لغة عربية

19

امريه بنت سعود بن دخيل هللا العتييب

لغة عربية

20

امريه بنت عبدهللا بن رشيد الرشيد

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

21

اميان بنت عواد بن جزاع الشمري

لغة عربية

22

اميان بنت فرحان بن نافع العنزي

لغة عربية

23

بثينه بنت سعود بن عبدالعزيز العريفي

لغة عربية

24

بشاير بنت عياد بن عبدهللا احلريب

لغة عربية

25

بشرى بنت حسن بن حممد بن محود

لغة عربية

26

هتاين بنت أوسيود بن حممد السهلي

لغة عربية

27

جويزه بنت حممد بن حسن السهلي

لغة عربية

28

حصه بنت فاحل بن سامل العتييب

لغة عربية

29

حصه بنت ناصر بن حممد مخيس

لغة عربية

30

حليمه بنت ابكر بن حيي جمريب

لغة عربية

31

حنان بنت صاحل بن حممد العلياين

لغة عربية

32

حنان بنت فهد بن سليمان احلصيين

لغة عربية

33

خلود بنت عبدالعزيز بن فهد اجلريس

لغة عربية

34

خلود بنت علي بن أمحد االمسري

لغة عربية

35

رىب بنت ربيع بن حممد زياده

لغة عربية

36

رشا بنت سامل بن رباح القويعي

لغة عربية

37

رشا بنت عبداحملسن بن عبدهللا أبوذيب

لغة عربية

38

رقيه بنت حممد بن منديل الغامن

لغة عربية

39

رنا بنت محد بن حممد مهدي

لغة عربية

40

رند بنت صاحل بن سعيد ابوراس

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

41

رهام حممد امحد عطاهللا

لغة عربية

42

روان بنت سعد بن مفلح السبيعي

لغة عربية

43

رويدا بنت سعد بن سعود البليس

لغة عربية

44

رمي بنت حسن بن عبدهللا حمارب

لغة عربية

45

رمي بنت عائض بن عبيد اهلزري

لغة عربية

46

رمي بنت عبدهللا بن علي حممد العمرو

لغة عربية

47

رمي بنت علي بن حيي قشيش

لغة عربية

48

سارة بنت محد بن علي ال مرضي

لغة عربية

49

سارة بنت فهد بن دوخي الدوسري

لغة عربية

50

سارة بنت فهد بن عبدهللا الرشيد

لغة عربية

51

سارة بنت حممد بن حسني شهيل

لغة عربية

52

ساره بنت ابراهيم بن عثمان العثمان

لغة عربية

53

ساره بنت عبدالرمحن بن راشد السعيدي

لغة عربية

54

ساره بنت عبدهللا بن سعد الغامن

لغة عربية

55

ساره بنت حممد بن محد املطريي

لغة عربية

56

ساره بنت حممد بن عبدهللا الدوسري

لغة عربية

57

سجاء بنت عبدالرمحن بن سعد البقمي

لغة عربية

58

سلمى بنت راشد بن حممد الفويرس

لغة عربية

59

مساح بنت مشلهب بن علي الدرعاين الشهراين

لغة عربية

60

مسية جلول ساملي

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

61

مسريه بنت طارش بن ابراهيم الطويرش

لغة عربية

62

سهام بنت عبداحملسن بن عبدهللا الراشد

لغة عربية

63

سيماء بنت عبدالرمحن بن سعد البقمي

لغة عربية

64

شريفه بنت مديين بن جود هللا عسريي

لغة عربية

65

عائشه بنت ابراهيم بن علي الشميمري

لغة عربية

66

عبري بنت سفر بن عايض االمحري

لغة عربية

67

عهود بنت فهد بن نغموش الفريدي احلريب

لغة عربية

68

غاليه بنت خالد بن زيد احلريب

لغة عربية

69

فاتن بنت ضيف هللا بن هذال العتييب

لغة عربية

70

فاطمة سليمان حممد سليمان عليوي

لغة عربية

71

فاطمه بنت ابراهيم بن ناصر احليدري

لغة عربية

72

فاطمه بنت ظافر بن عوظه الشهري

لغة عربية

73

فاطمه بنت عبدهللا بن محد احلواس

لغة عربية

74

فداء بنت سليمان بن حممد املسهر

لغة عربية

75

كرميه بنت مطر بن تركي العتييب

لغة عربية

76

ملا بنت مروان بن سعيد البحر

لغة عربية

77

ملى بنت خالد بن حممد السامل

لغة عربية

78

ليلى بنت عبده بن علي عسريي

لغة عربية

79

ليلى بنت علي بن امحد حنتول

لغة عربية

80

مدى بنت حمسن بن سعد الشهري

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

81

مرام بنت سعد بن زيد الربيك

لغة عربية

82

مرام بنت جنيب بن براهيم املهوس

لغة عربية

83

مشاعل بنت محد بن راضي احلمد

لغة عربية

84

مشاعل بنت زيد بن حممد اهلالل

لغة عربية

85

مشاعل بنت حممد بن نايف القحطاين

لغة عربية

86

مشاعل بنت معيض بن امحد العدواين الزهراين

لغة عربية

87

مضاوي بنت عبدهللا بن راشد القحطاين

لغة عربية

88

مالك بنت حممد بن ذيب احلميداين

لغة عربية

89

مالك بنت نائف بن عبداحملسن غازي التوم

لغة عربية

90

منال بنت زنيفر بن عواض العتييب

لغة عربية

91

مىن بنت امحد بن حممد آل عياض الغامدي

لغة عربية

92

مىن بنت عنزي بن حممد السعدي

لغة عربية

93

مىن حممد مشعان العنزي

لغة عربية

94

منرية بنت ناصر بن حممد العقيل

لغة عربية

95

منريه بنت ابراهيم بن عبدالرمحن السويدان

لغة عربية

96

منريه بنت احلميدي بن سعد القحطاين

لغة عربية

97

منريه بنت خالد بن ناصر السعيدان

لغة عربية

98

مها بنت سعيد بن شجاع العتييب

لغة عربية

99

مها بنت عبدالعزيز بن ناصر الزير

لغة عربية

100

مها وحيد عبداهلادي محزة

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

101

موضي بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن معمر

لغة عربية

102

مي بنت حممد بن مسفر الشرمي اهلاجري

لغة عربية

103

جنالء بنت خالد بن محود العماج

لغة عربية

104

نداء بنت سليمان بن حممد املسهر

لغة عربية

105

ندى بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الرضيان

لغة عربية

106

نوال بنت عاىل بن رده املالكي

لغة عربية

107

نورة بنت محد بن راضي احلمد

لغة عربية

108

نوره بنت محد بن حممد السهلي

لغة عربية

109

نوره بنت خالد بن امحد الشبيعان

لغة عربية

110

نوره بنت خالد بن حممد القناعي

لغة عربية

111

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن خثالن

لغة عربية

112

نوره بنت علي بن عبدهللا ابومحود

لغة عربية

113

نوره بنت علي بن حممد العبيد السهلي

لغة عربية

114

نوره بنت عيد بن عايض العتييب

لغة عربية

115

نوره بنت حممد بن عبدالكرمي املسلماين

لغة عربية

116

نوره بنت مهالن بن امحد سحاري

لغة عربية

117

نوره بنت حيىي بن عبدهللا الشيخي

لغة عربية

118

نوف بنت سعيد بن مبارك التوجيري

لغة عربية

119

نوف بنت عبدهللا بن محد املتعب

لغة عربية

120

نوف بنت عبدهللا بن ظافر القحطاين

لغة عربية
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م

التخصص

االسم

121

نوف حممد علي باوزير

لغة عربية

122

هنادي بنت متعب بن محود املطريف

لغة عربية

123

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اهلويشل

لغة عربية

124

هيله بنت علي بن سعيد القحطاين

لغة عربية

125

وجدان بنت عبداحملسن بن زيد الربيع

لغة عربية

126

وعد بنت سعد بن حسن العجمي

لغة عربية

127

والء بنت سلمان بن صاحل اجلمعان

لغة عربية

128

والء توفيق عبدالباري احلرييب

لغة عربية

129

يامسني نعمان شعبان

لغة عربية

130

ميىن بنت بندر بن مرزوق العتييب

لغة عربية

131

البندري بنت حممد بن ابراهيم العصفور

النحو واللغة

132

اروى بنت عبدهللا بن سعود التميمي

لغة اجنليزية

133

اروى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

لغة اجنليزية

134

امساء بنت امحد بن ابراهيم الشمري

لغة اجنليزية

135

امساء بنت عبداحملسن بن عبدالرمحن احلقباين

لغة اجنليزية

136

امساء بنت حممد بن حيىي املشيخي

لغة اجنليزية

137

أشواق بنت عبدهللا بن حممد البدراين

لغة اجنليزية

138

آالء بنت عبدهللا بن منشان بن عبيد

لغة اجنليزية

139

االء هاشم وليد املصري

لغة اجنليزية

140

اجلازي بنت فيحان بن غامن احلريب

لغة اجنليزية
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م

التخصص

االسم

141

العنود بنت عبداحلكيم بن عبدهللا احلسني

لغة اجنليزية

142

العنود بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلقباين

لغة اجنليزية

143

العنود بنت حممد بن عبدهللا بن دخيل

لغة اجنليزية

144

العنود بنت مساعد بن ناصر اخلليفي

لغة اجنليزية

145

اهلنوف بنت حممد بن راشد الضفيان

لغة اجنليزية

146

أماين بنت صاحل بن موسى التميمي

لغة اجنليزية

147

اجماد بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الصاحل

لغة اجنليزية

148

اجماد بنت غريب بن سعد الشمري

لغة اجنليزية

149

أجماد بنت منصور بن مخيس املهيين

لغة اجنليزية

150

اميان بنت حممد بن سعد الغامدي

لغة اجنليزية

151

بسمه بنت عبد الرمحن بن عبد هللا املنيعي

لغة اجنليزية

152

بشرى بنت سعيد بن سعد الشهري

لغة اجنليزية

153

حصه بنت فهد بن عبدالرمحن العثيمني

لغة اجنليزية

154

حصه بنت حممد بن عبدالكرمي املهيدب

لغة اجنليزية

155

حوريه بنت سعد بن احلميدي الغبيوي

لغة اجنليزية

156

دميا بنت عبدالعزيز بن حممد أبوسامل

لغة اجنليزية

157

دمية بنت حممد بن ابراهيم العويضة

لغة اجنليزية

158

دميه بنت عبدالكرمي بن عبدالرمحن الناجم

لغة اجنليزية

159

دميه بنت حممد بن علي النعيم

لغة اجنليزية

160

رشاء بنت حممود بن ضاوي العتييب

لغة اجنليزية
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161

رغد بنت ناصر بن عثمان الغامن

لغة اجنليزية

162

رفاء بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الغنامي

لغة اجنليزية

163

رناد بنت صاحل بن عبدالعزيز اللحيدان

لغة اجنليزية

164

رهف بنت فهد بن عبدهللا العتييب

لغة اجنليزية

165

روان بنت ناصر بن حممد العريفي

لغة اجنليزية

166

رويدا بنت محد بن صاحل ال حابس

لغة اجنليزية

167

رمي بنت خالد بن موسى العنزي

لغة اجنليزية

168

رمي بنت عبدهللا بن شارع احلبايب

لغة اجنليزية

169

رميا بنت علي بن جارهللا الزهراين

لغة اجنليزية

170

زهور بنت عمر بن هامل عتني

لغة اجنليزية

171

سارة بنت عبداحملسن بن عبدهللا بن دخيل

لغة اجنليزية

172

سارة بنت علي بن عبدهللا احلميضي

لغة اجنليزية

173

سارة عبدالرمحن امحد حسني الرويشان

لغة اجنليزية

174

ساره بنت سعد بن فالح القحطاين

لغة اجنليزية

175

ساره بنت سعد بن حممد احلامد

لغة اجنليزية

176

ساره بنت عبدالرمحن بن صاحل العمران

لغة اجنليزية

177

ساره بنت فهد بن ناصر الربكه

لغة اجنليزية

178

مسيه بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املبارك

لغة اجنليزية

179

مسيه بنت عبدالعزيز بن حممد العشيوي

لغة اجنليزية

180

مسيه بنت منصور بن عبدالعزيز املعشوق

لغة اجنليزية
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181

مسيه عمر مبارك بن شحبل

لغة اجنليزية

182

سناء بنت حمص بن مسلط العتييب

لغة اجنليزية

183

شادن بنت علي بن عبدالعزيز السويلم

لغة اجنليزية

184

شروق بنت سعد بن عبدهللا بن مجيعه

لغة اجنليزية

185

شروق بنت حممد بن سلطان القحطاين

لغة اجنليزية

186

شهد بنت فهد بن عبدهللا احلريب

لغة اجنليزية

187

شيخه عبدهللا سامل امحد علي

لغة اجنليزية

188

شيماء حممد عبدالعزيز عثمان املذحجي

لغة اجنليزية

189

صاحله بنت سليمان بن حيي الفيفي

لغة اجنليزية

190

عبري امحد علي احلميدي

لغة اجنليزية

191

عبري بنت عامر بن عمر املطريي

لغة اجنليزية

192

عبري مسري حممد طاهر دوكاين

لغة اجنليزية

193

عفاف بنت حسن بن جملي كريري

لغة اجنليزية

194

غاده بنت عبدالرمحن بن صاحل حممد سعيد

لغة اجنليزية

195

غاده بنت عبدالعزيز بن سعود الرشيد

لغة اجنليزية

196

غاده بنت حممد بن امحد الطهيفي

لغة اجنليزية

197

غاليه بنت امحد بن عبدهللا العقيل

لغة اجنليزية

198

غيداء بنت عبدهللا بن محد اجلربين

لغة اجنليزية

199

فاطمة فرحان عوض فرحان

لغة اجنليزية

200

فاطمه بنت حممد بن سعود ال طالب

لغة اجنليزية
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201

فلوه بنت سعود بن عبدهللا ال سعود

لغة اجنليزية

202

ملى بنت سليمان بن ابراهيم العمرو

لغة اجنليزية

203

ملياء بنت سعود بن حممد العقيلي

لغة اجنليزية

204

ملياء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن املدمييغ

لغة اجنليزية

205

لولو بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العوهلي

لغة اجنليزية

206

ليلى بنت صاحل بن سرور الرشيدي

لغة اجنليزية

207

مروج بنت سعد بن حممد سعيدان

لغة اجنليزية

208

مروج بنت منذر بن حممود طيب

لغة اجنليزية

209

مرمي بنت فضل بن عمار الدوسري

لغة اجنليزية

210

مشاعل بنت زيد بن ناصر بن زيد

لغة اجنليزية

211

مشاعل بنت فهد بن سعد بن جرب

لغة اجنليزية

212

منريه بنت امحد بن عبدهللا األمحد

لغة اجنليزية

213

منريه بنت صاحل بن حممد الغرير

لغة اجنليزية

214

منريه بنت عبدهللا بن علي الريس

لغة اجنليزية

215

ميمونة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اهلزاع

لغة اجنليزية

216

جنود بنت سعد بن سليمان املسهر

لغة اجنليزية

217

ندى بنت عبدالعزيز بن سعد احلسيين

لغة اجنليزية

218

ندى بنت عبدالعزيز بن صاحل الناصر

لغة اجنليزية

219

ندى بنت علي بن عبدهللا الزهراين

لغة اجنليزية

220

نور بنت عبدالكرمي بن اكرم البكري

لغة اجنليزية
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221

نورة بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلمد

لغة اجنليزية

222

نوره بنت دخيل بن قنيفذ العتييب

لغة اجنليزية

223

نوره بنت عثمان بن حممد ابوحيمد

لغة اجنليزية

224

نوره بنت علي بن فهد الطريفي

لغة اجنليزية

225

نوره بنت فهد بن تومي ال تومي

لغة اجنليزية

226

نوره بنت متعب بن راكان املرشد

لغة اجنليزية

227

نوره بنت حممد بن عبدهللا الدرييب

لغة اجنليزية

228

نوف بنت محد بن ناصر الناصر

لغة اجنليزية

229

نوف بنت صاحل بن حممد الفائز

لغة اجنليزية

230

هديل بنت عبدهللا بن حممد اجلهيمي

لغة اجنليزية

231

هديل بنت حممد بن فهد العريين

لغة اجنليزية

232

هديل بنت وليد بن هندي اهلندي

لغة اجنليزية

233

هال بنت سلطان بن سعد الرباك

لغة اجنليزية

234

هياء بنت عبدهللا بن فرحان القحطاين

لغة اجنليزية

235

وعد بنت عايض بن عبيد الغبيوي العتييب

لغة اجنليزية

236

اريج بنت هادي بن سعيد مريع القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

237

اشواق بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغامدي

اجملال الرتبوى واألسري

238

اضواء بنت حممد بن عبدالعزيز حممد الذياب

اجملال الرتبوى واألسري

239

أفنان بنت خالد بن عمر املصلوخ

اجملال الرتبوى واألسري

240

العنود بنت امحد بن صاحل بن سعيد

اجملال الرتبوى واألسري
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241

اهلنوف بنت ابراهيم بن عبدهللا الدخيل

اجملال الرتبوى واألسري

242

اهلنوف بنت ضيف هللا بن امحد الشاكري

اجملال الرتبوى واألسري

243

اهلنوف بنت مساعد بن حممد العشيوي

اجملال الرتبوى واألسري

244

اهلنوف بنت ناصر بن عبدالرمحن بن خضري

اجملال الرتبوى واألسري

245

أماين بنت علي بن شجاع اهلاجري

اجملال الرتبوى واألسري

246

أماين بنت فاىز بن سعد األمسري

اجملال الرتبوى واألسري

247

أجماد بنت محد بن محاد العروان

اجملال الرتبوى واألسري

248

اميان بنت عبدهللا بن ابراهيم الفرحان

اجملال الرتبوى واألسري

249

اميان بنت حممد بن رشيد اهلمالن

اجملال الرتبوى واألسري

250

بارعه بنت عبدهللا بن حممد العواد

اجملال الرتبوى واألسري

251

بسمه بنت حسن بن ابوبكر العولقي

اجملال الرتبوى واألسري

252

بشائر بنت خالد بن عبيان الشيباين

اجملال الرتبوى واألسري

253

هبان بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اليوسف

اجملال الرتبوى واألسري

254

تركية بنت رياض بن محد املنيف

اجملال الرتبوى واألسري

255

حالية بنت جابر بن حسن كعيب

اجملال الرتبوى واألسري

256

حصه بنت رياض بن صاحل احلسينان

اجملال الرتبوى واألسري

257

حصه بنت فالح بن حممد الزامل

اجملال الرتبوى واألسري

258

حصه بنت هشام بن راشد املقرن

اجملال الرتبوى واألسري

259

حنان بنت ابراهيم بن مبارك الدوسري

اجملال الرتبوى واألسري

260

حنان بنت سلطان بن بداح احلريب

اجملال الرتبوى واألسري
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261

حنان بنت فهد بن حممد ال جفال

اجملال الرتبوى واألسري

262

دالل بنت سفر بن جارهللا العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

263

دليل بنت عبدهللا بن سعود بن جربين

اجملال الرتبوى واألسري

264

دميه بنت سعود بن حممد أل خثالن

اجملال الرتبوى واألسري

265

رزان بنت علي بن عبدهللا الضويان

اجملال الرتبوى واألسري

266

رشا بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليوسف

اجملال الرتبوى واألسري

267

رغده بنت صليب بن سليم اخلري الكويكيب

اجملال الرتبوى واألسري

268

رهام بنت يوسف بن ناصر احلشيان

اجملال الرتبوى واألسري

269

روان بنت عبدالعزيز بن زيد جليميد

اجملال الرتبوى واألسري

270

ريف بنت امحد بن عبدالرمحن اليعيش

اجملال الرتبوى واألسري

271

رمي بنت عبدهللا بن حسن احلراجني

اجملال الرتبوى واألسري

272

سارة بنت عبدالعزيز بن ناصر اهلزاع

اجملال الرتبوى واألسري

273

سارة بنت فهيد بن ناصر احلماد

اجملال الرتبوى واألسري

274

ساره بنت ابراهيم بن فهد العجالن

اجملال الرتبوى واألسري

275

ساره بنت حممد رفعت بن عيسى خباري

اجملال الرتبوى واألسري

276

سحاب بنت عبيد بن ناصر ابوثنني السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

277

سالم بنت سليمان بن صاحل العواد

اجملال الرتبوى واألسري

278

سلوى بنت حسن بن عبده محدي

اجملال الرتبوى واألسري

279

مساهر مخيس منيب املشهراوي

اجملال الرتبوى واألسري

280

مسر بنت سلمان بن حممد الدوسري

اجملال الرتبوى واألسري
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281

شذى بنت علي بن سعد السنوسي

اجملال الرتبوى واألسري

282

شذى بنت موسى بن محد املوسى

اجملال الرتبوى واألسري

283

شهد بنت راشد بن ناصر القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

284

شوق بنت فهد بن حسن القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

285

عبري بنت سرحان بن عبيد العنزي

اجملال الرتبوى واألسري

286

عبري بنت عبدهللا بن حممد الشهري

اجملال الرتبوى واألسري

287

عبري بنت نواف بن عبدهللا املطريي

اجملال الرتبوى واألسري

288

عزيزه بنت علي بن حممد احلريب

اجملال الرتبوى واألسري

289

عفاف بنت حممد بن عبدهللا عمر

اجملال الرتبوى واألسري

290

علياء بنت ضوحيي بن مناحي القحطاين

اجملال الرتبوى واألسري

291

عهود بنت محدان بن هنار احلريب

اجملال الرتبوى واألسري

292

غاده بنت زيد بن محد السبيعي

اجملال الرتبوى واألسري

293

غاده بنت سليمان بن محد السلمان

اجملال الرتبوى واألسري

294

فاطمه بنت ابراهيم بن راشد بن سيف

اجملال الرتبوى واألسري

295

لطيفه بنت حممد بن عبدهللا الرضيان

اجملال الرتبوى واألسري

296

مدى بنت حممد بن هويشل اهلويشل

اجملال الرتبوى واألسري

297

مرام بنت راجح بن حممد املالكي

اجملال الرتبوى واألسري

298

مرام بنت عبدهللا بن حممد األمحري

اجملال الرتبوى واألسري

299

مشاعل بنت سعد بن صاحل اجلبلي

اجملال الرتبوى واألسري

300

مشاعل بنت عبدهللا بن سعود العجمي

اجملال الرتبوى واألسري
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301

مشاعل بنت حممد بن صاحل اخلراشي

اجملال الرتبوى واألسري

302

مشاعل بنت نزال بن ماطر العنزي

اجملال الرتبوى واألسري

303

مالك بنت علي بن ناصر السنيدي

اجملال الرتبوى واألسري

304

منريه بنت محد بن عبدهللا الرشيد

اجملال الرتبوى واألسري

305

مها بنت حممد بن عبدهللا عبدالكرمي

اجملال الرتبوى واألسري

306

مها عماد يوسف احلمد

اجملال الرتبوى واألسري

307

مهاء بنت زيد بن مخيس بن زيد

اجملال الرتبوى واألسري

308

موضي بنت خالد بن حممد اجلميعه

اجملال الرتبوى واألسري

309

مي بنت حممد بن فواز الفواز

اجملال الرتبوى واألسري

310

جنود بنت خالد بن حممد الرميح

اجملال الرتبوى واألسري

311

ندى بنت حممد بن علي اخلرجيي

اجملال الرتبوى واألسري

312

هنى بنت خالد بن عبدالرمحن الشدادي

اجملال الرتبوى واألسري

313

هنى بنت سامل بن حممد الغفيلي

اجملال الرتبوى واألسري

314

هنى بنت عبدالوهاب بن عبدالقادر سلمان

اجملال الرتبوى واألسري

315

نوره بنت عبدالرمحن بن ناصر العمر

اجملال الرتبوى واألسري

316

نوره بنت عبدهللا بن ابراهيم بن جرب

اجملال الرتبوى واألسري

317

نوره بنت عبدهللا بن يوسف النخيش

اجملال الرتبوى واألسري

318

نوره بنت عبداحملسن بن صاحل املنقور

اجملال الرتبوى واألسري

319

نوره بنت نادر بن سعيد السويلم

اجملال الرتبوى واألسري

320

نوف بنت سلطان بن سعيد الشهراين

اجملال الرتبوى واألسري
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م

التخصص

االسم

321

نوف بنت نواف بن شعيفان االزمع

اجملال الرتبوى واألسري

322

هناء بنت سعد بن عايض الغامدي

اجملال الرتبوى واألسري

323

هنادي بنت حممد بن مقبول العتييب

اجملال الرتبوى واألسري

324

هيفاء بنت محد بن حسن احلسن

اجملال الرتبوى واألسري

325

يامسني بنت عبدهللا بن سعود العريفي

اجملال الرتبوى واألسري

326

اروى بنت ابراهيم بن ناصر اجلديد

األسرة والسكان

327

اروى بنت عبدالرمحن بن صاحل املقرن

األسرة والسكان

328

افنان بنت امحد بن عبدهللا الدوسري

األسرة والسكان

329

افنان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن اليميين

األسرة والسكان

330

اهلام بنت ابراهيم بن عبدربه الرباهيم

األسرة والسكان

331

اهلنوف بنت راكان بن جالل الفرم

األسرة والسكان

332

امل بنت عبدالعزيز بن علي الشهري

األسرة والسكان

333

انوار بنت مجال بن حممد احلبيب

األسرة والسكان

334

جوزاء بنت بادي بن عبدهللا العصيمي

األسرة والسكان

335

خوله بنت عيسى بن ابراهيم اخللف

األسرة والسكان

336

روان بنت خالد بن عبدهللا الناجم

األسرة والسكان

337

رمي بنت صاحل بن علي القحطاين

األسرة والسكان

338

رمي بنت عبدهللا بن سليمان ال سليمان

األسرة والسكان

339

ساره بنت سعد بن شريد الدوسري

األسرة والسكان

340

ساره بنت سعد بن حممد الدريس

األسرة والسكان
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م

التخصص

االسم

341

ساره بنت عماد بن حسن حكيم

األسرة والسكان

342

شروق بنت حممد بن عبدهللا احلجي

األسرة والسكان

343

عائشة بنت امحد بن علي جمرشي

األسرة والسكان

344

عهود بنت حممد بن ناصر األمحري

األسرة والسكان

345

غاده بنت صاحل بن فرج الودعاين

األسرة والسكان

346

غاده بنت عبدالعزيز بن حممد ال دخيل

األسرة والسكان

347

فاطمه بنت سعيد بن حسني القحطاين

األسرة والسكان

348

فرح بنت عبدالرمحن بن عبدهللا احلميد

األسرة والسكان

349

مرام بنت سعد بن فهد بن رشيد

األسرة والسكان

350

مرمي بنت حسن بن راشد بن جرب

األسرة والسكان

351

مىن بنت ناصر بن عبدالعزيز الوليعي

األسرة والسكان

352

مىن عبدهللا حممد عبدالرمحن

األسرة والسكان

353

مها بنت خالد بن مهناء العريفي

األسرة والسكان

354

جنالء بنت حممد بن محود املطريي

األسرة والسكان

355

نورة بنت حممد بن سعد محود

األسرة والسكان

356

هاجر بنت رباح بن سويلم احلارثي

األسرة والسكان

357

هدى بنت حممد بن سعد النفيعي

األسرة والسكان

358

هديل بنت صاحل بن مبارك ماجد

األسرة والسكان

359

هياء بنت سلطان بن موسى الدوسري

األسرة والسكان

360

ورده حممد ثابت الكثريي

األسرة والسكان
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م

التخصص

االسم

361

ومسيه بنت عبدهللا بن راشد ال حميسن

362

آمال بنت فهد بن علي العيريي

اجلزيرة العربية القدمي

363

هتاين بنت محود بن تركي احلريب

اجلزيرة العربية القدمي

364

سارة بنت أمحد بن ناصر عواجي

اجلزيرة العربية القدمي

365

عيده بنت خالد بن عيد اجلهين

اجلزيرة العربية القدمي

366

فلوه بنت عواد بن عدامه القعيد

اجلزيرة العربية القدمي

367

موضي بنت عبدهللا بن حممد بن مجعان

اجلزيرة العربية القدمي

368

موضي بنت منيع بن سليمان احلسني

اجلزيرة العربية القدمي

369

ميعاد بنت ابراهيم بن علي الشهري

اجلزيرة العربية القدمي

370

هنى بنت حممد بن ابراهيم القعود

اجلزيرة العربية القدمي

371

نوره بنت جباد بن عبدالعزيز البجادي

اجلزيرة العربية القدمي

372

هند بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن العيسى

اجلزيرة العربية القدمي

373

ومسية بنت محد بن محود الروقي

اجلزيرة العربية القدمي

374

أفراح بنت حممد بن مرعي األمحري

العامل احلديث

375

اجماد بنت حممود بن مصطفى فالته

العامل احلديث

376

تغريد بنت ابراهيم بن حممد احلماد

العامل احلديث

377

روان بنت عبدهللا بن سامل بامسيح

العامل احلديث

378

علياء بنت خليل بن ابراهيم الدوسري

العامل احلديث

379

ملياء بنت عبيد بن بدر العاصمي

العامل احلديث

380

لينه بنت علي بن عبدالعزيز السويلم

العامل احلديث
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م

التخصص

االسم

381

مرام بنت سعود بن سعد سعران

العامل احلديث

382

منار بنت عبدالرمحن بن ناصر املوسى

العامل احلديث

383

منريه بنت صاحل بن محود السحيباين

العامل احلديث

384

هنى بنت درعان بن مشعان العجمي

العامل احلديث

385

نوف بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

العامل احلديث

386

ومسيه بنت حممد بن مانع القحطاين

العامل احلديث

387

ندى بنت محد بن عبدالعزيز ال مرضي

جغرافيا

388

اروى بنت سليمان بن صاحل احلميد

اخلرائط

389

اهلنوف بنت عبدالعزيز بن مبارك الربيك

اخلرائط

390

بدور بنت عبدهللا بن عثمان الغنام

اخلرائط

391

ساره بنت عبدالرمحن بن عبدهللا احلميزي

اخلرائط

392

سلطانه بنت ضيف هللا بن سلطان العتييب

اخلرائط

393

عبري بنت سليمان بن خالد اليعقوب

اخلرائط

394

فداء بنت سعد بن فهد بن بديع

اخلرائط

395

منريه بنت عمر بن ابراهيم املواش

اخلرائط

396

هنال بنت عبدهللا بن سعد بن نصار

اخلرائط

397

نوره بنت فيصل بن مناحي السبيعي

اخلرائط

398

امل بنت شارع بن عبدهللا الشبوي القحطاين

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

399

خلود بنت عبده بن علي عسريي

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

400

صاحله بنت علي حممد بن عبدهللا معبوش هزازي

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

| 177

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي  1436/1435هـ ~ كلية اآلداب

م

االسم

التخصص

401

فاطمه بنت علي حممد بن عبدهللا معبوش هزازي

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

402

مرام بنت عبده بن حممد عتني

اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية

403

ايه بنت ابراهيم بن سعدالدين ابولسان

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

404

حنان بنت بدر بن سعد احلريب

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

405

دالل بنت هادي بن فاحل القحطاين

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

406

ساره بنت حممد بن عبدهللا النفجان

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

407

نوره بنت فيحان بن فاحل البقمي

اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية

408

حنان راشد عطيش فرحان

البيئة الطبيعية

409

طيبا عبدهللا علي بانعيم

البيئة الطبيعية

410

عهود بنت ماجد بن عمار القحطاين

البيئة الطبيعية

411

اجلوهره بنت عبداللـه بن حممد آل حسني

علم اإلجتماع

412

صيته بنت تركي بن حممد اخلنفري القحطاين

علم اإلجتماع

413

نوف بنت حزام بن ملهي آل جرو القحطاين

علم اإلجتماع

414

هواكيوجني سيون تشو

علم اإلجتماع
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م

االسم

التخصص

1

امساء بنت عبدهللا بن سامل اهلوميل

لغة اجنليزية

2

خدجية بنت حممد رفوح

لغة اجنليزية

3

سالفا بنت عادل بن عبدهللا باشا

لغة اجنليزية

4

منريه بنت عبدهللا بن حممد بن سيف

لغة اجنليزية

5

مها بنت خليفه بن عبدهللا العقيل

لغة اجنليزية

6

جنالء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشثري

لغة اجنليزية
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م

االسم

التخصص

1

ابتسام بنت سعود بن عبدالعزيز اهلوميل

لغة اجنليزيه

2

ابتهال بنت عبدهللا بن حممد احلجيالن

لغة اجنليزية

3

ابتهال بنت حممد بن عبدالعزيز العمران

لغة اجنليزية

4

أبرار بنت زيد بن عبدهللا آل حسني

لغة اجنليزية

5

اثري بنت سليمان بن عبدالرمحن الصبيح

لغة اجنليزية

6

أحالم بنت ناصر بن عبدهللا الشهرى

لغة اجنليزية

7

اروى بنت فهد بن عبدهللا املقبل

لغة اجنليزية

8

إسالم بنت حمماس بن سامل القحطاين

لغة اجنليزية

9

امساء بنت سعيد بن حممد كدسه

لغة اجنليزية

10

امساء حممود االمحد االمساعيل

لغة اجنليزية

11

أفراح بنت عيد بن نويفع املطريي

لغة اجنليزية

12

افنان بنت فهد بن حممد الرشود

لغة اجنليزية

13

البتول بنت صاحل بن حممد بن شيحه

لغة اجنليزية

14

اجلوهرة بنت عبدالرمحن بن ابراهيم بن امحد

لغة اجنليزية

15

العنود بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اهلدلق

لغة اجنليزية

16

العنود بنت فهد بن عبدالرمحن اهلريش

لغة اجنليزية

17

اهلنوف بنت عبداللطيف بن حممد بن سليمان

لغة اجنليزية

18

أجماد بنت سليمان بن ابراهيم السمرين

لغة اجنليزية

19

امل بنت حسني بن حسن السفياين

لغة اجنليزية

20

امل بنت عبدالرمحن بن مشرف الشهري

لغة اجنليزية
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م

االسم

التخصص

21

امنه بنت أمحد بن صاحل الزير

لغة اجنليزية

22

انفال بنت حممد بن ابراهيم الكربيش

لغة اجنليزية

23

بثينه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا احلميدي

لغة اجنليزية

24

بدريه بنت عبدهللا بن مصلح املالكي

لغة اجنليزية

25

بدور بنت حممد بن سعد بن سعيد

لغة اجنليزية

26

بشرى بنت طالل بن محزة ضياءالدين

لغة اجنليزية

27

بشرى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العماين

لغة اجنليزية

28

بشرى بنت عبدهللا بن صاحل الغامدي

لغة اجنليزية

29

بشرى بنت عبدهللا بن علي مسفر

لغة اجنليزية

30

جواهر بنت عبدالرحيم بن سعد التمامي

لغة اجنليزية

31

جواهر بنت حممد بن عبدالعزيز بن طالب

لغة اجنليزية

32

حصة بنت أمحد بن عبدهللا التوجيري

لغة اجنليزية

33

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا آل ذواد

لغة اجنليزية

34

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا القطيان

لغة اجنليزية

35

حصه بنت عبدالرمحن بن حممد العبداملنعم

لغة اجنليزية

36

حصه بنت يوسف بن ابراهيم الوتيد

لغة اجنليزية

37

حفصه بنت عبدالعزيز بن محد القعيد

لغة اجنليزية

38

خلود بنت ناصر بن مفلح الشهراين

لغة اجنليزية

39

دارين بنت علي بن محد احملمدي

لغة اجنليزية

40

داليا بنت حسان بن فضل عقيل

لغة اجنليزية
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االسم

م

التخصص

41

دالل بنت امحد بن عبدهللا الرزقي

لغة اجنليزية

42

دالل بنت يوسف بن مطلق الدخيل

لغة اجنليزية

43

دميا بنت حممد بن عبدهللا الدحيم

لغة اجنليزية

44

ذكرى بنت ناصر بن حممد املسفر

لغة اجنليزية

45

رباب بنت مبارك بن حممد الزهراين

لغة اجنليزية

46

رىب بنت عوده بن مسران احلويطي

لغة اجنليزية

47

رغد بنت حسن بن علي الشريف

لغة اجنليزية

48

رنيم بنت خالد بن عبدهللا املعجل

لغة اجنليزية

49

رهام بنت عبدالعزيز بن راشد العبدان

لغة اجنليزية

50

روان بنت عبدالعزيز بن حممد املليحي

لغة اجنليزية

51

روان عزي علي القفيلي

لغة اجنليزية

52

رميا بنت سعود بن عبدالعزيز الدايل

لغة اجنليزية

53

رميه بنت سبيت بن جزاع العنزي

لغة اجنليزية

54

ريوف بنت حممد بن عبدهللا البقمي

لغة اجنليزية

55

سارة بنت عبدالرمحن بن عبداحملسن فهيد

لغة اجنليزية

56

ساره بنت صاحل بن علي اخلويطر

لغة اجنليزية

57

ساره بنت عبدهللا بن محد اجلربين

لغة اجنليزية

58

ساره بنت ناصر بن عساف العساف

لغة اجنليزية

59

سعدى بنت سعيد بن علي ال رابعه

لغة اجنليزية

60

سلطانه عبدهللا سعيد العوبثاين

لغة اجنليزية
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61

مساء بنت عبدالرمحن بن ابراهيم بن غشيان

لغة اجنليزية

62

مسر بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الدهيش

لغة اجنليزية

63

مسيه سعيد حممد باوزير

لغة اجنليزية

64

مسيه بنت سعد بن ناصر املناع

لغة اجنليزية

65

مسيه بنت منصور بن سعد الصاحل

لغة اجنليزية

66

سهام بنت عبدالعزيز بن حبيب السلمي

لغة اجنليزية

67

شادن بنت حممد بن سريع السريع

لغة اجنليزية

68

شذى بنت عبداملنعم بن حممد حيي البشامي أالنصاري

لغة اجنليزية

69

شريفه بنت علي بن مرعي الربعي

لغة اجنليزية

70

شعاع بنت امحد بن حسن الزهراين

لغة اجنليزية

71

صفاء ابراهيم حممد علي

لغة اجنليزية

72

صفيه بنت خالد بن علي اجلارهللا

لغة اجنليزية

73

عاليه بنت خالد بن عبدالرمحن املانع

لغة اجنليزية

74

عاليه بنت عبدهللا بن امحد ال علي

لغة اجنليزية

75

عائشه بنت عبدالرمحن بن مطلق العصيمي

لغة اجنليزية

76

عبري بنت منصور بن منيع اخلليوي

لغة اجنليزية

77

عواطف بنت خالد بن أمحد الشمري

لغة اجنليزية

78

غاده بنت عبدالرمحن بن سعد اليابس

لغة اجنليزية

79

غدير بنت حامد بن حممد الشريف

لغة اجنليزية

80

فاطمه بنت ابراهيم بن علي ال مفتاح

لغة اجنليزية
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81

فاطمه بنت وادى بن رجاء العنزي

لغة اجنليزية

82

فدوى بنت يوسف بن صاحل املطلق

لغة اجنليزية

83

جلني بنت حسان بن ياسر عبدالفتاح

لغة اجنليزية

84

ملى بنت حممد بن عبدهللا العمري

لغة اجنليزية

85

ملياء بنت بدر بن سفر العتييب

لغة اجنليزية

86

ملياء بنت راقي بن حميسن الشيباين

لغة اجنليزية

87

جمد بنت ابراهيم بن حممد بن رشيد

لغة اجنليزية

88

مدى بنت فهد بن سامل السامل

لغة اجنليزية

89

مروه بنت عبدالرزاق بن امحد املنيدي

لغة اجنليزية

90

مرمي بنت اسعد بن سليمان املزيين

لغة اجنليزية

91

مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العريفي

لغة اجنليزية

92

مشاعل بنت قرناس بن عبدهللا القرناس

لغة اجنليزية

93

مشاعل بنت حممد بن سعد املهناء

لغة اجنليزية

94

منال بنت حسن بن مطر الزهراين

لغة اجنليزية

95

مىن بنت بدر بن جباد املطريي

لغة اجنليزية

96

منريه بنت حممد بن راشد ال عيدان

لغة اجنليزية

97

موضي بنت خالد بن حممد بن غيث

لغة اجنليزية

98

مي بنت عبدالرمحن بن حممد املقرن

لغة اجنليزية

99

مي بنت عبدالكرمي بن عبدالعزيز الزامل

لغة اجنليزية

100

ميساء بنت علي بن حسن علي جنيد

لغة اجنليزية
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101

ميسون بنت هذلول بن حممد اهلذلول

لغة اجنليزية

102

جند بنت عبدهللا بن حسن دغيثر

لغة اجنليزية

103

جنالء بنت حممد بن فرج اهلاجري

لغة اجنليزية

104

ندى بنت سعود بن حممد الدريس

لغة اجنليزية

105

نسرين مبارك سعيد باسامل

لغة اجنليزية

106

هناد بنت حممد بن سعد جدوع

لغة اجنليزية

107

هنى بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن مهيزع

لغة اجنليزية

108

نوال بنت فهد بن جويرهللا آل ماحل

لغة اجنليزية

109

نورة بنت صاحل بن سعد العامر

لغة اجنليزية

110

نورة بنت ناصر بن حسني العساف

لغة اجنليزية

111

نوره بنت حامد بن حممد العتييب

لغة اجنليزية

112

نوره بنت خالد بن حممد الزبن

لغة اجنليزية

113

نوره بنت فهد بن ناصر بن نصار

لغة اجنليزية

114

نوره بنت حممد بن عبدالرمحن املفدى

لغة اجنليزية

115

نوره بنت ناصر بن سليمان الفايز

لغة اجنليزية

116

نوره بنت هجرس بن حممد الدوسري

لغة اجنليزية

117

نوف بنت سعود بن شبيب احلريب

لغة اجنليزية

118

نوف بنت سلطان بن نايف بن محيد

لغة اجنليزية

119

نوف بنت صاحل بن حممد املسبحي

لغة اجنليزية

120

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن دعيج

لغة اجنليزية
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121

هتاف بنت عبدهللا بن ناصر العريفي

لغة اجنليزية

122

هديل بنت حممد بن سعد الرقراق

لغة اجنليزية

123

هنادي بنت صاحل بن حسن احلسن

لغة اجنليزية

124

هيا بنت شريان بن حممد القباين

لغة اجنليزية

125

هيا بنت عبدهللا بن سعد الزمامي

لغة اجنليزية

126

هياء بنت فهد بن ناصر الثنيان

لغة اجنليزية

127

هياء بنت حممد بن عبدهللا العريفي

لغة اجنليزية

128

هياء بنت نواف بن بدر الرشيد

لغة اجنليزية

129

هيفاء بنت سعد بن عبداحملسن الزامل

لغة اجنليزية

130

هيفاء بنت عبدهللا بن سعد عثمان

لغة اجنليزية

131

هيله بنت عبدالعزيز بن حممد الفيصل

لغة اجنليزية

132

وجدان بنت يوسف بن عبدهللا بن يوسف

لغة اجنليزية

133

وفاء بنت عبدالعزيز بن صاحل اهلاليب

لغة اجنليزية

134

يامسني امحد صاحل بابليل

لغة اجنليزية

135

أبرار بنت سامل بن فهد الرويبعه

لغة فرنسية

136

أبرار بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز املنيع

لغة فرنسية

137

أثري بنت هالل بن عبدالعزيز مسكري

لغة فرنسية

138

اروى بنت فهد بن حممد الضويان

لغة فرنسية

139

اشواق بنت صاحل بن عبدالعزيز الطريقى

لغة فرنسية

140

اهلنوف بنت راشد بن عبدهللا املقرن

لغة فرنسية
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141

هتاين بنت خالد بن سعد السبيعي

لغة فرنسية

142

رمي بنت ابراهيم بن عتيق العتيق

لغة فرنسية

143

سدمي بنت سليمان بن عبدهللا علي الفجحان

لغة فرنسية

144

عبري بنت عمر بن قاسم حيىي شار

لغة فرنسية

145

فاطمه بنت خالد بن عبدهللا الوهييب

لغة فرنسية

146

جنالء بنت خالد بن حممد العريفي

لغة فرنسية

147

نوره بنت ابراهيم بن عبدهللا العبدان

لغة فرنسية

148

نوره بنت عبدالعزيز بن حممد املاضي

لغة فرنسية

149

هدى حممود عرفات اهلليس

لغة فرنسية

150

هديل بنت فوزان بن حممد الفوزان

لغة فرنسية

151

هيا بنت مفلح بن عبدالعزيز الغويري

لغة فرنسية

152

هيفاء بنت سعد بن ابراهيم اليابس

لغة فرنسية
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1

ابتهال بنت عمر بن عساف احلريب

لغة اجنليزية

2

أثري بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املنيع

لغة اجنليزية

3

أثري بنت عمر بن صاحل الوابل

لغة اجنليزية

4

احالم بنت حممد بن منصور مطشش

لغة اجنليزية

5

اروى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا بن هديان

لغة اجنليزية

6

اروى بنت ناصر بن ابن سعد العتييب

لغة اجنليزية

7

أمساء بنت احلميدي بن حممد الزامل

لغة اجنليزية

8

امساء بنت عبدهللا بن سعد ال تومي

لغة اجنليزية

9

اسيل بنت ابراهيم بن سليمان الصقري

لغة اجنليزية

10

اشراق بنت حممد بن عبدهللا اجلرباء

لغة اجنليزية

11

افراح بنت فهد بن عبدالرمحن عبدالواحد

لغة اجنليزية

12

آالء العريب حممد اإلدريسي

لغة اجنليزية

13

آالء بنت بندر بن عبدالعزيز التوجيري

لغة اجنليزية

14

آالء بنت عبدالرمحن بن راشد العمرو

لغة اجنليزية

15

االء بنت عثمان بن حممد الدعريم

لغة اجنليزية

16

أآلء شفيق صاحل العطاس

لغة اجنليزية

17

اجلوهرة بنت حممد بن عبدهللا الرتيكي

لغة اجنليزية

18

اجلوهره بنت خالد بن حسني العساف

لغة اجنليزية

19

العنود بنت محد بن ابراهيم املنيع

لغة اجنليزية

20

العنود بنت سعود بن فرج الدوسري

لغة اجنليزية
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21

العنود بنت سلطان بن سعود العصيمي

لغة اجنليزية

22

املها بنت عبدالرمحن بن حممد الوكيل

لغة اجنليزية

23

اهلام بنت حممد بن عبدهللا الغامدي

لغة اجنليزية

24

اهلنوف بنت ابراهيم بن عبدهللا بن خثالن

لغة اجنليزية

25

اهلنوف بنت ثنيان بن ناصر ال ثنيان

لغة اجنليزية

26

اهلنوف بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الدوسري

لغة اجنليزية

27

اماين بنت امحد بن عبدالعزيز احلسني

لغة اجنليزية

28

أجماد بنت عبدهللا بن ابراهيم الربيعان

لغة اجنليزية

29

اميان بنت عبدالعزيز بن حممد بن دويس

لغة اجنليزية

30

اميان ناصر علي الكثريي

لغة اجنليزية

31

بدرية هاشم عبدهللا املغريب

لغة اجنليزية

32

بدور بنت عقاب بن حامد الثقفي

لغة اجنليزية

33

بشائر بنت حممد بن محد الشدي

لغة اجنليزية

34

تأييد بنت ابراهيم بن عبدالعزيز املقحم

لغة اجنليزية

35

حصه بنت شارع بن حممد العتييب

لغة اجنليزية

36

حصه بنت فيصل بن محود العماج

لغة اجنليزية

37

حصه بنت حممد بن حممد القعيد

لغة اجنليزية

38

دانه بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز اللهيمي

لغة اجنليزية

39

دالل بنت راشد بن صاحل الدوسري

لغة اجنليزية

40

دالل بنت عامر بن هذال العتييب

لغة اجنليزية
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41

رحاب بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الفاضل

لغة اجنليزية

42

رحاب بنت خالد بن عبدالعزيز اجلربوع

لغة اجنليزية

43

رزان بنت محود بن ابراهيم النزهه

لغة اجنليزية

44

رفعه بنت سامل بن عبدهللا القحطاين

لغة اجنليزية

45

رنا بنت عبدالرمحن بن ناشي اجلهين

لغة اجنليزية

46

رند بنت عبدهللا بن ابراهيم العمار

لغة اجنليزية

47

رنيم بنت ابراهيم بن حممد ابونيف

لغة اجنليزية

48

روان باخلري مربوك حسني

لغة اجنليزية

49

روان بنت عبدهللا بن عمر الرباك

لغة اجنليزية

50

روان بنت عبدهللا بن حممد املعيقل

لغة اجنليزية

51

روان بنت حممد بن عبدالعزيز السليمان

لغة اجنليزية

52

روان بنت مسفر بن حسن القحطاين

لغة اجنليزية

53

رؤى بنت خالد بن عبدهللا الناهض

لغة اجنليزية

54

رمي بنت سعد بن عبدالرمحن الدايل

لغة اجنليزية

55

رمي بنت صاحل بن عبدهللا الدليم

لغة اجنليزية

56

رمي بنت عبدالرمحن بن سعد اليمين

لغة اجنليزية

57

رمي بنت عبداحملسن بن غازي املطريي

لغة اجنليزية

58

رمي بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز العبدالوهاب

لغة اجنليزية

59

رمي بنت حممد بن دباس السويلم

لغة اجنليزية

60

رمي حممد عمر باسبعني

لغة اجنليزية
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61

رميان بنت حممد بن جويرهللا ال ماحل

لغة اجنليزية

62

سارا بنت خليل بن ابراهيم الزيد

لغة اجنليزية

63

سارة بنت خالد بن فهد السديري

لغة اجنليزية

64

سارة بنت سليمان بن صاحل العليان

لغة اجنليزية

65

سارة بنت عبدهللا بن شويش الشويش

لغة اجنليزية

66

سارة بنت حممد بن عبدهللا املويزري

لغة اجنليزية

67

سارة مدحت خليفة شعري

لغة اجنليزية

68

ساره امحد عبدالتواب تلبه

لغة اجنليزية

69

ساره بنت سعد بن عبدالعزيز الشويقي

لغة اجنليزية

70

ساره بنت سعد بن عبداحملسن السويلم

لغة اجنليزية

71

ساره بنت فهد بن راشد الرشيد

لغة اجنليزية

72

ساره بنت فهد بن عبدالعزيز الشريهي

لغة اجنليزية

73

ساره بنت حممد بن ربيعه الربيعه

لغة اجنليزية

74

ساره بنت حممد بن سليمان العتييب

لغة اجنليزية

75

ساره بنت حممد بن سيف اجلبريى

لغة اجنليزية

76

ساره بنت حممد بن ضايف القحطاين

لغة اجنليزية

77

ساره بنت حممد بن عبدهللا بن منيع

لغة اجنليزية

78

ساره حممد عوض امساعيل

لغة اجنليزية

79

سحر بنت محود بن صاحل السهلي

لغة اجنليزية

80

سحر بنت عبدالرمحن بن فهد امللحوق

لغة اجنليزية
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81

سحر بنت ناصر بن حممد البقمي

لغة اجنليزية

82

سدمي بنت عبدهللا بن زيد ال ظافر

لغة اجنليزية

83

سعدا بنت نبات بن بشري الطلوحي

لغة اجنليزية

84

مسر بنت حيي بن ابراهيم اليحي

لغة اجنليزية

85

مسرية بنت امحد بن مجعان معيين

لغة اجنليزية

86

شادن بنت عبدالرمحن بن مقحم املقحم

لغة اجنليزية

87

شذى بنت جربان بن حسني طميحي

لغة اجنليزية

88

شذى بنت محاد بن عبدالعزيز احلماد

لغة اجنليزية

89

مشس بنت مرضي بن سليمان املواش

لغة اجنليزية

90

شيخه بنت سعود بن سعد احلميداين

لغة اجنليزية

91

عائشه بنت عبدالعزيز بن حممد العباد

لغة اجنليزية

92

عبري بنت سعد بن فاضل السهلي

لغة اجنليزية

93

عبري بنت حممد بن علي العبداللطيف

لغة اجنليزية

94

عبري بنت مساعد بن عبدهللا املنيع

لغة اجنليزية

95

عبري قايد امحد الزيادي

لغة اجنليزية

96

عفاف بنت خالد بن سليمان البديري

لغة اجنليزية

97

عليا بنت حممد بن على الزهراين

لغة اجنليزية

98

علياء بنت سعود بن عبدالعزيز اخلثالن

لغة اجنليزية

99

عمشاء نشمي حممد عقيل

لغة اجنليزية

100

عهود بنت صاحل بن علي االمحري

لغة اجنليزية
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101

غاده بنت عبدالرمحن بن حممد القحطاين

لغة اجنليزية

102

غاده بنت علي بن سعد عسريي

لغة اجنليزية

103

غدير بنت ناصر بن حممد القحطاين

لغة اجنليزية

104

غيداء بنت ابراهيم بن حممد الرشيد

لغة اجنليزية

105

فاتن بنت ابراهيم بن زيد ال سعيد التميمي

لغة اجنليزية

106

فاطمة فارس مربوك قحمان

لغة اجنليزية

107

فاطمه بنت ابراهيم بن علي العقيلي

لغة اجنليزية

108

فاطمه بنت احلميدي بن حممد النوشان

لغة اجنليزية

109

فاطمه بنت حسين بن بشري سامل

لغة اجنليزية

110

فاطمه بنت سعد بن حممد الصفيان

لغة اجنليزية

111

فاطمه بنت فهد بن عبدهللا بن هزاع

لغة اجنليزية

112

فاطمه بنت حممد بن راشد القعود

لغة اجنليزية

113

فاطمه بنت حيىي بن حممد الفيفي

لغة اجنليزية

114

فاطمه عبدالرمحن حسن العطاس

لغة اجنليزية

115

فلوه بنت امحد بن حممد بن غنام

لغة اجنليزية

116

فهده بنت عبداالله بن عبدهللا بن عساكر

لغة اجنليزية

117

يف بنت علي بن عبدهللا اهلاجري

لغة اجنليزية

118

الما بنت اسامه بن خمتار راغب

لغة اجنليزية

119

لطيفه بنت عبدالرمحن بن سعد ال سعيد

لغة اجنليزية

120

لطيفه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املقبل

لغة اجنليزية
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121

لطيفه بنت علي بن مطلق السبيعي

لغة اجنليزية

122

لطيفه بنت حممد بن عبدهللا السبعان

لغة اجنليزية

123

لطيفه بنت ناصر بن عبدالعزيز احملارب

لغة اجنليزية

124

مليا بنت حممد بن عبدهللا فهد الدامر

لغة اجنليزية

125

ملياء بنت أمحد بن عبدالعزيز الرتكي

لغة اجنليزية

126

ملياء بنت سعود بن عبدهللا الدوسري

لغة اجنليزية

127

ملياء بنت عبدهللا بن عبدهللا اجلماز

لغة اجنليزية

128

ملياء بنت فهد بن عبدالرمحن العفيش

لغة اجنليزية

129

لولوه بنت صاحل بن ابراهيم اخلضري

لغة اجنليزية

130

لولوه بنت مالك بن حممد احمليسن

لغة اجنليزية

131

لؤلؤه بنت ناصر بن عيد العتييب

لغة اجنليزية

132

لينا بنت سيف بن عبدهللا العساف

لغة اجنليزية

133

مرام بنت عايض بن فهد السبيعي

لغة اجنليزية

134

مرام بنت عبداحلميد بن منصور الرتكي

لغة اجنليزية

135

مرام بنت علي بن حممد الصانع

لغة اجنليزية

136

مرام بنت هالل بن امحد الغامدي

لغة اجنليزية

137

مرمي بنت فهد بن سعد الصفيان

لغة اجنليزية

138

مرمي بنت حممد بن سعد احلميدان

لغة اجنليزية

139

مشاعل بنت عبدهللا بن حممد الرشيد

لغة اجنليزية

140

مشاعل بنت عبدهللا بن حممد القميزي

لغة اجنليزية
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141

معاىل بنت عبدهللا بن نقيان السعدوين املطريي

لغة اجنليزية

142

مالك بنت عبدالعزيز بن ابراهيم غشيان

لغة اجنليزية

143

مالك بنت حممد بن ظافر الدوسري

لغة اجنليزية

144

منار بنت عبدهللا بن محد الطعيمي

لغة اجنليزية

145

منتهى بنت صاحل بن سليمان السعوي

لغة اجنليزية

146

مىن بنت صاحل بن عبدهللا املهيلب

لغة اجنليزية

147

منريه بنت خالد بن عبدهللا الراشد

لغة اجنليزية

148

مها بنت سعد بن فهد بن دوس

لغة اجنليزية

149

مها بنت عبدالرمحن بن حممد احلقيل

لغة اجنليزية

150

مها بنت عبدهللا بن سعد القحطاين

لغة اجنليزية

151

مها بنت عبداحملسن بن عبدهللا العتيق

لغة اجنليزية

152

مها بنت غنام بن سامل اخلنفري القحطاين

لغة اجنليزية

153

مها بنت حممد بن حممد قروان

لغة اجنليزية

154

مها بنت منصور بن حممد السيار

لغة اجنليزية

155

مها بنت ناصر بن صاحل العتييب

لغة اجنليزية

156

موضي بنت فهد بن عبدالرمحن السريهيد

لغة اجنليزية

157

مي بنت رضا بن محود احلمزه

لغة اجنليزية

158

ميمونه بنت صاحل بن عمر السنيدي

لغة اجنليزية

159

ناديه امحد مبارك باجويرب

لغة اجنليزية

160

نايفه بنت مربوك بن ناهي العنزي

لغة اجنليزية
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161

جند بنت مساعد بن سعود السعدان

لغة اجنليزية

162

جنالء بنت عبدالعزيز بن زيد بن خضري

لغة اجنليزية

163

جنالء بنت ناصر بن عبدالعزيز احلميد

لغة اجنليزية

164

ندى بنت زاهر بن معاظة الشهري

لغة اجنليزية

165

ندى بنت صاحل بن خليفه احلريب

لغة اجنليزية

166

ندى بنت عون بن عبدهللا القرين

لغة اجنليزية

167

هنى صاحل مبارك باسيود

لغة اجنليزية

168

نورا بنت يوسف بن طراد السعدون

لغة اجنليزية

169

نوره بنت امحد بن حممد الباز

لغة اجنليزية

170

نوره بنت صاحل بن عبدالرمحن عوين

لغة اجنليزية

171

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الزعيرب

لغة اجنليزية

172

نوره بنت علي بن عبدهللا السويدي

لغة اجنليزية

173

نوره بنت عمران بن فهد عبدالقادر

لغة اجنليزية

174

نوره بنت فهد بن شارع العتييب

لغة اجنليزية

175

نوره بنت حممد بن عبدهللا السلويل

لغة اجنليزية

176

نوره بنت ياسر بن امحد باحنان

لغة اجنليزية

177

نوف بنت ابراهيم بن حممدعلى األفندي

لغة اجنليزية

178

نوف بنت محد بن علي القحطاين

لغة اجنليزية

179

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العمريي

لغة اجنليزية

180

نوف بنت فراج بن تركي احلارثي

لغة اجنليزية
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181

نوف بنت حممد بن عبدالعزيز الرباك

لغة اجنليزية

182

نوف بنت ناصر بن فنيسان السبيعي

لغة اجنليزية

183

نوف يوسف سوليمان حممد

لغة اجنليزية

184

هاجر بنت سعيد بن مفلح ال قهيدان

لغة اجنليزية

185

هاجر بنت منصور بن ابراهيم املزروع

لغة اجنليزية

186

هدى بنت أمحد بن عبدالعزيز اللهيمي

لغة اجنليزية

187

هدى بنت حامت بن عيسى خباري

لغة اجنليزية

188

هدى بنت سعود بن راشد اخلثالن

لغة اجنليزية

189

هديل بنت حممد بن عبدالعزيز بن مهيزع

لغة اجنليزية

190

هال بنت حممد بن ابراهيم النمر

لغة اجنليزية

191

هناء بنت منصور بن علي الرسيين

لغة اجنليزية

192

هند بنت عبدهللا بن سليمان اهلويريين

لغة اجنليزية

193

هند بنت فارس بن سامل الغامدي

لغة اجنليزية

194

هياء بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العقيفي

لغة اجنليزية

195

هياء بنت ابراهيم بن موسى املوسى

لغة اجنليزية

196

هياء بنت صاحل بن عبدالرمحن سليمان

لغة اجنليزية

197

هياء بنت فهد بن عبدالعزيز الزامل

لغة اجنليزية

198

هيفاء بنت حامت بن بالل اخلالد

لغة اجنليزية

199

هيفاء بنت شاكر بن ابراهيم املضيان

لغة اجنليزية

200

هيفاء بنت ضاري بن محود الرشيد

لغة اجنليزية
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201

هيفاء بنت مشاري بن عبدالعزيز السحيم

لغة اجنليزية

202

وجد بنت صاحل بن عبدهللا املنيف

لغة اجنليزية

203

وعد بنت عائض بن جباد العتييب

لغة اجنليزية

204

وعد مجعان مبارك باصليب

لغة اجنليزية

205

وفاء بنت عبدهللا بن اسعد الفيفي

لغة اجنليزية

206

يارا بنت عبدهللا بن حممد الوهيب

لغة اجنليزية

207

اريج بنت عبدالعزيز بن حممد الفايز

لغة فرنسية

208

امساء بنت أمحد بن فيصل الفيصل

لغة فرنسية

209

آسيا بنت علي بن شيبه هبه

لغة فرنسية

210

أفنان بنت فهد بن فرج هللا املطريي

لغة فرنسية

211

العنود بنت منصور بن سامل الشمري

لغة فرنسية

212

امتنان بنت عبدهللا بن صاحل الرويتع

لغة فرنسية

213

أجماد بنت عبدالعزيز بن حممد السويلم

لغة فرنسية

214

اجماد بنت عبدهللا بن حسني احلريب

لغة فرنسية

215

امل سلمان حممد عقيل

لغة فرنسية

216

ايالف بنت حممد بن ابراهيم اهلويريين

لغة فرنسية

217

اميان بنت عبدالعزيز بن حسني احلارثي

لغة فرنسية

218

جواهر بنت علي بن حسني الربيع

لغة فرنسية

219

خوله بنت حسان بن حممد العبادي

لغة فرنسية

220

رنا بنت عبدالعزيز بن صاحل القفاري

لغة فرنسية
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221

مسر بنت سعيد بن سامل باحميمود

لغة فرنسية

222

شهد بنت عبدهللا بن حممد العقيلي

لغة فرنسية

223

طرفه بنت عبدالرمحن بن حممد بن عجاج

لغة فرنسية

224

عهود بنت مساعد بن ابراهيم احمليا

لغة فرنسية

225

لبابه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا اهلذيلي

لغة فرنسية

226

ملياء فرج رمضان العنزي

لغة فرنسية

227

مليس بنت صاحل بن حممد الفديح

لغة فرنسية

228

مشاعل بنت عبدالعزيز بن حممد بن نويبت

لغة فرنسية

229

مشاعل بنت علي بن حسن بن شلهوب

لغة فرنسية

230

مالك بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العجاجي

لغة فرنسية

231

منرية بنت حممد بن عبدهللا ابونيان

لغة فرنسية

232

مها بنت حسن بن عبدالعزيز بن كليب

لغة فرنسية

233

مها بنت عبدالعزيز بن امحد الغامن

لغة فرنسية

234

مها بنت حممد بن حامد العتييب

لغة فرنسية

235

موضي بنت سليمان بن عبدهللا العكوز

لغة فرنسية

236

مي بنت عبدالعزيز بن محد املانع

لغة فرنسية

237

نورة بنت خالد بن حممد العنقري

لغة فرنسية

238

نوره بنت ابراهيم بن امحد الزهراين

لغة فرنسية

239

نوره بنت مساعد بن عبدالعزيز اللهيم

لغة فرنسية

240

هنوف بنت علي بن ال مشيلح األمحري

لغة فرنسية
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241

هيا بنت فهد بن تركي اهلذال

لغة فرنسية

242

هيله بنت حسن بن حممد روكان

لغة فرنسية

243

وجدان بنت صاحل بن علي االمسري

لغة فرنسية
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1

سكنه بنت علي بن حممد العبد هللا

2

حنان بنت عبدالرمحن بن حممد احملمود

إدارة األعمال

3

مسيه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا النعيم

إدارة األعمال

4

ملى بنت ماجد بن محد السبيعي

إدارة األعمال

5

مها بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشريف

إدارة األعمال

6

مها بنت عمر بن لفاء العتييب

إدارة األعمال

7

موضي بنت خالد بن حممد الدعجاين العتييب

إدارة األعمال

8

ندى بنت عبدهللا بن ابراهيم العجاجي

إدارة األعمال
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1

االء بنت حممد بن عبدالعزيز املديهش

إدارة األعمال

2

روان بنت سليمان بن سعود العجاجي

إدارة األعمال

3

منار بنت زائد بن معيوض العتييب

إدارة األعمال

4

ندى بنت حممد بن مبارك باصلوح

إدارة األعمال

5

هنى بنت علي بن عبده محلي

إدارة األعمال

6

نورا بنت سعد بن عبدالرمحن العجب

إدارة األعمال
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1

هنى بنت فاضل بن حممد العمري

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

1

ابرار بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن املدجل

احملاسبة

2

أثري بنت حممد بن عبدهللا الروضان

احملاسبة

3

احالم بنت رضي بن عبداحملسن الضئو

احملاسبة

4

اروى بنت عبدهللا بن ابراهيم بن عاصم

احملاسبة

5

افنان بنت يوسف بن منصور الرتكي

احملاسبة

6

آالء بنت حممد بن عبدهللا الشهري

احملاسبة

7

العنود بنت حممد بن عبداحملسن ال الشيخ

احملاسبة

8

العنود بنت منصور بن ابراهيم احلماد

احملاسبة

9

اهلنوف بنت خالد بن حممد التومي

احملاسبة

10

اهلنوف بنت زيد بن عبدهللا الذواد

احملاسبة

11

أماين بنت زيد بن محد العقيلي

احملاسبة

12

أجماد بنت عبدهللا بن حممد العريفي

احملاسبة

13

امل بنت حممد بن حممد الشنقيطي

احملاسبة

14

أمريه بنت عبدهللا بن حممد العتييب

احملاسبة

15

ايالف بنت عبدهللا بن علي املقوشي

احملاسبة

16

بدور بنت عبدالعزيز بن سعد املطيويع

احملاسبة

17

بسمة بنت ناصر بن صاحل الشويعر

احملاسبة

18

بشاير بنت محد بن خالد اخلالد

احملاسبة

19

بشرى بنت سعيد بن ابراهيم الغامدي

احملاسبة

20

بشرى بنت حممد بن صاحل املسيطري

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

21

مجانه بنت عبدالرمحن بن حممد السنيدي

احملاسبة

22

حصه بنت فايز بن خليفه اجلعيب

احملاسبة

23

خدجيه على امحد بن سلمان

احملاسبة

24

دالل بنت عبدهللا بن سعد الراشد

احملاسبة

25

رزان بنت سليمان بن صاحل السكاكر

احملاسبة

26

رزان بنت منصور بن حممد املنصور

احملاسبة

27

رند بنت وليد بن عبدهللا العليان

احملاسبة

28

رهام بنت خالد بن فهد العبدالسالم

احملاسبة

29

روان بنت عبدالرمحن بن حممد احلصيين

احملاسبة

30

رمي بنت عقاب بن احلميدي اهلديب

احملاسبة

31

ساره بنت ابراهيم بن سعد الراشد

احملاسبة

32

ساره بنت راجح بن زيد الزيد

احملاسبة

33

ساره بنت سعد بن عبدالرمحن السامل

احملاسبة

34

ساره بنت فهد بن ابراهيم الشرميي

احملاسبة

35

ساره بنت فهد بن حممد الغامن

احملاسبة

36

ساره بنت حممد بن عبدهللا الزنيدي

احملاسبة

37

ساره بنت منصور بن براهيم العرفج

احملاسبة

38

سهيله بنت سليمان بن عبدالرزاق اخلطيب

احملاسبة

39

شداء بنت عائض بن فهد القحطاين

احملاسبة

40

شذى بنت صاحل بن عبدهللا النصيان

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

41

شريفه بنت سعد بن حممد املبارك

احملاسبة

42

صاحله بنت علي بن مطال جنعي

احملاسبة

43

ملاء بنت عبدهللا بن علي الرميحي

احملاسبة

44

ملياء بنت شايع بن فوزان الشايع

احملاسبة

45

ملياء بنت عادل بن صاحل السليم

احملاسبة

46

ملياء بنت عبدالرمحن بن فهيد الشريف

احملاسبة

47

ملياء بنت حممد بن عبدهللا الشريف

احملاسبة

48

مليس بنت حامد بن تركي االمحدي

احملاسبة

49

ليان بنت حممد بن عبدهللا اخلليفه

احملاسبة

50

ليلى بنت علي بن مبارك السنيدي

احملاسبة

51

مرام بنت عبدهللا بن امحد ابوالغيث

احملاسبة

52

مروه بنت عبدالقادر بن عبدالوهاب البابطني

احملاسبة

53

مرمي بنت سعد بن دخيل احلارثي

احملاسبة

54

مزنه بنت حممد بن عبدهللا الفاحل

احملاسبة

55

منار بنت جاسم بن حممد احلريب

احملاسبة

56

منال بنت مفرح بن سحيم الشهري

احملاسبة

57

منريه بنت صاحل بن ابراهيم بن صويلح

احملاسبة

58

مها بنت محد بن حممد الشايع

احملاسبة

59

موضي بنت ابراهيم بن ناصر العبدهللا

احملاسبة

60

جند بنت حممد بن عبدهللا ابوذيب

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

61

ندى بنت ساعد بن سعد املالكي

احملاسبة

62

نسرين بنت عبدالرمحن بن حممد الغنيم

احملاسبة

63

نفالء بنت مرزوق بن جباد القحطاين

احملاسبة

64

نورة بنت سعود بن حممد ال رشيد

احملاسبة

65

نوره بنت زامل بن سعد بن مقرن

احملاسبة

66

نوره بنت سعيد بن حممد الشهراين

احملاسبة

67

نوره بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز الفارس

احملاسبة

68

نوره بنت ناصر بن ابراهيم الشيبان

احملاسبة

69

نوف بنت حممد بن صاحل اخلزمي

احملاسبة

70

هتون بنت مساعد بن عبدهللا املسيند

احملاسبة

71

هديل بنت ناصر بن عيسى البياهي

احملاسبة

72

هناء بنت ابراهيم بن عبدهللا الباتلي

احملاسبة

73

هيفاء بنت مناحي بن عبدهللا القحطاين

احملاسبة

74

وضحاء بنت دبسان بن فاحل القحطاين

احملاسبة

75

اسيل بنت عبدالرمحن بن ابراهيم البطي

نظم املعلومات اإلدارية

76

افنان بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العمر

نظم املعلومات اإلدارية

77

آالء بنت حممد بن عبدالعزيز احلسيىن

نظم املعلومات اإلدارية

78

أجماد بنت عبدالعزيز بن سعود الفليج

نظم املعلومات اإلدارية

79

اجماد بنت حممد بن احلميدي الشايع

نظم املعلومات اإلدارية

80

أيثار بنت ابراهيم بن محد اجمللي

نظم املعلومات اإلدارية
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االسم

م

التخصص

81

ايثار بنت عبدهللا بن حممد التميمي

نظم املعلومات اإلدارية

82

خلود بنت صنيتان بن شريد احلريب

نظم املعلومات اإلدارية

83

خوله بنت صاحل بن عبدالرمحن الداوود

نظم املعلومات اإلدارية

84

دميا بنت سعود بن سعد احلسني

نظم املعلومات اإلدارية

85

رنا بنت عواض بن سعيد الشهري

نظم املعلومات اإلدارية

86

زينب حممد حيىي عمران

نظم املعلومات اإلدارية

87

ساره بنت عبدهللا بن حممد الريشان

نظم املعلومات اإلدارية

88

سلمى بنت فهد بن معتق املطريي

نظم املعلومات اإلدارية

89

شهد بنت مسفر بن صاحل الزهراين

نظم املعلومات اإلدارية

90

عبري صاحل عايض ثابت

نظم املعلومات اإلدارية

91

عبري بنت حممد بن امحد حدادي

نظم املعلومات اإلدارية

92

فاطمه بنت مظفر بن عبداحلميد املعمر

نظم املعلومات اإلدارية

93

ليلى امحد صاحل بابليل

نظم املعلومات اإلدارية

94

مشاعل بنت عثمان بن عبدهللا احلصيين

نظم املعلومات اإلدارية

95

نورا بنت عبدهللا بن عبدالكرمي املسلم

نظم املعلومات اإلدارية

96

هاجر بنت عبدالوهاب بن حامت احلامت

نظم املعلومات اإلدارية

97

هاله بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املقبل

نظم املعلومات اإلدارية

98

هنادي بنت محدان بن عايض البقمي

نظم املعلومات اإلدارية

99

هيا بنت خالد بن حممد بن سليطني

نظم املعلومات اإلدارية

100

يامسني بنت عبدهللا بن ابراهيم احلباس

نظم املعلومات اإلدارية
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م

االسم

التخصص

101

أمل بنت عبدهللا بن حممد الشهري

التسويق

102

دالل بنت منصور بن حممد املالك

التسويق

103

دميه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليوسف

التسويق

104

رانيه بنت محد بن ابراهيم الصليفيح املوسى

التسويق

105

شيخه بنت ابراهيم بن حممد الكثريي

التسويق

106

عاليه فاروق مصطفي الزعيب

التسويق

107

عبري بنت منصور بن حممد بن قاسم

التسويق

108

فهده بنت امحد بن عبدالرمحن بن شعيل

التسويق

109

منتهى بنت عبدالرمحن بن حممد القحطاين

التسويق

110

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا امليمان

التسويق

111

نوف بنت صاحل بن سليمان اجلماز

التسويق

112

نوف بنت حممد بن زيد ال حممود

التسويق

113

هاجر بنت علي بن ناصر القحطاين

التسويق

114

أشواق بنت مصلح بن حممد الشهري

اإلدارة

115

افنان بنت منيع بن مويس الشالحي املطريي

اإلدارة

116

امل بنت عبدالعزيز بن محد ال الشيخ

اإلدارة

117

سها بنت عبدالرمحن بن حممد احلفظي

اإلدارة

118

مدى بنت عبد العزيز بن سليمان اليوسفي

اإلدارة

119

مشاعل بنت حممد بن عبداهلادي القرين

اإلدارة

120

نوف بنت عبدالعزيز بن صاحل الربيدي

اإلدارة
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م

االسم

التخصص

121

هنادي بنت منصور بن صاحل البسي

اإلدارة

122

هيله بنت عبدهللا بن سليمان الشويرخ

اإلدارة

123

احالم بنت عبدهللا بن امحد االمسري

إدارة املوارد البشرية

124

اروى خبيت عمر املعاري

إدارة املوارد البشرية

125

اروى بنت زيد بن حممد الزامل

إدارة املوارد البشرية

126

أفياء بنت عيسى بن عبدهللا العيسى

إدارة املوارد البشرية

127

االء بنت عثمان بن امحد جعري

إدارة املوارد البشرية

128

العنود بنت امحد بن حممد الدغيثر

إدارة املوارد البشرية

129

اهلام بنت فهد بن مشنان آل مبارك

إدارة املوارد البشرية

130

حسينة بنت عايد بن خالد العنزي

إدارة املوارد البشرية

131

حصه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم

إدارة املوارد البشرية

132

حنان بنت عبدهللا بن مكازي العنزي

إدارة املوارد البشرية

133

دانة بنت سعود بن سليمان ذياب

إدارة املوارد البشرية

134

راله بنت عبدهللا بن حممد العويرضي

إدارة املوارد البشرية

135

روان بنت حممد بن عبدهللا اجلالل

إدارة املوارد البشرية

136

رمي بنت عبدهللا بن حممد احليدري

إدارة املوارد البشرية

137

ساره بنت حممد بن عبدالعزيز السليمي

إدارة املوارد البشرية

138

ساره بنت ناصر بن سليمان الفايز

إدارة املوارد البشرية

139

صابرين بنت حممد بن عبده زيلعي

إدارة املوارد البشرية

140

غاده بنت ابراهيم بن يعقوب الربقاوي

إدارة املوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

141

غدير بنت حامت بن علي الرتكي

إدارة املوارد البشرية

142

فاطمه بنت غامن بن عبدهللا الشهراين

إدارة املوارد البشرية

143

مشاعل بنت علي بن عبدهللا آل الشيخ

إدارة املوارد البشرية

144

مها بنت حممد بن نوح البسيط

إدارة املوارد البشرية

145

مي بنت راشد بن عبدهللا العتييب

إدارة املوارد البشرية

146

نوره بنت سعد بن حممد الدريس

إدارة املوارد البشرية

147

نوره بنت عادل بن علي اجلابر

إدارة املوارد البشرية

148

نوره بنت عبدهللا بن حممد احملسن

إدارة املوارد البشرية

149

هديل بنت عبدهللا بن حممد الضيدان

إدارة املوارد البشرية

150

هياء بنت سعود بن عبدالعزيز النعيمه

إدارة املوارد البشرية

151

اثري بنت ناصر بن حممد العمر

املصرفية االسالمية

152

امساء بنت عبدهللا بن صاحل العلويط

املصرفية االسالمية

153

اهلنوف بنت عبدهللا بن فالح القحطاين

املصرفية االسالمية

154

حصة بنت عايض بن جويعد العجمى

املصرفية االسالمية

155

خلود بنت طلق بن ضايف القحطاين

املصرفية االسالمية

156

دالل بنت عبدالرزاق بن عبدالوهاب العوهلي

املصرفية االسالمية

157

ساره بنت ناصر بن عبدهللا النويصر

املصرفية االسالمية

158

سكينه حسني حممد احملضار

املصرفية االسالمية

159

مسية بنت صاحل بن عبدهللا العبودي

املصرفية االسالمية

160

عهود بنت ضيف هللا بن سعد اللحيدان

املصرفية االسالمية
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م

االسم

التخصص

161

عواطف بنت محود بن ناجي البقمي

املصرفية االسالمية

162

فاطمه بنت حممد بن سعود العمريه

املصرفية االسالمية

163

جنود بنت عبدالعزيز بن حممد آل فريان

املصرفية االسالمية

164

هنال بنت سعيد بن قاسم االمحري

املصرفية االسالمية

165

هنى بنت سعد بن حممد املويهان

املصرفية االسالمية

166

نوف بنت حممد بن صاحل العليط

املصرفية االسالمية

167

هيفاء بنت عبدهللا بن ناصر احملارب

املصرفية االسالمية

168

وداد بنت متعب بن نايف املطريي

املصرفية االسالمية

169

والء بنت ابراهيم بن عيد العيد

املصرفية االسالمية

170

آسيا بنت عبدهللا بن ناصر املقيت

االقتصاد العام

171

االء بنت سعد بن حممد الدوسري

االقتصاد العام

172

آالء بنت حممود بن ضاوي العتييب

االقتصاد العام

173

حنان بنت فراس بن علي الصقري

االقتصاد العام

174

خلود بنت نايف بن فهد العتييب

االقتصاد العام

175

رحاب بنت فيصل بن دوخي احلريب

االقتصاد العام

176

رنا بنت صاحل بن محود الشيباين

االقتصاد العام

177

رمي بنت ناصر بن سعد الدخيل

االقتصاد العام

178

سلمى بنت سعد بن مبارك الدوسري

االقتصاد العام

179

عبري بنت عبدالرمحن بن علي دخيل

االقتصاد العام

180

عنود بنت عبدهللا بن ناصر العريفى

االقتصاد العام
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181

فاطمه بنت مسند بن صاحل املسند

االقتصاد العام

182

فجر بنت عبدهللا بن عبداحملسن الصاحل

االقتصاد العام

183

ملى بنت عبدالرمحن بن ناصر املرزوق

االقتصاد العام

184

ملياء بنت سليمان بن عبدالعزيز الربيش

االقتصاد العام

185

ملياء بنت عواد بن حممد العنزي

االقتصاد العام

186

منريه بنت فهد بن غازي العتييب

االقتصاد العام

187

مها بنت هالل بن ابراهيم احلريب

االقتصاد العام

188

ميثا بنت مهنا بن عبدهللا اليابس

االقتصاد العام

189

جند بنت عبدالعزيز بن زيد املوسى

االقتصاد العام

190

نوره بنت عبدالرمحن بن حممد املعمر

االقتصاد العام

191

نوف بنت عبدالرمحن بن حممد معمر

االقتصاد العام

192

هديل بنت عبدهللا بن سعد بن دالك

االقتصاد العام

193

هناء بنت حممد بن علي بن عنزان

االقتصاد العام

194

هنادي بنت امحد بن سعيد بابصيل

االقتصاد العام

195

هيفاء بنت عبدالرمحن بن صاحل السبيعي

االقتصاد العام

196

وفاء بنت فالح بن خالد حثلني

االقتصاد العام

197

أروى بنت محد بن مبارك الدوسري

االستثمار

198

افنان بنت ابراهيم بن حممد الوهييب

االستثمار

199

اهلنوف بنت عبداللطيف بن حممد الطلحه

االستثمار

200

لينا بنت سعد بن علي الربيعان

االستثمار
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201

ابتهال بنت عبدالعزيز بن علي اخلليفي

املالية العام

202

افنان بنت عبدالعزيز بن علي الفريح

املالية العام

203

االء بنت سعد بن صاحل بن شعيل

املالية العام

204

آالء بنت سليمان بن ماضي الربيعان

املالية العام

205

االمريه مضاوي بنت متعب بن عبدالرمحن آل سعود

املالية العام

206

العنود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف

املالية العام

207

العنود بنت فهد بن عبدهللا املرشد

املالية العام

208

العنود بنت نواف بن ابراهيم العنزي

املالية العام

209

امالك بنت عبدالعزيز بن عائض املطريي

املالية العام

210

براءه بنت ثابت بن صويدر اللهيىب

املالية العام

211

بسمه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا السنيدي

املالية العام

212

بسمه بنت عبدالعزيز بن حممد العيسى

املالية العام

213

بشائر بنت ناهظ بن رشاد احلريب

املالية العام

214

جواهر بنت حسن بن ناصر اليمين

املالية العام

215

جود بنت عبدالعزيز بن ابراهيم ال الشيخ

املالية العام

216

حصه بنت مناجاء بن صاحل العتييب

املالية العام

217

رحاب بنت عبدالرمحن بن عبدهللا ال عيسي

املالية العام

218

رزان بنت امحد بن عيسى اجلوهر

املالية العام

219

رزان بنت حممد بن عبدهللا ال فهيد

املالية العام

220

رنا بنت مساعد بن حممد السيار

املالية العام
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221

روان بنت حممد بن مسعد السمريي

املالية العام

222

رمي طارق علي باعوين

املالية العام

223

رميا بنت علي بن عون القحطاين

املالية العام

224

ريهام بنت بندر بن براهيم آل ثنيان

املالية العام

225

ساره بنت بسام بن عبدالرمحن بن غشيان

املالية العام

226

ساره بنت سعد بن عبدهللا اجلربين

املالية العام

227

ساره بنت عبدالرمحن بن عبدهللا اللحيدان

املالية العام

228

ساره بنت فهد بن حممد املدجل

املالية العام

229

سحر بنت حممد بن سليمان اجلبعان

املالية العام

230

مساح بنت حممد بن صاحل الصيخان

املالية العام

231

سهام بنت حممد بن سليمان الزايد

املالية العام

232

سهى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز املهناء

املالية العام

233

شذى بنت امحد بن عبدالعزيز النصار

املالية العام

234

صبا بنت محود بن عبدهللا التوجيري

املالية العام

235

عائشه بنت عبدهللا بن تركى الرتكي

املالية العام

236

عبري بنت ابراهيم بن حممد ابومعطي

املالية العام

237

عهد بنت عبدهللا بن حممد اهلزاين

املالية العام

238

عهود بنت علي بن أمحد بامشيل

املالية العام

239

غاده بنت سعيد بن حممد املتحمي

املالية العام

240

غاده بنت عبيد بن محود الرشيد

املالية العام
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241

ملى بنت حممد بن عبدامللك بن دهيش

املالية العام

242

ملياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا النجران

املالية العام

243

لينا بنت عبدالعزيز بن محد البسام

املالية العام

244

مرمي بنت سليمان بن حممد اخلليفي

املالية العام

245

مشاعل بنت صاحل بن حممد العتيق

املالية العام

246

مشاعل بنت عبدهللا بن سليمان النجاشي

املالية العام

247

مىن بنت راشد بن ظافر الشهري

املالية العام

248

مىن بنت عبدالعزيز بن صاحل الشايع

املالية العام

249

منريه بنت حممد بن ابراهيم الطريف

املالية العام

250

مها بنت عبدهللا بن سليمان الغيث

املالية العام

251

ميساء بنت خالد بن حممد املدجل

املالية العام

252

ميساء بنت حيىي بن ناصر بن الشيخ

املالية العام

253

ندى بنت امحد بن عبدهللا املطوع

املالية العام

254

نوره بنت ابراهيم بن عبدهللا الرباهيم

املالية العام

255

نوره بنت حسن بن معيض الشهري

املالية العام

256

نوره بنت عبدهللا بن علي الصقري

املالية العام

257

نوره بنت فهد بن عبدهللا آل خليفه

املالية العام

258

نوره بنت فهد بن حممد الشدي

املالية العام

259

نوره بنت ماهر بن عبدهللا السليمي

املالية العام

260

نوره بنت حممد بن صاحل الساير

املالية العام
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261

هبه بنت عبد العزيز بن سليمان الضوحيي

املالية العام

262

هيفاء بنت عبدهللا بن علي العقل

املالية العام

263

وجدان بنت اديب بن صاحل العمري

املالية العام
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1

ابتهال بنت ناحي بن الىف املطريي

احملاسبة

2

ابتهال بنت ناصر بن ابراهيم اهلزاين

احملاسبة

3

أروى بنت عايض بن سعيد النهاري

احملاسبة

4

اروى بنت حممد بن سعد املقري

احملاسبة

5

ازهار بنت خبيت بن مرزوق امليهويب

احملاسبة

6

اشواق بنت خالد بن امحد بلخري

احملاسبة

7

افنان بنت حممد بن دخيل احلميضي

احملاسبة

8

اقبال أمحد جارهللا العميسي

احملاسبة

9

االء بنت ناصر بن سعد دوس

احملاسبة

10

اجلوهره بنت حممد بن عبدالرمحن الدخيل

احملاسبة

11

اجماد بنت عبدهللا بن ثابت بن ظبيه

احملاسبة

12

أنفال بنت نقاء بن عيد العتييب

احملاسبة

13

اميان بنت حممد بن حسني ارحيمان

احملاسبة

14

بثينه بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املعمر

احملاسبة

15

بطيه بنت جزاء بن جابر السلمي

احملاسبة

16

بنان بنت حممد بن عبدهللا القشعمي

احملاسبة

17

بيان بنت عبدهللا بن حممد الشعييب

احملاسبة

18

جواهر بنت جديع بن عبدهللا اجلديعي

احملاسبة

19

جواهر بنت عبدهللا بن حسني السهلي

احملاسبة

20

جوهره بنت حيدر بن ضحوي العنزي

احملاسبة
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21

خوله بنت علي بن حممد القويزاين

احملاسبة

22

دانه بنت خالد بن حممد الصليع

احملاسبة

23

دينا بنت عجاب بن سعيد العتييب

احملاسبة

24

روان بنت حممد بن عبدهللا احملمود

احملاسبة

25

رمي بنت حسن بن عبدالعزيز بن دريس

احملاسبة

26

رمي بنت عبد هللا بن زامل العمر

احملاسبة

27

رمي بنت حممد بن عبدالعزيز اجلويسر

احملاسبة

28

ريهام حسن امحد علي

احملاسبة

29

سارة وائل نعيم أبوثريا

احملاسبة

30

ساره بنت محد بن عبدهللا النهدي

احملاسبة

31

ساره بنت سعود بن عبدالعزيز احمليسن

احملاسبة

32

ساره بنت عبدهللا بن حممد البجاد

احملاسبة

33

شعاع بنت هزاع بن سعد السبيعي

احملاسبة

34

شيخه بنت عتيق بن عبدهللا الدوسري

احملاسبة

35

غادة بنت وليد بن حممد الزامل

احملاسبة

36

غاليه بنت عثمان بن سعد العقيل

احملاسبة

37

فاطمه بنت عبدهللا بن صاحل احمليميد

احملاسبة

38

فاطمه بنت حممد بن سعيد القحطاين

احملاسبة

39

فاطمه بنت منصور بن عبدالرمحن الراشد

احملاسبة

40

مليس بنت سعيد بن عبدهللا القحطاين

احملاسبة
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41

مرام بنت حممد بن سليمان التومي

احملاسبة

42

مالك بنت عبدهللا بن محد السلمان

احملاسبة

43

مالك بنت مرزوق بن عريان اهليضل

احملاسبة

44

مها بنت عبدهللا بن حسن بن دخيل

احملاسبة

45

جنود بنت عبدالرمحن بن علي اخلرجيي

احملاسبة

46

جنود بنت يوسف بن ابراهيم العمود

احملاسبة

47

ندى بنت ابراهيم بن صاحل الرسيين

احملاسبة

48

هنله بنت صاحل بن سيف بن سيف

احملاسبة

49

هنى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن دعيج

احملاسبة

50

نوره بنت تركي بن سجدي الدعجاين

احملاسبة

51

نوره بنت رشيد بن عبدهللا بن رشيد

احملاسبة

52

نوره بنت زيد بن ناصر السبيعي

احملاسبة

53

نوره بنت فهد بن عبدهللا احلليبه

احملاسبة

54

نوره بنت حممد بن عبدالرمحن بن سويدان

احملاسبة

55

نوره عبدهللا عقله عجيب

احملاسبة

56

هدى بنت خلف بن سليمان احللوه

احملاسبة

57

هناء بنت فهد بن حممد الغامن

احملاسبة

58

هند بنت فهد بن تركي آل زيد

احملاسبة

59

هند بنت مصيبيح بن مربوك احلريب

احملاسبة

60

هياء بنت خالد بن عبدالرمحن العبدالواحد

احملاسبة
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61

هيفاء بنت محد بن عبدالعزيز الدايل

احملاسبة

62

وريف بنت علي بن حممد اخلليوي

احملاسبة

63

وال بنت مسفر بن صاحل املالكي

احملاسبة

64

ابرار بنت حممد بن سعيد العسريي

نظم املعلومات اإلدارية

65

اروى بنت صاحل بن ناصر العويرضي

نظم املعلومات اإلدارية

66

أروى بنت عادل بن عبدهللا الفواز

نظم املعلومات اإلدارية

67

اروى بنت عبدالعزيز بن حممد الشثري

نظم املعلومات اإلدارية

68

أروى بنت عبدهللا بن حسن ال نويهض

نظم املعلومات اإلدارية

69

أروى بنت علي بن مساعد القباين

نظم املعلومات اإلدارية

70

أسيل بنت مجال بن مسفر الفصيلي

نظم املعلومات اإلدارية

71

افنان بنت عطاهللا بن ضيف هللا الرحيلي

نظم املعلومات اإلدارية

72

البتول بنت بليهد بن عبدهللا البليهد

نظم املعلومات اإلدارية

73

العنود بنت جعفر بن علي الصائغ

نظم املعلومات اإلدارية

74

العنود بنت سعد بن عوض الرويس

نظم املعلومات اإلدارية

75

العنود بنت عبدالعزيز بن حممد العساف

نظم املعلومات اإلدارية

76

العنود بنت حممد بن ابراهيم املسعود

نظم املعلومات اإلدارية

77

العنود بنت حممد بن عليان السعود

نظم املعلومات اإلدارية

78

املاس بنت عبدهللا بن عبدالرمحن السبيعي

نظم املعلومات اإلدارية

79

امتنان بنت سليمان بن دخيل العصيمي

نظم املعلومات اإلدارية

80

أنفال بنت عبدهللا بن حممد احلماد

نظم املعلومات اإلدارية
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81

بدور بنت خالد بن عبدهللا السبيت

نظم املعلومات اإلدارية

82

بشاير بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الفاضل

نظم املعلومات اإلدارية

83

بشاير صاحل يسلم بن مسيدع

نظم املعلومات اإلدارية

84

بشرى بنت خالد بن عبدالعزيز القاضي

نظم املعلومات اإلدارية

85

مجانه بنت عبدهللا بن صاحل باسودان

نظم املعلومات اإلدارية

86

حصه بنت عبدالعزيز بن حممد الفنتوخ

نظم املعلومات اإلدارية

87

دعاء بنت مطلق بن عواض الشلوي

نظم املعلومات اإلدارية

88

ذكرى امحد عبدالعزيز قائد

نظم املعلومات اإلدارية

89

رزان بنت عبدالرمحن بن حممد العقيل

نظم املعلومات اإلدارية

90

روان بنت فارس بن حممد اخلضريي

نظم املعلومات اإلدارية

91

ريوف بنت طالل بن مناحي العتييب

نظم املعلومات اإلدارية

92

ساره بنت ابراهيم بن عبدالرمحن الشدي

نظم املعلومات اإلدارية

93

ساره بنت عبدالعزيز بن فهد ال مساعيل

نظم املعلومات اإلدارية

94

ساره بنت عبدالعزيز بن حممد املقبل

نظم املعلومات اإلدارية

95

ساره بنت عبدهللا بن صاحل الدهام

نظم املعلومات اإلدارية

96

ساره بنت فهد بن عبدالرمحن اخلضريي

نظم املعلومات اإلدارية

97

ساره بنت مقحم بن مدهش املقحم

نظم املعلومات اإلدارية

98

مساح امحد سعيد باغوزة

نظم املعلومات اإلدارية

99

مساهر بنت خالد بن عبداحملسن العيدان

نظم املعلومات اإلدارية

100

شهد بنت سعيد بن حممد الغامدي

نظم املعلومات اإلدارية
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101

طرفه بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز املبدل

نظم املعلومات اإلدارية

102

غادة بنت علي بن عبدالعزيز احلنايا

نظم املعلومات اإلدارية

103

غروب متعب خالد جاسم

نظم املعلومات اإلدارية

104

غصون بنت حيي بن حممد القحطاين

نظم املعلومات اإلدارية

105

غيداء بنت صاحل بن راشد بن خنني

نظم املعلومات اإلدارية

106

غيداء بنت الحم بن محد الناصر

نظم املعلومات اإلدارية

107

فاطمه بنت سعد بن هادي ال سلطان

نظم املعلومات اإلدارية

108

فاطمه عبدهللا مبارك يسلم

نظم املعلومات اإلدارية

109

فاطمه حممد حسني الصالحي

نظم املعلومات اإلدارية

110

فاطمه حممد عبدالرب اهلصيصي

نظم املعلومات اإلدارية

111

الرا بنت سعيد بن صاحل بابكر

نظم املعلومات اإلدارية

112

لبىن بنت ابراهيم بن حممد السماري

نظم املعلومات اإلدارية

113

لينا بنت عبدالرمحن بن حيي الزومان

نظم املعلومات اإلدارية

114

مروه صاحل زين الزبيدي

نظم املعلومات اإلدارية

115

مضاوي بنت بندر بن عبدهللا ال سعود

نظم املعلومات اإلدارية

116

مالك بنت حممد بن ناصر السنيد

نظم املعلومات اإلدارية

117

مناهل بنت حممد بن عبدالرمحن ابوحيمد

نظم املعلومات اإلدارية

118

منريه بنت سعود بن علي القحطاين

نظم املعلومات اإلدارية

119

مها بنت سليمان بن عبدهللا الشريهي

نظم املعلومات اإلدارية

120

موضي بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السليم

نظم املعلومات اإلدارية
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121

جناة بنت خالد بن عبدالعزيز الدايل

نظم املعلومات اإلدارية

122

جنود بنت خالد بن ابراهيم الباز

نظم املعلومات اإلدارية

123

نوره امحد علي عبده

نظم املعلومات اإلدارية

124

نوره بنت عبدالرمحن بن ابن ابراهيم التوجيري

نظم املعلومات اإلدارية

125

نوف بنت خالد بن محد الدخيل

نظم املعلومات اإلدارية

126

نوف بنت خالد بن سعيد الدريس

نظم املعلومات اإلدارية

127

نوف بنت خالد بن عبدهللا الزامل

نظم املعلومات اإلدارية

128

نوف بنت عبدهللا بن سليمان احلديثي

نظم املعلومات اإلدارية

129

هاجر قائد صاحل الشيبة

نظم املعلومات اإلدارية

130

هديل بنت عبدالرمحن بن راشد بن منيف

نظم املعلومات اإلدارية

131

هيا بنت خالد بن عبدالعزيز املبارك

نظم املعلومات اإلدارية

132

هياء بنت علي بن مشبب االمحري

نظم املعلومات اإلدارية

133

هيفاء بنت سعد بن ناصر آل ثنيان

نظم املعلومات اإلدارية

134

هيله بنت ابراهيم بن صاحل املرجان

نظم املعلومات اإلدارية

135

اجماد حسني عبدهللا حبتور

التسويق

136

اميان بنت هاشم بن سرور املبارك

التسويق

137

خلود بنت علي بن سليمان العزام

التسويق

138

رزان بنت ابراهيم بن موسى آل موسى

التسويق

139

رفيف بنت عبداجمليد بن صاحل آل عبيد

التسويق

140

رميا بنت امحد بن عبدهللا النامي

التسويق

| 232

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية إدارة األعمال

م

االسم

التخصص

141

ساره بنت مزعل بن ماطر املطريي

التسويق

142

سجى بنت سعد بن ابراهيم بن رشيد

التسويق

143

شوق بنت حاصل بن حمي االمحري

التسويق

144

غاده بنت فهد بن علي الشدي

التسويق

145

فتون بنت عبدالعزيز بن سليمان الزمامي

التسويق

146

مشاعل بنت حممد بن سليمان السويلم

التسويق

147

مها بنت علي بن حممد البهكلي

التسويق

148

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشهراين

التسويق

149

هيفاء بنت معصم بن عبدهللا السبيعي

التسويق

150

أريج بنت فيصل بن دوخي احلريب

اإلدارة

151

أزهار بنت صاحل بن عبدالرمحن الصميت

اإلدارة

152

امساء بنت سليمان بن عبدهللا الشقاوي

اإلدارة

153

بدريه بنت سعود بن ابراهيم السعدي

اإلدارة

154

سارا بنت حممد بن راشد احلميضي

اإلدارة

155

سوسن بنت عبدالعزيز بن امحد الغامدي

اإلدارة

156

شهد بنت عبداحلكيم بن صاحل العواد

اإلدارة

157

عائشه بنت منصور بن سعيد القحطاين

اإلدارة

158

مرام بنت ابراهيم بن عبدالرمحن الزير

اإلدارة

159

موضي بنت خالد بن ناصر ابوشنق

اإلدارة

160

نوف بنت عبدالكرمي بن حممد الغيالن

اإلدارة
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161

وجدان بنت غزاي بن ثامر املطريي

اإلدارة

162

أبرار بنت عبدالرمحن بن محد احلركان

إدارة املوارد البشرية

163

امساء بنت عبدهللا بن ابراهيم الرميح

إدارة املوارد البشرية

164

اشواق بنت فهد بن هندي الغيم الغامدي

إدارة املوارد البشرية

165

افنان بنت حممود بن يوسف قاعود

إدارة املوارد البشرية

166

البندري بنت سلطان بن سعد عبدالعزيز الشهيوين

إدارة املوارد البشرية

167

اجلوهره بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز آل الشيخ

إدارة املوارد البشرية

168

العنود بنت عبدهللا بن مرزوق احلبايب

إدارة املوارد البشرية

169

العنود بنت نايف بن عمر بن ربيعان

إدارة املوارد البشرية

170

اهلنوف بنت خالد بن راشد اهلايف

إدارة املوارد البشرية

171

اهلنوف بنت حممد بن شرف الزهراين

إدارة املوارد البشرية

172

أنوار بنت سند بن عبيد العنزي

إدارة املوارد البشرية

173

هتاين بنت عطاهللا بن عبدهللا القميشي املطريي

إدارة املوارد البشرية

174

جىن بنت عبداحلكيم بن مساعد بن عفتان

إدارة املوارد البشرية

175

جواهر بنت عبدالعزيز بن عمر العبداللطيف

إدارة املوارد البشرية

176

حصه بنت محد بن عبد الرمحن الفوزان

إدارة املوارد البشرية

177

حصه بنت فهد بن عبدهللا الطمره

إدارة املوارد البشرية

178

خلود بنت عبدالرمحن بن طماح احملمدي

إدارة املوارد البشرية

179

خولة بنت عبدهللا بن علي اجلفايل

إدارة املوارد البشرية

180

رغد بنت صاحل بن ابراهيم الشبنان

إدارة املوارد البشرية
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181

روان بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العقيل

إدارة املوارد البشرية

182

روان بنت عبدالعزيز بن ناصر السند

إدارة املوارد البشرية

183

ريا بنت عبدالعزيز بن حممد العسكر

إدارة املوارد البشرية

184

ساره بنت سعد بن عبد العزيز الداعج

إدارة املوارد البشرية

185

ساره بنت صاحل بن عيسى العقيل

إدارة املوارد البشرية

186

سلطانه بنت عبدهللا بن ابراهيم اجلنيدل

إدارة املوارد البشرية

187

شذا بنت حممد بن محد البسام

إدارة املوارد البشرية

188

شيماء بنت حممد بن عبدالعزيز الدغيشم

إدارة املوارد البشرية

189

طرفه بنت صاحل بن عبدهللا العسرج

إدارة املوارد البشرية

190

عائشة بنت مناحي بن شباب البقمي

إدارة املوارد البشرية

191

غاده بنت عبدهللا بن حممد الراشد

إدارة املوارد البشرية

192

غيداء بنت عبدهللا بن فهد العويس

إدارة املوارد البشرية

193

فاطمة بنت علي بن حيي القحطاين

إدارة املوارد البشرية

194

فاطمه بنت راشد بن عبدالرمحن املرشد

إدارة املوارد البشرية

195

فاطمه بنت مناحي بن شباب البقمي

إدارة املوارد البشرية

196

فدوى بنت ماجد بن سليمان بن جريس

إدارة املوارد البشرية

197

لطيفة بنت محد بن مقرن الشيخ

إدارة املوارد البشرية

198

مروه بنت طارق بن توفيق الدعيجي

إدارة املوارد البشرية

199

مشاعل بنت حممد بن سليمان العبداين

إدارة املوارد البشرية

200

مشاعل بنت حممد بن علي السبيهني

إدارة املوارد البشرية
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201

مالك بنت سامي بن حسني مريعامل

إدارة املوارد البشرية

202

منريه بنت سليمان بن سعد بن جربين

إدارة املوارد البشرية

203

منريه بنت عبدهللا بن امحد الشدوخي

إدارة املوارد البشرية

204

مها بنت منصور بن علي الرباك

إدارة املوارد البشرية

205

موضي بنت صاحل بن سعد اخلثران

إدارة املوارد البشرية

206

ندى بنت سعود بن مفرح الشهري

إدارة املوارد البشرية

207

نوره بنت ابراهيم بن حممد الرسيين

إدارة املوارد البشرية

208

نوره بنت فهد بن عبدالعزيز املهباش

إدارة املوارد البشرية

209

نوره بنت ناصر بن عبدهللا املاجد

إدارة املوارد البشرية

210

نوف بنت علي بن عبدالعزيز النغموش

إدارة املوارد البشرية

211

هنوف بنت عدنان بن ناصر الصاحل

إدارة املوارد البشرية

212

وفاء بنت راشد بن زيد ذواد

إدارة املوارد البشرية

213

ابتسام بنت حضرم بن حممد الشهراين

املصرفية االسالمية

214

اريج بنت امحد بن هاجع العنزي

املصرفية االسالمية

215

أسيل بنت صاحل بن عبدالرمحن الشائع

املصرفية االسالمية

216

اشواق بنت خالد بن لبيد اهلراوي املالكي

املصرفية االسالمية

217

العنود بنت يوسف بن حممد املطلق

املصرفية االسالمية

218

اماين بنت حممد بن عبدهللا الدوسرى

املصرفية االسالمية

219

اجماد بنت عبدالعزيز بن حسن الدواي

املصرفية االسالمية

220

إميان بنت صاحل بن عبدهللا بن نوح

املصرفية االسالمية
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221

بيان بنت حممد بن عبداحملسن اجلربين

املصرفية االسالمية

222

تسنيم بنت فهد بن حممد الزامل

املصرفية االسالمية

223

حصه بنت فاحل بن حممد القحطاين

املصرفية االسالمية

224

حنان بنت سليمان بن حممد السلمان

املصرفية االسالمية

225

زينب بنت عمر بن حممد الدريهم

املصرفية االسالمية

226

عبري بنت عادل بن عبدهللا شليل

املصرفية االسالمية

227

غالية بنت مرزوق بن ناصح البقمي

املصرفية االسالمية

228

فاطمة بنت حممد بن شبيب السبيعي

املصرفية االسالمية

229

لطيفه بنت ابراهيم بن حممد الكثريي

املصرفية االسالمية

230

مىن بنت علي بن فرحان مربوك

املصرفية االسالمية

231

ميمونه بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الربيدي

املصرفية االسالمية

232

نوف بنت منصور بن عبدهللا العسرج

املصرفية االسالمية

233

احالم بنت عبدهللا بن امحد الغامدي

االقتصاد العام

234

أرام بنت حممد بن امحد الغامدي

االقتصاد العام

235

أمساء بنت أمحد بن حممد القحطاين

االقتصاد العام

236

امساء بنت عواد بن عبدهللا العنزي

االقتصاد العام

237

افنان بنت خالد بن عبدهللا اهلوميل

االقتصاد العام

238

اهلنوف بنت امحد بن حممد العليط

االقتصاد العام

239

أمل بنت عبدالرمحن بن حممد اخلمريي

االقتصاد العام

240

اميان بنت حسني بن غالب املعجل

االقتصاد العام
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241

بشاير بنت حممد بن عبدالعزيز اليحياء

االقتصاد العام

242

تغريد بنت فيصل بن شقري الدويش

االقتصاد العام

243

حصه بنت فهد بن عبدالرمحن الغامن

االقتصاد العام

244

خلود بنت عبداللطيف بن عبدالرزاق العبدالكرمي

االقتصاد العام

245

روان بنت سعد بن عبدالعزيز الرشيد

االقتصاد العام

246

روان بنت فهيد بن فهد احلريب

االقتصاد العام

247

رمي بنت سعد بن عبدالرمحن اللوميي

االقتصاد العام

248

رميا بنت عبداحملسن بن سليمان املعيوف

االقتصاد العام

249

مسر بنت حممد بن عبدهللا اخلضريي

االقتصاد العام

250

شروق بنت علي بن سلمان الشهري

االقتصاد العام

251

صفاء امحد عبدهللا باسالمه

االقتصاد العام

252

عندليب بنت فهد بن علي الفوزان

االقتصاد العام

253

فاديه بنت حممد بن فايز زيتون

االقتصاد العام

254

فاطمة بنت راشد بن علي الدوسري

االقتصاد العام

255

يف بنت حممد بن صاحل الرميح

االقتصاد العام

256

ملياء بنت عبدالعزيز بن فهد الفليج

االقتصاد العام

257

ليلى بنت حامد بن داخل املطريي

االقتصاد العام

258

منرية بنت سامل بن منصور احلميميدي

االقتصاد العام

259

جنود بنت سليمان بن محود الفرج

االقتصاد العام

260

هنالء بنت علي بن ناصر احلصنان

االقتصاد العام
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261

هنى بنت خالد بن عبدهللا بن شديد

االقتصاد العام

262

نوره بنت ابراهيم بن صاحل االبراهيم

االقتصاد العام

263

نوره بنت حسن بن جعفر العتييب

االقتصاد العام

264

نوره بنت خالد بن امحد بانعمان

االقتصاد العام

265

نوره بنت زيد بن عبدهللا العثمان

االقتصاد العام

266

نوف بنت عمران بن عمران السبيعي

االقتصاد العام

267

هيفاء بنت فهد بن سعد القرين

االقتصاد العام

268

يامسني بنت سلطان بن حممد السلطان

االقتصاد العام

269

روان بنت حممد بن حسن الوهاس

االستثمار

270

علياء بنت خليل بن ابراهيم الشمري

االستثمار

271

جند بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن ابوحيمد

االستثمار

272

ابرار بنت سليمان بن حممد احلوشان

املالية العام

273

أشواق بنت سعيد بن شرار العتييب

املالية العام

274

اجلوهرة بنت عبدالرمحن بن عبدهللا البصيلي

املالية العام

275

اجلوهره بنت سعيد بن فالح احلراملة

املالية العام

276

أماين سعيد عبدي حسني

املالية العام

277

اميان بنت سعد بن ناصر الفوزان

املالية العام

278

اميان بنت علي بن دخيل هللا اجلعيد

املالية العام

279

بيان بنت عبداحملسن بن حممد العمر

املالية العام

280

دانيه بنت علي بن محد املنيع

املالية العام

| 239

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية إدارة األعمال

م

االسم
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281

رزان بنت علي بن حممد الصانع

املالية العام

282

روان بنت ابراهيم بن سعد املقري

املالية العام

283

روان رشيد فيصل لرضي

املالية العام

284

رمي بنت عثمان بن عبدهللا اجلعيثن

املالية العام

285

رميا بنت حممد بن عبدالعزيز ال الشيخ

املالية العام

286

ريوف بنت خالد بن علي العقل

املالية العام

287

ساره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الزيد

املالية العام

288

ساره بنت فاضل بن عبدهللا الفاضل

املالية العام

289

ساره بنت منصور بن عبدالرمحن الدريهم

املالية العام

290

سلمي سليمان حممد الشيخ عيد

املالية العام

291

شذا بنت ناصر بن عبدهللا اهلويدي

املالية العام

292

عهد بنت عبدهللا بن صاحل العباد

املالية العام

293

غيداء بنت هالل بن عبدهللا العسكر

املالية العام

294

منال بنت حممد بن عبدهللا الزكري

املالية العام

295

منريه بنت عبدهللا بن صاحل العلي

املالية العام

296

منريه بنت حممد بن عبدالعزيز احلمود

املالية العام

297

مها بنت حممود بن عبدالغين النحفاوي

املالية العام

298

مياده بنت عبدالعزيز بن فهد العريفي

املالية العام

299

هنى بنت سحيم بن عبدالرمحن السحيم

املالية العام

300

نوره بنت عبدهللا بن حممد ال خثالن

املالية العام
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م

االسم

التخصص

301

نوف بنت أمحد بن حممد العرفج

املالية العام

302

نوف بنت حسن بن عبدالرمحن آل الشيخ

املالية العام

303

نوف بنت عبدهللا بن حممد الفارس

املالية العام

304

هديل بنت حييا بن ابراهيم السليمان

املالية العام

305

وجدان بنت صقر بن عيسى العتييب

املالية العام
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م

التخصص

االسم

1

آالء بنت حممد بن عبدالرمحن املطريي

تربية فنية

2

حسنه بنت جابر بن طهماز السعدون

تربية فنية

3

روان بنت عبدالعزيز بن سعود الغزي

تربية فنية

4

شهد بنت خالد بن امحد السفياين

تربية فنية

5

عائشه بنت معيض بن ابن مفرح البقمي

تربية فنية

6

ملياء بنت حممد بن ناصر احملمود

تربية فنية

7

لولوه بنت حيي بن فهد اليحي

تربية فنية

8

لينه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن حقان

تربية فنية

9

مرام بنت خليف بن راشد املطريي

تربية فنية

10

مشاعل بنت مرشد بن ناصر املرشد

تربية فنية

11

منال بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن النافع

تربية فنية

12

مناير بنت مصلح بن سيف احلريب

تربية فنية

13

مها بنت حممد بن عبدهللا الفهيد

تربية فنية

14

نوره بنت سعد بن عبدهللا احلماد

تربية فنية

15

نوف بنت حسني بن مشوط السبيعي

تربية فنية

16

ايالف بنت عمر بن عبدالكرمي العمري

دراسات اسالمية  -عقيدة

17

هتاين بنت دليم بن مهدي القحطاين

دراسات اسالمية  -عقيدة

18

رغد بنت عبداحملسن بن عثمان الشبانه

دراسات اسالمية  -عقيدة

19

رمي بنت عبدالعزيز بن زيد الغرير

دراسات اسالمية  -عقيدة

20

ساره بنت عمر بن حممد بن عطيش

دراسات اسالمية  -عقيدة
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م

التخصص

االسم

21

شادن بنت حممد بن عبدهللا العمار

دراسات اسالمية  -عقيدة

22

ملا بنت فهد بن صاحل بن خليف

دراسات اسالمية  -عقيدة

23

لولوة بنت فهد بن حممد الرسيين

دراسات اسالمية  -عقيدة

24

مشاعل بنت فهد بن عبدهللا الشايقي

دراسات اسالمية  -عقيدة

25

مالك بنت محد بن عبدهللا اجلبري

دراسات اسالمية  -عقيدة

26

ندى بنت عبدهللا بن حسن الشهراين

دراسات اسالمية  -عقيدة

27

نوف بنت امحد بن عبدالرمحن سلمه

دراسات اسالمية  -عقيدة

28

هيله بنت عبدالعزيز بن عبدهللا جرب

دراسات اسالمية  -عقيدة

29

وضحى بنت حمسن بن محود العرجاين العجمي

دراسات اسالمية  -عقيدة

30

ابرار بنت حممد بن عبدالرمحن العقيلي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

31

امساء بنت عبدهللا بن حممد العمري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

32

أفنان بنت منصور بن عبدهللا السيف

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

33

آالء بنت عبدالرمحن بن مطلق العطري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

34

آالء بنت عبدالعزيز بن امحد العصيمى

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

35

االء بنت عبدهللا بن حممد اخلبيش

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

36

امل بنت حممد بن شوميان احلريب

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

37

امريه بنت امحد بن حيي شراحيلي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

38

حنان بنت عبدالرمحن بن احلميدي العريفي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

39

رايه بنت سلطان بن موسى العبيده

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

40

رحاب بنت عبدالرمحن بن سليمان القماع

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله
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م

التخصص

االسم

41

ساره بنت سعد بن سامل العمري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

42

ساره بنت عبدالعزيز بن محد العثمان

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

43

ساره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احملفوظ

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

44

ساره بنت فهد بن عبدهللا الشويرد

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

45

شعاع بنت رداد بن االسود العنزي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

46

شيخه بنت حممد بن سامل الفجري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

47

غادة بنت عبدهللا بن سعد السكران

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

48

ملياء بنت سامي بن امحد احملارب

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

49

مالك بنت شبيب بن خلف الدوسري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

50

منال بنت فهد بن عبدالرمحن بن سلمه

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

51

منريه بنت عبدهللا بن عثمان الفوزان

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

52

منريه بنت حممد بن عبيد السبيعي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

53

مها بنت حممد بن عبدهللا الواصل

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

54

ندى بنت عبدالرمحن بن يوسف النفيسه

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

55

نورة بنت خالد بن ابراهيم املريشد

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

56

نوره بنت راكان بن جالل الفرم

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

57

هيفاء بنت ناصر بن حممد القضييب

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

58

أروى بنت خالد بن عبدالرمحن املاجد

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

59

اروى بنت ناصر بن عبدالعزيز الشبيب

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

60

امساء بنت ربيع بن ثواب امللوح السبيعي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث
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م

التخصص

االسم

61

أمساء بنت عبدهللا بن سعد ال بو مدره

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

62

أفنان بنت سامي بن صاحل اجلمعان

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

63

اهلنوف بنت عثمان بن حممد الدخيل

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

64

امرية بنت حممد بن عبدالرمحن الدبيس

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

65

بشرى بنت عبدالعزيز بن فهد العتييب

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

66

حصة بنت سعود بن عبدهللا العريفي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

67

روان بنت راشد بن صاحل العقيلي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

68

مسر طالل حممد االسعدي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

69

علياء بنت يوسف بن عبدالعزيز النجيدي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

70

ملياء بنت صالح بن محود الفيصل

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

71

مشاعل بنت سعيد بن فالح القباين

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

72

جنود بنت فهيد بن سامل القحطاين

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

73

والء بنت فيصل بن حممد اجلودي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

74

ابتهاج بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احملمود

أخصائي نفسي

75

ابتهال بنت علي بن عبدهللا الغريب

أخصائي نفسي

76

ابرار بنت ابراهيم بن علي آل طالب

أخصائي نفسي

77

اثري بنت عبدالرمحن بن سعد املونس

أخصائي نفسي

78

امساء بنت ابراهيم بن ناصر الدخيل

أخصائي نفسي

79

امساء بنت حسن بن صاحل اجلويان

أخصائي نفسي

80

اشجان بنت نواف بن عبدهللا اجليزاين

أخصائي نفسي
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81

افنان بنت ابراهيم بن عبدالرمحن احلجيالن

أخصائي نفسي

82

افنان بنت سلطان بن فهاد القحطاين

أخصائي نفسي

83

آالء بنت امحد بن حممد النصبان

أخصائي نفسي

84

البندري بنت عبدالرمحن بن سليمان الشبانات

أخصائي نفسي

85

البندري بنت مناع بن عتقان املطريي

أخصائي نفسي

86

اجلوهره بنت سعود بن محد بن سجاء

أخصائي نفسي

87

اهلنوف بنت فهد بن عبدالرمحن بن هديان

أخصائي نفسي

88

اماين بنت سعد بن مفرح القرين

أخصائي نفسي

89

أماين بنت سعيد بن صاحل العمري

أخصائي نفسي

90

أماين بنت نادر بن سعود السليم

أخصائي نفسي

91

اجماد بنت فهد بن حممد بن سعيد

أخصائي نفسي

92

أمل سامل علي احلجري

أخصائي نفسي

93

امل بنت محد بن حممد النشوان

أخصائي نفسي

94

أمل بنت حممد بن مفوز احلريب

أخصائي نفسي

95

انوار بنت عبدالعزيز بن سعيد املولد

أخصائي نفسي

96

اميان بنت صاحل بن سليمان املتوزي

أخصائي نفسي

97

بدور بنت عبدهللا بن عبداللطيف املنصور

أخصائي نفسي

98

بدور بنت حممد بن بدر العتييب

أخصائي نفسي

99

بسمه بنت ناصر بن سعد العريفي

أخصائي نفسي

100

بشائر بنت صاحل بن حممد السويل

أخصائي نفسي
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101

بشاير بنت عبدالرمحن بن ابراهيم االمري

أخصائي نفسي

102

بشاير بنت منصور بن عبداللطيف العبداللطيف

أخصائي نفسي

103

بشاير بنت منصور بن عبدهللا العسرج

أخصائي نفسي

104

بشرى بنت عبدهللا بن علي الناصر

أخصائي نفسي

105

بيان بنت عمر بن عبدهللا الراشد

أخصائي نفسي

106

بيان بنت فهد بن عبدالرمحن رشيد

أخصائي نفسي

107

تغريد بنت عبدهللا بن مطلق الروقي العتييب

أخصائي نفسي

108

هتاين بنت عبدهللا بن حسن الدوسري

أخصائي نفسي

109

جواهر بنت عبدهللا بن محود السنيدي

أخصائي نفسي

110

جوهره بنت سعد بن عبدالرمحن الشيخ

أخصائي نفسي

111

حصه بنت امحد بن عبدهللا الرباك

أخصائي نفسي

112

حصه بنت عبدهللا بن عبدالرمحن العبداللطيف

أخصائي نفسي

113

خلود بنت عبدالرمحن بن فهد السليمان

أخصائي نفسي

114

خوله بنت فهد بن عثمان العثمان

أخصائي نفسي

115

خرييه بنت عبدهللا بن سامل الشهري

أخصائي نفسي

116

داليا بنت صاحل بن عبدهللا العياف

أخصائي نفسي

117

دليل بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلرجيي

أخصائي نفسي

118

رزان بنت فاروق بن خضر العرايب احلارثي

أخصائي نفسي

119

رنا بنت عبدهللا بن محد اخللف

أخصائي نفسي

120

روان بنت خالد بن فهد محود

أخصائي نفسي
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التخصص

االسم

121

روان بنت سليمان بن عبدالرمحن الرشيدان

أخصائي نفسي

122

روان بنت صاحل بن ابراهيم اليحياء

أخصائي نفسي

123

روان بنت عبدهللا بن صاحل العامري

أخصائي نفسي

124

روان بنت مساعد بن عبداحملسن بن سعيد

أخصائي نفسي

125

رمي بنت سعد بن يوسف النافع

أخصائي نفسي

126

رمي بنت حممد بن عبدهللا احلميدان

أخصائي نفسي

127

رمي بنت مليح بن مجل العتييب

أخصائي نفسي

128

رميا بنت رشدان بن عبدهللا العجمي

أخصائي نفسي

129

زكيه بنت خالد بن عبدهللا احلائطي

أخصائي نفسي

130

زهور بنت علوش بن جعيثن العتييب

أخصائي نفسي

131

سارة بنت عبدهللا بن محزة شيناوي

أخصائي نفسي

132

سارة بنت فيصل بن عبدهللا السبيعي

أخصائي نفسي

133

ساره بنت بدر بن راشد السبيعي

أخصائي نفسي

134

ساره بنت علي بن زهيميل احلريب

أخصائي نفسي

135

سعاد بنت سعد بن راشد الرشود

أخصائي نفسي

136

سعدى بنت صاحل بن سفر الشهراين

أخصائي نفسي

137

مشوع بنت عبدالرمحن بن عبالعزيز الشايع

أخصائي نفسي

138

شهد بنت حممد بن صاحل اجلربوع

أخصائي نفسي

139

شيخه بنت تركي بن ذعار الشيباين

أخصائي نفسي

140

عبري بنت دغيليب بن حسن العصيمي

أخصائي نفسي
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التخصص

االسم

141

عبري بنت فواز بن عبدالعزيز التميمي

أخصائي نفسي

142

عهد بنت حممد بن عبدهللا الدوسري

أخصائي نفسي

143

عهد بنت حممد بن ناصر اهلديب

أخصائي نفسي

144

عهود بنت سعد بن ثفيل القحطاين

أخصائي نفسي

145

عهود بنت صقر بن دحيم املرشدي

أخصائي نفسي

146

عهود بنت حممد بن مثيب املطريي

أخصائي نفسي

147

غاده بنت خالد بن عبدهللا اخلضري

أخصائي نفسي

148

غدير بنت فهد بن نغموش احلريب

أخصائي نفسي

149

غدير بنت نافع بن صلفيق الشمري

أخصائي نفسي

150

فادية بنت عيسى بن حسن زربطان

أخصائي نفسي

151

فاطمه بنت ابراهيم بن سعود العبودي

أخصائي نفسي

152

فاطمه بنت سويلم بن ناصر القحطاين

أخصائي نفسي

153

فاطمه بنت عبدالعزيز بن صاحل احملسن

أخصائي نفسي

154

فوزيه بنت عبداحلميد بن عبدامللك ابراهيم

أخصائي نفسي

155

كرميه بنت سهو بن حازم املطريي

أخصائي نفسي

156

لطيفة بنت عبدهللا بن سعود البليهد

أخصائي نفسي

157

لطيفه بنت فهد بن ناصر املناع

أخصائي نفسي

158

لطيفه بنت فواز بن حممد الشبانات

أخصائي نفسي

159

ملياء بنت ضيدان بن صاحل احلريب

أخصائي نفسي

160

ملياء بنت فهد بن راشد القحطاين

أخصائي نفسي

| 250

خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية الرتبية

م
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161

ملياء بنت حممد بن سعد اليحىي

أخصائي نفسي

162

ليلى بنت سعيد بن مبارك حالص عبيدي القحطاين

أخصائي نفسي

163

ليلى بنت علي بن ماضي الربيعان

أخصائي نفسي

164

مرام بنت سلطان بن مطرف بن مطرف

أخصائي نفسي

165

مرام بنت عبدالرمحن بن ناصر اجلمعان

أخصائي نفسي

166

مروه بنت عبدالرمحن بن حممد القثامي

أخصائي نفسي

167

مرمي بنت ابراهيم بن عبدالرمحن الفهدي

أخصائي نفسي

168

مرمي بنت خالد بن عبدالعزيز املهباش

أخصائي نفسي

169

مالك بنت حممد بن عبدهللا بن سيف

أخصائي نفسي

170

منال بنت ابراهيم بن عبدالرمحن امللحم

أخصائي نفسي

171

مناهل بنت عبدالعزيز بن علي املديفر

أخصائي نفسي

172

مىن بنت عوض بن محد القوزي

أخصائي نفسي

173

منريه بنت خالد بن عبدالرمحن املدمييغ

أخصائي نفسي

174

منريه بنت عبدهللا بن هليل املطريي

أخصائي نفسي

175

منريه بنت حممد بن عجالن العجالن

أخصائي نفسي

176

مها بنت عبدالرمحن بن سامل السويح

أخصائي نفسي

177

موضي بنت علي بن عمر اخلراشي

أخصائي نفسي

178

جنالء بنت عبدهللا بن منصور كريري

أخصائي نفسي

179

جنود بنت مبارك بن عبدهللا ال جاسر

أخصائي نفسي

180

ندى بنت عبدهللا بن علي احلميضي

أخصائي نفسي
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181

نسيبة عبدالغين العمراين

أخصائي نفسي

182

هنله بنت عبدهللا بن فرحان العتييب

أخصائي نفسي

183

هنى بنت عبدالعزيز بن عثمان ابا حسني

أخصائي نفسي

184

نورة بنت ابراهيم بن محد السلمان

أخصائي نفسي

185

نورة بنت سعد بن حممد بن جربين

أخصائي نفسي

186

نوره بنت خالد بن حممد عبدهللا العبيدي

أخصائي نفسي

187

نوره بنت سعد بن هاشم اهلاشم

أخصائي نفسي

188

نوره بنت عائض بن مسرع الغامدي

أخصائي نفسي

189

نوره بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن سجاء

أخصائي نفسي

190

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد الكثريي

أخصائي نفسي

191

نوره بنت عبدالعزيز بن صاحل السماري

أخصائي نفسي

192

نوره بنت هويدي بن بداح السهلي

أخصائي نفسي

193

نوره ت بنت حممد بن عبداحملسن السيف

أخصائي نفسي

194

نوف بنت امحد بن عبدالرمحن الغنيمان

أخصائي نفسي

195

نوف بنت سعد بن عبدهللا شفلوت

أخصائي نفسي

196

نوف بنت سلطان بن ناصر بن جابر

أخصائي نفسي

197

نوف بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العنقري

أخصائي نفسي

198

نوف بنت عبدهللا بن حممد التومي

أخصائي نفسي

199

نوف بنت مسفر بن عبدهللا الدوسري

أخصائي نفسي

200

نوف بنت مسلط بن ضاوي البقمي

أخصائي نفسي
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201

نوف بنت ناصر بن ابراهيم املبدل

أخصائي نفسي

202

هاله بنت ابراهيم بن عبدهللا اخلضري

أخصائي نفسي

203

هبه بنت حممد بن حسن خياط

أخصائي نفسي

204

هتون بنت عبدهللا بن علي اجلباره

أخصائي نفسي

205

هتون بنت حممد بن سعد اخلالدي

أخصائي نفسي

206

هدى غازي مفضي العنزي

أخصائي نفسي

207

هديل بنت خالد بن عبد هللا اهلباد

أخصائي نفسي

208

هديل بنت عبدالعزيز بن علي الزيد

أخصائي نفسي

209

هال بنت جهز بن مفرس العتييب

أخصائي نفسي

210

هال بنت حممد بن سعد االمحري

أخصائي نفسي

211

هوازن بنت عبدالعزيز بن عبدهللا عمران

أخصائي نفسي

212

هيا بنت حممد بن ابراهيم العصفور

أخصائي نفسي

213

هيفاء بنت خالد بن عبدهللا بن باز

أخصائي نفسي

214

هيفاء بنت عبدالرمحن بن ابراهيم الرباهيم

أخصائي نفسي

215

هيفاء بنت علي بن صاحل الدهيمان

أخصائي نفسي

216

هيفاء بنت حممد بن عبدهللا بن طالب

أخصائي نفسي

217

وجدان بنت عبدهللا بن سعد الدوخى

أخصائي نفسي

218

وداد بنت حممد بن زايد العسريي

أخصائي نفسي

219

وشيله بنت جابر بن حيي هرويب

أخصائي نفسي

220

وضحى بنت مصلح بن ناصر العتييب

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم

221

وفاء بنت ابراهيم بن عثمان العبيد

أخصائي نفسي

222

وفاء بنت سعد بن ربيع الشمري

أخصائي نفسي

223

وفاء بنت علي بن مشاري اهلزاين

أخصائي نفسي

224

وفاء حسن صاحل النصري

أخصائي نفسي

225

ابتهال بنت عبداللطيف بن ابراهيم العون

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

226

ابرار بنت سعد بن عوضه األمحري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

227

احالم بنت فاحل بن امحد الثقفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

228

احالم بنت حممد بن محد الرميح

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

229

اروى بنت ابراهيم بن عبدالرمحن ابابطني

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

230

اروى بنت زارب بن علي ال مزهر القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

231

اروى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا التميمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

232

أريج بنت فهيد بن عبدهللا النفيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

233

امساء بنت ذياب بن حممد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

234

امساء بنت حممد بن عبدهللا السهلي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

235

افنان بنت سعيد بن حممد مشهور

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

236

افنان بنت صاحل بن حممد اجلاسر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

237

أفنان بنت حممد بن راشد الرفاعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

238

افنان بنت حممد بن ناصر العبيد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

239

االء بنت جارهللا بن صاحل آل جارهللا الغامدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

240

آالء بنت سعود بن ناصر العمر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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التخصص

االسم

241

آالء بنت عبدالرمحن بن علي العواجي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

242

االء بنت عبدهللا بن حممد النايل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

243

آالء بنت حممد بن عبدالقادر اهلديان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

244

اجلوهره بنت حممد بن عبدالعزيز الشنيفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

245

العنود بنت سند بن ناصر القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

246

العنود بنت عبدالرمحن بن علي الربيعان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

247

العنود بنت عبدهللا بن سليمان السيارى

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

248

اهلنوف بنت حممد بن عليان االسود

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

249

اجماد بنت حممد بن عبدالرمحن احلقباين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

250

أجماد بنت حممد بن عيسى اخلثران

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

251

اجماد بنت منيع بن حشيم املطريي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

252

امل فرحان عوض القاسم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

253

امل بنت علي بن سعيد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

254

امل بنت حممد بن ابراهيم سليمان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

255

بدور بنت سعود بن عبدهللا النفيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

256

بشرى بنت عمر بن حممد العفيصان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

257

هتاين بنت ابراهيم بن عبدهللا العجال ن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

258

هتاين بنت عوضه بن سعيد البيشي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

259

جواهر بنت عبدهللا بن ابراهيم الزهريي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

260

جواهر بنت عبدهللا بن مرتك العجمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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261

حصه بنت ناصر بن عبدالعزيز املطلق

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

262

خلود بنت حسن بن حممد العثمان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

263

دالل بنت حممد بن عبدالعزيز الفريح

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

264

دميه بنت عبدهللا بن سعد احلسيين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

265

دميه بنت عبدهللا بن مشاري اهلزاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

266

رمحه بنت عبدهللا بن مرضي الغامدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

267

رفيف بنت سيف بن ناصر القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

268

رقيه بنت سعد بن حسني السهلي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

269

رنا بنت حممد بن مهدي البقمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

270

روان بنت أمحد بن حممد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

271

روان بنت عبدالكرمي بن عبدالرمحن الفائز

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

272

رمي بنت مسري بن فرحان بن بشري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

273

رمي بنت فرحان بن محد احلباىب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

274

رمي بنت ملفي بن سعدون الشمري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

275

رمي ت بنت سعود بن محد مقبل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

276

زهره بنت علي بن حسني الصبياين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

277

سارة بنت خالد بن سعد ال عجيان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

278

سارة بنت حممد بن ابراهيم الشايقي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

279

ساره بنت عبدهللا بن ناصر بن براك

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

280

ساره بنت فهد بن عبدهللا البشري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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281

سجى بنت حممد بن عبدالرمحن الشعالن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

282

سوزان بنت فهد بن صاحل الصنيدح

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

283

شروق بنت سعد بن علي القرين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

284

شيخه بنت بطي بن ابراهيم ال صفيان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

285

صباح بنت عبدالرمحن بن امحد بن عبدالوهاب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

286

عائشة بنت مجعان بن سعيد الشهراين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

287

عبري بنت ابراهيم بن زيد دهيش

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

288

عبري بنت صاحل بن ابراهيم املالك

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

289

عبري بنت عبدالرمحن بن حممد العتيق

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

290

عفاف بنت سليمان بن حممد االصقه

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

291

فاتن بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن العواد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

292

فاطمه بنت عبدهللا بن ابراهيم القريشي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

293

ملياء بنت حممد بن ابراهيم املانع

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

294

ملياء بنت حممد بن عبدهللا الدخيل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

295

ماريه بنت صاحل بن علي الدهيش الشمري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

296

مدى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العوشن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

297

مزنة بنت سعد بن عائض الشلوي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

298

مشاعل بنت حممد بن عبدهللا العطيوي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

299

مضاوي بنت غايل بن عايد العنزي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

300

مضاوي بنت ماجد بن سجدي الدويش

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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301

مالك بنت سعد بن حممد اخلالد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

302

مالك بنت حممد بن عبدهللا الذواد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

303

مىن بنت أمحد بن حممد الشريف

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

304

مىن بنت ناصر بن سعود الثنيان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

305

منرية بنت سعد بن راشد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

306

منرية بنت حممد بن منصور اجلريس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

307

منريه بنت ابراهيم بن سعود العمران

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

308

منريه بنت عائد بن حممد البقمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

309

منريه بنت عبدالرزاق بن ناصر الدعيجي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

310

منريه بنت يوسف بن صاحل السيار

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

311

مها بنت حممد بن عبدهللا العشبان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

312

موضي بنت حممد بن عليان االسود

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

313

مي بنت احلسن بن حممد ابوطالب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

314

ميعاد بنت حممد بن عبدهللا الذواد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

315

جند بنت فهد بن حممد الركبان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

316

جنالء بنت عبدالعزيز بن حممد آل فريان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

317

جنود بنت محد بن راشد التمامي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

318

ندى بنت صاحل بن سعد احملمود

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

319

ندى بنت عبدهللا بن صاحل الشمراخ

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

320

ندى بنت عبدهللا بن ظافر الشهري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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321

هنى بنت ذياب بن حممد احلنفري القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

322

هنى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العيدان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

323

نور بنت صنهات بن بدر العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

324

نوره بنت امحد بن صاحل املزيين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

325

نوره بنت بدر بن معجب القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

326

نوره بنت سعد بن فهد العجالن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

327

نوره بنت سيف بن سعيد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

328

نوره بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احلسني

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

329

نوره بنت فهد بن سهلي العجمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

330

نوره بنت مبارك بن عبيد السبيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

331

نوره بنت حممد بن زيد ال ظافر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

332

نوره بنت ناصر بن علي القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

333

نوف بنت ابراهيم بن عبدهللا بن تومي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

334

نوف بنت سلمان بن حممد الشهري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

335

نوف بنت حممد بن جطلي العجمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

336

نوف بنت حممد بن عبدالعزيز الناجم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

337

نوف بنت حممد بن عمر املطريي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

338

نوف بنت مسفر بن فهد اهلاجري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

339

هاجر عبدالرمحن حممد الفقيه

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

340

هديل بنت أمحد بن سليمان الرويلي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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االسم

341

هند بنت سعد بن عبدالرمحن بن دحيم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

342

هنوف بنت خالد بن عبدالرمحن املهنا

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

343

هوياء بنت علي بن سامل ابوثنني

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

344

هياء بنت عبدهللا بن ابراهيم العبودي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

345

هياء بنت متعب بن سند العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

346

هيفاء بنت سامل بن صاحل اليامي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

347

هيفاء بنت عبدالعزيز بن حممد البواردي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

348

هيفاء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الغازي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

349

هيله بنت عبداحملسن بن عبدالرمحن الرعوجي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

350

وجدان بنت فهد بن محد العليان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

351

وجدان بنت حممد بن ابراهيم الشماسي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

352

وجدان بنت ناصر بن حممد العبداللطيف

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

353

ومسية بنت فهد بن فارس الشويه

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

354

وعد بنت علي بن جابر العاصمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

355

هتاين بنت غرامه بن عايض االمسري

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

356

خلود بنت حممد بن زيد آل معدي

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

357

رحاب بنت عبدالرمحن بن حممد الرصيص

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

358

رشا بنت مجال بن عبدالعزيز الشرهان

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

359

غاده بنت عبدالعزيز بن امحد الضبيب

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

360

فاطمه بنت حممد بن عبدهللا الصعيدي

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية
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361

نوره بنت محد بن حممد اهلزاع

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

362

نوره بنت زكي بن مرزوق السلطان

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

363

نوره بنت وليد بن خالد السعدون

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

364

ابتسام بنت حممد بن عايض القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

365

اشواق بنت غازي بن حممد احلريب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

366

االء بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز النفجان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

367

آالء عبدهللا سامل خمري

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

368

العنود بنت عبدالعزيز بن ناصر العبدهللا

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

369

اجماد بنت حسني بن حممد الغامدي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

370

بشاير بنت عبدالرمحن بن حممد العمار

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

371

حصه بنت خالد بن سعد هديان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

372

خلود بنت حممد بن حسني البيشي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

373

دانه بنت حممد بن فهاد السبيعي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

374

دالل ناصر مطر علي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

375

رحاب بنت ابراهيم بن سعد عتيان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

376

رحاب بنت عبدالرمحن بن عبدهللا اخلليفه

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

377

رحاب بنت ماجد بن محد الدوسري

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

378

رغد بنت عبدالعزيز بن فهد الصبيحي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

379

رقية بنت فهد بن عبدهللا بن صقر

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

380

سارة حممد حيي بابكر

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي
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381

ساره بنت حممد بن حسني الدريس

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

382

شهد بنت عبداالله بن حسني آل الشيخ

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

383

صيته بنت عبدهللا بن حمسن القريوي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

384

طيبه بنت عبداهلادي بن عميش العتييب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

385

غفران بنت درويش بن علي عقيلي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

386

يف بنت علي بن حممد ال سلمان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

387

ملياء بنت حسان بن فيصل العتييب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

388

مرمي بنت شقران بن مقعد الشيباين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

389

مالك بنت حسن بن أمحد الزهراين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

390

منرية بنت راشد بن عبدهللا الروضان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

391

منريه بنت عبيد بن عايض املطريي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

392

مها بنت ابراهيم بن صاحل األبراهيم

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

393

مها بنت سلمان بن مقنع الزهراين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

394

مها بنت وليد بن ناصر بن مخيس

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

395

موضي بنت فهد بن حممد القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

396

هنى بنت حممد بن عبدهللا اجللبان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

397

نورة بنت تركي بن امرتك السبيعي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

398

نوره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الشايع

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

399

نوره بنت شجاع بن عطاهللا املطريي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

400

نوف بنت فهد بن سعد اجلويعي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي
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401

هديل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املاضي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

402

هياء بنت ثنيان بن ناصر الثنيان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

403

وداد بنت دخيل بن عبدهللا اجلديد

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

404

وعد بنت فهد بن حممد نويصر

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

405

والء بنت حممد بن عبدالرمحن الدرييب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

406

يامسني بنت عبدالعزيز بن حممد العقيل

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

407

ابتهال بنت ابراهيم بن عبدهللا الصيخان

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

408

ابرار بنت عبدهللا بن عيد املساعد

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

409

اروى بنت حممد بن سليمان اليوسف

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

410

اريج بنت حممد بن ناصر األ مسري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

411

افنان بنت خالد بن صاحل املسبحي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

412

اجلوهره بنت حممد بن فهد بن سلمه

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

413

اهلنوف بنت عبداحملسن بن عثمان الشبانات

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

414

اماين بنت مسفر بن حممد البشر

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

415

أمل بنت علي بن مرزوق العنزي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

416

بدريه بنت علي بن عبدهللا اخلرمي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

417

بشاير بنت تركي بن عبدالعزيز البصيالن

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

418

بشائر بنت حيي بن ابراهيم اليحي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

419

حنان بنت صاحل بن عبدهللا الصاحلى

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

420

خلود بنت عبدهللا بن سيف السيف

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم
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م

التخصص
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421

خلود بنت حممد بن عوض املخلفي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

422

دانية بنت صاحل بن علي اجلديعي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

423

دالل بنت سعيد بن حممد الشهري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

424

دمية بنت ناصر بن عبدهللا السهلي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

425

رمي بنت احلميدي بن حممد الزامل

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

426

رمي بنت ناصر بن مدرهم العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

427

شيخه بنت زيد بن حممد العثمان

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

428

عبري بنت علي بن حممد احلريشي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

429

لطيفه بنت عبدالرمحن بن ناصر الرتكي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

430

منار بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلميد

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

431

مها بنت عبدالعزيز بن حممد الفايز

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

432

ميسم بنت صاحل بن حسن العريين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

433

ندى بنت امحد بن سليمان التوجيري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

434

ندى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا القريشي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

435

نورة بنت سلمان بن عبدالعزيز اجلاسر

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

436

نوره بنت عبدهللا بن حممد السهلي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

437

نوره بنت حممد بن عبدهللا الربكه

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

438

نوره بنت نغيمش بن حممد احلقباين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

439

هاجر بنت محزة بن علي احلمزة

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

440

هال بنت أمحد بن حممد اخلزرج

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم
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441

هال بنت ناصر بن عبدهللا السهلي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

442

هيفاء بنت عبدالرمحن بن محود املوسى

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

443

هيفاء بنت مبارك بن حالص القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

444

وجدان بنت فهد بن عبدهللا الراجح

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

445

وداد بنت نايف بن مزعل العنزي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

446

ابرار بنت عبدالغين بن امحد الغامدي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

447

أثري بنت حممد بن جابر الشهراين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

448

احالم بنت رابح بن ابوبكر بن داود حممن

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

449

اديبه بنت هزاع بن سعد اهلزاع

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

450

افنان بنت فايز بن سعيد الدوسري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

451

امل بنت مهل بن حمارب املطريي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

452

اميان بنت سعد بن شارع الشمري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

453

اميان بنت سليمان بن فهد العريين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

454

بدريه بنت غالب بن جباد القحطاين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

455

خلود بنت على بن حممد القحطاين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

456

ذكرى بنت حممد بن عبدالرمحن احلوشان

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

457

رمي بنت مسفر بن حممد آل وذيح

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

458

ساره بنت عبدالسالم بن عبدهللا السليمان

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

459

ساره بنت فهد بن حممد القعود

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

460

مسيه بنت عبداحملسن بن عبدهللا العجالن

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد
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461

شهره بنت عبداخلالق بن امحد آل عمر الغامدي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

462

شوق بنت خالد بن عبد هللا اجلربوع

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

463

مرام بنت قبالن بن عبدهللا القحطاين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

464

منريه بنت محد بن عبدالعزيز بن منيع

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

465

نسامي خليفة ابراهيم املقهوي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

466

نسرين بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الشبانات

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

467

هنال بنت عبد هللا بن حممد العتيق

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

468

نوال بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

469

نوره بنت سعيد بن سعد االمحري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

470

نوره بنت يوسف بن ابراهيم اجلندل

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

471

نوف بنت ناصر بن صاحل املسلماين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

472

هاجر بنت حممد بن محد احلمود

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

473

هدى بنت عويض بن رجاء احلريب

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

474

هند بنت حممد بن عمر العتني

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

475

هيفا بنت خالد بن بركه احلريب

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

476

هيفاء بنت ابراهيم بن عبدالرمحن احلامد

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

477

وجدان بنت عبدهللا بن ناصر املريس

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

478

وصايف بنت عواد بن عبدهللا الطواله الشمري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد
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م

التخصص

االسم

1

بيان بنت مبارك بن سعدون العتييب

تربية فنية

2

دالل بنت محود بن ابراهيم احلمزة

تربية فنية

3

رميا بنت فهد بن عبدهللا بن سامل

تربية فنية

4

لطيفة بنت عبداحملسن بن عمر ال حممود

تربية فنية

5

ملياء بنت خالد بن عبدهللا الشبانه

تربية فنية

6

منار بنت امحد بن حممد الرشيد

تربية فنية

7

منال بنت عوضه بن علي العمريي الشهري

تربية فنية

8

مي بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن يوسف

تربية فنية

9

وضحى بنت عبدهللا بن حممد العريفي

تربية فنية

10

اماين بنت ناصر بن عبيد العتييب

دراسات اسالمية  -عقيدة

11

اميان بنت حممد بن متعب الصعييب

دراسات اسالمية  -عقيدة

12

ريناد بنت حممد بن عبدالرمحن سالمه

دراسات اسالمية  -عقيدة

13

ساره بنت بدر بن سليمان الضوحيي

دراسات اسالمية  -عقيدة

14

ساره بنت فهد بن عبدالرمحن املطرود

دراسات اسالمية  -عقيدة

15

معايل بنت حممد بن عبداللة احلريب

دراسات اسالمية  -عقيدة

16

نوره بنت عبدالرمحن بن حممد العيسى

دراسات اسالمية  -عقيدة

17

أروى بنت ابراهيم بن فهد سليمان بن عبيد

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

18

أمساء بنت خالد بن عبدالرمحن الشلهوب

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

19

اضواء بنت سعد بن حممد السيف

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

20

االء بنت حممد بن حسني الناخيب

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله
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م

التخصص
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21

اماين قاسم حاكم القومياين

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

22

أجماد بنت عوين بن شالح خلف السلمي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

23

بثينه بنت فيصل بن عبدالعزيز اليوسف

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

24

هتاين بنت سلمان بن سعد رزن املهلكي املطريي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

25

حصه بنت فهد بن امحد بن سنان

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

26

حنان بنت ابراهيم بن عبدهللا الشثري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

27

رؤى بنت عبدالكرمي بن فهد الزكري

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

28

شروق بنت عبدالرمحن بن عطاهللا الفرهود

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

29

لطيفة بنت زيد بن صاحل املانع

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

30

مروه بنت حممد بن عثمان اجللعود

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

31

مىن بنت سعد بن فهيد القرين

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

32

ندى بنت ناصر بن سعيد القحطاين

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

33

نوال بنت عيد بن عبدهللا القريشي السبيعي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

34

نوره بنت ناصر بن حممد اليوسف

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

35

نوف بنت غازي بن رباح املهلكي املطريي

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

36

نوف بنت ناصر بن معباد القحطاين

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

37

وجدان بنت مبارك بن عبدهللا ال راشد

دراسات اسالمية  -فقه وأصوله

38

ابرار بنت فهد بن سعود العجالن

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

39

اثري بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبيد

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

40

بدريه بنت سعد بن حممد الشيباىن

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث
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م

التخصص

االسم

41

جوزه بنت طلق بن حسني الشيباين

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

42

مسريه بنت حممد بن مشريف حدادي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

43

شهره بنت محود بن عبدهللا الشهري

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

44

فاطمة بنت امحد بن علي بن سالمي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

45

فاطمة بنت عبدالرمحن بن علي العضيل الغامدي

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

46

لطيفه بنت عبدالعزيز بن حممد العيسى

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

47

مرمي بنت سليمان بن موسى العمري

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

48

منريه بنت سعد بن عيضه العدواين

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

49

نورة بنت سعد بن عبدالكرمي الصعب

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

50

نوره بنت صاحل بن زيد اهلريش

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

51

هاجر بنت علي بن محد القعيد

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

52

هيا بنت علي بن حممد بن جرب

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

53

هياء بنت خالد بن عبدالعزيز الدخيل

دراسات اسالمية  -تفسري وحديث

54

ابتسام عبدهللا سعيد اجلابري

أخصائي نفسي

55

ابرار بنت ثامر بن صاحل طيسان املالكي

أخصائي نفسي

56

أروى بنت سعود بن عبدالعزيز اهلوميل

أخصائي نفسي

57

اروى صاحل سعيد باوزير

أخصائي نفسي

58

امساء بنت حممد بن راشد الغامدي

أخصائي نفسي

59

امساء بنت حممد بن فاضل العمري

أخصائي نفسي

60

أغاريد بنت عبدهللا بن ابراهيم الغامن

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم

61

االء بنت عبداللطيف بن سعيد العمودي

أخصائي نفسي

62

البندري بنت امحد بن حممد اليزيد

أخصائي نفسي

63

البندري بنت سليمان بن براهيم املقبل

أخصائي نفسي

64

اجلوهرة بنت صاحل بن حممد الوقيان

أخصائي نفسي

65

اجلوهره بنت محد بن براهيم الشنيفي

أخصائي نفسي

66

اجلوهره بنت محد بن عبدالرمحن النجاشي

أخصائي نفسي

67

اجلوهره بنت ناصر بن فهد شقران

أخصائي نفسي

68

العنود بنت حممد بن سليمان آل ثنيان

أخصائي نفسي

69

اهلنوف بنت سلمان بن مبارك الدوسري

أخصائي نفسي

70

اهلنوف بنت عبدهللا بن سعود اهلزاين

أخصائي نفسي

71

اهلنوف بنت علي بن صاحل العواد

أخصائي نفسي

72

اهلنوف بنت فهد بن حممد احلامت

أخصائي نفسي

73

امال بنت حممد بن سامل العمري

أخصائي نفسي

74

اجماد بنت عبد احلميد بن عبدهللا اهلوساوي

أخصائي نفسي

75

امل بنت عبدالعزيز بن علي العقالء

أخصائي نفسي

76

امل بنت عبيد بن عيسى احلريب

أخصائي نفسي

77

آمنه بنت راشد بن مرشد احلريب

أخصائي نفسي

78

آمنه بنت عيسى بن حممد عقيلي

أخصائي نفسي

79

امرية بنت حممد بن عبدالرمحن السويلم

أخصائي نفسي

80

أمريه بنت حممد بن بن عبدالرمحن اجلربين

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم

81

امريه بنت معجب بن حممد القحطاين

أخصائي نفسي

82

انفال بنت عبدالعزيز بن حممد املزيد

أخصائي نفسي

83

ايالف بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلديثي

أخصائي نفسي

84

اميان بنت حممد بن حسن شراحيلي

أخصائي نفسي

85

بدور بنت جابر بن جربان العليلي املالكي

أخصائي نفسي

86

بسمه بنت سعد بن عبدالعزيز الشايب

أخصائي نفسي

87

بشائر بنت فنيطل بن باجح العنزي

أخصائي نفسي

88

بيان بنت عبداللطيف بن عبدهللا الدريهم

أخصائي نفسي

89

متام بنت زيد بن علي املنقور

أخصائي نفسي

90

هتاين بنت عواد بن شطي العنزي

أخصائي نفسي

91

مجانة عبداملنعم حممد امحد االبراهيم

أخصائي نفسي

92

حصه بنت هادي بن محد الشهراين

أخصائي نفسي

93

حنان بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن احلميد

أخصائي نفسي

94

حياه عبدهللا موسى حممد

أخصائي نفسي

95

خلود بنت سهو بن معضد املطريي

أخصائي نفسي

96

دالل بنت سلطان بن حسن القحطاين

أخصائي نفسي

97

دالل بنت سليمان بن عبدالعزيز السيارى

أخصائي نفسي

98

دنا بنت سعد بن عبدهللا احلبايب

أخصائي نفسي

99

رواىب بنت صاحل بن حسني العندس

أخصائي نفسي

100

روان بنت حممد بن سليمان اجلدعان

أخصائي نفسي
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101

رميا بنت فياض بن سكيت الرويلي

أخصائي نفسي

102

زهور بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن العمري

أخصائي نفسي

103

سارة بنت بندر بن عبدهللا ال سعود

أخصائي نفسي

104

سارة بنت فرحان بن مبارك القحطاين

أخصائي نفسي

105

سارة بنت فهد بن عبدهللا الربيعة

أخصائي نفسي

106

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز الغنيم

أخصائي نفسي

107

ساره بنت عبدالعزيز بن حممد التويلي

أخصائي نفسي

108

سلطانه بنت دخيل بن ذاكر العصيمي

أخصائي نفسي

109

سلمى بنت فرج بن حاج امساعيل

أخصائي نفسي

110

مساح بنت سعيد بن علي القحطاين

أخصائي نفسي

111

مساح بنت علي بن عبدالرمحن مظفر

أخصائي نفسي

112

مسيه بنت حممد بن عبدالرمحن بن سالمه

أخصائي نفسي

113

سوسن قاسم مصطفى امحد مالح

أخصائي نفسي

114

عفاف بنت مفرح بن محدي احلريب

أخصائي نفسي

115

عهد بنت جابر بن حممد الشهري

أخصائي نفسي

116

عهود بنت خالد بن عبدالعايل العجمي

أخصائي نفسي

117

عهود بنت فهد بن صاحل الشائع

أخصائي نفسي

118

غاليه بنت عطيه بن شبيب السبيعي

أخصائي نفسي

119

غزيه بنت سعد بن هادي القحطاين

أخصائي نفسي

120

فاطمة صاحل حممد فرحان

أخصائي نفسي
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121

فهده بنت حممد بن عجمي مخيس منيخر

أخصائي نفسي

122

آليل بنت أمحد بن حممد الغشيان

أخصائي نفسي

123

لطيفه بنت فهد بن سعد السليمان

أخصائي نفسي

124

ليندا بنت سامل بن جابر الشمراين

أخصائي نفسي

125

جمد بنت محاد بن حممد العمر

أخصائي نفسي

126

مدى بنت مصلح بن سيف التميمي

أخصائي نفسي

127

مرام بنت عبدالرمحن بن ناصر الطحنون

أخصائي نفسي

128

مرام بنت عبدالعزيز بن دخيل هللا الشوقيب املالكي

أخصائي نفسي

129

مرام بنت فهد بن ناصر الشكره

أخصائي نفسي

130

مرمي بنت حجاب بن مسلي العتييب

أخصائي نفسي

131

مستوره بنت ضيف هللا بن بداي احلريب

أخصائي نفسي

132

مسرة بنت رجب بن ابراهيم آل الشكر

أخصائي نفسي

133

مشاعل بنت سعد بن ابراهيم بن جدعان

أخصائي نفسي

134

مشاعل بنت عاطف بن حممد عبداالله

أخصائي نفسي

135

مضاوي بنت حممد بن عبدالعزيز آل شقري

أخصائي نفسي

136

مالك بنت محد بن حجاب آل عاطف القحطاين

أخصائي نفسي

137

منال بنت صاحل بن شديد الوهييب احلريب

أخصائي نفسي

138

منال بنت فهد بن ضيف هللا العتييب

أخصائي نفسي

139

منال بنت هليل بن سند املطريي

أخصائي نفسي

140

مىن بنت حممد بن محد الريس

أخصائي نفسي
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141

منرية بنت بشري بن مناور املطريي

أخصائي نفسي

142

منرية بنت عبدهللا بن عبداحملسن املبدل

أخصائي نفسي

143

منريه بنت فهد بن ابراهيم السلمان

أخصائي نفسي

144

منريه بنت فهد بن ابراهيم بن شليل

أخصائي نفسي

145

مها بنت غازي بن محود العتييب

أخصائي نفسي

146

مي بنت سعد بن سعود القحطاين

أخصائي نفسي

147

ميعاد بنت سعد بن شرار املطريي

أخصائي نفسي

148

ناديه بنت حزام بن حممد القحطاين

أخصائي نفسي

149

جند عبدهللا فيصل العجمي

أخصائي نفسي

150

ندى بنت امحد بن عبد العزيز الدويش

أخصائي نفسي

151

ندى بنت خالد بن امحد املسلم

أخصائي نفسي

152

ندى بنت صاحل بن حممد بن دائل

أخصائي نفسي

153

هناد بنت عبدالرمحن بن علي التميمي

أخصائي نفسي

154

هنى بنت عبداحملسن بن سيف السيف

أخصائي نفسي

155

هنى بنت مسعود بن دخيل الرحيلي

أخصائي نفسي

156

نورا بنت عبدهللا بن طواري النخيل

أخصائي نفسي

157

نورة بنت سعود بن حممد احلويلي

أخصائي نفسي

158

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السهلي

أخصائي نفسي

159

نوره بنت بدران بن موسى احلزاب

أخصائي نفسي

160

نوره بنت حسن بن جاسر البعيجان

أخصائي نفسي
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161

نوره بنت دخيل بن سليمان القضييب

أخصائي نفسي

162

نوره بنت عايد بن عجل املطريي

أخصائي نفسي

163

نوره بنت عبدهللا بن صاحل اخلرجيي

أخصائي نفسي

164

نوره بنت مسفر بن مبارك الكلثم

أخصائي نفسي

165

نوره بنت مطلق بن سفر الشلوي

أخصائي نفسي

166

نوف بنت سعود بن ناصر الناصر

أخصائي نفسي

167

نوف بنت عبدهللا بن زيد احلوشان

أخصائي نفسي

168

هبه بنت حممد بن سليمان النوفل

أخصائي نفسي

169

هدى بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

أخصائي نفسي

170

هال بنت عشري بن صنيتان اهلديب

أخصائي نفسي

171

هنوف بنت محد بن ابراهيم القدير

أخصائي نفسي

172

هنوف بنت دخيل بن متعب الدخيل

أخصائي نفسي

173

هنوف بنت سلطان بن عيسى العمري

أخصائي نفسي

174

هياء بنت فراج بن مطلق الفراج

أخصائي نفسي

175

هياء بنت موسى بن ظافر اخلنافر القحطاين

أخصائي نفسي

176

هيفاء بنت عبدالعزيز بن عساف العساف

أخصائي نفسي

177

هيفاء بنت عبدهللا بن حممد آل كليب

أخصائي نفسي

178

هيلة بنت علي بن فراج الشهري

أخصائي نفسي

179

وسام بنت عبداحملسن بن عبدالرزاق الزكري

أخصائي نفسي

180

وعد بنت سعد بن علي السبيعي

أخصائي نفسي
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181

وفاء بنت خالد بن سليم اليعيش

أخصائي نفسي

182

اثري بنت سعد بن عبدهللا الغرييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

183

احالم بنت حممد بن عبدالرمحن املزروع

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

184

اروى بنت سعيد بن حزام الزهراين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

185

امساء بنت حسن بن عبدهللا االمحري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

186

امساء بنت عبد العزيز بن حممد الدريهم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

187

اسيل بنت غراف بن جعيب العنزي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

188

اشواق بنت صقر بن سعيد القحطاىن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

189

اضواء بنت معيذر بن حمفوظ املعيذر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

190

افنان بنت خالد بن عبدهللا اخلميس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

191

افنان بنت راشد بن مرشد املقبل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

192

افنان بنت فهد بن عبدهللا الشامخ

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

193

أفنان بنت نواف بن ناصر حممد بن دوخي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

194

البندرى بنت طالل بن تركى النفيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

195

اجلوهره بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العزمان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

196

العنود بنت عبداحلميد بن ابراهيم اخليال

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

197

اللولو بنت حممد بن داود اجلرب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

198

اهلنوف بنت منيف بن مناحي القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

199

اهلنوف بنت ناصر بن سعود الثنيان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

200

اماين بنت عبدهللا بن مستور ال فائز القرين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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201

أمتثال بنت نواف بن فواز العنزي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

202

أمل بنت سعيد بن مبارك الدهش

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

203

أمل بنت علي بن حسن املالكي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

204

امل بنت حممد بن عبدهللا العطيوي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

205

انوار بنت نواف بن سيف العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

206

اميان بنت جزاء بن حصيبان العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

207

اميان بنت جويعد بن حممد الدوسري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

208

باشه بنت سفن بن حممد القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

209

بثينه بنت ناصر بن صاحل اخلليف اللحيدان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

210

بدور بنت صاحل بن عبدالرمحن الدحيم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

211

بشاير بنت خالد بن معجب القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

212

تسنيم بنت صاحل بن فهد العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

213

تغريد بنت عقاب بن عايد اجلعفري الشمري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

214

هتاين بنت عواد بن عبدهللا الطواله الشمري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

215

جواهر بنت هادي بن عبدهللا القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

216

جوزه بنت منصور بن مطلق ابوثنني

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

217

حنان بنت بادي بن دميخان العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

218

خلود بنت ناصر بن عبدهللا هويشل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

219

خلود بنت ناصر بن حممد النمله

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

220

دالل بنت صاحل بن فراج احلريب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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221

راما بنت عبدالعزيز بن ابراهيم التميمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

222

رحاب بنت خالد بن عبدالرمحن دريب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

223

رحاب بنت مطلق بن خلف الدغيليب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

224

رزان بنت صاحل بن حممد الوهييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

225

رشا بنت أمحد بن ابراهيم اللحيدان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

226

رغدة بنت دايل بن عبدهللا بن دايل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

227

رندا بنت عبدامللك بن عبدالرمحن العتيق

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

228

رنيم بنت حممد بن خليفه الكنهل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

229

روان بنت خالد بن عبدالعزيز السكيت

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

230

روان بنت زايد بن حممد املطريي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

231

رؤى بنت ناصر بن ابراهيم املبدل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

232

رمي بنت عبدالعزيز بن ناصر اجلرباء

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

233

رمي بنت فهد بن عبدهللا بن نصار

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

234

رمي بنت فواز بن حممد الشبانات

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

235

ريهام بنت عبدالوهاب بن عبدالعزيز العبدالوهاب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

236

ساره بنت خالد بن عبدالرمحن شعيل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

237

ساره بنت خالد بن حممد البليهي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

238

ساره بنت سعد بن حممد العريفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

239

ساره بنت عبدالرمحن بن حممد السدحان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

240

ساره بنت عبداحملسن بن عبدالقادر بن عبدالقادر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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241

ساره بنت عتيق بن راشد الدريهم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

242

ساره بنت حممد بن ابراهيم احلقباين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

243

سجى بنت حممد بن عبدهللا الدوسري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

244

سلطانه بنت ناشي بن ناحي السمريي العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

245

شروق بنت ناصر بن حممد ال مغب السهلي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

246

شفاء بنت خالد بن عبدالعزيز الغصاب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

247

شهد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز ال فريان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

248

شهد بنت حممد بن علي املطلق

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

249

صفيه بنت حممد بن عبدالعزيز الربيدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

250

طرفة بنت عايد بن لباد العنزي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

251

عاليه بنت يوسف بن حممد العقيل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

252

عبري بنت جرب بن علي العنزي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

253

عبري بنت سعود بن امحد الغامدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

254

عبري بنت عبدالرمحن بن حممد محيد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

255

عذراء بنت ناصر بن حممد اخلليوي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

256

عهود بنت محد بن سليمان بن دايل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

257

عهود بنت فهد بن عبدالعزيز البجادي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

258

غادة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز العاصم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

259

غادة بنت توفيق بن امحد حريب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

260

غاده بنت ناصر بن عبدهللا العتبيي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

| 280

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية الرتبية

م

التخصص

االسم

261

غدير بنت فهد بن محد العباس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

262

فاطمة بنت شارع بن مزيد العتييب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

263

فاطمه بنت فايز بن علي األمحدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

264

فداء بنت ابراهيم بن حممد الوابل

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

265

فلوه بنت ابراهيم بن عبدهللا احلميدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

266

لطيفة بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الرويضان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

267

ملى بنت ناصر بن حممد اجلهيمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

268

ملياء بنت عبدالرمحن بن علي ال الشيخ

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

269

مدى بنت عبدهللا بن رحيم احلريب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

270

مرام بنت معدي بن حممد الشهري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

271

مرام بنت وازع بن ذياب القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

272

مرام سامي حممود عيد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

273

مشاعل بنت امحد بن عبدالرمحن اجلريسي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

274

مشاعل بنت حاضر بن سليمان العريفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

275

مشاعل بنت عبدالرمحن بن صاحل اجلديعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

276

مشاعل بنت مرزوق بن عبدهللا العرت

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

277

منار بنت عبدالرمحن بن ابراهيم املقحم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

278

مىن بنت سعد بن حممد بن جويزع

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

279

مىن بنت عبدهللا بن ابراهيم الراشد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

280

منريه بنت عبدهللا بن فالح العريفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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281

مها بنت سلطان بن عبدهللا هدهود

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

282

مها بنت سليمان بن عبدهللا املوينع

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

283

مها بنت عمار معتاد بن عياد اهلجله املطريي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

284

مها بنت فايز بن برجس جريس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

285

مها بنت مشاري بن حممد بن عبدالعزيز ال مقرن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

286

مها بنت ناصر بن عساف العساف

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

287

موضي بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن سلمه

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

288

مي بنت منصور بن حممد الكريديس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

289

ميمونه بنت عبدهللا بن حممد ال خريف

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

290

جنالء بنت سلطان بن عبدالعزيز الشنيفي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

291

جنالء بنت عبدهللا بن ناصر السبيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

292

جنود بنت منصور بن عبدالعزيز املنصور

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

293

ندى بنت محد بن حممد العجمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

294

ندى بنت سلطان بن مشيس احلارثي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

295

ندى بنت علي بن محود الغامدي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

296

نعيمه بنت امحد بن امحد قحم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

297

هنله بنت محاد بن ابراهيم احلماد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

298

نورا بنت حممد بن عبدالكرمي اليحىي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

299

نورة بنت محزة بن علي احلمزة

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

300

نوره بنت محد بن عبدالرمحن السعران

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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301

نوره بنت زامل بن حممد العمر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

302

نوره بنت سعود بن نغيمش احلقباين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

303

نوره بنت صاحل بن حممد اجلريس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

304

نوره بنت عبدالعزيز بن فهد العجمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

305

نوره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن املاجد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

306

نوره بنت عبدهللا بن علي احلمدان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

307

نوره بنت حممد بن صاحل القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

308

نوره بنت حممد بن عبدالرمحن بن عنرب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

309

نوره بنت حممد بن عبدالعزيز السليم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

310

نوره بنت حممد بن عبدهللا السبيعي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

311

نوف بنت سعد بن ذئب القحطاين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

312

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الريس

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

313

نوف بنت علي بن ناصر اجلرباء

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

314

نوف بنت فدغوش بن فهد شويه

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

315

نوف بنت كامل بن عائض القرين

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

316

نوف بنت منصور بن بندر بن شلهوب

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

317

هديل بنت عبدهللا بن سعود عبدهللا اجلاسر

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

318

هند بنت ابراهيم بن صاحل احلديثي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

319

هند بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن شعالن

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

320

هند بنت عبدهللا بن عبداحملسن الفليج

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية
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االسم

321

هند بنت عيد بن عبدالعزيز العيد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

322

هنوف بنت مساعد بن عبدهللا احملياء

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

323

هياء بنت سعد بن محد شامان

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

324

هياء بنت عبداهلادي بن سليمان السريع

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

325

هياء بنت حممد بن ناصر الناجم

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

326

هيفاء بنت عبدهللا بن حبيص النعمي

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

327

هيفاء بنت فارس بن راضي احلمد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

328

هيفاء بنت فهد بن عبداحملسن التوجيري

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

329

هيله بنت عبدهللا بن حممد املسعد

تعليم ماقبل املرحلة االبتدائية

330

أروى بنت محاد بن عبدهللا السعدون

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

331

بثينه بنت حممد بن عبدالعزيز السديس

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

332

رزان بنت منصور بن عبدالعزيز بن دمهش

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

333

رميا بنت حممد بن عبدالرمحن اخلراشي

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

334

ساره امحد سامل باوزير

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

335

شهد بنت صاحل بن عبد هللا املونس

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

336

ضحى بنت عبدالعزيز بن حممد بن صعب

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

337

عهود بنت ابراهيم بن علي احلمدان

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

338

مها بنت عمر بن عبدالعزيز العمر

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

339

ندى بنت خالد بن عبدهللا العيد

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

340

نوال بنت سعد بن حممد الرويتع

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية
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341

نوره بنت راشد بن عبد هللا املواش

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

342

نوف بنت حممد بن عبدهللا اجلالل

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

343

هناء بنت حممد بن سعود السبيعي

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

344

وجدان بنت عبدالعزيز بن صاحل النيف

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

345

وعد بنت فهد بن صاحل اهلزاع

الرتبية اخلاصة  -االعاقة السمعية

346

امساء بنت ابراهيم بن عمر العطيوي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

347

امساء بنت عويضه بن عبدالعايل الشامري العجمي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

348

أشواق بنت بدر بن معيض املطريي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

349

افنان بنت سلطان بن حممد الطويل

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

350

االء بنت زيد بن سعد التميمي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

351

العنود بنت عبدالرمحن بن عبدالرمحن بن فايز

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

352

اهلنوف بنت شيحان بن سعيد الزهراين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

353

بشائر بنت حممد بن سليمان السيف

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

354

جواهر بنت حممد بن عايض احلميداين القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

355

حصة بنت صقر بن مشيوط البقمي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

356

حصه بنت عبداحملسن بن حممد القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

357

حصه بنت حممد بن امحد الدريهم

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

358

حصه بنت حممد بن علي اليحيا

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

359

خواطر بنت حممد بن مرتك القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

360

روان بنت عبدهللا بن حممد الشثري

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي
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361

روان بنت علي بن محد املغامس

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

362

ساره بنت عبدالعزيز بن سعد احلسني

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

363

ساره بنت حممد بن عبدهللا العجمي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

364

ساره بنت منصور بن امحد احليان

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

365

شريفه بنت حممد بن حمارب السويد

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

366

شعاع بنت حممد بن عبدالرمحن الدوسري

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

367

شهد بنت فهد بن عبد هللا الرشيد

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

368

غاده بنت عبدالرمحن بن عبدهللا آل صاحل

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

369

فاتن بنت خالد بن سعد الصاحل

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

370

فاطمه بنت خالد بن فهد اليحىي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

371

فلوه بنت تركي بن سجدي الدعجاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

372

جمد بنت سعود بن راشد التميمي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

373

مرمي بنت متعب بن سند العتييب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

374

مرمي بنت مهنا بن هالل مغامس السعدون

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

375

منال بنت فهد بن عبدهللا املاضي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

376

منريه بنت احلميدي بن سلطان الثبييت

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

377

مي بنت صقر بن عويض املطريي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

378

مي بنت مرضي بن نايل الفدغاين العنزي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

379

ندى بنت حامد بن ابراهيم احلامد

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

380

نوره بنت عبدهللا بن هادي القحطاين

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي
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381

نوره بنت عصام بن بداح اهلدمول

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

382

نوره بنت نائف بن عقاب احلربدي العتييب

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

383

هيا بنت ناصر بن عبدالعزيز الرتيكي

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

384

هيفاء بنت سيف بن سعد السيف

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

385

هيفاء بنت علي بن حممد جارهللا

الرتبية اخلاصة  -التخلف العقلي

386

اثري بنت محد بن عبدهللا النفجان

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

387

أروى بنت فايز بن عبدهللا الشهري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

388

امساء بنت زيد بن راشد اهلزاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

389

امساء بنت ضائم بن امحد احلازمي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

390

امساء بنت طالل بن غزاي العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

391

اشواق بنت سلطان بن حسن القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

392

اشواق بنت عبدهللا بن فهد ال فردان القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

393

افنان بنت امحد بن عبدالعزيز الصفيان

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

394

افنان بنت خالد بن عبدالرمحن العمار

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

395

افنان بنت عبدالعزيز بن حممد املهناء

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

396

اجلوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن تومي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

397

امل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السنيدي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

398

أوراد بنت محود بن قبال نامي العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

399

ايالف بنت ابراهيم بن عبدالعزيز اجلديعي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

400

هتاين بنت شبيب بن عثمان العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم
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م

التخصص

االسم

401

هتاين بنت حممد بن امحد ال الدبش القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

402

جوهره بنت حممد بن سعيد ال معيض االمحري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

403

دمي بنت ابراهيم بن حممد الدويش

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

404

دميا نضال سلمان الدحدوح

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

405

رنا بنت حيىي بن حممد آل شويل القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

406

رمي بنت نادر بن مسفر الدوسري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

407

رميا بنت حممد بن موسى ال امساعيل

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

408

سارة بنت علي بن منصور الرتكي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

409

ساره بنت سعود بن حممد العريفي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

410

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا احلميضي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

411

ساره بنت فهد بن عبدالعزيز الفارس

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

412

سلمى بنت صاحل بن حممد احلجي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

413

شاهره بنت حسني بن علي آل مصلح القحطاين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

414

شاهه بنت مفرج بن عبيد السبيعي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

415

شهد بنت عبداحلميد بن عبدهللا الفرجيي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

416

ضحى بنت امحد بن عبدالرمحن القاضي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

417

غاده بنت عبدالعزيز بن سعد القعيد

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

418

غدي بنت عبدالرمحن بن حيياء املنيع

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

419

غنيمه بنت حممد بن سعد الراجح العنقري

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

420

فاطمه بنت عبدهللا بن ابراهيم آل خريف

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم
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م

التخصص

االسم

421

كرميه بنت مخيس بن مجعان احلساين املالكي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

422

لولوه بنت حممد بن عبدالعزيز بن عتيق

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

423

مرادي بنت حمسن بن حيي زبر

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

424

مرمي بنت عايض بن موسى الكثريي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

425

مرمي بنت مبارك بن عبدهللا الشهراين

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

426

مشاعل بنت ثواب بن جنا احلارثي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

427

منال بنت عبدالعزيز بن حممد اجلعيثن

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

428

منتهى بنت عبدالكرمي بن عبدهللا السليمي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

429

منرية بنت عبدالعزيز بن حممد بن عبيد

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

430

جنوى بنت محاد بن حجاج احلريب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

431

ندى بنت منشط بن فهد اجملامعه السبيعي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

432

نوال بنت حممد بن نوار العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

433

نورة بنت سلطان بن مطلق العتييب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

434

نوره بنت سلطان بن علي العيسى

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

435

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الريس

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

436

نوف بنت عبدهللا بن مبارك بن ابراهيم املبارك

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

437

نوف بنت حممد بن ناصر العوهلي

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

438

هال بنت عبدالعزيز بن حممد بن لبده

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

439

يارا بنت عبدالرمحن بن حيياء املنيع

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم

440

يامسني بنت ابراهيم بن حممد احلريب

الرتبية اخلاصة  -صعوبات التعلم
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التخصص

االسم

441

اروى بنت أمحد بن عبدهللا الزومان

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

442

اروى بنت سعود بن ابراهيم الربغش

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

443

اروى بنت سعيد بن مبارك التوجيري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

444

العنود بنت حممد بن عبدهللا السياري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

445

اهلنوف بنت عبدالرمحن بن حممد احملرج

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

446

اجماد بنت عبدهللا بن ابراهيم الصميت

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

447

اجماد بنت علي بن عبدالعزيز الزامل

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

448

اهنار بنت فهد بن راشد الربيع

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

449

بدور بنت سعد بن حممد اجلنيدل

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

450

هتاين بنت سعيد بن عبد هللا العاصمي املالكي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

451

مجانه بنت حمفوظ بن حممد باطريف

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

452

مجيله بنت مزيد بن عويض املشرايف املطريي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

453

جواهر بنت حممد بن عبدهللا القرين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

454

حصه بنت خالد بن حممد النخيالن

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

455

رزان بنت حممد بن راشد العاصمي القحطاين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

456

زينب بنت عبدالرزاق بن سليمان احلميد

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

457

ساره عبدهللا علي بن حمفوظ

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

458

مسيه بنت سعود بن فيصل التومي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

459

شهد بنت حممد بن عبد العزيز بن حمارب

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

460

شيمه بنت نايف بن عائض البقمي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد
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م

التخصص

االسم

461

عبري بنت محود بن عايض النفيعي العتييب

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

462

عبري بنت حممد بن ابراهيم السبيت

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

463

عهود بنت حممد بن عبدالعزيز بن ثويين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

464

فاطمه بنت حيي بن حسني اجلابري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

465

لوجني بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن الذايدي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

466

مرمي بنت قبالن بن فالح املطريي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

467

ندى بنت سليمان بن صاحل الربيش

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

468

ندى بنت فاحل بن علي الشلوي

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

469

نوف بنت عبدالعزيز بن حممد الزامل

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

470

وعد بنت حممد بن ناصر القحطاين

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

471

يامسني مطلق صاحل الصقري

الرتبية اخلاصة  -االضطرابات السلوكية والتوحد

| 291

كلية احلقوق والعلوم السياسية
خرجيات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1435/1434ه

| 292

خرجيات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1435/1434هـ ~ كلية احلقوق والعلوم السياسية

م

االسم

التخصص

1

آالء بنت خالد بن علي السالمه

احلقوق

2

جنالء بنت حممد بن مشبب القحطاين

احلقوق
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م

االسم

التخصص

1

ابتهال بنت عبدالرمحن بن حممد احلمودي

احلقوق

2

اريج بنت حسني بن امحد باجنيد

احلقوق

3

اسيل بنت عبدالعزيز بن صاحل احلسون

احلقوق

4

أسيل بنت علي بن ابراهيم العواد

احلقوق

5

آالء بنت سعد بن سليمان بن عجالن

احلقوق

6

االء بنت عبدهللا بن راجح الدوسري

احلقوق

7

اجلوهرة بنت احلميدي بن محود املطريي

احلقوق

8

العنود بنت جزاع بن محد السبيعي

احلقوق

9

العنود بنت عساف بن سيف العساف

احلقوق

10

العنود بنت حممد بن عبدالعزيز السديس

احلقوق

11

اجماد بنت عبدالرمحن بن عمر بن حسني

احلقوق

12

امل بنت مجال بن صاحل املضيان

احلقوق

13

انتصار بنت عاقل بن ملحق املطريى

احلقوق

14

اهنار بنت علي بن عبدهللا العفاري

احلقوق

15

بدور بنت مطلق بن قبالن العتييب

احلقوق

16

بسمه بنت سعد بن علي اهلزاين

احلقوق

17

بشاير بنت عبدهللا بن سعد السماري

احلقوق

18

بشرى بنت حممد بن عبدهللا القرين

احلقوق

19

بيان بنت عبدهللا بن سعد العيد

احلقوق

20

بيان بنت منصور بن فخري اجلهين

احلقوق
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م

االسم

التخصص

21

تغريد بنت ابراهيم بن سعيد القحطاين

احلقوق

22

مجانه بنت سليمان بن سعد احلميد

احلقوق

23

جواهر بنت عبدالعزيز بن سعد السويد

احلقوق

24

جود بنت عادل بن عبدالرمحن الذكري

احلقوق

25

خلود بنت خالد بن حممد السليم

احلقوق

26

دانه بنت عبدهللا بن صاحل احلديثي

احلقوق

27

دعاء بنت نبيل بن عبدالرزاق الدايل

احلقوق

28

دالل بنت سعود بن عبدالعزيز الدعيج

احلقوق

29

دميا بنت فهد بن حممد السبيعي

احلقوق

30

ذكرى بنت حممد بن عبدهللا القرين

احلقوق

31

رسيس بنت منصور بن عجمي منيخر

احلقوق

32

رنيم بنت حممد بن عبدالرمحن اجلماز

احلقوق

33

روان بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املديهيم

احلقوق

34

روان بنت عبدالعزيز بن حممد السديس

احلقوق

35

رمي بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الصقر

احلقوق

36

رمي بنت حممد بن سعود اخلمشي

احلقوق

37

ساره بنت مجيل بن حممد امليمان

احلقوق

38

ساره بنت خالد بن حممد املطريي

احلقوق

39

ساره بنت صاحل بن خالد اهلدلق

احلقوق

40

ساره بنت عبداحلكيم بن اسعد بابنجي

احلقوق
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م

االسم

التخصص

41

ساره بنت عبداحملسن بن حممد العبيد

احلقوق

42

سلمى بنت علي بن أمحد مبشر عسريي

احلقوق

43

مسر بنت امحد بن حنش الغامدي

احلقوق

44

مسر بنت سعد بن عبدالعزيز الرضيان

احلقوق

45

مسر بنت عادل بن طالب العديلي

احلقوق

46

مسيه بنت أمحد بن عبدهللا باوزير

احلقوق

47

سناء بنت عبداللطيف بن عبدالرمحن االمحد

احلقوق

48

سهى بنت امحد بن عبدهللا الفنتوخ

احلقوق

49

شهد بنت متعب بن التهامي العنزي

احلقوق

50

صفا بنت مسري بن حممود عنتيت

احلقوق

51

طيبه بنت عبدهللا بن أمحد احلسن

احلقوق

52

عاليه بنت سعد بن خلف القثامي

احلقوق

53

عبري بنت سعود بن عبدالرمحن العريين

احلقوق

54

علياء بنت صاحل بن ناصر السالمه

احلقوق

55

غاده بنت سامل بن مجعه عوض

احلقوق

56

غاده بنت صاحل بن سكيت السكيت

احلقوق

57

غدي بنت عوض بن على املويس

احلقوق

58

فاتن بنت مرسال بن هليل العنزي

احلقوق

59

فاطمه بنت حممد بن ابراهيم التميمي

احلقوق

60

فاطمه بنت مرزوق بن عبدهللا العتييب

احلقوق
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م

االسم

التخصص

61

فلوه بنت صاحل بن عبدهللا ابااخليل

احلقوق

62

فهده بنت عبدالرمحن بن ابراهيم بن غنام

احلقوق

63

لطيفه بنت عبدالعزيز بن حممد اللهيم

احلقوق

64

ملى بنت سعد بن سالمه املزروع

احلقوق

65

ملى بنت عبدالرمحن بن ناصر احملمود

احلقوق

66

ملى بنت عبدهللا بن حممد العليان

احلقوق

67

ملى بنت حممد بن سلمان بن سحيم

احلقوق

68

ملياء بنت خالد بن ناصر عجيان

احلقوق

69

مروه عثمان عبدالكرمي شبري

احلقوق

70

مروه بنت ذياب بن حممد اجلشعم

احلقوق

71

مرمي بنت عايد بن عجل املطريي

احلقوق

72

مشاعل بنت سليمان بن حممد البازعي

احلقوق

73

مشاعل بنت هالل بن هليل الشلوي

احلقوق

74

مضاوي بنت عبدهللا بن عبدالرمحن النقيدان

احلقوق

75

منار بنت ابراهيم بن مجعان اجلمعان

احلقوق

76

منال بنت عبدهللا بن عبدالرمحن بن مغيصيب

احلقوق

77

منال بنت حممد بن ابراهيم االحيدب

احلقوق

78

مناهل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العلي

احلقوق

79

منرية بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اللحيدان

احلقوق

80

منريه بنت سلمان بن محد القريين

احلقوق
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م

االسم

التخصص

81

منريه بنت عبدهللا بن ناصر الثنيان

احلقوق

82

منريه بنت فهد بن رشيد العبودي

احلقوق

83

منريه بنت مبارك بن هذال القحطاين

احلقوق

84

موضي بنت خليل بن ابراهيم العتيق

احلقوق

85

موضي بنت سعد بن فريح الشمري

احلقوق

86

جند بنت عبدالعزيز بن عبدالكرمي العيسى

احلقوق

87

جنود بنت عبدالعزيز بن رميان الرميان

احلقوق

88

جنود بنت منري بن سعيد البقمي

احلقوق

89

ندى بنت حممد بن عبدهللا احلمد

احلقوق

90

هنى بنت صاحل بن يوسف احلامد

احلقوق

91

هنى بنت عايض بن سعيد املالكي

احلقوق

92

نوال بنت عبدهللا بن سامل الشهري

احلقوق

93

نوال بنت مازن بن سليمان اجلبهان

احلقوق

94

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز العنيز

احلقوق

95

نوره بنت سعود بن عبدهللا بن طالب

احلقوق

96

نوره بنت سعيد بن عبدهللا املالكي

احلقوق

97

نوره بنت عبدالرمحن بن حممد عسكر

احلقوق

98

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الضعيان

احلقوق

99

نوره بنت حممد بن عبدالعزيز العريفي

احلقوق

100

نوره بنت حممد بن عبدهللا الرداس

احلقوق
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م

االسم

التخصص

101

نوره بنت وليد بن متعب الرشيد

احلقوق

102

نوف بنت سعود بن حممد العجل الشمري

احلقوق

103

نوف بنت عيسى بن حممد بن عيسى

احلقوق

104

نوف بنت حممد بن محد اجلوهر

احلقوق

105

نوف بنت حممد بن عبدالعزيز أبوحيمد

احلقوق

106

نوف بنت حممد بن ناصر العياف

احلقوق

107

هاجر بنت فهد بن عيسى العباد

احلقوق

108

هاجر بنت حممد بن مقحم املقحم

احلقوق

109

هتيف بنت علي بن فهد السويس

احلقوق

110

هدى بنت محد بن عبدهللا مخيس

احلقوق

111

هال بنت سعد بن حممد املغريب

احلقوق

112

هال بنت عبدهللا بن زيد العسكر

احلقوق

113

هناء بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احلمودي

احلقوق

114

هنادي بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املسعود

احلقوق

115

هند بنت سعد بن وراد العتييب

احلقوق

116

ورود بنت فهد بن فراج الفراج

احلقوق

117

وئام بنت سعيد بن عبدهللا دبيس

احلقوق
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م

االسم

التخصص

1

ابرار بنت عبدالوهاب بن حممد الشريف

احلقوق

2

امساء بنت محود بن عقيل الطريفي

احلقوق

3

البندري بنت على بن فواز التميمي

احلقوق

4

اجلوهره بنت عبدهللا بن حسن احلراجني

احلقوق

5

العنود بنت سعود بن ثعلي القحطاين

احلقوق

6

العنود بنت عبدهللا بن سعد بن حممود

احلقوق

7

اهلنوف بنت محود بن حممد العتييب

احلقوق

8

اميان بنت شويش بن عبدهللا الشويش

احلقوق

9

بثينه بنت عبدهللا بن مبارك الزايد

احلقوق

10

بثينه بنت حممد بن باتل الباتلي

احلقوق

11

بلسم بنت عمار بن حممد القحطاين

احلقوق

12

هتاين بنت عبدهللا بن مبارك الزايد

احلقوق

13

حصه بنت حممد بن ذياب القحطاين

احلقوق

14

حنان بنت حممد بن عبدالرمحن بن مرزوق

احلقوق

15

دارين بنت سامي بن عبدالعزيز اللهيم

احلقوق

16

دعاء بنت فراج بن علي العقالء

احلقوق

17

دالل بنت ابراهيم بن عواد احلريب

احلقوق

18

دميه بنت فهيد بن سامل بن راجح ال شامر العجمي

احلقوق

19

رىب بنت سليمان بن حممد اهلاجري

احلقوق

20

رزان بنت عبدالعزيز بن صاحل الدسيماين

احلقوق
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م

االسم

التخصص

21

رغد بنت عبدهللا بن حممد الضيدان

احلقوق

22

رغد بنت حممد بن عبدهللا الطويرقي

احلقوق

23

روان بنت سليمان بن قاسم الفيفي

احلقوق

24

رميا بنت علي بن حممد القحطاين

احلقوق

25

زينه بنت علي بن حممد القرين

احلقوق

26

سارة بنت صاحل بن ابراهيم امليمان

احلقوق

27

ساره بنت سعد بن محد الزومان

احلقوق

28

ساره بنت سليمان بن علي الدخيل

احلقوق

29

ساره بنت عبداالله بن علي السبعان

احلقوق

30

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العجالن

احلقوق

31

ساره بنت عبدهللا بن عبدالعزيز احلمود

احلقوق

32

ساره بنت غنيم بن فيصل ابوثنني

احلقوق

33

سلمى بنت سعد بن عبدالعزيز السماري

احلقوق

34

سلمى بنت فرحان بن عبدالرمحن السدره

احلقوق

35

مساء بنت عبدالرمحن بن عمر احلمدان

احلقوق

36

سناء بنت عبدهللا بن عبدالكرمي املقيطيب

احلقوق

37

شادن بنت عبدالعزيز بن حممد بن سيف

احلقوق

38

شاهه بنت فهد بن عبدهللا هديب

احلقوق

39

شذى بنت عبدالرمحن بن حممد اخلليفه

احلقوق

40

صفاء بنت علي بن سلمان ال مانع

احلقوق
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م

االسم

التخصص

41

عبري بنت خالد بن علي النخيش

احلقوق

42

عنود بنت حممد بن عبداحملسن العصيمي

احلقوق

43

عهود بنت سويلم بن رباح احلارثي

احلقوق

44

عهود بنت حممد بن معيتق املطريي

احلقوق

45

غاده بنت عبدهللا بن سعود العجاجى

احلقوق

46

غاده بنت فهد بن عمر الغبيين

احلقوق

47

غاده بنت هاشم بن غريب املنصور

احلقوق

48

غالية بنت عبدالرمحن بن حممد جعيدان

احلقوق

49

غيدا بنت عبدالكرمي بن امحد القصري

احلقوق

50

فاطمة بنت عبدهللا بن امحد الغامدي

احلقوق

51

فاطمة بنت حممد بن سعيد النهدي

احلقوق

52

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اجلطيلي

احلقوق

53

فاطمه بنت مشعان بن مصلح املطريي

احلقوق

54

فرح بنت صاحل بن ابراهيم الليالء

احلقوق

55

فهدة بنت عبداالله بن فيصل ال سعود

احلقوق

56

لطيفه بنت يوسف بن حممد السبيعي

احلقوق

57

مليا بنت حممد بن ناصر احلايف

احلقوق

58

لينا بنت عبداللطيف بن عبدهللا توخته

احلقوق

59

مرام بنت عبدهللا بن سعود احلريب

احلقوق

60

مرام بنت عبيد بن فاحل ابو جراح ابو ثنني

احلقوق
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م

االسم

التخصص

61

مشاعل بنت سلطان بن جريد اجلريد

احلقوق

62

مشاعل بنت حممد بن عبدهللا بن ريس

احلقوق

63

مضاوي بنت حممد بن ابراهيم بن صليهم

احلقوق

64

منريه بنت سلطان بن كليب السبيعي

احلقوق

65

منريه بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز الدريهم

احلقوق

66

منريه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العمر

احلقوق

67

منريه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الغثرب

احلقوق

68

منريه بنت عبدالرمحن بن حممد اهلديان

احلقوق

69

منريه بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلمدان

احلقوق

70

مها بنت مجال بن حممد الغشيان

احلقوق

71

موضي بنت يوسف بن عبدالرزاق املديهيم

احلقوق

72

هنال بنت عبدهللا بن حممد اخلزمي

احلقوق

73

نورة بنت عبدهللا بن نافع املطريي

احلقوق

74

نوره بنت ابراهيم بن عبدهللا العجاجي

احلقوق

75

نوره بنت صاحل بن عبدالعزيز الغدير

احلقوق

76

نوره بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الغنام

احلقوق

77

نوره بنت حممد بن هاشم اهلاشم

احلقوق

78

نوف بنت سلمان بن عبدهللا البوري

احلقوق

79

نوف بنت عيسى بن عبدهللا آل بنيان

احلقوق

80

هبه بنت علي بن براهيم ابوشريع

احلقوق
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م

االسم

التخصص

81

هديل بنت حسني بن عثمان سندي

احلقوق

82

هند بنت عبدالرمحن بن محد الثواب

احلقوق

83

هند بنت فهد بن ابراهيم االمحد

احلقوق

84

هياء بنت عبدالرمحن بن مهناء الشرهان

احلقوق

85

هياء بنت حممد بن عبدهللا التوجيري

احلقوق

86

هيفاء بنت عبدهللا بن راجح البقمي

احلقوق

87

هيفاء بنت حممد بن علي اخلضري

احلقوق

88

وداد بنت مربد بن محريان العنزي

احلقوق

89

وعد بنت عبدهللا بن خليفه املرشد

احلقوق

90

والء بنت صاحل بن ابراهيم السالمه

احلقوق

91

يارا بنت سعود بن عبدالعزيز آل عنزان

احلقوق
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م

التخصص

االسم

1

لينا بنت عدنان بن عبدهللا بكر

دكتور صيدلة

2

نوف بنت ناصر بن عبدهللا الراجحي

دكتور صيدلة
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م

االسم

التخصص

1

ابرار بنت حممود بن ابراهيم عبداجلواد

علوم صيدلية

2

اقدار بنت زعل بن سعد الرويلي

علوم صيدلية

3

آية كامل حامد جاد علي

علوم صيدلية

4

بتول غسان علم الدين زيدان

علوم صيدلية

5

حصه بنت سلطان بن مبارك القحطاين

علوم صيدلية

6

دعاء بنت عبداحلكيم بن معاويه ابواجلدائل

علوم صيدلية

7

رميا بنت خالد بن حممد العيسى

علوم صيدلية

8

سالفه أمحد خريات احلسب

علوم صيدلية

9

سلمى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السلمان

علوم صيدلية

10

شهد امحد رمضان ابراهيم

علوم صيدلية

11

شيخه بنت منصور بن عبدالعزيز شربين

علوم صيدلية

12

عبري بنت فرح بن حممد احلريب

علوم صيدلية

13

علياء عاطف حممد مجعه

علوم صيدلية

14

فاطمه بنت حسن بن حممد الصماين

علوم صيدلية

15

مالك بنت عبدالرحيم بن سعيد الغامدي

علوم صيدلية

16

مىن بنت ناصر بن على بن عنزان

علوم صيدلية

17

موضي بنت فهد بن سليمان العقيلي

علوم صيدلية

18

جنوى بنت قطنان بن هليل العتييب

علوم صيدلية

19

ندى بنت حممد بن ابراهيم املطرودي

علوم صيدلية

20

نوره بنت محد بن سعد املقري

علوم صيدلية
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م

االسم

التخصص

21

نوره بنت صاحل بن حممد اخلشان

علوم صيدلية

22

نوره بنت عبدالرزاق بن زبني العنزي

علوم صيدلية

23

نوف بنت عايد بن خلف العنزي

علوم صيدلية

24

هبة سليمان امحد الرباك

علوم صيدلية

25

هبه بنت امحد بن ابن سعيد الزهراين

علوم صيدلية

26

هديل بنت عبداحلكيم بن عبداحملسن ابابطني

علوم صيدلية

27

وجدان بنت ابراهيم بن عبدهللا العريض

علوم صيدلية

28

وسن بنت سامي بن عبدالعزيز بن شلهوب

علوم صيدلية

29

وعد بنت علي بن امحد الطيار

علوم صيدلية

30

والء بنت ياسني بن ابوبكر العدين

علوم صيدلية

31

رنيم احلسني حممد سعيد سامل

دكتور صيدلة

32

روان احلسني حممد سعيد سامل

دكتور صيدلة
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م

االسم

التخصص

1

شعاع بنت زيد بن هليل نزال السبيعي العنزي

صيدلة عام

2

أثري بنت حممد بن ابراهيم احلمود

علوم صيدلية

3

أثري بنت نعيم بن حممد حكمي

علوم صيدلية

4

اسيل بنت منصور بن عبدهللا بن حمارب

علوم صيدلية

5

االء بنت أسعد بن حممد عسريي

علوم صيدلية

6

البتول بنت عبدالرمحن بن حممد بن عجالن

علوم صيدلية

7

اجلازي بنت حممد بن عجمي منيخر

علوم صيدلية

8

اجلوهره بنت عبداالله بن عبداحملسن ابابطني

علوم صيدلية

9

أماين بنت زبن بن عيد العتييب

علوم صيدلية

10

اجماد بنت عبدهللا بن سعيد بين علي

علوم صيدلية

11

امل بنت صاحل بن محد البلوى

علوم صيدلية

12

مجانه بنت حممد بن علي الشهري

علوم صيدلية

13

خلود بنت فيصل بن ناصر احلارثي

علوم صيدلية

14

دانه بنت عامر بن عبدالعزيز الربيعه

علوم صيدلية

15

رهام بنت منصور بن عبدهللا بن هزاع

علوم صيدلية

16

روان بنت عبدالعزيز بن سليمان املقبل

علوم صيدلية

17

رمي بنت عبدالغين بن ابراهيم اخلضري

علوم صيدلية

18

ساره بنت فائز بن راشد الدوسري

علوم صيدلية

19

مسر بنت سعد بن جزاء العتييب

علوم صيدلية

20

شهد خالد عبدالوهاب امحد

علوم صيدلية
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م

االسم

التخصص

21

شيخه بنت يوسف بن عبداحملسن الدخيل

علوم صيدلية

22

ضياء بنت مناور بن جاعف العنزي

علوم صيدلية

23

عائشه بنت حممد بن علي القحطاين

علوم صيدلية

24

عبري بنت فهد بن حممد الطويل

علوم صيدلية

25

ملى بنت عبداحملسن بن عبدهللا الشدي

علوم صيدلية

26

ليايل بنت حممد بن بريك الكثريي

علوم صيدلية

27

ليلى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا السليماين

علوم صيدلية

28

ليلى بنت فيصل بن صاحل املزيرعي

علوم صيدلية

29

لينه بنت أظهر بن ضياء السيد

علوم صيدلية

30

مرام بنت فهد بن حممد بن شعيل

علوم صيدلية

31

مها بنت فهد بن مونس العنزي

علوم صيدلية

32

ندى بنت عيظه بن سعيد بن خماشن

علوم صيدلية

33

نوف بنت امحد بن حممد السامل

علوم صيدلية

34

هديل عمر عبداللطيف حسن نصار

علوم صيدلية

35

هيا بنت علي بن عبدهللا اجلديعي

علوم صيدلية

36

هياء بنت امحد بن عبدالعزيز الشربي

علوم صيدلية

37

وجدان بنت عاشور بن عبدالرحيم الغامدي

علوم صيدلية

38

اسراء حممد ابراهيم حسن

دكتور صيدلة

39

أمساء بنت علي بن مطر الزهراين

دكتور صيدلة

40

البتول بنت حممد بن صاحل املشاري

دكتور صيدلة

| 314

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية الصيدلة

م

االسم

التخصص

41

العنود بنت امحد بن صاحل العيد

دكتور صيدلة

42

بشاير بنت حممد بن سليمان الصوينع

دكتور صيدلة

43

رزان بنت حممد بن عبدالرمحن الغنيم

دكتور صيدلة

44

رفيف حممد امحد عقل

دكتور صيدلة

45

رقيه بنت سعد بن دخيل العتييب

دكتور صيدلة

46

روان بنت علي بن عبدالرمحن الشهري

دكتور صيدلة

47

رمي الصادق عبدهللا عثمان

دكتور صيدلة

48

ساره بنت خالد بن حممد العبدالسالم

دكتور صيدلة

49

ساره بنت دجني بن بداح السهلي

دكتور صيدلة

50

عبري بنت عبيد بن رباح احلريب

دكتور صيدلة

51

لطيفه بنت راشد بن سعد الدليمي

دكتور صيدلة

52

ليلى بنت محيد بن امحد آل أمان

دكتور صيدلة

53

مرام بنت مسعود بن فرج العتييب

دكتور صيدلة

54

مرمي بنت حممد بن راشد الفقيه

دكتور صيدلة

55

مشاعل بنت علي بن ابراهيم الربيشي

دكتور صيدلة

56

مها بنت سعدون بن عبدهللا السعدون

دكتور صيدلة

57

ندى بنت حممد بن عبدهللا السحيباين

دكتور صيدلة

58

ندى بنت معجب بن خالد احلريب

دكتور صيدلة

59

هبه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشايع

دكتور صيدلة

60

هناء بنت عبدهللا بن عبداللطيف آل الشيخ

دكتور صيدلة
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م

االسم

التخصص

61

هناء عمر منصور امحد

دكتور صيدلة

62

هياء بنت خالد بن حممد املشاري

دكتور صيدلة

63

وعد بنت مسفر بن صاحل الغامدي

دكتور صيدلة

64

يامسني امحد ابراهيم الشعراوي

دكتور صيدلة
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م

االسم

1

سلطانه عوض حممد امحد

فيزياء

2

فايزة بنت حيىي بن عايض الشهراين

فيزياء

3

منريه بنت زيد بن سعد الدغيم

فيزياء

4

نورة بنت عبدهللا بن حممد البليهي

فيزياء
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م

االسم

التخصص

1

اضواء بنت ناجي بن حممد اجلهين

املسار التطبيقي

2

آالء بنت عبدالعزيز بن حممد املسيحل

املسار التطبيقي

3

اماين بنت علي بن عيسى معيدي

املسار التطبيقي

4

امة الرمحن فهد حيىي الوكيل

املسار التطبيقي

5

خلود بنت امحد بن صاحل الغامدي

املسار التطبيقي

6

ذكرى بنت عبدهللا بن حممد مديل الرحيلي

املسار التطبيقي

7

ساره بنت سعد بن عبدالرمحن اجلليفي

املسار التطبيقي

8

الما بنت عبدالعزيز بن راشد التميمي

املسار التطبيقي

9

نوف بنت ناصر بن مخيس خليفي

املسار التطبيقي

10

ابرار بنت فوزان بن علي الفوزان

املسار العام

11

اثري بنت عبدهللا بن حممد الضوحيي

املسار العام

12

أفنان بنت سعد بن متيم آل عنيزان

املسار العام

13

امال بنت سعد بن حممد املطريي

املسار العام

14

اجماد بنت عبدهللا بن غديف العنزي

املسار العام

15

أمريه بنت سعد بن طلق العتييب

املسار العام

16

انتصار بنت عويض بن نوار الشالحي املطريي

املسار العام

17

اميان علي محود النهمي

املسار العام

18

اميان بنت خالد بن صاحل العبيد

املسار العام

19

بامسه بنت حممد بن صاحل البسام

املسار العام

20

بسمه بنت عايض بن سلمان العمري

املسار العام
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م

االسم

التخصص

21

تقى بنت حامت بن صنيتان العتييب

املسار العام

22

هتاين بنت سعود بن جراب احلبايب

املسار العام

23

حنان بنت سعيد بن علي الزهراين

املسار العام

24

رغد بنت راشد بن سامل الزهراين

املسار العام

25

رغده بنت عثمان بن عبدالعزيز احلقيل

املسار العام

26

روان بنت سعيد بن مشرف العمري

املسار العام

27

روان بنت حممد بن سليمان الشعالن

املسار العام

28

روال بنت سليمان بن عبدالعزيز التوجيري

املسار العام

29

رمي عدنان حممد علي سعيد

املسار العام

30

زينه بنت زاهر بن امحد الشهري

املسار العام

31

ساره بنت زكي بن حممد البهكلي

املسار العام

32

ساره بنت فهد بن حممد الشريف

املسار العام

33

سهام بنت سعد بن سعيد االمسري

املسار العام

34

شقراء بنت ناصر بن علي اليامي

املسار العام

35

غزوى بنت مسفر بن مفرح العتييب

املسار العام

36

فاطمه سامل حممد اخلليفي

املسار العام

37

فوز صاحل عبدهلل العفي

املسار العام

38

مدى بنت محد بن نوار الشيباين

املسار العام

39

مرام بنت نواف بن راشد العرجاين

املسار العام

40

منال بنت ناصر بن حممد العنزي

املسار العام
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م

االسم

التخصص

41

مىن حممود حممد حممود

املسار العام

42

مىن بنت حممد بن مشهور العنزي

املسار العام

43

مها بنت صاحل بن ناصر بن فضل

املسار العام

44

موضي بنت صاحل بن سليمان العبيد

املسار العام

45

جنود بنت حسن بن عبدهللا املهنا

املسار العام

46

جنود بنت منصور بن ناصر احلسينان

املسار العام

47

ندى بنت عثمان بن مصطفى الشهري

املسار العام

48

هنى بنت علي بن علي الزهراين

املسار العام

49

هديل صاحل عمر العويين

املسار العام

50

هند بنت سعد بن علي املسعود

املسار العام

51

هند بنت هنار بن مسري العنزي

املسار العام

52

أمساء بنت عبدالرمحن بن عبدهللا بن حسني

رياضيات

53

افنان سامل ساملني حسان

رياضيات

54

آالء بنت حممد بن حسن الزهراين

رياضيات

55

هتاين محود عبدالعزيز الصالحي

رياضيات

56

مجيلة عبدالواحد شايف احلمريي

رياضيات

57

دالل بنت موهق بن عايض املطريي

رياضيات

58

دالل عرفان عمر حور

رياضيات

59

رمي بنت عوض بن خضران احلريب

رياضيات

60

ساره بنت أمحد بن حممد بن حزمي

رياضيات
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م

االسم

التخصص

61

فاطمه بنت على بن سعيد الشهري

رياضيات

62

مروه امساعيل حممد حسان

رياضيات

63

مسعده بنت حسن بن عايض الشهري

رياضيات

64

منرية بنت عبدهللا بن علي أبو سعيد

رياضيات

65

مي بنت ابراهيم بن مبارك الدوسري

رياضيات

66

هنال حممد جعفر العويين

رياضيات

67

نور عبدهللا عوض بن طالب

رياضيات

68

نوف بنت صويان بن مرداس الدوسري

رياضيات

69

هناء بنت عبدالوهاب بن سعيد القحطاين

رياضيات

70

هيفاء بنت اجلوير بن حممد الدوسري

رياضيات

71

اريج علي سعيد بامحيد

فيزياء

72

االء امحد حممد الدعيس

فيزياء

73

خلود بنت منصور بن سعد االمسري

فيزياء

74

ساره سعيد صاحل باعيشره

فيزياء

75

ساره بنت منصور بن ابراهيم املزروع

فيزياء

76

شعيع بنت وصيل بن رجيان الروقي

فيزياء

77

فاطمة بنت جابر بن أمحد عسريي

فيزياء

78

فاطمه بنت عبدهللا بن مطلق بن عوضه

فيزياء

79

لطيفه بنت سامل بن طويل العبدالعزيز

فيزياء

80

مرمي بنت عواضه بن مسفر الدوسري

فيزياء
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م

االسم

التخصص

81

مىن بنت سعد بن ناصر الضوحيي

فيزياء

82

نسرين بنت امحد بن عجالن الشهري

فيزياء

83

نوره بنت حممد بن سعيد الزهراين

فيزياء

84

هدى صاحل امحد باوزير

فيزياء

85

هال بنت تركي بن نزال العنزي

فيزياء

86

أبرار بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السريع

كيمياء

87

اثري حممد حيىي علي الوريف

كيمياء

88

اريج ابوبكر عبدهللا باوزير

كيمياء

89

اميان صاحل عبدهللا بن جبري

كيمياء

90

بتول بنت فيصل بن عبدالرمحن القميزي

كيمياء

91

بدور بنت ضيف هللا بن عواض املطريي

كيمياء

92

دالل عبدالرحيم سعيد عبدهللا

كيمياء

93

روان بنت عبدهللا بن جعفر اجلعفر

كيمياء

94

رمي بنت عبدالعزيز بن محد الغامن

كيمياء

95

ساميه بنت عبدالسالم بن راشد اخلميس

كيمياء

96

شهد بنت سعيد بن مهدي القحطاين

كيمياء

97

غدير بنت تركى بن راشد املطريي

كيمياء

98

فاديه بنت خالد بن موسى احلريب

كيمياء

99

فاطمه سليمان سعيد النهدي

كيمياء

100

مشاعل يسلم سامل بن ماضي

كيمياء
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م

االسم

التخصص

101

منال امحد ذياب العامر

كيمياء

102

نوف بنت عبدالرمحن بن سعيد ال مريع

كيمياء

103

هدى بنت عبدالرؤوف بن أمحد بديوي

كيمياء

104

هنادي بنت حممد بن عمر العلوي الشمري

كيمياء

105

وفاء بنت عتيق هللا بن محيد السلمي

كيمياء

106

أشواق بنت سلمان بن حممد الشهري

كيمياء حيوية

107

اشواق بنت عبدهللا بن علي القرين

كيمياء حيوية

108

العنود بنت ناصر بن هالل املطريي

كيمياء حيوية

109

اجماد عبدهللا سامل بن عون

كيمياء حيوية

110

أمنه بنت ناصر بن حسني الدوسري

كيمياء حيوية

111

بسمه بنت على بن مرزوق الزهراىن

كيمياء حيوية

112

دالل بنت عبدهللا بن عبدهللا القحطاين

كيمياء حيوية

113

روان بنت طالل بن زايد النمري

كيمياء حيوية

114

روان بنت عبدالرمحن بن حممد العامر

كيمياء حيوية

115

ساره بنت سعيد بن راشد القحطاين

كيمياء حيوية

116

ساره بنت ناصر بن حممد اخلزمي

كيمياء حيوية

117

سلوى عبدهللا عبدالباري عبدالرب

كيمياء حيوية

118

سهام بنت عبدالرمحن بن سليمان الصبحي

كيمياء حيوية

119

شيخه بنت نياف بن مرزوق املطريي

كيمياء حيوية

120

طرفه بنت سعد بن صاحل دوس

كيمياء حيوية
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121

فايزه بنت راشد بن مسفر العتييب

كيمياء حيوية

122

منريه بنت حممد بن عبدالرمحن السعود

كيمياء حيوية

123

ندى بنت ناصر بن خالد السبيعي

كيمياء حيوية

124

ندى بنت هذال بن مبارك القحطاين

كيمياء حيوية

125

نورا بنت علي بن عبدالقادر احلامدي

كيمياء حيوية

126

نوره بنت فهد بن مشاري الراشد

كيمياء حيوية

127

نوف بنت ابراهيم بن حممد السلمان

كيمياء حيوية

128

هال بنت عبدالعزيز بن حممد الورثان

كيمياء حيوية

129

هند علي صاحل النجار

كيمياء حيوية

130

هنوف بنت عبدهللا بن مسفر القحطاين

كيمياء حيوية

131

هيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن اهلويدي

كيمياء حيوية

132

اديبة صاحل حيىي سعيد

نبات

133

أماين بنت ناصر بن حممد الدوسري

نبات

134

حياة بنت سعيد بن بركه املطريي

نبات

135

ريداء بنت خالد بن عبدهللا الشويش

نبات

136

ساره بنت سليمان بن عبدالعزيز العنرب

نبات

137

ساره بنت حممد بن عبدالوهاب العبدالكرمي

نبات

138

ساره بنت ناصر بن فاحل القحطاين

نبات

139

مسيه ياسني امحد حممد

نبات

140

عنود بنت متعب بن حممد الشمري

نبات
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141

عهود بنت عبدهللا بن صاحل احلريب

نبات

142

مليس بنت ثنيان بن سعيد العتييب

نبات

143

مرمي بنت عطيه بن محيد احلارثي

نبات

144

مرمي بنت حممد بن ابراهيم عبدهللا العاصم

نبات

145

مالك بنت عمر بن جباد الدلبحي

نبات

146

منرية بنت خالد بن حممد القناعي

نبات

147

هديل بنت عبدهللا بن فاحل العتييب

نبات

148

هياء بنت حممد بن سعد احلمدان

نبات
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1

ابتسام سعيد عامر الصيعري

املسار التطبيقي

2

أبرار بنت ابراهيم بن محيد اجلميعه

املسار التطبيقي

3

أشواق بنت دهيس بن عبيد البشري احلريب

املسار التطبيقي

4

اماين مبارك مخيس باتيس

املسار التطبيقي

5

بيان بنت صاحل بن سعيد العمري

املسار التطبيقي

6

تغريد بنت عبيد بن داثان البدراين احلريب

املسار التطبيقي

7

خدجيه بنت حممد بن صاحل الطويرقي

املسار التطبيقي

8

رنا بنت زايد بن حممد الزايد

املسار التطبيقي

9

سحر بنت سعيد بن عمر باطويل

املسار التطبيقي

10

شذى بنت خالد بن حممد احلميد

املسار التطبيقي

11

شوق بنت بندر بن عبدالرمحن القميزي

املسار التطبيقي

12

شوق بنت مؤيد بن عبدهللا العمرييين

املسار التطبيقي

13

عبري بنت سعد بن حزام الدوسري

املسار التطبيقي

14

عهود بنت حممد بن عباس الدغيليب

املسار التطبيقي

15

غيداء بنت هشام بن عبدالرمحن املؤمن

املسار التطبيقي

16

لطيفه بنت دخيل بن عبدهللا املسعود

املسار التطبيقي

17

لينا بنت سليمان بن رشيد احمللسي

املسار التطبيقي

18

ملوك امحد عبدهللا الصايف

املسار التطبيقي

19

مىن بنت علي بن عبدهللا العود

املسار التطبيقي

20

منريه بنت معجب بن حممد آل معجب آل حيىي الشريف

املسار التطبيقي
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21

منريه بنت منصور بن عبدالعزيز اجلبايل

املسار التطبيقي

22

ندى بنت فياض بن ظاهر احلريب

املسار التطبيقي

23

نور حممد عبدالقادر العيدروس

املسار التطبيقي

24

هاجر بنت سعيد بن مسفر آل نسيم القحطاين

املسار التطبيقي

25

وجدان بنت تركي بن سجدى الدعجاين

املسار التطبيقي

26

وداد يسلم امحد شحبل

املسار التطبيقي

27

والء بنت فالح بن شديد ال سعد القحطاين

املسار التطبيقي

28

ابرار بنت مدباس بن عبدهللا املوركي البقمي

املسار العام

29

اروى بنت حممد بن صاحل النفيسه

املسار العام

30

اسراء بنت خالد بن ابراهيم السحيم

املسار العام

31

اسراء عبدالسالم عثمان عبدالرمحن

املسار العام

32

أسيل بنت حممد بن صاحل امام

املسار العام

33

اشواق بنت خالد بن عبدهللا املبرييك

املسار العام

34

العنود بنت عبدالعزيز بن صاحل السلطان

املسار العام

35

امل بنت عبدهللا بن سامل الساملي الزبيدي

املسار العام

36

اهنار بنت ابراهيم بن حممد املشيطي

املسار العام

37

تسنيم حممد انور شينواري

املسار العام

38

دارين بنت مبارك بن علي الشهراين

املسار العام

39

دانه بنت خالد بن ابراهيم القدير

املسار العام

40

ريهام بنت عبدالرمحن بن حممد االمحري

املسار العام
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41

ساره بنت سليمان بن حممد الوكيل

املسار العام

42

ساميه بنت سليمان بن فلجي العنزي

املسار العام

43

سحر بنت ناصر بن علي اجلارهللا

املسار العام

44

سحر حممد علي قاسم

املسار العام

45

مسريه بنت جمبور بن علي عواجي

املسار العام

46

مسيه بنت أمحد بن براهيم السويح

املسار العام

47

مسيه بنت محد بن عبد احملسن املفرج

املسار العام

48

شادن بنت عبدالعزيز بن حممد احلسون

املسار العام

49

طرفه بنت عبداالله بن عبدالعزيز املوينع

املسار العام

50

غاده بنت علي بن ربيعان الرشيدي

املسار العام

51

غزيل بنت علي بن سعد السبيعي

املسار العام

52

فدوى بنت حيالن بن عتيق املطريي

املسار العام

53

فنن بنت عبدالعزيز بن محاد العقل

املسار العام

54

يف بنت سعد بن عبدالرمحن االمري

املسار العام

55

لولوه بنت ربيعان بن عبدالرمحن الربيعان

املسار العام

56

لولوه عمر سامل جبري

املسار العام

57

مروة بنت مسري بن حسن بومحد

املسار العام

58

مروه انور صاحل السعدي

املسار العام

59

مزون بنت علي بن مانع القحطاين

املسار العام

60

مشاعل بنت رياض بن صاحل اجلمعه

املسار العام
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61

مشاعل بنت صاحل بن سعيد العمري

املسار العام

62

منار بنت شليل بن حممد شليل

املسار العام

63

مىن بنت ناصر بن شلوان العتييب

املسار العام

64

منرية بنت مبارك بن حممد جهيم

املسار العام

65

مها بنت ملحق بن مشريي الغامدي

املسار العام

66

جنالء بنت حممد بن محد بن شويش

املسار العام

67

جنود بنت سعيد بن غرم هللا الغامدي

املسار العام

68

ندى بنت حممد بن عثمان الفواز

املسار العام

69

نوره بنت تركي بن عبدالعزيز اخلرجيي

املسار العام

70

نوره بنت سامل بن فاهد آل عليان القحطاين

املسار العام

71

نوف بنت مساعد بن ابراهيم الضاوي

املسار العام

72

هاجر بنت فهد بن حممد بن زايد

املسار العام

73

هديل بنت عبدالرمحن بن سعد الطليحي

املسار العام

74

هديل بنت علي بن زهري عزران البارقي

املسار العام

75

هناء بنت سامل بن ابن خلف الغامدي

املسار العام

76

هند بنت امحد بن حممد القرين

املسار العام

77

هيا بنت عادل بن ناصر الفصام

املسار العام

78

هيفاء بنت منري بن جربوع العتييب

املسار العام

79

هيفاء عبدهللا سامل بن ماضي

املسار العام

80

وجدان بنت عوض بن علي القحطاين

املسار العام
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81

وداد بنت مطلق بن صاحل املطريي

املسار العام

82

وصال بنت سعد بن حممد جدول الدوسري

املسار العام

83

وعد صاحل مبارك ماضي

املسار العام

84

اريج بنت عبدهللا بن حممد البليهي

رياضيات

85

انوار حممد حيي صواب

رياضيات

86

بدريه بنت راشد بن سلطان القريب الشهراين

رياضيات

87

بسمة بنت محد بن عامر راشد الذيايب الرشيدي

رياضيات

88

ساره بنت عيد بن علي احلريب

رياضيات

89

عفراء بنت موفق بن صاحل املري

رياضيات

90

مرام بنت نايف بن حممد العنزي

رياضيات

91

منال بنت عبدهللا بن سفر عسريي

رياضيات

92

منريه بنت جمدل بن سلطان ابن سفران

رياضيات

93

ندى بنت عبداحملسن بن عاطف القحطاين

رياضيات

94

نوره بنت سعد بن ناصر صاحل

رياضيات

95

هيفاء بنت عايض بن محود العصيمي العتييب

رياضيات

96

االء مجال امحد السقاف

فيزياء

97

اهلام بنت حيي بن مفرح قرادي

فيزياء

98

اجماد بنت حيىي بن امحد حكمي

فيزياء

99

امرية بنت هنار بن كرمي العنزي

فيزياء

100

بشرى صاحل غالب لرضي

فيزياء
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101

دالل حسني حيىي صواب

فيزياء

102

روايب بنت عبدالكرمي بن عبدهللا القويفلي

فيزياء

103

رمي بنت خالد بن عبدالرمحن النصرهللا

فيزياء

104

ساره بنت خالد بن ناصر بن تريكي

فيزياء

105

شهد عالء حسن

فيزياء

106

صاحله بنت عبده بن علي عسريي

فيزياء

107

صوفيا امحد ابوبكر باقشمر

فيزياء

108

غرام بنت فالح بن مطلق املطريف

فيزياء

109

فاطمه عبدهللا مبارك باجويرب

فيزياء

110

فايزة بنت عبدهللا بن ناصر العييد

فيزياء

111

لينا جاسم حممد ابراهيم

فيزياء

112

مرمي بنت عبد احملسن بن عبدالعزيز ابا بطني

فيزياء

113

وجدان حممد سعيد بنوب

فيزياء

114

اثار حممد اهلادي عمر

كيمياء

115

اروى بنت طامي بن غالب املطريي

كيمياء

116

اروى بنت مشعل بن راشد الكثريي

كيمياء

117

امساء بنت سعود بن حممد الغزواين

كيمياء

118

امساء بنت عيضه بن عوض البيضاين الزهراين

كيمياء

119

أسيل بنت حممد بن ابن عبدهللا ابن منديل

كيمياء

120

اجلوهره بنت منصور بن صاحل العنقري

كيمياء
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121

اهلام عبدهللا سامل باجعيفر

كيمياء

122

انتصار بنت بريك بن اميربيك اللقماين احلريب

كيمياء

123

اميان بنت عبدالرمحن بن سليمان املليفي

كيمياء

124

خلدا بنت مساعد بن صويلح الرشيدي

كيمياء

125

دوله بنت طالل بن صاحل املالكي

كيمياء

126

رمي بنت ليل بن حممد العدواين

كيمياء

127

مسيه بنت عبدهللا بن حممد العليان

كيمياء

128

شذى صالح حسن حلمدي

كيمياء

129

غدير بنت حممد بن فهاد القحطاين

كيمياء

130

مرام بنت سرحان بن حممد السرحان

كيمياء

131

مشاعل ثابت عفتان اجلبور

كيمياء

132

نوره بنت خالد بن سليمان احلبيب

كيمياء

133

نوره عمر ابوبكر باعامر

كيمياء

134

هيفاء بنت خالد بن حممد الشريهي

كيمياء

135

ابتسام بنت محد بن حممد اخلرجيي

كيمياء حيوية

136

ابتهال بنت راجح بن عويد السبيعي العنزي

كيمياء حيوية

137

اروى حممد بركات باوزير

كيمياء حيوية

138

افنان بنت سعود بن عبدالعزيز السياري

كيمياء حيوية

139

اجلوهره بنت حممد بن ناصر حرقان

كيمياء حيوية

140

العنود بنت امحد بن سعد القرين

كيمياء حيوية
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141

اهلنوف بنت حسني بن ناصر العسكر

كيمياء حيوية

142

اهلنوف بنت عبدهللا بن حممد الدغيثر

كيمياء حيوية

143

اجماد بنت سليمان بن سلمان الزايدي

كيمياء حيوية

144

امل بنت شباب بن عيفان اهلجله املطريي

كيمياء حيوية

145

امل بنت صاحل بن حممد العمودي

كيمياء حيوية

146

بثينه بنت عبدالرمحن بن ناصر العضيب

كيمياء حيوية

147

بدور بنت نواف بن سعد الشريف آل زيد

كيمياء حيوية

148

بشاير بنت خالد بن عبدهللا الفواز

كيمياء حيوية

149

بشاير بنت عبدهللا بن عبدالرمحن احللوان

كيمياء حيوية

150

حصه بنت سعد بن عبدالرمحن ابوحيمد

كيمياء حيوية

151

حصه بنت سعد بن عبدالعزيز السيف

كيمياء حيوية

152

دانيا بنت سعد بن حممد الرصيص

كيمياء حيوية

153

رنا بنت سعد بن عبدالعزيز اليعيش

كيمياء حيوية

154

زكيه عبدالقادر عبدالرمحن العطاس

كيمياء حيوية

155

ساره بنت ابراهيم بن حممد الدوسري

كيمياء حيوية

156

سهام بنت غزاي بن هليل الشيباين

كيمياء حيوية

157

سهام بنت مذكر بن مفرح البقمي

كيمياء حيوية

158

شهد بنت حممد بن صاحل باسلم

كيمياء حيوية

159

شهد بنت ناصر بن حممد العواجي

كيمياء حيوية

160

عال حممد سعادة املراشدة

كيمياء حيوية
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161

فاطمه بنت سامل بن فرحان العنزي

كيمياء حيوية

162

فاطمه بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز بن علي القبيشي

كيمياء حيوية

163

مالك بنت عبدهللا بن صاحل الدهامي

كيمياء حيوية

164

مالك بنت مسلم بن حممد اجلميعه

كيمياء حيوية

165

منار بنت عبدالكرمي بن علي الوليعي

كيمياء حيوية

166

منال بنت محاد بن عبدالعزيز الركيان

كيمياء حيوية

167

مها بنت ابراهيم بن حممد ال عثمان

كيمياء حيوية

168

مها بنت عبدهللا بن صاحل عقاال

كيمياء حيوية

169

مها بنت مطلق بن عبدهللا املطريي

كيمياء حيوية

170

ندى بنت عبدالرمحن بن ناصر السريع

كيمياء حيوية

171

نوال بنت ناصر بن ذيب القحطاين

كيمياء حيوية

172

نوره بنت سعد بن محود الكريشان

كيمياء حيوية

173

نوره بنت مشعل بن امحد بن عبيد

كيمياء حيوية

174

نوف بنت حممد بن سعد العروان

كيمياء حيوية

175

نوير بنت عائض وغش بن شلش البعاج البقمي

كيمياء حيوية

176

هال صاحل حممد بن طالب

كيمياء حيوية

177

هناء بنت فيصل بن عبدالعزيز املبارك

كيمياء حيوية

178

يامسني علي امحد اليافعي

كيمياء حيوية

179

البتول بنت عبدهللا بن مضحي الشهري

نبات

180

حنان بنت فهد بن حممد الوطبان

نبات
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181

خلود بنت حممد بن عبدهللا الدبيان

نبات

182

دالل بنت متعب بن جزاء ربيق احلريب

نبات

183

روان بنت خالد بن سعود العتييب

نبات

184

ساره بنت حممد بن عبدالعزيز الدريس

نبات

185

ساره عباد سامل باصاحل

نبات

186

مسيه حممد ساملني اجلابري

نبات

187

فلوه بنت منصور بن حممد اجلربوع

نبات

188

منريه بنت حممد بن محود الربيش

نبات

189

جنود بنت سعد بن ناصر بن سفران

نبات

190

نوره بنت خالد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد

نبات

191

نوره بنت فهد بن محد العثيمني

نبات
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1

اروى بنت ناصر بن ابراهيم الزهراين

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

2

سجى بنت زايد بن فهد احلصان

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

3

عبري بنت منصور بن عبداجمليد متبويل

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

4

فاطمه بنت امحد بن حممد البارقي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

5

ملى بنت عبدهللا بن محزه السبكي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

6

مالك بنت سعود بن راشد العتييب

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

7

امساء بنت عبدالرمحن بن محد اجلمعه

التغذية السريرية

8

امساء بنت حممد بن حيىي الصيادي

التغذية السريرية

9

اشواق بنت حممد بن عبده زيلع

التغذية السريرية

10

آالء بنت ابراهيم بن عبدهللا العمري

التغذية السريرية

11

انفال بنت حممد بن مبارك الدوسري

التغذية السريرية

12

تغريد بنت عبدهللا بن عمر باسعيد

التغذية السريرية

13

حنني بنت وجدي بن عبدالسالم املدين

التغذية السريرية

14

رزان بنت حممد بن سليمان القضييب

التغذية السريرية

15

رنا بنت عبداحلميد بن يوسف املزروع

التغذية السريرية

16

روان بنت حسني بن سعد الزهراين

التغذية السريرية

17

ريا بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الدوسري

التغذية السريرية

18

رمي بنت عبدالسالم بن ابراهيم العمود

التغذية السريرية

19

سارا بنت خالد بن سليمان اخلليفي

التغذية السريرية

20

ساره بنت خالد بن سعد الغامدي

التغذية السريرية
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21

ساره بنت صاحل بن سليمان احلمدان

التغذية السريرية

22

ساره بنت عبدالعزيز بن سعد اجللعود

التغذية السريرية

23

ساره بنت عبدهللا بن سليمان احلايك

التغذية السريرية

24

ساره بنت مشاري بن راشد املشاري

التغذية السريرية

25

شريفة بنت حممد بن عبدالعزيز الرباح

التغذية السريرية

26

شهد بنت ثابت بن حسن خاشقجي

التغذية السريرية

27

شهد بنت عبدالعزيز بن سليمان العربيد

التغذية السريرية

28

عبري بنت بدر بن حممد ال سعود

التغذية السريرية

29

غاده بنت حممد بن عبدالعزيز الغفيص

التغذية السريرية

30

فاطمه بنت فهد بن فرج الصقيه

التغذية السريرية

31

كوثر بنت حممد طاهر بن مال اكرم خباري

التغذية السريرية

32

لبىن بنت براهيم بن حممد اجلابر

التغذية السريرية

33

لطيفة بنت حممد بن عبدالعزيز الرباح

التغذية السريرية

34

ملى بنت عبدالعزيز بن ناصر املوح

التغذية السريرية

35

لؤلؤه بنت محد بن حممد الدريس

التغذية السريرية

36

نوران بنت عبداحلميد بن حممد اسعد

التغذية السريرية

37

هديل بنت عبدالرمحن بن حممد الدبيخي

التغذية السريرية

38

وجدان بنت ماجد بن جراد العتييب

التغذية السريرية

39

ابتسام بنت حممد بن حسن حدادي

علوم املختربات اإلكلينيكية

40

ابرار بنت حممد بن محد احلمودي

علوم املختربات اإلكلينيكية
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41

اشجان بنت عبداحملسن بن حممد العود

علوم املختربات اإلكلينيكية

42

اضواء بنت طالل بن فيصل الرشيد

علوم املختربات اإلكلينيكية

43

العنود بنت راشد بن حممد الناصر

علوم املختربات اإلكلينيكية

44

أمل بنت عواد بن عبدهللا الشمري

علوم املختربات اإلكلينيكية

45

اميان بنت عبدهللا بن حممد ضياء بن عيسى

علوم املختربات اإلكلينيكية

46

اميان بنت فليح بن االسود العنزي

علوم املختربات اإلكلينيكية

47

بلسم بنت حممد بن عبدالعزيز املعارك

علوم املختربات اإلكلينيكية

48

خوله بنت نبيل بن عبدالغفور قاسم

علوم املختربات اإلكلينيكية

49

دعاء بنت عبيد بن جحفل العنزي

علوم املختربات اإلكلينيكية

50

دينا بنت عبدهللا بن عبدالكرمي مهنا

علوم املختربات اإلكلينيكية

51

رزان بنت عبدهللا بن مضحى املضحي

علوم املختربات اإلكلينيكية

52

رزان بنت هشام بن امحد العبديل

علوم املختربات اإلكلينيكية

53

رنيم بنت ماجد بن محد بن سعيدان

علوم املختربات اإلكلينيكية

54

رهام بنت سليم بن خويشان املطريي

علوم املختربات اإلكلينيكية

55

روان بنت فهد بن علي العقل

علوم املختربات اإلكلينيكية

56

ساره بنت عادل بن حسن جوهرجي

علوم املختربات اإلكلينيكية

57

ساره بنت عبدهللا بن محد ابابطني

علوم املختربات اإلكلينيكية

58

مسريه يوسف توفيق نصر

علوم املختربات اإلكلينيكية

59

مسريه بنت فيصل بن فؤاد رضوان

علوم املختربات اإلكلينيكية

60

سريين بنت سعيد بن سراج خبرجي غوين

علوم املختربات اإلكلينيكية
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61

شهد بنت خالد بن عبدالعزيز العقيلي

علوم املختربات اإلكلينيكية

62

شهد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز النويصر

علوم املختربات اإلكلينيكية

63

عفاف علي سامل باتيس

علوم املختربات اإلكلينيكية

64

علياء بنت عبدالعزيز بن سعود البيز

علوم املختربات اإلكلينيكية

65

عهود بنت عطاءهللا بن عياد املطريي

علوم املختربات اإلكلينيكية

66

فاتن بنت سعود بن جري املطريي

علوم املختربات اإلكلينيكية

67

فاديه بنت حسن بن حممد العنزي

علوم املختربات اإلكلينيكية

68

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالكرمي الزايد

علوم املختربات اإلكلينيكية

69

جلني بنت صاحل بن علي بوصاحل

علوم املختربات اإلكلينيكية

70

لولوه بنت عبداللطيف بن حممد البعيجان

علوم املختربات اإلكلينيكية

71

لينا بنت سامي بن قاسم الزواوي

علوم املختربات اإلكلينيكية

72

لينا بنت عبدهللا بن عبدالرمحن حييان

علوم املختربات اإلكلينيكية

73

ماريه بنت راشد بن ابراهيم الربيه

علوم املختربات اإلكلينيكية

74

جمد بنت يوسف بن ابراهيم عبدالغين

علوم املختربات اإلكلينيكية

75

مروة سعداوى عبداحلليم سعداوي

علوم املختربات اإلكلينيكية

76

منريه بنت طارق بن علي اخلليفه

علوم املختربات اإلكلينيكية

77

جند بنت جماهد بن عبدهللا النويصر

علوم املختربات اإلكلينيكية

78

ندى بنت ثواب بن عبيدهللا النفيعي

علوم املختربات اإلكلينيكية

79

نوف بنت سليمان بن منصور اخلليوي

علوم املختربات اإلكلينيكية

80

نوف بنت عبدالرمحن بن ابراهيم النمله

علوم املختربات اإلكلينيكية
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81

نوف بنت حممد بن امحد بديوي

علوم املختربات اإلكلينيكية

82

نوف بنت حممد بن محد آل الشيخ

علوم املختربات اإلكلينيكية

83

وعد بنت سعد بن جزاء العتييب

علوم املختربات اإلكلينيكية

84

وعد بنت سليمان بن حممد البواردي

علوم املختربات اإلكلينيكية

85

وفاء بنت حامد بن نوار العتييب

علوم املختربات اإلكلينيكية

86

وفاء بنت خالد بن فهد الشدي

علوم املختربات اإلكلينيكية

87

يامسني بنت ابراهيم بن سعد الطخيس

علوم املختربات اإلكلينيكية

88

أفنان بنت سعود بن منصور االمحري

رعاية األسنان

89

بشاير بنت ناشي بن بناي الرشيدي

رعاية األسنان

90

مجيلة بنت عثمان بن سعيد الرسامسه

رعاية األسنان

91

سرى بنت صاحل بن سعد بن دمهش

رعاية األسنان

92

سندس بنت سعود بن ابراهيم الرصيص

رعاية األسنان

93

سها بنت صاحل بن عبدهللا الشهراين

رعاية األسنان

94

شروق بنت عوض بن علي القرين

رعاية األسنان

95

عهد بنت احلميدي بن محدي املطريي

رعاية األسنان

96

مرام بنت عبدهللا بن ناصر الشهراين

رعاية األسنان

97

منريه بنت امحد بن عبدهللا الشريف

رعاية األسنان

98

منريه بنت خالد بن فائز احلقباين

رعاية األسنان

99

ميعاد بنت حممد بن سعيد العمري

رعاية األسنان

100

هناء بنت عبدالرمحن بن محود اجلربوع

رعاية األسنان
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101

وضحى بنت خبيت بن سعيد الزهراين

رعاية األسنان

102

أروى بنت على بن عبدالعزيز اخلضريي

علوم األشعة

103

دنيا بنت امحد بن حممد احلمد

علوم األشعة

104

رزان صالح حسن منصور

علوم األشعة

105

رواء حممد امحد عقل

علوم األشعة

106

رؤى عدنان حممد علي سعيد

علوم األشعة

107

سلطانه بنت امحد بن سلطان عسريي

علوم األشعة

108

سناء امحد خليفة

علوم األشعة

109

سوسن عمر حممد مطر

علوم األشعة

110

شهد بنت حممد بن علي العقيل

علوم األشعة

111

عبري بنت مساعد بن عيد الدوسري

علوم األشعة

112

غاده بنت خالد بن ناصر الغفيلى

علوم األشعة

113

غدير بنت عبدالرمحن بن حممد الشليل

علوم األشعة

114

فاطمة عثمان علي اخلليفة

علوم األشعة

115

مرام بنت فرحان بن ثايب املطريي

علوم األشعة

116

مالك بنت امحد بن علي العليوه

علوم األشعة

117

مىن بنت فايز بن حممد الغامدي

علوم األشعة

118

منريه بنت خالد بن حممد السيويف

علوم األشعة

119

مها بنت حسن بن حممد احلازمي

علوم األشعة

120

جنوانه بنت عبداملطلب بن حممد خري

علوم األشعة
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121

نوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احليدري

علوم األشعة

122

هديل بنت ابراهيم بن حسن عسريي

علوم األشعة

123

هيا بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الشقري

علوم األشعة

124

وفاء بنت عيسى بن عثمان النحراوي

علوم األشعة

125

يامسني بنت متعب بن جزاء املطريي

علوم األشعة

126

ابرار بنت ناصر بن حممد الدوسري

عالج علل النطق والسمع

127

امساء بنت حممد بن عبدالعزيز الفصام

عالج علل النطق والسمع

128

اسيل بنت صاحل بن حممد الفواز

عالج علل النطق والسمع

129

العنود بنت عبدهللا بن حسني الضوحيى

عالج علل النطق والسمع

130

اهلنوف بنت امحد بن سلوم الفضل

عالج علل النطق والسمع

131

اهلنوف بنت منصور بن عبدهللا العمر

عالج علل النطق والسمع

132

ساره بنت عبدهللا بن حممد املهنا

عالج علل النطق والسمع

133

ساره بنت علي بن عبدهللا اخلميس

عالج علل النطق والسمع

134

ساره بنت يزيد بن سعود الدغيثر

عالج علل النطق والسمع

135

عروب بنت عبدهللا بن حممد السهلي

عالج علل النطق والسمع

136

فرح بنت سعود بن مسعود الذبياين

عالج علل النطق والسمع

137

ماريا بنت صاحل بن حممد اجلعويين

عالج علل النطق والسمع

138

مرام بنت سعيد بن عبدالرمحن ابوعساف

عالج علل النطق والسمع

139

مرام بنت ناصر بن راشد السهلي

عالج علل النطق والسمع

140

منريه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز القحطاين

عالج علل النطق والسمع
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141

مواهب بنت عبداحملسن بن يوسف النافع

عالج علل النطق والسمع

142

جنالء بنت ياسر بن امحد باحنان

عالج علل النطق والسمع

143

نوره بنت عبد الرمحن بن حممد النعيم

عالج علل النطق والسمع

144

هال بنت فهد بن خالد العتييب

عالج علل النطق والسمع

145

هوازن بنت فهد بن ابراهيم اخللف

عالج علل النطق والسمع

146

هيفاء بنت ابراهيم بن عبدالعزيز بن عمري

عالج علل النطق والسمع

147

هيفاء بنت عادل بن ناصر الفصام

عالج علل النطق والسمع

148

وجدان بنت عبدهللا بن علي الوهييب

عالج علل النطق والسمع

149

ابتهاج بنت حممد بن حريق االمسري

العالج الطبيعي

150

آرام بنت سليمان بن حممد احلسيان

العالج الطبيعي

151

أزهار بنت جائز بن دبسان احلارثي

العالج الطبيعي

152

اسراء بنت عبداحلكيم بن طالب عبيدهللا

العالج الطبيعي

153

أفنان بنت محد بن عبدالرمحن املزيين

العالج الطبيعي

154

اآلء بنت يوسف بن منصور الرتكي

العالج الطبيعي

155

اجماد بنت صاحل بن عبدالرمحن احلبيشي

العالج الطبيعي

156

بشائر بنت عوض بن رهيدل احلريب

العالج الطبيعي

157

بشاير بنت فهد بن ابراهيم املدعج

العالج الطبيعي

158

بشائر بنت مشعل بن عبرييد احلريب

العالج الطبيعي

159

بنان بنت امحد بن حممد املاص

العالج الطبيعي

160

حصه بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الدوسري

العالج الطبيعي
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161

رمي بنت سعود بن حيالن العتييب

العالج الطبيعي

162

ساره بنت صاحل بن عبدهللا العزاز

العالج الطبيعي

163

ساره بنت فهد بن حممد بن شيحان

العالج الطبيعي

164

عائشه بنت مبارك بن دهام العنزي

العالج الطبيعي

165

منتهى بنت معتز بن سامل املنصور

العالج الطبيعي

166

مي بنت صاحل بن عبدالعزيز العبداللطيف

العالج الطبيعي

167

جنالء بنت عبدهللا بن حممد الشهري

العالج الطبيعي

168

هناد بنت مطر بن عبدهللا املطريي

العالج الطبيعي

169

هنى بنت صاحل بن عبدهللا الصغري

العالج الطبيعي

170

هنى بنت عوض بن صيفي احلريب

العالج الطبيعي

171

هني بنت ابراهيم بن عبدالرمحن اليوسف

العالج الطبيعي

172

نوره بنت على بن حممد الزنان

العالج الطبيعي

173

هنادي بنت علي بن صاحل احمليسن

العالج الطبيعي

174

وجدان بنت عبدالسالم بن عبدهللا القحطاين

العالج الطبيعي

175

والء بنت سليم بن حامد العبسي

العالج الطبيعي

176

امساء بنت عبدالعزيز بن زيد ال داود

العالج الوظيفي

177

آسيه بنت ناشي بن مطلق العتييب

العالج الوظيفي

178

االء بنت عبدالرمحن بن صاحل القفاري

العالج الوظيفي

179

أماين بنت ناصر بن فهد العثمان

العالج الوظيفي

180

أمل بنت أمحد بن حسن العرجاين

العالج الوظيفي
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181

امل بنت هشام بن امحيد العقيلى

العالج الوظيفي

182

جواهر بنت حممد بن علي بن حيي

العالج الوظيفي

183

حوريه بنت امحد بن عبدهللا بن سلطان

العالج الوظيفي

184

دانه بنت عبدهللا بن صاحل الغصون

العالج الوظيفي

185

رمي بنت فهد بن عبدالرمحن البيز

العالج الوظيفي

186

ساره بنت سعود بن غباش احلريب

العالج الوظيفي

187

مساح بنت عبدالرمحن بن علي ال عيسى

العالج الوظيفي

188

شهد بنت طالل بن حممد نوري

العالج الوظيفي

189

شيخه بنت عبداحلميد بن حممد مدخلي

العالج الوظيفي

190

فاطمه بنت غازي بن صاحل السبيعي

العالج الوظيفي

191

ىفء بنت منصور بن شايع الغفيلي

العالج الوظيفي

192

يفء بنت سلمان بن عبدهللا الدايل

العالج الوظيفي

193

لينه بنت عبدالعزيز بن زيد الشعالن

العالج الوظيفي

194

مشاعل بنت امحد بن ابراهيم الصويغ

العالج الوظيفي

195

مىن بنت عبدهللا بن صاحل اخلضري

العالج الوظيفي

196

منريه بنت صاحل بن سليمان الناصر

العالج الوظيفي

197

جند بنت أمحد بن عبدالعزيز التوجيري

العالج الوظيفي

198

ندى بنت فهد بن راشد العرجاين

العالج الوظيفي

199

نوره بنت فهد بن راشد العرجاين

العالج الوظيفي

200

هبة بنت حمسن بن حممد السيويف

العالج الوظيفي
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201

هديل بنت امحد بن حممد باعلي

العالج الوظيفي

202

هند بنت سليمان بن راضي احلمد

العالج الوظيفي

203

هنوف بنت حسن بن مسفر ال فهاد

العالج الوظيفي
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م

التخصص

االسم

1

اروى بنت خالد بن حممد احلارثي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

2

أمساء بنت حامد بن عبدالرزاق السويدان

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

3

افراح بنت سعد بن محود الشمروخي الشمري

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

4

االء بنت عبداللطيف بن حممد مدين

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

5

اهلام بنت مازن بن عبود السامل

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

6

امل بنت عبداملعني بن عنيت هللا املطريي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

7

بشرى بنت محد بن عبدهللا بن شيحه

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

8

بيان بنت بداح بن سعيد آل مريح الشهراين

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

9

دالل بنت حممد بن لبشى السبيعي العنزي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

10

دنيا حتسني فخرى يوسف أبو رمضان

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

11

رفال بنت خالد بن علي مجيب

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

12

رؤوم بنت عبدهللا بن ناصر السرحان

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

13

رمي بنت حممد بن سليمان العمري

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

14

ساره بنت صواب بن هليطان السبيعي العنزي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

15

ساره بنت عبدهللا بن صاحل اجلربين

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

16

ساره بنت حممد بن سعيد العمري

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

17

عائشه بنت صبياين بن علي خري هللا

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

18

عائشه بنت نغيمش بن ضيف هللا امليموين املطريي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

19

فاطمه بنت عبدامللك بن عبداللـه حممد الرميي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

20

لطيفه بنت سريع بن حممد السريع

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى
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21

ملياء بنت خالد بن ابراهيم العنزان

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

22

لينه بنت عبدالعزيز بن راشد الغنيم

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

23

مرام بنت عماد بن عبد احلافظ بن دايل

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

24

منار بنت حممد بن عبدالعزيز الدايل

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

25

مها بنت بندر بن نايف درويش املطريي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

26

ندى بنت عبدهللا بن ناصر الرخيمي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

27

نسيبه بنت حممد بن عبدالعزيز العريفي

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

28

نور بنت ناصر بن حسني املسعود

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

29

نوره بنت دخيل بن سعيد ال عاطف القحطاين

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

30

نوره بنت غازي بن فيصل السعدون

علوم صحة اجملتمع -تعليم صحى

31

العنود بنت سليمان بن ابراهيم السالمه

التغذية السريرية

32

املاس ابراهيم حممد كنانه

التغذية السريرية

33

أماين بنت عبيسان بن حزام املقاطي العتييب

التغذية السريرية

34

امل بنت عبده بن حممد حمنشي

التغذية السريرية

35

تفاين بنت امحد بن عبدهللا السعوى

التغذية السريرية

36

جواهر بنت حممد بن ناصر املسيند

التغذية السريرية

37

جود بنت عبدهللا بن يوسف اليوسف

التغذية السريرية

38

حصه بنت عبد اجمليد بن سعد الرباك

التغذية السريرية

39

حصه حامد مخيس العنزي

التغذية السريرية

40

محده بنت ظافر بن غامن العال القرين

التغذية السريرية
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االسم

41

خدجيه بنت اليف بن عبدهللا املطريي

التغذية السريرية

42

خلود بنت غازي بن بندر التوم العتييب

التغذية السريرية

43

دانه بنت محود بن عائض محود اجلعيد

التغذية السريرية

44

دالل بنت ابراهيم بن مبارك السليمان

التغذية السريرية

45

رانة علي منصور قائد

التغذية السريرية

46

رنيم بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن العيسى

التغذية السريرية

47

رهف بنت سعود عبدالعزيز بن راشد ال رشود

التغذية السريرية

48

روان بنت خالد بن عبدهللا السماعيل

التغذية السريرية

49

رؤى بنت عبدهللا بن علي اجلطيلي

التغذية السريرية

50

رمي بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العريين

التغذية السريرية

51

رمي بنت عنرب بن عبدهللا الدوسري

التغذية السريرية

52

ساره بنت عبدالعزيز بن حممد اجلربي

التغذية السريرية

53

شذى بنت حممد بن فيصل الشييب

التغذية السريرية

54

شيخه بنت ناصر بن قبيل ال زيدان القحطاين

التغذية السريرية

55

عاليه بنت منصور بن سعد الكريديس

التغذية السريرية

56

عبري بنت ابراهيم بن غرم هللا الزهراين

التغذية السريرية

57

عبري بنت عبدالعزيز بن عبدهللا ابوبكر

التغذية السريرية

58

غاده بنت عبدهللا بن ابراهيم احملارب

التغذية السريرية

59

غاده بنت عبدهللا بن علي الدبيخي

التغذية السريرية

60

فاطمه بنت عواض بن مرزوق الرشيدي

التغذية السريرية
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61

جلني بنت حممديوسف بن عمر باز

التغذية السريرية

62

ملى بنت عبدالكرمي بن يوسف العبدالكرمي

التغذية السريرية

63

لولوه بنت حممد بن مرشد الزير

التغذية السريرية

64

لني اسامه عبدالكرمي عبدالكرمي

التغذية السريرية

65

مشاعل بنت سامل بن سعيد الكريب

التغذية السريرية

66

مالك بنت مبارك بن عبدهللا الصعريى املطريى

التغذية السريرية

67

مي بنت حممد بن عبدالعزيز الرشيد

التغذية السريرية

68

ميساء بنت دحام بن عوض السبيعي العنزي

التغذية السريرية

69

ميمونه بنت حممد بن حيي الشهري

التغذية السريرية

70

نوره بنت حسن بن عبدهللا سهل الشثري

التغذية السريرية

71

نوره بنت عبدالعزيز بن ناصر السرب

التغذية السريرية

72

نوره بنت عبدهللا بن زيد ال هالل

التغذية السريرية

73

نوره بنت فهد بن عبدهللا القضييب

التغذية السريرية

74

نوره بنت منصور بن عبدهللا املنصور

التغذية السريرية

75

نوف علي حسن عبدالعزيز

التغذية السريرية

76

هديل بنت حممد بن ابراهيم البديوي

التغذية السريرية

77

هالء بنت عبدالرمحن بن عمر املعيقل

التغذية السريرية

78

هنوف بنت عبد هللا بن ابراهيم السبيل

التغذية السريرية

79

هيفاء بنت تين بن عبدهللا الدوسري

التغذية السريرية

80

يسرى بنت عبدهللا بن حممد الرحيلي

التغذية السريرية
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م
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االسم

81

يقني بنت سريع بن محد السريع الدوسري

82

اروى حممد زبري جابا هلل

علوم املختربات اإلكلينيكية

83

اجلازي بنت طارق بن حممد السلوم

علوم املختربات اإلكلينيكية

84

اجلوهره بنت حممد بن خالد العقيل

علوم املختربات اإلكلينيكية

85

العنود بنت سلطان بن ظافر الشامري

علوم املختربات اإلكلينيكية

86

امل بنت عبدهللا بن ابراهيم السنان

علوم املختربات اإلكلينيكية

87

أمل بنت مقحم بن عبدهللا املقحم

علوم املختربات اإلكلينيكية

88

انوار بنت امحد بن حممد حنبويل

علوم املختربات اإلكلينيكية

89

حياة بنت يف بن امحد شيبه

علوم املختربات اإلكلينيكية

90

دانه بنت محدان بن عبدالرمحن الكنهل

علوم املختربات اإلكلينيكية

91

رانيا منيب حممد الزغول

علوم املختربات اإلكلينيكية

92

رىب بنت خالد بن حممد اهلدلق

علوم املختربات اإلكلينيكية

93

رغد بنت ابراهيم بن محد الشعالن

علوم املختربات اإلكلينيكية

94

سارة بنت حممد بن ضيف هللا القويعي

علوم املختربات اإلكلينيكية

95

ساره بنت عبدهللا بن سعد مهيزع

علوم املختربات اإلكلينيكية

96

ساره بنت عبدهللا بن حممد املاضي

علوم املختربات اإلكلينيكية

97

ساره بنت فاحل حممد بن منري احلواصله القحطاين

علوم املختربات اإلكلينيكية

98

ساره بنت حممود بن حممد األمري

علوم املختربات اإلكلينيكية

99

ساره بنت مسلط بن علي آل عمشاء القحطاين

علوم املختربات اإلكلينيكية

100

سدمي بنت امساعيل بن عبدالعزيز مازي

علوم املختربات اإلكلينيكية

| 356

التغذية السريرية

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية العلوم الطبية التطبيقية

م

التخصص

االسم

101

شهد بنت بكر بن حممد الوزان

علوم املختربات اإلكلينيكية

102

شهد بنت شرف بن خلف الكناين الزهراين

علوم املختربات اإلكلينيكية

103

عزيزه بنت مبارك بن فنيس القحطاين

علوم املختربات اإلكلينيكية

104

غاده بنت عبد الرمحن بن حمسن احلومياين العتييب

علوم املختربات اإلكلينيكية

105

غاليه بنت ناصر بن حممد الصبيح

علوم املختربات اإلكلينيكية

106

فاتن بنت سعد بن مسفر ال مسفر الدوسري

علوم املختربات اإلكلينيكية

107

فاتن علي حممد الطيب

علوم املختربات اإلكلينيكية

108

فاطمه بنت عبدهللا بن نصرين الظهران السهلي

علوم املختربات اإلكلينيكية

109

فوزه صاحل حممد العنزي

علوم املختربات اإلكلينيكية

110

جلني بنت أمحد بن عبد الرمحن اليوسف

علوم املختربات اإلكلينيكية

111

ملياء بنت حممد بن عبدهللا السويد

علوم املختربات اإلكلينيكية

112

ملياء عبدهللا هادي عبدون

علوم املختربات اإلكلينيكية

113

لينه بنت حممود بن علي العويف

علوم املختربات اإلكلينيكية

114

مرمي بنت حممد بن علي الدرييب الشهري

علوم املختربات اإلكلينيكية

115

ناديه بنت صالح بن عبدهللا الفرحان

علوم املختربات اإلكلينيكية

116

نائله بنت عبدهللا بن ناصر الناصر الغامدي

علوم املختربات اإلكلينيكية

117

جند بنت فهد بن سعود اجمليش

علوم املختربات اإلكلينيكية

118

هنا بنت صاحل بن غازي ذوي عبداله العبديل

علوم املختربات اإلكلينيكية

119

هناد بنت امحد بن يوسف كمال

علوم املختربات اإلكلينيكية

120

نوال قايد عباس العفيف

علوم املختربات اإلكلينيكية
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م

التخصص

االسم

121

نور بنت حيىي بن حسني مرتضى

علوم املختربات اإلكلينيكية

122

نوف بنت خالد بن ابراهيم اهلندي

علوم املختربات اإلكلينيكية

123

هاجر يوسف علي الرميي

علوم املختربات اإلكلينيكية

124

هتون بنت وليد بن عبدالعزيز الراشد

علوم املختربات اإلكلينيكية

125

هند امين حامد البهلول

علوم املختربات اإلكلينيكية

126

وفاء بنت علي بن حممد العبديل املالكي

علوم املختربات اإلكلينيكية

127

ابرار بنت سعد بن زيد بن دحيم

رعاية األسنان

128

امساء بنت عبدالرمحن بن سليمان الرويشد

رعاية األسنان

129

افنان بنت خالد بن عبد احملسن الرقيب

رعاية األسنان

130

ثرياء بنت علي بن عبدهللا الشهري

رعاية األسنان

131

حياه بنت نبيل بن محد الزعاقي

رعاية األسنان

132

ربا بنت صاحل بن عبدهللا الدرييب

رعاية األسنان

133

زينب بنت عبدالرؤوف بن خليل ابوزيد

رعاية األسنان

134

ساره بنت سليمان بن صاحل الضلعان

رعاية األسنان

135

ملياء بنت مسلط بن ضاوي البقمي

رعاية األسنان

136

جمد بنت فهد بن عبدالرمحن حممد العوشن

رعاية األسنان

137

منار بنت عبدالعزيز بن حممد أباحسني

رعاية األسنان

138

منال بنت محد بن علي العلي

رعاية األسنان

139

نوره بنت خالد بن سامل النجاشي

رعاية األسنان

140

هيله بنت عقيل بن حممد النصيان

رعاية األسنان
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م

التخصص

االسم

141

أروى بنت عطيه بن عبدهللا ال عطيه الغامدي

علوم األشعة

142

أروى بنت حممد بن علي آل مانع عسريي

علوم األشعة

143

امساء بنت عواد بن عوده العنزي

علوم األشعة

144

أشواق بنت امحد بن غرم هللا احلمراين

علوم األشعة

145

االء بنت فواد بن امحد الغامدي

علوم األشعة

146

االء ناصر حممود اسليم

علوم األشعة

147

العنود بنت عبدهللا بن حممد الزهراين

علوم األشعة

148

امل بنت بدر بن غزاي املطريي

علوم األشعة

149

أمل بنت صاحل بن عبدالعزيز القعيط

علوم األشعة

150

انوار بنت علي بن عبدهللا آل مدوش األمحري

علوم األشعة

151

اميان بنت سليمان بن ابراهيم الصويان

علوم األشعة

152

بدريه بنت ضاحي بن نغيمش العتييب

علوم األشعة

153

بشاير بنت قعيد بن مرزوق املطريي

علوم األشعة

154

بشائر بنت منصور بن حممد حسني املعجم

علوم األشعة

155

بيان بنت حممد بن عائض الغامدي

علوم األشعة

156

جوهره بنت حسن بن هادي جعفري

علوم األشعة

157

خلود بنت سعد بن ناصر املقبل

علوم األشعة

158

رزان حابس حممود احلاليقه

علوم األشعة

159

رمي بنت حسن بن موسى جاري

علوم األشعة

160

زينة حسام عبداحلميد

علوم األشعة
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م

التخصص

االسم

161

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز الغيهب

علوم األشعة

162

شهد بنت هاشم بن دحام العليمي

علوم األشعة

163

صفاء بنت امحد بن يوسف املسند

علوم األشعة

164

كوثر الطيب السيد علي

علوم األشعة

165

جلني بنت محد بن عبدهللا اجلبلي

علوم األشعة

166

لولوه بنت علي بن ابراهيم اخلرجي

علوم األشعة

167

مالك بنت امحد بن عبدالعزيز السماري

علوم األشعة

168

نداء بنت عدنان بن صاحل اسحاق

علوم األشعة

169

ندى بدر عبدهللا بن عفي

علوم األشعة

170

نور بنت بدر بن عثمان السميط

علوم األشعة

171

نورا بنت سعد بن علي الشقري

علوم األشعة

172

نوره بنت سلطان بن صاحل مالفخ

علوم األشعة

173

نوف بنت عمر بن صاحل بابكر

علوم األشعة

174

هدى بنت حسني بن علي جمممي

علوم األشعة

175

ابرار بنت حممد بن غرم هللا املشين الغامدي

عالج علل النطق والسمع

176

آالء بنت ابراهيم بن عبدالقادر جملد

عالج علل النطق والسمع

177

العنود بنت شاحل بن مناحي احمليميدي السهلي

عالج علل النطق والسمع

178

امامه بنت فهد بن حممد صباغ

عالج علل النطق والسمع

179

انفال بنت زيد بن راشد املسعود

عالج علل النطق والسمع

180

بدور بنت حممد بن عبداحملسن السلوم

عالج علل النطق والسمع
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م

التخصص

االسم

181

بشرى بنت عبدهللا بن صديق تركستاين

عالج علل النطق والسمع

182

حليمه بنت حسن بن مصلح النخلي

عالج علل النطق والسمع

183

خلود بنت رجاء بن حممد العجمي

عالج علل النطق والسمع

184

داليه بنت نزار بن حممود الرمال

عالج علل النطق والسمع

185

رىب بنت حممد بن عبدهللا بن بداح السهلي

عالج علل النطق والسمع

186

رفاء نافذ عبدربه البشييت

عالج علل النطق والسمع

187

رنا بنت فايز بن علي ال زخران الشهري

عالج علل النطق والسمع

188

ريانه بنت مبارك بن عبدالرمحن الوزره الدوسري

عالج علل النطق والسمع

189

عزيزه بنت امحد بن محزه بديوي

عالج علل النطق والسمع

190

غاليه بنت عمر بن عبدالعزيز الزيد

عالج علل النطق والسمع

191

فرح بنت مبارك بن عبدهللا املريري احلارثي

عالج علل النطق والسمع

192

جلني بنت ابراهيم بن عبدهللا الصيب

عالج علل النطق والسمع

193

مشاعل بنت خالد بن عبدهللا املعجل

عالج علل النطق والسمع

194

منريه بنت عبدالعزيز بن علي آل الشيخ

عالج علل النطق والسمع

195

منريه بنت حممد بن مثين ابوطالب

عالج علل النطق والسمع

196

نورا بنت مثعي بن حممد ابوقمزه

عالج علل النطق والسمع

197

نوره بنت محد بن حممد اهلويش

عالج علل النطق والسمع

198

والء بنت سعود بن فخري الظاهر

عالج علل النطق والسمع

199

يارا بنت عالء الدين بن حممد يوسف

عالج علل النطق والسمع

200

أروى بنت عبدهللا بن علي الشالل
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م

التخصص

االسم

201

اروى عبدهللا امحد الصياد

العالج الطبيعي

202

العنود بنت سلطان بن حممد السويلم

العالج الطبيعي

203

دميا بنت امحد بن عبدالفتاح املدين

العالج الطبيعي

204

رمي بنت عبدالرمحن بن حممد الطويل

العالج الطبيعي

205

ساره بنت نوري بن طاهر طيب

العالج الطبيعي

206

ساره حسن حامد حممود

العالج الطبيعي

207

شهد امحد عبدهللا العمودي

العالج الطبيعي

208

صفيه بنت ناصر بن فارس اخلضريي

العالج الطبيعي

209

ضي بنت سعد بن مرشد الزير

العالج الطبيعي

210

طرفه بنت عبد العزيز بن ابراهيم الغامن

العالج الطبيعي

211

عهد بنت حممد بن سعد اجلابر

العالج الطبيعي

212

فاتن بنت عبد العزيز بن ابراهيم املزروع

العالج الطبيعي

213

فاطمه بنت عبد اللطيف بن هارون هوساوي

العالج الطبيعي

214

فاطمه بنت حممد بن ناصر القطامي

العالج الطبيعي

215

فاطمه بنت نايف بن الريض العنزي

العالج الطبيعي

216

يف بنت عبدالرمحن بن سعد البواردي

العالج الطبيعي

217

جلني بنت عبدهللا بن عبدالعزيز احلميدان

العالج الطبيعي

218

مرام بنت حيي بن سليمان اجلهظمي الشهري

العالج الطبيعي

219

مىن رغيان علي حسني

العالج الطبيعي

220

مها ضاوي خالد العتييب

العالج الطبيعي
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م

التخصص

االسم

221

نوال بنت عبد العزيز بن منيس الغامدي

العالج الطبيعي

222

نور شيخ حامد الكاف

العالج الطبيعي

223

نوره بنت محد بن عبدالعزيز الدايل

العالج الطبيعي

224

نوره بنت عبدالرمحن بن محد اهلوميل

العالج الطبيعي

225

يامسني بنت فرحان بن عوض الدجماين العنزي

العالج الطبيعي

226

امساء بنت حممد بن غازي ال سعيد االمحري

العالج الوظيفي

227

امساء فؤاد حممد الكواري

العالج الوظيفي

228

االء بنت حممد بن علي الرميلي

العالج الوظيفي

229

بنني بنت طاهر بن سعود احلداد

العالج الوظيفي

230

هتاين بنت سعد بن زبار الضويفرى املطريي

العالج الوظيفي

231

جواهر بنت امحد بن ابراهيم اليحي

العالج الوظيفي

232

جود بنت عبدهللا بن حممد السدحان

العالج الوظيفي

233

حصة بنت امحد بن علي العودان

العالج الوظيفي

234

حصه بنت مجال بن عبداحملسن التوجيري

العالج الوظيفي

235

خلود بنت عزيز بن كرامه احلداد

العالج الوظيفي

236

روان بنت غنام بن عبداحملسن الغنام

العالج الوظيفي

237

رؤى بنت محد بن عبدهللا العبيدان

العالج الوظيفي

238

زينب جعفر عبدالقادر السقاف

العالج الوظيفي

239

ساره بنت حممد بن خالد العقيل

العالج الوظيفي

240

ساره بنت حممد بن عبدهللا املاجد

العالج الوظيفي
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م

التخصص

االسم

241

ساره مراد حممد السقاف

العالج الوظيفي

242

مسيه بنت عبدهللا بن برجس الدوسري

العالج الوظيفي

243

شهد بنت عبدهللا بن علي احلديثي

العالج الوظيفي

244

ملى بنت حممد بن عبدهللا املسعد

العالج الوظيفي

245

مرمي بنت سعيد بن محدان الدعجاين

العالج الوظيفي

246

منريه بنت عبدالعزيز بن عبدالكرمي السبيعي

العالج الوظيفي

247

موضي بنت محد بن عبدهللا املضيان

العالج الوظيفي

248

ندى بنت عبدهللا بن ابراهيم القويز

العالج الوظيفي

249

نورة بنت موسى بن عبدهللا عبدالباقي السبعي

العالج الوظيفي

250

نوره بنت عبد هللا بن حممد العتيق

العالج الوظيفي

251

نوره بنت حممد بن معيكل اخلنفري القحطاين

العالج الوظيفي

252

نوره بنت معمر بن سعد املعمر

العالج الوظيفي

253

هال بنت علي بن حممد آل مهدي

العالج الوظيفي

| 364

كلية علوم احلاسب واملعلومات
خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435ه

| 365

خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية علوم احلاسب واملعلومات

م

التخصص

االسم

1

ابتهال بنت فهد بن ناصر بن جريد

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

2

اروى بنت سعد بن زيد الرزوق

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

3

اجلازي بنت مسفر بن حممد القحطاين

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

4

سحر بنت مبارك بن عبدهللا السرحان

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

5

سدمي بنت فؤاد بن عبدالغين خباري

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

6

شهد بنت نبيل بن هزاع القحطاين

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

7

ملى بنت عبدهللا بن حممد احلماد

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

8

ملياء بنت عبدالرمحن بن مسعود الزومان

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

9

ملياء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم اخلرجيي

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

10

هند بنت حممد بن عثمان أباحسني

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

11

ابتسام حممد سعيد بفلح

إدارة البيانات

12

ابداع بنت غصاب بن فرحان الشمري

إدارة البيانات

13

أثري بنت حسن بن علي ابواحلسن

إدارة البيانات

14

أمسار بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيفي

إدارة البيانات

15

أفنان بنت محد بن عبدالرمحن الدايل

إدارة البيانات

16

امتثال بنت حممد بن عبدالرمحن املديهش

إدارة البيانات

17

أجماد بنت عبدالعزيز بن محد اخلرجيي

إدارة البيانات

18

بشائر بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الراجحي

إدارة البيانات

19

جواهر بنت عوض بن عايض احلريب

إدارة البيانات

20

خلود بنت علي بن امحد ال شويه

إدارة البيانات
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م

التخصص

االسم

21

خلود بنت حيي بن علي االمسري

إدارة البيانات

22

خوله بنت حممد بن سليمان احملمود

إدارة البيانات

23

دانه بنت سامي بن حسني براده

إدارة البيانات

24

رهام بنت حسن بن امحد الكناين الزهراين

إدارة البيانات

25

روان بنت ابراهيم بن عبدالرمحن السبيت

إدارة البيانات

26

روان بنت سامل بن محيد احلسىن

إدارة البيانات

27

رمي بنت عبداللطيف بن محد الدرع

إدارة البيانات

28

رمي بنت عصام بن عبدالرمحن الشماس

إدارة البيانات

29

سارة بنت ناصر بن عبدالكرمي اليحي

إدارة البيانات

30

ساره بنت سعود بن عيسى امللق

إدارة البيانات

31

ساره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن العريفي

إدارة البيانات

32

ساره بنت حممد بن عبداحملسن املنصور

إدارة البيانات

33

شذى بنت عبدالرمحن بن حممد املفرييج

إدارة البيانات

34

عبري بنت سامل بن حطاب الشمري

إدارة البيانات

35

عهود علي امحد بادحدوح

إدارة البيانات

36

غيدا بنت يوسف بن عبدهللا السويلم

إدارة البيانات

37

فاطمه بنت سعود بن عبدالعزيز البواردي

إدارة البيانات

38

فاطمه بنت عبدالعزيز بن مرزوق النخلي

إدارة البيانات

39

فاطمه بنت عبيد بن حممد العنزي

إدارة البيانات

40

ليلى بنت أبراهيم بن بكر املطريي

إدارة البيانات
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م

التخصص

االسم

41

مرام بنت عبدالرمحن بن سعد اخلريصي

إدارة البيانات

42

مرمي عماد حممود العتييب

إدارة البيانات

43

منار بنت شباب بن صوال البقمي

إدارة البيانات

44

منريه بنت رافع بن جاسم الدريهم

إدارة البيانات

45

ميساء بنت حسني بن على أملالكي

إدارة البيانات

46

ندى بنت عمر بن سعد السنبل

إدارة البيانات

47

هنى بنت عبدالعزيز بن حممد اجمللي

إدارة البيانات

48

نورة بنت تركي بن نوار البقمي

إدارة البيانات

49

نوف بنت حممد بن عبد الرمحن العمران

إدارة البيانات

50

هند بنت علي بن محاد العتييب

إدارة البيانات

51

هياء بنت مبارك بن سعد الدوسري

إدارة البيانات

52

اروى بنت ابراهيم بن حممد العجالن

الشبكات واألمن

53

اسيل بنت حممد بن عبدالعزيز العقيلي

الشبكات واألمن

54

اهلام بنت امحد بن عتيق حممد الزهراين

الشبكات واألمن

55

أماين بنت تركي بن سويف العتييب

الشبكات واألمن

56

أماين بنت صاحل بن عبدالعزيز السديس

الشبكات واألمن

57

حنان بنت علي بن صاحل الشهري

الشبكات واألمن

58

دانا بنت جارهللا بن عبدالعزيز الغضبان

الشبكات واألمن

59

رغده بنت سامي بن حبيب الرمحن ويل

الشبكات واألمن

60

ساره بنت خالد بن حممد العصيمي

الشبكات واألمن
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م

التخصص

االسم

61

سحر بنت ناصر بن سعد القحطاين

الشبكات واألمن

62

فاطمة امحد عبده عبدربه

الشبكات واألمن

63

ملياء بنت عبدالعزيز بن سعد بن حسينان

الشبكات واألمن

64

ليلى بنت حممد بن امحد الشامي

الشبكات واألمن

65

مها بنت فهد بن راشد الناصر

الشبكات واألمن

66

وعد بنت ناصر بن زيد املشاري

الشبكات واألمن
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م

التخصص

االسم

1

اروى بنت خالد بن امحد عقيالن

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

2

امل بنت عبد الرمحن بن زيد ال فواز

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

3

انفال بنت منصور بن عبدالرمحن اهلايف

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

4

خلود بنت حممد بن عبدالعزيز العتيق

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

5

دالل بنت حممد بن عبدالرمحن بن مرعبة

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

6

رىب بنت فوزي بن حممود رمال

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

7

رند بنت صاحل بن عبدهللا القصري

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

8

سارا بنت سعيد بن عمر باطويل

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

9

سهام بنت راشد بن ردن البداح

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

10

شادن بنت عبد العزيز بن عبد هللا العمار

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

11

شهد بنت حممد بن مسفر القويفل القحطاين

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

12

عهود بنت مشبب بن أمحد ملداح

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

13

جلني بنت علي بن صاحل اليوسف

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

14

ملا بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن احلمدان

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

15

ملى بنت هاين بن حممد تطواين

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

16

لوجني بنت عبداللطيف بن سعد العتيق

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

17

مشاعل بنت حممد بن عبد العزيز املطلق

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

18

ندى بنت يوسف بن حممد اليحىي

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

19

نورة بنت فهد بن عبدهللا القاسم

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

20

نوف بنت صاحل بن حممد اخلراشي

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة
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م

االسم

التخصص

21

هدى بنت عبدالرمحن بن عبداللطيف العبداللطيف

تقنيات اإلنرتنت والوسائط املتعددة

22

اروى بنت سعيد بن صاحل آل سليمان العمري

إدارة البيانات

23

امساء بنت عبدالوهاب بن سليمان ابوهالل

إدارة البيانات

24

اشواق بنت اليف بن براك العنزي

إدارة البيانات

25

افنان بنت عشري بن دريس دريس

إدارة البيانات

26

أفنان بنت حممد بن عبدهللا الفاضل

إدارة البيانات

27

االء بنت عبدهللا بن حممد الشويش

إدارة البيانات

28

اجلوهره بنت مشعل بن فهد آل زرعه

إدارة البيانات

29

العنود بنت خالد بن إبراهيم الفريح

إدارة البيانات

30

اهلنوف بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز احلسيين

إدارة البيانات

31

اجماد بنت عبدالعزيز بن حممد اهلويش

إدارة البيانات

32

أجماد بنت عبدهللا بن فيصل البقمي

إدارة البيانات

33

امل بنت ظافر بن فايز العمري

إدارة البيانات

34

امل يسلم عمر النقيب

إدارة البيانات

35

بيان بنت ابراهيم بن عبدهللا الصاحل

إدارة البيانات

36

بيان بنت عبداالله بن عباد الطويرقي

إدارة البيانات

37

بيان بنت مساعد بن حممد خبيت

إدارة البيانات

38

حصه بنت عبداحملسن بن حممد اجلنيدل

إدارة البيانات

39

حصه بنت نافع بن زيدان املطريي

إدارة البيانات

40

دانيه بنت منصور بن عبد الرمحن البليخي

إدارة البيانات
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م

التخصص

االسم

41

رزان بنت فوزي بن جعفر الدهان

إدارة البيانات

42

رشا بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

إدارة البيانات

43

رمي بنت محد بن صاحل الصاحلي

إدارة البيانات

44

رمي بنت صاحل بن محد املقري

إدارة البيانات

45

ساره بنت ابراهيم بن صاحل القبيسي

إدارة البيانات

46

ساره بنت محاد بن سعد الراشد

إدارة البيانات

47

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الدوسري

إدارة البيانات

48

سرور بنت امحد بن سعيد الزهراين

إدارة البيانات

49

مسيه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم احلديثي

إدارة البيانات

50

صفاء عمر عبدهللا املداوي

إدارة البيانات

51

عبري بنت عبدالعزيز بن حممد الصويل

إدارة البيانات

52

غاده بنت ناصر بن حممد اليوسف

إدارة البيانات

53

فاطمه بنت حممد بن شرف اال كليب

إدارة البيانات

54

لطيفه بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن القباين

إدارة البيانات

55

لطيفه بنت عبدالعزيز بن علي املزروع

إدارة البيانات

56

ملا بنت فهد بن عبدهللا الفالج

إدارة البيانات

57

ملى بنت ابراهيم بن عيسى العويس

إدارة البيانات

58

ملياء بنت حممد بن عبدالعزيز الرخيص

إدارة البيانات

59

ملياء بنت منصور بن حممد الزغييب

إدارة البيانات

60

لولوه بنت عويد بن مسفر العتييب

إدارة البيانات

| 373

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية علوم احلاسب واملعلومات

م

التخصص

االسم

61

مرام بنت حميا بن عايض الرحيمي املطريي

إدارة البيانات

62

مروة عمر عبدهللا املداوي

إدارة البيانات

63

مشاعل بنت عبدهللا بن على الشهرى

إدارة البيانات

64

مالك بنت طالل بن فايز الغبيوي العتييب

إدارة البيانات

65

منريه بنت خالد بن عبد اللطيف الغمالس

إدارة البيانات

66

منريه بنت حممد بن امحد العطاس

إدارة البيانات

67

ندى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املقرن

إدارة البيانات

68

نعيمه بنت ابراهيم بن راشد الراشد

إدارة البيانات

69

هنى بنت عبدهللا بن حممد الراجحي

إدارة البيانات

70

نوره بنت سعد بن عبدالعزيز العمري

إدارة البيانات

71

نوف بنت عبدالعزيز بن صاحل بن صاحل

إدارة البيانات

72

نوف بنت حممد بن عبدهللا الدمهشي العنزي

إدارة البيانات

73

هبه بنت وليد بن منصور العمري

إدارة البيانات

74

هيفاء بنت سليم بن عطاءهللا السفياين

إدارة البيانات

75

هيفاء بنت حممد بن عبدالرمحن اهلالل

إدارة البيانات

76

يسرا صاحل علي الدعيس

إدارة البيانات

77

اثري بنت خليفه بن منيع اخلليفه

الشبكات واألمن

78

ارواء بنت حممد بن ابراهيم العتيق

الشبكات واألمن

79

أروى بنت براهيم بن عبدالرمحن الشواي

الشبكات واألمن

80

أمساء بنت حممد بن امحد الشهري

الشبكات واألمن
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م

التخصص

االسم

81

اشواق بنت سعد بن سعدي العتييب

الشبكات واألمن

82

اهلام جعفر ناصر الزوع

الشبكات واألمن

83

أمريه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن جرب

الشبكات واألمن

84

بشاير بنت عبدهللا بن ناصر السلمان

الشبكات واألمن

85

خالده بنت خالد بن حيدر احلجار

الشبكات واألمن

86

داليا بنت رزحان بن مفرح الشهري

الشبكات واألمن

87

دميا بنت عبدالعزيز بن حممد النحيط

الشبكات واألمن

88

روان بنت رشيد بن عبدالكرمي الرشيد

الشبكات واألمن

89

ساره بنت عبد هللا بن عبد العزيز العود

الشبكات واألمن

90

ساره بنت حممد بن سعد بن مسلم

الشبكات واألمن

91

غاده بنت غدير بن عائش الشمري

الشبكات واألمن

92

مرمي حسني حممد علي

الشبكات واألمن

93

مهره بنت حممد بن عبدهللا االمسري

الشبكات واألمن

94

هديل بنت صاحل بن حسن احلسن

الشبكات واألمن
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م

االسم

التخصص

1

أحالم بنت عبدهللا بن راشد آل سليمان

طب وجراحة

2

اروى بنت حممدلطفي بن صاحل ابوداوود

طب وجراحة

3

أريج بنت عبدالرمحن بن صاحل القنيطري

طب وجراحة

4

اضواء بنت حممد بن ابراهيم احليدر

طب وجراحة

5

االء بنت امحد بن ناصر امللحم

طب وجراحة

6

آالء بنت بدر بن عبيد السعد

طب وجراحة

7

االء بنت عبدالكرمي بن صاحل احلميد

طب وجراحة

8

العنود بنت خالد بن عبدالرمحن احلماد

طب وجراحة

9

العنود بنت حممد بن سليمان العمري

طب وجراحة

10

امل بنت عيد بن عواض الشلوي

طب وجراحة

11

انفال بنت سعد بن حممد الشايع

طب وجراحة

12

ايان سعيد عبدي حسني

طب وجراحة

13

بسمه بنت مسلم بن حممد الصاعدي

طب وجراحة

14

بشرى بنت حممد بن عبدالعزيز اهلالل

طب وجراحة

15

متاضر بنت عبدالرمحن بن ضحيان الضحيان

طب وجراحة

16

جواهر بنت محد بن ابراهيم العسكر

طب وجراحة

17

جواهر بنت عبدالرحيم بن حممد الفرائضي

طب وجراحة

18

حصه بنت محد بن حممد العمار

طب وجراحة

19

حصه بنت سليمان بن رشيد البالع

طب وجراحة

20

حنان بنت حسني بن عبدالرمحن بن سلمان

طب وجراحة
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م

االسم

التخصص

21

حنان بنت سعد بن حممد العامر

طب وجراحة

22

حنان بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز الربيعه

طب وجراحة

23

حنان بنت عبدهللا بن عثمان الشعالن

طب وجراحة

24

خلود بنت حممد بن علي العماري

طب وجراحة

25

خوله بنت ابراهيم بن عبدهللا عتيق

طب وجراحة

26

خوله بنت خالد بن عثمان العثمان

طب وجراحة

27

دالل بنت ابرهيم بن عبدالرمحن الفايز

طب وجراحة

28

دالل بنت امحد بن ابراهيم القاضي

طب وجراحة

29

دينا بنت صاحل بن ابراهيم املنيف

طب وجراحة

30

رتانه بنت طالل بن مجيل هاشم

طب وجراحة

31

رحاب بنت نواف بن فواد الرشيدي

طب وجراحة

32

رسيل بنت صاحل بن عبدالرمحن السويدان

طب وجراحة

33

رغد بنت عدنان بن امحد خباري

طب وجراحة

34

روايب بنت صاحل بن ابراهيم اجلميعه

طب وجراحة

35

روايب بنت صاحل بن ابن علي الغامدي

طب وجراحة

36

روان بنت محد بن صاحل السحيباين

طب وجراحة

37

روان بنت خالد بن علي السلطان

طب وجراحة

38

روى بنت حممود بن عبداجلبار اليماين

طب وجراحة

39

رمي بنت سلطان بن جريد اجلريد

طب وجراحة

40

رمي بنت عبدالرمحن بن أمحد الضاحي

طب وجراحة
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م

االسم

التخصص

41

رمي بنت مصلح بن صاحل االمحدي

طب وجراحة

42

ساره بنت سامر بن حممدعدنان فرهود

طب وجراحة

43

ساره بنت فهد بن حممد السكيت

طب وجراحة

44

ساره بنت فوزان بن علي العجمي

طب وجراحة

45

ساره بنت حممد بن سعيد الشهري

طب وجراحة

46

ساره بنت حممد بن عبدالعزيز اهلاليل

طب وجراحة

47

سلوى بنت خضر بن حممد الشيباين

طب وجراحة

48

مسر عماد عيسى اشتيوي

طب وجراحة

49

سهام بنت فهد بن علي العرفج

طب وجراحة

50

شذى بنت خالد بن محود احلريب

طب وجراحة

51

شهد بنت حممد بن فهد املهنا

طب وجراحة

52

عاليه بنت كمال بن عبداهلادي حبش

طب وجراحة

53

عائشه بنت جابر بن ناصر آل حمبوب

طب وجراحة

54

عائضه بنت شبيب بن عواض املطريي

طب وجراحة

55

علياء بنت ابراهيم بن ناصر العواجي

طب وجراحة

56

غاده بنت سليمان بن عبدهللا الصاحل

طب وجراحة

57

غاده بنت فارس بن ضمن العتييب

طب وجراحة

58

غاليه بنت حممد بن صاحل العبدالقادر

طب وجراحة

59

غدير بنت عبدهللا بن ابراهيم الوهيد

طب وجراحة

60

فاتن بنت عبدالرمحن بن مهيدب املهيدب

طب وجراحة
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م

االسم

التخصص

61

الما بنت امحد بن حممد العيسى

طب وجراحة

62

جلني بنت فؤاد بن عبدالغين خباري

طب وجراحة

63

جلني بنت حممود بن عبدالرمحن اليوسف

طب وجراحة

64

ملا بنت صاحل بن عمر اجلمعه

طب وجراحة

65

مليس بنت عطيه بن صاحل املالكي

طب وجراحة

66

لولوه بنت رفعت بن يوسف املزروع

طب وجراحة

67

ليان بنت عبدالقادر بن خليل عكيلة

طب وجراحة

68

لينا بنت مسلم بن دخيل الشامان

طب وجراحة

69

مروه بنت سامل بن فضل بافضل

طب وجراحة

70

مرمي بنت سعيد بن امحد الصايف

طب وجراحة

71

مشاعل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اخليال

طب وجراحة

72

مها بنت عقال بن مسعد الكبيدان

طب وجراحة

73

مها بنت حممد بن صاحل الدوهان

طب وجراحة

74

مي بنت حممد بن ابراهيم العبدالعايل

طب وجراحة

75

مياده بنت هايل بن مطر العبديل

طب وجراحة

76

ميسون بنت عبداهلادي بن حسن احليزان

طب وجراحة

77

نور بنت ماهر بن فاضل العنزي

طب وجراحة

78

نورة بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الرتكي

طب وجراحة

79

نوره بنت بندر بن منصور املفقاعي

طب وجراحة

80

نوره بنت عبدالرمحن بن عبداحملسن الراجحي

طب وجراحة
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م

االسم

التخصص

81

نوره بنت فؤاد بن عبدهللا العوهلي

طب وجراحة

82

نوف بنت سعود بن عبدالعزيز الياسني

طب وجراحة

83

نوف بنت حممد بن موسى احلماد

طب وجراحة

84

هبه بنت يوسف بن حممود الرحيم

طب وجراحة

85

هديل بنت سليم بن علي املدين

طب وجراحة

86

هديل بنت فواز بن اسعد السجان

طب وجراحة

87

هديل بنت ياسر بن سعيد الغامدي

طب وجراحة

88

هند بنت ظافر بن شعثان القحطاين

طب وجراحة

89

هند بنت عبدالرمحن بن حممد احلمدان

طب وجراحة

90

هنوف بنت محد بن علي اخللف

طب وجراحة

91

هيا بنت فهد بن خالد العتييب

طب وجراحة

92

هيفاء بنت سعود بن رشيد الفوزان

طب وجراحة

93

هيفاء بنت فهد بن حممد السديري

طب وجراحة

94

وجدان بنت عبيد بن حممد الشهراين

طب وجراحة

95

وجدان بنت ناصر بن فايز السويد

طب وجراحة

96

وعد بنت عبدهللا بن خلف الوقيت

طب وجراحة

97

يارا بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السيف

طب وجراحة

98

يسرى سهيل فايز الكيايل

طب وجراحة
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م

االسم

التخصص

1

اريج بنت نقاء بن مطر املطريي

طب أسنان عام

2

أسيل بنت عبدالرمحن بن حممد اهلندي

طب أسنان عام

3

افنان بنت عبدهللا بن عايض اجلعيد

طب أسنان عام

4

العنود بنت مشاري بن عبدهللا املشاري

طب أسنان عام

5

اماين بنت توفيق بن علي النجار

طب أسنان عام

6

اماين بنت رياض بن صاحل بن رباع

طب أسنان عام

7

أنفال بنت عبدالعزيز بن عبدهللا احلامد

طب أسنان عام

8

بشاير بنت امحد بن عبيد الطائفي

طب أسنان عام

9

مجيلة بنت علي بن حيي طوهري

طب أسنان عام

10

حصة بنت عبدهللا بن حممد اهلويش

طب أسنان عام

11

داليا حممد عبداملنعم حممد

طب أسنان عام

12

دميا بنت بندر بن مسعد املطرىف

طب أسنان عام

13

رنا مجال خليل الزقزوق

طب أسنان عام

14

رمي بنت طارق بن حممد السقاط

طب أسنان عام

15

رمي بنت ناصر بن دريهم الدريهم

طب أسنان عام

16

رمي مجال خليل الزقزوق

طب أسنان عام

17

زهراء بنت حسني بن صاحل العبيدان

طب أسنان عام

18

ساره بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الدمهش

طب أسنان عام

19

ساره بنت غشام بن مناحي القحطاين

طب أسنان عام
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م

االسم

التخصص

20

ساره بنت حممد بن عبدهللا النفيعي

طب أسنان عام

21

سجا بنت امحد بن حممد احليدر

طب أسنان عام

22

سوسن بنت عبدهللا بن عائش الشهراين

طب أسنان عام

23

شوق بنت شيحان بن سعيد الزهراين

طب أسنان عام

24

شيماء بنت عمر بن سامل بامهام

طب أسنان عام

25

عبري بنت سعيد بن سعد القحطاين

طب أسنان عام

26

عطيات بنت عمر بن حممد هوساوي

طب أسنان عام

27

عقيله بنت سلمان بن عبدهللا املرهون

طب أسنان عام

28

غاليه بنت حممد ضياء بن حممد خري السواح

طب أسنان عام

29

لطيفه بنت عبدالعزيز بن فهد الفهيد

طب أسنان عام

30

ملى بنت عبدالرمحن بن ابراهيم العبدالعايل

طب أسنان عام

31

ملياء بنت سامي بن عبد هللا مقيم

طب أسنان عام

32

ملياء بنت عبداحملسن بن صاحل اجملراد

طب أسنان عام

33

مشاعل بنت فهد بن عبدهللا ابوعباة

طب أسنان عام

34

منار بنت صاحل بن عبدالعزيز العبدالكرمي

طب أسنان عام

35

جنالء بنت فهد بن عبدالعزيز السياري

طب أسنان عام

36

جنود بنت عبداهلادي بن ظافر الشهري

طب أسنان عام

37

ندى بنت نايف بن سعد العتييب

طب أسنان عام

38

نور بنت يوسف بن عمر السماحي

طب أسنان عام
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م

االسم

التخصص

39

نوف بنت سليمان بن عبدالرمحن العجاجي

طب أسنان عام

40

نوف بنت حممد بن علي الشريان

طب أسنان عام

41

هديل بنت عثمان بن راشد السماري

طب أسنان عام

| 385

كلية التمريض
خرجيات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1435/1434ه

| 386

خرجيات الفصل الصيفي للعام الدراسي 1435/1434هـ ~ كلية التمريض

م

االسم

التخصص

1

عفاف بنت حسن بن حممد اجلابري

متريض عام

2

مىن بنت مناور بن منور املطريي

متريض عام

3

نوف بنت سعد بن سعيد عبدهللا

متريض عام

| 387

كلية التمريض
خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435ه

| 388
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م

االسم

التخصص

1

امل بنت معيوف بن حيوان العنزي

متريض عام

2

بشاير بنت حجاب بن غامن العنزي

متريض عام

3

تركيه بنت ناصر بن سامل الطويل

متريض عام

4

خلود بنت سعدى بن بركه املطريي

متريض عام

5

فايزه بنت قاسم بن سلمان املالكي

متريض عام

6

نورة بنت سعود بن عبدهللا الدوسري

متريض عام

7

اريج بنت عايد بن خلف العمرو اخلالدي

متريض

8

أسيل بنت أسعد بن عجمي العارضي

متريض

9

رميا بنت حممد بن جمهل املطريي

متريض

10

فاطمة بنت عمار بن عاطي املنصوري السفياين

متريض

11

مها بنت حممد بن عيسى اجلربان

متريض
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م

االسم

التخصص

1

اطالل بنت فريح بن ظاهر العنزي

متريض عام

2

آال بنت عائش بن يوسف اجليزاين

متريض عام

3

اميان بنت علي بن عثمان امحد

متريض عام

4

ذكرى بنت فهد بن محدان احمليذيف

متريض عام

5

شادن بنت حممد بن عبدالعزيز العريفي

متريض عام

6

علياء بنت حممد بن خلوفه بن فهد

متريض عام

7

منريه بنت يوسف بن حممد حممد

متريض عام

8

وجدان بنت فهد بن عبدهللا احلريب

متريض عام

9

متام بنت حممد بن علي عبدهللا

متريض

10

ريهام بنت حممد بن عبدالقادر جواس

متريض

11

ساره بنت فهد بن عبدهللا املطرود

متريض

12

غزوا بنت عوض بن مناور احلريب

متريض

13

ندى بنت حممد بن عبدهللا السلمان

متريض
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م

التخصص

االسم

1

اشواق فهد عبده املخاليف

االتصاالت وشبكات احلاسب

2

رمي خليف ذياب العنزي

االتصاالت وشبكات احلاسب

3

اهلنوف بنت حممد بن حيىي صغري

الربجمة وقواعد البيانات

4

أمل بنت حممد بن اليف املسعودي الشمري

الربجمة وقواعد البيانات

5

ساره بنت جربيل بن امحد حكمي

الربجمة وقواعد البيانات

6

عهود هباء الدين عكاشة عثمان

الربجمة وقواعد البيانات

7

لطيفة بنت سلطان بن عبدهللا ال سلطان

الربجمة وقواعد البيانات

8

لطيفه بنت جساس بن عبد اجمليد اجلبيل املطريي

الربجمة وقواعد البيانات

9

مرمي بنت عبدهللا بن علي القناص

الربجمة وقواعد البيانات

10

مشاعل بنت عبدهللا بن خضر العامر الولداوي

الربجمة وقواعد البيانات

11

مها عبدالرمحن سيف مشسان

الربجمة وقواعد البيانات

12

نوره بنت عبد هللا بن سعد بن دبل

الربجمة وقواعد البيانات

13

ابتسام بنت عبدالعزيز بن عائد احلريب

السكرتارية الطبية

14

ابرار بنت ابراهيم بن عبدهللا الكعيب

السكرتارية الطبية

15

أريج بنت حسن بن حممد زغفى

السكرتارية الطبية

16

امساء بنت عبدهللا بن ناصر اخلنيزان

السكرتارية الطبية

17

اسيل بنت سليمان بن حممد الدويش

السكرتارية الطبية

18

آالء بنت خالد بن صاحل العمري

السكرتارية الطبية

19

آالء بنت خالد بن ناصر بن جربوع

السكرتارية الطبية

20

العنود بنت مسفر بن عطيه املالكي

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم

21

امرية ياسني نقاش عبدالقادر

السكرتارية الطبية

22

امريه بنت غزاي بن عمار اجلديعي السلمي

السكرتارية الطبية

23

انتصار بنت منصور بن ناصر السبيعي

السكرتارية الطبية

24

دالل بنت محد بن سعد آل قريان القحطاين

السكرتارية الطبية

25

ذكرى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اخلريف

السكرتارية الطبية

26

روايب بنت عادي بن عجري الروقي العتييب

السكرتارية الطبية

27

سارة عاطف علي خطاب

السكرتارية الطبية

28

سهام بنت حيي بن حيي عواف

السكرتارية الطبية

29

عبري بنت عبد هللا بن حممد السعيد

السكرتارية الطبية

30

عبري بنت عبدهللا بن عمر القرين

السكرتارية الطبية

31

عبري بنت ممدوح بن سعد الطشالن

السكرتارية الطبية

32

منرية بنت مسفر بن فهد الدوسري

السكرتارية الطبية

33

جنود بنت حممد بن علي االمسري

السكرتارية الطبية

34

نورة بنت علي بن حممد السيف

السكرتارية الطبية

35

نوره بنت عبدالرمحن بن فهد ابو نيان

السكرتارية الطبية

36

هدى بنت عبدهللا بن صاحل الشدوخي

السكرتارية الطبية

37

وداد بنت عبدهللا بن سامل آل حممد البيشي

السكرتارية الطبية

38

وفاء بنت عايض بن مساعد العتييب

السكرتارية الطبية

39

والء بنت مطر بن فرج العتييب

السكرتارية الطبية

40

رويه بنت عبيد بن حممد اجلميلي احلريب

السجالت الطبية
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م

التخصص

االسم

41

مرام بنت ربيع بن امحد حكمي

42

ابتسام بنت حممد بن دخيل العنزي

احملاسبة

43

ابتسام بنت حممد بن مفرح العصيمي العتييب

احملاسبة

44

أثري بنت سعد بن عبدالعزيز العبدالسالم

احملاسبة

45

اريج بنت سعد بن عبدالعزيز العبدالسالم

احملاسبة

46

امساء بنت ناصر بن حممد القريين

احملاسبة

47

االء بنت منصر بن صاحل اخلضره

احملاسبة

48

اجلازى بنت عبد هللا بن عبد العزيز القويعي

احملاسبة

49

اجلازي بنت مرزوق بن عبدالرمحن الصبيحي

احملاسبة

50

اهلنوف بنت حممد بن فهد النصيف

احملاسبة

51

أماين بنت موسى بن مديش الصلهيب

احملاسبة

52

امريه بنت عبدالرمحن بن ابراهيم البديوي

احملاسبة

53

امريه بنت مشبب بن حممد األمحري

احملاسبة

54

بشرى بنت عبداحلكيم بن سليمان الرباهيم

احملاسبة

55

ترفة بنت حسن بن جمول الشمري

احملاسبة

56

جزواء بنت بندر بن عميش العتييب

احملاسبة

57

جهان بنت صاحل بن صاحل هادي دعاس سيالن

احملاسبة

58

حصه بنت خلف بن عايد الفريدي احلريب

احملاسبة

59

حصه بنت سعود بن سعد املطريي

احملاسبة

60

حليمه بنت جابر بن عثمان العزي

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

61

خلود بنت خالد بن عثمان بن محيد

احملاسبة

62

خلود بنت فاحل بن محد املسردي القحطاين

احملاسبة

63

دميا بنت حممد بن ظويهر الشمري

احملاسبة

64

دميا بنت ناصر بن عبدالعزيز اخلميس

احملاسبة

65

رزنه بنت متعب بن ظفر اجلويزي

احملاسبة

66

رشا صاحل حممد املعلم

احملاسبة

67

رفعه بنت هزاع بن خلف الصقري العنزي

احملاسبة

68

روان بنت سعد بن عبدالرمحن الروقي العتييب

احملاسبة

69

رميا بنت عبدالعزيز بن حممد الذكري

احملاسبة

70

ساره بنت ثاين بن خملف العنزي

احملاسبة

71

ساره بنت حمماس بن خزام املهري

احملاسبة

72

ساره بنت حممد بن عبدهللا املاجد

احملاسبة

73

ساره بنت حممد بن علي العبداللطيف

احملاسبة

74

ساره بنت منصور بن حممد الشرميي

احملاسبة

75

ساره بنت ناصر بن حممد احليان

احملاسبة

76

سلمى بنت سلمان بن دبيان املطريي

احملاسبة

77

شروق بنت امحد بن حممد املصعيب

احملاسبة

78

صاحله بنت عواض بن عبدهللا احلريب

احملاسبة

79

غزوى بنت سعد بن صاحل العتييب

احملاسبة

80

فاطمه بنت دخيل بن سليمان الوشيل

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

81

مباركه بنت عبيد بن سعد الدوسري

احملاسبة

82

مرام بنت عيد بن متعب الشمشم املطريي

احملاسبة

83

مروه بنت عبدالرمحن بن حممد الصانع

احملاسبة

84

مشاعل بنت حسني بن دغيسان العتييب

احملاسبة

85

مشاعل بنت عبدهللا بن حممد الغامدي

احملاسبة

86

مالك بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الطالسي

احملاسبة

87

منال بنت نافع بن مطلق اجلعفرى العنزي

احملاسبة

88

منريه بنت محود بن حممد القحطاين

احملاسبة

89

منريه بنت سعود بن صقر العصيمي

احملاسبة

90

منريه بنت عبدهللا بن جاسر اجلاسر

احملاسبة

91

منريه بنت غالب بن محيد العتييب

احملاسبة

92

منريه بنت نايف بن ناجي احلريص

احملاسبة

93

مها بنت حممد بن قاسم مدبش محزي

احملاسبة

94

ميعاد بنت حممد بن معدي الدعجاين العتييب

احملاسبة

95

جنود بنت حسن بن غرم هللا الزهراين

احملاسبة

96

جنود بنت سعود بن حزام الدوسري

احملاسبة

97

ندى حممد حسني العمودي

احملاسبة

98

ندى بنت عبد الرمحن بن فهد املقبل

احملاسبة

99

ندى بنت مرعي بن حممد القرين

احملاسبة

100

نفال بنت سفن بن حممد القحطاين

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

101

نوال بنت فهيد بن مناور املطريي

احملاسبة

102

نوره بنت خليفه بن غوينم املخلفي احلريب

احملاسبة

103

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السويد

احملاسبة

104

نوره بنت علي بن امحد الشويعر

احملاسبة

105

نوره بنت فهد بن جرمان السويدي السبيعي

احملاسبة

106

نوره بنت ناصر بن سرحيان العصيمي العتييب

احملاسبة

107

نوير بنت مشحن بن حممد املنيعي

احملاسبة

108

هاجر بنت مانع بن ناصر املانع

احملاسبة

109

هديل بنت سعد بن فهد املرزوق

احملاسبة

110

مهسه بنت عبدهللا بن علي بن حسني

احملاسبة

111

هناء بنت عبدالكرمي بن عبدالوهاب املؤمن

احملاسبة

112

هياء بنت حممد بن سعد بن رشود

احملاسبة

113

هياء بنت حممد بن عائض القحطاين

احملاسبة

114

وجدان بنت سيف بن عوض املخلفي احلريب

احملاسبة

115

وجدان بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

احملاسبة

116

وئام بنت عبدالعزيز بن ناصر الفضل

احملاسبة

117

يامسني بنت عيسى بن عبدهللا الفيفي

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

1

أحالم حسن مبارك بن الشيبه

االتصاالت وشبكات احلاسب

2

افنان بنت علي بن عائض آل عياش

االتصاالت وشبكات احلاسب

3

امل حممد عثمان سليمان

االتصاالت وشبكات احلاسب

4

سلمى بنت حممد بن سعد بن عمار

االتصاالت وشبكات احلاسب

5

فاطمه بنت راشد بن علي الصفيان

االتصاالت وشبكات احلاسب

6

هند بنت غازي بن حشاش العتييب

االتصاالت وشبكات احلاسب

7

أروي أسامه رمضان حممود حممد

الربجمة وقواعد البيانات

8

اماين بنت عبدالعزيز بن عبدالرمحن املطوع

الربجمة وقواعد البيانات

9

اجماد بنت حممد بن عبدالرمحن الثقفي

الربجمة وقواعد البيانات

10

أمل بنت منور بن عايد املطريي

الربجمة وقواعد البيانات

11

بثينة عبدهللا سعيد الكثريي

الربجمة وقواعد البيانات

12

ثراء سعيد صاحل الكثريي

الربجمة وقواعد البيانات

13

ثريا بنت عبدهللا بن سعيد حسن احلسني

الربجمة وقواعد البيانات

14

ساره بنت عشق بن سعيد العاطف القحطاين

الربجمة وقواعد البيانات

15

سلمى خالد حجازي

الربجمة وقواعد البيانات

16

صفاء عبدهللا حممد قحطان

الربجمة وقواعد البيانات

17

غاده بنت علي بن حيىي ال سامل

الربجمة وقواعد البيانات

18

فرح بنت زهري بن مرضي العماري

الربجمة وقواعد البيانات

19

مها بنت زيد بن فرحان العتييب

الربجمة وقواعد البيانات

20

نورة بنت حممد بن سبعان البخيت

الربجمة وقواعد البيانات

| 401

املتوقع خترجهن الفصل الثاني للعام الدراسي 1436/1435هـ ~ كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع

م

التخصص

االسم

21

هياء بنت ناصر بن عبدالعزيز ضويان

الربجمة وقواعد البيانات

22

وجدان بنت عائض بن جباد البقمي

الربجمة وقواعد البيانات

23

وفاء بنت سليمان بن مجعه الينبعاوي

الربجمة وقواعد البيانات

24

اروى بنت عبدالعزيز بن رشيد الراشد

السكرتارية الطبية

25

أريج بنت علي بن سليمان السحيباين

السكرتارية الطبية

26

امساء بنت عزيز بن االدهم الشمري

السكرتارية الطبية

27

افراح بنت ابراهيم بن عبدهللا هدهود

السكرتارية الطبية

28

آالء بنت صاحل بن سعيد ال ابليف الدوسري

السكرتارية الطبية

29

العنود بنت زكي بن سعيد املوري

السكرتارية الطبية

30

اهلنوف بنت عبدهللا بن محد املبارك

السكرتارية الطبية

31

امل بنت حممد بن مبارك البطي

السكرتارية الطبية

32

امريه بنت ابراهيم بن علي حباري

السكرتارية الطبية

33

بدور بنت حممد بن عكاش السبيعي العنزي

السكرتارية الطبية

34

تغريد بنت راشد بن موقد العضيله املطريي

السكرتارية الطبية

35

هتاين بنت امحد بن حممد الشهري

السكرتارية الطبية

36

حصه بنت عمر بن سعود العقيل

السكرتارية الطبية

37

خصيمه بنت متعب بن سلطان العتييب

السكرتارية الطبية

38

رزان بنت سعد بن راشد الدوسري

السكرتارية الطبية

39

رغد بنت ملوح بن طاعن السبيعي العنزي

السكرتارية الطبية

40

رهام بنت امحد بن مسعود اهليلي

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم

41

رهام بنت علي بن حممد حممد

السكرتارية الطبية

42

ساره بنت صقر بن معجب صقر األسعدي

السكرتارية الطبية

43

شروق بنت حامد بن صاحل احلريب

السكرتارية الطبية

44

عائشه بنت خملد بن عقل الرزيين املطريي

السكرتارية الطبية

45

عهد بنت صاحل بن حسن البلوشي

السكرتارية الطبية

46

عهد بنت ملفي بن سهل العضيله املطريي

السكرتارية الطبية

47

مليس بنت منصور بن يوسف العمار

السكرتارية الطبية

48

مدى بنت سامل بن الرميثي السبيعي العنزي

السكرتارية الطبية

49

مرمي بنت علي بن قاسم خرباين

السكرتارية الطبية

50

مرمي بنت علي بن نزال العياشي العنزي

السكرتارية الطبية

51

مشاعل بنت غازي مضحي بن الفدعاين العنزي

السكرتارية الطبية

52

مالك بنت عمر بن سفيان السعود

السكرتارية الطبية

53

مىن بنت امحد ابن بن هداج العيسي

السكرتارية الطبية

54

مىن بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الدحيان

السكرتارية الطبية

55

ندى بنت عبدالرمحن بن ناصر الدريهم

السكرتارية الطبية

56

ندى بنت ناصر بن عبدهللا الغامدي

السكرتارية الطبية

57

هنى بنت علي بن رشيد مطارى

السكرتارية الطبية

58

هاجر بنت عبداحملسن بن ابراهيم اجلبهان

السكرتارية الطبية

59

هنادي بنت سامل بن حممد ال سامل

السكرتارية الطبية

60

هيا بنت عبدالعزيز بن علي عنزان

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم

61

وئام بنت ابراهيم بن حممد اليحىي

السكرتارية الطبية

62

ساره بنت مسري بن محدي الشمري

التأمني الصحي

63

نوف بنت خالد بن امحد ربيع

السجالت الطبية

64

هدى بنت عبدهللا بن هالل املرخيي

املختربات الطبية

65

اثري بنت عبدالرمحن بن عيسى رضيان

احملاسبة

66

احالم بنت حممد بن عايد العنزي

احملاسبة

67

اروى بنت عبدالرمحن بن حممد بن سبتان

احملاسبة

68

اريج بنت صاحل بن عبد هللا امشغييب

احملاسبة

69

امساء بنت معيض بن عايض املطريي

احملاسبة

70

اشواق بنت فهيد بن مناور امليموين املطريي

احملاسبة

71

أشواق بنت حممد بن مرزوق الشطيطي املطريي

احملاسبة

72

أفنان بنت فهد بن عجيان الدغيلىب العتييب

احملاسبة

73

العنود بنت سلطان بن عياده امللحم

احملاسبة

74

العنود بنت فهد بن سليمان القضييب

احملاسبة

75

العنود بنت منصور بن مطلق الفاحل

احملاسبة

76

اماين بنت فاضل بن شعييب احلسونه السراوي

احملاسبة

77

اجماد بنت راشد بن حممد اهلزاين

احملاسبة

78

امل بنت مرضي بن نايل العنزي

احملاسبة

79

اميان بنت فهد بن فنيسان السيحاين

احملاسبة

80

اميان بنت حممد بن عبدهللا العتييب

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

81

بشاير بنت عبدالعزيز بن محد السعيد

احملاسبة

82

بشائر بنت عبداجمليد بن عبدالرمحن املسيند

احملاسبة

83

بيان بنت عبدالعزيز بن حممد الدويش

احملاسبة

84

هتاين بنت بادي بن حرص الغريب العتييب

احملاسبة

85

حصة بنت بدر بن نائف الشيباين

احملاسبة

86

حصه بنت سليمان بن عبدهللا السلوم

احملاسبة

87

حصه بنت حممد بن صاحل الشائق

احملاسبة

88

حنان بنت ابرهيم بن عبدهللا ابو رشيد

احملاسبة

89

حنان بنت عبدهللا بن حممد املالكي

احملاسبة

90

خدجيه بنت صاحل بن شايع النفيسه

احملاسبة

91

خلود بنت حامد بن علي الشهري

احملاسبة

92

خلود بنت عايد بن هليل العلوي احلريب

احملاسبة

93

خلود بنت فهد بن ظافر األمحري

احملاسبة

94

رزان بنت عبدهللا بن عبدالعزيز بن مجيعه

احملاسبة

95

روان ابراهيم فضل حممد

احملاسبة

96

روان بنت راشد بن ابراهيم القعود

احملاسبة

97

روان بنت حممد بن عبدهللا الشمراين

احملاسبة

98

رؤى بنت فهد بن عبدالعزيز املدمييغ

احملاسبة

99

رميا بنت خليل بن ابراهيم احلسني

احملاسبة

100

ريهام بنت ابراهيم بن سعد املسعود

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

101

ساره بنت امحد بن سعد آل حجري القرين

احملاسبة

102

ساره بنت عبدالرمحن بن علي اهلديب

احملاسبة

103

ساره بنت منديل بن عبدهللا املنديل

احملاسبة

104

سحر بنت عبدهللا بن عبيد ال زايد السهلي

احملاسبة

105

سهام بنت سعيد بن مبارك ال مانع القحطاين

احملاسبة

106

شهد بنت عبدالرمحن بن حممد الرسيمي

احملاسبة

107

صاحله بنت حممد بن خفري القرين

احملاسبة

108

عائشه بنت حممد بن محد الدوسري

احملاسبة

109

عبري حممد فرحان عقيدي

احملاسبة

110

عهود بنت بندر بن حممد مخيس

احملاسبة

111

غاده بنت سعود بن حممد بن شهيل

احملاسبة

112

غيداء بنت حممد بن محزه شيناوي

احملاسبة

113

فاطمه بنت صاحل بن حممد النهدي

احملاسبة

114

لولوة امحد عوض العمري العنزي

احملاسبة

115

ليلى بنت مساعد بن جماهد احلريب

احملاسبة

116

لينا بنت حممد بن عمر باسالسل

احملاسبة

117

مرام بنت عبده بن حيي قاسم عرعور

احملاسبة

118

مرام بنت حممد بن ابراهيم املشعلى

احملاسبة

119

مىن بنت رميان بن جار هللا الرميان

احملاسبة

120

منريه بنت فهد بن حممد العثمان

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

121

مها بنت امحد بن عبداحملسن بدر

احملاسبة

122

مها بنت عبد هللا بن علي ال مغريه

احملاسبة

123

مها بنت عبدهللا بن أمحدي حسن الزهراين

احملاسبة

124

مها بنت عوض بن علي املزهري

احملاسبة

125

مي بنت صاحل بن حممد النفيسه

احملاسبة

126

ندى بنت امحد بن مسحان آل يعالء السهيمي

احملاسبة

127

ندى بنت مشحن بن حممد املنيعي

احملاسبة

128

ندى حممود سعيد عطيه

احملاسبة

129

نوره بنت محود بن فهد آل ودمان الدوسري

احملاسبة

130

نوره بنت سعد بن عبدالعزيز الباحوث

احملاسبة

131

نوره بنت سليمان بن عبدهللا التومي

احملاسبة

132

نوره بنت علي بن حممد فقيه

احملاسبة

133

نوره بنت مبارك بن هادي القحطاين

احملاسبة

134

نوره بنت حممد بن عبدهللا احلليبه

احملاسبة

135

نوف بنت غصني بن رباح الدوسري

احملاسبة

136

هدى بنت سعد بن عبد هللا بن سريهيد

احملاسبة

137

هدى بنت عبدالرمحن بن حممد الشعالن

احملاسبة

138

هنادي بنت مفضي بن فنيطل السبيعي العنزي

احملاسبة

139

هياء بنت عبدهللا بن عيسى اخلثران

احملاسبة

140

هياء بنت فهد بن راشد السليم

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

141

هيفاء بنت حممد بن ابراهيم العبد الواحد

احملاسبة

142

وجدان بنت مسفر بن صاحل املالكي

احملاسبة

143

وجود بنت حسن بن جابر ال فرحان االمسري

احملاسبة

144

وداد بنت بريكان بن مبارك الشيباين

احملاسبة

145

وديان بنت علي بن سامل بامسعود

احملاسبة

146

وعد بنت عبدالرمحن بن عبدهللا القحطاين

احملاسبة

147

وفاء بنت أمحد بن حيىي ال ناصر محدي

احملاسبة

148

وفاء بنت غازي بن جباد العتييب

احملاسبة
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كلية اللغات والرتمجة
خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435ه
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م

االسم

التخصص

1

اعتدال بنت حممد بن ناقي العنزي

لغة فرنسية
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كلية اللغات والرتمجة
املتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام الدراسي 1436/1435ه
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م

االسم

التخصص

1

زهراء بنت محيد بن حممد ال سلمان

لغة فرنسية
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معهد اللغويات العربية
خرجيات الفصل األول للعام الدراسي 1436/1435ه
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م

االسم

التخصص

1

هبية  ،سناين

الكفاية يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا

2

خدجية مالك ’ مصطفى

الكفاية يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا

3

عائشة ظهري ظهري امحد

الكفاية يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا
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تم بحمد هللا وتوف يقه

عمادة القبول والتسجيل
قسم قبول وتسجيل الطالبات

وحدة احلاسب اآليل
| 415

