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دليـل الخريـجات للعام الدراسي
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إعــداد

عمادة القبول والتسجيل
قسم قبول وتسجيل الطالبات
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كلمة معالي مدير الجامعة
يوـ التخرج يوـ باسم مشرؽ تبتهج لو اصتامعة كخركتوىا كافة لكونو موعد حصد الثمار كالفرح بأختتاـ
مرحلة امتدت لسنوات كانت حافلة بالعمل اظتستمر ،كاصتهد اظتتواصل ،كلذلك فهو مناسبة سعيدة لكل
اطتركتيُت الذين يستحقوف منا كل التهنئة ك الدعاء.
كجتدر اإلشارة ىنا إىل أف غتتمعنا الذم يتجو ؿتوه اطتركتوف اليوـ ينتظر منهم العطاء كدفع عجلة اضتياة
بأصناؼ من اظتعرفة تساىم يف تقدمو كفتوه .كإذا مل يقدـ اطتريج جملتمعو شيئان بعد خترجو فإنو لن يكوف سول
عدد ال قيمة لو يضاؼ إىل أعداد اطتركتُت اظتاضية ،كلذا كاف من الواجب على اطتريج العمل اصتاد كإثبات
الكفاءة ،مع استحضار الثقة بالقدرة على العطاء ،فموطن الداء ظتا يعانيو كثَت من شبابنا من السلبية كاطتموؿ
ىو إحساسهم بأهنم عاجزكف ،كىذا اإلحساس اطتادع ىو سبب قصور الفرد عن االنتاجية كالنفع ،فلكي
تكوف ناجحان كتب عليك أكالن إقناع ذاتك بأنك تتميز بعقلية فذة ،كقدرات عالية ،كىذه الربغتة الذاتية ىي
اطتطوة األكىل يف طريق النجاح كالعطاء اظتثمر الذم ترجو اصتامعة أف تراه من كل خريج.
فكونوا على ثقة بقدراتكم ،كانطلقوا ؿتو النجاح ،مع ضركرة إبقاء الصلة باظتعرفة كثيقة مشدكدة ،ألف
من ال يساير جتدد اظتعرفة اظتتسارع سيتفاجأ بظلمة اصتهل حتيط بو ،كبأف ما اكتسبو من العلم يف السابق مل يعد
قادران على إضاءة كاقعو اصتديد.
أسأؿ اهلل للجميع التوفيق كحتقيق اظتراد كبلوغ األمل.

مدير الجامعة
د .بدران بن عبدالرحمن العمر
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كلمة سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

حتتفي جامعة اظتلك سعود ىذه األياـ بتخريج دفعتها الثالثة كاطتمسوف من طالباهتا كاليت تؤٌب ذتارىا
بعد عاٍـ ٍ
حافل من اصت ّد كاالجتهاد ،كبعد أف قضُت معنا كقضينا معهن عددان من السنُت يف حتصيل العلوـ من
كدك َّف كقيدف ،كسرف يف سبيل العلم كدرب
بكل انتباه كركية ّ
منابعها ،فقد جلسن يف غتالس العلم ،كاستمعن ّ
اضتق ،كما ٓتلت عليهن جامعة اظتلك سعود بشيء ،فقد عملت إلعدادىن كتعليمهن ّتهود حثيثة صادقة
ّ
ؼتلصة ،كبتو ٍ
ليكن اظتؤىالت للقياـ بواجبهن اإلنساٍل كالوطٍت ،كإلكماؿ مسَتة بناء الوطن
اصل علم ٍي كركح ٍيّ ،
بتميز مشهود .فقد سخرت عتن اظتدينة اصتامعية للطالبات كل إمكاناهتا لتحقيق ما يصبوف إليو كعملت ٓتطط
ّ
دؤكبة للموائمة بُت اظتخرجات التعليمية كاالحتياجات التنموية يف اظتملكة.
فكما عودتنا جامعتنا الغالية يف كل عاـ أف تضخ يف شرايُت التنمية آالفان من اطتركتُت كاطتركتات ؿتتفل
اليوـ بتخريج  5364طالبة من ؼتتلف التخصصات كالدرجات العلمية ،منهن  17طالبة حاصلة على درجة
الدكتوراه ،ك 869طالبة حاصلة على درجة اظتاجستَت.
كال يفوتٍت هبذه اظتناسبة أف أىنئ نفسي أكالن ككطٍت الغايل هبذه اظتخرجات الشابة اليت هنضت يف غتتم ٍع
تعد النسبة األكرب من مواطنيو من الشباب .كما أىنئ بناتنا اطتركتات الالٌب تولُّت اآلف الدكر الكبَت يف دفع
عجلة التنمية كحتقيق رؤية كط ٍن ما زاؿ يعطيهن الكثَت ،إىل جانب بنائهن جملتم ٍع متكامل علمان كخلقان كثقافةن
كسلوكان ،كإٍل ألحثّهن كأشد على أيديهن بإستكماؿ مسَتة العلم كالسَت ؿتو األىداؼ العالية ك االلتزاـ عند
أداء الرسالة الوطنية باإلخالص كاألمانة يف العمل .كلن أنسى أف أتقدـ بالتهنئة اطتالصة ألكلياء أمور طالباتنا
العزيزات بوركت مساعيهم كبورؾ هنجهم كجعل بناهتم قرة عُت عتم .كما أتشرؼ بأف أشكر عضوات اعتيئة
عتن ،كالالٌب عملن بركح فر ٍيق كاحد
التعليمية كاإلدارية القائمات على خدمة طالباتنا كاظتدرسات كاظتوجهات ّ
حتقيقان ألىداؼ اصتامعة كرسالتها.
كختامان ،الشكر كالعرفاف لقائد ىذا الصرح العظيم معايل مدير جامعة اظتلك سعود االستاذ الدكتور
بدراف بن عبدالرزتن العمر الذم حرص أف تكوف اصتامعة بيئة كرسالة كموطنان للخلق كاإلبداع كأف يكوف طالهبا
على الدكاـ متحلُت بقيم العلم كاظتعرفة.

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
د .إيناس بنت سليمان العيسى
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل الصيفي للعام الدراسي 3417/3416هـ

م

الكلية

القسم

االسم
أريج بنت خالد بن سليماف الدبيخى

اللغات كالًترتة

اللغات األكربيو كالًترتة

حليمو بنت ىواش بن صاٌف العنزل

اللغات كالًترتة

اللغات األكربيو كالًترتة

مشاعل بنت فهد بن عبد احملسن بن دتراف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

بتوؿ بنت فيصل بن ازتد الرشودم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت عبداهلل بن ابراىيم الطخيس

إدارة األعماؿ

احملاسبة

الصيدلة

الصيدلة

مشاعل بنت فهد بن عبد احملسن بن دتراف
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الخريجات الحاصالت على مراتب الشرف للفصل
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ركاف بنت عبد اهلل بن علي اضتسٍت الزىراٍل

اآلداب

اللغة العربية

كفاء علي ػتمد الذيباٍل

اآلداب

اللغة العربية

لطيفو بنت عبدالرزتن بن راجح الراجح

اآلداب

اللغة العربية

مرَل بنت ػتمد بن حسن الشهرم

اآلداب

اللغة العربية

اركل بنت عبداهلل بن ػتمد اضتكمي

اآلداب

اللغة العربية

نوره بنت فهد بن ػتمد بويريد

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

رنا بنت عبد العزيز بن ػتمد العسكر

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

مراـ بنت سحمى بن سعد اطتنفرل القحطاٍل

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

عركب بنت ػتمد بن عبدالرزتن الراشد

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

نوؼ بنت ػتمد بن فهد اصتربوع العنزم

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

مها بنت عبداعتادم بن عبيد العاطفي قحطاٍل

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

نوره بنت ازتد بن سعيد سامل بانبيلو

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

فلوه بنت عبدالعزيز بن سامل السامل

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

ساره بنت صاٌف بن عثماف عنرب

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

اصتوىره بنت سلطاف بن عبدالعزيز اطتميس

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

افناف بنت عبدالرزتن بن عبداهلل ابراىيم الزير

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

رنتا بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز الشقرم

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

اشتاء عبدالقادر ػتمد عزم

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

منَته بنت ػتمد بن بطي الفراج السبيعي

اآلداب

اللغة اإلؾتليزية

بشرل بنت عبداهلل بن ناصر عبداهلل الدخيل

اآلداب

الدراسات االجتماعية
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ركاف بنت صاٌف بن ػتمد اظتسلم التميمي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ساره بنت منذر بن ػتمد الفار

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حصو بنت فهد بن عبداهلل الدكاس

اآلداب

الدراسات االجتماعية

دنيا ازتد سعيد دبياف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

عبَت بنت ػتمد بن علي اصترباء

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ابرار بنت سعد بن ضيف اهلل اظتيزاٍل اظتطَتم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ساره بنت ناصر بن ػتمد الدرييب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حصو بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اصتميل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

بسمو برؾ سعيد جركاف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ساره بنت سعود بن عبدالعزيز الشعالف العجاجي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ركاف بنت منصور بن عبدالعزيز ابراىيم الربيدم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

رىب بنت زتد بن ػتمد الوىييب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ظتى بنت فريح بن عمر الغبيٍت

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اشتاء مطر شالش الزبينو

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حصو بنت عبد السالـ بن عبد اهلل السليماف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اسرار بنت فهد بن سلماف اليحِت

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حناف بنت مشعاف بن شعواف العوٌل اضتريب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

امل بنت سعد بن زتد الفاٌف

اآلداب

التاريخ

ىيفاء بنت الفديع بن ملفي السمَتم العتييب

اآلداب

التاريخ

لينا بنت ّتاد بن عقيل السحيمي

اآلداب

اصتغرافيا
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
نوره بنت علوش بن ػتمد السبيعي

اآلداب

اصتغرافيا

عفاؼ غساف كماؿ ىيكل

اآلداب

االعالـ

خولو بنت مقرف بن ابراىيم بن مقرف

اآلداب

االعالـ

شركؽ بنت خالد بن ابراىيم القفيدم

اآلداب

االعالـ

رنيم بنت موسى بن عبدالعزيز الربيكيت

اآلداب

االعالـ

مشاعل علي ػتمد بدر

اآلداب

االعالـ

دنتا بنت عبدالعزيز بن نصار اصترماكم

اآلداب

االعالـ

شادف بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل اضتمود

اآلداب

االعالـ

دانو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتبيب

اآلداب

االعالـ

رنا بنت راشد بن عامر الغفيلي

اآلداب

االعالـ

ؾتود بنت ّتاد بن عقيل السحيمي

اآلداب

االعالـ

مهاء بنت عبداهلل بن سلطاف الصميلي السبيعي

اآلداب

االعالـ

رنتا بنت عبداضتكيم بن ػتمد الشعييب

اآلداب

االعالـ

اغتاد بنت زتد بن سعد النفيعي العتييب

اآلداب

االعالـ

ظتا بنت منصور عبدالعزيز بن عبدالرزتن البكر

اآلداب

االعالـ

ريناؿ بنت صاٌف بن علي الشربمي

اآلداب

االعالـ

مراـ بنت زتد بن ػتمد اطتضَت

اآلداب

االعالـ

غفراف بنت ناصر بن عايد احملياكم اصتهٍت

اآلداب

االعالـ

خلود بنت عبداهلل بن ػتمد اؿ عبيد االشترم

اآلداب

االعالـ

كىج بنت عبداهلل بن ػتمد الدعجاٍل العتييب

اآلداب

االعالـ
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
مراـ عمر ػتمد علي

اآلداب

االعالـ

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد بن سويلم

اآلداب

االعالـ

اشتاء بنت رمضاف ػتمد بن علي اؿ علي الغامدم

اآلداب

االعالـ

نوؼ بنت مسفر بن سعد القحطاٍل

اآلداب

االعالـ

فاطمو سعيد ازتد باقتاـ

اآلداب

االعالـ

رغد بنت صاٌف بن ػتمد الصليح

اآلداب

االعالـ

مي بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن جريد

اآلداب

االعالـ

ظتياء نافذ عبدربو البشييت

اآلداب

االعالـ

ساره بنت سلماف بن راشد اضتسُت

اآلداب

االعالـ

نوؼ بنت مهدم بن فاٌف اؿ مهدم الدكسرم

اآلداب

االعالـ

حصو بنت ػتمد بن سعود بن ابراىيم الرشود

اآلداب

االعالـ

سجا بنت عبداهلل بن عمَت احملسن

اآلداب

االعالـ

اشتاء بنت ازتد بن ابراىيم البابطُت

اآلداب

االعالـ

صاضتو بنت عبده بن ازتد ابودكشو

اآلداب

االعالـ

معاد بنت ػتمد بن عتيق العتيق الدكسرم

الًتبية

الًتبية الفنية

مها بنت فاٌف بن سلطاف اظتطَتم

الًتبية

الًتبية الفنية

فاطمو بنت سفر بن حسُت اؿ طلحاف القحطاٍل

الًتبية

الًتبية الفنية

أركل بنت صاٌف بن سامل الشركم الوادعي

الًتبية

الًتبية الفنية

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد السلوـ

الًتبية

الًتبية الفنية

مها بنت زتد بن عبداهلل اؿ عشيواف

الًتبية

الًتبية الفنية
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ىيفاء بنت عبداهلل بن ابراىيم اظتشارم التميمي

الًتبية

الًتبية الفنية

شهد بنت خالد بن ػتمد العصيمي

الًتبية

الًتبية الفنية

مشاعل بنت حسن بن علي الثويعي الفيفي

الًتبية

الًتبية الفنية

اثَت بنت فهد بن ازتد خنفور

الًتبية

الًتبية الفنية

نوره بنت خالد بن زتد اظتنيف

الًتبية

الًتبية الفنية

سلوم بنت سعيد بن حسُت اظتزارقو الشهراٍل

الًتبية

الًتبية الفنية

منَته بنت سعد بن ػتمد آؿ عثماف

الًتبية

الًتبية الفنية

هتاٍل عبداهلل ػتمد حسُت

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

ابرار بنت عبداهلل بن ػتمد بن عونتر

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

جواىر بنت سعيد بن حسُت الوادعي

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

نوره بنت فهد بن ابراىيم العباس

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

نوؼ بنت فهد بن صاٌف اصتوياف

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

حصو بنت عمر بن ازتد ناصر الغنيم

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

مركة بنت ابراىيم بن عبداهلل العيد

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

لبٌت بنت صايف بن صاٌف اؿ بطيح الشمراٍل

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

جواىر بنت ناصر بن مناحي اطتنفرم القحطاٍل

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

ىيلو بنت سعد بن عبداهلل العصيمي العتييب

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

ركايب بنت عبدالرزتن بن ػتمد السويل

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

نوره بنت علي بن ػتمد آؿ زاىر الشهرم

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

ىديل بنت خالد بن عبدالعزيز النمر

الًتبية

الدراسات اإلسالمية
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ىيا بنت رشيد بن متعب العزيزم اظتطَتم

الًتبية

الدراسات اإلسالمية

نوره بنت زتداف بن عبدالعزيز اؿ نزىاف

الًتبية

علم النفس

اغتاد بنت عبدالرزتن بن ػتمد لتِت الذركم

الًتبية

علم النفس

شهد بنت زتد بن ػتمد اطتثالف

الًتبية

علم النفس

ضحى علي جعفر االزتدم

الًتبية

علم النفس

امَته بنت عثماف بن الحق اؿ بناف الزىراٍل

الًتبية

علم النفس

دنا بنت فيصل بن صاٌف خنيزاف

الًتبية

علم النفس

مٌت بنت سليماف بن حسن الفيفي

الًتبية

علم النفس

ساره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السرييب

الًتبية

علم النفس

مها بنت عواد بن عيد السهلي اضتريب

الًتبية

علم النفس

تغريد بنت ازتد بن ػتمد آؿ بيهاف القحطاٍل

الًتبية

علم النفس

اصتوىره بنت خالد بن عبداهلل الرباىيم

الًتبية

علم النفس

جواىر بنت عبدالرزتن بن ػتمد الشثرم

الًتبية

علم النفس

منَته بنت ػتمد بن سعد ػتبوب

الًتبية

علم النفس

اثَت ازتد سامل بازتيش

الًتبية

علم النفس

جواىر بنت سليماف بن ثنياف اؿ ثنياف

الًتبية

علم النفس

نوؼ بنت عبداهلل بن بركات باكزير

الًتبية

علم النفس

ايثار بنت ازتد بن عوضو القرشي الزىراٍل

الًتبية

علم النفس

افناف بنت ػتمد بن عبداهلل السعدكف

الًتبية

علم النفس

العنود بنت ناصر بن ػتمد الثاقب

الًتبية

علم النفس
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ساره بنت ػتمد بن رشيد بن قعود

الًتبية

علم النفس

غاده بنت علي بن عبداهلل الفركتي

الًتبية

علم النفس

ؾتالء بنت ػتمد بن عبداهلل فواز اظتسعد

الًتبية

السياسات الًتبوية

ىياء بنت معدم بن شرثاف القرقاح القحطاٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوره بنت سعيد بن خلف راشد السعدم

الًتبية

السياسات الًتبوية

دانيو بنت أزتد بن سليماف اضتبيب

الًتبية

السياسات الًتبوية

حناف بنت ػتمد بن حسُت خرباٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

جواىر بنت زتد بن ػتمد الفايز

الًتبية

السياسات الًتبوية

هنى بنت ناصر بن زتود النافع

الًتبية

السياسات الًتبوية

سعاد بنت زتزه بن حسن ػتمدطراش عسَتم

الًتبية

السياسات الًتبوية

ابتساـ عبدالرزاؽ عياط اصتبَتم العنزم

الًتبية

السياسات الًتبوية

بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اظتناع

الًتبية

السياسات الًتبوية

غاده بنت ىدياف بن ناصر اعتدياف

الًتبية

السياسات الًتبوية

مشاعل بنت عبداهلل بن ػتمد اظتنصور

الًتبية

السياسات الًتبوية

سدَل بنت ازتد بن سليماف اضتبيب

الًتبية

السياسات الًتبوية

رَل بنت عبدالرزتن بن فهد اطتزعل العصيمي

الًتبية

السياسات الًتبوية

اشتاء بنت سامل بن فايز العمَتم الشهرم

الًتبية

السياسات الًتبوية

فاطمو بنت عبداهلل بن سامل اعتيشو

الًتبية

السياسات الًتبوية

فاطمو بنت ازتد بن علي حكمي

الًتبية

السياسات الًتبوية

سعاد ازتد عوض اظتعارم

الًتبية

السياسات الًتبوية
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
ىيا بنت خالد بن ػتمد العثماف

الًتبية

السياسات الًتبوية

شهد بنت زتاد بن ػتمد السند

الًتبية

السياسات الًتبوية

شيخو بنت سعيد بن عباس النفيعي العتييب

الًتبية

السياسات الًتبوية

اعتنوؼ بنت ناصر بن ابراىيم الزكرم

الًتبية

السياسات الًتبوية

فوزيو بنت عبد اهلل بن صاٌف أبا حسُت

الًتبية

السياسات الًتبوية

كالء بنت خالد بن عايض الشيباٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

لطيفو بنت سعد بن عبداهلل الكثَتم

الًتبية

السياسات الًتبوية

ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اضتزنتي

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوؼ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل القريشي

الًتبية

السياسات الًتبوية

رغد بنت ابرىيم بن سليماف الوابل

الًتبية

السياسات الًتبوية

لطيفو بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اضتميضي

الًتبية

السياسات الًتبوية

ليلى بنت منصور بن عبداهلل اضتصيٍت

الًتبية

السياسات الًتبوية

مناؿ بنت حوراف بن عبداهلل السبيعي العنزم

الًتبية

السياسات الًتبوية

اشتاء بنت سعود بن ػتمد الشبانات

الًتبية

السياسات الًتبوية

أنفاؿ بنت خالد بن عبدالعزيز اضتمود

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رزاف بنت منصور بن ناصر اظتخلفي اضتريب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

فاطمو بنت حسُت بن علي الطرابلسي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

عائشو بنت صاٌف بن فاضل اؿ ػتاسب العمرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شادف بنت عمر بن عبداهلل الراشد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

أثَت بنت عبد اهلل بن سليماف اضتميد

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
فاطمو بنت عبدالكرَل بن ػتمد اعتميلي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مالؾ بنت تركي بن عبداهلل الراشد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

انفاؿ بنت عثماف بن عبداهلل العتيق

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ركاف بنت عثماف بن ػتمد الدخيل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن آؿ عبدالكرَل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

منَته بنت سعد بن ػتمد السريع

الًتبية

الًتبية اطتاصة

أثَت بنت ازتد بن مشرؼ الغامدم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مٌت بنت مهدم بن معيض اؿ سلطاف

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مراـ بنت ازتد بن عمر با عبداهلل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

عهود بنت سعد بن حامد بن حياف

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره بنت فهد بن زتد العسكر

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مها بنت شقَت بن ضيف اهلل اضتريب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىند بنت سعيد بن ػتمد الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ابتساـ بنت ناصر بن سليماف بالعبيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

كالء بنت سعد بن زيد اعتزاع

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رنتو بنت عبداهلل بن حسن بن سعيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

انتاف خلف رافع الفدعاٍل العنزم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شهد بنت بندربن بن فهدالرمايل الشمرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره بنت خالد بن عبدالرزتن اظتبَتيك

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رىب بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اظتهنا

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
مراـ بنت عوضو بن عبداهلل اضتريب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نوره بنت سلطاف بن مناحي العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رَل بنت عبداهلل بن سلوـ الفضل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

طرفو بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السدر

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىيفاء بنت عبداعتادم بن ػتمد الشليخي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

بسمة بنت ابراىيم بن ػتمد الفهيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

أغتاد بنت عيد بن عمر العصيمي العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

فاديو بنت سليماف بن ػتمد اظتوسى

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره بنت ناصر بن عبداهلل الشاماف السبيعي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

منَته بنت منصور بن عبداهلل النويصرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد العتيق

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ظتى بنت علي بن صاٌف السديس

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره بنت عبدالرزتن بن ػتمد العجالف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

بشرل بنت خالد بن سعود التوَل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

منَتة بنت عبداهلل بن أزتد اظتلحم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ميعاد بنت عايض بن عبيد الغبيوم العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مها بنت خالد بن صاٌف الشباف اظتالكي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عبداهلل بن بندر السريع

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اصتوىره بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اطتريف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت زتد بن صاٌف اجملادعو الدكسرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
خولو بنت صاٌف بن ػتمد العتيق

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اشتاء بنت صبحي بن ستيس اطتميس العطوم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شركؽ بنت عطااهلل بن صاٌف اضتصيٍت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

حنُت بنت ناصر بن صاٌف اظتنصور

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

باشتو بنت ػتمد بن سليماف التوكترم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عبدالعزيز بن سالمو الدشاش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مشاعل بنت بالغيث بن ػتمد آؿ حسن البارقي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت سعد بن حسن بن سعيد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

غيداء بنت ػتمد بن علي الغيث

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شهد بنت منصور بن زتد العبداف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ميمونو بنت نايف بن ػتمد ابا اطتيل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اشواؽ بنت نايف بن عائض الركقي العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اماٍل بنت لتيي بن عائض عسَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اصتوىرة بنت ظافر بن شعثاف القحطاٍل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز اظتقرف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ناردين بنت متعب بن نادر الشيباٍل العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شهد بنت ػتمد بن فهد اصتمعو

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ركايب بنت عوض بن مزيد العقيلي اظتطَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مٌت بنت عبدالعزيز بن ػتمد العجالف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ضحى بنت عبداهلل بن موسى العمار

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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م

الكلية

القسم

االسم
حناف بنت ازتد بن ىادم أزتديٍت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره بنت ػتمد بن سلماف اصتميد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىويدا بنت عبدالوىاب ػتمد بن سعد العجركش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

البندرم بنت عيد بن عبدالرزتن النفيعي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىيلو بنت سليماف بن ابراىيم بن االمَت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

هتاٍل بنت حكماف بن فارس اظتقاطي العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عمر بن صاٌف بلبحيث

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مها بنت سليماف بن عبدالعزيز الغاًل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

بشرل بنت ناصر بن عبدالعزيز الزامل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شيماء بنت يوسف بن عبدالعزيز العنقرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اضواء بنت ناصر بن سعد آؿ خثالف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

سلسبيل بنت ازتد بن عبداهلل اظتزيٍت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

خلود بنت علي بن فايز اضتصٍت اضتريب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز العريٍت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نورة بنت عبداهلل بن ػتمد اظتطلق

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره بنت فيصل بن سعود اصتريسي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مشاعل بنت ابراىيم بن ػتمد اضتوطي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

علياء بنت علي بن عبداهلل العريٍت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اماٍل بنت ػتمد بن عبدالرزتن العريفي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

االء بنت ػتمد بن عوض اظتخلفي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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م

االسم

الكلية

القسم

حصو بنت عبداحملسن بن صاٌف عبداحملسن اضتاليف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت فائز بن زتزه السمنهودم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

خولو بنت عبداهلل بن أزتد األحيدب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ؾتود بنت صاٌف بن ػتمد القرباف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ندل بنت عائض بن ػتمد اضتوطي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

عبَت بنت عصاـ بن سليماف اظتقيط

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شتايا بنت فاٌف بن ػتمد اؿ عبود الدكسرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

حصو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزكماف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اعتنوؼ بنت صاٌف بن سليماف الناصر

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شادف بنت عبداللطيف بن عبدالرزتن اعتريش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شادف بنت عبداللطيف بن عبدالرزتن اعتريش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مالؾ بنت خلف بن مشخص الشبيشَتم اظتطَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

حياة بنت زتداف بن عبداهلل الباتل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىند بنت موسى بن عبدالرزتن اظتوسى

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ندل بنت عبداهلل بن ػتمد عبدرب النيب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ؾتالء بنت عبداهلل بن سجواف عبيد السهلي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ناديو بنت ابراىيم بن ػتمد بالغنيم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىيا بنت فهد بن عبد اهلل عبد الرزتن العسكر

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شيمو بنت زتَت بن علي آؿ مسيب الدكسرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

لولوه بنت صاٌف بن ػتمد السعوم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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م

الكلية

القسم

االسم
ساره بنت ابراىيم بن زيد اؿ سعيد التميمي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره بنت ػتمد بن شباب اظتقاطي العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

أالء بنت عبدالرزتن بن ػتمد اطتليفو

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رؤل بنت ػتمد بن ناصر ػتمد اظتواش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رسيس بنت عبداهلل بن ػتمد الوىييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

فاطمو بنت ػتمد بن سرحاف اؿ حزمو الشهرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره بنت عبد الوىاب بن عبد القادر ػتمد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن حسن القحطاٍل اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رَل بنت نافع بن ػتمد النحيت اضتريب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رَل بنت عبدالعزيز بن ػتمد آؿ فرياف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

يفء بنت ناصر بن سليماف بن أزتد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوؼ بنت رتعاف بن مربكؾ الزىراٍل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

كد بنت سعد بن ػتمد الديرم الركيس

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رنا بنت ػتمد بن فهد اضتماد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوؼ بنت منديل ػتمد بن عبداهلل اظتنديل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

أضواء بنت شاكر بن علي الدريس

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

خولو بنت عبداأللو بن سعد اظتقرف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

جهَت بنت عوض بن ساعد العوٍل اظتطَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

دالؿ بنت عبداحملسن بن غاًل الدكسرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

الصيدلة

الصيدلة

زينب حسُت ػتمد علي
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القسم
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م
رياف ازتد  .حرب

الصيدلة

الصيدلة

مشاعل بنت لتِت بن عبداهلل اليحِت

الصيدلة

الصيدلة

موضي بنت عبداهلل بن جار اهلل الدكح الشمرم

الصيدلة

الصيدلة

اهنار ػتمد لتِت صواب

الصيدلة

الصيدلة

حصو بنت سليماف بن فوزاف الفوزاف

الصيدلة

الصيدلة

ركاف بنت عمر بن ػتمد العطاس

الصيدلة

الصيدلة

نوره بنت عادؿ بن عبدالرزتن اصتنويب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

شتية ػتمد عبداهلل بن داراٍل

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

موضي بنت ػتمد بن سليماف احمليسن

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

سارة بنت عبداجمليد بن ػتمد اظتسعود

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ؾتود بنت عبداهلل بن زيد الشثرم

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره بنت سعد بن ػتمد الفراج

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

رؤل بنت عمر بن ثالب اضتريب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره بنت عادؿ بن عبدالرزتن اصتنويب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

شتية ػتمد عبداهلل بن داراٍل

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

موضي بنت ػتمد بن سليماف احمليسن

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

سارة بنت عبداجمليد بن ػتمد اظتسعود

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ؾتود بنت عبداهلل بن زيد الشثرم

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره بنت سعد بن ػتمد الفراج

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

رؤل بنت عمر بن ثالب اضتريب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة
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الكلية

القسم

االسم
شهد بنت ابراىيم بن موسى آؿ موسى

العلوـ

الرياضيات

علياء بنت خالد بن بدر القحطاٍل

العلوـ

الرياضيات

افناف سامل عبدالقادر القَته اضتارثي

العلوـ

الرياضيات

مراـ بنت حسن بن ػتمد ػتمد شراحيلي

العلوـ

الرياضيات

بياف بنت ازتد بن عبداهلل البداح

العلوـ

الرياضيات

غدير بنت زتد بن سامل اصتلهم

العلوـ

الفيزياء كالفلك

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن ػتمد الوىييب

العلوـ

الفيزياء كالفلك

هناؿ بنت ابراىيم بن صاٌف نصيف

العلوـ

الكيمياء

رزاف بنت فهد بن عقيل العصيمي العتييب

العلوـ

الكيمياء

بشاير بنت ناصر بن صاٌف اظتبَتيك

العلوـ

الكيمياء

ىبو بنت عبدالعزيز بن علي الثقفي

العلوـ

الكيمياء

عهود أمُت عبدالودكد ردماف

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

كجداف بنت سامل بن ػتمد اؿ قرين الشهرم

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

أشتاء بنت سيف بن معيض البيشي

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

غاده بنت عبد العزيز بن ػتمد اظتعيقل

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

زىور بنت لتي بن ػتمد جربيل عريشي

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

حناف بنت راشد بن مربكؾ اضتريرل الزىراٍل

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

مناؿ ػتمد سليماف حوكو علي

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

افناف حسُت ػتمد زتيد

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

نوره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتوسى

العلوـ

الكيمياء اضتيوية
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القسم

االسم

م

رنتا بنت صاٌف بن ػتمد العريفي

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

تسنيم ػتمد ابراىيم حسُت

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

رزتو بنت عباس بن نيب جاف منصور

العلوـ

الكيمياء اضتيوية

اعتنوؼ بنت عويض بن شتراف البدراٍل اضتريب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

اعتنوؼ بنت سليماف بن عبداهلل الصمعاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

منار بنت أزتد بن عبدالرزتن اطتياؿ

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

دالؿ بنت شارع بن مشعل الكريزم البقمي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

اغتاد بنت عبداهلل بن ػتمد القرشي اظتالكي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

مٌت بنت عبدالعزيز بن ابراىيم الركيتع

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ىالو بنت حسن بن مسفر اؿ فهاد

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ركاف بنت ػتمد بن زتد اؿ دعَت

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

سعيدة ػتفوظ علي باشعيب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

زينب بنت ػتمد بن جاسم الشبعاف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

خولو بنت عبدالرزتن بن سعد بن سلطاف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

يارا بنت ابراىيم بن حسن الدحيم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

العنود بنت سعود بن عبداهلل الفريدم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

رَل بنت عبدالرزتن بن صاٌف العبيد

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ركاف بنت سعد بن عبداهلل بن مضحي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

ياشتُت زياد علم الدين

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع

حناف بنت يوسف بن عبداهلل العوىلي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحة اجملتمع
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م

الكلية

القسم

االسم
ؾتالء بنت فهد بن خالد شباب العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

جوىره بنت عمراف بن ػتسن اضتبويب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره بنت ػتمد بن ازتد الشهراٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

عواطف بنت حامد بن سفر اجمليلدم اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

بدريو بنت ىليل بن فاٌف السبيعي العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

آالء بنت صاٌف بن ابراىيم اصتليفي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

صتُت بنت صاٌف بن عبد اهلل الراجحي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

مٌت بنت عواد بن عوكتاف السبيعي العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ىنادم بنت ػتمد بن علي التميمي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

كدياف بنت حسن بن رتعاف اصتنديب الزىراٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ىنادم بنت فهد بن عايض اضتميداٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

انتاف بنت ػتمد بن ذياب العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ىند بنت علي بن عبداهلل الدرفاسي الزىراٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

اعتاـ بنت ػتمد بن عبداهلل اضتنيشي اضتارثي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ظتى بنت يوسف بن صاٌف السمناف

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ركاف بنت مقبل بن عبداهلل اضتديثي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

نسيبو ػتمد مصطفى النجار

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

أغتاد بنت نايف بن صاٌف الرحيمي اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

امل بنت صنهات بن بدر الدعجاٍل العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

مشاعل بنت فائز بن ابراىيم ظبيب الغبيوم العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات
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الكلية

القسم

االسم

م

منَته بنت ابراىيم بن عبدالرزتن السويلم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

اعتنوؼ بنت سلطاف بن صاٌف بن عبيد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

أشتاء بنت علي بن عقالء الزيداٍل العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

شوؽ بنت علي بن عبداهلل اظتشابك الشهرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

ختاـ بنت مسفربن بن عيدالركقي العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

لولوه بنت عبداهلل بن علي سامل موتاف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

فاطمة صاٌف علي باعوـ اطتليفي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

كشتيو بنت ىالؿ بن عياده العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات اإلكلينيكي

شهد سامل عبدالقادر بن سلماف

التمريض

التمريض

نور عبدة أزتد العمرم

التمريض

التمريض

اشتاء بنت زتد بن ناصر القديرم

التمريض

التمريض

عبَت بنت عبداهلل بن ػتمد األزترم

التمريض

التمريض

غتد بنت ازتد بن يوسف عسَتم

اللغات كالًترتة

اللغات األكركبية كالًترتة

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اعتاليب

اللغات كالًترتة

اللغات األكركبية كالًترتة

ىتوف بنت ناصر بن سعد اظتعثم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ماجده بنت سعد بن ػتمد اطتثالف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

عهود بنت ناصر بن علي السحيباٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

عبَت بنت ػتمد بن عبداهلل الناصر

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رنا بنت عوده بن شتراف اضتويطي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز عبيداف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
دانو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اظتهيزع

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

نوؼ بنت سليماف بن ػتمد الرباؾ

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مالؾ بنت سعود بن راشد اؿ مغَتة

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رندا بنت منصور بن ابراىيم الدخيل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

أفناف بنت ػتمد بن موسى القحطاٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

العنود بنت ػتمد بن ناصر العكاش

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ابرار بنت علي بن عبد اهلل اظترشد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رزاف بنت مزيد بن فهيد اظتزيد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

شتر بنت عبد الكرَل بن براىيم اظتهناء

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

أسيل بنت عبداهلل بن ناصر الدرسوٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

عبَت بنت صاٌف بن ػتمد اظتربد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

لطيفو بنت ػتمد بن عبدالرزتن النشواف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ركاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن العسكر

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن عبداهلل النعاـ

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مراـ بنت سليماف بن عبداهلل البطي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ندل بنت متعب بن نادر العتييب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اغتاد بنت خالد بن عبداهلل الصاٌف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مالؾ بنت سعود بن عبدالعزيز العيد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

زينب شيخ حامد الكاؼ

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

نعم بنت ػتمد بن ازتد خيمي

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
خدكتو بنت عبداهلل بن ابراىيم اطتليفي

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

غاده بنت ػتمد بن عبداهلل اجمللي

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

امل بنت عبدالرزتن بن سعد بن مالك

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ؾتالء عبدالرحيم صاٌف يعقوب

إدارة األعماؿ

االقتصاد

غدير بنت ابراىيم بن عمر العبداللطيف

إدارة األعماؿ

االقتصاد

دالؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اؿ زتد

إدارة األعماؿ

االقتصاد

رىب بنت تركي بن ػتمد العقيل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

عاليو زيد ػتمد اظتشرعي

إدارة األعماؿ

التسويق

شيخو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الدكيسي

إدارة األعماؿ

التسويق

بشرل بنت عبداهلل بن ابراىيم السحيم

إدارة األعماؿ

التسويق

ساره بنت سعد بن ػتمد الشايع

إدارة األعماؿ

التسويق

رَل بنت بدر بن علي الشايع

إدارة األعماؿ

التسويق

نورة بنت أزتد بن قاسم الزىراٍل

إدارة األعماؿ

التسويق

أثَت بنت عبداهلل بن ناصر القحيز

إدارة األعماؿ

احملاسبة

بشرل بنت ازتد بن ناصر العنقرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

دارين بنت تركي بن سعود العييد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شيماء ػتمد حسُت الكاؼ

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ياشتُت بنت سعود بن ناصر اؿ رزكؽ

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوؼ بنت عبداهلل بن ػتمد الشهيب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوؼ بنت فهد بن عبدالرزتن الفراج

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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م

الكلية

القسم

االسم
انوار بنت فهد بن ػتمد شيحاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتنصور

إدارة األعماؿ

احملاسبة

فلوه بنت عبدالعزيز بن ابراىيم العبدالكرَل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مشاعل بنت يوسف بن صاٌف عبداهلل البيوض

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىيفاء بنت جاسر بن ػتمد اصتاسر

إدارة األعماؿ

احملاسبة

هنى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الدقتش

إدارة األعماؿ

احملاسبة

بشائر بنت نبيل بن ػتمد العالكم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اركل يعقوب سبيت جوفاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

رغد بنت ػتمد بن عبداهلل الفراج

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ظتى بنت اشتاعيل بن ػتمد اطتليفة

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مراـ بنت زتاد بن زتد النمي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ظتياء بنت عبداحملسن بن عبد القادر بن عبدالقادر

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اعتاـ بنت زارع بن فايز العمَتم الشهرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

كضحى بنت ػتمد بن ابراىيم الصقعيب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت ابراىيم بن عبدالرزاؽ السويداف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اعتدب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

منَته بنت ػتمد بن ابراىيم اؿ عتيق

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اعتاـ بنت عبدالعزيز بن ناصر اظترشد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت صاٌف بن عبدالعزيز بن نصباف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اشتاء بنت ػتمد بن سعود العمَته

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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الكلية

القسم

االسم

م
امَته عبداهلل ازتد فقيو

إدارة األعماؿ

احملاسبة

آشتاء بنت حبيب بن خضر الشنقيطي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد الباىلي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوؼ بنت فهد بن سعد الداككد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

رَل بنت عبداهلل بن ابراىيم البدر

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتوسى

إدارة األعماؿ

احملاسبة

داليا بنت صاٌف بن علي آؿ خرَل اليامي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن مبارؾ اللونتي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اماٍل بنت رجب بن ػتمد العاصمي اظتالكي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شهد بنت زتد بن ػتمد اظترشد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ركاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتزيٍت

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مناؿ بنت علي بن ابراىيم العليوم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شذل بنت خالد بن ػتمد الشريف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ساره بنت عطااهلل بن ثواب الضويفرم اظتطَتم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

جزائر بنت ػتمد بن عبيد العتييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

عائشو بنت ىادم بن علي ْتارم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اركل بنت بندر بن سعد اظتضحي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىتيف بنت إبراىيم بن ىديب اظتهيدب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

هنلو بنت صاٌف بن نشأ اضتنيفاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

فلوه بنت ػتمد بن عبدالعزيز مسيند

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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م

الكلية

القسم

االسم
خولو بنت علي بن رشيد اظتوسى

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت خالد بن صاٌف الضلعاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مناؿ بنت فهد بن ػتمد النوكتم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

دنتو بنت ابراىيم بن راشد اظتنيف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شادف بنت سعود بن راشد اطتثالف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

بشاير حسن صاٌف بن شحبل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مزنة بنت سعد بن مشعل الرشيدم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

عبَت بنت عبدالعزيز بن ناصر اظتزيد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

هتاٍل بنت ابراىيم بن عبداهلل ىزازم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

باشتو بنت فهد بن ػتمد الداكد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اركل بنت عبدالرزتن بن زيد الفرحاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

علوية علوم شريف موىل خيلو

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مرَل بنت زتود بن سعد الطويرب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت صالح بن عبداهلل اصتامع

إدارة األعماؿ

احملاسبة

آالء بنت زتد بن عبداهلل اصتديعي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اثَت بنت عبداحملسن بن ناصر بن حسُت

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أغتاد بنت ػتمد بن لتِت الزكماف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مراـ بنت راشد بن عبداهلل الشكره الدكسرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ندل بنت صاٌف بن ابراىيم السحيباٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

بسمو بنت سلماف بن جرداف اصترداف

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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م

الكلية

القسم

االسم
نوره بنت عبداهلل بن ابراىيم اطتلف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

سناء بنت سامل بن عبد اهلل الشهرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

غتد عيسى يوسف قداده

إدارة األعماؿ

احملاسبة

عبَت بنت علي بن مشبب اؿ موسى االزترم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

كجداف بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الدعيلج

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اركل بنت ػتمد بن سليماف اعتاجرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

رنا بنت علي بن راشد الدكيساف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره بنت فهد بن عبداهلل الفاٌف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أغتاد بنت عبداهلل بن ناصر عبداهلل الشبانات

إدارة األعماؿ

احملاسبة

رغد بنت رياض بن ػتمد الشلياف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

رغد بنت صاٌف بن ػتمد العثماف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ندل بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشلفاف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ركاف بنت خالد بن زتود العايد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مناؿ بنت عثماف بن عبداهلل شاطي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

العنود بنت سليماف بن عبداهلل القاسم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شيخة بنت خالد بن مساعد السويلم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

مشاعل بنت مشبب بن ػتمد اؿ حسن الشهرم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ادَل بنت زيد بن ػتمد العثماف

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ساره بنت بداح بن صاٌف العنقرم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نوره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الدكيش

إدارة األعماؿ

اإلدارة
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م

الكلية

القسم

االسم
نوره بنت عبداهلل بن ػتمد الباىلي

إدارة األعماؿ

اإلدارة

منَتة بنت عبدالعزيز بن علي السامل

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ميمونو بنت ناصر بن إبراىيم اعتاجرم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ىيلو بنت سليماف بن ػتمد اليوسف

إدارة األعماؿ

اإلدارة

اعتنوؼ بنت سليماف بن صاٌف العريض

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نوره بنت ػتمد بن عبدالعزيز مسيند

إدارة األعماؿ

اإلدارة

لولو بنت صاٌف بن ػتمد احمليميد

إدارة األعماؿ

اإلدارة

جواىر بنت فهد بن عبداهلل ابو عباة

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ىديل بنت كليد بن عبداهلل الًتكي

إدارة األعماؿ

اإلدارة

العنود بنت ػتمد بن علي العواـ

إدارة األعماؿ

اإلدارة

رنتا بنت ناصر بن عبداهلل الريس

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ابتهاؿ بنت ػتمد بن جريس اصتريس

إدارة األعماؿ

اإلدارة

غاده بنت ػتمد بن عبدالرزتن السمارم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

سارا بنت حسن بن زتد الصائغ

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ابرار بنت ازتد بن سعيد اؿ لتِت القحطاٍل

إدارة األعماؿ

اإلدارة

امَتة بنت زتد بن سامل النجيم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

يارا بنت عبداهلل بن ػتمد الصيخاف

إدارة األعماؿ

اإلدارة

مشاعل بنت تركي بن شعيل النفيعي

إدارة األعماؿ

اإلدارة

اشتاء بنت خالد بن متعب الزاركط اظتطَتم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ندل بنت اياد بن ابراىيم اطتميس

إدارة األعماؿ

اإلدارة
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م

الكلية

القسم

االسم
امينو بنت معاكد بن عايد العازمي

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نوره بنت خالد بن فهد بن سويلم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

العنود بنت ػتمد بن عاتق السليمي اضتريب

إدارة األعماؿ

اإلدارة

لولوه بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن سعيد

إدارة األعماؿ

اإلدارة

رَل بنت عبداهلل بن ابراىيم الناصر

إدارة األعماؿ

اإلدارة

منار بنت عبدالعزيز بن سعود اظتعيجل

إدارة األعماؿ

اإلدارة

اصتوىره بنت علي بن سويد السويد

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نورا بنت خالد بن ػتمد العيسى

إدارة األعماؿ

اإلدارة

سارة بنت ناصر بن ابراىيم الداكد

إدارة األعماؿ

اإلدارة

فاطمو بنت بدر بن ناصر الدريهم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

سحر بنت سعد بن عيد سليم العصيمي العتييب

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نوره بنت عمر بن ػتمد السعوم

إدارة األعماؿ

اإلدارة

آالء بنت حكم بن عادؿ زمو

إدارة األعماؿ

اإلدارة

هتاٍل بنت فهد بن ػتمد اظترشود

إدارة األعماؿ

اإلدارة

حياه بنت ػتمد بن ناصر العريفي

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ىنوؼ بنت عبداهلل بن سعد العتيق

إدارة األعماؿ

اإلدارة

ساره بنت ناصر بن صاٌف العقيل

إدارة األعماؿ

اإلدارة

نوره بنت حسُت بن عبدالعزيز اضتسيٍت

إدارة األعماؿ

اإلدارة

داليو بنت خالد بن عبداهلل اظتزركع

إدارة األعماؿ

اإلدارة

رزاف ػتسن مبارؾ باكرماف

إدارة األعماؿ

اإلدارة
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م

الكلية

القسم

االسم
نوره بنت عيد بن ػتمد الشبوم القحطاٍل

إدارة األعماؿ

اظتالية

ؾتود بنت فهد بن عبدالعزيز اظتهباش

إدارة األعماؿ

اظتالية

ىديل بنت علي بن عبداهلل بن دايل

إدارة األعماؿ

اظتالية

كجداف بنت معيض بن زتود اظتنتشرم الشمراٍل

إدارة األعماؿ

اظتالية

نوره بنت صاٌف بن راشد الدبياف

إدارة األعماؿ

اظتالية

مرَل بنت ػتمد بن سعد اضتصاف

إدارة األعماؿ

اظتالية

اعتنوؼ بنت فهد بن عبداهلل ػتمد اظترشد

إدارة األعماؿ

اظتالية

نوره بنت عبد الرزتن بن يوسف السامل

إدارة األعماؿ

اظتالية

هنى بنت ازتد بن عبدالرزتن اضتيدرم

إدارة األعماؿ

اظتالية

غادة بنت عيسى بن ابراىيم الشثرم

إدارة األعماؿ

اظتالية

ساره بنت صاٌف بن راشد ركيشد

إدارة األعماؿ

اظتالية

رفيف بنت أزتد بن عبدالرزتن السبيهُت

إدارة األعماؿ

اظتالية

عبَت بنت سلماف بن سعد بن صاٌف

إدارة األعماؿ

اظتالية

ظتياء بنت ابراىيم بن ػتمد اظتعيقل

إدارة األعماؿ

اظتالية

كالء بنت عبدالكرَل بن علي النخلي

إدارة األعماؿ

اظتالية

غاده بنت عبداهلل بن زتود الربيعاف

إدارة األعماؿ

اظتالية

مناؿ بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز النعيم

إدارة األعماؿ

اظتالية

نوؼ بنت ابراىيم بن صاٌف اظتعتاز

إدارة األعماؿ

اظتالية

ظتيس بنت ػتمد بن ابراىيم اظتاجد

إدارة األعماؿ

اظتالية

آمنو بنت عبداهلل بن علي اظتنيع

إدارة األعماؿ

اظتالية
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الكلية

القسم

االسم

م

العنود بنت عبدالرزتن بن ػتمد العيسى

إدارة األعماؿ

اظتالية

ىياء بنت ػتمد بن عبداهلل العثماف

إدارة األعماؿ

اظتالية

العنود بنت ػتمد بن سليماف صاٌف اظتهناء

إدارة األعماؿ

اظتالية

افناف بنت عدناف بن ازتد الورثاف

إدارة األعماؿ

اظتالية

نوره بنت عادؿ بن خالد اظتكينزم

إدارة األعماؿ

اظتالية

انفاؿ بنت عبداهلل بن عبداحملسن اعتداب

إدارة األعماؿ

اظتالية

دالؿ بنت ازتد بن عبداهلل الربيكاف

إدارة األعماؿ

اظتالية

غاده بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الفريح

إدارة األعماؿ

اظتالية

شيخو بنت عبداهلل بن عبدالرزتن اظتقباس الدكسرم

إدارة األعماؿ

اظتالية

رزاف بنت عبداهلل بن صاٌف السلطاف

إدارة األعماؿ

اظتالية

أبتهاؿ بنت ازتد بن ػتمد الدكيش

إدارة األعماؿ

اظتالية

مها بنت ماجد بن عبداهلل اظتغَتؽ العتييب

إدارة األعماؿ

اظتالية

نورة بنت ابراىيم بن راشد الراشد

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

فوزيو بنت ماجد بن فيحاف الدلبحي العتييب

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

اغتاد بنت عبد الرزتن بن ػتمد آؿ صماف

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

القحطاٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

نور حساـ صاٌف بن شحبل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

غتد بنت عبدالرزتن بن أزتد اظتعيوؼ

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ابرار بنت موسى بن ناصر اضتريشي

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

رانيا بنت نياؼ بن زيد النفيعي العتييب

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية
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الكلية

القسم

االسم

م

ىبو بنت ػتمد بن عبد اهلل العواد

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

رَل بنت كحيد بن ازتد اعتندم

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

أمل بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الدايل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

امنيو انور علوم سامل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز اصتندؿ

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ظتى بنت عبدالعزيز بن ػتمد العيوٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

فَتكز بنت سامي ابن بن سعد بٌت خثيم الغامدم

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

اركل بنت عبداهلل بن سليماف الفوزاف

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ايناس بنت ػتمد بن عوض عمراف

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

عبَت بنت عبداهلل بن ابراىيم القاسم

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ساره بنت حسُت بن عايض اضتسنيو القحطاٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوؼ بنت عيسى بن ػتمد العود

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

حناف بنت عوض بن ػتمد آؿ ذعفو الشهراٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

ىيفاء بنت يوسف بن ازتد اؿ ضيف اهلل الغامدم

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

العنود بنت فهد بن عبدالرزتن البيز

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

مها بنت عبدالعزيز بن ػتمد العيوٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

اركل ػتمد صادؽ العيدركس

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رقيو ازتد عبده عبدربو

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ظتياء بنت عبدالعزيز بن ػتمد اؿ الشيخ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

عهد بنت عبدالعزيز بن فهد العريفي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات
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م

الكلية

القسم

االسم
رَل بنت علي بن فريج اظتقاطي العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شتر بنت عبداهلل بن ناصر السنجارم الشمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوؼ بنت عبداهلل بن صاٌف العامر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

صتُت بنت تيسَت بن سعد أبو حيمد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ساره بنت عبدالعزيز بن ػتمد العواد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

غاليو بنت إبراىيم بن ػتمد العريفي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

كعد بنت علي بن ػتمد باعبداهلل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ؾتالء بنت زيد بن راشد اعتزاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مهج بنت عماد بن ػتمد الغافتي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

عهود بنت عبداعتادم بن حزاـ اطتنفرم القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

يف بنت فهد بن ػتمد اظتعمر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

لولوه بنت عبدالعزيز بن مساعد جاراهلل الغزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

خولو بنت سليماف بن علي الصاضتي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ركاف بنت ػتمد بن راشد الدريس

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

عبَت بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الفطيماٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مراحب بنت ػتمد بن عبداهلل بن سلمو

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شهد بنت عبداهلل بن صاٌف الثنياف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

بشرل بنت خالد بن مفلح الفهرم القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ركايب بنت حزاـ بن عايض اضتميداٍل القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

منَته بنت نائف بن عبد اهلل آؿ سعد القحطاٍل
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علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

اخلرجياخ احلاصالخ على مراتة الشرف للفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

االسم

القسم

نوؼ بنت ػتمد بن سعد اضتميداف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رغد بنت ػتسن بن صاٌف اعتالؿ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رَل بنت عبداهلل بن ناصر البويريد القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوره بنت عبداهلل بن ػتمد العضييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

أركل بنت عبد العزيز بن عبد اهلل الزعاقي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىياء بنت عبدالعزيز بن مبارؾ الشريف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

فايزه بنت معتاد بن سامل العويف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شادف بنت عبداهلل بن صاٌف آؿ سبيت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

دالؿ بنت عايض بن مذكر العازمي العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات
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المتوقع حصولهن على مراتب الشرف للفصل
الثاني

للعام الدراسي 1438/1437ه
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
اسراء نعيم كامل شبَت

اآلداب

االعالـ

اعتنوؼ عبد العزيز عيسى بن رضياف

اآلداب

االعالـ

اغتاد زتود ناصر حدادم

اآلداب

االعالـ

حصو سليماف عبداهلل العبيد

اآلداب

االعالـ

خادتة عبداهلل طالب بارجاش

اآلداب

االعالـ

ركاف علي ازتد منصور

اآلداب

االعالـ

ساره ػتمد عبدالعزيز اظتطلق

اآلداب

االعالـ

غاليو ظفر ػتمد اؿ ظافر

اآلداب

االعالـ

فدكل فهد عبدالعزيز اطتريف

اآلداب

االعالـ

ظتيس عبدالرزتن صاٌف السحيباٍل

اآلداب

االعالـ

لينا ثنياف عبدالرزتن الثنياف

اآلداب

االعالـ

لينا سامي علي بازرعة

اآلداب

االعالـ

غتد فواز ظفر اؿ ضتياف

اآلداب

االعالـ

مراـ مساعد أزتد العصيمي

اآلداب

االعالـ

مشاعل ػتمد عبداهلل الغرييب

اآلداب

االعالـ

ميثاء ابراىيم ناصر اظترشاد

اآلداب

االعالـ

ناىد صاٌف حسن اضتسن

اآلداب

االعالـ

نوضى مشبب شجاع بن خضَت

اآلداب

االعالـ

نوؼ فالح سعد الشدادم اضتارثي

اآلداب

االعالـ

ىناء عوض ضولتي الشيباٍل العتييب

اآلداب

االعالـ
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

االسم

الكلية

القسم

االء عمر عبدالرزتن بن قناب

اآلداب

التاريخ

موضي ػتمد صاٌف السليماف العمرم

اآلداب

التاريخ

ىديل عبدالعزيز عبدالرزتن السالمو

اآلداب

اصتغرافيا

ىنادم بنت فهد بن زتد بن ىليل

اآلداب

اصتغرافيا

ابتساـ سعود ىجاج العلوم اضتريب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اثَت خالد علي بن نشواف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اصالو ػتمد عبد اهلل صاٌف بانافع

اآلداب

الدراسات االجتماعية

البندرم زتاد على اظتضياٍل العنزم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اعتنوؼ عبداهلل مفلح اظتديرم السبيعي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اماٍل راشد سعد اطتثراف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حناف ابراىيم سعد بن حاضر

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حناف ػتمد عبد اهلل اضتنيشل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

حنُت خالد عبدالغٍت علواف

اآلداب

الدراسات االجتماعية

دعاء لتِت عبد اهلل الغيالٍل الغامدم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ركاف غرماف ظافر آؿ لوسط القرٍل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

رَل ػتمد ابن زتود القحطاٍل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

سحر عبداهلل ػتمد السمارم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

سحر ػتمد جابر علي اصتابر القرٍل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

شيخو صاٌف فيحاف الشيباٍل العتييب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

عبَت دبوس غنيم جرب السويلمي العنزم

اآلداب

الدراسات االجتماعية
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

عبَت ضحياف زيد الدعجاٍل العتييب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

عبَت عبداهلل زتد الشويعر

اآلداب

الدراسات االجتماعية

غاده فهد عبدالرزتن بن عسكر

اآلداب

الدراسات االجتماعية

غاده ػتمد شبيب الشكرم الدكسرم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

فاطمو ػتمد عبداهلل البعيجي السبيعي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

فلوه ناصر مبارؾ اؿ بريك الدكسرم

اآلداب

الدراسات االجتماعية

مالؾ زيد سعد الزيد

اآلداب

الدراسات االجتماعية

منَته ػتمد سعد اطتركتي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

موده عبداحملسن عبدالعزيز راشد بن ستيس

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوره ػتمد عبداهلل الراشد السبيعي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوره ىادم فالح اؿ بوجلبو القحطاٍل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوؼ ػتمد فهد القحطاٍل

اآلداب

الدراسات االجتماعية

نوير غريب جاسر كىيب اضتريب

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ىديل راشد ػتمد الغفيلي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ىديل صاٌف داكد اظتسعود

اآلداب

الدراسات االجتماعية

ىياء عبداهلل ابراىيم الطالسي

اآلداب

الدراسات االجتماعية

اغتاد عوض ازتد اظتالكي

اآلداب

اللغة العربية

رند عبدالعزيز ػتمد الغنيماف

اآلداب

اللغة العربية

عبَت ابراىيم عبداهلل القاسم

اآلداب

اللغة العربية

غدير عبد الرزتن ازتد السعيد

اآلداب

اللغة العربية
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
لولوه عبدالعزيز عبد الرزتن القبيشي

اآلداب

اللغة العربية

مرَل ػتمد حسن لتي فقيهي

اآلداب

اللغة العربية

مناؿ سعيد سعد الشهراٍل

اآلداب

اللغة العربية

نوره عبيد ازتد ساكت عباس

اآلداب

اللغة العربية

اصتوىره صالح مقرف الشيخ

اآلداب

اللغو االؾتليزية

دنتو منصور ػتمد بن قاسم

اآلداب

اللغو االؾتليزية

رزاف عثماف صاٌف عمر

اآلداب

اللغو االؾتليزية

رَل ابراىيم ناصر السعيد

اآلداب

اللغو االؾتليزية

رنتا علي عبداهلل الشتوم

اآلداب

اللغو االؾتليزية

ريهاـ ػتمد سعد البطي

اآلداب

اللغو االؾتليزية

زينو عبدالعزيز عبداهلل اظتوسى

اآلداب

اللغو االؾتليزية

شهد مساعد زتد الشعيب اضتريب

اآلداب

اللغو االؾتليزية

مناؿ فهد عبدالعزيز الغدير

اآلداب

اللغو االؾتليزية

مى عبدالرزتن ػتمد القثامى

اآلداب

اللغو االؾتليزية

ؾتود ابراىيم عبدالعزيز اللحيداف

اآلداب

اللغو االؾتليزية

ؾتود ػتمد عبد العزيز اضتماد

اآلداب

اللغو االؾتليزية

نوؼ عبدالعزيز سليماف الريس

اآلداب

اللغو االؾتليزية

ىند ابراىيم ػتمد السويلم

اآلداب

اللغو االؾتليزية

ىند عبدالرزتن ػتمد العشيوم

اآلداب

اللغو االؾتليزية

احالـ سلطاف عبدالرزتن اصتحيديل

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

االسم

الكلية

القسم

اركل خالد عبداهلل السماعيل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

اشتاء عبيد بركو العلوم اضتريب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

البندرم صاٌف ػتمد القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

البندرم عبداهلل سعيد الغرايب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

اعتاـ عبداهلل ظافر الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

اعتاـ بنت ػتمد بن عيد اطتميس الدكسرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

امل عبدالعزيز عساؼ اعتميش الغامدم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

امل نياؼ غازم الشيباٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

امَته حسياف سيار الشمالٍل العنزم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

انفاؿ خالد ابراىيم اعتزاع

الًتبية

الًتبية اطتاصة

إيالؼ عبداهلل إبراىيم الرشود

الًتبية

الًتبية اطتاصة

بدريو ناصر شباب اضتمايل القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

بياف عبدالعزيز زبار اظترشدم العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

هتاٍل علي ىادم ابودكاس

الًتبية

الًتبية اطتاصة

جناف سامي عبدالعزيز العبداحملسن

الًتبية

الًتبية اطتاصة

حصو سند مبارؾ العاطفي القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

خلود سعد ابراىيم ػتمد اعتويشل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رىب عبدالعزيز حبيب آؿ فهيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رحاب عامر عائض اؿ شغيب الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رزاف عبدالرزتن زتد العماٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
رزاف ػتمد فيصل الشاطرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رغد علي ػتمد آؿ سلماف الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رغد ػتمد ازتد اضتمد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رىف إبراىيم ىديب اظتهيدب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ركايب ػتمد راشد البواردم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ركاف رزين صنيتاف اظتقاطي العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

رياـ ػتمد حسُت ابراىيم زيلعي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره سعد شار اؿ عثماف الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره عبدالرزتن ػتمد اصتماز

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره عبدالعزيز عبدالرزتن الطيار

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ساره عبداللػو ػتمد العقيلي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

سرباء مشبب ازتد االزترم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

سراب عبداهلل ػتمد السعيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شتيو جرم رجاء اظتيموٍل اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شتيو عوض ازتد بالطيف

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شركؽ سامل سعيد باسامل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شركؽ عطيو لتي الزىراٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شعاع سعد عبداحملسن السعد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شهاد زتود صنيدح النفيعي العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

شهد ػتمد اضتميدم الدقتشي

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

االسم

الكلية

القسم

م

شوؽ عايض جويعد العجمي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

عفراء عبداهلل جرب آؿ جرب النعيمي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

غدير عبدالرزتن سعد عبداللػو اصتربين

الًتبية

الًتبية اطتاصة

غيداء عبدالعزيز سعد البواردم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

فاطمو منصور عبدالرزتن آؿ منصور

الًتبية

الًتبية اطتاصة

فتوف سعد علي بن شنار

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ظتيا فهد ػتمد بن زيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

لولوة ػتمد أزتد الغنيم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ليلى ػتمد مشعل البقمي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مراـ ازتد صاٌف القحيش الزىراٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مراـ حسُت عايض اؿ سعد القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مركه عبداهلل عقيل بن داكد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مشاعل ناصر عبداهلل الغنيم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مالؾ سعيد مسفر آؿ جبل االشترم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مالؾ سلماف ػتمد السلماف

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مالؾ علي ػتمد الصاٌف

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مالؾ ػتمد صاٌف العقيل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

منار مساعد سعد بن ػتمد الطليحي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

منَته نائف مًتؾ السحيمي القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مها سليماف ػتمد الثنياف

الًتبية

الًتبية اطتاصة
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م

الكلية

القسم

االسم
مها صاٌف جرب الرباىيم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

مي ناصر مذخر الناصر

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ؾتديو سلطاف فهيد الشدادم اضتارثي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ندل زتداف علي اصتمَتم الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نورة عبدالرزتن عبداحملسن بن فهيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نوره ابراىيم فاٌف اؿ زتايل القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نوره ػتمد شبيب الدكسرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

نوؼ قياض حامد اظترعضي الركيلي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىديل عياد ػتمد السبيعي العنزم

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىياء ىباش ػتمد القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىيفاء عثماف عبداهلل ابابطُت

الًتبية

الًتبية اطتاصة

ىيلو ػتمد عبدالرزتن اطتطيب

الًتبية

الًتبية اطتاصة

كريف حجرؼ معزم العصيمي

الًتبية

الًتبية اطتاصة

كعد ػتمد زتد العاطفي القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة

انتاف خالد عبد العزيز اظترشد

الًتبية

الًتبية الفنية

مناؿ بدر عبيد البديوم

الًتبية

الًتبية الفنية

نوؼ ػتمد عبداهلل الصاٌف

الًتبية

الًتبية الفنية

اسيل رشيد ػتمد الرشيد

الًتبية

الدراسات االسالمية

االء علي اشتاعيل النهارم

الًتبية

الدراسات االسالمية

اعتنوؼ زتد عبداهلل اصتربين

الًتبية

الدراسات االسالمية
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

امواج سعيد عبداعتادم القحطاٍل

الًتبية

الدراسات االسالمية

أثَت عبدالرزتن ػتمد اضتقباٍل

الًتبية

الدراسات االسالمية

أمَته سالمو خلف الفايدم الشمرم

الًتبية

الدراسات االسالمية

بثينو سعد ػتمد اضتميدم

الًتبية

الدراسات االسالمية

شتيو عبدالرزتن مسيعيد الغوينم

الًتبية

الدراسات االسالمية

عبَت أزتد سليماف الدامغ

الًتبية

الدراسات االسالمية

عبَت عبداهلل عبدالعزيز الزىراٍل

الًتبية

الدراسات االسالمية

عبَت مناجاء غائب الغبيوم العتييب

الًتبية

الدراسات االسالمية

عبَت نافل نايف خنيصر

الًتبية

الدراسات االسالمية

فاطمة زتزة صاٌف اطتَتم

الًتبية

الدراسات االسالمية

مرَل عبداهلل مبارؾ الركيغ

الًتبية

الدراسات االسالمية

مرَل نايف عبدالرزتن النومسي

الًتبية

الدراسات االسالمية

ؾتود عمر علي العامر

الًتبية

الدراسات االسالمية

ؾتود فهمي مكي فالوده

الًتبية

الدراسات االسالمية

هناؿ سليماف ػتمد الشربمي

الًتبية

الدراسات االسالمية

نوؼ ػتمد عبدالعزيز بن ابراىيم الربيدم

الًتبية

الدراسات االسالمية

ابتساـ مهيوب كامل ازتد

الًتبية

الدراسات القرآنية

رقيو عبدالعزيز سريع ابراىيم السريع

الًتبية

الدراسات القرآنية

ركاف سعيد ػتمد آؿ بقيو

الًتبية

الدراسات القرآنية

عبَت ازتد علي اظتالكي

الًتبية

الدراسات القرآنية
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م

الكلية

القسم

االسم
فايزه حسن أزتد العمرم الفيفي

الًتبية

الدراسات القرآنية

مٌت عبدالكرَل ابراىيم العامر

الًتبية

الدراسات القرآنية

ىيفاء خالد سعد اضتسن

الًتبية

الدراسات القرآنية

كفاء سعدبن سعيد اؿ منصور القحطاٍل

الًتبية

الدراسات القرآنية

اركل خالد عبدالعزيز بن نفجاف

الًتبية

السياسات الًتبوية

اعتنوؼ سعود عبدالعزيز اظتطوع

الًتبية

السياسات الًتبوية

بدكر خالد عبداهلل اظتسفر

الًتبية

السياسات الًتبوية

بدكر عبداهلل زيد راشد اظتسلم

الًتبية

السياسات الًتبوية

بشرل ازتد ٓتيت الزىراٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

حصو مقرف ػتمد اظتقرف

الًتبية

السياسات الًتبوية

حنُت ناصر عبداهلل ػتمد اضتميدم

الًتبية

السياسات الًتبوية

خلود سعيد عبداعتادم الدعجاٍل العتييب

الًتبية

السياسات الًتبوية

دنتو يوسف عبدالرزتن القاضي

الًتبية

السياسات الًتبوية

ذكرل سعيد سعد آؿ دكسرم عسَتم

الًتبية

السياسات الًتبوية

رنا ػتمد عبداهلل العقيل

الًتبية

السياسات الًتبوية

رند سليماف عبدالعزيز الصقر

الًتبية

السياسات الًتبوية

ركايب ػتمد ضولتي الضولتي

الًتبية

السياسات الًتبوية

رؤل صاٌف عبداهلل القصَت

الًتبية

السياسات الًتبوية

رَل غازم ضيف اهلل الركيس العتييب

الًتبية

السياسات الًتبوية

سارة ػتمد عبدالرزتن الدخيل

الًتبية

السياسات الًتبوية
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
عواطف ابراىيم عبداهلل اليحِت

الًتبية

السياسات الًتبوية

غادة عبدالرزتن عمر السنيدم

الًتبية

السياسات الًتبوية

غدير زتد عبداهلل الطاساف

الًتبية

السياسات الًتبوية

غدير سليماف ػتمد اجمللي

الًتبية

السياسات الًتبوية

مراـ سامل جلهم اؿ اضتمرم القحطاٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

مشاعل عواض عايض النفيعي

الًتبية

السياسات الًتبوية

مالؾ قليل زائد الشدادم اضتارثي

الًتبية

السياسات الًتبوية

مناؿ معيض ػتمد مقعد الراجحي البقمي

الًتبية

السياسات الًتبوية

منَته خالد ػتمد الفهيد

الًتبية

السياسات الًتبوية

مها حامد سعيد اؿ قنفذ القحطاٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

مودة عبداهلل علي البشَتم الزىراٍل

الًتبية

السياسات الًتبوية

ؾتود فايز سعد اؿ مسهل

الًتبية

السياسات الًتبوية

هنى ابراىيم عبدالعزيز العلي

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوره عبداللػو عبدالعزيز اجمللي

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوره علي عبداهلل بن خريف

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوره منصور صاٌف الزياد

الًتبية

السياسات الًتبوية

نوؼ مشارم عبدالرزتن بن جويعد

الًتبية

السياسات الًتبوية

ىديل بنيدر منيف فاطم اظتيزاٍل اظتطَتم

الًتبية

السياسات الًتبوية

ىند ذكراهلل علي الذكراهلل

الًتبية

السياسات الًتبوية

ىيفاء فهد ػتمد اطتثراف

الًتبية

السياسات الًتبوية
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م

الكلية

القسم

االسم
كعد عبد الرزتن ػتمد الشهرم

الًتبية

السياسات الًتبوية

احالـ عبداهلل ػتمد اظتزيعل

الًتبية

علم النفس

افناف أزتد ضولتي الضولتي

الًتبية

علم النفس

افناف حسن ػتمد رشيدم

الًتبية

علم النفس

اصتوىره ػتمد عبدالرزتن اظتهناء

الًتبية

علم النفس

العنود فواز عماش اصتبعاء الدكيش

الًتبية

علم النفس

امل سعد عبدالعزيز السامل

الًتبية

علم النفس

امَته ناصر ػتمد غتممي

الًتبية

علم النفس

انفاؿ عبدالرزتن ػتمد الفايز

الًتبية

علم النفس

انتاف منصور كىق السهلى

الًتبية

علم النفس

أغتاد عبداللػو عبدالرزتن أبودجُت

الًتبية

علم النفس

أغتاد عتيق ػتمد بن عتيق

الًتبية

علم النفس

أنفاؿ عامر سعد الصويغ

الًتبية

علم النفس

آيات عيسى علي الرشيد

الًتبية

علم النفس

بناف علي حسن العريٍت

الًتبية

علم النفس

هتاٍل ػتمد فنيس الزرعة القحطاٍل

الًتبية

علم النفس

حناف علي ػتمد درييب

الًتبية

علم النفس

حياه عطية مساعد العنزم

الًتبية

علم النفس

خلود عبداهلل زتد بن مقبل

الًتبية

علم النفس

رانيا ماجد عبداهلل مدشل

الًتبية

علم النفس
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م

الكلية

القسم

االسم
رحاب فاٌف علي اصتبور السبيعي

الًتبية

علم النفس

رىف فهد ػتمد سعود

الًتبية

علم النفس

رَل مبارؾ فهد القحطاٍل

الًتبية

علم النفس

ساره ازتد عبدالكرَل صاٌف السلمي

الًتبية

علم النفس

ساره سعد عبدالعزيز اظتقبل

الًتبية

علم النفس

ساره علي مصلح اؿ حسن القرٍل

الًتبية

علم النفس

شيما عبدالرزتن ػتمد العريفي

الًتبية

علم النفس

صفيو زتد صاٌف الرميح

الًتبية

علم النفس

عبَت فهد طرفاء السبيعي العنزم

الًتبية

علم النفس

غدير رتعاف ػتمد الزىراٍل

الًتبية

علم النفس

غزيل عبدالرزتن زتد الدكسرم

الًتبية

علم النفس

غيداء ػتمد صاٌف السديرم

الًتبية

علم النفس

مراـ ػتمد عايد العصيمي

الًتبية

علم النفس

مشاعل سامي عبدالرزتن الًتكي

الًتبية

علم النفس

مشاعل سعد ابراىيم الداكد

الًتبية

علم النفس

مالؾ ابراىيم عبد العزيز القريشي

الًتبية

علم النفس

مناؿ خالد دعيلج الغباشُت الدكسرم

الًتبية

علم النفس

ميسوف عبدالعزيز عثماف الطخيس

الًتبية

علم النفس

نوره راشد علي السبيعي

الًتبية

علم النفس

نوره عبداهلل علي النويشر

الًتبية

علم النفس
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م
نوره فهد أزتد الشايع

الًتبية

علم النفس

ىجَت حسن ابراىيم سعدم البيشي

الًتبية

علم النفس

ىند عوض منصور اصتعيد

الًتبية

علم النفس

ىيفاء ػتمد سفر آؿ عياش

الًتبية

علم النفس

ىيلو زتاد معجب الدكسرم

الًتبية

علم النفس

كجداف فهد ػتمد اللونتي

الًتبية

علم النفس

اشتاء عبدالعزيز مسفر اؿ سركر الوادعي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

العنود تركي خلف اظتشعوؼ اظتطَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

العنود خالد عبداهلل الغليقو

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

العنود عبداحملسن ناصر الزكرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

العنود ػتمد شبيب الزعيب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اعتنوؼ ػتمد عبداهلل ابراىيم الشريدم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اغتاد مشالف دغش أؿ زايد السهلي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

امَته رضواف  .بكرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

أغتاد صاٌف موسى زتيد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

أمل حسن جعفر العصيمي العتييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

بثينو ػتمد ابراىيم اضتقيل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

بشاير فاٌف مطلق اطتمعلي العنزم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

جواىر ػتمد عيسى درييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

حصو صاٌف زتود التوكترم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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م

الكلية

القسم

االسم
خولو عثماف ناصر العثماف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

دانة صاٌف سليماف اصتديعي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

دنتو سعد عبداهلل اضتقاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رانيو عبداجمليد عبدالرزتن الغماس

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رزاف ىزاع حنيف العاطفي القحطاٍل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رغد سلطاف عبدالعزيز السلطاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رنيم فاٌف عبدالرزتن الفاٌف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ركايب ناصر عثماف بن سليم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ركاف علي عشوم الشمرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

رَل ػتمد عبدالعزيز القضييب

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

زىره ازتد ابراىيم ػتمد برناكم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره ابراىيم ناصر التمامي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره عبداهلل علي الشالؿ

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ساره منصور عبد العزيز العدكاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

سعادة سامل عبداهلل يسلم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

سلطانو عايض الحق اظتطَتم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شهد حسن علي االشترم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

شهد مفلح ربيعاف القحطاٍل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

صفاء عبدالرب عمر سامل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

عهود فهد سعد الربيعاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
غاده عبداهلل حسن الدكسرم

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

لطيفو عبدالرزتن ػتمد الدقتش

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ظتى عبدالعزيز عبداهلل النابت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

لولوه عادؿ يعقوب العياضي

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

مالؾ ابراىيم عبداهلل الصقر

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

منَته ّتاد ػتمد الثبييت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ؾتود عبداإللو إبراىيم العركاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره ػتمد سعود ػتمد اظتوسى

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

نوره ػتمد مبارؾ اظتوينع القحطاٍل

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىاجر علي صاٌف الياسُت

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىدل عبداهلل ػتمد اصتعيثن

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىديل عبد اهلل سليماف الفهد

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

ىيلو علي حسن بن سدره

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

كجد فهد علي اضتوشاف

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

كجداف عبداهلل عبدالعزيز السلوـ

اضتقوؽ كالعلوـ السياسية

القانوف العاـ

اثراء ػتمد مصطفى عزالدين

الصيدلة

الصيدلة

اريج رياض ىاٍل اضتمصي

الصيدلة

الصيدلة

افناف علي ػتمد السنيدم

الصيدلة

الصيدلة

امل سليماف علي اظتورعي اضتريب

الصيدلة

الصيدلة

امينة ػتمد عبدالشكور شحاتو

الصيدلة

الصيدلة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

أركل عبد اهلل صاٌف العامرم السبيعي

الصيدلة

الصيدلة

أركل عبداهلل علي باسالمو

الصيدلة

الصيدلة

أشتاء حجاب ناصر اؿ صايف الدكسرم

الصيدلة

الصيدلة

أسيل ػتمد عبدالعزيز الشرَل

الصيدلة

الصيدلة

أشجاف فهد عبداهلل الغاًل

الصيدلة

الصيدلة

أمل عبدالكرَل ػتمد اؿ صقر

الصيدلة

الصيدلة

أمل فالح ىالؿ العنزم

الصيدلة

الصيدلة

آالء مضر  .سعود

الصيدلة

الصيدلة

حصو عبداهلل زتد اصتنيدؿ

الصيدلة

الصيدلة

خلود خالد صغَت الكديٍت

الصيدلة

الصيدلة

خولو حسن علي عسَتم

الصيدلة

الصيدلة

خَتات عماد  .اضتناكم

الصيدلة

الصيدلة

دعاء اسامو فؤاد عالف

الصيدلة

الصيدلة

رزاف ضياء الدين عمر ػتمد اطتَت

الصيدلة

الصيدلة

رغد علي عبداهلل اطتضَت

الصيدلة

الصيدلة

ركاف سعدبن ابراىيم السويلم

الصيدلة

الصيدلة

رَل فيصل عبداهلل بامقدـ

الصيدلة

الصيدلة

زينب عمر رتاؿ ػتمد

الصيدلة

الصيدلة

سارا صاٌف مبارؾ الرككتح

الصيدلة

الصيدلة

ساره خالد ناصر اظتتعب

الصيدلة

الصيدلة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

ساره سعد ػتمدعبدالعزيز اصتاىلي

الصيدلة

الصيدلة

ساره سعود ػتمد األشترم

الصيدلة

الصيدلة

ساره ناصر ابراىيم الشيباف

الصيدلة

الصيدلة

سدَل دخيل عائض آؿ غنيمو الشمراٍل

الصيدلة

الصيدلة

شتاح فتر ػتمد اظتقيد

الصيدلة

الصيدلة

شتر سامي عبدالعزيز الشويرخ

الصيدلة

الصيدلة

شتيو رتاؿ صاٌف ٓتيت جار اهلل

الصيدلة

الصيدلة

شركؽ حامد عبد اهلل الغامدم

الصيدلة

الصيدلة

شهد سعد ػتمد اؿ حذيفو الغامدم

الصيدلة

الصيدلة

طيف خالد ػتمد البصرم

الصيدلة

الصيدلة

عبَت أزتد إبراىيم الذيباف

الصيدلة

الصيدلة

عهد عابد مرزكؽ اظتطَتم

الصيدلة

الصيدلة

غاده فهد عبداهلل البساـ

الصيدلة

الصيدلة

غدير ربيع ػتمد ركحي الفيصل

الصيدلة

الصيدلة

غيداء صاٌف سليماف العايد

الصيدلة

الصيدلة

فادية فاٌف علي البشرم اضتريب

الصيدلة

الصيدلة

فتوف ناصر سعيد اؿ مفرح القحطاٍل

الصيدلة

الصيدلة

صتُت صاٌف زتد الواصل

الصيدلة

الصيدلة

لطيفو ػتمد عبدالعزيز الدكاف

الصيدلة

الصيدلة

ظتا عبدالعزيز ابراىيم اضترايب

الصيدلة

الصيدلة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

ظتى ػتمد عبداهلل اطتنُت

الصيدلة

الصيدلة

لُت عبدالقادر اسعد اسعد

الصيدلة

الصيدلة

لينا صاٌف ػتمد الزنيدم

الصيدلة

الصيدلة

مرَل زكي ػتمد بدح

الصيدلة

الصيدلة

مرَل عبداهلل ػتمد العرفج

الصيدلة

الصيدلة

مناؿ حسن زتيد الرحيمي

الصيدلة

الصيدلة

مناؿ عبدالرزتن عثماف ابافتي

الصيدلة

الصيدلة

مناؿ ػتمد مصطفى عز الدين

الصيدلة

الصيدلة

منو اهلل ػتمد ػتمود حفناكم

الصيدلة

الصيدلة

مٌت ازتد عبدالوىاب اظتغريب

الصيدلة

الصيدلة

مٌت عمر ػتمود بن جبَت

الصيدلة

الصيدلة

منَته ىشاـ صاٌف الريس

الصيدلة

الصيدلة

مها خالد عبدالعزيز الدغيم

الصيدلة

الصيدلة

ميعاد عبداهلل عبدالعزيز الشقيق

الصيدلة

الصيدلة

ندل اماـ يوسف يوسف

الصيدلة

الصيدلة

ندل خالد عبدالرزتن اضتميد

الصيدلة

الصيدلة

ندل عبدالرزتن صاٌف العبيد

الصيدلة

الصيدلة

نوره خالد ػتمد العويفي

الصيدلة

الصيدلة

نوره علي ػتمد القنيو

الصيدلة

الصيدلة

نوره منصور عبد العزيز اعتداب

الصيدلة

الصيدلة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

االسم

الكلية

القسم

م

نورىاف ناصر رياض الشريف

الصيدلة

الصيدلة

نوريهاف ػتمود ازتد جلمد

الصيدلة

الصيدلة

ىناء سليماف زتد القديرم

الصيدلة

الصيدلة

ىند ابراىيم عبدالعزيز ابو حيمد

الصيدلة

الصيدلة

كد ازتد ػتمد الغناـ

الصيدلة

الصيدلة

ابتهاؿ عتيق عبداهلل العامر

الطب

الطب

اشتاء خالد عبدالعزيز السويلم

الطب

الطب

اشواؽ علي ابراىيم عسَتم

الطب

الطب

افناف عبدالعزيز عبدالرزتن اضترقاف

الطب

الطب

افناف ناصر عبدالرزتن اضتمدم

الطب

الطب

االء عبداهلل ػتمد اصتميلي

الطب

الطب

االء عبداهلل مسهوج العنزم

الطب

الطب

العنود ازتد زائد عسَتم

الطب

الطب

العنود عبداهلل ػتمد اعتدياٍل

الطب

الطب

اعتنوؼ سليماف عمراف العمراف

الطب

الطب

انفاؿ عواض راجح الشلوم

الطب

الطب

انوؼ طالؿ ماجد عشقي

الطب

الطب

انتاف سامل سفر الشهراٍل

الطب

الطب

ايناس فهد عبداضتميد العريك

الطب

الطب

أبرار زتود فهد الاليف

الطب

الطب
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

االسم

الكلية

القسم

م

أشتاء فهد عبدالعزيز اطتركتي

الطب

الطب

أالء سليماف عبداهلل العقيل

الطب

الطب

أغتاد فايز ظافر الشهرم

الطب

الطب

آالء مصطفى عبداهلل العقيل

الطب

الطب

بثينو ػتمد راشد الشثرم

الطب

الطب

بشاير بدر عبدربو اظتالكى

الطب

الطب

بياف خالد موسي الطاساف

الطب

الطب

بياف مساعد عبداهلل النوح

الطب

الطب

دتاضر عبداللطيف دبياف العويف

الطب

الطب

جزيل زىَت شركز مال

الطب

الطب

رتانو عباس حسُت مَته

الطب

الطب

رتانو ػتمد عماش الشمرم

الطب

الطب

رتانو يوسف عبدالرزتن الشنيفي

الطب

الطب

جود غياث فايز الدرسوٍل

الطب

الطب

حناف علي عبداهلل الغالب

الطب

الطب

دانيو عدناف عبداهلل الشيحو

الطب

الطب

دالؿ راشد عبداهلل فطاٍل

الطب

الطب

دنتة عصاـ مصطفى جومر

الطب

الطب

دينا خالد علي عسَتم

الطب

الطب

رغد صاٌف خالد الرشيد

الطب

الطب
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

رغده ػتمد ػتمد العمرم

الطب

الطب

رند يزيد عبدالرزتن العوىلي

الطب

الطب

رندا مبارؾ سامل بن ماضي

الطب

الطب

ركاف خالد عبداهلل اظتسند

الطب

الطب

ركاف ػتمد فهد اضتياف

الطب

الطب

رَل سليماف ػتمد السلماف

الطب

الطب

رَل عبدالعزيز عبداهلل اظتنصور

الطب

الطب

رَل عبداهلل عبدالرزتن السويلم

الطب

الطب

رنتا عايد زايع العنزم

الطب

الطب

ساره ازتد ناصر اطتلب

الطب

الطب

ساره خالد ػتمد السيف

الطب

الطب

ساره راشد عبداحملسن العنزم

الطب

الطب

ساره عبدالعزيز عبداهلل بن ىداب

الطب

الطب

ساره عبداهلل عيسى الدكخي

الطب

الطب

سدَل صاٌف دكاس الدكاس

الطب

الطب

سلطانو فؤاد ػتمد بن غشياف

الطب

الطب

سلطانو مازف عبداهلل برعي

الطب

الطب

شتى مساعد سليماف العوىلي

الطب

الطب

شتيحو ػتمد عبداهلل اصتطيلي

الطب

الطب

سوسن سعد علي بكرم

الطب

الطب
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

االسم

الكلية

القسم

شذا ناصر عبداحملسن اظتويشَت

الطب

الطب

شذل ػتمود ػتمد الطحاف

الطب

الطب

شيهانو فهد عثماف العمَت

الطب

الطب

طرفو فهد عبدالعزيز العبيداف

الطب

الطب

عبَت أديب عبداهلل العبداصتبار

الطب

الطب

عبَت سليماف عبدالعزيز الشنيفي

الطب

الطب

عبَت عثماف عبدالعزيز السويلم

الطب

الطب

غاده رزتةاهلل ػتمد أزتد

الطب

الطب

غيداء ابراىيم عبدالعزيز العبيد

الطب

الطب

غيداء صاٌف عبدالرزتن الصقَت

الطب

الطب

غيداء علي عبدالعزيز اضتسن

الطب

الطب

فلوه عبدالعزيز عبدالرزتن اظترشد

الطب

الطب

ظتى غساف رشاد ؼتلص

الطب

الطب

ظتياء ازتد علي الغامدم

الطب

الطب

لولوه ػتمد ناصر االشقر

الطب

الطب

ليلى ػتمد عمر زيتوٍل

الطب

الطب

لينو سعد ػتمد االزترم

الطب

الطب

ماريا ػتمد سليماف العائد

الطب

الطب

مشاعل سويلم ػتمد الركيشد

الطب

الطب

مشاعل ػتمد عبداحملسن العويس

الطب

الطب
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م

الكلية

القسم

االسم
منار أزتد ػتمد اصتربين

الطب

الطب

مٌت غرامو علي الشهرم

الطب

الطب

مها فهد عبداهلل بن ادريس

الطب

الطب

ميمونو ىايل مطر العبديل

الطب

الطب

ؾتد سليماف صاٌف بن مصيبيح

الطب

الطب

ؾتود فيصل عبدالرزتن الفيصل

الطب

الطب

ندل حسن سعيد ماضى

الطب

الطب

ندل ػتمد سعيد الشهراٍل

الطب

الطب

هنى خالد اسامو خليل

الطب

الطب

هنى سعد عبدالعزيز اضتماد

الطب

الطب

هنى عبداهلل ناصر الفريح

الطب

الطب

هنى ػتمد عبداهلل العبداصتبار

الطب

الطب

نور مركاف ػتمد اطتواجو

الطب

الطب

نورة منصور ابراىيم السويداف

الطب

الطب

نوره ازتد عبداهلل مسلم

الطب

الطب

نوره سعد ابراىيم الرفاعى

الطب

الطب

نوره عبداللطيف خضر فادف

الطب

الطب

نورم عبداهلل مبارؾ الدكسرم

الطب

الطب

نوؼ حاًب عبدالرزتن ابوالسمح

الطب

الطب

نوؼ خالد عبدالعزيز الفليح

الطب

الطب
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م

الكلية

القسم

االسم
نوؼ عبدالوىاب عبدالرزاؽ السعدكف

الطب

الطب

ىديل انتن ػتمدعادؿ حلمي

الطب

الطب

ىديل سلطاف سعد السبيعي

الطب

الطب

ىديل فهد ػتمد السيف

الطب

الطب

ىديل ىشاـ ازتد اظتاجد

الطب

الطب

ىيفاء صاٌف ػتمد العبدالكرَل

الطب

الطب

كالء علي مفرح الشهرم

الطب

الطب

يافا عبدالرزتن راشد الشمالف

الطب

الطب

اشتاء ناصر عبد اهلل بن عويويد

طب األسناف

طب األسناف

العنود ػتمد مطر اظتيموٍل اظتطَتم

طب األسناف

طب األسناف

الفلوه مفرح عبدالرزتن الركقي العتييب

طب األسناف

طب األسناف

انتاف عبدالرزتن علي اظتزيٍت

طب األسناف

طب األسناف

انتاف عماد علي العبدالقادر

طب األسناف

طب األسناف

أماٍل أزتد عبدالكرَل احمليميد

طب األسناف

طب األسناف

بشائر ازتد سعيد اضتسٍت الزىراٍل

طب األسناف

طب األسناف

بشائر عبداهلل مانع التوَل

طب األسناف

طب األسناف

حصو مسعود فرج العصيمي العتييب

طب األسناف

طب األسناف

حوريو صنت مقعد النفيعي

طب األسناف

طب األسناف

دانيا ػتمد سليماف اظتاضي

طب األسناف

طب األسناف

رغد بندر مسلم االزتدم

طب األسناف

طب األسناف
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
رىاـ ناصر عبداهلل البصيص

طب األسناف

طب األسناف

رىف نعيم بكر زكاكم

طب األسناف

طب األسناف

ركاف بكر عمر العمارم

طب األسناف

طب األسناف

ركاف خالد عبدالعزيز عتيق

طب األسناف

طب األسناف

رَل عبداهلل ػتارب الرسيمي الظفَتم

طب األسناف

طب األسناف

رَل ػتمد عبدالعزيز الربيعو

طب األسناف

طب األسناف

سارا خالد ػتمدعلي موسى

طب األسناف

طب األسناف

ساره سليماف أزتد الرميح

طب األسناف

طب األسناف

ساره ناصر ػتمد الدكسرم

طب األسناف

طب األسناف

شهد سعود زتد البدر

طب األسناف

طب األسناف

شهد سعيد ػتمد الزىراٍل

طب األسناف

طب األسناف

صفاء ػتمد سلماف الراشد

طب األسناف

طب األسناف

عائشو عبداضتميد ػتمد الصانع

طب األسناف

طب األسناف

عبَت حسُت عبدالعزيز اضتسيٍت

طب األسناف

طب األسناف

عهود ػتمد سامل اصتبلي اظتطَتم

طب األسناف

طب األسناف

غزؿ حساف زتزه فقيها

طب األسناف

طب األسناف

مشاعل سليماف عمراف العمراف

طب األسناف

طب األسناف

مالؾ عادؿ ػتمد اعتدلق

طب األسناف

طب األسناف

مٌت عبداهلل سامل اضتسن

طب األسناف

طب األسناف

منَتة عبدالعزيز زتد اضتسن

طب األسناف

طب األسناف

| 70

ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
مها ناصر ػتمد اصتربوع

طب األسناف

طب األسناف

مي خالد سليماف الشنيفي

طب األسناف

طب األسناف

هنَت ناصر عبدالرزتن السحيباٍل

طب األسناف

طب األسناف

نوره ابراىيم عبدالعزيز السنيدم

طب األسناف

طب األسناف

نوره ازتد ػتمد العقيل

طب األسناف

طب األسناف

نوره عبداهلل فهد العجالف

طب األسناف

طب األسناف

نوؼ ػتمد عبدالعزيز اطتنيٍت

طب األسناف

طب األسناف

ىبو عبداهلل ابراىيم اصتطيلي

طب األسناف

طب األسناف

ىيا منصور علي اليوسف

طب األسناف

طب األسناف

كضحى مرزكؽ عَتاف اعتيضل

طب األسناف

طب األسناف

كعد خالد حسن العمراف

طب األسناف

طب األسناف

أمل بنت منصور بن فهد الشعالف

العلوـ

الرياضيات اإلكتوارية كاظتالية

غدير بنت عايش بن طلق اظتطَتم

العلوـ

الرياضيات اإلكتوارية كاظتالية

افناف ازتد عبده عبدالواحد

العلوـ

الرياضيات

البندرم فهد بندر السبيعي

العلوـ

الرياضيات

العنود عبدالرزتن ػتمد آؿ زتد

العلوـ

الرياضيات

امل منصر ػتمد صاٌف

العلوـ

الرياضيات

تسنيم رافت ازتد علي حسن

العلوـ

الرياضيات

حصو ذياب غازم اظتيموٍل اظتطَتم

العلوـ

الرياضيات

خزامى عبد الرزتن عبد العزيز اطتركتي

العلوـ

الرياضيات
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

رنا ضيف اهلل ػتمد احملياٍل

العلوـ

الرياضيات

ركيدا حاج ػتمد سعيد

العلوـ

الرياضيات

ريناد عبداهلل ابراىيم احمليميد

العلوـ

الرياضيات

فاطمو ابراىيم عبدالعزيز البخيت

العلوـ

الرياضيات

ظتى فايز عيظو الثبييت

العلوـ

الرياضيات

مناؿ نعماف مرشد ػتمد

العلوـ

الرياضيات

منَته عبدالعزيز عبدالرزتن الشعالف

العلوـ

الرياضيات

نوره ػتمد عبداهلل اضتمود

العلوـ

الرياضيات

اشتاء عادؿ ػتمد الفوزاف

العلوـ

الفيزياء كالفلك

عذارم شداد عبداعتادم النفيعي العتييب

العلوـ

الفيزياء كالفلك

نوؼ صاٌف ػتمد احملمدم

العلوـ

الفيزياء كالفلك

ابرار سامل علي بارحيم

العلوـ

الكيمياء

اماٍل مبارؾ عبيد بامقدـ

العلوـ

الكيمياء

امتناف ػتمد علي البشَتم الزىراٍل

العلوـ

الكيمياء

بشائر غاًل رتعاف الغامدم

العلوـ

الكيمياء

رَل ازتد عبداهلل بامسق

العلوـ

الكيمياء

شيخو نافع حباب الظويفرم اظتطَتم

العلوـ

الكيمياء

عبَت خالد عبدالعزيز اصتبيلة

العلوـ

الكيمياء

اريج خالد ازتد القاسم الزىراٍل

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

اضواء بداح ػتمد اطتدرم الشهراٍل

العلوـ

الكيمياء اضتيويو
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

افناف شوقي بكَت زتود

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

البتوؿ يوسف عبداهلل الشويعي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

أمل ػتمد علي الفيدم الشهرم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

بدكر ػتمد سامل فرج بن ماضي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

بشرل ناصر سعد اؿ عبدالسالـ

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

بلقيس صاٌف عمر عجاج

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

جويريو  . .فاطمو

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

حسنو فرحاف مصعود حريصي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

رغد خليل عوض السبيعي العنزم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

ركاف مشعل علي بن خطاؼ

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

غاده عبيد شريد اصتبَتم اظتطَتم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

غدير ماجد ػتمد الدكسرم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

يفء سعود عبدالعزيز الصرامي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

كرنتو ػتمد صاٌف ناجي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

مرَل خليل عيسى

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

مرَل ػتمد حسُت مثٌت

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

مالؾ صاٌف عبداهلل الشتوم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

مها اضتميدم ػتمد اضتريب

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

مها عامر سهل العتييب

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

موده رتاؿ صاٌف ازتد حسن

العلوـ

الكيمياء اضتيويو
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

موضي عبداهلل علي اظتطلق

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

ؾتالء بدر ناصر البدر

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

نوره سعد ناصر الشعيل

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

نوؼ ػتمد مساعد االزتدم

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

ىند معيض زبن اضتارثي

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

ىيا سعد عبدالرزتن الزير

العلوـ

الكيمياء اضتيويو

ابرار ػتمد علي الدكاف

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

اسراء عابد سليماف اظتشوخي

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

افناف علي صاٌف اصتمعو

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

اعتنوؼ سلطاف سعيد عبداهلل الشهراٍل

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

أمل ػتمد ناصر الناصر

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ثرل سعد علي اظتسعرم

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

خولو خالد ؼتلد العضياٍل العتييب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

رغد حسُت علي حافظ

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ركايب سليماف عبدالعزيز العنرب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ركاف حسُت عوض اؿ سلطاف القحطاٍل

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ساره ازتد حسُت اظتشنوم الفيفي

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

سجى سعيد سامل الفريدم اضتريب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

شهد زتود زتد بن سالمو

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

شهد ػتمد عمر بن عمر

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
عبَت عويد نافع الشمالٍل العنزم

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

مراـ بنياف سلماف اظتقاطي العتييب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

مالؾ ػتيا زتود العصيمي العتييب

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

مها عايض حسن العاطفي القحطاٍل

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره ابراىيم راشد الرشود

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره دقتش عبداهلل الدقتش

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

نوره ضيداف ػتمد ابو ثنُت السبيعي

العلوـ

النبات كاألحياء الدقيقة

ابرار فهد دخيل اهلل الشربمي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

االء ػتمد عبداهلل حرباف

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

اعتنوؼ سلطاف عبداهلل بن معمر

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

اغتاد ىالؿ ػتمد العصيمي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

أركل عبدالرزتن سعد الزير

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

بدكر عبداهلل عبدالعزيز اضتسن

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

جود سعد ابراىيم راشد اعتويدم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

حناف بداح فهد الفهرم القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

خولو خالد سعد اظترشد

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

دليل ذياب نافل السبيعي

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

رىاـ ػتمد علي آؿ بدكم عسَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

رَل فراج سلماف اؿ فراج

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

زينب عساؼ علي اضتواس

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات
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ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
شتر سعدكف عبداهلل اظتقاطي العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

شركؽ سامل عمر باكزير

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

غاده ازتد ػتمد الشيخ

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

مرَل ناصر ػتمد الراشد

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

مها مزعل اليف العايد العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ؾتد ابراىيم ػتمد أبا اضتسن

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ؾتود ػتمد فهد العويس

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

نواؿ ػتمد زبار اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

نوره حسن عبداهلل آؿ حسن

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

نوره فهد ػتمد اظتعيذر

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

نوره ػتمد علي اضتمداف

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ىديل بندر ػتمد العامر

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

ياشتُت عبدالرزتن ػتمد ابو عباة

العلوـ الطبية التطبيقية

البصريات

بشاير عبداهلل سعيد آؿ مرعي القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

ساره سعد زتد عبداهلل اظتاجد

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

ساره ػتمد عبداهلل الشلوم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

فاطمو عبدااللو ػتمد سعيد الشريف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

مراـ ازتد عباس خزاعي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

مشاعل ػتمد سعود الفدعاٍل العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

منَته زتد ػتمد الشثرم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف
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الكلية

القسم

االسم

م

مها طلق ػتيل اعتجلو اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

نور يوسف ازتد اظتنيدل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

نوؼ زتد عبدالعزيز الدايل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

ىاجر نايف زتيد العضيلو اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

كجداف ػتي اناصر آؿ داىم القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو األسناف

ابتهاؿ زيد حسن الفراج

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

اثَت شائع ازتد اؿ راقع

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

اشتاء ػتمد شتراف جابر الشالحي اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

افراح لفاء ػتسن اظتيموٍل اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

افناف صقربن فواز التمامي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

االء فهد ػتمد العثماف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

اصتوىره ابراىيم ػتمد الشثرم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

العنود موسى ػتمد اضتسٍت الزىراٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

اظتها ػتمد خالد اضتزاب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

اماٍل عبد اهلل ابراىيم العلي الفراج

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

أغتاد أمُت بكر البكر

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

بشاير خلف اهلل ػتمد اظتالكي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

هتاٍل عطيةاهلل ضيف اهلل راجح الرحيلي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

جورم صاٌف سليماف العمَت

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

خلود حسن عبد الغٍت آؿ مزاحم القرٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع
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م

الكلية

القسم

االسم
ربا رتاؿ خليل الزقزكؽ

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

رزاف ػتمد عبداهلل النوخاٍل العسَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

رنا ناصر صاٌف أبواعتطيل الطويرقي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ركاف سلطاف زتيد القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ركيدا عيضو ساعد العبيدم اظتالكي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

رَل ىادم سامل مسفر اؿ كناد القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ريوؼ سليماف عمر اصتلعود

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

زينو ػتفوظ ػتمد ابودقو

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ساره تركي ابراىيم عبداهلل اظتليفي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ساره عبداهلل ػتمد الرشيد

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ساره يوسف علي الدعيجي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

سجود عبداهلل سعيد آؿ مذم القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

سحر سامل ازتد الدمَتم اظتالكي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

شتر عبدالعزيز ػتمد اظتوسى

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مشاء سعد عبيد السبيعي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

شهد عبداهلل سعيد قحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

شهد ىذلوؿ راشد بن عصيل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

صبا عبداضتكيم عبداحملسن اظتاضي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

عبَت مناكر ىليل احملنا اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

غاده عبد الرزتن عبد اهلل العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع
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م

الكلية

القسم

االسم
فاطمة ثركت رفاعي خليل عمار

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

يف عبدالرزتن ػتمد اطتثالف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

قمر بندربن ظافرآؿ ابوسباع الدكسرم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

كوثر ػتمد مرعي اؿ هباؿ القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

صتُت ػتمد سعد الشدم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

لطيفو ابراىيم ػتمد اطتضَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ظتا عبدالرزتن ػتمد العجالف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ظتى ػتمد حسن علي الشاكم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

لورا فياض عبدالكرَل الفياض

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ليايل عبد العزيز سعود اعتزاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ليلى ػتمد رتعة امبوسعيدية

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

لينا ػتمد عبداهلل الراجح

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مرَل عبدالعزيز أزتد حجر

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مرَل يوسف ػتمد حكيم زين العابدين ٓتش

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مشاعل عبداهلل سعد الدكسرم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مالؾ عبد اهلل ابن ػتمد العريفي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

مياده زيد ػتمد معدم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نواره علي عشوم عنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نور بشار عدناف سلطو جي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نورة كليد عبداهلل اضتناكي

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع
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م

الكلية

القسم

االسم
نوره رياض صاٌف اطتشاف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوره ظافر ػتمد اضتنيفي الشهراٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوره عبداهلل سليماف السالمو

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوؼ رتيل ػتمد الشاطرم اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوؼ عثماف منصور الزعييب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوؼ ػتمد عبداهلل الواصل

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوؼ ػتمد غزام اظتطَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

نوؼ مقرف سعد احملبوب

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

ىيا زتود عبداحملسن اطتلف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

كجداف عبداهلل عثماف النجراف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

كد سامي ػتمدعلي البخارم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

كفاء حسن طالع حسن اؿ هبيش الشهرم

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

يارا ازتد عبداظتنعم عبداضتميد

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

يسرا سامل عبد اهلل بن الدف

العلوـ الطبية التطبيقية

صحو اجملتمع

العنود خلف سعود التومي الشمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

اعتاـ حسن ػتمد الصالحي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

زتيده مربكؾ سفر مسفر زتداف العديٍت

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

رزاف خالد ابراىيم ابوخليل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

رزاف شتر ضيف اهلل اضتنيٍت اضتريب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

ساره مرزكؽ عبداللػو النفيعي العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

| 80

ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

القسم

االسم
شتر عطااهلل ابراىيم السبيعي العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

شهد ػتمد علي الرفاعي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

عبَت ػتمد مطيع اهلل ثناء اهلل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

غاليو خالد ابراىيم الفريح

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

الرا صقر ػتمد اضتمادم العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

لولوه عبدالرزتن سليماف البهدؿ

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

لولوه يوسف غياض الغياض

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

لينا خالد ػتمد العبديل اظتالكي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

مالؾ ناصر عبدالعزيز الدريهم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

ميعاد عواد ػتمد اضتسيٌت الشمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

نسيبو زتزه ػتمد ابوطربوش

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

نوره عبدالرزتن عبدالعزيز اظتعيقل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

ىدل زتيد نغيمش البدراٍل اضتريب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

ىند صاٌف ازتد العمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

ىيلو ناصر عبداهلل العود

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ األشعة

اركل دخيل زتود الدخيل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اركل عبدالعزيز فويلح العطوم اصتهٍت

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اريج عبد اهلل علي آؿ قمود القرٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اسيل عبداهلل أزتد بافيل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

االء علي فرحاف بن مربكؾ

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل
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القسم

االسم

م

العنود عبد العزيز سليماف الضولتي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اعتنوؼ سفر زتيد فاٌف اضتونتاٍل العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اغتاد خالد ابراىيم اظتقبل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اغتاد صاٌف حسُت آؿ حية

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

امل علي زيد اعتزاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

انفاؿ ػتمد فواز بن خشيباف التميمي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

انتاف خالد ػتمد اطتليفو

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

أشواؽ معجب حزاـ العاطفي القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

بدكر عبدالرزاؽ عثماف السميط

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

جنا ػتمد ابراىيم العيسى آؿ حسُت

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

حناف عبداهلل ػتمد العضييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

حنُت سامل عبداهلل مريشد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

دنتو عبداهلل ابراىيم العريفي اطتالدم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رىب عثماف عبد العزيز اضتقيل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رشا عبداهلل فاٌف السكراف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رَل ابراىيم ػتمد السحيم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رَل سعيد أبو بكر بادغيش

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رَل عبدالرزتن ػتمد العمار

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

رَل مهدم عايض اضتميداٍل القحطاٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

سارة عبداهلل عبدالرزتن اظتقوشي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل
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م

الكلية

القسم

االسم
ساره خالد عبداهلل البواردم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره صقر عبداهلل العريفي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره عبدالعزيز عبداهلل الصهيل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره علي عشوم عنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره ػتمد سلطاف السلطاف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ساره ػتمد عبداهلل السلطاف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

شتيو لتي أزتد ػتمد أؿ طالع عسَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

شادف عبداهلل ػتمد القرٍل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

شهد فاضل يوسف آؿ ػتفوظ الشهرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

طرفو عبدالرزتن ناصر الصاٌف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

غاده ازتد عبداهلل باجنيد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

صتُت كديع سامل باصمد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ظتى ابراىيم عبدالرزتن القويز

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ظتياء ػتمد إبراىيم آؿ الشيخ

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

لينا علي صاٌف اللحيداف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

مراـ ابراىيم عبداهلل عبدالواحد العبدالواحد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

مالؾ صاٌف سليماف اضتجي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

مي مطلق عبداهلل اضتناكي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ميسوف تركي عبدالعزيز اظتليفي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ؾتود طالؿ عبداهلل النفيعي العتييب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل
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الكلية

القسم

االسم
نفلو فالح صاٌف بداح العاطفي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

نوره ابراىيم سليماف البازعي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

نوره رتاؿ عبدالرزاؽ اظتديهيم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

نوؼ رتاؿ عمر باستيس

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ىدل خالد فهد اضتميدم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ىنوؼ فهد عياده اعتذيل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

ىيا فهد عبداهلل العجالف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

كجداف ػتمد زيد النخيالف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

كىاد ابراىيم علي بن جريبو

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

يسرل ػتمد ازتد عقل

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ التأىيل

اركل دخيل صنيتاف التبيناكم الشمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

اركل عبداهلل عبدالرزتن السويلم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

اشتاء ػتمد عبداهلل السالمو

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

أريج فيصل ناصر آؿ بشر

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

آيو خالد كليد ػتي الدين

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

بياف عبد االلو عبده مشرقي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

رغد ازتد سعيد سلطاف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

رغد رافع فارس العمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

رنا فؤاد عجمي العارضي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

ساره ناصر زتد الغوينم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي
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م

الكلية

القسم

االسم
شدف عبدالرزتن خالد اظتهيدب

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

شهد خالد ازتد البلوشي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

عبَت يوسف سليماف ػتمد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

غيداء شعيل راشد الكثَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

صتُت أنتن حسن الرفاعي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

لينا ابوبكر ازتد نبهاف

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

مراـ علوم ػتمد العطاس

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

مساىَت زتود منصور الكثَتم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

مالؾ صادؽ ػتمد أزتد

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

مها ناصر ذياب الغبيٍت العنزم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

ؾتالء يوسف عبدالرزتن اظتانع

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

ؾتود فهد ػتمد الصوينع

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

نورة عبد الرزتن عبد الكرَل الدراؾ

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

نوره عائض ػتمد مشبب عندكس

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

نوره عبداهلل ناصر الفاضلي اضتارثي

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

نوره غاًل خلف األسلمي الشمرم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

ىديل عبداهلل ػتمد اضتواس

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

كعد حسُت ػتسن الكاؼ

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ اظتختربات االكلينيكي

ابتساـ ازتد ػتمد برىاف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اثَت صاٌف ناصر اطتركتي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة
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الكلية

القسم

االسم

م
اثَت فائز ػتمد الفائز

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

احالـ مصطفى صايف السقاؼ

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اريج عبد اهلل ابراىيم بن عثماف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اسراء غياث فايز الدرسوٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اشتاء عبدالعزيز علي اصترباء

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اصتوىره عبداهلل عبدالرزتن بن عساكر

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اعتنوؼ طالؿ مناحي العبود العتييب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

امتناف عثماف ػتمد العبداهلل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ايثار معتوؽ ػتمد الوذيناٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

آالء شاٌب رشيد الساظتي العنزم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

بشاير حسُت ناصر اليامي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

بشائر موفق ػتمد السيف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رتانة عبدالعزيز ػتمد الوىييب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

حصو ػتمد عمر الصويلحي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

خدكتو عطيو عبداهلل الزىراٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

دانو فهد ػتمد السدحاف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

دالؿ سعود ناصر اعتوتو

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

دالؿ فهد ناصر الربكو

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رزاف كليد صاٌف الزير

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رفيف يوسف عبدالرزتن اصتمعو

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
رنا عبداهلل صاٌف اظتعدكم اضتريب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رنا علوش علي بن علوش

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

رىاـ عبداهلل عبدالرزتن الدىش التوكترم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ركاف سعود عبداهلل آؿ ذكاد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ركاف صويلح عطااهلل السلمي العنزم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ركاف عائض راشد العلوم اضتريب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ركاف عبدالرزتن بدر العمرم اضتريب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ريوؼ ػتمد سعد الرككتح

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

سارة صاٌف زتد علي اؿ مهدم القحطاٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره خالد عبدالكرَل اضتسوف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره دخيل خلف آؿ باىي اطتثعمي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره عبداهلل ػتمد بن مسعد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره فيصل الفديع العبديل الشريف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره ناصر عبداهلل آؿ صقر

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ساره كليد صاٌف السعيد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

سكينو حسُت ازتد العطاس

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

سهاـ ػتمد يسلم باكال

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

شهد ابراىيم فهد عبداهلل بن رشيد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

شهد عبد العزيز فهد البدنو

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

عائشة عبداهلل فهد اللحيداف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
عائشو ػتمد زتد اضتمودم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

عبَت عادؿ ػتمد السعيد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

علياء أزتد فهد العريفي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

غاده عبدالرزتن عبدالعزيز اصتنويب

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

غاده عبدالعزيز ػتمد العشيوم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

غيداء عبدالرزتن جاراهلل الربيدم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

فاطمة ػتمد حسُت الكاؼ

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

فريده دكخي عايض البعاج البقمي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

فهده ػتمد فواز العزه السبيعي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مركه ابراىيم عبدالرزتن النشار

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مركه امُت عبداضتافظ العصار

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مالؾ صاٌف عبدالرزتن الشهرم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مالؾ ػتمد زتد آؿ جربين

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مناؿ ابراىيم معزم السبيعي العنزم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

منَته عبدالعزيز عبداهلل الزايد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مها عبدالعزيز ػتمد اباعود

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

موضي عبدالعزيز ابراىيم اصتوىر

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

مي علي فهد العاطفي القحطاٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ميمونو ػتمد اسحاؽ ابراىيم بن مزيعل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ؾتد فهد حسُت العمَته

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
ؾتود عبدالرزتن ابراىيم اطتريف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

نوره علي منصور آؿ غترم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

نوره ػتمد ػتسن القحطاٍل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

نوؼ خالد سعد الصاٌف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىبة فهد ظافر آؿ فاىد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىدير ازتد سعيد قطب حسانُت

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىديل سامي مؤمن اشتاعيل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىديل عبدالعزيز ػتمد الثنياف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىيفاء سعد ابراىيم الداكد

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

ىيلو لتِت ابراىيم الفوزاف

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

كجداف جار اهلل صاٌف الدغيشم

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

كجداف ػتمد سليماف اضتديثي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

كجداف مطر سفر لبيداف الشدادم اضتارثي

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

كالء عبداهلل ناصر بن فضل

اللغات كالًترتة

اللغة اإلؾتليزية كالًترتة

اركل حسن عبداهلل علوم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

اغتاد عزيز عوض اظتخلفي اضتريب

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

هتاٍل غازم فيحاف البديرم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

سحر ػتمد عويض اظتضياٍل العنزم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

سلما ػتمد الياس ػتمد ابراىيم الرباىيم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

شذل كليد ػتمد العتيق

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة
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م

الكلية

القسم

االسم
ظتى ػتمد علي االزترم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

مرَل لفياف ىجياف السلمي

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

مي ناصر عبدالرزتن الفاٌف

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

ؾتالء زتد فرحاف اطتالد اطتالدم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

ىند اليف عبداهلل اظتيموٌل اظتطَتم

اللغات كالًترتة

اللغة الفرنسية كالًترتة

افناف عمر عبداهلل ػتمد بابطُت

إدارة األعماؿ

االدارة

خولو سعد عبداطتالق الطاحسي القرٍل

إدارة األعماؿ

االدارة

دنتا سعد ػتمد بن توَل

إدارة األعماؿ

االدارة

رىب مصلح علي الشمراٍل

إدارة األعماؿ

االدارة

رىاـ صاٌف ػتمد اضتازمي

إدارة األعماؿ

االدارة

ركايب ػتمد عبدالرزتن بن جعيثن

إدارة األعماؿ

االدارة

ركاف ػتمد عبدالرزتن بن جعيثن

إدارة األعماؿ

االدارة

رَل حاًب دخيل الدخيل

إدارة األعماؿ

االدارة

رَل عبد اهلل علي الغامدم

إدارة األعماؿ

االدارة

شادف عبداهلل ػتمد العبود

إدارة األعماؿ

االدارة

شادف ػتمد عبداهلل النصياف

إدارة األعماؿ

االدارة

عبَت سامل ػتفوظ باشطح

إدارة األعماؿ

االدارة

عبَت عبداهلل علي الرميحي

إدارة األعماؿ

االدارة

عهود عبداهلل صاٌف العبدالقادر

إدارة األعماؿ

االدارة

فاطمة عبدالرزتن ػتمد بلحمر

إدارة األعماؿ

االدارة
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م

الكلية

القسم

االسم
فتوف عبدالعزيز عبداهلل الشعالف

إدارة األعماؿ

االدارة

ظتياء علي عبداحملسن اظتبدؿ

إدارة األعماؿ

االدارة

لولوه سعود ابراىيم الزكماف

إدارة األعماؿ

االدارة

ليلى عبدالعزيز سعود فيصل اعتزاٍل

إدارة األعماؿ

االدارة

منَته سعود عبداهلل العوين

إدارة األعماؿ

االدارة

نوره ابراىيم ػتمد الراشد

إدارة األعماؿ

االدارة

نوؼ رتيل ساعد العمَتم

إدارة األعماؿ

االدارة

ىناء عبدالعزيز ابراىيم النويبت

إدارة األعماؿ

االدارة

ىيا فهد عبدالعزيز الداككد

إدارة األعماؿ

االدارة

ىياء عبدالعزيز ابراىيم بن عجاج

إدارة األعماؿ

االدارة

أشتاء عبد العزيز حسُت اضتارثي

إدارة األعماؿ

االقتصاد

أفناف صاٌف عبدالعزيز السديس

إدارة األعماؿ

االقتصاد

حصو عبدالرزتن عبدالعزيز اضتمداف

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ركاف عبدالرزتن علي الربع

إدارة األعماؿ

االقتصاد

رنتا فهيد ناصر اضتماد

إدارة األعماؿ

االقتصاد

غاده سعد عبدالرزتن اضتقاف

إدارة األعماؿ

االقتصاد

فاطمو ػتمد عبدالعزيز اظتنصور

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ليلى ػتمد ناصر اليمٍت

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مركه ازتد صاٌف مهناء اظترم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

كعد عبدالعزيز براىيم اظتشهدم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

| 91

ادلتىقع حصىذله على مراتة الشرف للفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ

الكلية

القسم

االسم

م

منَتة ثامر رتعة اطتلف

إدارة األعماؿ

التسويق

اركل عبداهلل سليماف الدكيش

إدارة األعماؿ

اظتالية

افراح سامل ناصر بن شتيدع

إدارة األعماؿ

اظتالية

إيالؼ رزين عبداهلل بلخَت

إدارة األعماؿ

اظتالية

أشواؽ عبدالرزتن صاٌف العبيالف

إدارة األعماؿ

اظتالية

رتانو ازتد عبدالرزتن العبد العايل

إدارة األعماؿ

اظتالية

حصو صاٌف يوسف بن سنبل

إدارة األعماؿ

اظتالية

رزاف ابراىيم ػتمد اضتماد

إدارة األعماؿ

اظتالية

رَل سليماف ازتد سليماف

إدارة األعماؿ

اظتالية

رنتو ػتمد عبدالرزتن الغنيم

إدارة األعماؿ

اظتالية

سارة سعود ناصر السيارم

إدارة األعماؿ

اظتالية

ساره سليماف زتاد البلوم

إدارة األعماؿ

اظتالية

ساره ػتمد عبدالرزتن الفاخرم

إدارة األعماؿ

اظتالية

ساره مهدم عايض اضتميداٍل القحطاٍل

إدارة األعماؿ

اظتالية

شتيو فهد ػتمد القعود

إدارة األعماؿ

اظتالية

شهد فهد راشد اظتدىش

إدارة األعماؿ

اظتالية

شوؽ ابراىيم زتود الطامي

إدارة األعماؿ

اظتالية

عفاؼ ابراىيم صاٌف الغنيم

إدارة األعماؿ

اظتالية

غدير ماطر مطلق العصيمي العتييب

إدارة األعماؿ

اظتالية

غدير موسى علي العليوم

إدارة األعماؿ

اظتالية
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الكلية

القسم

االسم

م

ظتياء رتاؿ عبدالرزتن بن ريس

إدارة األعماؿ

اظتالية

مرَل عايض ػتماس العصيمي العتييب

إدارة األعماؿ

اظتالية

مها كفاح ػتمد اطتميس

إدارة األعماؿ

اظتالية

نور خالد أزتد باطتَت

إدارة األعماؿ

اظتالية

نوره سعود ابراىيم الثنياف

إدارة األعماؿ

اظتالية

ىاجر عبدالرزتن مبارؾ اؿ عصفور

إدارة األعماؿ

اظتالية

ىديل سعيد فالح اضتراملة

إدارة األعماؿ

اظتالية

احالـ ػتمد رتعاف بن زتود الشلوم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اعتاـ ازتد ػتمد الزىراٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اغتاد ازتد يوسف العمار

إدارة األعماؿ

احملاسبة

اغتاد صقر عيسى الدعجاٍل العتييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

امالؾ سعيد عبداهلل باكزير

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أريج أزتد عبداهلل الرمادم عسَتم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أغتاد عبد الرزتن ػتمد آؿ مبارؾ

إدارة األعماؿ

احملاسبة

هتاٍل عبدالكرَل سفر اظتطَتم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

خلود خالد صاٌف ابومهيد

إدارة األعماؿ

احملاسبة

خلود سامل سعيد بن صديق

إدارة األعماؿ

احملاسبة

خولو عبدالرزتن ػتمد العرفج

إدارة األعماؿ

احملاسبة

سندس ػتمد عبداهلل اصترب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

شهد ػتمد ابراىيم الزغييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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الكلية

القسم

االسم

م

شيخو سعد عبدالعزيز الطمره

إدارة األعماؿ

احملاسبة

عفاؼ صاٌف عمر بن دحباج

إدارة األعماؿ

احملاسبة

غاده زتد مبارؾ اؿ ؾتيم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

غاده صاٌف عبدالرزتن اظتبارؾ

إدارة األعماؿ

احملاسبة

غصوف زتد راكاف اظتقاطي العتييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

فاديو نايف فهد العتييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

يف ػتمد شايف العصيمي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ظتياء ازتد علي الفليج

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مشاعل ػتمد عبدالعزيز الناىض

إدارة األعماؿ

احملاسبة

مشاعل مساعد ػتمد البصرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ناىد سليماف ػتمد اعتاجرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ناىد عبداحملسن زتود اعتذيلي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ؾتود ػتمد حسن القبلي الشهرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ندل فهم ىقاش اعتميلي البقمي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ندل ػتمد نتاٍل الزىراٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

هنى ابراىيم عبدالعزيز االحيدب

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره سعود ػتمد أؿ خثالف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوره عبدالعزيز ػتمد اظتدىش

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوؼ اضتميدم زتيد الرحيمي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

نوؼ سليماف علي الركمي

إدارة األعماؿ

احملاسبة
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م

الكلية

القسم

االسم
نوؼ معدم ػتمد اؿ مذىب القحطاٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىاجر ابراىيم عبدالرزتن اضتمداف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىدل سعود عبدالرزتن الشمرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىند سعد ربيع خلف الشمرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىند سعد عبداهلل الصفار الدكسرم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىند معيبد رفاع الصاضتي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىيفاء علي سعيد اصتنديب الزىراٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ىيلو عبد الرزتن عبد احملسن بن ضباح

إدارة األعماؿ

احملاسبة

كجداف عبدالعزيز ابراىيم اؿ توَل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

كفاء ػتمد علي الكثَتم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

ابتهاؿ ػتمد عبدالعزيز اطتضَت

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

انتاف سامل ػتمد اطتليفي

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

أمل عبداهلل ػتمد الشريد

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

بدكر حسُت ناصر العاطف القحطاٍل

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

ركاف ابراىيم ػتمد الراشد

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

ركاف ازتد علي بابلغيث

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

ساره فهد عبدالعزيز القفارم

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

عبَت فهد زتد بن جفاؿ

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

مالؾ نزاؿ سلطاف العتييب

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

نوره جابر علي آؿ معتق

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية
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م

الكلية

القسم

االسم
نوره عبدالرزتن عبدالعزيز مطرب

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

نوره عبدالعزيز ػتمد بن ٓتيت

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

نوره ػتمد عبدالرزتن اظتهناء

إدارة األعماؿ

نظم اظتعلومات االدارية

اركل سعد مبارؾ الوزره الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

االء عبداهلل ػتمد العبداصتبار

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

البتوؿ ابراىيم عبدالعزيز العقيل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

اصتوىره فهد ناصر العبداف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

العنود عبدالعزيز عبداهلل بن مسعود

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

اعتنوؼ عبداهلل راشد اضتمد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

انتصار شباب رثواف الرزتاٍل البقمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

انفاؿ عبدالعزيز مقرف الشيخ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

أريج منصور عبد العزيز السهو

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

أمل عبدالكرَل يوسف العبد الكرَل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

بدريو بدر ضيف اهلل الضباطي اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

دالؿ جابر سامل اضتكمي الفيفي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

دالؿ فتحي أيوب العوىلي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رغد صاٌف عبداهلل اطتضَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رغد عبداهلل سعد بن سحيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رناد عبدالرزتن عبداهلل الدريهم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رىاـ عبداهلل ازتد الغامدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات
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م

الكلية

القسم

االسم
ركاف عبدالعزيز ابراىيم اصتابر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رَل خالد عبداهلل احمليميد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

رَل ػتمد راشد الدريس

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ساره عبدالعزيز ػتمد ابافتي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شهد ابراىيم سعد نفيسو

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شهد ازتد ػتمد القعود

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شهد ػتمد علي رشدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شهد نبيل صاٌف اظتطوع

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

شوؽ زتد ػتمد اظتويهى اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

صفاء صاٌف لتِت الشاعرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

عاليو خالد عبداهلل اضتميقاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

عبَت سلماف ػتمد الراجح

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

غاده ناجي ػتمد اصتماعي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

غيداء مبارؾ عبدالعزيز اؿ نوار

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

لطيفو خالد زتد بن جويعد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ظتياء صاٌف ػتمد التوكترم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

لينو عبدالكرَل يوسف العبدالكرَل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مرَل سعد عبدالعزيز الغناـ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مشاعل عبد اجمليد ابراىيم السمارم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

منار ػتمد سامل اظتدكح

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات
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م

الكلية

القسم

االسم
مناؿ سلطاف مبارؾ اؿ سعد القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

منتهى سليماف ػتمد اطتضَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مها خالد بدر القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

مها عبد الرزتن عبد اهلل عبيد العصيمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ؾتود عمر سعود العماٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

هنى عبدالعزيز عبداهلل اظتدبل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوره فيصل عبدالرزاؽ اصترم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوؼ زتد إبراىيم األشقر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوؼ سعد ابن عبداهلل اؿ حلفو القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

نوؼ صاٌف ػتمد العمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىبو صاٌف عبداهلل الصائغ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىديل ربيع ػتمد ركحي الفيصل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىديل سعد مشنف الصبحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىند ازتد ابراىيم السليم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىند طالب جعفر بن طالب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىند مطلق ابراىيم القباٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىيفاء عبداهلل زتد بن عواد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

ىيلة عبدالرزتن ػتمد الربدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

كفاء إبراىيم عبداهلل اصتاسر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات

كئاـ زيد عبداهلل العنقرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

تقنية اظتعلومات
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الكلية

القسم

االسم

م

اثَت سامي ػتمد اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ارياؼ زتد نايف الشالحي اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

اريج حسن علي الزرافة

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

اعتنوؼ متعب تركي بن ػتيا

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

اماٍل سعد جرباف فايز آؿ ناجع القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

حصو ػتمد سليماف العمَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

حناف سعيد عبداهلل مريشد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

خولو عبداهلل ػتمد اظتخلفي اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رىب عبدالرزتن فهد اظتركٌب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رغد ازتد عبداهلل الغنيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رىاـ عبداهلل سليماف اطتشيباف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رياـ لتِت ػتمد عبداهلل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رَل عبداللطيف عبداهلل اضتسُت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رَل عبداحملسن عبداهلل الربيدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رَل ػتمد موسى آؿ عثماف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رَل لتِت ازتد قحل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رنتا علي ػتمد اظتقبل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رنتا ػتمد عبدالعزيز الزىَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ريناد صاٌف سليماف منحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ساره ابراىيم علي كليب آؿ مغَته

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب
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م

الكلية

القسم

االسم
ساره عبدالعزيز ابراىيم النغيمش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

شهد ػتمد ناشي الثبييت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

يف عبدالعزيز ػتمد النحيط

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

لولوه عبدالسالـ عبداحملسن الشقَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

منَته زتد ابراىيم الزيداف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

منَته علي ػتمد التميمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

مها عبدالرزتن عبداحملسن الراجحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نورة سامل ناصر الشهراٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نوره سليماف سائر بن مسعد علوم اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نوره شتيح علي علوم اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نوره فايز عبدالعزيز الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

كعد فهد سعد الكلثمي الشهرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

بشاير أزتد عمر سلماف

التمريض

التمريض

حناف صاٌف سليماف البلوم

التمريض

التمريض

حناف عامر السيد البارقي

التمريض

التمريض

رزكف عبد العزيز سعد العجالف

التمريض

التمريض

رَل خالد عبدالرزتن ابوحربو

التمريض

التمريض

عائشة ازتد خليقة ازتد

التمريض

التمريض

غيداء أسامو حسن خياط

التمريض

التمريض

معايل ريض ذياب السبيعي العنزم

التمريض

التمريض
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الكلية

القسم

االسم

م

نوره ػتمد عبده الشنقيطي

التمريض

التمريض

كجداف علي راشد بن رتعاف

التمريض

التمريض

كداد علي  .عمر

التمريض

التمريض

كدياف عبداهلل مبارؾ بن يسلم

التمريض

التمريض

بشرل صالح حسن ضتمدم

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية

بلقيس بنت سامل بن فاٌف الدكسرم

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية

سناء بنت ػتمد بن إدريس اعتوساكم

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية

فاديو بنت ماضي بن ػتمد العتييب

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية

ليلى بنت ػتمد بن صاٌف الناصرم التميمي

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية

مشاعل بنت إشتاعيل بن عبدالرزتن البهكلي

الدراسات التطبيقية كخدمة اجملتمع

اضتوسبة التطبيقية
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م

الكلية

التخصص

االسم
نسرين بنت سعيد بن فؤاد أبوخضرا

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية كآداهبا  -ؿتو كلغة

مراـ بنت ػتمد بن ػتمود شتاف

اآلداب

الفسلفة يف اللغة االؾتليزية كآداهبا  -أدب

زكية بنت عوض بن يوسف اضتارثي

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية كآداهبا  -أدب كنقد

هتاٍل بنت رفيع بن ىذاؿ العتييب

اآلداب

الفلسفة يف اللغة العربية كآداهبا  -أدب كنقد

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل العواد

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلؾتليزية كآداهبا  -لغويات تطبيقية

شريفو بنت علي بن عوظو الزىراٍل

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلؾتليزية كآداهبا  -لغويات تطبيقية

مي بنت مهدم بن ياسُت الرمضاف

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلؾتليزية كآداهبا  -لغويات تطبيقية

رانيا بنت عمر بن عبداهلل دىيش

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلؾتليزية كآداهبا  -لغويات تطبيقية

ىالة بنت صاٌف بن عبد اهلل الرباؾ

اآلداب

الفلسفة يف اللغة اإلؾتليزية كآداهبا  -لغويات تطبيقية

منَتة بنت ػتمد بن حسن عسَتم

اآلداب

الفلسفة يف التاريخ  -تاريخ اسالمي

عفراء بنت عازـ بن علياف الشرارم

اآلداب

الفلسفة يف التاريخ  -تاريخ اسالمي

عبلة بنت عبداصتليل بن عبداإللو مرشد

اآلداب

الفلسفة يف اصتغرافيا  -جغرافيا بشرية

ىيفاء بنت زتود بن صاٌف الشمرم

اآلداب

الفلسفة يف اصتغرافيا  -جغرافيا بشرية

أمل بنت حسُت بن سعيد بن مشيط

اآلداب

الفلسفة يف اصتغرافيا  -جغرافيا طبيعية

مناؿ بنت مشبب بن عبادم القحطاٍل

اآلداب

الفلسفة يف اطتدمة االجتماعية

نواؿ بنت عبداحملسن بن إبراىيم العيباف

اآلداب

الفلسفة يف اطتدمة االجتماعية

خلود بنت برجس بن زتيدم العبدالكرَل

اآلداب

الفلسفة يف اطتدمة االجتماعية

نورة بنت صياح بن مناكر العنزم

اآلداب

الفلسفة يف اطتدمة االجتماعية

نوؼ بنت عبداهلل بن ػتسن السهلي

اآلداب

الفلسفة يف علم االجتماع

منَته بنت اضتميدم بن سقيفاف اضتريب

اآلداب

الفلسفة يف علم االجتماع
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م

الكلية

التخصص

االسم
كداد بنت عبدالرزتن بن علي القرٍل

اآلداب

الفلسفة يف علم االجتماع

تغريد بنت علي بن دليم االزترم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

أنوار بنت سعود بن ػتمد السويلم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

أبرار بنت فهد بن ػتمد القاسم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

ىيا بنت زتداف بن مطلق الشمرم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

مناؿ بنت طارؽ بن عثماف القصيب

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مرَل بنت علي بن ػتي الشمراٍل

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

نوره بنت ابراىيم بن سليماف العمر

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

امل بنت عبداهلل بن سليماف النجاشي

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

الشقحاء بنت فاٌف بن لفام اظتقاطي

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ؾتاة ػتمود زتد عوض اهلل

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

نواؿ بنت سامل بن مشعل الرشود

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -أصوؿ الًتبية

إنتاف بنت عمر بن إبراىيم العبدالكرَل

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -طرؽ تدريس العلوـ

غاده بنت عبدالرزتن بن ػتمد اظتوسى

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -اظتناىج كطرؽ التدريس

شيخة بنت ػتمد بن زتد اصتعيدم

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العايل

مها بنت ػتمد بن رتعة اضتريب

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العايل

كفاء بنت عبدالعزيز بن عثماف العساؼ

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العايل

نور بنت عبداهلل بن ػتمد اضتميد

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العايل

دالؿ بنت علي بن غاًل القصيمي

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العايل

نوره بنت سعود بن ػتمد بن معيقل

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ
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م

االسم

الكلية

التخصص

رَل بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل اصتابر

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ

مرَل بنت حسُت بن ػتمد باضتارث

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ

مها بنت شعالف بن عوف القرٍل

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ

هتاٍل بنت عبدالعزيز بن عبدالغفور األندكتاٍل

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ

فاطمة بنت فيصل بن معدم العتييب

الًتبية

الفلسفة يف اإلدارة الًتبوية  -إدارة التعليم العاـ

ؾتالء بنت فتحي بن ػتمد أخضر

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

أفناف بنت عادؿ بن ناصر األنصارم

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

شذا بنت ابراىيم بن عبد اهلل االصقو

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

غاده بنت غازم بن تاج جاف

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

ابتساـ بنت سعود بن عبدالعزيز الرشيد

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

نورة بنت عبداهلل بن عبداهلل اصتماز

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

ليلى بنت عبد اهلل بن علي الغامدم

الًتبية

الفلسفة يف الًتبية  -الًتبية الفنية

عواطف بنت زتد بن ػتمد القنيبط

السياحة كاآلثار

الفلسفة يف االثار  -العصور االسالمية

حناف بنت ػتمد بن عبدالرزتن اضتصُت

إدارة األعماؿ

الفلسفة يف إدارة األعماؿ  -اظتالية

فلوة بنت عبداهلل بن علي ثقفاف

العلوـ

الفلسفة يف علم اضتيواف

مي بنت ناصر بن ػتمد بن رتعو

العلوـ

الفلسفة يف علم اضتيواف

مرَل بنت سامل بن ػتمد الغامدم

العلوـ

الفلسفة يف علم اضتيواف

ىيفاء بنت ػتمد بن صاٌف النافع

العلوـ

الفلسفة يف األحياء الدقيقة

كحيدة بنت ىزاع بن عامر القحطاٍل

العلوـ

الفلسفة يف األحياء الدقيقة

موضي بنت سحم بن عامر السبيعي

العلوـ

الفلسفة يف النبات
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اخلرجياخ احلاصالخ على درجح الدكتىراه للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

االسم

الكلية

التخصص

بثينو بنت عبدالرزتن بن ناصر الدخيل

العلوـ

الفلسفة يف النبات

هتاٍل بنت عبداهلل بن سليماف الربدم

العلوـ

الفلسفة يف الفيزياء

ىيفاء بنت ابراىيم بن عبدالعزيز الربدم

العلوـ

الفلسفة يف الفيزياء

عبَت بنت صاٌف بن ػتمد الطوياف

العلوـ

الفلسفة يف الفيزياء

رامية فضل علي ردماف

العلوـ

الفلسفة يف الكيمياء الفيزيائية

عبَت بنت ػتمد بن علي بعيجاف

العلوـ

الفلسفة يف الكيمياء الفيزيائية

فاطمة بنت عيسى بن علي احمليفيظ

العلوـ

الفلسفة يف اإلحصاء

شتاح بنت عبداهلل بن ازتد الغامدم

العلوـ

الفلسفة يف اإلحصاء

صباح علي أزتد الشامي

العلوـ

الفلسفة يف اإلحصاء

حناف بنت رابح بن سليماف العوىلي

العلوـ

الفلسفة يف الرياضيات

مشاعل بنت صاٌف بن ػتمد الطوب

الطب

التشريح

شَتين ػتمد أزتد شحاتة

الصيدلة

الكيمياء التحليلية الصيدلية

رىاـ بنت عثماف بن بدر العبداصتبار

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -نظم اظتعلومات

شاىو بنت تركي بن مسيمَت العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -نظم اظتعلومات

عبَت بنت عبدالعزيز بن ػتمد العرفج

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -علوـ اضتاسبات

مٌت بنت ؽتدكح بن عبدالرزتن رتجوـ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -علوـ اضتاسبات

أمل بنت علي بن عبد اهلل اضتصاف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -علوـ اضتاسبات

نورا بنت سالمو بن سليم الطويرش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -علوـ اضتاسبات

امل بنت زتيدم بن جباره اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

الفلسفة يف علوـ اضتاسب كاظتعلومات -علوـ اضتاسبات
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الخريجات الحاصالت على درجة الزمالة
للعام الدراسي 1438/1437ه
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اخلرجياخ احلاصالخ على درجح الزمالح للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

التخصص

االسم
آالء بنت خالد بن عبد اهلل الدرييب
سارة بنت ػتمد رتاؿ ؼتدكـ

األشعة التشخصية
علم االمراض التشرلتي

مي بنت ػتمد بن علي اظتسعود

جراحة األنف كاصتيوب األنفية

اعتاـ بنت حسُت بن ػتمد اظتنقاح

العالج اظتعريف كالسلوكي

انتاف بنت كاظم بن ابراىيم اضتالؿ

العالج اظتعريف كالسلوكي

سارة بنت يوسف بن علي الصهيل

العالج اظتعريف كالسلوكي

ؾتالء بنت ػتمد بن عبد اهلل الزامل

العالج اظتعريف كالسلوكي
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الخريجات الحاصالت على درجة الماجستير
للعام الدراسي 1438/1437ه
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اخلرجياخ احلاصالخ على درجح ادلاجستري للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

التخصص

االسم
سحر بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اعتونتل

اآلداب

األدب كالنقد

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل الدخيل

اآلداب

األدب كالنقد

كفاء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشثرم

اآلداب

األدب كالنقد

كداد بنت ػتمد بن عبد العزيز اظتوينع

اآلداب

األدب كالنقد

ىند بنت شديد بن ماضي العنزم

اآلداب

األدب كالنقد

نورة بنت زنعاؼ بن فواز السهلي

اآلداب

األدب كالنقد

ندل بنت سعد بن زيد شنار

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

حصو بنت ناصر بن ىدىود اظتطَتم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

كفاء بنت سعد بن ػتمد الشهرم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

عمره بنت ثارم بن علي الرشيدم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

سهاـ بنت سعيد بن حضيض اضتازمي

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

نوره بنت جزاء بن مفرس العتييب

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

اشواؽ بنت مقبل بن صياح العنزم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

ذتره بنت درىوـ بن عايش البقمي

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

شتر بنت بندر بن ػتمد بن ستيس

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

ندل بنت ػتمد بن سلماف اصتميد

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

ابتساـ بنت رشود بن ػتمد آؿ شرَل

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

مراـ بنت زتد بن زتود الركقي

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

حصو بنت سعود بن حلمي السمَتم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

دالؿ بنت فيحاف بن طعيس الزيادم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب
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اخلرجياخ احلاصالخ على درجح ادلاجستري للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

التخصص

االسم
مناؿ بنت ػتمد بن علي القرٍل

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

شيخة بنت عبداهلل بن عبداحملسن اطتالدم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

مهاء بنت نواؼ بن عايد العنزم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

البندرم بنت سلطاف بن ىذاؿ القحطاٍل

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -األدب

مها بنت ستيس بن عقيل العنزم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

نورة بنت سعد بن راشد الشرب

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

لولوه بنت سعد بن علي العشباف

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

ؿتاء بنت ناصر بن ىذاؿ البقمي

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

ىند بنت دخيل بن داخل اظتطَتم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

حكيمة بنت ابراىيم بن ازتد زتاد

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

أريج بنت ػتمد بن عتيق العتييب

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

سهى بنت يعقوب بن عبدالوىاب الباحسُت

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

عائشة بنت حامد بن سعد اضتريب

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

مناؿ بنت عبدالعزيز بن فهد اعتونتل

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

ىيفاء بنت عبداهلل بن عبدالرزتن القرعاكم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

نوره بنت عبداهلل بن ابراىيم السحيباٍل

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

مشاعل بنت زكيغاف بن ػتسن العنزم

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

مشاعل بنت ػتمد بن عبدالرزتن الفواز

اآلداب

اللغة العربية كآداهبا  -اللغة

لولوة بنت سعد بن عبدالرزتن الراشد

اآلداب

النحو كاللغة

مي بنت عبدالعزيز بن صاٌف السيف

اآلداب

النحو كاللغة
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اخلرجياخ احلاصالخ على درجح ادلاجستري للعام الدراسي 3418/3417هـ

م

الكلية

التخصص

االسم
موضي بنت سلماف بن تركي السديرم

اآلداب

اظتسرحية

بياف بنت عبداهلل بن ػتمد اطتثالف

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي

رَل بنت عبد الرزتن بن عبداهلل القويز

اآلداب

اللغويات التطبيقية  -علم اللغة التعليمي

مراـ بنت ػتمد بن عائض اظتركاف

اآلداب

علوـ اظتكتبات كاظتعلومات

مناؿ بنت أزتد بن عبد اهلل الدعفس

اآلداب

علوـ اظتكتبات كاظتعلومات

انفاؿ بنت عبدالعزيز بن ػتمد بن مهنا

اآلداب

علوـ اظتكتبات كاظتعلومات

جوزه بنت عايض بن مشعي السبيعي

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

ىياء بنت سعد بن ابراىيم الضعياف

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

حكيمو بنت سعود بن سعد العتييب

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

نورة بنت مشعل بن عبدالرزتن العسرج

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

كديعو بنت شاكر بن ػتمد زكرم

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

جواىر بنت ػتمد بن حسُت القحطاٍل

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

تركية بنت علي بن ػتمد القرٍل

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

منَتة بنت راجح بن جديع اضتريب

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

منار بنت صاٌف بن مسعد اظتطَتم

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

سارة بنت سلماف بن سليماف الزايدم

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

أمل بنت عازـ بن منور الرشيدم

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

فاطمو بنت علي بن معاضو البكرم

اآلداب

التاريخ الوطٍت للمملكة العربية السعودية

حناف بنت خالد بن ػتمد اطتضَتم

اآلداب

تاريخ حديث

مها بنت مرضي بن فرحاف الدكسرم

اآلداب

تاريخ حديث
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م

الكلية

التخصص

االسم
رَل بنت سعود بن نايف اضتايف

اآلداب

تاريخ اسالمي

جواىر بنت مسعود بن قاسم الفيفي

اآلداب

تاريخ اسالمي

ؾتول بنت زتيد بن شلياف اضتريب

اآلداب

اطترائط

نورة بنت سامل بن راشد الكليب

اآلداب

اطترائط

ظتياء بنت سعد بن عبداهلل اطترجي

اآلداب

اطترائط

مٌت بنت زتيد بن مشبب آؿ سرار

اآلداب

جغرافيا

شهركين بنت حسن بن عيسى الزكرم

اآلداب

جغرافية البيئة كاظتوارد الطبيعية

ىديل بنت ػتمد بن زتد القاسم

اآلداب

جغرافية البيئة كاظتوارد الطبيعية

ؾتالء بنت علي بن عبدالرزتن الغنيمي

اآلداب

جغرافية البيئة كاظتوارد الطبيعية

أماٍل بنت ػتمد بن ضيف اهلل اصتهٍت

اآلداب

جغرافية التنمية االقليمية

عائشة بنت جهز بن شحيباف اظتطَتم

اآلداب

خدمة اجتماعية

منَته بنت منصور بن معجب اظتطَتم

اآلداب

خدمة اجتماعية

اشتاء بنت فهد بن مبارؾ اللونتي

اآلداب

خدمة اجتماعية

مٌت بنت ػتمد بن حسُت الضورائي

اآلداب

خدمة اجتماعية

بدرية بنت فهد بن سليماف الطالسي

اآلداب

خدمة اجتماعية

ىيفاء بنت عبداهلل بن ابراىيم الدعيدع

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

نواؿ بنت موسى بن ػتمد االشترم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

مٌت بنت صاٌف بن عبدالعزيز النادر

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

بدكر بنت حسن بن غرماف العمرم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

كجداف بنت ػتمد بن حسُت العبيلي

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي
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م

الكلية

التخصص

االسم
كداد بنت زايد بن صعيب اظتطَتم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

ىنادم بنت عبداهلل بن سليماف الوتيد

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

أشواؽ بنت عبداهلل بن سعد اصتاسر

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

يسرا ػتمد إشتاعيل ػتمد

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

اشتاء بنت علي بن مقبوؿ حدادم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

سارة بنت ػتمد بن ػتمد الركيغ

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

ىيفاء بنت عبدالرزتن بن ػتمد الذياب

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

سارة بنت علي بن دبيس اطتالدم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

مشاعل بنت مطر بن حساٍل العنزم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

ؾتالء بنت زيد بن ـتيالف اضتوطي

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

كداد بنت ابراىيم بن سليماف اضتيدرم

اآلداب

خدمة اجتماعية  -التأىيل االجتماعي

أشتاء بنت فهد بن عبداهلل اليحِت

اآلداب

علم اجتماع

البندرم بنت فهد بن ػتمد اضتريب

اآلداب

علم اجتماع

بدكر بنت عبدالعزيز بن صاٌف القوسي

اآلداب

علم اجتماع

ىناء بنت راشد بن علي اعتمش

اآلداب

علم اجتماع

انتاف بنت ازتد بن عبداهلل بازتيد

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

هتاٍل بنت زتود بن سطاـ الشمرم

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

عهد بنت عبداهلل بن سعيد الشهرم

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

أماٍل بنت ناصر بن خلف اضتريب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

مضاكم بنت مفضي بن غازم الشمرم

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية
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م

الكلية

التخصص

االسم
منتهى بنت ابراىيم بن زتد ػتارب

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

انتاف بنت مرضي بن سامل الغامدم

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

كردة بنت عبداللة بن سامل العرييب السبيعي

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

شيماء بنت أزتد بن علي خاؿ زتدم

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

بدرية بنت سعد بن عبداهلل الشهراٍل

اآلداب

علم اجتماع  -التنمية االجتماعية

ؾتالء بنت إبراىيم بن عبد اهلل اظتزين

اآلداب

االعالـ

حناف بنت سليماف بن عبداهلل العجاجي

اآلداب

االعالـ

فاطمو بنت ابراىيم بن جلعود الراشد

اآلداب

االعالـ

ىياء بنت زيد بن عبداهلل بن جدكع

اآلداب

االعالـ

مٌت بنت ػتمد بن عبد اهلل العريفي

اآلداب

االعالـ

مشاعل بنت زىياف بن فرح اظتقاطي

اآلداب

االعالـ

ابرار بنت منصور بن عبدالعزيز اصتديد

اآلداب

االعالـ

أماٍل بنت عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ عتيق

اآلداب

االعالـ

فاطمة أسامة ػتمد علي مشعل

اآلداب

االعالـ

أريج بنت عبدالرزتن بن صاٌف الشهرم

اآلداب

االعالـ

شركؽ بنت عبداهلل بن حسن القحطاٍل

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

أريج بنت ػتمد بن عبداهلل اطتليوم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

حصة بنت عبداهلل بن سعد العريفي

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

بدكر بنت إبراىيم بن سليماف الشمساف

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

منَتة بنت صاٌف بن أزتد الزىراٍل

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي
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م

الكلية

التخصص

االسم
لولوه بنت سعد بن مطَت العنزم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

لطيفة بنت عبداحملسن بن زتود اطتلف

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

أركل بنت عبداحملسن بن ػتمد الزكرم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

اظتاسو بنت مساعد بن صاٌف بن رلتاف

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

فاطمة بنت سامل بن ػتمد العمرم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

أشواؽ بنت نايف بن سعد آؿ قاسم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

سعيده بنت صاٌف بن علي اعتاليل

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

شتاح بنت ػتمد بن سعيد قريشاف

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

حلوه بنت سعد بن ػتمد العطوم

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

فاطمة بنت عبدالواحد بن ػتمد اظتأل

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

شتيو بنت ابراىيم بن علي العندس

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -اإلعالـ الرقمي

رقية ػتمد ناصر البلوشي

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -الصحافة اإللكًتكنية

ظتياء بنت سعود بن فالح العريفي

اآلداب

االعالـ اظتتخصص  -الصحافة اإللكًتكنية

البندرم بنت عائض بن شايع آؿ دريس

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

رتيلة بنت فهد بن عبداهلل العزاـ

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

احالـ بنت ػتمد بن حسُت القحيز

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

عبَت بنت ىاشم بن ػتسن اليماٍل

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

شيخة بنت عبدالرزتن بن ضايف حسُت

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ؾتالء بنت سلطاف بن سند النفيعي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

انتاف بنت ابراىيم بن زتاد الريس

الًتبية

اإلدارة الًتبوية
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م

الكلية

التخصص

االسم
عايشة بنت ناصر بن ػتمد اظتهنا

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

نورة بنت عبد العزيز بن ػتمد السلماف

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

عفاؼ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اصتربين

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ندل بنت فرج بن فهد آؿ متعب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

نواؿ بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن ىونتل

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ىديل بنت ػتمد بن صاٌف السامل

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

حناف بنت ػتمد بن سعد اضتماد

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مشاعل بنت عوض بن علي الشهرم

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ىدل بنت فهد بن مبارؾ الربيك

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

منَتة بنت عبداهلل بن عبدالرزتن بن داكد

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

خولو بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اظتنيع

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

حصو بنت يوسف بن عبداهلل العريٍت

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مرَل بنت حنس بن خلف العتييب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

يسرل بنت عائل بن عبده اضتريب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

اماٍل بنت عبداهلل بن علي الرزكؽ

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مشاعل بنت عسَت بن عائد العتييب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن العبد اصتبار

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مراـ بنت مطلق بن ػتمد البقمي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

نورة بنت عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ ػتسن

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ساره بنت ناصر بن ػتمد اظتاضي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية
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م

الكلية

التخصص

االسم
نادية بنت علي بن معيض اظتطَتم

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ؾتالء بنت فيحاف بن مشعاف العتييب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

عبَت بنت عايض بن عايد اضتريب

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

لطيفة بنت سعود بن ضاحي الفضلي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

نوره بنت زتد بن صاٌف العواد

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

ربا بنت ػتمد بن علي الدريس

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

حصو بنت نايف بن ػتمد القحطاٍل

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

فاطمة بنت عبدالرزتن بن صاٌف اضتويل

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مركة بنت جاسم بن ػتمد الصوينع

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

أماٍل بنت سعد بن عبداهلل بن حسُت

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

غزيل بنت ابراىيم بن فهد اطتركتو

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

كشتيو بنت مهدم بن فاٌف العجمي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

سلول بنت أزتد بن عبدالرزتن اصتوعي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

أشتاء بنت عبداهلل بن حسُت فقيهي

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

شركؽ بنت عبد الرزتن بن علي اؿ مصلفح

الًتبية

اإلدارة الًتبوية

مٌت ػتمد عبدالرزتن الضوياف

الًتبية

أصوؿ الًتبية

ىديل بنت سليماف بن عبداهلل اطتضَت

الًتبية

أصوؿ الًتبية

ؾتول مقبل منصور مشرح

الًتبية

أصوؿ الًتبية

نورة بنت ػتسن بن عبد اهلل آؿ ضتياف

الًتبية

أصوؿ الًتبية

حياة بنت عبد العزيز بن ػتمد العسكر

الًتبية

أصوؿ الًتبية
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م

الكلية

التخصص

االسم
ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز التميمي

الًتبية

أصوؿ الًتبية

اصتوىرة بنت إبراىيم بن عبداهلل الشريدم

الًتبية

أصوؿ الًتبية

رَل بنت عبداهلل بن ابراىيم الشتوم

الًتبية

أصوؿ الًتبية

لينا بنت عبد اهلل بن عبد العزيز العياضي

الًتبية

أصوؿ الًتبية

امل بنت ػتمد بن بالؿ البالؿ

الًتبية

أصوؿ الًتبية

منَتة بنت ػتمد بن زتد اصتعيدم

الًتبية

أصوؿ الًتبية

مرَل بنت سلمي بن خصيوم الركقي

الًتبية

أصوؿ الًتبية

منَتة بنت ناصر بن عبدالعزيز العريفي

الًتبية

أصوؿ الًتبية

عهود بنت سعود بن مقعد اضتريب

الًتبية

أصوؿ الًتبية

رشاء بنت عبدالعزيز بن ابراىيم آؿ توَل

الًتبية

أصوؿ الًتبية

ؾتالء بنت عبداهلل بن ػتمد العامر

الًتبية

أصوؿ الًتبية

أبرار بنت عبداهلل بن نصار النصار

الًتبية

أصوؿ الًتبية

رَل بنت عبدالعزيز بن سليماف اضتضيف

الًتبية

أصوؿ الًتبية

غادة بنت عبدالكرَل بن عيسى العميم

الًتبية

أصوؿ الًتبية

ليلى بنت فرحة بن عبداهلل الغامدم

الًتبية

أصوؿ الًتبية

اعتنوؼ بنت مساعد بن حسُت مشيط

الًتبية

أصوؿ الًتبية

حناف بنت زتود بن ػتمد اضتريب

الًتبية

إدارة تربوية

دانية بنت منصور بن زتزة التميمي

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

نورة بنت لتِت بن صاٌف الذكَت

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

ىدل بنت ػتمد بن ابراىيم التمامي

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث
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م

الكلية

التخصص

االسم
مرَل بنت سعود بن ابراىيم التميمي

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

كجداف بنت خالد بن عبدالعزيز البجادم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

شتية بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتزيعل

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

سيناء بنت طالؿ بن علي عبد اظتوىل

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

افناف بنت نافع بن ازتد النافع

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

أشتاء بنت زتد بن ناصر السعدم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

هتاٍل بنت عبدالقوم بن عبده عواجي

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

شريفو بنت ابراىيم بن علي اظتشارم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

نورة بنت ػتمد بن ناصر اظتسلم

الًتبية

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

نورة بنت عبد اهلل بن صاٌف الدىاـ

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

أريج بنت سليماف بن عبداهلل الباىلي

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

اصتوىرة بنت عبداهلل بن عبد العزيز آؿ الشيخ

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

نوره بنت عبداهلل بن ّتاد العتييب

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

أمَتة بنت عبداهلل بن سامل القصيمي

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

ىدل سعيد عبداهلل الكثَتم

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

أشواؽ بنت ناصر بن خلف اضتريب

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

مناؿ بنت غازم بن إبراىيم أبوزيد

الًتبية

دراسات اسالمية  -عقيدة

عبَت فرحاف حسن فرحاف

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

أركل بنت عبد الرزتن بن عثماف اصتلعود

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مودة سعيد عبداعتادم بشَت

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو
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م

االسم

الكلية

التخصص

جواىر بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الشثرم

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ليلى بنت ػتمد بن مبارؾ اصتوفاف

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ىند بنت عبد الرزتن بن علي الطريقي

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

عائشة بنت سعد بن ػتمد الشهرم

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

الناره بنت ػتمد بن مصلح العتييب

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

آالء بنت أزتد بن عقيل الطيار

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

اماٍل بنت حجاب بن عبداهلل اضتريب

الًتبية

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

افناف بنت عبداهلل بن عبداضتميد الشيخ

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كاالنفعالية

ندل بنت عبد الرزتن بن ػتمد اضتزنتي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كاالنفعالية

حناف بنت علي بن ػتمد القرٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كاالنفعالية

مراـ بنت ػتمد بن سعد اظتريشد

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كاالنفعالية

كفاء بنت عبداهلل بن ػتمد العقيلي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نداء بنت زتد بن عبدالعزيز بن زتيد

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

حناف بنت ساير بن منور اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

اماٍل بنت عبدالعزيز بن ػتمد بن حسن

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

خلود بنت عبداهلل بن ناصر الشهرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

بشاير بنت زتود بن عبداهلل القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ابتساـ بنت عبدالعزيز بن سليماف البديرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رنا بنت ابراىيم بن منيع اهلل اللهييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

مشَته بنت عبداهلل بن كحَت اضتارثي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي
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م

الكلية

التخصص

االسم
مرَل بنت سامل بن عبداهلل الزىراٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ندل بنت ابراىيم بن عبدالرزتن اظتنيف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

مها بنت سعد بن عبداهلل القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

أمَتة بنت صابر بن عايض اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

شتاح بنت خالد بن سعود الزامل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نوره بنت زايد بن ىالؿ اضتارثي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نوؼ بنت ػتمد بن اضتمادم العتييب

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

رَل بنت عبدالرزاؽ بن حسُت الفضلي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

نسرين بنت أزتد بن ػتمد الضبيب

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

اصتازم بنت عبداهلل بن مهذؿ القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

صاضتو بنت ػتمد بن خلف اطتلف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ركاف بنت ابراىيم بن عبداهلل الصاٌف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

منَته بنت سعود بن علي السعود

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

نائلة بنت عبدالرزتن بن ػتمد العرفج

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

باشتة بنت ػتمد بن دخيل اضتميضي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

خلود بنت ساظتُت بن عيظو النهدم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

دالؿ بنت سامل بن سعد القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

عائشة بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظتاضي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ساره بنت عبداهلل بن سعد آؿ حسُت

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ليلى بنت ىديب بن ػتمد الدكسرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم
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م

الكلية

التخصص

االسم
نوره بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل الفطيماٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

منَتة بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الصاٌف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

شهد بنت فهد بن علي الطيار

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

مناؿ بنت رميح بن رميح الرميح

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

شذل بنت علي بن نوح اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىنادم بنت أزتد بن صاٌف العثماف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

سعاد بنت ناصر بن علي الرباؾ

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

أماٍل بنت خالد بن سعد بن دكس

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

شذل بنت عبداضتميد بن زامل السليم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

كجداف بنت إبراىيم بن عبداهلل اظتسند

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ليلى بنت عمر بن ػتمد البليهي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

إنتاف بنت طالؽ بن متعب الدغمي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

تغريد بنت ابراىيم بن عبداهلل بن سجاء

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

مٌت بنت عبدالعزيز بن إبراىيم الشهيل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

مها بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الصاٌف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

كعد بنت علي بن عمراف اصتميعي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

أنوار بنت علي بن عبداهلل السالمة

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

زتدة بنت بلية بن سعيد اليامي

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

حصة بنت بطي بن ػتمد اظتنيخر

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

منَتة بنت سعود بن سعد القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية
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م

الكلية

التخصص

االسم
أركل بنت عبداهلل بن علي بن نوح

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

منَتة بنت فهد بن سعد السنبل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

ىند بنت عبداهلل بن سليماف العثيم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

عبَت بنت عبداهلل بن ناصر السديرم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

ىاجر بنت صبيح بن ناصر الصبيح

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

رنا بنت عبداهلل بن شالؿ السويلم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

فاطمة بنت فراج بن سلماف الفراج

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

موضي بنت سامل بن زبار العنزم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

ىيا بنت ابراىيم بن سعد العجياف

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

ندل بنت سليماف بن صاٌف العثيم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

فاطمة بنت صاٌف بن ىندم القحطاٍل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

رنتو بنت مناحي بن ضاكم اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

حصة بنت ػتمد بن راشد العيار

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

عواطف بنت عبدالعزيز بن ػتمد اؿ توَل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

نوره بنت ػتمد بن سليماف اظتطَتم

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

رنده بنت سعود بن عبدالعزيز السامل

الًتبية

الًتبية اطتاصة  -اإلعاقة السمعية

مها بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشدم

الًتبية

اطتدمات النفسية لغَت العاديُت

موضي بنت ناصر بن عبداهلل بن عيد

الًتبية

اطتدمات النفسية لغَت العاديُت

ندل بنت عبد العزيز بن حسن النفيسة

الًتبية

علم النفس االرشادم

عائشة بنت مساعد بن مبارؾ الشمراٍل

الًتبية

علم النفس االرشادم
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م

الكلية

التخصص

االسم
رنتة بنت ػتمد بن عبدالرزتن العيفاف

الًتبية

علم النفس االرشادم

مراـ بنت سعد بن عبد العزيز الداكد

الًتبية

علم النفس االرشادم

نورة بنت ابراىيم بن ػتمد النجيم

الًتبية

علم النفس االرشادم

ساره بنت ازتد بن بكر البكر

الًتبية

علم النفس االرشادم

انتاف بنت ابراىيم بن عبداهلل بن خثالف

الًتبية

علم النفس االرشادم

غيداء بنت ابراىيم بن سعد الغنيم

الًتبية

علم النفس االرشادم

بدريو بنت عبداهلل بن ابراىيم الدعيدع

الًتبية

علم النفس االرشادم

ىاجر بنت عبد اهلل بن ػتمد اظتانع

الًتبية

علم النفس االرشادم

عبَت بنت عبداهلل بن طلق العتييب

الًتبية

علم النفس االرشادم

أشواؽ بنت افراح بن مندؿ السويلم

الًتبية

علم النفس االرشادم

مشاعل بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتنيف

الًتبية

علم النفس االرشادم

اصتوىرة بنت عبداهلل بن ػتمد الناصر

الًتبية

علم النفس االرشادم

ىيفاء بنت سعد بن سلطاف الكثَتم

الًتبية

علم النفس االرشادم

سحر بنت مسفر بن سعد الدكسرم

الًتبية

علم النفس االرشادم

منَتة بنت فهد بن عبدالعزيز الكليب

الًتبية

علم النفس االرشادم

فداء بنت ػتمد بن ازتد اصتهٍت

الًتبية

علم النفس االرشادم

رفعو بنت سعود بن جدم السبيعي

الًتبية

علم النفس االجتماعي كالصناعي

سلمى بنت علي بن عمر اطتنبشي

الًتبية

علم النفس االجتماعي كالصناعي

أماٍل بنت علي بن حسن زارع

الًتبية

علم النفس االجتماعي كالصناعي

آسيو بنت مرعي بن راشد الزىراٍل

الًتبية

علم النفس الًتبوم كالنمو
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م

االسم

الكلية

التخصص

رضا أمُت غالب مرجاف

الًتبية

علم النفس الًتبوم كالنمو

مها بنت عبد العزيز بن عساؼ العساؼ

الًتبية

علم النفس الًتبوم كالنمو

إبتساـ بنت علي بن ػتمد ىزازم

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

سدَل بنت سليماف بن صاٌف السالمو

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

رَل بنت حسن بن ػتمد عسَتم

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

خلود بنت أزتد بن ػتمد عسَتم

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

مناؿ بنت ػتمد بن علي الرشيداف

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

مناؿ بنت ىادم بن غريب الشهرم

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

أريج بنت ػتمد بن عبدالعزيز اظتنصور

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

شركؽ بنت علي بن ػتمد العنيزاف

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

خلود بنت شاىر بن مشارم العتييب

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

نوره بنت غازم بن بريكاف العتييب

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

ىناء بنت سليماف بن ػتارب البلوم

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

نوؼ بنت تركي بن جعفر القحطاٍل

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

بياف بنت عبداهلل بن علي السديس

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

مٌت بنت عبد اهلل بن ػتمد اظتاضي

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

غدير بنت يوسف بن علي اظتديفر

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

البندرم بنت حناش بن جاراهلل القحطاٍل

الًتبية

تربية الطفولة اظتبكرة

عهود بنت عبدالعزيز بن فهد الرشيد

الًتبية

تربية فنية

ذكرل بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز القسومي

الًتبية

تربية فنية
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م

الكلية

التخصص

االسم
أركل بنت عبدالكرَل بن ػتمد اعتميلي

الًتبية

تربية فنية

رغد بنت سفر بن حسُت القحطاٍل

الًتبية

تربية فنية

ميعاد بنت طالؿ بن صاٌف العمرم

الًتبية

تربية فنية

مٌت بنت زتد بن عبداهلل العشيواف

الًتبية

تربية فنية

أشواؽ بنت خالد بن سليماف بن دايل

الًتبية

تربية فنية

مي بنت سلماف بن عبد العزيز الركياف

الًتبية

تربية فنية

ىيلة بنت أزتد بن علي دريهم

الًتبية

تربية فنية

كفاء بنت سليماف بن علي الصوينع

الًتبية

تربية فنية

مراـ بنت يوسف بن عبداحملسن اصتنيٍت

الًتبية

تربية فنية

شادف بنت عبدالعزيز بن ػتمد الشويعر

الًتبية

تربية فنية

رزاف بنت عبداهلل بن سعيد القحطاٍل

الًتبية

تربية فنية

أشتاء بنت صاٌف بن سعيد الزىراٍل

الًتبية

تربية فنية

خلود سامل ػتمد بوحسن

الًتبية

تربية فنية

ليلى بنت موسى بن علي احملمودم

الًتبية

تربية فنية

ياشتُت بنت سعود بن سعود الزقدم

الًتبية

تربية فنية

فاطمو بنت علي بن سعيد الغامدم

الًتبية

تربية فنية

ياشتُت بنت فهد بن منصور اظتنيع

الًتبية

تربية فنية

إعتاـ بنت لتِت بن حسُت بعيطي

الًتبية

تربية فنية

ليلى بنت زتد بن عبداهلل اللحيداف

الًتبية

تربية فنية

آالء بنت خالد بن زيد العتييب

الًتبية

تربية فنية
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م

الكلية

التخصص

االسم
فوزية بنت عبد الرزتن بن ػتمد السمهرم

الًتبية

تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

شتاء بنت ناصر بن عبداهلل البخيت

الًتبية

تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

كوثر بنت زتود بن لتِت عوضة

الًتبية

تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

مها بنت سليماف بن ػتمد اليوسف

الًتبية

تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

نوؼ بنت عبداحملسن بن عبداهلل اصتمعاف

الًتبية

تعليم الكبار كالتعليم اظتستمر

فاطمة بنت عبداهلل بن أبوبكر العمارم

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

رنا بنت عثماف بن ابراىيم الرشيد

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

ىيفاء بنت علي بن سعيد صالـ

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

رفيدة بنت عبداهلل بن ػتمد آؿ زتد

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

منَتة بنت ابراىيم بن عبدالرزتن السلطاف

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

سليمو بنت ػتمد بن معزم العنزم

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

نوره بنت مسفر بن عبداهلل العلياٍل

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

انتاف بنت عبدالرزتن بن ػتمد الداغر

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

ساره بنت سعود بن زايد اضتريب

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

فاطمة بنت سعد بن عبداهلل الشقاكم

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

أريج بنت تركي بن ابراىيم الشاكم

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

ظتياء بنت منصور بن عبدالرزتن الشريدة

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

أشتاء بنت فاٌف بن زتود اضتريب

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

شتاح بنت ػتمد بن علي ديل

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

جواىر بنت فهيد بن اضتميدم السبيعي

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل
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م

الكلية

التخصص

االسم
زىور بنت ػتمد بن ناصر اظتقيطيف

الًتبية

تعليم اللغة اإلؾتليزية للناطقُت بلغات أخرل

كفاء بنت صاٌف بن عبداهلل اصتفَت

الًتبية

تقنيات التعليم

بشرل بنت مسفر بن صاٌف الزىراٍل

الًتبية

تقنيات التعليم

تغريد بنت معجب بن مفرح الزىراٍل

الًتبية

تقنيات التعليم

امل بنت عبداهلل بن ػتمد العايد

الًتبية

تقنيات التعليم

مراـ بنت فهد بن منيخر الدكسرم

الًتبية

تقنيات التعليم

شركؽ بنت عيد بن ػتمد العتييب

الًتبية

تقنيات التعليم

هنلو بنت ػتمد بن عائض النفيعي

الًتبية

تقنيات التعليم

أنسجاـ بنت عبد العزيز بن عبد الكرَل اعتونتل

الًتبية

تقنيات التعليم

رنا بنت ػتمد بن علي الزامل

الًتبية

تقنيات التعليم

أركل بنت عبدالكرَل بن رتعاف الغامدم

الًتبية

تقنيات التعليم

حصو بنت عزاـ بن مطلق اطتالدم

الًتبية

تقنيات التعليم

نوره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العريٍت

الًتبية

تقنيات التعليم

سارة بنت عبد الرزتن بن عثماف السليماف

الًتبية

تقنيات التعليم

عاليو بنت عبدالعزيز بن علي القحطاٍل

الًتبية

تقنيات التعليم

ىالو بنت سليم بن زامل الزامل

الًتبية

تقنيات التعليم

كجداف بنت لتِت بن زتود الشهرم

الًتبية

تقنيات التعليم

خلود بنت فنيس بن ػتمد الشهراٍل

الًتبية

تقنيات التعليم

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الثمَتم

الًتبية

تقنيات التعليم

جٌت بنت عمر بن ابراىيم السحيباٍل

الًتبية

تقنيات التعليم
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م

الكلية

التخصص

االسم
منَتة بنت تركي بن عبدالرزتن العومي

الًتبية

تقنيات التعليم

كفاء بنت ػتمد بن سعد العصيمي

الًتبية

تقنيات التعليم

هتاٍل بنت عبدالرزتن بن علي الشدم

الًتبية

تقنيات التعليم

نوره بنت فهد بن سعد الدكسرم

الًتبية

تقنيات التعليم

أبرار بنت أزتد بن ػتمد الباز

الًتبية

تقنيات التعليم

حصو بنت عبدالعزيز بن ػتمد اطتالدم

الًتبية

تقنيات التعليم

مشاعل بنت عايش بن عبيد العتييب

الًتبية

تقنيات التعليم

هتاٍل بنت ػتسن بن سركر الدلبحي

الًتبية

تقنيات التعليم

االء بنت سعد بن ػتمد اصتريس

الًتبية

تقنيات التعليم

شوع بنت منصور بن عبداهلل اعتدياف

الًتبية

تقنيات التعليم

رَل بنت برغش بن دكلتاف العتييب

الًتبية

تقنيات التعليم

سوسن منَت علي كزكز

الًتبية

تقنيات التعليم

إنتاف بنت ػتيميد بن فالح الرشيدم

الًتبية

تقنيات التعليم

نوره بنت خالد بن عبدالرزتن الشدم

الًتبية

تقنيات التعليم

دالؿ بنت ىدياف بن مبارؾ العتييب

الًتبية

تقنيات التعليم

سحر بنت ػتمد بن عبدالرزتن القضيب

الًتبية

تقنيات التعليم

نوره بنت ػتمد بن معيقل البساـ

الًتبية

تقنيات التعليم

كجداف بنت منصور بن ػتمد الوىييب

الًتبية

تقنيات التعليم

اصتوىرة بنت ابراىيم بن ػتمد الثويٍت

الًتبية

تقنيات التعليم

حصو بنت عبدالعزيز بن عبداحملسن بن حسن

الًتبية

تقنيات التعليم
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م

الكلية

التخصص

االسم
امل بنت عبدالرزتن بن ناصر اظتوسى

الًتبية

تقنيات التعليم

لولوة بنت عبدالرزتن بن سعد الداعج

الًتبية

تقنيات التعليم

رَل بنت عبداهلل بن ػتمد اليحياء

الًتبية

تقنيات التعليم

انتاف بنت ػتمد بن ناصر الداكد

الًتبية

تقنيات التعليم

امل بنت ىالؿ بن ػتمد العتييب

الًتبية

تقنيات التعليم

هنلو بنت عبداهلل بن ػتمد العمرك

الًتبية

تقنيات التعليم

سارة بنت سعد بن مبارؾ الغوينم

الًتبية

تقنيات التعليم

مناؿ بنت راشد بن ىجرس اعتجرس

الًتبية

تقنيات التعليم

مٌت بنت سعود بن فارس النفيعي

الًتبية

تقنيات التعليم

سلمى بنت عبداهلل بن باتل الباتل

الًتبية

تقنيات التعليم

تغريد بنت ػتمد بن معيض النفيعي

الًتبية

تقنيات التعليم

ىيفاء بنت صاٌف بن ػتمد الشامي

الًتبية

تقنيات التعليم

ركاف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الدايل

الًتبية

تقنيات التعليم

رانيو بنت ػتمد بن عبداهلل اضتصيٍت

الًتبية

كسائل كتكنولوجيا التعليم

فاتن بنت ناصر بن عبداهلل الصايغ

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية

عائشو بنت سعد بن عواضو اظتطَتم

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية

مشاعل بنت تركي بن إبراىيم الشاكم

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية

ىيفاء بنت عبداحملسن بن عبداهلل اصتمعاف

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية

ؾتالء بنت سعد بن فاٌف القحطاٍل

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية

تغريد بنت حسن بن على البقشي

الًتبية

طرؽ تدريس الًتبية الفنية
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م

الكلية

التخصص

االسم
دالؿ بنت فهد بن ػتمد الشدم

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

داليا بنت سامل بن سامل ىادم

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

لطيفة بنت ػتمد بن علي الداككد

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

فاطمة بنت عبد العزيز بن ىجاد اطتثعمي

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

ؾتود بنت لعيباف بن بديوم الركيلي

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

بسمو بنت سعدكف بن جرب اصتهٍت

الًتبية

طرؽ تدريس الرياضيات

ندل بنت عقيل بن عبدالعزيز العبدالكرَل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

منَته بنت ػتمد بن عبد اهلل القحطاٍل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

بشرل بنت سويلم بن عايد الشرارم

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

عائشة بنت ػتمد بن عبداهلل األزترم

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

نوره بنت سعود بن ػتمد السعداف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

نوره بنت سعيد بن علي القحطاٍل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

بدكر بنت ضيف اهلل بن كبيشاف العتييب

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

دليل بنت غبدالعزيز بن عبدالرزتن السريع

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

زتيده بنت مشعل بن سليماف اضتميد

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

نائلة بنت ػتمد بن عبدالعزيز العريفي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ

رباب بنت ازتد بن عيسى شامي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

ؾتالء بنت عبداهلل بن إبراىيم السماعيل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

مٌت بنت ػتمد بن حسن اصتريبة

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

خدكتة بنت عبداهلل بن ػتمد الزايد

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية
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م

الكلية

التخصص

االسم
رَل بنت سليماف بن عبداهلل اطتليفو

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

عبَت بنت حسُت بن علي القزالف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

ىياء بنت معجب بن مهدم آؿ رشيد

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

سارية بنت أزتد بن ػتمد الطلحي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

نوره بنت خالد بن زتد بن زتداف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

ليلى خلفاف عبد اهلل اللمكي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

خلود بنت حامد بن ػتمد الغامدم

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

انتصار بنت ناصر بن عبدالعزيز الزامل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

هنى بنت ٓتيت بن عبدالرزتن السالمو

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

نورة بنت ػتمد بن مناحي العصيمي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

شتية بنت عبدالرزتن بن ابراىيم بن غشياف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

مناؿ بنت ػتمد بن مطلق القحطاٍل

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

امل بنت علي بن عيضو اظتالكي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

رشا بنت خليف بن ػتمد اطتليف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

سهى بنت حسن بن مسفر اظتالكي

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

االء بنت عبدالعزيز بن زتد الشمالف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

ندل بنت إبراىيم بن عبدالرزتن السلطاف

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

ىبو بنت خلف بن سعيد الغياثات

الًتبية

طرؽ تدريس العلوـ الشرعية

شيخو بنت فيصل بن نايف بن لبده

الًتبية

طرؽ تدريس اللغة العربية

أمل بنت عثماف بن عبداهلل الدريعي

الًتبية

طرؽ تدريس اللغة العربية
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م

الكلية

التخصص

االسم
زينة بنت زتد بن شارع القحطاٍل

الًتبية

طرؽ تدريس اظتواد االجتماعية

عواطف بنت غالب بن زيد العنزم

الًتبية

طرؽ تدريس اظتواد االجتماعية

ؾتالء بنت عبداهلل بن حجاب السهلى

الًتبية

طرؽ تدريس اظتواد االجتماعية

ساره بنت عبيد بن شبيب العتييب

الًتبية

مناىج عامة

امينو بنت شريد بن مربؾ اظتطَتم

الًتبية

مناىج عامة

ابتساـ بنت حسن بن عبداهلل الشهرم

الًتبية

مناىج عامة

أسيل بنت عبداهلل بن ازتد الصاٌف

الًتبية

مناىج عامة

نورة بنت ػتمد بن عبداهلل السامل

الًتبية

مناىج عامة

ظتياء بنت ىالؿ بن شنرب الشيباٍل

الًتبية

مناىج عامة

ىيفاء بنت ػتمد بن عبداهلل الدخيل

الًتبية

مناىج عامة

اعتنوؼ بنت شتر بن ضيف اهلل اضتريب

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

كداد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشثرم

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

مٌت بنت سليماف بن صاٌف اضتناكي

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

ساره بنت صقر بن شاىُت البوعينُت

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

نوره بنت أزتد بن عبداهلل اظتقرف

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

غاده بنت سعيد بن عبداهلل العمرم

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

عهود بنت عبداهلل بن علي العيسى

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

اغتاد بنت فهد بن سعد البداح

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

ىناء بنت تركي بن عبدالرزتن اضتريب

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب

إنتاف بنت أزتد بن ابراىيم دسوقي

الًتبية

مناىج كطرؽ تدريس اضتاسب
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م

االسم

الكلية

التخصص

نوؼ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل صاٌف الشرَل

الًتبية

قياس كتقوَل

تغريد بنت سامل بن جابر الشمراٍل

السياحة كاآلثار

اآلثار القدنتة  -عمارة

منَتة بنت علي بن عبدالرزتن اظتشوح

السياحة كاآلثار

اآلثار القدنتة  -فنوف

غادة بنت فهد بن ػتمد اظترشود

السياحة كاآلثار

اآلثار اإلسالمية  -عمارة

أشتاء بنت جاراهلل بن سليماف العتيق

السياحة كاآلثار

اآلثار اإلسالمية  -فنوف

سندس بنت عبداهلل بن ناصر الزير

السياحة كاآلثار

اآلثار اإلسالمية  -فنوف

ؾتالء بنت شرؼ بن ػتمد ابو شاؿ

السياحة كاآلثار

اآلثار اإلسالمية  -فنوف

اصتوىرة بنت ٓتيت بن فايز اظتدرع

السياحة كاآلثار

اآلثار كاظتتاحف

ندل بنت ػتمد بن أزتد اظتالكي

السياحة كاآلثار

اآلثار كاظتتاحف

ىند بنت عبداحملسن بن ابراىيم آؿ الشيخ

إدارة األعماؿ

االقتصاد

اشتاء بنت علي بن ػتمد العمر

إدارة األعماؿ

االقتصاد

بسمو بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتفدل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

شتر بنت إبراىيم بن سعد الزامل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مضاكم ػتمد علي الغويل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ؾتد بنت علي بن سعد اضتميداف

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ميسم بنت سليماف بن علي العقل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

نوره بنت عبيداهلل بن نغيمش السفياٍل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

نوره بنت ػتمد بن سلطاف العتييب

إدارة األعماؿ

االقتصاد

سلول بنت سعود بن ناصر الزكرم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

عفاؼ بنت ازتد بن صاٌف بن جبَت

إدارة األعماؿ

االقتصاد
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االسم
مراـ بنت عبد العزيز بن سليماف اضتشياف

إدارة األعماؿ

االقتصاد

سارة بنت عبداللة بن ػتمد الناجم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

غدير بنت خالد بن عبدالعزيز اصتبيلو

إدارة األعماؿ

االقتصاد

رىاف بنت ػتمد بن حسن اظتوسى

إدارة األعماؿ

االقتصاد

أشتاء بنت سعيد بن قعيد العتييب

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مشاعل بنت بندر بن ػتمد اللميع

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ىيفاء بنت سليماف بن زتود الفرج

إدارة األعماؿ

االقتصاد

عبَت بنت عبدالعزيز بن جاسر اطتضَتم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

سارة بنت سعود بن سعد الغامدم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ىيفاء بنت ػتمد بن صاٌف احمليميد

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ريهاـ بنت سعد بن عبدالعزيز العجَتم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

هناد بنت شرياف بن ػتمد القباٍل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ىند بنت ابراىيم بن عيسى العيسى

إدارة األعماؿ

االقتصاد

نوؼ بنت ػتمد بن عبدالعزيز العتيق

إدارة األعماؿ

االقتصاد

البندرم بنت اضتميدم بن علي العنزم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مشاعل بنت فهد بن عبدالعزيز بن دقتش

إدارة األعماؿ

االقتصاد

افناف بنت ػتمد بن سليماف اضتسُت

إدارة األعماؿ

االقتصاد

نورة بنت عبداهلل بن ػتمد الصامل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

عائشو بنت ظافر بن ػتمد العمرم

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مناؿ بنت سعود بن راشد آؿ مغَتة

إدارة األعماؿ

االقتصاد
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االسم
اركل بنت خالد بن ػتمد الثبييت

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مشاعل بنت إبراىيم بن عبدالرزتن الصائغ

إدارة األعماؿ

االقتصاد

رَل بنت ابراىيم بن فهد العيد

إدارة األعماؿ

االقتصاد

شتر بنت زتداف بن سليماف اضتارثي

إدارة األعماؿ

االقتصاد

موج بنت عبداهلل بن عبدالرزتن البازعي

إدارة األعماؿ

االقتصاد

مها بنت ػتمد بن عبدالكرَل السديس

إدارة األعماؿ

االقتصاد

نوره بنت سعود بن عمر بن شعيل

إدارة األعماؿ

االقتصاد

فاطمة بنت ابراىيم بن ناصر البشَت

إدارة األعماؿ

االقتصاد

ابتهاج بنت صاٌف بن عبيد القعود

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

غادة بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الفياض

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

منتهى بنت ػتمد بن عبداهلل العمار

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

رَل بنت ازتد بن عبداهلل القحطاٍل

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

عزيزة بنت عبداهلل بن أزتد الزىراٍل

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

مها بنت علي بن زتد الركيتع

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

شركؽ بنت ابراىيم بن ػتمد الصيب

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

اركل بنت عايض بن ػتمد اؿ شغاث

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

ذكرل بنت عوض بن مسفر الوادعي

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

رنتة بنت عقيل بن مهنا اجملالد

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

نورة حسُت ػتمد سند

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

ابتهاؿ بنت عبداهلل بن بداح السليماف

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة
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االسم
عايده بنت عبدالعزيز بن عايد اعتذيل

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

ركال بنت صاٌف بن نشأ اضتنيفاف

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

كفاء بنت طامي بن سعيداف العتييب

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

مناؿ سليماف صاٌف بن صويلح

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

ىناء بنت غازم بن ّتاد العتييب

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

لطيفة بنت سليماف بن ػتمد اضتوشاف

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز اظتعيقل

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

حناف رجا ػتمد العازمي

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

أفناف بنت أزتد بن عبدالرزتن الشايع

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

طيبة بنت سليماف بن عبدالعزيز الغمالس

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

مراـ بنت نايف بن شجاع اضتريب

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

مٌت بنت عمر بن عبدالرزتن العمودم

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

نوؼ بنت سليماف بن يونس الرباؾ

إدارة األعماؿ

اإلدارة العامة

نواؿ بنت صاٌف بن عبداهلل القفارم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن عبدالكرَل اظتنيف

إدارة األعماؿ

األعماؿ

ظتياء بنت ياسُت بن تيسَت العليب

إدارة األعماؿ

األعماؿ

ريا بنت زتد بن عبداهلل اللحيداف

إدارة األعماؿ

األعماؿ

إسراء بنت سعد بن عبداهلل العليوم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

سلمى بنت سامل بن بكر باسنبل

إدارة األعماؿ

األعماؿ

دنتا بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اصتريوم

إدارة األعماؿ

األعماؿ
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االسم
رنا بنت ػتمد بن زتد البساـ

إدارة األعماؿ

األعماؿ

منَته بنت سلطاف بن راشد اظتسبحي

إدارة األعماؿ

األعماؿ

أركل بنت عبداهلل بن سعد بن سحيم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

ندل بنت مناكر بن نور اظتطَتم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

سارة بنت سعد بن مساعد اعتاجرم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

اغتاد بنت عبداهلل بن علي اضتواس

إدارة األعماؿ

األعماؿ

ؾتالء بنت حسن بن عبداهلل اظتزركع

إدارة األعماؿ

األعماؿ

نورة بنت فهد بن عمر سنبل

إدارة األعماؿ

األعماؿ

سحر بنت فهد بن ابراىيم العقيل

إدارة األعماؿ

األعماؿ

ناديو بنت ازتد بن زتد الشهرم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

غدم بنت سليماف بن ػتمد الغليقو

إدارة األعماؿ

األعماؿ

عهود بنت بساـ بن ىزاع اظتطَتم

إدارة األعماؿ

األعماؿ

حصو بنت خالد بن سليماف اصتاسر

إدارة األعماؿ

إدارة أعماؿ  -عاـ

ىبو بنت أسامة بن ػتمد حسن طرابلسي

إدارة األعماؿ

إدارة أعماؿ  -عاـ

مركة مصباح سعد بوزنيف

إدارة األعماؿ

إدارة أعماؿ  -عاـ

ىال بنت ازتد بن سعيد العجمي

إدارة األعماؿ

إدارة أعماؿ  -عاـ

جواىر بنت ػتمد بن زتد اظتدبل

إدارة األعماؿ

إدارة أعماؿ  -عاـ

بثينة بنت عبد اهلل بن عثماف اظتسند

إدارة األعماؿ

األعماؿ اإللكًتكنية

ىيلو بنت عبداهلل بن ػتمد العقيل

إدارة األعماؿ

علوـ القرارات

مالؾ بنت عبداهلل بن سامل الغامدم

إدارة األعماؿ

علوـ القرارات
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االسم
اصتوىرة بنت عادؿ بن عبداهلل اليحِت

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

نوت بنت سليماف بن عبيد العنزم

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

سعيدة بنت عايض بن عبداهلل القحطاٍل

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

رَل بنت صاٌف بن سامل العمار

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

رنا بنت عبدالعزيز بن ابراىيم القصَت

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

مراـ بنت سليماف بن سامل القعدم

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

سعاد بنت عبداهلل بن صاٌف الغامدم

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد اضتصيٍت

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

عفراء بنت معيكل بن زتود القحطاٍل

إدارة األعماؿ

العلوـ يف اظتالية

ندل بنت كليد بن ػتمد النويصر

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أمَتة بنت عبداهلل بن صاٌف الفرياف

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أرين بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز التوكترم

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أركل بنت أبراىيم بن عبدالعزيز اضتجي

إدارة األعماؿ

احملاسبة

أحالـ بنت رتيل بن علي السليماٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة

دالؿ بنت سعود بن عبدالعزيز اظتخيلد

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

زبيدة بنت حامد بن فرحاف الشهراٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

خلود بنت ناصر بن عبداهلل بن مهيٍت

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

أركل بنت زتود بن عبداهلل اعتذلوؿ

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

كضحى بنت صقر بن عيسى العتييب

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

اشتاء بنت عبداهلل بن عبداللطيف اصترب

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية
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االسم

م

افناف بنت خالد بن عبداهلل الضعياف

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

غدير بنت عبد الكرَل بن ػتمد العمراف

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

رَل بنت عبداهلل بن ػتمد الصاٌف

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

صيتو بنت سعد بن علي القباٍل

إدارة األعماؿ

احملاسبة اظتهنية

كد ػتمد عبدالغٍت ػتسن

إدارة األعماؿ

إدارة الصحة كاظتستشفيات

حناف بنت عبداهلل بن سعد اضتبشاف

إدارة األعماؿ

إدارة الصحة كاظتستشفيات

لؤلؤه بنت إبراىيم بن ػتمد العنزاف

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

العنود بنت بندر بن منصور اظتفقاعي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

رىب بنت عساؼ بن عبداهلل العساؼ

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

أبرار بنت مصطفى بن عبداهلل العقيل

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

أمل بنت فريح بن ضايف الركيلي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

شيخة بنت عبداهلل بن سامل القحطاٍل

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

كالء عبد الرسوؿ خالد عبد ربو

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

أسيل بنت كليد بن خالد الضولتي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

رىاـ بنت زتد بن فريج اضتازمي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

أركل بنت ػتمد بن عبداهلل اطتراشي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

مدلتو أرتل

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

شذا بنت عثماف بن اديب العباسي

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

مناؿ بنت فيصل بن ػتمد اظتلحم

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

شذم بنت يوسف بن عبدالكرَل السعيداف

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)
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االسم
شركؽ بنت ػتمد بن زتد اضتمودم

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

امَته بنت سامل بن زتيد اضتسٍت

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

سارة بنت طالب بن ػتمد بلبحيث

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

جلنار ػتمود حسُت أبو سليم

إدارة األعماؿ

اإلدارة الصحية (جودة الرعاية الصحية)

ساره بنت زيد بن سعد اؿ عنزاف

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

مالؾ بنت ػتمد بن فهد الفرداف

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ندل بنت ازتد بن سليماف الزنيدم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

كجداف بنت ػتمد بن عبداعتادم القحطاٍل

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

دالؿ بنت زتود بن سلطاف الفركتاف

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ابتهاؿ بنت عبدالعزيز بن ناصر الغويرم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

منَته بنت أزتد بن عبداهلل بن عقيل

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

رتانة بنت خالد بن أزتد النعيمي

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ؾتول بنت موسى بن ػتمد ىوساكم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

حناف بنت ظافر بن عبداهلل الشهرم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ىيا بنت عبداهلل بن عبدالرزتن البكر

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

نورة بنت صاٌف بن عبدالعزيز العويس

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

جوىره بنت ابراىيم بن زتد اصتطيلي

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ىدل بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتليفي

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

رَل بنت ػتمد بن شايف العصيمي

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

حصة بنت ػتمد بن عبدالعزيز اطتضَت

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية
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التخصص

االسم
نوؼ بنت عبداهلل بن ابراىيم الناصر

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

نوؼ بنت ػتمد بن عبداهلل الراشد

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

حصو بنت ػتمد بن عبدالعزيز العنقرم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

دانو بنت ناصر بن عبداهلل الفهيد

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

نوره بنت ابراىيم بن عبد اللطيف العبد اللطيف

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

عال بنت عبداهلل بن علي العسَتم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

اشتاء بنت ػتمد بن عبداهلل الشمرم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

أمينة بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اصتدعاف

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

رحاب بنت خالد بن ذكيب اظتطَتم

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ىيا بنت سامل بن مسعود القحطاٍل

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

نوره بنت عبدالعزيز بن سليماف اصتماز

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

ظتا بنت عواض بن معوض الرحيلي

إدارة األعماؿ

القيادة كاإلدارة االسًتاتيجية

أفناف بنت ػتمد بن عمراف العمراف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

رزاف بنت زتد بن سعد السامل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

خلود بنت علي بن سليماف اطتليفي

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

شتاىر بنت ػتمد بن سعيد القرٍل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

العنود بنت مساعد بن ػتمد اظتزيد

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

ندل بنت عبداهلل بن ػتمد الدكسرم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

حناف بنت فايز بن ػتمد العمرم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

مراـ بنت سعد بن عبداهلل الثاقب

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية
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الكلية

التخصص

االسم
أشتاء بنت ػتمد بن زتد العتييب

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت ابراىيم بن سليماف الفوزاف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نورة بنت عبدالرزتن بن راشد العبدالوىاب

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

جواىر بنت ناصر بن عبدالعزيز العبدالكرَل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

سارة بنت عبدالرزتن بن سعد اعتونتل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

رَل بنت علي بن طويرش اضتارثي

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

سلمى بنت إبراىيم بن عبد العزيز السويداف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

ىيا بنت ػتمد بن علي العشباف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

شتيو بنت صاٌف بن علي القرٍل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

حناف بنت صاٌف بن ىادم القحطاٍل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

أركل بنت أزتد بن فهد األزتد

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

كفاء بنت عبدالرزتن بن ىادم الشمراٍل

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

اثار بنت عبد العزيز بن علي الغامدم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت عبدالرزتن بن ػتمد العريفي

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

سعاد بنت أزتد بن عبداهلل الشهرم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نوؼ بنت ابراىيم بن صاٌف بن منيف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

افناف بنت سعيد بن سعد االزترم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

أبرار بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اطتميس

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت ػتمد بن ازتد بن سيف

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

شوؽ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اظترشود

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية
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الكلية

التخصص

االسم
مٌت بنت سعيد بن ػتمد الشهرم

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

ؾتود بنت ػتمد بن مناحي العتييب

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

نورة بنت عبدالرزتن بن ناصر التميمي

إدارة األعماؿ

إدارة اظتوارد البشرية

مدنية بنت ػتمد بن عتيت اهلل الغافتي

التمريض

ادارة دتريض

ايناس بنت شكرم بن علي العمرم

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

دعاء بنت عمر بن سعيد العمودم

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

سكينة بنت طالب بن شرب القالؼ

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

رتيلو بنت سعد بن علي القحطاٍل

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

مطرة بنت عبداهلل بن على ػتمد دقنة

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

زينب بنت عبداحملسن بن علي الدكسرم

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

غادة بنت عيد بن ػتمد اصتهٍت

التمريض

التمريض الباطٍت كاصتراحي للكبار

زىرة بنت ػتمد بن بكر قدسي

التمريض

دتريض الطفولة

اشواؽ بنت عبداهلل بن حسُت الشاعر

التمريض

دتريض الطفولة

سناء بنت عدناف بن اسعد غلماف

التمريض

دتريض الطفولة

بدكر بنت زتاد بن مطر اضتارثي

التمريض

دتريض الطفولة

ناديو بنت فالح بن شطي العنزم

التمريض

دتريض الطفولة

مها بنت ػتمد بن اليف البلوم

التمريض

دتريض الطفولة

ىدية بنت عبيد بن مسعر العنزم

التمريض

دتريض الطفولة

نرجس بنت حسن بن زتزه اظتعرب

التمريض

دتريض صحة اجملتمع

حناف بنت ناصر بن مسند العنزم

التمريض

دتريض صحة اجملتمع
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الكلية

التخصص

االسم
بدكر بنت خالد بن عبداهلل السيد

التمريض

دتريض صحة اجملتمع

شريفة بنت ػتمد بن أزتد جعفرم

التمريض

العلوـ يف التمريض

رباب بنت حسن بن علي اعتزَل

التمريض

العلوـ يف التمريض

مرَل بنت علي بن ىادم شراحيلي

التمريض

العلوـ يف التمريض

عبَت بنت عيسى بن حسن بدرم

العلوـ الطبية التطبيقية

األحياء الدقيقة الطبية

رَل بنت عبد الرزتن بن ػتمد بن سعيداف

العلوـ الطبية التطبيقية

األحياء الدقيقة الطبية

ىدل سامل علياف الزيدم

العلوـ الطبية التطبيقية

التغذية السريرية

أشتاء زتود أزتد دحوة

العلوـ الطبية التطبيقية

التغذية السريرية

شتية زتود ازتد دحوة

العلوـ الطبية التطبيقية

التغذية السريرية

هتاٍل بنت ناصر بن ػتمد اظتقَتف

العلوـ الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

فاطمة ػتمد ناظم رضا

العلوـ الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

غادة بنت ػتمد بن عبداهلل القديرم

العلوـ الطبية التطبيقية

العالج الطبيعي

نوؼ بنت ناصر بن تركي العطيشاف

العلوـ الطبية التطبيقية

أمراض الدـ كاظتصل

اسراء حسُت أزتد ابودكلو

العلوـ الطبية التطبيقية

أمراض الدـ كاظتصل

فايزة بنت ػتمد بن سليماف العطوم

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ ؼتتربات طبية إكلينيكية

رحيق بنت أسامة بن زتزة الوزنة

العلوـ الطبية التطبيقية

علوـ ؼتتربات طبية إكلينيكية

ظتى بنت فواز بن صبحي فرعوف

الصيدلة

السموـ

أسيل ؾتيب عبدالسالـ العجمي

الصيدلة

الصيدالنيات

هنى ػتمود سيد أزتد سليماف

الصيدلة

الصيدالنيات

سامية بنت اضترير بن سامل اضتربدم

الصيدلة

الصيدالنيات
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الكلية

التخصص

االسم
عواطف بنت علي بن ػتمد اظتغرـ

الصيدلة

الصيدالنيات

ىاديو بنت فاٌف بن بندر العتييب

الصيدلة

الصيدالنيات

لبٌت بنت عصاـ بن سعيد اظتزين

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

لينة عبد اظتعطي عزمي اصتوىرم

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

فاطمة بنت حسُت بن عبداهلل آؿ حسُت

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

لولوه بنت سعود بن ابراىيم العبداحملسن

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

أركل بنت ػتمد بن علي اؿ باضتارث

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

ؾتول بنت عبداهلل بن سعد الدغيم

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

شتاح بنت بكر بن ازتد بدماس

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

اشتاء بنت أزتد بن ػتمد زكيل

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

أالء بنت بدر بن ابراىيم القعيط

الصيدلة

الصيدلة االكلينيكية

نوؼ بنت طالؿ بن ػتمد الدامرم

الصيدلة

علم األدكية

آالء بنت مسفر بن عيد العتييب

طب األسناف

االستعاضة الصناعية

رَل بنت ابراىيم بن ػتمد اطتضَتم

طب األسناف

االستعاضة الصناعية

كرنتة بنت ػتمد بن حسن حظية

طب األسناف

االستعاضة الصناعية

سندس بنت ػتمد طاىر بن مال أكرـ ٓتارم

طب األسناف

اظتداكاه اللبية (عالج اصتذكر)

دنتة بنت صديق بن رتاؿ الدين فلمباف

طب األسناف

اظتداكاه اللبية (عالج اصتذكر)

زينب بنت علي بن ػتمد العبد احملسن

طب األسناف

اظتداكاه اللبية (عالج اصتذكر)

ندل بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الشيحو

طب األسناف

تقوَل االسناف

ىالة بنت أزتد بن حسن اظترىوف

طب األسناف

تقوَل االسناف
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الكلية

التخصص

االسم
سارة بنت سعود بن مسعود الذبياٍل

طب األسناف

تقوَل االسناف

منار بنت زكي بن معتوؽ آؿ شرب

طب األسناف

طب أسناف األطفاؿ

االء بنت عبداهلل بن معيذؼ اصتبور

طب األسناف

طب أسناف األطفاؿ

غالية بنت سعيد بن عبداهلل اظتالكي

الطب

الصحة العامة (اظتعلوماتية الصحية)

زينب بنت ماجد بن ػتمد العلوم

الطب

الصحة العامة (اظتعلوماتية الصحية)

أشواؽ بنت صاٌف بن غزام العتييب

الطب

الصحة العامة (الوبائيات اضتقلية)

عبَت مصطفى رتيل مصيص

الطب

الصحة العامة (الوبائيات اضتقلية)

ىند علي مَتغٍت الطيب

الطب

الصحة العامة (الوبائيات اضتقلية)

ندل بنت عبدالعزيز بن ػتمد العتيق

الطب

الصحة العامة (الوبائيات السريرية)

حناف بنت عبد اهلل بن عوض الزايدم

الطب

الصحة العامة (الوبائيات السريرية)

خلود بنت عمر بن علي اليزيدم

العلوـ

احصاء

نوره بنت عبداهلل بن زتد اطتنيفر

العلوـ

احصاء

مناؿ بنت ػتمد بن ىليل اضتريب

العلوـ

احصاء

أشتاء بنت حسن بن مسفر الثقفي

العلوـ

احصاء

خلود بنت نواؼ بن ّتاد اضتربدم

العلوـ

احصاء

عائده بنت خليف بن سعد الرشيدم

العلوـ

احصاء

أمل بنت منصور بن فرح الفيفي

العلوـ

احصاء

ىدل بنت علي بن ػتمد آؿ مغَتة

العلوـ

احصاء

رَل بنت سليماف بن راشد السلماف

العلوـ

احصاء

أمل بنت ابراىيم بن ابراىيم التميمي

العلوـ

احصاء
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م

الكلية

التخصص

االسم
عنود بنت حسن بن حسُت جرييب

العلوـ

احصاء

نوؼ بنت مسلط بن عويض اضتارثي

العلوـ

احصاء

سلول أزتد سعد الًتنتي

العلوـ

احياء دقيقة

ىنوؼ بنت عبداهلل بن صاٌف النويصر

العلوـ

احياء دقيقة

رتيلو بنت عبد الرحيم بن ىالؿ السلمي

العلوـ

احياء دقيقة

ىياء بنت سامل بن علي آؿ جريب

العلوـ

احياء دقيقة

نور بنت خالد بن طخطيخ العنزم

العلوـ

احياء دقيقة

مرَل بنت ػتمد بن عبداهلل التميمي

العلوـ

احياء دقيقة

نوؼ بنت عبداهلل بن مريط الغامدم

العلوـ

البيئة اضتيوانية كالتلوث

لولوة بنت صاٌف بن ػتمد اضتسن

العلوـ

البيئة اضتيوانية كالتلوث

سناء بنت عقيل بن بالؿ الزىراٍل

العلوـ

اضتشرات كالطفيليات

عفراء بنت مفرح بن على اضتريب

العلوـ

اضتشرات كالطفيليات

غادة بنت زتد بن عبداللة العمارم

العلوـ

اضتشرات كالطفيليات

رنتا بنت عبداهلل بن ػتمد العمار

العلوـ

الطاقة الشمسية

أريج بنت عبدالعزيز بن قبالف اصتغواٍل

العلوـ

الطاقة الشمسية

اكراـ بنت عبدالكرَل بن ازتد اؿ داؤكد

العلوـ

الطاقة الشمسية

ساميو بنت منصور بن سعيد القرٍل

العلوـ

الطاقة الشمسية

بدرية بنت عبدالعزيز بن صاٌف اصتلعود

العلوـ

الطاقة الشمسية

نوره بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

العلوـ

الطاقة الشمسية

متعبو بنت صاٌف بن عيفاف العنزم

العلوـ

الطاقة الشمسية
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م

الكلية

التخصص

االسم
ؾتود بنت نواؼ بن ّتاد اضتربدم

العلوـ

رياضيات

أشواؽ بنت ػتمد بن علي القرٍل

العلوـ

علم اضتيواف

عائشة بنت حنش بن سيد القرٍل

العلوـ

علم اضتيواف

شتَتة بنت عوض بن علي آؿ صاٌف

العلوـ

علم اضتيواف

شتية بنت علي بن سعيد الغامدم

العلوـ

علم اضتيواف

سارة بنت سلطاف بن ػتسن العتييب

العلوـ

علم اضتيواف

لطيفو بنت ابراىيم بن فرج قاسم

العلوـ

علم اضتيواف

نوره بنت سلطاف بن بداح القحطاٍل

العلوـ

علم اضتيواف

سارة بنت عبدالرزتن بن زتد القضيب

العلوـ

علم اضتيواف

كجداف بنت سعود بن ناصر القحطاٍل

العلوـ

علم اضتيواف

ىند بنت نعيس بن شاٌف السبيعي

العلوـ

علم اضتيواف

هتاٍل عوض مبارؾ درـ

العلوـ

علم اضتيواف

حياة بنت علي بن علي الزىراٍل

العلوـ

علم اضتيواف

بسمو بنت فريج بن مسلم العمراٍل

العلوـ

علم اضتيواف

حصة بنت سعد بن علي اضتاًب

العلوـ

علم اضتيواف

نوره بنت منصور بن ػتمد الطمره

العلوـ

علم اضتيواف

حناف بنت مبارؾ بن مدشر اصتبل

العلوـ

علم اضتيواف

سارة بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الفهد

العلوـ

فيزياء الليزر

موضي بنت سحيلي بن مسعد اظتطَتم

العلوـ

فيزياء الليزر

ابتساـ بنت حسُت بن سامل القحطاٍل

العلوـ

فيزياء الليزر
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م

االسم

الكلية

التخصص

ازدىار ػتمد عبود الصايف

العلوـ

فيزياء اظتواد

ؾتول بنت مرزكؽ بن عويد اظتطَتم

العلوـ

فيزياء نظرية

سعاد بنت خالؼ بن فركاف الشمرم

العلوـ

فيزياء نظرية

حبيبو بنت مرزكؽ بن عويد اظتطَتم

العلوـ

فيزياء نظرية

عزيزه بنت مناحي بن ضاكم اظتطَتم

العلوـ

فيزياء نظرية

اشواؽ بنت عثماف بن منصور اباحسُت

العلوـ

فيزياء نظرية

أحالـ بنت عبداهلل بن ػتمد القرٍل

العلوـ

فيزياء نظرية

شتاىر بنت سعيد بن عيضو اظتالكي

العلوـ

فيزياء نظرية

رَل بنت ساير بن ىلو العنزم

العلوـ

فيزياء نوكيو

مرَل بنت فارس بن عبد اهلل الشهرم

العلوـ

فيزياء اضتالة اظتكثفة

عفاؼ بنت عبداحملي بن مطَت الصليمي

العلوـ

الفيزياء

حناف بنت صاٌف بن إبراىيم اضتسٍت

العلوـ

الفيزياء

دنيا عبده ػتمد اضتمَتم

العلوـ

كيمياء

شتيو بنت حسن بن ػتمد اظتنيع

العلوـ

كيمياء

عهود بنت حسن بن نويفل اضتويطي

العلوـ

كيمياء

ندل بنت عويض بن سعد اصتعيد

العلوـ

كيمياء

زىور بنت رتيل بن قنديل قنديل علي

العلوـ

كيمياء

غدير بنت حسن بن عميد البلوم

العلوـ

كيمياء

رجاء بنت سعد بن تركي الركيس

العلوـ

كيمياء

نورا علي صاٌف اليهرم

العلوـ

كيمياء حيوية عامة
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م

الكلية

التخصص

االسم
ندل بنت زتد بن سعود السيارم

العلوـ

كيمياء حيوية

عبَت بنت زبن بن متعب العتييب

العلوـ

كيمياء حيوية

أركل بنت أسامة عباس فتر

العلوـ

كيمياء حيوية

اعتداؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد السويلم

العلوـ

كيمياء حيوية

مٌت بنت مشعوؼ بن ىذاؿ العنزم

العلوـ

كيمياء حيوية

بشاير بنت عبداهلل بن عبداعتادم اظترم

العلوـ

كيمياء حيوية

شركؽ بنت ذعار بن زتداف البقمي

العلوـ

كيمياء حيوية

فاطمة عبد اجمليد أمَت الفاتش

العلوـ

كيمياء حيوية

رانيو أمُت سليماف اضتاج داككد

العلوـ

كيمياء حيوية

ركاف بنت عبدالرزتن بن مرشد بن باز

العلوـ

كيمياء حيوية

ىنوؼ بنت عبداهلل بن عبدالرزتن العطيش

العلوـ

كيمياء حيوية

منار بنت سعود بن أزتد الفحاـ

العلوـ

كيمياء حيوية

فاطمة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز القحطاٍل

العلوـ

كيمياء حيوية

أحالـ بنت ناصر بن ػتمد الدكسرم

العلوـ

كيمياء حيوية

داليو بنت ابراىيم بن سيف الدكسرم

العلوـ

كيمياء حيوية

منَته بنت عبد اهلل بن ػتمد الصيعرم

العلوـ

نبات

لطيفو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتميد

العلوـ

نبات

علوـ األغذية كالزراعة

تغذية انساف

ياشتُت بنت رياض بن عبده التجار

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

ىياء بنت عبد العزيز بن زتد التوكترم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

شتر بنت راشد بن زيد السمارم
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م

الكلية

التخصص

االسم
هتاٍل بنت ػتمد بن جحيدؿ اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

كجداف بنت عبدالرزتن بن ػتمد التميمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

مركه بنت ػتمود بن عبدالقادر خاف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

سهاـ بنت مشعل بن سناح العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

ندا بنت حسن بن زتود العلياٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

انتاف بنت عبد العزيز بن راشد اؿ ىالؿ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

شتية رتعة فرحاف العنزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف تقنية اظتعلومات

عهود بنت نافع بن ٓتيت احملمدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف ىندسة اضتاسب  -شبكات

كداد بنت سند بن ماطر الصبحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف ىندسة اضتاسب  -شبكات

ىاجر بنت فؤاد بن ابراىيم العامر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

العلوـ يف ىندسة اضتاسب  -شبكات

ركيدا بنت قاسم بن سليماف اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

مها ػتمد يسلم باكال

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نورة بنت عبدالعزيز بن سعد الكثَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ىديل بنت ػتمد بن عتيق الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

أركل بنت علي بن ابراىيم الربيعاف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ىديل بنت ػتمد بن سليماف اصتامع

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ابتساـ بنت ناصر بن ابراىيم بن داكد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

لينة بنت سعود بن عبدالعزيز اظتطَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

شادف بنت صاٌف بن ناصر العقيلي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

اعتنوؼ بنت ماجد بن مقاط اصتوير

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب
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م

الكلية

التخصص

االسم
نورة بنت صنهات بن مطرؼ السهلي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

حصو بنت عوض بن صعيقر العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ميادة أسعد مصطفى مراد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ماريو منيب ػتمد كليم اهلل . .

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

آالء بنت صالح بن أزتد العرفج

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

مراـ بنت فهد بن ػتمد اصتوعي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

مٌت بنت ػتمد بن عبداهلل الدخيل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

رشا بنت مساعد بن زامل السليم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

عبَت بنت سليماف بن عبداهلل السحيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ىنادم بنت دخيل بن عبيداهلل اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

دالؿ بنت زابن بن حنس العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

نورة بنت موسى بن معدم عسَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

حصو بنت عبداهلل بن ػتمد العمراف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

سارة بنت علي بن عبدالعزيز الصقر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

سحر بنت عمر بن ػتمد بوسعيد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

أشواؽ بنت زتود بن ػتمد العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ليلى بنت ػتمد بن علي الشهرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

شريفة بنت عجالف بن ػتمد الشهرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ىيفاء بنت إبراىيم بن عبداهلل الرباىيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

أريج عبده قاسم ػتمد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب
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م

الكلية

التخصص

االسم
ىند بنت إبراىيم بن صاٌف الشايع

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

ؾتود بنت عيسى بن براىيم العيسى

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

لطيفو بنت سعد بن عبداهلل اصتربين

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

أمل بنت ازتد بن غرـ اهلل اضتمراٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

خلود بنت علي بن سليماف النشواف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

علوـ اضتاسب

يثرب بنت سعد بن علي القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

فرات بنت فهد بن سليماف الطخيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ىيفاء بنت عبدالعزيز بن حسن اضتسيٍت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

اشتاء بنت عائض بن شايع آؿ دريس

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

حصو بنت فهد بن ابراىيم السيف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ؾتود بنت ابراىيم بن زيد العشباف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ناىد بنت رشاد بن أزتد عابد الثقفي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

تساىيل بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتديهش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

نورة بنت عبداهلل بن عبدالرزتن العبداللطيف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

نورة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الصقيو

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

خولة بنت عبداطتالق بن عبدالقادر اضتفظي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

تغريد بنت شاىر بن مشارم العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ندل بنت ػتفوظ بن عيداف الغامدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

شتَته بنت ػتمد بن صاٌف اؿ باضتارث

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

العنود بنت سعد بن يوسف القويف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات
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م

الكلية

التخصص

االسم
ديانا بنت رفعت بن ػتمد العمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

صفاء بنت عبدالرزتن بن أزتد البساـ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مها بنت زتد بن عبداهلل الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

كفاء حسن سعيد حدكش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ىند بنت فهد بن عبد العزيز بن دقتش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

بشرل بنت ػتمد بن عبداهلل البشر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

كجداف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العوىلي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

اعتنوؼ بنت ابراىيم بن عبداهلل اظتنيع

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

شذل بنت عامر بن عمَت الطلحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

نوره بنت فيصل بن ػتمد بن حثلُت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

عهود بنت عبداهلل بن غتاىد اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مٌت بنت عبداهلل بن ػتمد اظتطلق

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

رحاب بنت عثماف بن ػتمد اصتلعود

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

دنتا بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الزامل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

افناف بنت عبدالرزتن بن ػتمد اطتثالف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

حناف بنت بدر بن زتيد القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

دنتو بنت عبدالرزتن بن عبداهلل السلطاف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مها بنت سحيم بن ػتمد الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز أبوحيمد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

عائشة بنت عبدالعزيز بن ػتمد العنقرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات
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م

الكلية

التخصص

االسم
رنا بنت مساعد بن أزتد العصيمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مالؾ بنت ابراىيم بن سعود الًتكي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مراـ بنت عمار بن نفل الشكرة

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

أشتاء بنت صاٌف بن طالع العمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

عبَت بنت فرحاف بن نغيمش العنزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ىند بنت ػتمد بن صاٌف النويصر

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ىتوف بنت صاٌف بن عبدالعزيز السحيباٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

كجداف بنت ستيس بن صاٌف الغامدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

شتر بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اضتسُت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

اشتاء بنت منصور بن عبدالرزتن البليخي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

ابتساـ بنت خلف بن عيضو الثبييت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

خلود بنت ػتمد بن عبداهلل القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

آالء بنت عبداهلل بن صاٌف الركف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

رَل بنت عيد بن طليحاف اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

رَل بنت تركي بن مسيمَت العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

اشواؽ بنت ػتمد بن راشد السبيعي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

امنو بنت ػتمد بن ػتمد االمَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

حناف بنت ماجد بن زتد العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

عبَت بنت عمر بن علي الشقَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

مناؿ بنت خالد بن عبداهلل الزامل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات
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الكلية

التخصص

االسم
رَل بنت نافل بن عنرب الشمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

عهود بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجاف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

دانيو بنت عبدالعزيز بن ػتمد العنقرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

اشتاء بنت ػتمد بن غيثاف القرٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نظم اظتعلومات

أشتاء ناصر الدين عبد اهلل ريكلي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

انتاف ٓتيت عمر اظتعارم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

ركاف بنت عبدالرزتن بن زتد السحيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

علياء بنت عبدالرزتن بن علي الزير

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

لياف بنت عبدالرزتن بن ػتمد الوكيل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

ابرار بنت علي بن فهد العمرك

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

اصتوىره بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز اؿ معيذر علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

ندل بنت عبداهلل بن عبدالرزتن احمليميد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

نوره بنت ابراىيم بن ناصر الفصاـ

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

صتُت بنت سليماف بن دخيل الدخيل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

أغتاد بنت عبدالعزيز بن إبراىيم الغاًل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

إجالؿ ػتمود بدرم صاٌف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

بثينو بنت راشد بن سعد الضفياف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

سامية بنت عبداهلل بن مهدم العنزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

ركاف بنت خالد بن ػتمد الوابل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

ىياء بنت مزعل بن سعود العنزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات
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م

الكلية

التخصص

االسم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىندسة الربغتيات

مٌت بنت راشد بن إبراىيم عليوه

اللغات كالًترتة

دراسات الًترتة (لغة فرنسية)

اصتوىرة بنت مزيد بن عبداهلل الشبيكي

اللغات كالًترتة

دراسات الًترتة (لغة فرنسية)

أشواؽ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتسن

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

ؾتالء بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل الراجح

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

عزيزه بنت ماجد بن شتراف اظتطَتم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

ندل بنت فهد بن راشد السنيدم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

مراـ بنت لتي بن عبد العزيز البواردم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

منَتة بنت فهد بن راشد السنيدم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

حناف ىليل ػتمد العنزم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

شويهينو بنت تركي بن شجاع تركي الدكسرم

معهد اللغويات العربية

تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

أمل علي ػتمد التعزم
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الحاصالت على درجة البكالوريوس
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كلية اآلداب
خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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خرجياخ الفصل الصيفي للعام الدراسي  3417/3416هـ ~ كليح اآلداب

م

االسم

التخصص

1

جهَت بنت سعد بن عبداهلل القحطاٍل

لغة عربية

2

هنى بنت ػتمد بن علبش اضتراجُت الدكسرم

لغة عربية

3

ساره عادؿ ػتمد الكحيل

لغة اؾتليزية
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كلية اآلداب
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
ابتهاؿ بنت مقعد بن بداح الزيادم

لغة عربية

اشتاء ػتمد عبدالكرَل اصتربا

لغة عربية

اصتازم بنت خليل بن سلطاف ىدالف

لغة عربية

اغتاد بنت عايد بن جازم العتييب

لغة عربية

سارة بنت سليماف بن عبداهلل اعتديب

لغة عربية

ساره بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اطتضَت

لغة عربية

سدَل بنت عادؿ بن عبدالرزتن الدخيل

لغة عربية

فلوه بنت عبداظتلك بن ازتد بن سعيد

لغة عربية

مراـ بنت سليماف بن عيسى بن عيسى

لغة عربية

مي بنت سعيد بن صنيتاف العتييب

لغة عربية

مي بنت سيف بن علي اعتزاع

لغة عربية

ىند بنت تركي بن مسلم السبيعي

لغة عربية

ىنوؼ بنت ػتمد بن زيد بن دحيم

لغة عربية

اذتار بنت غصاب بن فرحاف الشمرم

لغة عربية

اركل بنت عبداهلل بن ػتمد اضتكمي

لغة عربية

أسرار بنت حسن بن علي العمرم

لغة عربية

اشتاء بنت ؾتر بن نائف الشيباٍل

لغة عربية

امل بنت فاٌف بن سعيد اؿ فتشاف الشهراٍل

لغة عربية

بياف بنت سعيد بن مربكؾ ساظتُت باركيشد

لغة عربية

هتاٍل بنت سعود بن نصرين الظهراف السهلي

لغة عربية
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م

التخصص

االسم
جواىر بنت ػتمد بن عبداهلل الشهرم

لغة عربية

حسناء بنت عبد الرزتن بن فهيد اطتنفرم

لغة عربية

حناف بنت عبداهلل بن ناصر السويح

لغة عربية

رنا بنت ناصر بن عطااهلل الوطيباٍل اظتطَتم

لغة عربية

ركاف بنت عبد اهلل بن علي اضتسٍت الزىراٍل

لغة عربية

ركاف بنت عبداهلل بن ػتمد الشهرم

لغة عربية

ركاف بنت علي بن حسن ػتمد اظتشهرم

لغة عربية

ركاف بنت ناصر بن عبداهلل آؿ طالع

لغة عربية

رَل فاركؽ ػتمد سبسيب

لغة عربية

ساره بنت خالد بن عبداهلل الدكخي

لغة عربية

سدل بنت ناصر بن سليماف بن عداؿ

لغة عربية

سلول بنت جاسم بن ػتمد الشمرم

لغة عربية

فاطمو بنت سرحاف بن مطر العمارم القرٍل

لغة عربية

لطيفو بنت عبدالرزتن بن راجح الراجح

لغة عربية

مرَل بنت ػتمد بن حسن الشهرم

لغة عربية

مالؾ بنت خالد بن نفل نافل النفيعي العتييب

لغة عربية

مالؾ بنت مشارم بن عثماف اظتشارم

لغة عربية

ميعاد بنت طلق بن بدر العتييب

لغة عربية

ؾتود بنت مريع بن ػتمد اصترابيع القحطاٍل

لغة عربية

نورة بنت سعيد بن لتي جابر آؿ عاطف القحطاٍل

لغة عربية
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م

التخصص

االسم
نوره بنت ػتمد بن براؾ الوىييب

لغة عربية

ىند بنت ترلتيب بن راجح البقمي

لغة عربية

كفاء علي ػتمد الذيباٍل

لغة عربية

اصتوىره بنت صاٌف بن عبداهلل العويٍت

لغة اؾتليزية

بدريو بنت لتي بن ازتد عجييب

لغة اؾتليزية

بدكر بنت فراج بن ابراىيم القباٍل

لغة اؾتليزية

خدكتة بنت صنهات بن بدر العتييب

لغة اؾتليزية

رجاء بنت عيسى بن أزتد سفراف

لغة اؾتليزية

رحاب بنت ػتمد بن زتزه الربعي

لغة اؾتليزية

ريانو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتاجد

لغة اؾتليزية

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن السليماف

لغة اؾتليزية

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز العليوم

لغة اؾتليزية

ساره بنت سلطاف بن عبدالعزيز ضولتي

لغة اؾتليزية

عائشة بنت دخيل بن قاعد عوشن النفيعي

لغة اؾتليزية

فاتن بنت ػتمد بن زبار العتييب

لغة اؾتليزية

فلوه بنت راشد بن ابراىيم الرصيص

لغة اؾتليزية

لؤلؤه بنت عبداهلل بن سليماف العمرم

لغة اؾتليزية

ظتياء بنت مشارم بن فهد كعالف

لغة اؾتليزية

مراـ بنت عبدالعزيز بن ازتد القحايطي

لغة اؾتليزية

مرَل بنت مازف بن عبدالكرَل الفريح

لغة اؾتليزية
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م

التخصص

االسم
مها بنت علي بن صاٌف بن رككاف

لغة اؾتليزية

موضي بنت دىيس بن غتدؿ الدعجاٍل

لغة اؾتليزية

مي بنت سعد بن درعاف ابوثنُت

لغة اؾتليزية

نوره بنت ابراىيم بن عبداهلل النعيم

لغة اؾتليزية

نوره بنت سليماف بن ػتمد اضتسُت

لغة اؾتليزية

نوره بنت ػتمد بن ناصر بن سعيداف

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت ػتمد بن عبدالعزيز الركيس

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت ىادم بن فاٌف العنزم

لغة اؾتليزية

ىنادم خلف زتداف العنزم

لغة اؾتليزية

ىنوؼ بنت سليماف بن ػتمد الفضل

لغة اؾتليزية

كفاء بنت خلف بن سحلي البقمي

لغة اؾتليزية

يارا بنت سليماف بن ػتمد البليهد

لغة اؾتليزية

ياشتُت بنت ػتمد بن سعد العبيدم

لغة اؾتليزية

ابتهاج بنت صاٌف بن عبداهلل الدايل

لغة اؾتليزية

اثَت بنت ػتمد بن راشد اؿ رتيل

لغة اؾتليزية

اشتاء عبدالقادر ػتمد عزم

لغة اؾتليزية

افناف بنت عبدالرزتن بن عبداهلل ابراىيم الزير

لغة اؾتليزية

اصتوىرة بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز أبابطُت

لغة اؾتليزية

اصتوىره بنت سلطاف بن عبدالعزيز اطتميس

لغة اؾتليزية

الرَل بنت غزام بن مرزكؽ اظتيموٍل اظتطَتم

لغة اؾتليزية
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االسم
اظتها بنت فهد بن ناصر العبودم

لغة اؾتليزية

اعتنوؼ بنت عائض بن شائع اؿ عادم

لغة اؾتليزية

أغتاد بنت عبداهلل بن ابراىيم الطويل

لغة اؾتليزية

رنا بنت عبد العزيز بن ػتمد العسكر

لغة اؾتليزية

ركاف بنت ناصر بن سليماف السعول

لغة اؾتليزية

ركال بنت خالد بن سليماف الدبيخى

لغة اؾتليزية

رَل بنت طعيميس بن غازم اظتورقي العتييب

لغة اؾتليزية

رنتا بنت سعد بن ػتمد الركيتع

لغة اؾتليزية

رنتا بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز الشقرم

لغة اؾتليزية

ساره بنت خالد بن عبد اهلل العريفي

لغة اؾتليزية

ساره بنت صاٌف بن عثماف عنرب

لغة اؾتليزية

ساره بنت عبداهلل بن سعود الصنداح

لغة اؾتليزية

شفاء بنت فهد بن عبدالعزيز ابراىيم بن سبيت

لغة اؾتليزية

عركب بنت ػتمد بن عبدالرزتن الراشد

لغة اؾتليزية

غيداء بنت ػتمد بن عبد اهلل الشبانة

لغة اؾتليزية

فلوه بنت عبدالعزيز بن سامل السامل

لغة اؾتليزية

مراـ بنت سحمى بن سعد اطتنفرل القحطاٍل

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت فايز بن معتق اطتمشي العنزم

لغة اؾتليزية

منَتة بنت عبداهلل بن علي اؿ الشيخ

لغة اؾتليزية

منَته بنت ابراىيم بن عيسى العيسى

لغة اؾتليزية
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االسم
منَته بنت عبدالرزتن بن عبداهلل العتيق الدكسرم

لغة اؾتليزية

منَته بنت ػتمد بن بطي الفراج السبيعي

لغة اؾتليزية

مها بنت عبداعتادم بن عبيد العاطفي قحطاٍل

لغة اؾتليزية

ندل بنت ػتمد بن عبداهلل اظتدًف

لغة اؾتليزية

نوره بنت ابراىيم بن ػتمد احمليميد

لغة اؾتليزية

نوره بنت ازتد بن سعيد سامل بانبيلو

لغة اؾتليزية

نوره بنت ازتد بن علي صاٌف اؿ شرؼ اليامي

لغة اؾتليزية

نوره بنت عبداهلل ػتمد بن سامل الوىيب اضتريب

لغة اؾتليزية

نوره بنت فهد بن ػتمد بويريد

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت أزتد بن ػتمد السويد

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت فهد بن ػتمد السليماف

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت ػتمد بن فهد اصتربوع العنزم

لغة اؾتليزية

ىديل بنت فهد بن عبداحملسن اظتعجل

لغة اؾتليزية

اثَت بنت سعد بن سعود العتييب

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

أغتاد بنت عبدالعزيز بن ػتمد العبداللطيف

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

أنتاف بنت ىذاؿ بن ضاكم النشار

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

بشاير بنت ابراىيم بن عبدالعزيز اضتسُت التميمي

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

حورية بنت حسُت بن جابر اظتالكي

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

سحر بنت زياد بن حامد البقمي

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

لولوه بنت عبداهلل بن علي اضتميد

اجملاؿ الًتبول كاألسرم
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االسم
مراـ بنت علي بن ػتمد شديد

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

مالؾ بنت ناصر بن صاٌف اظتطيويع

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

مياسم بنت لتي بن قاسم الغزكاٍل

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

ناديو بنت عايض بن سحمي اعتاجرم

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

ؾتود بنت ػتمد بن ىزاع العامرم

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

كفاء بنت سياؼ بن ػتمد القحطاٍل

اجملاؿ الًتبول كاألسرم

بدرية بنت ػتمد بن غزام العتييب

األسرة كالسكاف

رزتة بنت علي بن موسى القرٍل

األسرة كالسكاف

ريوؼ بنت ازتد بن ابراىيم العتيق

األسرة كالسكاف

مناؿ بنت كاصل بن ّتاد اضتريب

األسرة كالسكاف

ىديل بنت عبدالرزتن بن ابراىيم اصتويعي

األسرة كالسكاف

أغتاد بنت حسن بن علي العاصمي

اصتزيرة العربية القدَل

ابتساـ بنت ؾتر بن بنيدر الغبيوم العتييب

التاريخ

اشواؽ بنت ابراىيم بن زتد اظتربز

التاريخ

افناف بنت علي بن ػتمد بن عمر

التاريخ

اصتوىره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الشثرم

التاريخ

امل بنت سعد بن زتد الفاٌف

التاريخ

بشاير بنت سعود بن ػتمد الظهراف السهلي

التاريخ

حصو بنت زتد بن سليماف العتيق

التاريخ

حصو بنت ػتمد بن مقبل السحيمي القحطاٍل

التاريخ
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االسم
ذكرل بنت خالد بن صاٌف الطرباؽ

التاريخ

ردكد بنت زتود بن زتد السبيعي العنزم

التاريخ

رشا بنت ناصر بن سعد السيف

التاريخ

ركايب بنت خالد بن عبدالرزتن اصتويعي

التاريخ

ركاف بنت فهد بن علي الرشيدم

التاريخ

ركاف بنت ػتمد بن عبداهلل الدخيل

التاريخ

سارة بنت عبدالقادر بن عمر الربناكم

التاريخ

ساره بنت خالد بن عبدالرزتن اظتسند

التاريخ

ساره بنت عبدالعزيز بن ناصر اصتميعو

التاريخ

شتيو بنت ػتمد بن دزتاف ظافر بلحصُت الشهرم

التاريخ

عبَت بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اظتوسى

التاريخ

مرَل بنت ػتمد بن ىنيدم جابر الراجحي اضتريب

التاريخ

مزنو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل العزاز

التاريخ

مشاعل بنت سلطاف بن عبداحملسن اصتذع العتييب

التاريخ

منَتة بنت سعود بن جاراهلل العضيب

التاريخ

مها فرحاف طحاف العنزم

التاريخ

نواؿ بنت ػتسن بن هنار الدعجاٍل

التاريخ

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظتاضي

التاريخ

نوره بنت فهد بن ابراىيم العبدالعزيز

التاريخ

ىديل مفرح مطر السبيعي العنزم

التاريخ
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ىياء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز آؿ سعد القحطاٍل

التاريخ

ىيفاء بنت الفديع بن ملفي السمَتم العتييب

التاريخ

كجداف بنت ػتمد بن فهد بن نصيب

التاريخ

كداد بنت مطلق بن عبد اهلل الركقي العتييب

التاريخ

كفاء بنت ػتمد بن عبدالكرَل اظتعيوؼ

التاريخ

ابتهاؿ بنت فهد بن سعود اظتواش

العامل اضتديث

أركل بنت عبدالعزيز بن عيسى الشعالف

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

اريج بنت سيف بن بدام السهلي

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

اساكر بنت صاٌف بن ػتمد الربادم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

اشتاء بنت صاٌف بن علي اظتغَتم العتييب

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

اعتنوؼ بنت برغش بن مدباج الدعجاٍل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

جواىر بنت عبد اهلل بن صاٌف البيشي

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

رىف بنت ػتمد بن عبدالرزتن السويلم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

رَل بنت عبدالعزيز بن ضيف اهلل الدلبحي العتييب

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ساره بنت ػتمد بن ابراىيم بن مقحم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

عائشو بنت مانع بن ػتمد األشترم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

لطيفة بنت تركي بن ضيف اهلل الوسيدم اضتريب

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

مها بنت سيف بن عبداعتادم الفهر القحطاٍل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

مي بنت أزتد بن عبداهلل العيسى

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

نوره بنت علوش بن ػتمد السبيعي

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية
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االسم
كضحى بنت ىايف بن منيف رازف العتييب
أفناف بنت عبدالرزتن بن فيصل الزكماف

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية
اصتغرافيا االقتصادية كالتنمية اإلقليمية

ساره بنت عبداللطيف بن حسن الكناٍل الزىراٍل

البيئة الطبيعية

فاطمو بنت ابراىيم بن زيد زعيرب

البيئة الطبيعية

لينا بنت ّتاد بن عقيل السحيمي

البيئة الطبيعية

ابرار بنت سعد بن ضيف اهلل اظتيزاٍل اظتطَتم

اطتدمة االجتماعية

اشتاء مطر شالش الزبينو

اطتدمة االجتماعية

افراح بنت ػتمد بن عبد اهلل آؿ علي السهلي

اطتدمة االجتماعية

االء بنت ازتد بن لتِت الزىراٍل

اطتدمة االجتماعية

بدرية بنت اسعد بن فانوش السبيعي العنزم

اطتدمة االجتماعية

بسمو برؾ سعيد جركاف

اطتدمة االجتماعية

حصو بنت عبد السالـ بن عبد اهلل السليماف

اطتدمة االجتماعية

حصو بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اصتميل

اطتدمة االجتماعية

حصو بنت فهد بن عبداهلل الدكاس

اطتدمة االجتماعية

حصو بنت منصور بن عبداللػو بن عتيق

اطتدمة االجتماعية

حوريو بنت عبد اهلل بن عبد الرزتن الربيع

اطتدمة االجتماعية

دنيا ازتد سعيد دبياف

اطتدمة االجتماعية

رىب بنت زتد بن ػتمد الوىييب

اطتدمة االجتماعية

رغده بنت عبداحملسن بن علي ابافتي

اطتدمة االجتماعية

ركاف بنت صاٌف بن ػتمد اظتسلم التميمي

اطتدمة االجتماعية
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االسم
ركاف بنت منصور بن عبدالعزيز ابراىيم الربيدم

اطتدمة االجتماعية

ساره بنت ناصر بن ػتمد الدرييب

اطتدمة االجتماعية

سحر طالؿ ػتمد االسعدم

اطتدمة االجتماعية

عزه بنت عبداهلل بن سعيد آؿ ناصر

اطتدمة االجتماعية

فاطمو بنت صاٌف بن ابراىيم الشائع

اطتدمة االجتماعية

فاطمو بنت صاٌف بن جلوم اظتسعود

اطتدمة االجتماعية

ظتى بنت فريح بن عمر الغبيٍت

اطتدمة االجتماعية

لينا بنت ػتمد بن رايد القحطاٍل

اطتدمة االجتماعية

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل الدكسرم

اطتدمة االجتماعية

نوؼ بنت سلطاف بن معزم فهيد العصيمي

اطتدمة االجتماعية

نوؼ بنت فيحاف بن عبداهلل ابوثنُت السبيعي

اطتدمة االجتماعية

نوؼ بنت فيصل بن فهيد سفراف العجمي

اطتدمة االجتماعية

اسرار بنت فهد بن سلماف اليحِت

علم اإلجتماع

اغتاد بنت ابراىيم بن ػتمد السبيعي

علم اإلجتماع

بشرل بنت عبداهلل بن ناصر عبداهلل الدخيل

علم اإلجتماع

بياف بنت غصُت بن دايل السلطاف

علم اإلجتماع

جازا بنت فراج بن علوش العزه السبيعي

علم اإلجتماع

حناف بنت مشعاف بن شعواف العوٌل اضتريب

علم اإلجتماع

رزاف بنت ػتمد بن عبد العزيز اصتويعي

علم اإلجتماع

ساره بنت ابراىيم بن ػتمد بن زتُت

علم اإلجتماع
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ساره بنت سعود بن عبدالعزيز الشعالف العجاجي

علم اإلجتماع

ساره بنت فارس بن عقيل السعدكف

علم اإلجتماع

ساره بنت منذر بن ػتمد الفار

علم اإلجتماع

عبَت بنت ػتمد بن علي اصترباء

علم اإلجتماع

منَته بنت عبدالعزيز بن عثماف اباحسُت

علم اإلجتماع

نورة بنت عبداهلل بن علي العمرم

علم اإلجتماع

نوره بنت عبدالعزيز بن ابراىيم التميمي

علم اإلجتماع

ىدل بنت عبدالرحيم بن ابوبكر ادـ

علم اإلجتماع

رنا بنت راشد بن عامر الغفيلي

االعالـ اظترئي كاظتسموع

رنيم بنت موسى بن عبدالعزيز الربيكيت

االعالـ اظترئي كاظتسموع

مشاعل علي ػتمد بدر

االعالـ اظترئي كاظتسموع

اثَت بنت صاٌف بن ناصر الشثرم

االتصاؿ االسًتاتيجي

اشتاء بنت ازتد بن ابراىيم البابطُت

االتصاؿ االسًتاتيجي

اشتاء بنت رمضاف ػتمد بن علي اؿ علي الغامدم

االتصاؿ االسًتاتيجي

افناف بنت ازتد بن ػتمد الفوزاف

االتصاؿ االسًتاتيجي

اصتوىره بنت ػتمد بن سليماف العبيد

االتصاؿ االسًتاتيجي

العنود بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل

االتصاؿ االسًتاتيجي

اغتاد بنت زتد بن سعد النفيعي العتييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

امل بنت سليماف بن سركر ساظتي اضتريب

االتصاؿ االسًتاتيجي

جازه بنت ناصر بن فهيد السبيعي

االتصاؿ االسًتاتيجي
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االسم
حصو بنت ػتمد بن سعود بن ابراىيم الرشود

االتصاؿ االسًتاتيجي

خولو بنت صاٌف بن علي البصيلي

االتصاؿ االسًتاتيجي

خولو بنت مقرف بن ابراىيم بن مقرف

االتصاؿ االسًتاتيجي

دانو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتبيب

االتصاؿ االسًتاتيجي

دنتا بنت عبدالعزيز بن نصار اصترماكم

االتصاؿ االسًتاتيجي

رزتو بنت ازتد بن عبداهلل اؿ دعَت

االتصاؿ االسًتاتيجي

رغد بنت صاٌف بن ػتمد الصليح

االتصاؿ االسًتاتيجي

ركاف بنت عبداهلل بن ػتمد بن قركف

االتصاؿ االسًتاتيجي

رنتا بنت عبداضتكيم بن ػتمد الشعييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

ريناؿ بنت صاٌف بن علي الشربمي

االتصاؿ االسًتاتيجي

ساره بنت سلماف بن راشد اضتسُت

االتصاؿ االسًتاتيجي

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد بن سويلم

االتصاؿ االسًتاتيجي

سجا بنت عبداهلل بن عمَت احملسن

االتصاؿ االسًتاتيجي

شادف بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل اضتمود

االتصاؿ االسًتاتيجي

شركؽ بنت خالد بن ابراىيم القفيدم

االتصاؿ االسًتاتيجي

صاضتو بنت عبده بن ازتد ابودكشو

االتصاؿ االسًتاتيجي

عفاؼ غساف كماؿ ىيكل

االتصاؿ االسًتاتيجي

عهود بنت ػتمد بن سعود البيضاٍل اضتريب

االتصاؿ االسًتاتيجي

غفراف بنت ناصر بن عايد احملياكم اصتهٍت

االتصاؿ االسًتاتيجي

فاطمو سعيد ازتد باقتاـ

االتصاؿ االسًتاتيجي
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م

التخصص

االسم
فداء بنت خالد بن فهد اظتعثم

االتصاؿ االسًتاتيجي

ظتا بنت منصور عبدالعزيز بن عبدالرزتن البكر

االتصاؿ االسًتاتيجي

مراـ عمر ػتمد علي

االتصاؿ االسًتاتيجي

مراـ بنت زتد بن ػتمد اطتضَت

االتصاؿ االسًتاتيجي

مرح بنت عبداهلل بن عبدالعزيز بن ستيس

االتصاؿ االسًتاتيجي

مٌت بنت نايف بن سعد اصتغواٍل

االتصاؿ االسًتاتيجي

منَته بنت سليماف بن سعد الشمايل

االتصاؿ االسًتاتيجي

مهاء بنت عبداهلل بن سلطاف الصميلي السبيعي

االتصاؿ االسًتاتيجي

مي بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن جريد

االتصاؿ االسًتاتيجي

فتشو بنت شايع بن راشد الدكسرم

االتصاؿ االسًتاتيجي

نوؼ بنت عبداأللو بن عبداهلل اظتشعل

االتصاؿ االسًتاتيجي

نوؼ بنت مسفر بن سعد القحطاٍل

االتصاؿ االسًتاتيجي

نوؼ بنت مهدم بن فاٌف اؿ مهدم الدكسرم

االتصاؿ االسًتاتيجي

ىيفاء بنت عبداظتنعم بن زتد الريس

االتصاؿ االسًتاتيجي

ىيفاء بنت فهد بن عبدالعزيز اظتعجل

االتصاؿ االسًتاتيجي

كىج بنت عبداهلل بن ػتمد الدعجاٍل العتييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

خلود بنت عبداهلل بن ػتمد اؿ عبيد االشترم

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

فدكل بنت مبارؾ بن فاٌف اؿ مهدم الدكسرم

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

ظتياء نافذ عبدربو البشييت

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

مها بنت ظافر بن ثابت الشهرم

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل
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م

التخصص

االسم
ؾتود بنت ّتاد بن عقيل السحيمي
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كلية اآلداب
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
ابتهاج بنت عويد بن ماشي الدريعي الشمرم

لغة عربية

احالـ بنت حسن بن فهد آؿ كذيح الدكسرم

لغة عربية

اصتوىره بنت راشد بن سعود اظتتواسي التميمي

لغة عربية

اعتنوؼ بنت خالد بن عبداهلل اظتسيند

لغة عربية

اغتاد بنت عوض بن ازتد اظتالكي

لغة عربية

أمل بنت خالد بن سعد الدكيس

لغة عربية

أمَته بنت عثماف بن حسن النصر

لغة عربية

بشاير ػتمد الفكي ػتمد ازتد

لغة عربية

رتعو بنت مانع بن ػتمد األشترم

لغة عربية

رند بنت عبدالعزيز بن ػتمد الغنيماف

لغة عربية

رنيم بنت فهد بن عايش العنزم

لغة عربية

ركاف بنت علي بن زيد العليوه

لغة عربية

رَل خليف دبوس الشمرم

لغة عربية

رَل بنت علي بن زكبع االسلمي الشمرم

لغة عربية

ساره بنت عبداهلل بن زيد الزير

لغة عربية

ساره بنت علي بن عبدالعزيز الثويٍت

لغة عربية

ساره بنت نياؼ بن تركي الشيباٍل العتييب

لغة عربية

سلطانو بنت عبداهلل بن صاٌف الربيعاف

لغة عربية

سلمى بنت ػتمد بن علي اؿ يسر الدكشاف

لغة عربية

سوزاف بنت سعود بن ركيبح السلمي

لغة عربية
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م

التخصص

االسم
شريفو بنت ابراىيم بن ػتمد السليماف

لغة عربية

شيخو بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الرشيد

لغة عربية

عائشو بنت سعود بن عواض اظتريرم اضتارثي

لغة عربية

عبَت بنت ابراىيم بن عبداهلل القاسم

لغة عربية

عبَت بنت سعد بن ناصر احمللفي السهلى

لغة عربية

عبَت بنت منصور بن ػتمد العنزم

لغة عربية

عفراء بنت ػتمد بن قبالف اظتفضلي الشمرم

لغة عربية

عهود بنت فيحاف بن شبيب الشلوم

لغة عربية

غدير بنت عبد الرزتن بن ازتد السعيد

لغة عربية

فلوة بنت سليماف بن زتود البدراف

لغة عربية

فلوه بنت عبداظتلك بن ازتد بن سعيد

لغة عربية

لطيفو بنت سعود بن عبدالعزيز الدخيل

لغة عربية

لولوه بنت ابراىيم بن ناصر اظتزيد

لغة عربية

لولوه بنت عبدالعزيز بن عبد الرزتن القبيشي

لغة عربية

لولوه بنت عيسى بن سعد بن جرم

لغة عربية

مراـ بنت ػتمد بن رشيد العنزم

لغة عربية

مرَل بنت ػتمد بن حسن لتي فقيهي

لغة عربية

مشاعل بنت فهد بن عبدالرزتن الضويلع

لغة عربية

مالؾ صاٌف سامل باخلعو

لغة عربية

مناؿ بنت سعيد بن سعد الشهراٍل

لغة عربية
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م

التخصص

االسم
مناؿ بنت عايض بن فهد اظتشعيب السبيعي

لغة عربية

منَتة بنت سعد بن عبدالرزتن العجب

لغة عربية

مها بنت ازتد بن امسفر الشمراٍل

لغة عربية

موضي بنت يوسف بن ابراىيم اللهيدم

لغة عربية

ميمونو بنت لتِت بن ػتمد فقيهي

لغة عربية

ؾتود بنت توفيق بن عبداهلل العرفج

لغة عربية

نوراف بنت نبيل بن زتد العبيدم

لغة عربية

نوره عبيد ازتد ساكت عباس

لغة عربية

نوؼ بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الغيامو

لغة عربية

ىديل بنت خالد بن عبداهلل اظتقبل

لغة عربية

ىيا خليل عويد الفدعاٍل العنزم

لغة عربية

كجداف بنت سعد بن صاٌف العايل العتييب

لغة عربية

كفاء مرضي ىليل السبيعي العنزم

لغة عربية

ابرار بنت عبدالرزتن بت بن سعد العثماف

لغة اؾتليزية

اشواؽ بنت عادم بن زايد خاًب اضتنوش اظتطَتم

لغة اؾتليزية

افناف بنت ػتمد بن ظافر االزترم

لغة اؾتليزية

االء بنت عبدالعزيز بن علي اؿ عوض الشهرم

لغة اؾتليزية

اصتوىره بنت سعود بن عبدالعزيز اصتويف

لغة اؾتليزية

اصتوىره بنت صالح بن مقرف الشيخ

لغة اؾتليزية

اعتنوؼ بنت فهد بن سعيد اصتندكؿ

لغة اؾتليزية
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م

التخصص

االسم
انتاف بنت علي بن عبدالعزيز الرميحي

لغة اؾتليزية

بدرية بنت ػتمد بن عبدالرزتن العريفي

لغة اؾتليزية

حوريو بنت مفلح بن زتيد العوٍل اظتطَتم

لغة اؾتليزية

دنتو بنت منصور بن ػتمد بن قاسم

لغة اؾتليزية

رزاف بنت بندر بن ابراىيم الدايل

لغة اؾتليزية

رزاف بنت عثماف بن صاٌف عمر

لغة اؾتليزية

رزاف بنت علي بن ازتد الغامدم

لغة اؾتليزية

رشا بنت ناصر بن صاٌف الومشي

لغة اؾتليزية

رَل بنت ابراىيم بن ناصر السعيد

لغة اؾتليزية

رَل بنت خالد بن ناصر اعتزاع

لغة اؾتليزية

رَل بنت لتِت بن ابراىيم سعد آؿ لتِت

لغة اؾتليزية

رنتا بنت خالد بن عبدالعزيز الومشي

لغة اؾتليزية

رنتا بنت علي بن جاراهلل الزىراٍل

لغة اؾتليزية

رنتا بنت علي بن عبداهلل الشتوم

لغة اؾتليزية

ريهاـ بنت ػتمد بن سعد البطي

لغة اؾتليزية

زين بنت ػتمد بن خالد بن حسُت

لغة اؾتليزية

زينو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتوسى

لغة اؾتليزية

سارة بنت عبداهلل بن صاٌف اطتليوم

لغة اؾتليزية

ساره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن اجملراد

لغة اؾتليزية

شهد بنت مساعد بن زتد الشعيب اضتريب

لغة اؾتليزية
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م

التخصص

االسم
طرفو بنت خالد بن ابراىيم الراشد

لغة اؾتليزية

عبَت بنت سليماف بن عبدالرزتن الصغَت

لغة اؾتليزية

عبَت بنت عبداهلل بن عبد الرزتن اصتعيثن

لغة اؾتليزية

فاطمو بنت فيصل بن ػتمد البدرم

لغة اؾتليزية

فضيلة منصور عبداهلل العنزم

لغة اؾتليزية

ظتياء بنت طرب بن عمار العضيلو اظتطَتم

لغة اؾتليزية

لينة بنت ػتمد بن عبدالرزتن اضتضيف

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت سليماف بن عبداهلل الشويعر

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت فهد بن حريب بن منديل

لغة اؾتليزية

مضاكم بنت سعد بن زتود العنزم

لغة اؾتليزية

مناؿ بنت فهد بن عبدالعزيز الغدير

لغة اؾتليزية

مٌت بنت خالد بن عبداجمليد كردم

لغة اؾتليزية

مٌت بنت عبداهلل بن سعيد االزترم

لغة اؾتليزية

منَته بنت سعد بن موسى الشقراكم

لغة اؾتليزية

منَته بنت سعود بن فنيساف السبيعي

لغة اؾتليزية

مى بنت عبدالرزتن بن ػتمد القثامى

لغة اؾتليزية

ؾتود بنت ابراىيم بن عبدالعزيز اللحيداف

لغة اؾتليزية

ؾتود بنت ػتمد بن عبد العزيز اضتماد

لغة اؾتليزية

ندل بنت علي بن خالد السبيعي

لغة اؾتليزية

نواؿ بنت سعد بن ػتمد العبودم

لغة اؾتليزية
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م

التخصص

االسم
نورة بنت سعد بن عبداهلل اظتزيٍت

لغة اؾتليزية

نوره بنت عبداهلل بن ػتمد الزاحم

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت ابراىيم بن علي ابوحيد

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت عبدالعزيز بن سليماف الريس

لغة اؾتليزية

ىدل بنت ماجد بن زتد اصتامع

لغة اؾتليزية

ىديل بنت عبدالرزتن بن زيد العيسى

لغة اؾتليزية

ىديل بنت عبداهلل بن مشارم آؿ مشارم

لغة اؾتليزية

ىناء خلف زتداف العنزم

لغة اؾتليزية

ىند بنت ابراىيم بن ػتمد السويلم

لغة اؾتليزية

ىند بنت عبدالرزتن بن ػتمد العشيوم

لغة اؾتليزية

اشواؽ بنت علي بن كعمش السبيعي العنزم

االتصاؿ االسًتاتيجي

افناف بنت زتد بن عبداهلل بن نفيسو

االتصاؿ االسًتاتيجي

العنود بنت خالد بن ػتمد العشيوم

االتصاؿ االسًتاتيجي

اعتنوؼ بنت عبد العزيز بن عيسى بن رضياف

االتصاؿ االسًتاتيجي

اعتنوؼ بنت منصور بن ابراىيم سعد بن شليل

االتصاؿ االسًتاتيجي

حصو بنت سليماف بن عبداهلل العبيد

االتصاؿ االسًتاتيجي

حناف بنت سعود بن قطناف اظتطَتم

االتصاؿ االسًتاتيجي

خولو بنت ػتمد بن ناصر اظتهوس

االتصاؿ االسًتاتيجي

دنتو بنت فهد بن عبداحملسن اظتسند

االتصاؿ االسًتاتيجي

ركاف علي ازتد منصور

االتصاؿ االسًتاتيجي
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م

التخصص

االسم
سهاـ بنت منَت بن ىليل الغبيوم العتييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

عهد بنت زتد بن عبدالكرَل اضتصاف

االتصاؿ االسًتاتيجي

غاليو بنت ظفر بن ػتمد اؿ ظافر

االتصاؿ االسًتاتيجي

غيدا بنت عبداهلل بن فهد اضتسُت

االتصاؿ االسًتاتيجي

فدكل بنت فهد بن عبدالعزيز اطتريف

االتصاؿ االسًتاتيجي

لطيفة بنت خالد بن ازتد العرفج

االتصاؿ االسًتاتيجي

ظتاء بنت عبداهلل بن صاٌف احملمود

االتصاؿ االسًتاتيجي

ظتى بنت خالد بن عبدالعزيز الًتكي

االتصاؿ االسًتاتيجي

ظتيس بنت عبدالرزتن بن صاٌف السحيباٍل

االتصاؿ االسًتاتيجي

لينا سامي علي بازرعة

االتصاؿ االسًتاتيجي

لينا بنت ثنياف بن عبدالرزتن الثنياف

االتصاؿ االسًتاتيجي

غتد بنت فواز بن ظفر اؿ ضتياف

االتصاؿ االسًتاتيجي

مراـ بنت مساعد بن أزتد العصيمي

االتصاؿ االسًتاتيجي

مشاعل بنت ػتمد بن عبداهلل الغرييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

مشاعل بنت ػتمد بن عبداحملسن اعتيضل

االتصاؿ االسًتاتيجي

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن العنقرم

االتصاؿ االسًتاتيجي

نوؼ بنت فالح بن سعد الشدادم اضتارثي

االتصاؿ االسًتاتيجي

ىناء بنت عوض بن ضولتي الشيباٍل العتييب

االتصاؿ االسًتاتيجي

اسراء نعيم كامل شبَت

االعالـ اظترئي كاظتسموع

اغتاد بنت زتود بن ناصر حدادم

االعالـ اظترئي كاظتسموع
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م

التخصص

االسم
رغد بنت الياس بن صاٌف ترنكانو

االعالـ اظترئي كاظتسموع

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز اظتطلق

االعالـ اظترئي كاظتسموع

ميثاء بنت ابراىيم بن ناصر اظترشاد

االعالـ اظترئي كاظتسموع

نوؼ بنت عبدالرزتن بن سعد السمارم

االعالـ اظترئي كاظتسموع

نوؼ بنت ػتمد بن صاٌف اظتقيطيب

االعالـ اظترئي كاظتسموع

ىياء بنت كقياف بن عبدالعزيز ظافر اؿ ظافر

االعالـ اظترئي كاظتسموع

ىيفاء بنت خالد بن سعود الزامل

االعالـ اظترئي كاظتسموع

خادتة عبداهلل طالب بارجاش

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

صفاء بنت خلوم بن ػتمد الطحاحي

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

غيداء بنت ناصر بن سعد آؿ خثالف

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

ناىد بنت صاٌف بن حسن اضتسن

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

ندل بنت عبدالرزتن بن عمر الصرباف

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

نوضى بنت مشبب بن شجاع بن خضَت

الصحافة كالنشر االلكًتكٍل

امل بنت عادؿ بن فرحاف عبدالعزيز

اصتزيره العربيو القدَل

فلوه بنت عواد بن عدامو القعيد

اصتزيره العربيو القدَل

اسراء مصطفى ػتمد سليماف

تاريخ

االء عمر عبدالرزتن بن قناب

تاريخ

اعتنوؼ بنت ػتمد بن زتد اعتاجرم

تاريخ

اغتاد بنت منصور بن صاٌف السليماف

تاريخ

امل بنت خلف بن ػتمد الدكسرم

تاريخ
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م

التخصص

االسم
حصو بنت عبداحملسن بن صاٌف احمليسن

تاريخ

حصو بنت عمر بن نايف العتييب

تاريخ

حناف بنت ناصر بن صاٌف اضتمداف

تاريخ

حنُت بنت ابراىيم بن شهيل القعود

تاريخ

رىب بنت ازتد بن عبداهلل اضتنيشل

تاريخ

رزاف بنت مساعد بن ابراىيم الشيباف

تاريخ

رشا بنت يوسف بن عبداهلل السعيد

تاريخ

رنيم بنت ماجد بن عبداهلل مدشل

تاريخ

رَل بنت مساعد بن عيد بن عيد

تاريخ

شركؽ بنت غنيم بن فيصل ابو ثنُت

تاريخ

شهد بنت عبيد بن حامد الرزتاٍل البقمي

تاريخ

صاضتو بنت مشبب بن خلوفو اؿ بدراف االزترم

تاريخ

ضي بنت عبدالرزتن بن سليماف اضتراش

تاريخ

عبَت بنت ػتمد بن عبداهلل القحطاٍل

تاريخ

عفاؼ بنت عثماف بن عبيد العبيد

تاريخ

كفاء مرضي ىليل العنزم

تاريخ

ماجده بنت عبداهلل بن حسن بن غراب

تاريخ

مراـ بنت عبداهلل بن ػتمد اليوسف

تاريخ

مريفة علي مليحاف اضتميدم اضتناف

تاريخ

معايل بنت ىالؿ بن مطلق العتييب

تاريخ
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م

التخصص

االسم
مٌت ػتمد عبدالكرَل اصتربا

تاريخ

مٌت بنت ػتمد بن أزتد حدادم

تاريخ

موضي بنت زتد بن صاٌف اعتذيل

تاريخ

موضي بنت ػتمد بن صاٌف السليماف العمرم

تاريخ

ندل عمر عبداهلل العوبثاٍل

تاريخ

نواؿ بنت راشد بن سامل اضتارثي

تاريخ

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل الدغيليب العتييب

تاريخ

ىدل بنت ناصر بن عبداهلل الشكره الدكسرم

تاريخ

ىند بنت عوضو بن ػتمد األزترم

تاريخ

كالء بنت زتد بن عليم القباٍل

تاريخ

امَته بنت عبداهلل بن سعيد اؿ عاطف القحطاٍل

البيئة الطبيعية

بريو بنت عبدالعزيز بن زتد اضتاًب

البيئة الطبيعية

شاىو ػتمد عبداهلل علي

البيئة الطبيعية

غيداء بنت مشخص بن صاٌف القحطاٍل

البيئة الطبيعية

كسن بنت عماد بن زتود الشمرم

البيئة الطبيعية

كعد بنت سعود بن ّتد اظتيموٍل اظتطَتم

البيئة الطبيعية

اركل بنت ػتمد بن عبداهلل اليوسف

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

العنود بنت منصور بن حشر الصهييب اظتطَتم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

انتاف غازم مفضي السبيعي العنزم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

أمل بنت فالح بن غازم اظتيموٍل اظتطَتم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية
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م

التخصص

االسم
أنفاؿ بنت عبد الرزتن بن عبد العزيز العقيل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

حناف بنت دحاف بن علي االزترم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

رشتاء بنت حامد بن قبيل اؿ ػتي العلياٍل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ساره بنت مًتكؾ بن صنيدح النفيعي العتييب

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ساميو بنت علي بن عبداهلل الدكسرم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

سحر بنت سعود بن بنياف العًت

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

سلمى بنت سعد بن مربكؾ الرباىيم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

شهد بنت عبداهلل بن زتد اضتواس

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

عهود بنت سلماف بن ناصر اباالركس القريٍت

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

غاده بنت حسن بن غالب العبديل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ظتا بنت طارؽ بن زتداف طو

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

منَتة بنت زتد بن ناصر السعيد

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

نوؼ بنت ابراىيم بن عبداهلل اضتسُت

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ىدل بنت فرحاف بن جفاؿ السبيعي العنزم

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ىديل بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن السالمو

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

ىنادم بنت فهد بن زتد بن ىليل

اطترائط كنظم اظتعلومات اصتغرافية

اثَت بنت خالد بن علي بن نشواف

اطتدمة االجتماعية

اراـ بنت ػتمد بن سليماف اظتهناء

اطتدمة االجتماعية

البندرم بنت زتاد بن على اظتضياٍل العنزم

اطتدمة االجتماعية

اظتها بنت ابراىيم بن عبدالرزتن بن لتياف

اطتدمة االجتماعية
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م

التخصص

االسم
اعتنوؼ بنت ابراىيم بن عبداهلل اؿ عثماف

اطتدمة االجتماعية

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن مفلح اظتديرم السبيعي

اطتدمة االجتماعية

انفاؿ بنت سعيد بن علي السعيد العمر

اطتدمة االجتماعية

حناف بنت ػتمد بن عبد اهلل اضتنيشل

اطتدمة االجتماعية

حنُت خالد عبدالغٍت علواف

اطتدمة االجتماعية

خلود بنت ناصر بن اليف الثبيىت العتييب

اطتدمة االجتماعية

دانيو بنت علي بن عثماف حكمي

اطتدمة االجتماعية

دعاء بنت لتِت بن عبد اهلل الغيالٍل الغامدم

اطتدمة االجتماعية

رَل بنت عبداهلل بن ػتمد اظتهوس

اطتدمة االجتماعية

سحر بنت عبداهلل بن ػتمد السمارم

اطتدمة االجتماعية

سحر بنت ػتمد بن جابر علي اصتابر القرٍل

اطتدمة االجتماعية

سفانو بنت عبدالرزتن بن عبداهلل السليماف

اطتدمة االجتماعية

شذل بنت عبداهلل بن علي العامرم

اطتدمة االجتماعية

شيخو بنت صاٌف بن فيحاف الشيباٍل العتييب

اطتدمة االجتماعية

عبَت بنت دبوس بن غنيم جرب السويلمي العنزم

اطتدمة االجتماعية

عبَت بنت ضحياف بن زيد الدعجاٍل العتييب

اطتدمة االجتماعية

عبَت بنت عبداهلل بن زتد الشويعر

اطتدمة االجتماعية

غاده بنت فهد بن عبدالرزتن بن عسكر

اطتدمة االجتماعية

فاتن بنت عبداهلل بن ػتمد اصتريس

اطتدمة االجتماعية

فاطمو بنت راشد بن عبداهلل اطتثراف

اطتدمة االجتماعية
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م

التخصص

االسم
فاطمو بنت ػتمد بن عبداهلل البعيجي السبيعي

اطتدمة االجتماعية

فلوه بنت ناصر بن مبارؾ اؿ بريك الدكسرم

اطتدمة االجتماعية

صتُت بنت ػتمد بن مغنم اظتغنم الشمراٍل

اطتدمة االجتماعية

لطيفو بنت سليماف بن عبدالعزيز سند اضتصيٍت

اطتدمة االجتماعية

ظتياء بنت حسن بن عبدالرزتن الدعيجي

اطتدمة االجتماعية

منَته بنت خالد بن ػتمد ابوخالد

اطتدمة االجتماعية

منَته بنت فهد بن ناصر اظتعطش

اطتدمة االجتماعية

منَته بنت ػتمد بن سعد اطتركتي

اطتدمة االجتماعية

مها بنت صاٌف بن سليماف اضتديثي

اطتدمة االجتماعية

مها بنت عبداعتادم بن زتود النفيعي

اطتدمة االجتماعية

مها بنت ػتمد بن علي اصتركدم

اطتدمة االجتماعية

موده بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز بن ستيس

اطتدمة االجتماعية

ؾتالء بنت عايض بن سامل اطتنفرم القحطاٍل

اطتدمة االجتماعية

ؾتالء بنت ػتمد بن عامر العجمي

اطتدمة االجتماعية

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد النافع

اطتدمة االجتماعية

نوره بنت ػتمد بن عبدالرزتن السويد

اطتدمة االجتماعية

نوره بنت ػتمد بن عويض الكريزم الثبييت

اطتدمة االجتماعية

نوره بنت ىادم بن فالح اؿ بوجلبو القحطاٍل

اطتدمة االجتماعية

نوير بنت غريب بن جاسر كىيب اضتريب

اطتدمة االجتماعية

ىديل بنت راشد بن ػتمد الغفيلي

اطتدمة االجتماعية
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م

التخصص

االسم
ىديل بنت صاٌف بن داكد اظتسعود

اطتدمة االجتماعية

ىياء بنت عبداهلل بن ابراىيم مفرج التميمي

اطتدمة االجتماعية

كعد بنت علياف بن فهد الاليف

اطتدمة االجتماعية

ارـ بنت فهد بن عبدالرزتن الصاٌف

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

اعتداؿ بنت ػتمد بن ابراىيم الطالسي

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

الدانو بنت علي بن ػتمد اضتماد

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

ركاف بنت عبدالوىاب بن ٓتيت البخيت

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

شريفة بنت جابر بن حسُت حريصي

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

شيخو بنت عبداهلل بن راشد السمارم

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

مي بنت ػتمد بن عبداهلل الزامل

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

ؾتالء بنت عبداهلل بن عبد احملسن اؿ الشيخ

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظتلحم

اجملاؿ الًتبول كاالسرم

ابتساـ بنت سعود بن ىجاج العلوم اضتريب

علم اإلجتماع

اصالو بنت ػتمد بن عبد اهلل صاٌف بانافع

علم اإلجتماع

اماٍل بنت راشد بن سعد اطتثراف

علم اإلجتماع

حناف بنت ابراىيم بن سعد بن حاضر

علم اإلجتماع

حوريو بنت زيد بن عبدالرزتن اضتريب

علم اإلجتماع

ركايب بنت ػتمد بن عبدالرزتن الراشد

علم اإلجتماع

ركاف بنت غرماف بن ظافر آؿ لوسط القرٍل

علم اإلجتماع

رَل بنت ػتمد ابن بن زتود القحطاٍل

علم اإلجتماع
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م

التخصص

االسم
ساره بنت ابراىيم بن سليماف اصتليهم

علم اإلجتماع

ساره بنت سعد بن مقرف اظتقرف

علم اإلجتماع

ساره بنت ػتمد بن ابراىيم السيارل

علم اإلجتماع

شركؽ بنت ىادم بن زتد اظتنهايل

علم اإلجتماع

شيخة بنت ػتمد بن سعود القحطاٍل

علم اإلجتماع

غاده بنت ػتمد بن شبيب الشكرم الدكسرم

علم اإلجتماع

صتُت بنت ثنياف بن عبداهلل بن نويعم

علم اإلجتماع

ظتيس بنت علي بن ازتد عبيد

علم اإلجتماع

مالؾ بنت زيد بن سعد الزيد

علم اإلجتماع

منار بنت ابراىيم بن ناصر الصويطي

علم اإلجتماع

مي بنت فهد بن علي اضتقباٍل

علم اإلجتماع

ندل بنت سليماف بن ػتمد العريفي

علم اإلجتماع

نوره بنت سعد بن عبد الرزتن السعيد

علم اإلجتماع

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل الراشد السبيعي

علم اإلجتماع

نوؼ بنت فهد بن عبدالرزتن اطتميس

علم اإلجتماع

نوؼ بنت ػتمد بن فهد القحطاٍل

علم اإلجتماع

ىياء بنت عبداهلل بن ابراىيم الطالسي

علم اإلجتماع
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م

االسم

التخصص

اركل ػتمد سليماف اصتلنداٍل

لغة اؾتليزية

أريج بنت خالد بن سليماف الدبيخى

لغة اؾتليزية

أآلء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الرميخاٍل

لغة اؾتليزية

براءه بنت عادؿ بن طاىر اظتقبل

لغة اؾتليزية

حليمو بنت ىواش بن صاٌف العنزل

لغة اؾتليزية

رىف بنت زتداف بن هنار اضتريب

لغة اؾتليزية

7

شذل بنت منصور بن علي الشهرم

لغة اؾتليزية

8

عائشو بنت جابر بن جرباف اظتالكي

لغة اؾتليزية

9

نورة بنت عبداحملسن بن ػتمد ناصر الكثَتم

لغة اؾتليزية

10

ىبو بنت ػتمد بن خلف البلوم

لغة اؾتليزية

11

ىديل بنت فهد بن نياؼ اظتطَتم

لغة اؾتليزية

12

ىديل بنت فيصل بن ىايف العتييب

لغة اؾتليزية

13

خلود بنت حسُت بن ػتمد القحطاٍل

لغة فرنسية

14

مي بنت ازتد بن ػتمد العامودم

لغة فرنسية

15

بشرل بنت علي بن سفر العصيمي

لغة فرنسية

16

حناف سامل شخيتَت العنزم

لغة فرنسية
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االسم

م

التخصص

17

مناىل بنت ػتمد بن صاٌف الدريعاف

لغة فرنسية

18

كالء انتن  .الفهد

لغة فرنسية

19

مشاعل بنت فهد بن عبد احملسن بن دتراف

لغة فرنسية
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كلية اللغات والترجمة
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

اركل بنت ػتمد بن عبداهلل الزيد

لغة اؾتليزيو

افناف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الرميخاٍل

لغة اؾتليزية

افناف بنت فهد بن ػتمد اظتهيلب

لغة اؾتليزية

العنود بنت سلطاف بن عبدالعزيز ضولتي

لغة اؾتليزية

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اعتاليب

لغة اؾتليزية

أماٍل بنت دعَتـ بن حسُت الشهراٍل

لغة اؾتليزية

امالؾ بنت مشعاف بن قبالف الرشيدم

لغة اؾتليزية

تغريد بنت سعد بن ػتمد العزه السبيعي

لغة اؾتليزية

حصو بنت عبداهلل بن صاٌف بن عبيد

لغة اؾتليزية

خلود عالء الدين اشتاعيل مناؼ

لغة اؾتليزية

خلود بنت عوض بن علي اظتالكي

لغة اؾتليزية

دانو بنت صاٌف بن ػتمد آؿ الشيخ

لغة اؾتليزية

دٌل بنت فنيس بن غديف القحطاٍل

لغة اؾتليزية

رانية بنت عبداهلل بن ػتمد بانافع

لغة اؾتليزية

رانيو بنت موسي بن ازتد السفياٍل

لغة اؾتليزية

رنا بنت خالد بن مرزكؽ العتييب

لغة اؾتليزية

رنا بنت منصور بن غائب العتييب

لغة اؾتليزية

رنده بنت عبداهلل بن ػتمد التميمي

لغة اؾتليزية

ركاف بنت صاٌف بن عبداهلل الصايل

لغة اؾتليزية

ركال بنت زتد بن ػتمد مهدم

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

سارا بنت عجالف بن عبدالرزتن العجالف

لغة اؾتليزية

سارة بنت عبدالرزتن بن عيسى العيسى

لغة اؾتليزية

ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العريفي

لغة اؾتليزية

شتيو بنت زائد بن سعيد العمرم

لغة اؾتليزية

شركؽ بنت زتود بن عيد العتييب

لغة اؾتليزية

شهد بنت عبدالعزيز بن زيد اؿ مسعد

لغة اؾتليزية

شهد بنت يوسف بن ػتمد اضتمدم

لغة اؾتليزية

صيتو بنت مطلق بن ناصر الدسم القحطاٍل

لغة اؾتليزية

عبَت بنت سعد بن ػتمد القحطاٍل

لغة اؾتليزية

عبَت بنت ػتمد بن سعود اعتونتل

لغة اؾتليزية

عهود بنت سعود بن أزتد طوير

لغة اؾتليزية

غاده بنت ابراىيم بن عبدالعزيز الفوزاف

لغة اؾتليزية

غاليو بنت علي بن ابراىيم العلي

لغة اؾتليزية

فاتن بنت ػتمد بن مبارؾ القحطاٍل

لغة اؾتليزية

فادية بنت عيسى بن عبداهلل العيسى

لغة اؾتليزية

فاطمو بنت نايف بن سامل الثبييت

لغة اؾتليزية

فهده بنت ػتمد بن براىيم اطتياؿ

لغة اؾتليزية

فياىف بنت سعود بن سعيد العتيىب

لغة اؾتليزية

ظتيا بنت فهد بن عبدالرزتن الزمامي

لغة اؾتليزية

غتد بنت ازتد بن يوسف عسَتم

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

مراـ بنت سلماف بن عبداهلل اعتونتل

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت عبدالرزتن بن ثابت االزترل

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت علي بن ثقل الدكسرم

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت اليف بن زيد اضتريب

لغة اؾتليزية

مضاكم بنت ػتمد بن عبداللطيف اؿ الشيخ

لغة اؾتليزية

مٌت بنت مسفر بن سعيد الغامدم

لغة اؾتليزية

مها بنت سعد بن عبدالعزيز العريفي

لغة اؾتليزية

ؾتالء بنت عبدالرزتن بن مسعود الزكماف

لغة اؾتليزية

نورة بنت عوضو بن ػتمد األزترم

لغة اؾتليزية

نوره بنت سعد بن ػتمد اضتمودم

لغة اؾتليزية

نوره بنت ػتمد بن ابراىيم اضتقباٍل

لغة اؾتليزية

نوره بنت مطلق بن عجب السهلي

لغة اؾتليزية

نوير بنت علي بن عبداعتادم الدكسرم

لغة اؾتليزية

ىيفاء دركيش داكد الشنطي

لغة اؾتليزية

ابرار بنت علي بن عبد اهلل اظترشد

لغة اؾتليزية

أثَت بنت ثامر بن عبدالرزتن مدعوج

لغة اؾتليزية

أسيل بنت ابراىيم بن عبداهلل الشريف

لغة اؾتليزية

أسيل بنت عبداهلل بن ناصر الدرسوٍل

لغة اؾتليزية

اشجاف بنت أزتد بن عبداهلل الغيهب

لغة اؾتليزية

اشواؽ بنت عبداهلل بن ابراىيم بن قاسم

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

افناف بنت سفر بن عايض اصتعيد

لغة اؾتليزية

أفناف بنت ػتمد بن موسى القحطاٍل

لغة اؾتليزية

االء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اظتخيلد

لغة اؾتليزية

العنود بنت ػتمد بن ناصر العكاش

لغة اؾتليزية

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن عبداهلل النعاـ

لغة اؾتليزية

اغتاد بنت خالد بن عبداهلل الصاٌف

لغة اؾتليزية

بشائر بنت حسُت بن رتعاف القحطاٍل

لغة اؾتليزية

تسنيم رتاؿ ضاىر الضاىر

لغة اؾتليزية

دانو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اظتهيزع

لغة اؾتليزية

رزاف بنت مزيد بن فهيد اظتزيد

لغة اؾتليزية

رنا بنت عوده بن شتراف اضتويطي

لغة اؾتليزية

رندا بنت منصور بن ابراىيم الدخيل

لغة اؾتليزية

ركاف بنت عبداهلل بن ػتمد الدكسرم

لغة اؾتليزية

ركاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن العسكر

لغة اؾتليزية

رَل بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل عبيد العصيمي

لغة اؾتليزية

سارا بنت كليد بن ػتمد الفياض

لغة اؾتليزية

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز عبيداف

لغة اؾتليزية

شتر بنت عبد الكرَل بن براىيم اظتهناء

لغة اؾتليزية

سوسن بنت عبدالرزتن بن أزتد اظتاجد

لغة اؾتليزية

عبَت بنت صاٌف بن ػتمد اظتربد

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

عبَت بنت ػتمد بن عبداهلل الناصر

لغة اؾتليزية

عهود بنت ناصر بن علي السحيباٍل

لغة اؾتليزية

غاده بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثرم

لغة اؾتليزية

غدير بنت فهد بن ابراىيم الزامل

لغة اؾتليزية

غيداء بنت عبداهلل بن زتود اظتوسى

لغة اؾتليزية

لبٌت بنت عمر بن ابراىيم اظتديفر

لغة اؾتليزية

لطيفو بنت ػتمد بن عبدالرزتن النشواف

لغة اؾتليزية

ماجده بنت سعد بن ػتمد اطتثالف

لغة اؾتليزية

مراـ بنت سليماف بن عبداهلل البطي

لغة اؾتليزية

مالؾ بنت سعود بن راشد اؿ مغَتة

لغة اؾتليزية

مالؾ بنت سعود بن عبدالعزيز العيد

لغة اؾتليزية

مها بنت ػتمد بن سعود اعتونتل

لغة اؾتليزية

ؾتالء بنت سعد بن ابراىيم النمر

لغة اؾتليزية

ندل بنت متعب بن نادر العتييب

لغة اؾتليزية

نوره بنت حسن بن ناصر اظتواش

لغة اؾتليزية

نوره بنت صاٌف بن عبداهلل ػتمد الدخيل

لغة اؾتليزية

نوره بنت كماؿ بن عبداهلل اطتياؿ

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت سليماف بن ػتمد الرباؾ

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت صاٌف بن منصور الزغييب

لغة اؾتليزية

ىتوف بنت ناصر بن سعد اظتعثم

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

ابرار بنت منصور بن عبداهلل السبعاف

لغة فرنسية

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن صاٌف الدىامي

لغة فرنسية

اغتاد بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتلواف

لغة فرنسية

ٓتيتو بنت نائف بن ػتمد العجمي

لغة فرنسية

هتاٍل بنت سعود بن ناصر اظتطَتم

لغة فرنسية

خولو بنت علي بن فهد بن خريف

لغة فرنسية

دالؿ بنت عبداهلل بن ػتمد اجمليديع

لغة فرنسية

ركاف بنت مرزكؽ بن سعد اطتالدم

لغة فرنسية

لبٌت بنت ياسر بن فهد بن غتالد

لغة فرنسية

مراـ بنت فيصل بن فهد شلهوب

لغة فرنسية

منَته بنت عبداهلل بن منصور العجمي

لغة فرنسية

منَته بنت ىندم بن شايف السبيعي

لغة فرنسية

مها بنت عبداهلل بن صاٌف الغامدم

لغة فرنسية

نوره بنت عبدالعزيز بن سليماف اضتسُت

لغة فرنسية

نوؼ بنت رشداف بن راشد اظتطَتم

لغة فرنسية

أفناف بنت عبداللػو بن حسن عبداللػو اؿ القبل الشهرم

لغة فرنسية

امَته بنت فهد بن عبداهلل العمار

لغة فرنسية

انتاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن الفهيد

لغة فرنسية

خدكتو بنت عبداهلل بن ابراىيم اطتليفي

لغة فرنسية

دعاء صالح ابراىيم لبد

لغة فرنسية
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م

االسم

التخصص

زينب شيخ حامد الكاؼ

لغة فرنسية

شذا بنت علي بن سعيد أؿ سويد القرٍل

لغة فرنسية

غاده بنت ػتمد بن عبداهلل اجمللي

لغة فرنسية

نعم بنت ػتمد بن ازتد خيمي

لغة فرنسية

كجداف بنت سعود بن ناصر ثنياف

لغة فرنسية

كفاء صاٌف عمر بن سامل

لغة فرنسية
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كلية اللغات والترجمة
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

ابتساـ بنت ازتد بن ػتمد برىاف

لغة اؾتليزية

ابتهاؿ بنت نايف بن دغيليب العتييب

لغة اؾتليزية

اثَت بنت سعيد بن ٓتيت الصدعاف

لغة اؾتليزية

اثَت بنت صاٌف بن ناصر اطتركتي

لغة اؾتليزية

اثَت بنت فائز بن ػتمد الفائز

لغة اؾتليزية

احالـ مصطفى صايف السقاؼ

لغة اؾتليزية

اريج بنت عبد اهلل بن ابراىيم بن عثماف

لغة اؾتليزية

اسراء بنت غياث بن فايز الدرسوٍل

لغة اؾتليزية

اشتاء بنت عبدالعزيز بن علي اصترباء

لغة اؾتليزية

افناف بنت مساعد بن صاٌف الشمراٍل

لغة اؾتليزية

االء بنت ػتمد بن عبداللطيف العصيمي

لغة اؾتليزية

اصتوىرة بنت شاكر بن دخيل اضتميضي

لغة اؾتليزية

اصتوىره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن بن عساكر

لغة اؾتليزية

الشيماء بنت خالد بن مرزكؽ اضتارثي

لغة اؾتليزية

العنود بنت حسن بن ناصر العربم

لغة اؾتليزية

العنود بنت سعد بن صاٌف البكر

لغة اؾتليزية

العنود بنت عبيد بن مسفر القحطاٍل

لغة اؾتليزية

اظتها بنت عثماف بن عبداهلل النذير

لغة اؾتليزية

اعتنوؼ بنت طالؿ بن مناحي العبود العتييب

لغة اؾتليزية

امتناف بنت عثماف بن ػتمد العبداهلل

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

امَته بنت ناصر بن ػتمد اظتغيصيب

لغة اؾتليزية

ايثار بنت معتوؽ بن ػتمد الوذيناٍل

لغة اؾتليزية

انتاف بنت ىادم بن فاٌف القحطاٍل

لغة اؾتليزية

أبرار بنت ػتمد بن عطااهلل الطويرقي

لغة اؾتليزية

أشتاء بنت أزتد بن حسن مهدم جراح

لغة اؾتليزية

أمل بنت ازتد بن موسى جديباء

لغة اؾتليزية

آالء بنت شاٌب رشيد بن الساظتي العنزم

لغة اؾتليزية

بشاير بنت حسُت بن ناصر اليامي

لغة اؾتليزية

بشائر بنت موفق بن ػتمد السيف

لغة اؾتليزية

ترل بنت مشعل بن ضارم الرشيد

لغة اؾتليزية

هتاٍل بنت ىزاع بن سامل القحطاٍل

لغة اؾتليزية

رتانة بنت عبدالعزيز بن ػتمد الوىييب

لغة اؾتليزية

حصو بنت ػتمد بن عمر الصويلحي

لغة اؾتليزية

خدكتو بنت عطيو بن عبداهلل الزىراٍل

لغة اؾتليزية

دانو بنت فهد بن ػتمد السدحاف

لغة اؾتليزية

دالؿ بنت سعود بن ناصر اعتوتو

لغة اؾتليزية

دالؿ بنت فهد بن ناصر الربكو

لغة اؾتليزية

رزاف بنت كليد بن صاٌف الزير

لغة اؾتليزية

رفيف بنت يوسف بن عبدالرزتن اصتمعو

لغة اؾتليزية

رنا بنت عبداهلل بن صاٌف اظتعدكم اضتريب

لغة اؾتليزية
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م

االسم

التخصص

رنا بنت علوش بن علي بن علوش

لغة اؾتليزية

رىاـ بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الدىش التوكترم

لغة اؾتليزية

ركاف بنت سعود بن عبداهلل آؿ ذكاد

لغة اؾتليزية

ركاف بنت صويلح بن عطااهلل السلمي العنزم

لغة اؾتليزية

ركاف بنت عائض بن راشد العلوم اضتريب

لغة اؾتليزية

ركاف بنت عبدالرزتن بن بدر العمرم اضتريب

لغة اؾتليزية

ركيب بنت فواز بن عبدالرحيم فقَته

لغة اؾتليزية

رنتا بنت زيد بن سلطاف اضتسُت

لغة اؾتليزية

ريوؼ بنت ػتمد بن سعد الرككتح

لغة اؾتليزية

زىراء بنت مكي بن عبدرب النيب الشافعي

لغة اؾتليزية

سارة بنت صاٌف بن زتد علي القحطاٍل

لغة اؾتليزية

ساره بنت زتد بن ػتمد اظتوح

لغة اؾتليزية

ساره بنت خالد بن عبدالكرَل اضتسوف

لغة اؾتليزية

ساره بنت دخيل بن خلف آؿ باىي اطتثعمي

لغة اؾتليزية

ساره بنت شجاع بن كليد العجمي

لغة اؾتليزية

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن دخيل

لغة اؾتليزية

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد بن مسعد

لغة اؾتليزية

ساره بنت فيصل بن الفديع العبديل الشريف

لغة اؾتليزية

ساره بنت ػتمد بن طالب العويٍت

لغة اؾتليزية

ساره بنت ناصر بن عبداهلل آؿ صقر

لغة اؾتليزية

| 209

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي  3418/3417هـ ~ كليح اللغاخ والرتمجح

م

االسم

التخصص

ساره بنت كليد بن صاٌف السعيد

لغة اؾتليزية

سايل بنت عبدالعزيز بن ػتمد العتييب

لغة اؾتليزية

سكينو بنت حسُت بن ازتد العطاس

لغة اؾتليزية

سندس بنت سعود بن عبداهلل بن دليم

لغة اؾتليزية

سهاـ ػتمد يسلم باكال

لغة اؾتليزية

شركؽ بنت مفلح بن فاٌف القحطاٍل

لغة اؾتليزية

شهد بنت ابراىيم بن فهد عبداهلل بن رشيد

لغة اؾتليزية

شهد بنت عبد العزيز بن فهد البدنو

لغة اؾتليزية

عائشة بنت عبداهلل بن فهد اللحيداف

لغة اؾتليزية

عائشو بنت ػتمد بن زتد اضتمودم

لغة اؾتليزية

عبَت علي سامل باتيس

لغة اؾتليزية

عبَت بنت أزتد بن عبدالرزتن اليحيا

لغة اؾتليزية

عبَت بنت عادؿ بن ػتمد السعيد

لغة اؾتليزية

عبَت بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

لغة اؾتليزية

عبَت بنت فهد بن ربيع الربيع

لغة اؾتليزية

علياء بنت أزتد بن فهد العريفي

لغة اؾتليزية

عهود بنت عبدالعزيز بن ازتد الدىش

لغة اؾتليزية

عهود بنت عوضو بن علي الشهرم

لغة اؾتليزية

عهود بنت مهنا بن سعد اظتهنا

لغة اؾتليزية

غاده بنت راشد بن علي اظتسعرم

لغة اؾتليزية

| 210

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي  3418/3417هـ ~ كليح اللغاخ والرتمجح

م

االسم
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غاده بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اصتنويب

لغة اؾتليزية

غاده بنت عبدالعزيز بن ػتمد العشيوم

لغة اؾتليزية

غاده بنت ػتمد بن سعد اضتماد

لغة اؾتليزية

غاده بنت كليد بن عبداهلل اظترزكقي

لغة اؾتليزية

غيداء بنت عبدالرزتن بن جاراهلل الربيدم

لغة اؾتليزية

فاديا بنت تركي بن عبدالرزتن اضتقباٍل

لغة اؾتليزية

فاطمة ػتمد حسُت الكاؼ

لغة اؾتليزية

فاطمو بنت ىادم بن سعد القحطاٍل

لغة اؾتليزية

فريده بنت دكخي بن عايض البعاج البقمي

لغة اؾتليزية

فهده بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز اؿ فرياف

لغة اؾتليزية

فهده بنت ػتمد بن فواز العزه السبيعي

لغة اؾتليزية

ظتى بنت ابراىيم بن عبدالعزيز بن زامل

لغة اؾتليزية

ظتى بنت فهد بن ازتد النخيالف

لغة اؾتليزية

لينا بنت ناصر بن عبدالعزيز الفارس

لغة اؾتليزية

مراـ بنت عبدالرزتن بن باجد اضتريب

لغة اؾتليزية

مراـ بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

لغة اؾتليزية

مركه امُت عبداضتافظ العصار

لغة اؾتليزية

مركه بنت ابراىيم بن عبدالرزتن النشار

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت بندر بن ؽتدكح العلي

لغة اؾتليزية

مشاعل بنت صاٌف بن سعد بن طشالف

لغة اؾتليزية
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مشاعل بنت فهد بن عبدالعزيز اعتاجرم

لغة اؾتليزية

مالؾ بنت صاٌف بن عبدالرزتن الشهرم

لغة اؾتليزية

مالؾ بنت ػتمد بن زتد آؿ جربين

لغة اؾتليزية

مناؿ بنت ابراىيم بن معزم السبيعي العنزم

لغة اؾتليزية

مٍت بنت عبد اهلل بن ػتمد البقمي

لغة اؾتليزية

منَته بنت ابراىيم بن عبداهلل السبيعي

لغة اؾتليزية

منَته بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزايد

لغة اؾتليزية

مها بنت عبدالعزيز بن ػتمد اباعود

لغة اؾتليزية

موضي بنت خالد بن ناصر الربيهي

لغة اؾتليزية

موضي بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اصتوىر

لغة اؾتليزية

مي بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الفريح

لغة اؾتليزية

مي بنت علي بن فهد العاطفي القحطاٍل

لغة اؾتليزية

ميمونو بنت ػتمد بن اسحاؽ ابراىيم بن مزيعل

لغة اؾتليزية

ؾتد بنت فهد بن حسُت العمَته

لغة اؾتليزية

ؾتود بنت عبدالرزتن بن ابراىيم اطتريف

لغة اؾتليزية

ؾتود بنت عجيب بن زتداف العتييب

لغة اؾتليزية

ؾتود بنت مشعل بن حسن اضتارثي

لغة اؾتليزية

هناؿ بنت خالد بن الصدم السبيعي

لغة اؾتليزية

هنى بنت ػتمد بن عبد اهلل اليحِت

لغة اؾتليزية

نوره بنت ابراىيم بن صاٌف الزامل

لغة اؾتليزية
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نوره بنت صاٌف بن عبدالرزتن العواد

لغة اؾتليزية

نوره بنت علي بن منصور آؿ غترم

لغة اؾتليزية

نوره بنت ػتمد بن ػتسن القحطاٍل

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت خالد بن سعد الصاٌف

لغة اؾتليزية

نوؼ بنت ػتمد بن عبداهلل اظتونس

لغة اؾتليزية

ىبة بنت فهد بن ظافر آؿ فاىد

لغة اؾتليزية

ىتوف بنت خالد بن سليماف اظتشيقح

لغة اؾتليزية

ىدل بنت لتِت بن عبدالعزيز الغرنتيل

لغة اؾتليزية

ىدير ازتد سعيد قطب حسانُت

لغة اؾتليزية

ىديل بنت سامي بن مؤمن اشتاعيل

لغة اؾتليزية

ىديل بنت عبدالعزيز بن ػتمد الثنياف

لغة اؾتليزية

ىند بنت سلطاف بن عبدالعزيز العويد

لغة اؾتليزية

ىيفاء بنت سعد بن ابراىيم الداكد

لغة اؾتليزية

ىيفاء بنت ػتمدبن بن عبدالعزيز احملارب

لغة اؾتليزية

ىيلو بنت لتِت بن ابراىيم الفوزاف

لغة اؾتليزية

كجداف بنت جار اهلل بن صاٌف الدغيشم

لغة اؾتليزية

كجداف بنت ػتمد بن سليماف اضتديثي

لغة اؾتليزية

كجداف بنت مطر بن سفر لبيداف اضتارثي

لغة اؾتليزية

كالء بنت عبداهلل بن ناصر بن فضل

لغة اؾتليزية

اركل بنت حسن بن عبداهلل علوم

لغة فرنسية
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افراح بنت سعود بن ذعار السهلي

لغة فرنسية

اغتاد بنت عزيز بن عوض اظتخلفي اضتريب

لغة فرنسية

اغتاد بنت عليثو بن القوين الغنامي العتييب

لغة فرنسية

انفاؿ بنت صالح بن سامل اظتدكح

لغة فرنسية

أبرار بنت صاٌف بن علي أبومدره عسَتم

لغة فرنسية

بثينة بنت ػتمد بن عبداهلل الفائز

لغة فرنسية

بسمو بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل زتد الدعيج

لغة فرنسية

هتاٍل بنت غازم بن فيحاف البديرم

لغة فرنسية

حصو بنت علياف بن عبداهلل العلياف اؿ ػتفوظ

لغة فرنسية

ركاف بنت صاٌف بن دخيل الدخيل

لغة فرنسية

سارة بنت عبداهلل بن ػتمد العندس

لغة فرنسية

سحر بنت ػتمد بن عويض اظتضياٍل العنزم

لغة فرنسية

سلما ػتمد الياس ػتمد ابراىيم الرباىيم

لغة فرنسية

شذل بنت كليد بن ػتمد العتيق

لغة فرنسية

مشاء بنت سليماف بن عايض الشاطرم اظتطَتم

لغة فرنسية

فاطمو بنت عبد الكرَل بن ادريس الركيشد

لغة فرنسية

مرَل بنت لفياف بن ىجياف السلمي

لغة فرنسية

مالؾ بنت سفر بن صاٌف الشمراٍل

لغة فرنسية

مالؾ بنت ػتمد بن ازتد اؿ مانع الشهراٍل

لغة فرنسية

مي بنت ناصر بن عبدالرزتن الفاٌف

لغة فرنسية
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ؾتالء بنت زتد بن فرحاف اطتالد اطتالدم

لغة فرنسية

ندل بنت مشبب بن ناصر اضتصيٍت الشهرم

لغة فرنسية

ىديل بنت بدر بن مشعل بن ػتمد الشلهوب

لغة فرنسية

ىند بنت اليف بن عبداهلل اظتيموٌل اظتطَتم

لغة فرنسية
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خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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م
2

االسم

التخصص

بتوؿ بنت فيصل بن ازتد الرشودم

احملاسبة

نوره بنت عبداهلل بن ابراىيم الطخيس

احملاسبة
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كلية إدارة األعمال
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

رتيلو بنت يعن اهلل بن قباس القرٍل

احملاسبة

أثَت بنت عبداهلل بن ناصر القحيز

احملاسبة

اثَت بنت عبداحملسن بن ناصر بن حسُت

احملاسبة

اركل يعقوب سبيت جوفاف

احملاسبة

اركل بنت بندر بن سعد اظتضحي

احملاسبة

اركل بنت عبدالرزتن بن زيد الفرحاف

احملاسبة

اركل بنت ػتمد بن سليماف اعتاجرم

احملاسبة

آشتاء بنت حبيب بن خضر الشنقيطي

احملاسبة

اشتاء بنت ػتمد بن سعود العمَته

احملاسبة

آالء بنت زتد بن عبداهلل اصتديعي

احملاسبة

العنود بنت سليماف بن عبداهلل القاسم

احملاسبة

اعتاـ بنت زارع بن فايز العمَتم الشهرم

احملاسبة

اعتاـ بنت عبدالعزيز بن ناصر اظترشد

احملاسبة

اماٍل بنت رجب بن ػتمد العاصمي اظتالكي

احملاسبة

أغتاد بنت عبداهلل بن ناصر عبداهلل الشبانات

احملاسبة

أغتاد بنت ػتمد بن لتِت الزكماف

احملاسبة

امَته عبداهلل ازتد فقيو

احملاسبة

انوار بنت فهد بن ػتمد شيحاف

احملاسبة

باشتو بنت فهد بن ػتمد الداكد

احملاسبة

بسمو بنت سلماف بن جرداف اصترداف

احملاسبة
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االسم

التخصص

بشائر بنت نبيل بن ػتمد العالكم

احملاسبة

بشاير حسن صاٌف بن شحبل

احملاسبة

بشرل بنت ازتد بن ناصر العنقرم

احملاسبة

هتاٍل بنت ابراىيم بن عبداهلل ىزازم

احملاسبة

جزائر بنت ػتمد بن عبيد العتييب

احملاسبة

خولو بنت علي بن رشيد اظتوسى

احملاسبة

دارين بنت تركي بن سعود العييد

احملاسبة

داليا بنت صاٌف بن علي آؿ خرَل اليامي

احملاسبة

دنتو بنت ابراىيم بن راشد اظتنيف

احملاسبة

رزاف بنت عبدالرزتن بن ابراىيم الفايز

احملاسبة

رغد بنت رياض بن ػتمد الشلياف

احملاسبة

رغد بنت صاٌف بن ػتمد العثماف

احملاسبة

رغد بنت ػتمد بن عبداهلل الفراج

احملاسبة

رنا بنت علي بن راشد الدكيساف

احملاسبة

ركاف بنت خالد بن زتود العايد

احملاسبة

ركاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتزيٍت

احملاسبة

رَل بنت سعد بن عبد العزيز سعد بن داكد

احملاسبة

رَل بنت عبداهلل بن ابراىيم البدر

احملاسبة

ساره بنت صاٌف بن عبدالعزيز بن نصباف

احملاسبة

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتوسى

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد الباىلي

احملاسبة

ساره بنت عطااهلل بن ثواب الضويفرم اظتطَتم

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتنصور

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن مبارؾ اللونتي

احملاسبة

سناء بنت سامل بن عبد اهلل الشهرم

احملاسبة

شادف بنت سعود بن راشد اطتثالف

احملاسبة

شذل بنت خالد بن ػتمد الشريف

احملاسبة

شهد بنت زتد بن ػتمد اظترشد

احملاسبة

شيماء ػتمد حسُت الكاؼ

احملاسبة

عائشو بنت ىادم بن علي ْتارم

احملاسبة

عبَت بنت عبدالعزيز بن ناصر اظتزيد

احملاسبة

عبَت بنت علي بن مشبب اؿ موسى االزترم

احملاسبة

علوية علوم شريف موىل خيلو

احملاسبة

فلوه بنت عبدالعزيز بن ابراىيم العبدالكرَل

احملاسبة

فلوه بنت ػتمد بن عبدالعزيز مسيند

احملاسبة

ظتى بنت اشتاعيل بن ػتمد اطتليفة

احملاسبة

ظتياء بنت عبداحملسن بن عبد القادر بن عبدالقادر

احملاسبة

غتد عيسى يوسف قداده

احملاسبة

مراـ بنت زتاد بن زتد النمي

احملاسبة

مراـ بنت راشد بن عبداهلل الشكره الدكسرم

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

مرَل بنت زتود بن سعد الطويرب

احملاسبة

مزنة بنت سعد بن مشعل الرشيدم

احملاسبة

مشاعل بنت يوسف بن صاٌف عبداهلل البيوض

احملاسبة

مناؿ بنت عثماف بن عبداهلل شاطي

احملاسبة

مناؿ بنت علي بن ابراىيم العليوم

احملاسبة

مناؿ بنت فهد بن ػتمد النوكتم

احملاسبة

منَته بنت ػتمد بن ابراىيم اؿ عتيق

احملاسبة

مها بنت زتد بن ػتمد شويش

احملاسبة

مها بنت فهد بن عبداهلل الزىَت

احملاسبة

ندل بنت صاٌف بن ابراىيم السحيباٍل

احملاسبة

ندل بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشلفاف

احملاسبة

هنلو بنت صاٌف بن نشأ اضتنيفاف

احملاسبة

هنى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الدقتش

احملاسبة

نوره بنت ابراىيم بن عبدالرزاؽ السويداف

احملاسبة

نوره بنت خالد بن صاٌف الضلعاف

احملاسبة

نوره بنت صالح بن عبداهلل اصتامع

احملاسبة

نوره بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اعتدب

احملاسبة

نوره بنت عبداهلل بن ابراىيم اطتلف

احملاسبة

نوره بنت فهد بن عبداهلل الفاٌف

احملاسبة

نوؼ بنت عبدالعزيز بن علياف التماـ

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

نوؼ بنت عبداهلل بن ػتمد الشهيب

احملاسبة

نوؼ بنت فهد بن سعد الداككد

احملاسبة

نوؼ بنت فهد بن عبدالرزتن الفراج

احملاسبة

ىتيف بنت إبراىيم بن ىديب اظتهيدب

احملاسبة

ىيفاء بنت جاسر بن ػتمد اصتاسر

احملاسبة

كئاـ بنت عبدالعزيز بن عثماف بن زتيد

احملاسبة

كجداف بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الدعيلج

احملاسبة

كجداف بنت فهد بن عبداهلل اظتزيد

احملاسبة

كضحى بنت ػتمد بن ابراىيم الصقعيب

احملاسبة

ياشتُت بنت سعود بن ناصر اؿ رزكؽ

احملاسبة

ابرار بنت موسى بن ناصر اضتريشي

نظم اظتعلومات اإلدارية

اركل بنت عبداهلل بن سليماف الفوزاف

نظم اظتعلومات اإلدارية

العنود بنت فهد بن عبدالرزتن البيز

نظم اظتعلومات اإلدارية

اغتاد بنت عبد الرزتن بن ػتمد آؿ صماف القحطاٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

أمل بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الدايل

نظم اظتعلومات اإلدارية

امنيو انور علوم سامل

نظم اظتعلومات اإلدارية

ايناس بنت ػتمد بن عوض عمراف

نظم اظتعلومات اإلدارية

حناف بنت عوض بن ػتمد آؿ ذعفو الشهراٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

رانيا بنت نياؼ بن زيد النفيعي العتييب

نظم اظتعلومات اإلدارية

رَل بنت كحيد بن ازتد اعتندم

نظم اظتعلومات اإلدارية
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االسم

التخصص

ساره بنت حسُت بن عايض اضتسنيو القحطاٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز اصتندؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

عبَت بنت عبداهلل بن ابراىيم القاسم

نظم اظتعلومات اإلدارية

فوزيو بنت ماجد بن فيحاف الدلبحي العتييب

نظم اظتعلومات اإلدارية

فَتكز بنت سامي ابن بن سعد بٌت خثيم الغامدم

نظم اظتعلومات اإلدارية

ظتى بنت عبدالعزيز بن ػتمد العيوٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

غتد بنت عبدالرزتن بن أزتد اظتعيوؼ

نظم اظتعلومات اإلدارية

مها بنت عبدالعزيز بن ػتمد العيوٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

نور حساـ صاٌف بن شحبل

نظم اظتعلومات اإلدارية

نورة بنت ابراىيم بن راشد الراشد

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوؼ بنت عيسى بن ػتمد العود

نظم اظتعلومات اإلدارية

ىبو بنت ػتمد بن عبد اهلل العواد

نظم اظتعلومات اإلدارية

ىيفاء بنت يوسف بن ازتد اؿ ضيف اهلل الغامدم

نظم اظتعلومات اإلدارية

خلود بنت علي بن سليماف العزاـ

التسويق

اشتاء بنت سعد بن سعود العريفي

التسويق

بشرل بنت عبداهلل بن ابراىيم السحيم

التسويق

بشرل بنت ػتمد بن عبداهلل الصغَت

التسويق

رىاـ بنت ػتمد بن عبدالرزتن العقيل

التسويق

رَل بنت بدر بن علي الشايع

التسويق

ساره بنت سعد بن ػتمد الشايع

التسويق
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االسم

التخصص

شيخو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الدكيسي

التسويق

عاليو زيد ػتمد اظتشرعي

التسويق

ليلى بنت ػتمد بن مشرؼ الشهرم

التسويق

ميهاؼ بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن طياش

التسويق

ؾتالء بنت مقرف بن عبداحملسن بن مقرف

التسويق

نورة بنت أزتد بن قاسم الزىراٍل

التسويق

نوره بنت شاكر بن عبدالعزيز اضتامد

التسويق

كفاء بنت متعب بن نادر الشيباٍل العتييب

التسويق

يارا بنت ادريس بن عبداهلل الدريس

التسويق

اشتاء بنت خالد بن متعب الزاركط اظتطَتم

اإلدارة

اشواؽ بنت ػتمد بن حسن حدادم

اإلدارة

اعتنوؼ بنت سليماف بن صاٌف العريض

اإلدارة

امَتة بنت زتد بن سامل النجيم

اإلدارة

امينو بنت معاكد بن عايد العازمي

اإلدارة

رزاف ػتسن مبارؾ باكرماف

اإلدارة

رغد بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الرباؾ

اإلدارة

رَل بنت عبداهلل بن ابراىيم الناصر

اإلدارة

سحر بنت سعد بن عيد سليم العصيمي العتييب

اإلدارة

شهد سامل سعيد بارتعاف

اإلدارة

عبَت بنت ػتمد بن عبد الرزتن بن عبودم

اإلدارة
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م

االسم
ىند بنت ابراىيم بن سعود آؿ حسُت التميمي

التخصص
اإلدارة

ابتهاؿ بنت ػتمد بن جريس اصتريس

إدارة اظتوارد البشرية

ابرار بنت ازتد بن سعيد اؿ لتِت القحطاٍل

إدارة اظتوارد البشرية

اثَت بنت عبداهلل بن زتد بن ىالؿ

إدارة اظتوارد البشرية

ادَل بنت زيد بن ػتمد العثماف

إدارة اظتوارد البشرية

آالء بنت حكم بن عادؿ زمو

إدارة اظتوارد البشرية

االء بنت سعود بن عبد العزيز آؿ مرضي

إدارة اظتوارد البشرية

البتوؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد أبوىاشم

إدارة اظتوارد البشرية

اصتوىره بنت جربين بن زتد آؿ جربين

إدارة اظتوارد البشرية

اصتوىره بنت علي بن سويد السويد

إدارة اظتوارد البشرية

العنود بنت ػتمد بن عاتق السليمي اضتريب

إدارة اظتوارد البشرية

العنود بنت ػتمد بن علي العواـ

إدارة اظتوارد البشرية

أماؿ بنت عبدالرزتن بن علي العريٍت

إدارة اظتوارد البشرية

بتوؿ بنت ازتد بن صاٌف عبداللػو الكناٍل الزىراٍل

إدارة اظتوارد البشرية

هتاٍل بنت فهد بن ػتمد اظترشود

إدارة اظتوارد البشرية

جواىر بنت فهد بن عبداهلل ابو عباة

إدارة اظتوارد البشرية

حياه بنت ػتمد بن ناصر العريفي

إدارة اظتوارد البشرية

داليو بنت خالد بن عبداهلل اظتزركع

إدارة اظتوارد البشرية

دالؿ بنت ػتمد بن فهد البشر

إدارة اظتوارد البشرية

رَل بنت معمر بن سعد اظتعمر

إدارة اظتوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

رنتا بنت ناصر بن عبداهلل الريس

إدارة اظتوارد البشرية

سارا بنت حسن بن زتد الصائغ

إدارة اظتوارد البشرية

سارة بنت ناصر بن ابراىيم الداكد

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت بداح بن صاٌف العنقرم

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت سلماف بن راشد اضتوشاف

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت علي بن ظافر اؿ بساـ القحطاٍل

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت ناصر بن صاٌف العقيل

إدارة اظتوارد البشرية

سدَل بنت عبدالرزتن بن ػتمد العبدالكرَل آؿ معمر

إدارة اظتوارد البشرية

شيخة بنت خالد بن مساعد السويلم

إدارة اظتوارد البشرية

صدل بنت ػتمد بن ازتد االظتعي

إدارة اظتوارد البشرية

عبَت بنت لتى بن ػتمد اليحيا

إدارة اظتوارد البشرية

غاده بنت ػتمد بن عبدالرزتن السمارم

إدارة اظتوارد البشرية

فاطمو بنت بدر بن ناصر الدريهم

إدارة اظتوارد البشرية

لولو بنت صاٌف بن ػتمد احمليميد

إدارة اظتوارد البشرية

لولوه بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن بن سعيد

إدارة اظتوارد البشرية

مشاعل بنت تركي بن شعيل النفيعي

إدارة اظتوارد البشرية

مشاعل بنت مشبب بن ػتمد اؿ حسن الشهرم

إدارة اظتوارد البشرية

مضاكم بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الصبار

إدارة اظتوارد البشرية

منار بنت عبدالعزيز بن سعود اظتعيجل

إدارة اظتوارد البشرية

منَتة بنت خالد بن صاٌف مرزكؽ اظترزكؽ

إدارة اظتوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

منَتة بنت عبدالعزيز بن علي السامل

إدارة اظتوارد البشرية

ميمونو بنت ناصر بن إبراىيم اعتاجرم

إدارة اظتوارد البشرية

ؾتالء بنت فهد بن عبدالرزتن النغيمشي

إدارة اظتوارد البشرية

ندل بنت اياد بن ابراىيم اطتميس

إدارة اظتوارد البشرية

ندل بنت عبدالرزتن بن أزتد بن خنُت

إدارة اظتوارد البشرية

نورا بنت خالد بن ػتمد العيسى

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت حسُت بن عبدالعزيز اضتسيٍت

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت خالد بن فهد بن سويلم

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن الدكيش

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت عبداهلل بن ػتمد الباىلي

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت عمر بن ػتمد السعوم

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت ػتمد بن عبدالعزيز مسيند

إدارة اظتوارد البشرية

ىديل بنت كليد بن عبداهلل الًتكي

إدارة اظتوارد البشرية

ىنوؼ بنت عبداهلل بن سعد العتيق

إدارة اظتوارد البشرية

ىنوؼ بنت منصور بن زتد الكثَتم

إدارة اظتوارد البشرية

ىيفاء بنت سعيد بن ػتمد اضتميداٍل

إدارة اظتوارد البشرية

ىيفاء بنت فهد بن ناصر بن عيسى

إدارة اظتوارد البشرية

ىيلو بنت سليماف بن ػتمد اليوسف

إدارة اظتوارد البشرية

كفاء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الوىييب

إدارة اظتوارد البشرية

يارا بنت عبداهلل بن ػتمد الصيخاف

إدارة اظتوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

ركاف بنت سليماف بن علي سليماف السديس

اظتصرفية االسالمية

شهد بنت فوزاف بن علي الفوزاف

اظتصرفية االسالمية

عبَت بنت عبداهلل بن ػتمد الدعيلج

اظتصرفية االسالمية

غدير بنت ابراىيم بن عمر العبداللطيف

اظتصرفية االسالمية

ؾتود بنت خالد بن ابراىيم العلي

اظتصرفية االسالمية

نوره بنت منصور بن فهد الشعالف

اظتصرفية االسالمية

نوؼ بنت سعيد بن عبداهلل الشمراٍل

اظتصرفية االسالمية

أركل بنت فهد بن ػتمد اظتقرف

االقتصاد العاـ

العنود بنت راشد بن سعد اظتسيحل

االقتصاد العاـ

اغتاد بنت مبارؾ بن عبدالعزيز الوىييب

االقتصاد العاـ

امل بنت عبدالرزتن بن سعد بن مالك

االقتصاد العاـ

امنو بنت ناصر بن عبدالرزتن اصتلعود

االقتصاد العاـ

بثينو بنت تركي بن صاٌف الشبيكي

االقتصاد العاـ

بشائر بنت ػتمد بن علي آؿ عيسي

االقتصاد العاـ

ثرياء بنت علي بن شاٌف العتييب

االقتصاد العاـ

جٌت بنت عبداهلل بن علي اظتقوشي

االقتصاد العاـ

دالؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اؿ زتد

االقتصاد العاـ

رىب بنت تركي بن ػتمد العقيل

االقتصاد العاـ

رزاف بنت ابراىيم بن عبداهلل اظتقبل

االقتصاد العاـ

رىف بنت عبدالرزتن بن سعد الشايف

االقتصاد العاـ
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االسم

التخصص

ركاف بنت ػتمد بن عبدالعزيز مسيند

االقتصاد العاـ

رَل بنت عبدالسالـ بن مصطفي القدنتي

االقتصاد العاـ

ريهاـ بنت عبدالرزتن بن ػتمد الغنيم

االقتصاد العاـ

سلول بنت نواؼ بن زتداف العتييب

االقتصاد العاـ

مشاعل بنت سعد بن معجب البويريد القحطاٍل

االقتصاد العاـ

منَته بنت مساعد بن عبدالرزتن القركٍل

االقتصاد العاـ

مَتانا بنت خالد بن ػتمد العقيل

االقتصاد العاـ

ؾتالء عبدالرحيم صاٌف يعقوب

االقتصاد العاـ

نورة بنت مبارؾ بن ػتمد القحطاٍل

االقتصاد العاـ

أبتهاؿ بنت ازتد بن ػتمد الدكيش

اظتالية العاـ

افناف بنت عدناف بن ازتد الورثاف

اظتالية العاـ

العنود بنت عبدالرزتن بن ػتمد العيسى

اظتالية العاـ

العنود بنت ػتمد بن سليماف صاٌف اظتهناء

اظتالية العاـ

اعتنوؼ بنت فهد بن عبداهلل ػتمد اظترشد

اظتالية العاـ

آمنو بنت عبداهلل بن علي اظتنيع

اظتالية العاـ

انفاؿ بنت عبداهلل بن عبداحملسن اعتداب

اظتالية العاـ

دالؿ بنت ازتد بن عبداهلل الربيكاف

اظتالية العاـ

رزاف بنت عبداهلل بن صاٌف السلطاف

اظتالية العاـ

رفيف بنت أزتد بن عبدالرزتن السبيهُت

اظتالية العاـ

ركاف بنت ربيعو بن ػتمد الربيعو

اظتالية العاـ
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م

االسم

التخصص

رَل عبداهلل ػتمد الصربم

اظتالية العاـ

ساره بنت صاٌف بن راشد ركيشد

اظتالية العاـ

ساره بنت عبداحملسن بن صاٌف آؿ الشيخ

اظتالية العاـ

شيخو بنت عبداهلل بن عبدالرزتن اظتقباس الدكسرم

اظتالية العاـ

عبَت بنت سلماف بن سعد بن صاٌف

اظتالية العاـ

غادة بنت عيسى بن ابراىيم الشثرم

اظتالية العاـ

غاده بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الفريح

اظتالية العاـ

غاده بنت عبداهلل بن زتود الربيعاف

اظتالية العاـ

ظتياء بنت ابراىيم بن ػتمد اظتعيقل

اظتالية العاـ

ظتيس بنت ػتمد بن ابراىيم اظتاجد

اظتالية العاـ

ماجده بنت ػتمد بن شبل الكعيط

اظتالية العاـ

مرَل بنت ػتمد بن سعد اضتصاف

اظتالية العاـ

مناؿ بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز النعيم

اظتالية العاـ

مها بنت ماجد بن عبداهلل اظتغَتؽ العتييب

اظتالية العاـ

ؾتود بنت فهد بن عبدالعزيز اظتهباش

اظتالية العاـ

هنى بنت ازتد بن عبدالرزتن اضتيدرم

اظتالية العاـ

نوره بنت صاٌف بن راشد الدبياف

اظتالية العاـ

نوره بنت عادؿ بن خالد اظتكينزم

اظتالية العاـ

نوره بنت عبد الرزتن بن يوسف السامل

اظتالية العاـ

نوره بنت عيد بن ػتمد الشبوم القحطاٍل

اظتالية العاـ
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م

االسم

التخصص

نوؼ بنت ابراىيم بن صاٌف اظتعتاز

اظتالية العاـ

ىديل بنت علي بن عبداهلل بن دايل

اظتالية العاـ

ىياء بنت ػتمد بن عبداهلل العثماف

اظتالية العاـ

264

ىيفاء بنت سليماف بن داكد عطيوم

اظتالية العاـ

265

كجداف بنت معيض بن زتود اظتنتشرم الشمراٍل

اظتالية العاـ

266

كالء بنت عبدالكرَل بن علي النخلي

اظتالية العاـ
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اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

ابرار بنت عبداهلل بن ػتمد بن زيداف

احملاسبة

احالـ بنت ػتمد بن رتعاف بن زتود الشلوم

احملاسبة

االء بنت عبدالعزيز بن ابراىيم العولو

احملاسبة

اعتاـ بنت ازتد بن ػتمد الزىراٍل

احملاسبة

اغتاد بنت ابراىيم بن ػتمد اضتسُت

احملاسبة

اغتاد بنت ازتد بن يوسف العمار

احملاسبة

اغتاد بنت صقر بن عيسى الدعجاٍل العتييب

احملاسبة

امل بنت عبدالعزيز بن ػتمد الصانع

احملاسبة

امالؾ سعيد عبداهلل باكزير

احملاسبة

أريج بنت أزتد بن عبداهلل الرمادم عسَتم

احملاسبة

أغتاد بنت عبد الرزتن بن ػتمد آؿ مبارؾ

احملاسبة

بيادر بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اليوسف

احملاسبة

هتاٍل بنت عبدالكرَل بن سفر اظتطَتم

احملاسبة

حناف بنت ستيس بن بالؿ اطتميس

احملاسبة

خلود سامل سعيد بن صديق

احملاسبة

خلود بنت خالد بن صاٌف ابومهيد

احملاسبة

خولو بنت سعود بن زيد اطتثالف

احملاسبة

خولو بنت عبدالرزتن بن ػتمد العرفج

احملاسبة

رىاـ بنت عبداهلل بن ػتمد الزير

احملاسبة

ركايب بنت ناصر بن ػتمد مشالٍل العنزم

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

ركايب بنت كليد بن ابراىيم النفيسو

احملاسبة

ساره بنت زتد بن عبداهلل الغناـ

احملاسبة

ساره بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اطتليفي

احملاسبة

سندس بنت ػتمد بن عبداهلل اصترب

احملاسبة

شهد بنت ػتمد بن ابراىيم الزغييب

احملاسبة

شوؽ بنت ابراىيم بن حسن القيسي عسَتم

احملاسبة

شيخو بنت سعد بن عبدالعزيز الطمره

احملاسبة

عبَت بنت عبدااللو بن عبدالرزتن اصتويعي

احملاسبة

عفاؼ صاٌف عمر بن دحباج

احملاسبة

غاده بنت زتد بن مبارؾ اؿ ؾتيم

احملاسبة

غاده بنت صاٌف بن عبدالرزتن اظتبارؾ

احملاسبة

غصوف بنت زتد بن راكاف اظتقاطي العتييب

احملاسبة

غيداء بنت عايض بن عبداهلل القرٍل

احملاسبة

فاديو بنت نايف بن فهد العتييب

احملاسبة

فرح بنت ابراىيم بن ػتمد القبالف

احملاسبة

يف بنت ػتمد بن شايف العصيمي

احملاسبة

لطيفو بنت سعد بن منصور اظتنصور

احملاسبة

ظتياء بنت ازتد بن علي الفليج

احملاسبة

مراـ بنت حسن بن عثماف اباحسُت

احملاسبة

مشاعل بنت ػتمد بن عبدالعزيز الناىض

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

مشاعل بنت مساعد بن ػتمد البصرم

احملاسبة

ناىد بنت سليماف بن ػتمد اعتاجرم

احملاسبة

ناىد بنت عبداحملسن بن زتود اعتذيلي

احملاسبة

ؾتال بنت يوسف بن ػتمد بن يوسف

احملاسبة

ؾتود بنت ػتمد بن حسن القبلي الشهرم

احملاسبة

ندل بنت فهم بن ىقاش اعتميلي البقمي

احملاسبة

ندل بنت ػتمد بن نتاٍل الزىراٍل

احملاسبة

هنى بنت ابراىيم بن عبدالعزيز االحيدب

احملاسبة

نوره بنت سعود بن ػتمد أؿ خثالف

احملاسبة

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظتدىش

احملاسبة

نوره بنت فهد بن ػتمد الركباف

احملاسبة

نوؼ بنت اضتميدم بن زتيد الرحيمي

احملاسبة

نوؼ بنت سليماف بن علي الركمي

احملاسبة

نوؼ بنت معدم بن ػتمد اؿ مذىب القحطاٍل

احملاسبة

نوؼ بنت موسى بن عبدالعزيز اضتماد

احملاسبة

ىاجر بنت ابراىيم بن عبدالرزتن اضتمداف

احملاسبة

ىاجر بنت قعيد بن مرزكؽ الضباطي اظتطَتم

احملاسبة

ىدل بنت سعود بن عبدالرزتن الشمرم

احملاسبة

ىند بنت سعد بن ربيع خلف الشمرم

احملاسبة

ىند بنت سعد بن عبداهلل الصفار الدكسرم

احملاسبة
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م

االسم

التخصص

ىند بنت معيبد بن رفاع الصاضتي

احملاسبة

ىيفاء بنت علي بن سعيد اصتنديب الزىراٍل

احملاسبة

ىيلو بنت عبد الرزتن بن عبد احملسن بن ضباح

احملاسبة

كجداف بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اؿ توَل

احملاسبة

كفاء بنت ػتمد بن علي الكثَتم

احملاسبة

يارا بنت خالد بن زتد السويلم

احملاسبة

ابتهاؿ بنت ػتمد بن عبدالعزيز اطتضَت

نظم اظتعلومات اإلدارية

انتاف سامل ػتمد اطتليفي

نظم اظتعلومات اإلدارية

انتاف بنت ردعاف بن عايض الدكسرم

نظم اظتعلومات اإلدارية

أمل بنت عبداهلل بن ػتمد الشريد

نظم اظتعلومات اإلدارية

بدكر بنت حسُت بن ناصر العاطف القحطاٍل

نظم اظتعلومات اإلدارية

جواىر بنت يوسف بن عبدالعزيز الدامغ

نظم اظتعلومات اإلدارية

حصو بنت عبداهلل بن علي اظتنيف

نظم اظتعلومات اإلدارية

ركاف ازتد علي بابلغيث

نظم اظتعلومات اإلدارية

ركاف بنت ابراىيم بن ػتمد الراشد

نظم اظتعلومات اإلدارية

ساره بنت فهد بن عبدالعزيز القفارم

نظم اظتعلومات اإلدارية

شتر بنت سعد بن ػتمد العلياف

نظم اظتعلومات اإلدارية

عبَت بنت فهد بن زتد بن جفاؿ

نظم اظتعلومات اإلدارية

عركب بنت ناصر بن ػتمد بن سند

نظم اظتعلومات اإلدارية

ظتياء بنت منصور بن صاٌف اظتقرف

نظم اظتعلومات اإلدارية
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م

االسم

التخصص

مالؾ بنت نزاؿ بن سلطاف العصيمي العتييب

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوره بنت جابر بن علي آؿ معتق

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوره بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز مطرب

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد بن ٓتيت

نظم اظتعلومات اإلدارية

نوره بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتهناء

نظم اظتعلومات اإلدارية

ىيا بنت عبدالوىاب بن عبدالعزيز الشعييب

نظم اظتعلومات اإلدارية

اسيل بنت فؤاد بن عبداظتناف كنفر

التسويق

اصتوىره بنت ازتد بن عبداهلل اؿ الشيخ

التسويق

اعتنوؼ بنت سلطاف بن ػتمد الغبيوم العتييب

التسويق

دالؿ بنت فهد بن عبداهلل اؿ سعود

التسويق

شهد بنت عبداهلل بن صاٌف الشقحاء

التسويق

عائشو بنت فهد بن عبداهلل اضتمودم

التسويق

غدم بنت ابراىيم بن زتد الدعيلج

التسويق

غيداء بنت ىزاع بن ػتمد اعتزاع

التسويق

ظتى بنت عبد العزيز بن جرباف العواشز الشهراٍل

التسويق

مراـ بنت مفرح بن سحيم الشهرم

التسويق

مٌت بنت زتد بن صاٌف البكَتم

التسويق

منَتة بنت ثامر بن رتعة اطتلف

التسويق

ىنادم بنت مسعود بن ػتمد الدماعُت الدكسرم

التسويق

ىيا بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن زياد

التسويق
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م

االسم

التخصص

ابتهاؿ بنت حزاـ بن ػتمد اؿ مسلط

االدارة

ركايب بنت ػتمد بن عبدالرزتن بن جعيثن

االدارة

ركاف بنت ػتمد بن عبدالرزتن بن جعيثن

االدارة

رَل بنت ابراىيم بن عبدالرزتن الركيشد

االدارة

سهاـ بنت سعد بن منيع الرحيمي اظتطَتم

االدارة

شادف بنت ػتمد بن عبداهلل النصياف

االدارة

غاده بنت فهد بن عبداهلل الضراب

االدارة

فاديو بنت سلطاف بن راشد الثبييت العتييب

االدارة

ظتياء بنت خالد بن رلتاف الرلتاف

االدارة

مشاعل بنت فهد بن ؿتوم حجازم

االدارة

نوره بنت ابراىيم بن ػتمد الراشد

االدارة

نوؼ بنت فهد بن اضتميدم اظتعمر

االدارة

ىناء بنت عبدالعزيز بن ابراىيم النويبت

االدارة

ىيا بنت فهد بن عبدالعزيز الداككد

االدارة

ىيلو بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز ابوحيمد

االدارة

كعد بنت ناصر بن ػتمد بن بركو

االدارة

ابتساـ بنت عبداهلل بن ػتمد اظتسلم

إدارة اظتوارد البشرية

اشواؽ بنت سعيد بن مبارؾ الدىش

إدارة اظتوارد البشرية

افناف بنت عمر بن عبداهلل ػتمد بابطُت

إدارة اظتوارد البشرية

االء بنت سعد بن عيد اضتسيكي اضتارثي

إدارة اظتوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

امتناف بنت عبداهلل بن ناصر اظتقبل

إدارة اظتوارد البشرية

افتار بنت فوزم بن عبداهلل ازتد مفيت

إدارة اظتوارد البشرية

أركل بنت عبدالعزيز بن صاٌف اظتًتؾ

إدارة اظتوارد البشرية

بيادر بنت عبداهلل بن ػتمد اطتليفة

إدارة اظتوارد البشرية

ثريا بنت ناصر بن ػتمد الشهرم

إدارة اظتوارد البشرية

خلود بنت ناصر بن مبارؾ العفارم

إدارة اظتوارد البشرية

خولو بنت سعد بن عبداطتالق الطاحسي القرٍل

إدارة اظتوارد البشرية

دنتا بنت سعد بن ػتمد بن توَل

إدارة اظتوارد البشرية

رىب بنت مصلح بن علي الشمراٍل

إدارة اظتوارد البشرية

رزاف بنت سعود بن سليماف الشمرم

إدارة اظتوارد البشرية

رغد بنت ػتمد بن علي القعيد

إدارة اظتوارد البشرية

رند بنت ازتد بن عبداهلل الصغَت

إدارة اظتوارد البشرية

رىاـ بنت صاٌف بن ػتمد اضتازمي

إدارة اظتوارد البشرية

رَل بنت حاًب بن دخيل الدخيل

إدارة اظتوارد البشرية

رَل بنت عبد اهلل بن علي الغامدم

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت الفضل بن حسن زيلعي

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الرتيق

إدارة اظتوارد البشرية

ساره بنت عبدالعزيز بن ػتمد البليهي

إدارة اظتوارد البشرية

شادف بنت عبداهلل بن ػتمد العبود

إدارة اظتوارد البشرية

عبَت سامل ػتفوظ باشطح

إدارة اظتوارد البشرية
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م

االسم

التخصص

عبَت بنت عبداهلل بن علي الرميحي

إدارة اظتوارد البشرية

عهود بنت عبداهلل بن صاٌف العبدالقادر

إدارة اظتوارد البشرية

غادة بنت عبداهلل بن ناصر الداككد

إدارة اظتوارد البشرية

غاده بنت حسن بن بداح البيشي

إدارة اظتوارد البشرية

غاده بنت عبد اهلل بن عبد العزيز الدحيم

إدارة اظتوارد البشرية

فاطمة عبدالرزتن ػتمد بلحمر

إدارة اظتوارد البشرية

فتوف بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الشعالف

إدارة اظتوارد البشرية

ظتى بنت عامر بن ازتد أبابطُت

إدارة اظتوارد البشرية

ظتياء بنت علي بن عبداحملسن اظتبدؿ

إدارة اظتوارد البشرية

لولوه بنت سعود بن ابراىيم الزكماف

إدارة اظتوارد البشرية

ليلى بنت عبدالعزيز بن سعود فيصل اعتزاٍل

إدارة اظتوارد البشرية

مراـ بنت زتود بن عبد الرزتن اضتصيٍت

إدارة اظتوارد البشرية

منَته بنت سعود بن عبداهلل العوين

إدارة اظتوارد البشرية

ندل بنت زتد بن ػتمد الفريح

إدارة اظتوارد البشرية

نوره بنت ػتمد بن براىيم العريفي

إدارة اظتوارد البشرية

نوؼ بنت رتيل بن ساعد العمَتم

إدارة اظتوارد البشرية

نوؼ بنت عبدالرزتن بن علي غصاب الشهرم

إدارة اظتوارد البشرية

ىياء بنت عبدالعزيز بن ابراىيم بن عجاج

إدارة اظتوارد البشرية

كضوح بنت حسُت بن عبدالعزيز ابن مشيط

إدارة اظتوارد البشرية

ركاف بنت ػتمد بن علي النافع

اظتصرفية االسالمية
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م

االسم

التخصص

عبَت بنت سويلم بن ابراىيم الفوزاف

اظتصرفية االسالمية

غاده بنت سعد بن عبدالرزتن اضتقاف

اظتصرفية االسالمية

مركه ازتد صاٌف مهناء اظترم

اظتصرفية االسالمية

مٌت بنت ناصر بن صقر اظتدرع

اظتصرفية االسالمية

ؾتالء بنت يوسف بن عبداهلل الشبيلي

اظتصرفية االسالمية

نوؼ بنت منصور بن ػتمد حيزاف

اظتصرفية االسالمية

اثَت بنت عبداهلل بن ػتمد بن زكماف

االقتصاد العاـ

اصتوىره بنت ازتد بن عبدالرزتن اصتبَت

االقتصاد العاـ

العنود بنت عبدالعزيز بن زيد اضتوشاف

االقتصاد العاـ

اغتاد بنت صاٌف بن علي القبيسى

االقتصاد العاـ

انفاؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد ابوىاشم

االقتصاد العاـ

أشتاء بنت عبد العزيز بن حسُت اضتارثي

االقتصاد العاـ

أشتاء بنت فيحاف ابن بن صقر اظتورقي العتييب

االقتصاد العاـ

أفناف بنت صاٌف بن عبدالعزيز السديس

االقتصاد العاـ

بدكر بنت أزتد بن منصور اظتالك

االقتصاد العاـ

بدكر بنت عبداهلل بن سعد الصليم القحطاٍل

االقتصاد العاـ

حصو بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اضتمداف

االقتصاد العاـ

رغد بنت خالد بن سليم الطحيٍت

االقتصاد العاـ

ركاف بنت عبدالرزتن بن علي الربع

االقتصاد العاـ

رنتا بنت فهيد بن ناصر اضتماد

االقتصاد العاـ
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م

االسم

التخصص

غيداء بنت صاٌف بن عبداهلل العقيل

االقتصاد العاـ

فاطمو بنت ػتمد بن عبدالعزيز اظتنصور

االقتصاد العاـ

صتُت بنت عبداهلل بن ػتمد العبود

االقتصاد العاـ

ليلى بنت ػتمد بن ناصر اليمٍت

االقتصاد العاـ

هنالء بنت علي بن ناصر اضتصناف

االقتصاد العاـ

هنيل بنت ناصر بن سعيد اؿ ذيب القحطاٍل

االقتصاد العاـ

نوره بنت عبد اهلل بن ػتمد الشغاثره آؿ صقر

االقتصاد العاـ

ىناء بنت سعد بن عبداهلل القرٍل

االقتصاد العاـ

ىيفاء بنت علي بن ػتمد اظتقبل

االقتصاد العاـ

كجداف بنت عبدالرزتن بن ػتمد الشهراٍل

االقتصاد العاـ

كعد بنت عبدالعزيز بن براىيم اظتشهدم

االقتصاد العاـ

كالء بنت راشد بن غياض الغياض

االقتصاد العاـ

اركل بنت عبداهلل بن سليماف الدكيش

اظتالية العاـ

افراح سامل ناصر بن شتيدع

اظتالية العاـ

إيالؼ رزين عبداهلل بلخَت

اظتالية العاـ

أشواؽ بنت عبدالرزتن بن صاٌف العبيالف

اظتالية العاـ

رتانو بنت ازتد بن عبدالرزتن العبد العايل

اظتالية العاـ

حصو بنت صاٌف بن يوسف بن سنبل

اظتالية العاـ

دعد بنت عبداهلل بن ػتمد الضيداف

اظتالية العاـ

رزاف بنت ابراىيم بن ػتمد اضتماد

اظتالية العاـ
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م

االسم

التخصص

ركاىب بنت فهد بن عبد اهلل الزمامي

اظتالية العاـ

رَل بنت سليماف بن ازتد سليماف

اظتالية العاـ

رَل بنت صالح بن عمر السدحاف

اظتالية العاـ

رنتا بنت فهد بن مشارم عبداحملسن اؿ سعود

اظتالية العاـ

رنتو بنت ػتمد بن عبدالرزتن الغنيم

اظتالية العاـ

سارة بنت سعود بن ناصر السيارم

اظتالية العاـ

ساره بنت سليماف بن زتاد البلوم

اظتالية العاـ

ساره بنت ػتمد بن عبدالرزتن الفاخرم

اظتالية العاـ

ساره بنت مهدم بن عايض اضتميداٍل القحطاٍل

اظتالية العاـ

شتيو بنت فهد بن ػتمد القعود

اظتالية العاـ

شهد بنت فهد بن راشد اظتدىش

اظتالية العاـ

شوؽ بنت ابراىيم بن زتود الطامي

اظتالية العاـ

شيهانو بنت رشيد بن زتد السدراٍل

اظتالية العاـ

عفاؼ بنت ابراىيم بن صاٌف الغنيم

اظتالية العاـ

غدير بنت ماطر بن مطلق العصيمي العتييب

اظتالية العاـ

غدير بنت موسى بن علي العليوم

اظتالية العاـ

لطيفو بنت ػتمد بن زتد الوتيد

اظتالية العاـ

ظتياء بنت رتاؿ بن عبدالرزتن بن ريس

اظتالية العاـ

لينا بنت عبدالرزتن بن ػتمد النمر

اظتالية العاـ

مرَل بنت عايض بن ػتماس العصيمي العتييب

اظتالية العاـ
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م

االسم

التخصص

منَته بنت فهد بن ػتمد السبيعي

اظتالية العاـ

مها بنت كفاح بن ػتمد اطتميس

اظتالية العاـ

ؾتالء بنت ابراىيم بن عبدالرزتن الركاؼ

اظتالية العاـ

نور بنت خالد بن أزتد باطتَت

اظتالية العاـ

نوره بنت سعود بن ابراىيم الثنياف

اظتالية العاـ

ىاجر بنت عبدالرزتن بن مبارؾ اؿ عصفور

اظتالية العاـ

ىديل بنت سعيد بن فالح اضتراملة

اظتالية العاـ

ىيا بنت أزتد بن عبداهلل اطتضَتم

اظتالية العاـ
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م

التخصص

االسم
مي بنت عبدالرزتن بن سعد السراء

تربية فنية

ابتساـ بنت حجي بن دكساف السويدم الشمرم

تربية فنية

اثَت بنت فهد بن ازتد خنفور

تربية فنية

أركل بنت صاٌف بن سامل الشركم الوادعي

تربية فنية

العنود بنت ػتمد بن عبدالعزيز آؿ يوسف

تربية فنية

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد العريفي

تربية فنية

سلوم بنت سعيد بن حسُت اظتزارقو الشهراٍل

تربية فنية

شهد بنت خالد بن ػتمد العصيمي

تربية فنية

فاطمو بنت سفر بن حسُت اؿ طلحاف القحطاٍل

تربية فنية

ظتياء بنت عبداهلل بن ناصر العبداهلل

تربية فنية

مراـ بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الفاٌف

تربية فنية

مشاعل بنت حسن بن علي الثويعي الفيفي

تربية فنية

معاد بنت ػتمد بن عتيق العتيق الدكسرم

تربية فنية

منَته بنت سعد بن ػتمد آؿ عثماف

تربية فنية

مها بنت زتد بن عبداهلل اؿ عشيواف

تربية فنية

16

مها بنت فاٌف بن سلطاف اظتطَتم

تربية فنية

17

موضي بنت ػتمد بن عبدالعزيز البدنو

تربية فنية

ؾتود بنت ػتمد بن سعد العبديل اظتالكي

تربية فنية

نوره بنت خالد بن زتد اظتنيف

تربية فنية

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد السلوـ

تربية فنية

18
19
20
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م
21
22
23

التخصص

االسم
نوؼ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اعتليل

تربية فنية

ىيا بنت سيف بن علي اعتزاع

تربية فنية

ىيفاء بنت عبداهلل بن ابراىيم اظتشارم التميمي

تربية فنية

اشتاء بنت خالد بن شطي السبيعي العنزم

دراسات اسالمية  -عقيدة

زىاء بنت مزيد بن زتداف العتييب

دراسات اسالمية  -عقيدة

ىديل بنت خالد بن عبدالعزيز النمر

دراسات اسالمية  -عقيدة

ىيا بنت رشيد بن متعب العزيزم اظتطَتم

دراسات اسالمية  -عقيدة

اعتنوؼ بنت موسى بن ػتمد اظتويس

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

هتاٍل عبداهلل ػتمد حسُت

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

جواىر بنت سعيد بن حسُت الوادعي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

حصو بنت عمر بن ازتد ناصر الغنيم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ركايب بنت عبدالرزتن بن ػتمد السويل

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

شتية بنت رتاؿ بن ػتمد اعتنيدم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

شتية بنت علي بن موسى الزىراٍل

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

عهود بنت عيسى بن ػتمد العبديل اظتالكي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

لبٌت بنت صايف بن صاٌف اؿ بطيح الشمراٍل

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مركة بنت ابراىيم بن عبداهلل العيد

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

نوره بنت علي بن ػتمد آؿ زاىر الشهرم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

نوره بنت فهد بن ابراىيم العباس

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

نوؼ بنت عبدالعزيز بن سعد العريفي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو
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م

التخصص

االسم
نوؼ بنت فهد بن صاٌف اصتوياف

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ىيلو بنت سعد بن عبداهلل العصيمي العتييب

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

كفاء بنت نياؼ بن سليماف العتييب

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ابرار بنت عبداهلل بن ػتمد بن عونتر

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

اركل بنت ابرىيم بن سعد الدريس

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

جواىر بنت ناصر بن مناحي اطتنفرم القحطاٍل

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

دالؿ بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن العوشن

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

تغريد بنت ازتد بن ػتمد آؿ بيهاف القحطاٍل

تدريس علم النفس

جواىر بنت سليماف بن ثنياف اؿ ثنياف

تدريس علم النفس

جواىر بنت عبدالرزتن بن ػتمد الشثرم

تدريس علم النفس

االء بنت عيسى بن عبداهلل بن عويس

أخصائي نفسي

العنود بنت فاٌف بن ماجد بن درعاف

أخصائي نفسي

اماٍل بنت ذعار بن صليب الشمرم

أخصائي نفسي

دالؿ بنت سعود بن خليف العنزم

أخصائي نفسي

ركاف بنت حامد بن ػتمد شهاب

أخصائي نفسي

ركاف بنت عبدالرزتن بن ابراىيم اصتبَتم

أخصائي نفسي

زىراء بنت ػتمد بن ازتد ابوىادم

أخصائي نفسي

سحر بنت ازتد بن عبداهلل الرشودم

أخصائي نفسي

سلطانو بنت علي بن سليماف العتييب

أخصائي نفسي

شذا بنت عبدالعزيز بن راشد الزير

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
شهد بنت عبدالرزتن بن ابراىيم اصتريوم

أخصائي نفسي

عهد بنت عبدالعزيز بن ػتمد العثماف

أخصائي نفسي

عهود بنت سليماف بن حسن الشاكم

أخصائي نفسي

فاطمو بنت حسُت بن علي العطاس

أخصائي نفسي

فتوف بنت ناصر بن عبدالرزتن الشعيل

أخصائي نفسي

ظتى بنت تركي بن عبداحملسن الفرـ

أخصائي نفسي

ظتياء بنت عبدالعزيز بن ػتمد اضتماد

أخصائي نفسي

ليلى بنت شايش بن ػتمد العتييب

أخصائي نفسي

مراـ بنت ػتمد بن يوسف اضتميد

أخصائي نفسي

مالؾ بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز رشيد

أخصائي نفسي

ىديل بنت بندر بن عبداهلل ابراىيم

أخصائي نفسي

ىنادم بنت ػتمد بن ابراىيم الربيدم

أخصائي نفسي

ىند بنت ػتمد بن عوض اضتريب

أخصائي نفسي

اثَت ازتد سامل بازتيش

أخصائي نفسي

اريج بنت موسى بن سعد اضتميد

أخصائي نفسي

افناف بنت ػتمد بن عبداهلل السعدكف

أخصائي نفسي

البندرم بنت سويلم بن ػتمد العلواف

أخصائي نفسي

اصتوىره بنت خالد بن عبداهلل الرباىيم

أخصائي نفسي

العنود بنت زتيدم بن ػتمد اعتراكم اظتالكي

أخصائي نفسي

العنود بنت ناصر بن ػتمد الثاقب

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
اغتاد بنت عبدالرزتن بن ػتمد لتِت الذركم

أخصائي نفسي

امَته بنت عثماف بن الحق اؿ بناف الزىراٍل

أخصائي نفسي

ايثار بنت ازتد بن عوضو القرشي الزىراٍل

أخصائي نفسي

بدريو بنت بدر بن شيهاف الذيايب

أخصائي نفسي

حناف بنت شاماف بن غثيث الثابيت الشمرم

أخصائي نفسي

دنا بنت فيصل بن صاٌف خنيزاف

أخصائي نفسي

ساره بنت عبداهلل بن دتيم آؿ حسُت

أخصائي نفسي

ساره بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السرييب

أخصائي نفسي

ساره بنت ػتمد بن رشيد بن قعود

أخصائي نفسي

شتيو بنت سعد بن عبداهلل بن غاىل

أخصائي نفسي

شهد بنت زتد بن ػتمد اطتثالف

أخصائي نفسي

ضحى علي جعفر االزتدم

أخصائي نفسي

علياء بنت فيصل بن ابراىيم العيسى

أخصائي نفسي

غاده بنت علي بن عبداهلل الفركتي

أخصائي نفسي

غيداء بنت ابراىيم بن سعود الصوييت التميمي

أخصائي نفسي

فاطمو بنت مربكؾ بن ازتد مشاجي

أخصائي نفسي

مٌت بنت سليماف بن حسن الفيفي

أخصائي نفسي

منَته بنت ػتمد بن سعد ػتبوب

أخصائي نفسي

مها بنت عواد بن عيد السهلي اضتريب

أخصائي نفسي

ميعاد بنت تركي بن زتود النفيعي

أخصائي نفسي
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االسم
نواؿ بنت فواز بن زتيدم الركقي العتييب

أخصائي نفسي

نوره بنت زتداف بن عبدالعزيز اؿ نزىاف

أخصائي نفسي

نوره بنت ػتمد بن دايل آؿ دايل العمرم

أخصائي نفسي

نوؼ بنت عبداهلل بن بركات باكزير

أخصائي نفسي

نوؼ بنت ىزاع بن غازم الشاطرم اظتطَتم

أخصائي نفسي

ىيفاء بنت راشد بن سلطاف العبيد

أخصائي نفسي

كدياف بنت عبدالرزتن بن ػتمد قاسم

أخصائي نفسي

ياشتُت بنت قشيم بن ناصر اؿ كَتعاف القحطاٍل

أخصائي نفسي

اصتوىره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن القريشي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مشاء بنت ػتمد بن زتد اضتبيشي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ظتياء بنت ابراىيم بن ػتمد القاسم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مالؾ بنت ػتمد بن سليماف اصتماز

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مها بنت خالد بن عبداهلل التوكترم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مها بنت عنًت بن عبدالرزتن العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت ػتسن بن ػتمد اصتريس

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت ناصر بن ػتمد الدكسرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىديل بنت صاٌف بن ػتمد الصغَت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ابتساـ عبدالرزاؽ عياط اصتبَتم العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ابتهاج بنت يوسف بن عبدالعزيز الدكيش

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

| 252

خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الرتتيح

م

التخصص

االسم
اشتاء بنت سامل بن فايز العمَتم الشهرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اشتاء بنت سعود بن ػتمد الشبانات

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اسيل ػتمد حسن فرعوف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

أفناف بنت علي بن عبداهلل بن خريف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اصتوىرة بنت عبد الرزتن بن بكر البكر

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

الدانو بنت عبدالعزيز بن دخيل اصتديد

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اعتنوؼ بنت ناصر بن ابراىيم الزكرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بشاير بنت خالد بن بندر الدلبحي العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بشاير بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اظتناع

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بشاير بنت عويض بن عايش الظويفرم اظتطَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بياف بنت شايع بن عبداهلل الشايع

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

جواىر بنت زتد بن ػتمد الفايز

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

حناف بنت ػتمد بن حسُت خرباٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

دانيو بنت أزتد بن سليماف اضتبيب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رحاب بنت عبدالعزيز بن عبداهلل آؿ حسُت التميمي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رغد بنت ابرىيم بن سليماف الوابل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رنا بنت زتد بن شايف زتد الشدادم اضتارثي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رَل بنت عبدالرزتن بن فهد اطتزعل العصيمي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ساره بنت عبداهلل بن راشد اظتعدم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اضتزنتي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية
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االسم
سحر بنت رجس بن زنعاؼ العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سدَل بنت ازتد بن سليماف اضتبيب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سعاد ازتد عوض اظتعارم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سعاد بنت زتزه بن حسن ػتمدطراش عسَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

شهد بنت زتاد بن ػتمد السند

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

شيخو بنت سعيد بن عباس النفيعي العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

غاده بنت ىدياف بن ناصر اعتدياف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

فاطمو بنت ازتد بن علي حكمي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

فاطمو بنت عبداهلل بن سامل اعتيشو

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

فوزيو بنت عبد اهلل بن صاٌف أبا حسُت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

لطيفو بنت سعد بن عبداهلل الكثَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

لطيفو بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اضتميضي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

لطيفو بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اؿ عبدالعزيز

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ليلى بنت منصور بن عبداهلل اضتصيٍت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مشاعل بنت عبداهلل بن ػتمد اظتنصور

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مناؿ بنت حوراف بن عبداهلل السبيعي العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مناؿ بنت مساعد بن عبدالرزتن الفارس

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

منَته بنت متعب بن رفاعي الصهييب اظتطَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مَتاؿ بنت سعد بن عبداهلل السيارم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ؾتالء بنت ػتمد بن عبداهلل فواز اظتسعد

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية
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االسم
هنى بنت ناصر بن زتود النافع

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت سعيد بن خلف راشد السعدم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوؼ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل القريشي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىاجر بنت عبداهلل بن عبداحملسن الفليج

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىيا بنت خالد بن ػتمد العثماف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىياء بنت عبداهلل بن ناصر الشهيل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىياء بنت معدم بن شرثاف القرقاح القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

كضحى بنت مرزكؽ بن ىوصاف الشلوم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

كالء بنت خالد بن عايض الشيباٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اركل بنت سعد بن عبداهلل الدكسرم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ابتساـ بنت ناصر بن سليماف بالعبيد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

أثَت بنت عبد اهلل بن سليماف اضتميد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

أنفاؿ بنت خالد بن عبدالعزيز اضتمود

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

انتاف خلف رافع الفدعاٍل العنزم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

بسمة بنت ابراىيم بن ػتمد الفهيد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

جواىر بنت علي بن عبد العزيز شاماف

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

حصو بنت عبدالرزتن بن بن عبداهلل الفواز

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

حصو بنت عبداهلل بن سليماف اضتماد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

دانو بنت مفرع بن عشق القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

دانية بنت سعود بن سامل اظتقبل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية
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االسم
رزاف بنت منصور بن ناصر اظتخلفي اضتريب

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ركاف بنت عثماف بن ػتمد الدخيل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ركاف بنت فهد بن عبداهلل السهلي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

رَل بنت ابراىيم بن ػتمد الفهيد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

رَل بنت عبداهلل بن سلوـ الفضل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ساره بنت ػتمد بن عبدالرزتن مراد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ساميو بنت مسلط بن قطيم اظتطَتم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

سحر بنت علي بن حامد احملياٍل اعتذيل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

شذل بنت إحساف بن أزتد عرنوس

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

طرفو بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السدر

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

عبَت بنت عبدالرزتن بن ػتمد اعتونتل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

علويو بنت جعفر بن علي الساده

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

فاتن بنت ىاٍل بن رتيل الضاٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

فاطمو بنت عبدالكرَل بن ػتمد اعتميلي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ظتياء بنت إبراىيم بن زتد اظتاجد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

لولوه بنت عبيد بن عمر العنزم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ماجدة بنت ىالؿ بن ػتمد الزىراٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مالؾ بنت تركي بن عبداهلل الراشد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مٌت بنت مهدم بن معيض اؿ سلطاف

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

منَته بنت سعد بن ػتمد السريع

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية
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االسم
نادية بنت ػتمد بن رافع الشربمي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ناديو بنت لتِت بن سعيد األزترم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

نوره بنت سلطاف بن مناحي العتييب

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

امنو بنت ىادم بن حسُت دغريرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رحاب بنت عبداهلل بن فهد الشمرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ابتساـ بنت سعود بن علي العلوم اضتريب

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

اثَت بنت حسن بن زيد اؿ فراج السبيعي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رىب بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اظتهنا

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رنتو بنت عبداهلل بن حسن بن سعيد

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ساره بنت ناصر بن عبداهلل الشاماف السبيعي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

شادف بنت عمر بن عبداهلل الراشد

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

شهد بنت بندربن بن فهدالرمايل الشمرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

عائشو بنت صاٌف بن فاضل اؿ ػتاسب العمرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

فاديو بنت سليماف بن ػتمد اظتوسى

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ظتيس بنت سليماف بن علي اضتوشاف

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

مشاعل بنت ختيم بن عياضو اظتستورم السلمي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نوؼ بنت خالد بن علي اظتوسى

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ىيلو بنت سليماف بن عبيد اضتصاف

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

كالء بنت سعد بن زيد اعتزاع

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

اماٍل بنت عبداهلل بن علي عايض

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم
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بشرل بنت فهد بن عثماف العمر

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ساره بنت فهد بن زتد العسكر

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

شتيو بنت ازتد بن ػتمد البحَتم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

عبَت بنت صاٌف بن زتد العزاز

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

عبَت بنت ػتمد بن خليف الفدعاٍل العنزم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

عهود بنت سعد بن حامد بن حياف

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

فاتن بنت عبداهلل بن فهد اضتميد

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

فاطمو بنت حسُت بن علي الطرابلسي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

مراـ بنت ازتد بن عمر با عبداهلل

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

هنى بنت عمر بن ػتمد الراجح العنقرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن آؿ عبدالكرَل

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىند بنت سعيد بن ػتمد الشهرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىيفاء بنت عبداعتادم بن ػتمد الشليخي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ركاف بنت خالد بن مرزكؽ العتييب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

أثَت بنت ازتد بن مشرؼ الغامدم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

العنود بنت سعد بن سليماف الشويعر

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

اماٍل بنت منصور بن كصل اضتريب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

أغتاد بنت عيد بن عمر العصيمي العتييب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

انفاؿ بنت عثماف بن عبداهلل العتيق

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

ساره بنت خالد بن عبدالرزتن اظتبَتيك

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد
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م

التخصص

االسم
مراـ بنت عوضو بن عبداهلل اضتريب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مها بنت سعد بن منصور اصتهضمي الشهرم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مها بنت شقَت بن ضيف اهلل اضتريب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد
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كلية التربية
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
العنود بنت عبداحملسن بن أزتد علي الورايف

تربية فنية

انتاف بنت خالد بن عبد العزيز اظترشد

تربية فنية

أركل بنت ػتمد بن جركاف القرٍل

تربية فنية

أماٍل بنت راشد بن ػتمد اعتزاٍل

تربية فنية

ركاف بنت فهد بن فاٌف العماٍل

تربية فنية

ساره بنت صالح بن عيسى الشثرم

تربية فنية

عفاؼ بنت عبد الرزتن بن صاٌف اصتوياف

تربية فنية

غدكف بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الشثرم

تربية فنية

مناؿ بنت بدر بن عبيد البديوم

تربية فنية

نوره بنت عبدالرزتن بن عبداهلل النامي

تربية فنية

نوؼ بنت ػتمد بن عبداهلل الصاٌف

تربية فنية

شتيو بنت عبدالرزتن بن مسيعيد الغوينم

دراسات اسالمية  -عقيدة

عبَت بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الزىراٍل

دراسات اسالمية  -عقيدة

فاطمة بنت زتزة بن صاٌف اطتَتم

دراسات اسالمية  -عقيدة

مي بنت عبداهلل بن سعد الزيد

دراسات اسالمية  -عقيدة

ؾتاه بنت ازتد بن علي دراج

دراسات اسالمية  -عقيدة

ؾتود بنت فهمي بن مكي فالوده

دراسات اسالمية  -عقيدة

االء علي اشتاعيل النهارم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

امواج بنت سعيد بن عبداعتادم القحطاٍل

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

أمَته بنت سالمو بن خلف الفايدم الشمرم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو
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م

التخصص

االسم
بدكر بنت علوش بن صوار السهلي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

تغريد بنت عبداهلل بن سيف النواش السهلي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

هتاٍل بنت ػتمد بن علي الغدير

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ركل بنت ملوح بن ػتمد حويس القحطاٍل

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

رَل بنت منيف بن عاتق الشيباٍل العتييب

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

عبَت بنت نافل بن نايف خنيصر

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

عهود بنت عبداهلل بن سعد اظتواش

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مرَل بنت عبداهلل بن مبارؾ الركيغ

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مناؿ بنت تركي بن مقعد الدماسي العتييب

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

منَته بنت فهد بن عبدالعزيز الشكره الدكسرم

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

مي بنت صاٌف بن عبدالرزتن الشايقي

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

ؾتود بنت عمر بن علي العامر

دراسات اسالمية  -فقو كأصولو

اثَت بنت عبدالرزتن بن مبارؾ الدعيلج

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

اسيل بنت رشيد بن ػتمد الرشيد

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

العنود بنت سعد بن سلطاف الكثَتم

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

اعتنوؼ بنت زتد بن عبداهلل اصتربين

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

أثَت بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتقباٍل

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

بثينو بنت سعد بن ػتمد اضتميدم

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

رنا بنت ػتمد بن عبداهلل السليماف

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

ركاف بنت منصور بن غازم اظتخلفي اضتريب

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث
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م

التخصص

االسم
ساره بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الربيعو

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

عبَت بنت أزتد بن سليماف الدامغ

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

عبَت بنت مناجاء بن غائب الغبيوم العتييب

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

غاده بنت عبداهلل بن يوسف السلوـ

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

مرَل بنت نايف بن عبدالرزتن النومسي

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

هناؿ بنت سليماف بن ػتمد الشربمي

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

نوره بنت صاٌف بن ناصر العوىلي

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

نوؼ بنت ػتمد بن عبدالعزيز بن ابراىيم الربيدم

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

ىيال بنت ػتمد بن جويعد الدامر العجمي

دراسات اسالمية  -تفسَت كحديث

ابتساـ مهيوب كامل ازتد

دراسات قرآنية

رقيو بنت عبدالعزيز بن سريع ابراىيم السريع

دراسات قرآنية

ركاف بنت سعيد بن ػتمد آؿ بقيو

دراسات قرآنية

عبَت بنت ازتد بن علي اظتالكي

دراسات قرآنية

فايزه بنت حسن بن أزتد العمرم الفيفي

دراسات قرآنية

مٌت بنت عبدالكرَل بن ابراىيم العامر

دراسات قرآنية

ىيفاء بنت خالد بن سعد اضتسن

دراسات قرآنية

كفاء بنت سعدبن بن سعيد اؿ منصور القحطاٍل

دراسات قرآنية

ابتهاؿ بنت خالد بن حسن اصتريسي

أخصائي نفسي

احالـ بنت عبداهلل بن ػتمد اظتزيعل

أخصائي نفسي

اشتاء بنت فيصل بن زتد القعيد

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
افناف بنت أزتد بن ضولتي الضولتي

أخصائي نفسي

افناف بنت حسن بن ػتمد رشيدم

أخصائي نفسي

افناف بنت سعد بن ػتمد العبيلي

أخصائي نفسي

افناف بنت عبداهلل بن عبدالكرَل اعتونتل

أخصائي نفسي

اصتوىره بنت عبدالعزيز بن سعد التمامي

أخصائي نفسي

اصتوىره بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتهناء

أخصائي نفسي

العنود بنت فواز بن عماش اصتبعاء الدكيش

أخصائي نفسي

امل بنت سعد بن عبدالعزيز السامل

أخصائي نفسي

امَته بنت ناصر بن ػتمد غتممي

أخصائي نفسي

انفاؿ بنت عبدالرزتن بن ػتمد  .الفايز

أخصائي نفسي

انتاف بنت منصور بن كىق السهلى

أخصائي نفسي

أغتاد بنت عبداللػو بن عبدالرزتن أبودجُت

أخصائي نفسي

أغتاد بنت عتيق بن ػتمد بن عتيق

أخصائي نفسي

أنفاؿ بنت عامر بن سعد الصويغ

أخصائي نفسي

آيات بنت عيسى بن علي الرشيد

أخصائي نفسي

باشتو بنت ػتمد بن عامر العامر

أخصائي نفسي

بتوؿ بنت حلواف بن عبدالعزيز اضتلواف

أخصائي نفسي

بسمو بنت شايف بن هبيشاف القريشي السبيعي

أخصائي نفسي

بناف بنت علي بن حسن العريٍت

أخصائي نفسي

دتاٍل بنت ػتمد بن سعيد اؿ عازب القحطاٍل

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
هتاٍل بنت ػتمد بن فنيس الزرعة القحطاٍل

أخصائي نفسي

رتيلة بنت حامد بن ػتمد شهاب

أخصائي نفسي

زتيده بنت حجي بن رحياف السبيعي العنزم

أخصائي نفسي

حناف بنت علي بن ػتمد درييب

أخصائي نفسي

حياه عطية مساعد العنزم

أخصائي نفسي

دالؿ بنت ابراىيم بن عبداهلل بن ربيع

أخصائي نفسي

رانيا بنت ماجد بن عبداهلل مدشل

أخصائي نفسي

رحاب بنت فاٌف بن علي اصتبور السبيعي

أخصائي نفسي

رغد بنت ػتمد بن عبداهلل العبدالكرَل

أخصائي نفسي

رنا بنت عبدالعزيز بن ػتمد اضتمود

أخصائي نفسي

رندا بنت حسن بن ػتمد العالكل

أخصائي نفسي

رىف بنت فهد بن ػتمد سعود

أخصائي نفسي

رَل بنت مبارؾ بن فهد القحطاٍل

أخصائي نفسي

سارة بنت بندر بن عبداهلل اؿ سعود

أخصائي نفسي

ساره بنت ازتد بن عبدالكرَل صاٌف السلمي

أخصائي نفسي

ساره بنت سعد بن عبدالعزيز اظتقبل

أخصائي نفسي

ساره بنت علي بن مصلح اؿ حسن القرٍل

أخصائي نفسي

ساره بنت فالح بن غتدؿ العتييب

أخصائي نفسي

ساره بنت فهد بن عبداهلل الغاًل

أخصائي نفسي

سلسبيل بنت نبيل بن حسُت قاضي

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
شركؽ بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الصانع

أخصائي نفسي

شيما بنت عبدالرزتن بن ػتمد العريفي

أخصائي نفسي

صفيو بنت زتد بن صاٌف الرميح

أخصائي نفسي

عبَت بنت فهد بن طرفاء السبيعي العنزم

أخصائي نفسي

عبَت بنت مهدم بن علياف الدملوكي السلمي

أخصائي نفسي

غدير بنت رتعاف بن ػتمد الزىراٍل

أخصائي نفسي

غزيل بنت عبدالرزتن بن زتد الدكسرم

أخصائي نفسي

غيداء بنت ػتمد بن صاٌف السديرم

أخصائي نفسي

فاطمو بنت ػتمد بن صاٌف اصتلهمي

أخصائي نفسي

ظتاء بنت عوض بن ضوام العتييب

أخصائي نفسي

لولوه بنت عبداهلل بن عبدالعزيز السليم

أخصائي نفسي

ليلى بنت شايش بن ػتمد العتييب

أخصائي نفسي

مراـ بنت ػتمد بن عايد العصيمي

أخصائي نفسي

مشاعل بنت سامي بن عبدالرزتن الًتكي

أخصائي نفسي

مشاعل بنت سعد بن ابراىيم الداكد

أخصائي نفسي

مشاعل بنت سعد بن سعود جليغم

أخصائي نفسي

مالؾ بنت ابراىيم بن عبد العزيز القريشي

أخصائي نفسي

منار بنت ػتمد بن صنيتاف العمرم اضتريب

أخصائي نفسي

منار بنت ػتمد بن عبدالرزتن اظتغريب

أخصائي نفسي

مٌت بنت سعيد بن ازتد علي الدىيسي اظتالكي

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
منَته بنت عبداهلل بن سعد اصتابر

أخصائي نفسي

مها بنت فهد بن راشد اظتسعود

أخصائي نفسي

ميسوف بنت عبدالعزيز بن عثماف الطخيس

أخصائي نفسي

ميعاد بنت عبدالرزتن بن سعيد الغرايب القحطاٍل

أخصائي نفسي

ندل بنت صاٌف بن ابراىيم اطتضَت

أخصائي نفسي

نوره بنت راشد بن علي السبيعي

أخصائي نفسي

نوره بنت شبيب بن ازتد العصيمي

أخصائي نفسي

نوره بنت عبداهلل بن علي النويشر

أخصائي نفسي

نوره بنت فهد بن أزتد الشايع

أخصائي نفسي

نوره بنت فهد بن فهيد اطتنفرم القحطاٍل

أخصائي نفسي

نوؼ بنت ازتد بن فايع عسَتم

أخصائي نفسي

ىجَت بنت حسن بن ابراىيم سعدم البيشي

أخصائي نفسي

ىند بنت عوض بن منصور اصتعيد

أخصائي نفسي

ىيفاء بنت علي بن عبدالرزتن الدبيس

أخصائي نفسي

ىيفاء بنت فهد بن زتود العذؿ

أخصائي نفسي

ىيفاء بنت ػتمد بن سفر آؿ عياش

أخصائي نفسي

ىيلو بنت زتاد بن معجب الدكسرم

أخصائي نفسي

ىيلو بنت يوسف بن زيد الرعوجي

أخصائي نفسي

كجداف بنت شاكر بن خزَل الشهرم

أخصائي نفسي

كجداف بنت فهد بن ػتمد اللونتي

أخصائي نفسي
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م

التخصص

االسم
كعد بنت ػتمد بن عبد الرزتن بن زتد اظتفدل

أخصائي نفسي

خلود بنت عبداهلل بن زتد بن مقبل

تدريس علم النفس

مناؿ بنت خالد بن دعيلج الغباشُت الدكسرم

تدريس علم النفس

ابتساـ بنت سليماف بن مرجي اظتركاٍل اضتريب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اركل بنت خالد بن عبدالعزيز بن نفجاف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اصتوىره بنت ػتمد بن عبدالعزيز بن ثاقب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اعتنوؼ بنت سعد بن عبداهلل اظتهياف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اعتنوؼ بنت سعود بن عبدالعزيز اظتطوع

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

اماٍل بنت سعود بن ػتمد الودعاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ايالؼ بنت تركي بن بداح الشهراٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

آماؿ أزتد ستيس عمر

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بثينو بنت عبد اهلل بن علي آؿ جالب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بدكر بنت خالد بن عبداهلل اظتسفر

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بدكر بنت عبداهلل بن زيد راشد اظتسلم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بسمو بنت عبدالناصر بن منصور سحلي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بشاير بنت خليفة بن ابراىيم اضتسُت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

بشرل بنت ازتد بن ٓتيت الزىراٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

جوىره بنت عبيد بن عباد العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

حصو بنت مقرف بن ػتمد اظتقرف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

حناف بنت عمراف بن علي العمراف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

| 268

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الرتتيح

م

التخصص

االسم
حنُت بنت ناصر بن عبداهلل ػتمد اضتميدم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

خدكتة بنت ابراىيم بن عبداهلل اظتشحن

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

خلود بنت سعيد بن عبداعتادم الدعجاٍل العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

دنتو بنت يوسف بن عبدالرزتن القاضي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ذكرل بنت سعيد بن سعد آؿ دكسرم عسَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رنا بنت ابراىيم بن سليم اللحاـ

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رنا بنت ػتمد بن عبداهلل العقيل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رند بنت سليماف بن عبدالعزيز الصقر

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ركايب بنت ػتمد بن ضولتي الضولتي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ركاف بنت فهد بن عويد القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رؤل بنت صاٌف بن عبداهلل القصَت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رَل بنت غازم بن ضيف اهلل الركيس العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

رنتا بنت خالد بن ازتد اليحيا

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سارة بنت صاٌف بن سليماف اطتليفو

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سارة بنت ػتمد بن عبدالرزتن الدخيل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ساره بنت صاٌف بن عبدالعزيز اطتلف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد الفليج

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

سحر بنت ػتمد بن عبد العزيز اضتسيٍت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

عواطف بنت ابراىيم بن عبداهلل اليحِت

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

غادة بنت عبدالرزتن بن عمر السنيدم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية
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م

التخصص

االسم
غدير بنت زتد بن عبداهلل الطاساف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

غدير بنت سليماف بن ػتمد اجمللي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

فاطمة بنت غازم بن سعد الدكسرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

فاطمو بنت علي بن أزتد ضيف اهلل الغامدم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ظتا بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اظتهوس

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مثايل بنت حسُت بن رتعاف اؿ عادم القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مراـ بنت ابرىيم بن ػتمد اللهيب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مراـ بنت سامل بن جلهم اؿ اضتمرم القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مراـ بنت ػتمد بن زتود طالع العضيلو اظتطَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مرَل بنت ػتمد بن صاٌف اؿ مداكم القرٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مشاعل بنت سعد بن غالب اضتارثي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مشاعل بنت عواض بن عايض النفيعي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مشاعل بنت مشعاف بن ػتمد الدكسرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مالؾ بنت قليل بن زائد الشدادم اضتارثي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مالؾ بنت ناصر بن ػتمد اضتمايل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مناؿ بنت عوكتاف بن ذياب السبيعي العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مناؿ بنت معيض بن ػتمد مقعد الراجحي البقمي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مناؿ بنت ناصر بن سعد الكثَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

منَته بنت خالد بن ػتمد الفهيد

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

منَته بنت طارؽ بن فهد اضتيزاف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية
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م

التخصص

االسم
مها بنت حامد بن سعيد اؿ قنفذ القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مهره بنت ػتمد بن مسفر الشمراٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

مودة بنت عبداهلل بن علي البشَتم الزىراٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

موضي بنت عبدالعزيز بن صاٌف بن رشود

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ؾتود بنت فايز بن سعد اؿ مسهل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نفال بنت راشد بن ػتمد النصيف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

هنى بنت ابراىيم بن عبدالعزيز العلي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نواؿ عناد سامل العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره مضحي ىالؿ السبيعي العنزم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت سعد بن عبداهلل السبيعي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت عبداللػو بن عبدالعزيز اجمللي

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت علي بن عبداهلل بن خريف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل بن معمر

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوره بنت منصور بن صاٌف الزياد

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوؼ بنت علي بن سويلم القحطاٍل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

نوؼ بنت مشارم بن عبدالرزتن بن جويعد

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىديل بنت بنيدر بن منيف فاطم اظتيزاٍل اظتطَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىند بنت ذكراهلل بن علي الذكراهلل

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىند بنت مساعد بن جديد العتييب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىياء بنت ناصر بن عبداحملسن اظتبدؿ

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية
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م

التخصص

االسم
ىيفاء بنت سعد بن علي آؿ يوسف االزترم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ىيفاء بنت فهد بن ػتمد اطتثراف

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

كعد بنت عبد الرزتن بن ػتمد الشهرم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

كفاء بنت مشاع بن عايض الغيداٍل اضتريب

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

ياشتُت بنت مقبل بن ػترب العضيلو اظتطَتم

تعليم ماقبل اظترحلة االبتدائية

احالـ بنت سلطاف بن عبدالرزتن اصتحيديل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

اشتاء بنت عبيد بن بركو العلوم اضتريب

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

افناف بنت عبدالعزيز بن سعود اجمليش

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

العنود بنت اضتسن بن علي العمرم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

اعتاـ بنت ػتمد بن عيد اطتميس الدكسرم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

امل بنت عبدالرزاؽ بن ػتمد النصَتم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

حصو بنت سند بن مبارؾ العاطفي القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

دالؿ بنت جاسم بن ػتمد الدىلوس

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

رزاف بنت عبدالرزتن بن زتد العماٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

رغد بنت علي بن ػتمد آؿ سلماف الشهرم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

رَل بنت عواض بن فاٌف الشلوم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الطيار

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

سرباء بنت مشبب بن ازتد االزترم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

سهاـ بنت مسلط بن قطيم الشطيطي اظتطَتم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

شركؽ بنت عطيو بن لتي الزىراٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية
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م

التخصص

االسم
شركؽ بنت مهدم بن علي عسَتم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

شهاد بنت زتود بن صنيدح النفيعي العتييب

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

شهد بنت ػتمد بن اضتميدم الدقتشي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

عنود بنت عيسى بن لتي مباركي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

غيداء بنت عبدالعزيز بن سعد البواردم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

فاطمو بنت منصور بن عبدالرزتن آؿ منصور

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ليلى بنت ػتمد بن مشعل البقمي

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مراـ بنت حبيب بن ازتد البالدم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مركه بنت عبداهلل بن عقيل بن داكد

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مشاعل بنت ناصر بن عبداهلل الغنيم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مالؾ بنت ػتمد بن صاٌف العقيل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

منَته بنت حسوف بن عبداهلل اضتسوف

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

مي بنت ناصر بن مذخر الناصر

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ندل بنت سعد بن ػتمد القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ىديل بنت ػتمد بن عبداهلل بن عسكر

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

ىياء بنت عبدالرزتن بن سليماف الكثَتم

الًتبية اطتاصة  -االعاقة السمعية

العنود بنت سامل بن عايض الركمي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

اعتاـ بنت عبداهلل بن ظافر الشهرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

امل بنت عبدالعزيز بن عساؼ اعتميش الغامدم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

إيالؼ بنت عبداهلل بن إبراىيم الرشود

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي
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م

التخصص

االسم
أمَتة بنت سامل بن عايض الركمي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

بدريو بنت ناصر بن شباب اضتمايل القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

بشرم بنت علي بن عبده مشهور زتدم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

بياف بنت عبدالعزيز بن زبار اظترشدم العتييب

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رىب بنت عبدالعزيز بن حبيب آؿ فهيد

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

رغد بنت ػتمد بن ازتد اضتمد

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ركايب بنت ػتمد بن راشد البواردم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ركاف بنت رزين بن صنيتاف اظتقاطي العتييب

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ساره بنت زتد بن ػتمد شويش

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ساره بنت عبدالرزتن بن ػتمد اصتماز

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

شتيو بنت جرم بن رجاء اظتيموٍل اظتطَتم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

عزيزه بنت حسُت بن عبد العزيز الفارس

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

عفراء بنت عبداهلل بن جرب آؿ جرب النعيمي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

غدير بنت عبدالرزتن بن سعد عبداللػو اصتربين

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

فتوف بنت سعد بن علي بن شنار

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

مراـ بنت حسُت بن عايض اؿ سعد القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

مالؾ بنت سلماف بن ػتمد السلماف

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ندل بنت زتداف بن علي اصتمَتم الشهرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

هنى بنت عوض بن جابر القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نواؿ بنت عبداهلل بن معيكل اطتنفرم القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي
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م

التخصص

االسم
نورة بنت عبدالرزتن بن عبداحملسن بن فهيد

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نوره بنت ابراىيم بن فاٌف اؿ زتايل القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

نوره بنت ػتمد بن شبيب الدكسرم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ىديل بنت عياد بن ػتمد السبيعي العنزم

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ىويدا بنت حسن بن علي آؿ ربح

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

ىيفاء بنت عثماف بن عبداهلل ابابطُت

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

كريف بنت حجرؼ بن معزم العصيمي

الًتبية اطتاصة  -التخلف العقلي

اركل بنت خالد بن عبداهلل السماعيل

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

اريج بنت سعيد بن مبارؾ الزىراٍل

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

اشواؽ بنت عبدالعزيز بن ازتد الضبيب

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

اعتنوؼ بنت فاٌف بن عيد الطويل اظتقاطي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

امل بنت نياؼ بن غازم الشيباٍل

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

انفاؿ بنت خالد بن ابراىيم اعتزاع

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

حصو بنت شاماف بن غثيث الثابيت الشمرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

رحاب بنت عامر بن عائض اؿ شغيب الشهرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

رياـ بنت ػتمد بن حسُت ابراىيم زيلعي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ساره بنت سعد بن شار اؿ عثماف الشهرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ساره بنت فهد بن مرشد اليحيا

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

سراب بنت عبداهلل بن ػتمد السعيد

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

عليا بنت فايح بن عقيل الدلبحي العتييب

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم
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ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الرتتيح

م

التخصص

االسم
فاطمو بنت سعد بن ػتمد اضتساكم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ظتيا بنت فهد بن ػتمد بن زيد

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

منَتة بنت عبدالرزتن بن عمر بن حسُت

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

مها بنت صاٌف بن جرب الرباىيم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ؾتديو بنت سلطاف بن فهيد الشدادم اضتارثي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

نورة بنت فهد بن عبداهلل القديرم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

نوؼ بنت قياض بن حامد اظترعضي الركيلي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىدل بنت سفر بن عايض األزترم

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىيا بنت صاٌف بن عبداهلل اصتديعي

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ىيلو بنت ػتمد بن عبدالرزتن اطتطيب

الًتبية اطتاصة  -صعوبات التعلم

ابتساـ بنت ػتمد بن لتِت ػتمد آؿ ػتي القحطاٍل الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد
البندرم بنت صاٌف بن ػتمد القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

البندرم بنت عبداهلل بن سعيد الغرايب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

امَته بنت حسياف بن سيار الشمالٍل العنزم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

هتاٍل بنت علي بن ىادم ابودكاس

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

جناف بنت سامي بن عبدالعزيز العبداحملسن

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

خلود بنت سعد بن ابراىيم ػتمد اعتويشل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

دالؿ سامي ػتمود عيد

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

رزاف ػتمد فيصل الشاطرم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

رىف بنت إبراىيم بن ىديب اظتهيدب

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد
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ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الرتتيح

م

التخصص

االسم
ساره بنت عبداللػو بن ػتمد العقيلي

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

شتيو بنت عوض بن ازتد بالطيف

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

شركؽ سامل سعيد باسامل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

شعاع بنت سعد بن عبداحملسن السعد

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

شوؽ بنت عايض بن جويعد العجمي

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

لولوة بنت ػتمد بن أزتد الغنيم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مراـ بنت ازتد بن صاٌف القحيش الزىراٍل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مالؾ بنت سعيد بن مسفر آؿ جبل االشترم

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مالؾ بنت علي بن ػتمد الصاٌف

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

منار بنت مساعد بن سعد بن ػتمد الطليحي

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

منَته بنت نائف بن مًتؾ السحيمي القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

مها بنت سليماف بن ػتمد الثنياف

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

نورة بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الدايل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

ىياء بنت ىباش بن ػتمد القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد

كعد بنت ػتمد بن زتد العاطفي القحطاٍل

الًتبية اطتاصة  -االضطرابات السلوكية كالتوحد
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كلية الحقوق والعلوم السياسية
خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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خرجياخ الفصل الصيفي للعام الدراسي 3417/3416هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

اشتاء عبداعتادم منَت العجمي

اضتقوؽ

راكاف بنت فهيد بن زتد العيوٍل

اضتقوؽ

3

رَل بنت سعد بن عبد اهلل الزامل

اضتقوؽ

4

خزنو بنت شبيب بن عبدالعزيز ىايف الفغم

اضتقوؽ

5

نوره بنت ابراىيم بن عبدالعزيز النوفل

اضتقوؽ
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كلية الحقوق والعلوم السياسية
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

غادة بنت تركي بن عبداحملسن الفرـ

اضتقوؽ

غاده بنت عبداهلل بن عبداللطيف اؿ الشيخ

اضتقوؽ

مشاعل بنت تركي بن علي العقالء

اضتقوؽ

منَته بنت عبدالرزتن بن ػتمد العريفي

اضتقوؽ

موضي بنت ضرماف بن فيصل السبيعي

اضتقوؽ

ؾتود بنت عبداحملسن بن أزتد الدريس

اضتقوؽ

نورة بنت ػتمد بن عبداهلل العقيل

اضتقوؽ

نوره بنت ػتمد بن شايع اضتريب

اضتقوؽ

ىند بنت موسى بن عبدالرزتن اظتوسى

اضتقوؽ

ابرار بنت عبداحملسن بن ناصر احمليا

اضتقوؽ

آثار بنت خالد بن عبداهلل العثيمُت

اضتقوؽ

اركل بنت ػتمد بن زتداف احمللف الشهرم

اضتقوؽ

أريج بنت ػتمد بن علي آؿ مرعي االشترم

اضتقوؽ

اشتاء بنت صبحي بن ستيس اطتميس العطوم

اضتقوؽ

اشواؽ بنت نايف بن عائض الركقي العتييب

اضتقوؽ

أضواء بنت شاكر بن علي الدريس

اضتقوؽ

اضواء بنت ناصر بن سعد آؿ خثالف

اضتقوؽ

أالء بنت عبدالرزتن بن ػتمد اطتليفو

اضتقوؽ

االء بنت ػتمد بن عوض اظتخلفي

اضتقوؽ

البندرم بنت عيد بن عبدالرزتن النفيعي

اضتقوؽ
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

اصتوىرة بنت ظافر بن شعثاف القحطاٍل

اضتقوؽ

اصتوىره بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اطتريف

اضتقوؽ

اعتنوؼ بنت صاٌف بن سليماف الناصر

اضتقوؽ

اماٍل بنت ػتمد بن عبدالرزتن العريفي

اضتقوؽ

اماٍل بنت لتيي بن عائض عسَتم

اضتقوؽ

انوار بنت عبداهلل بن حسن عجياف شحبل

اضتقوؽ

باشتو بنت ػتمد بن سليماف التوكترم

اضتقوؽ

بشرل بنت خالد بن سعود التوَل

اضتقوؽ

بشرل بنت عمر بن عبدالرزتن العمر

اضتقوؽ

بشرل بنت ناصر بن عبدالعزيز الزامل

اضتقوؽ

هتاٍل بنت حكماف بن فارس اظتقاطي العتييب

اضتقوؽ

جهَت بنت عوض بن ساعد العوٍل اظتطَتم

اضتقوؽ

حصو بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الزكماف

اضتقوؽ

حصو بنت عبداحملسن بن صاٌف عبداحملسن اضتاليف

اضتقوؽ

حناف بنت ازتد بن ىادم أزتديٍت

اضتقوؽ

حنُت بنت ناصر بن صاٌف اظتنصور

اضتقوؽ

حياة بنت زتداف بن عبداهلل الباتل

اضتقوؽ

خلود بنت علي بن فايز اضتصٍت اضتريب

اضتقوؽ

خلود بنت منصور بن ناصر بن سويداف

اضتقوؽ

خولو بنت صاٌف بن ػتمد العتيق

اضتقوؽ
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

خولو بنت عبداأللو بن سعد اظتقرف

اضتقوؽ

خولو بنت عبداهلل بن أزتد األحيدب

اضتقوؽ

دالؿ بنت عبداحملسن بن غاًل الدكسرم

اضتقوؽ

رؤل بنت ػتمد بن ناصر ػتمد اظتواش

اضتقوؽ

رىب بنت راشد بن زيد الرشود

اضتقوؽ

رسيس بنت عبداهلل بن ػتمد الوىييب

اضتقوؽ

رفيف بنت فهد بن صقر اظتقبل

اضتقوؽ

رنا بنت ػتمد بن فهد اضتماد

اضتقوؽ

ركايب بنت عوض بن مزيد العقيلي اظتطَتم

اضتقوؽ

ركاف بنت صاٌف بن ػتمد الصفياف

اضتقوؽ

ركاف بنت عبدالرزتن بن ػتمد احمليميد

اضتقوؽ

رَل بنت عبدالعزيز بن ػتمد آؿ فرياف

اضتقوؽ

رَل بنت نافع بن ػتمد النحيت اضتريب

اضتقوؽ

ساره بنت ابراىيم بن زيد اؿ سعيد التميمي

اضتقوؽ

ساره بنت عبدالرزتن بن ػتمد العجالف

اضتقوؽ

ساره بنت فيصل بن سعود اصتريسي

اضتقوؽ

ساره بنت ػتمد بن زتود الدعجاٍل العتييب

اضتقوؽ

ساره بنت ػتمد بن سلماف اصتميد

اضتقوؽ

ساره بنت ػتمد بن شباب اظتقاطي العتييب

اضتقوؽ

سلسبيل بنت ازتد بن عبداهلل اظتزيٍت

اضتقوؽ
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

شتايا بنت فاٌف بن ػتمد اؿ عبود الدكسرم

اضتقوؽ

شادف بنت عبداللطيف بن عبدالرزتن اعتريش

اضتقوؽ

شادف بنت فهد بن عبدالرزتن اظتنصور

اضتقوؽ

شاىو بنت عبدالعزيز بن سويد السويد

اضتقوؽ

شركؽ بنت عطااهلل بن صاٌف اضتصيٍت

اضتقوؽ

شهد بنت عبداحملسن بن سعد النفيسي

اضتقوؽ

شهد بنت ػتمد بن فهد اصتمعو

اضتقوؽ

شهد بنت منصور بن زتد العبداف

اضتقوؽ

شيماء بنت يوسف بن عبدالعزيز العنقرم

اضتقوؽ

شيمو بنت زتَت بن علي آؿ مسيب الدكسرم

اضتقوؽ

ضحى بنت عبداهلل بن موسى العمار

اضتقوؽ

عبَت بنت عصاـ بن سليماف اظتقيط

اضتقوؽ

علياء بنت علي بن عبداهلل العريٍت

اضتقوؽ

عهود بنت خالد بن عبداهلل الزير

اضتقوؽ

غاده بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز السدحاف

اضتقوؽ

غيداء بنت ػتمد بن علي الغيث

اضتقوؽ

فاطمو بنت ػتمد بن سرحاف اؿ حزمو الشهرم

اضتقوؽ

يفء بنت ناصر بن سليماف بن أزتد

اضتقوؽ

ظتى بنت عبدالعزيز بن ػتمد القرناس

اضتقوؽ

ظتى بنت علي بن صاٌف السديس

اضتقوؽ
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

ظتياء بنت عبدالعزيز بن ػتمد الزكماف

اضتقوؽ

لولوه بنت صاٌف بن ػتمد السعوم

اضتقوؽ

مشاعل بنت ابراىيم بن ػتمد اضتوطي

اضتقوؽ

مشاعل بنت بالغيث بن ػتمد آؿ حسن البارقي

اضتقوؽ

مشاعل بنت سعد بن ناصر بن درعاف

اضتقوؽ

مشاعل بنت عبدالعزيز بن ناصر الصاٌف

اضتقوؽ

مشاعل بنت فيصل بن عبد العزيز اظتقرف

اضتقوؽ

مالؾ بنت خلف بن مشخص الشبيشَتم اظتطَتم

اضتقوؽ

ملك بنت أكرـ بن أزتد شرؼ الدين

اضتقوؽ

مٌت بنت عبدالعزيز بن ػتمد العجالف

اضتقوؽ

منَتة بنت عبداهلل بن أزتد اظتلحم

اضتقوؽ

منَته بنت عبدالعزيز بن ػتمد اضتريص اليوسف

اضتقوؽ

منَته بنت منصور بن عبداهلل النويصرم

اضتقوؽ

مها بنت خالد بن صاٌف الشباف اظتالكي

اضتقوؽ

مها بنت سليماف بن عبدالعزيز الغاًل

اضتقوؽ

مها بنت فيصل بن سليماف اضتبيب

اضتقوؽ

موضي بنت خالد بن ػتمد اظتانع القحطاٍل

اضتقوؽ

ميعاد بنت عايض بن عبيد الغبيوم العتييب

اضتقوؽ

ميمونو بنت نايف بن ػتمد ابا اطتيل

اضتقوؽ

ناديو بنت ابراىيم بن ػتمد بالغنيم

اضتقوؽ
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح احلقىق والعلىم السياسيح

م

االسم

التخصص

ناردين بنت متعب بن نادر الشيباٍل العتييب

اضتقوؽ

ؾتالء بنت عبداضتكيم بن عبدالرزتن بن مركاف

اضتقوؽ

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن حسن القحطاٍل

اضتقوؽ

ؾتالء بنت عبداهلل بن سجواف عبيد السهلي

اضتقوؽ

ؾتود بنت صاٌف بن ػتمد القرباف

اضتقوؽ

ؾتود بنت عبدالعزيز بن زتد اظتطوع

اضتقوؽ

ندل بنت عائض بن ػتمد اضتوطي

اضتقوؽ

ندل بنت عبداهلل بن ػتمد عبدرب النيب

اضتقوؽ

نورة بنت عبداهلل بن ػتمد اظتطلق

اضتقوؽ

نوره بنت زتد بن صاٌف اجملادعو الدكسرم

اضتقوؽ

نوره بنت سعد بن حسن بن سعيد

اضتقوؽ

نوره بنت سعد بن عبدالعزيز النايل

اضتقوؽ

نوره بنت عبد الوىاب بن عبد القادر ػتمد

اضتقوؽ

نوره بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز العريٍت

اضتقوؽ

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد العتيق

اضتقوؽ

نوره بنت عبدالعزيز بن سالمو الدشاش

اضتقوؽ

نوره بنت عبداهلل بن بندر السريع

اضتقوؽ

118

نوره بنت عمر بن صاٌف بلبحيث

اضتقوؽ

119

نوره بنت فائز بن زتزه السمنهودم

اضتقوؽ

120

نوره بنت ناصر بن يوسف احملمود

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

121

نوؼ بنت رتعاف بن مربكؾ الزىراٍل

اضتقوؽ

122

نوؼ بنت فيحاف بن عايش اضتارثي

اضتقوؽ

123

نوؼ بنت منديل ػتمد بن عبداهلل اظتنديل

اضتقوؽ

124

ىالو بنت مسلم بن ػتمد اؿ ابو ثنُت السبيعي

اضتقوؽ

125

ىويدا بنت عبدالوىاب ػتمد بن سعد العجركش

اضتقوؽ

126

ىيا بنت فهد بن عبد اهلل عبد الرزتن العسكر

اضتقوؽ

127

ىيلو بنت سليماف بن ابراىيم بن االمَت

اضتقوؽ

128

كد بنت سعد بن ػتمد الديرم الركيس

اضتقوؽ

129

كساـ بنت مونس بن فرحاف الكويكيب الركيلي

اضتقوؽ
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كلية الحقوق والعلوم السياسية
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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االسم

م

التخصص

ابتساـ بنت عبداهلل بن ظافر اطتنفرم القحطاٍل

اضتقوؽ

ابرار بنت ابراىيم بن سليماف اضتايك

اضتقوؽ

اشتاء بنت عبدالعزيز بن مسفر اؿ سركر الوادعي

اضتقوؽ

اشجاف بنت ػتمد بن معيض آؿ علي القرٍل

اضتقوؽ

العنود بنت تركي بن خلف اظتشعوؼ اظتطَتم

اضتقوؽ

العنود بنت خالد بن عبداهلل الغليقو

اضتقوؽ

العنود بنت سعد بن عبدالعزيز الثاقب

اضتقوؽ

العنود بنت عبداحملسن بن ناصر الزكرم

اضتقوؽ

العنود بنت غازم بن ػتمد ابوجبيهو العصيمي

اضتقوؽ

العنود بنت ػتمد بن شبيب الزعيب

اضتقوؽ

اعتنوؼ بنت أديب بن زتود الشعييب

اضتقوؽ

اعتنوؼ بنت ػتمد بن عبداهلل ابراىيم الشريدم

اضتقوؽ

اماؿ بنت سعيد بن شيناف آؿ عامر الغامدم

اضتقوؽ

اماٍل بنت ػتمد بن لتي بن حزاـ

اضتقوؽ

اغتاد بنت مشالف بن دغش أؿ زايد السهلي

اضتقوؽ

امَته رضواف  .بكرم

اضتقوؽ

انتاف بنت مرزكؽ بن فيحاف النفيعي العتييب

اضتقوؽ

أثَت بنت علي بن ػتمد اظترمتي

اضتقوؽ

أشتاء بنت ػتمد بن عبداهلل العبيسي

اضتقوؽ

أغتاد بنت صاٌف بن موسى زتيد

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

أمل بنت حسن بن جعفر العصيمي العتييب

اضتقوؽ

بثينو بنت ػتمد بن ابراىيم اضتقيل

اضتقوؽ

بشاير بنت عايض بن قبالف الرشيدم

اضتقوؽ

بشاير بنت فاٌف بن مطلق اطتمعلي العنزم

اضتقوؽ

بناء بنت ػتمد بن خلف الصخابره الدكسرم

اضتقوؽ

بياف بنت عبد العزيز بن ػتمد الفاضل

اضتقوؽ

جواىر بنت ػتمد بن عيسى درييب

اضتقوؽ

حصو بنت سيف بن ثالب الشبوم

اضتقوؽ

حصو بنت صاٌف بن زتود التوكترم

اضتقوؽ

خولو بنت عثماف بن ناصر العثماف

اضتقوؽ

دانو بنت صاٌف بن سليماف اصتديعي

اضتقوؽ

دعاء عبداطتالق علي االسعدم

اضتقوؽ

دالؿ بنت ابراىيم بن ناصر حكمي

اضتقوؽ

دالؿ بنت دليم بن بيشاف اؿ خلباف القحطاٍل

اضتقوؽ

دالؿ بنت نواؼ بن راشد العرجاٍل

اضتقوؽ

دانة بنت صاٌف بن سليماف اصتديعي

اضتقوؽ

دنتو بنت سعد بن عبداهلل اضتقاف

اضتقوؽ

رانيو بنت عبداجمليد بن عبدالرزتن الغماس

اضتقوؽ

رحاب بنت عمر بن فرحاف اظتواش

اضتقوؽ

رزاف بنت ازتد بن ناصر اضتريب

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

رزاف بنت ىزاع بن حنيف العاطفي القحطاٍل

اضتقوؽ

رزاف بنت كليد بن ػتمد الباىلي

اضتقوؽ

رغد بنت سلطاف بن عبدالعزيز السلطاف

اضتقوؽ

رنيم بنت فاٌف بن عبدالرزتن الفاٌف

اضتقوؽ

ركايب بنت ػتمد بن ابراىيم بن دخناف السبيعي

اضتقوؽ

ركايب بنت ناصر بن عثماف بن سليم

اضتقوؽ

ركاف بنت علي بن عشوم الشمرم

اضتقوؽ

رَل بنت رائد بن ػتمد الركباف

اضتقوؽ

رَل بنت ػتمد بن عبدالعزيز القضييب

اضتقوؽ

ريناد بنت ازتد بن سعيد العلم الزىراٍل

اضتقوؽ

زىره بنت ازتد بن ابراىيم ػتمد برناكم

اضتقوؽ

ساره بنت ابراىيم بن ناصر التمامي

اضتقوؽ

ساره بنت سامل بن عامر آؿ عاطف القحطاٍل

اضتقوؽ

ساره بنت صاٌف بن علي العريٍت

اضتقوؽ

ساره بنت عبداهلل بن علي الشالؿ

اضتقوؽ

ساره بنت فوزم بن عبدالكرَل اظتطَت الصاٌف

اضتقوؽ

ساره بنت منصور بن عبد العزيز العدكاف

اضتقوؽ

سحر بنت عبداهلل بن ػتمد اظتهنا

اضتقوؽ

سعادة سامل عبداهلل يسلم

اضتقوؽ

سلطانو بنت عايض بن الحق اظتطَتم

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

سلمى بنت سامل بن طويل العبدالعزيز

اضتقوؽ

شتر بنت سلطاف بن بداح اضتريب

اضتقوؽ

شركؽ بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز بن سحماف

اضتقوؽ

شهد بنت حسن بن علي االشترم

اضتقوؽ

شهد بنت مفلح بن ربيعاف القحطاٍل

اضتقوؽ

صفاء عبدالرب عمر سامل

اضتقوؽ

عائشة علي موسى العاصي الفضل

اضتقوؽ

علياء بنت خالد بن سامل ابواثنُت

اضتقوؽ

عهود بنت فهد بن سعد الربيعاف

اضتقوؽ

غاده بنت خالد بن سعود بن معمر

اضتقوؽ

غاده بنت عبداهلل بن حسن الدكسرم

اضتقوؽ

غزالف بنت ثامر بن نواش الشعالف

اضتقوؽ

غزكل بنت مسلط بن ىادم اعتاجرم

اضتقوؽ

فهده بنت عتيق بن عبداهلل العتيق

اضتقوؽ

يف بنت عبداهلل بن عبدالرزتن ػتمد الفايز

اضتقوؽ

لطيفو بنت طارؽ بن عبدالرزتن العبدالواحد

اضتقوؽ

لطيفو بنت عبدالرزتن بن ػتمد الدقتش

اضتقوؽ

ظتى بنت عبدالعزيز بن عبداهلل النابت

اضتقوؽ

ظتياء بنت ػتمد بن عبدالكرَل السبهاف

اضتقوؽ

لولو بنت عبدالرزتن بن سعد بن قعود

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

لولوه بنت عادؿ بن يعقوب العياضي

اضتقوؽ

مشاعل بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظترجاف

اضتقوؽ

مضاكم بنت ػتمد بن مناحي القحطاٍل

اضتقوؽ

مضاكم بنت لتِت بن غاًل عرجاف

اضتقوؽ

مالؾ بنت ابراىيم بن عبداهلل الصقر

اضتقوؽ

مناؿ بنت ػتمد بن زتد الشدادم اضتارثي

اضتقوؽ

منَته بنت ّتاد بن ػتمد الثبييت

اضتقوؽ

مها بنت خالد بن ابراىيم الوتيد

اضتقوؽ

مها بنت يوسف بن عبدالرزتن اليوسف

اضتقوؽ

مي بنت فاٌف بن سعدكف الدغيليب العتييب

اضتقوؽ

مي بنت مارؽ بن مشارم العتييب

اضتقوؽ

ؾتد بنت سليماف بن يوسف السامل

اضتقوؽ

ؾتود بنت عبد اهلل بن سعيد الرحيمي اظتطَتم

اضتقوؽ

ؾتود بنت عبداإللو بن إبراىيم العركاف

اضتقوؽ

ندل بنت سعيد بن ػتمد آؿ ىادم العمرم

اضتقوؽ

هنى بنت ػتمد بن ناصر العتيق

اضتقوؽ

نورا بنت صاٌف بن علي الفوزاف

اضتقوؽ

نوره بنت عبداهلل بن سامل البعيجاف

اضتقوؽ

نوره بنت ػتمد بن سعود ػتمد اظتوسى

اضتقوؽ

نوره بنت ػتمد بن مبارؾ اظتوينع القحطاٍل

اضتقوؽ
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م

االسم

التخصص

ىاجر بنت علي بن صاٌف الياسُت

اضتقوؽ

ىدل بنت عبداهلل بن ػتمد اصتعيثن

اضتقوؽ

ىديل بنت عبد اهلل بن سليماف الفهد

اضتقوؽ

ىنادم بنت ػتمد بن ناصر اضتيدر

اضتقوؽ

ىيفاء بنت ثابت بن غياضو السلمي

اضتقوؽ

ىيلو بنت علي بن حسن بن سدره

اضتقوؽ

كجد بنت فهد بن علي اضتوشاف

اضتقوؽ

كجداف بنت سعد بن عبداهلل الفوزاف

اضتقوؽ

كجداف بنت صائل بن خضراف اطتضَتم اضتارثي

اضتقوؽ

كجداف بنت عبداهلل بن عايض اطتنفرم القحطاٍل

اضتقوؽ

كجداف بنت عبداهلل بن عبدالعزيز السلوـ

اضتقوؽ
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كلية الصيدلة
خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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خرجياخ الفصل الصيفي للعام الدراسي 3417/3416هـ ~ كليح الصيدلح

م

التخصص

االسم
دانو اسامو فؤاد ادريس عالف
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دكتور صيدلة

كلية الصيدلة
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الصيدلح

م

التخصص

االسم
اشتاء بنت ػتمد بن عبداحملسن اظتطلق

علوـ صيدلية

اهنار ػتمد لتِت صواب

علوـ صيدلية

حصو بنت سليماف بن فوزاف الفوزاف

علوـ صيدلية

دالؿ بنت زتيد بن مسلم اصتهٍت

علوـ صيدلية

رىاء بنت رحيل بن حواس الشمرم

علوـ صيدلية

ركايب بنت طالؿ بن صاٌف السرحاف

علوـ صيدلية

ركاف بنت عمر بن ػتمد العطاس

علوـ صيدلية

رياف ازتد  .حرب

علوـ صيدلية

زينب حسُت ػتمد علي

علوـ صيدلية

مشاعل بنت لتِت بن عبداهلل اليحِت

علوـ صيدلية

منَته بنت عبداهلل بن يوسف اظتزركع

علوـ صيدلية

موضي بنت عبداهلل بن جار اهلل الدكح الشمرم

علوـ صيدلية

مياسم بنت قناف بن زتيد الرحيمي اظتطَتم

علوـ صيدلية

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اطتياؿ

علوـ صيدلية

شعاع بنت زيد بن ىليل نزاؿ السبيعي العنزم
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الصيدلة الصناعية-الرقابو النوعية

كلية الصيدلة
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

اثراء ػتمد مصطفى عزالدين

صيدلة عاـ

اركل بنت فاضل بن سيحاف القريٍت الزىراٍل

علوـ صيدلية

اريج بنت مناجي بن ناجي اظتطَتم

علوـ صيدلية

العنود بنت علي بن عمر بن سويداف

علوـ صيدلية

امل بنت سليماف بن علي اظتورعي اضتريب

علوـ صيدلية

امينة ػتمد عبدالشكور شحاتو

علوـ صيدلية

أركل بنت عبد اهلل بن صاٌف العامرم السبيعي

علوـ صيدلية

أسيل بنت ػتمد بن عبدالعزيز الشرَل

علوـ صيدلية

آالء مضر  .سعود

علوـ صيدلية

حصو بنت عبداهلل بن زتد اصتنيدؿ

علوـ صيدلية

خلود خالد صغَت الكديٍت

علوـ صيدلية

خَتات عماد  .اضتناكم

علوـ صيدلية

دعاء اسامو فؤاد عالف

علوـ صيدلية

رزاف ضياء الدين عمر ػتمد اطتَت

علوـ صيدلية

رغد بنت علي بن عبداهلل اطتضَت

علوـ صيدلية

ركاف بنت سعدبن بن ابراىيم السويلم

علوـ صيدلية

زينب عمر رتاؿ ػتمد

علوـ صيدلية

ساره بنت خالد بن ناصر اظتتعب

علوـ صيدلية

ساره بنت سعود بن ػتمد األشترم

علوـ صيدلية

ساره بنت ناصر بن ابراىيم الشيباف

علوـ صيدلية
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م

االسم

التخصص

سدَل بنت دخيل بن عائض الشمراٍل

علوـ صيدلية

شتاح فتر ػتمد اظتقيد

علوـ صيدلية

شتيو عاطف ػتمد خطاب

علوـ صيدلية

شتيو بنت رتاؿ بن صاٌف ٓتيت جار اهلل

علوـ صيدلية

شركؽ بنت حامد بن عبد اهلل الغامدم

علوـ صيدلية

شهد بنت سعد بن ػتمد اؿ حذيفو الغامدم

علوـ صيدلية

غاده بنت ػتمد بن صاٌف العنرب

علوـ صيدلية

غدير ربيع ػتمد ركحي الفيصل

علوـ صيدلية

غيداء بنت صاٌف بن سليماف العايد

علوـ صيدلية

صتُت بنت صاٌف بن زتد الواصل

علوـ صيدلية

ظتى بنت ػتمد بن عبداهلل اطتنُت

علوـ صيدلية

لُت عبدالقادر اسعد اسعد

علوـ صيدلية

لينا بنت صاٌف بن ػتمد الزنيدم

علوـ صيدلية

مرَل بنت زكي بن ػتمد بدح

علوـ صيدلية

مناؿ ػتمد مصطفى عز الدين

علوـ صيدلية

مناؿ بنت عبدالرزتن بن عثماف ابافتي

علوـ صيدلية

مٌت عمر ػتمود بن جبَت

علوـ صيدلية

مٌت بنت ازتد بن عبدالوىاب اظتغريب

علوـ صيدلية

منَته بنت عبدالرزتن بن صاٌف بن زتيد

علوـ صيدلية

منَته بنت ىشاـ بن صاٌف الريس

علوـ صيدلية

| 301

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الصيدلح

م

االسم
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ميعاد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشقيق

علوـ صيدلية

ندل اماـ يوسف يوسف

علوـ صيدلية

ندل بنت خالد بن عبدالرزتن اضتميد

علوـ صيدلية

هنا بنت بندر بن ظافر آؿ أبو سباع الدكسرم

علوـ صيدلية

نواؿ بنت سلطاف بن حسن القحص

علوـ صيدلية

نوره بنت خالد بن ػتمد العويفي

علوـ صيدلية

نوره بنت علي بن ػتمد القنيو

علوـ صيدلية

نوره بنت منصور بن عبد العزيز اعتداب

علوـ صيدلية

نوره بنت ناصر بن عبدالعزيز الضوياف

علوـ صيدلية

نوريهاف ػتمود ازتد جلمد

علوـ صيدلية

نوؼ بنت صاٌف بن ابراىيم الشايع

علوـ صيدلية

ىناء بنت سليماف بن زتد القديرم

علوـ صيدلية

اريج بنت رياض بن ىاٍل اضتمصي

دكتور صيدلة

افناف بنت علي بن ػتمد السنيدم

دكتور صيدلة

أركل عبداهلل علي باسالمو

دكتور صيدلة

أشتاء بنت حجاب بن ناصر الدكسرم

دكتور صيدلة

أشجاف بنت فهد بن عبداهلل الغاًل

دكتور صيدلة

أمل بنت عبدالكرَل بن ػتمد اؿ صقر

دكتور صيدلة

أمل بنت فالح بن ىالؿ العنزم

دكتور صيدلة

خولو بنت حسن بن علي عسَتم

دكتور صيدلة
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رىف بنت ساعد بن خضر اضتارثي

دكتور صيدلة

رَل فيصل عبداهلل بامقدـ

دكتور صيدلة

سارا بنت صاٌف بن مبارؾ الرككتح

دكتور صيدلة

ساره بنت سعد بن ػتمدعبدالعزيز اصتاىلي

دكتور صيدلة

شتر بنت سامي بن عبدالعزيز الشويرخ

دكتور صيدلة

طيف بنت خالد بن ػتمد البصرم

دكتور صيدلة

عبَت بنت أزتد بن إبراىيم الذيباف

دكتور صيدلة

عهد بنت عابد بن مرزكؽ اظتطَتم

دكتور صيدلة

غاده بنت فهد بن عبداهلل البساـ

دكتور صيدلة

فادية بنت فاٌف بن علي البشرم اضتريب

دكتور صيدلة

فتوف بنت ناصر بن سعيد اؿ مفرح القحطاٍل

دكتور صيدلة

لطيفو بنت ػتمد بن عبدالعزيز الدكاف

دكتور صيدلة

ظتا بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اضترايب

دكتور صيدلة

مرَل بنت عبداهلل بن ػتمد العرفج

دكتور صيدلة

مناؿ بنت حسن بن زتيد الرحيمي

دكتور صيدلة

منو اهلل ػتمد ػتمود حفناكم

دكتور صيدلة

مها بنت خالد بن عبدالعزيز الدغيم

دكتور صيدلة

ندل بنت عبدالرزتن بن صاٌف العبيد

دكتور صيدلة

نوره بنت ابراىيم بن زتد اؿ الشيخ

دكتور صيدلة

نورىاف ناصر رياض الشريف

دكتور صيدلة
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ىند بنت ابراىيم بن عبدالعزيز ابو حيمد

دكتور صيدلة

كد بنت ازتد بن ػتمد الغناـ

دكتور صيدلة
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كلية العلوم
خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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االسم
نورة بنت إبراىيم بن ػتمد العسكر
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التخصص
نبات

كلية العلوم
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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اماٍل بنت سعيد بن عبداهلل اطتزمرم الزىراٍل

اؿ التطبيقي

ساره بنت عادؿ بن ازتد اصتديعي

اؿ التطبيقي

ساره بنت فهد بن عبدالعزيز الفنيساف

اؿ التطبيقي

ؾتود بنت عبداهلل بن زيد الشثرم

اؿ التطبيقي

ابرار بنت علي بن صاٌف اظترمتي اظتطَتم

اؿ العاـ

اماٍل بنت عواد بن معيوؼ الساظتي العنزم

اؿ العاـ

جهينو بنت عباس بن حسُت مَته

اؿ العاـ

خولو بنت سعد بن عبداعتادم الشمراٍل

اؿ العاـ

ذكرل بنت بندر بن ػتمد بن شعيل

اؿ العاـ

رانيو بنت سلطاف بن براىيم السالمة

اؿ العاـ

رؤل بنت عمر بن ثالب اضتريب

اؿ العاـ

سارة بنت عبداجمليد بن ػتمد اظتسعود

اؿ العاـ

ساره بنت عبد اهلل بن راشد اضتبيش

اؿ العاـ

شتاىر بنت سعود بن عبيد الزغييب اضتريب

اؿ العاـ

شتية ػتمد عبداهلل بن داراٍل

اؿ العاـ

مزنو بنت عبدالرزتن بن ػتمد اظتزيد

اؿ العاـ

مٌت بنت خالد بن ػتمد آؿ زيداف الشهرم

اؿ العاـ

مها بنت خالد بن ػتمد آؿ زيداف الشهرم

اؿ العاـ

موضي بنت فهيد بن عبداهلل العريٍت السبيعي

اؿ العاـ

نادين بنت ناصربن بن ػتمد اظتغيليث

اؿ العاـ
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نوره بنت عادؿ بن عبدالرزتن اصتنويب

اؿ العاـ

نوره بنت عبداهلل بن ناصر العثيمُت

اؿ العاـ

نوؼ بنت عبدالرحيم بن ػتمد العبديل اظتالكي

اؿ العاـ

افناف سامل عبدالقادر القَته اضتارثي

رياضيات

اغتاد بنت عبد اهلل بن ػتمد بن مشرؼ

رياضيات

بياف بنت ازتد بن عبداهلل البداح

رياضيات

دالؿ بنت راشد بن سلطاف القريب الشهراٍل

رياضيات

ركاف بنت ػتمد بن عبداهلل اعتويش

رياضيات

رَل عبداهلل ػتمد باشنيٍت

رياضيات

شهد بنت ابراىيم بن موسى آؿ موسى

رياضيات

علياء بنت خالد بن بدر القحطاٍل

رياضيات

مراـ بنت حسن بن ػتمد ػتمد شراحيلي

رياضيات

مٌت بنت منصور بن فيصل زناف

رياضيات

هناؿ عبداهلل ػتمد ادريس

رياضيات

بشائر بنت فاٌف بن عايض اظتطَتم

فيزياء

علياء بنت ػتمد بن راشد البحَتم الغامدم

فيزياء

غدير بنت زتد بن سامل اصتلهم

فيزياء

غدير بنت خالد بن عبدالعزيز العثماف

فيزياء

ؾتالء بنت عبدالعزيز بن ػتمد الوىييب

فيزياء

اسراء بنت جاسم بن ػتمد الصوينع

كيمياء
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افناف عبد عوض ػتيفوظ

كيمياء

اعتنوؼ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اؿ عيسي

كيمياء

اعتنوؼ بنت منصور بن عبداهلل بن مزيعل

كيمياء

امتناف بنت عبدالعزيز بن ػتمد اصتعيثن

كيمياء

اغتاد بنت عبداهلل بن سعيد آؿ كنتن العسَتم

كيمياء

أمل بنت ػتمد بن علي الزىراٍل

كيمياء

بشاير بنت ناصر بن صاٌف اظتبَتيك

كيمياء

رزاف بنت فهد بن عقيل العصيمي العتييب

كيمياء

عهود بنت خلف بن مريقيب الركيلي

كيمياء

مها بنت ػتمد بن سليماف البدر

كيمياء

هناؿ بنت ابراىيم بن صاٌف نصيف

كيمياء

ىبو منَت ػتمود شتاره

كيمياء

ىبو بنت عبدالعزيز بن علي الثقفي

كيمياء

ىديل بنت عبدالرزتن بن عبدالكرَل العليط

كيمياء

كفاء بنت علي بن ازتد اظتداٍل

كيمياء

أشتاء بنت سيف بن معيض البيشي

كيمياء حيوية

افناف حسُت ػتمد زتيد

كيمياء حيوية

تسنيم ػتمد ابراىيم حسُت

كيمياء حيوية

جيهاف بنت ناصر بن عبداحملسن البشرم اضتريب

كيمياء حيوية

حناف بنت راشد بن مربكؾ اضتريرل الزىراٍل

كيمياء حيوية
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دنتو بنت ػتمد بن سعود اظتقبل

كيمياء حيوية

رزتو بنت عباس بن نيب جاف منصور

كيمياء حيوية

رشا بنت سعد بن علي الغامدم

كيمياء حيوية

رىل بنت خالد بن ازتد الفنتوخ

كيمياء حيوية

رىف بنت ػتمد بن عمر بازىَت

كيمياء حيوية

رَل بنت سليماف بن عبدالعزيز العثيمُت

كيمياء حيوية

رنتا بنت صاٌف بن ػتمد العريفي

كيمياء حيوية

زىور بنت لتي بن ػتمد جربيل عريشي

كيمياء حيوية

سها بنت فهد بن غبدالعزيز القاضي

كيمياء حيوية

شركؽ بنت ػتمد بن مثيب القيعاٍل اظتطَتم

كيمياء حيوية

عهود أمُت عبدالودكد ردماف

كيمياء حيوية

غاده بنت عبد العزيز بن ػتمد اظتعيقل

كيمياء حيوية

ظتياء بنت سعود بن عبداهلل السعيد

كيمياء حيوية

مشاعل بنت ازتد بن عبدالعزيز العمَته

كيمياء حيوية

مناؿ ػتمد سليماف حوكو علي

كيمياء حيوية

مناؿ بنت عبيد بن ػتمد الدكسرم

كيمياء حيوية

مها بنت عبداهلل جويعد بن حسُت الدامر

كيمياء حيوية

نوره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتوسى

كيمياء حيوية

ىنادم بنت علي بن ىليل اظتيموٍل اظتطَتم

كيمياء حيوية

كجداف بنت سامل بن ػتمد اؿ قرين الشهرم

كيمياء حيوية
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ياشتُت فهد  .صنع اهلل

كيمياء حيوية

اريج أسعد ػتمد العقيل

نبات

اسراء بنت راشد بن صالح الدين بدير

نبات

أشتاء بنت رداد بن جدكع العنزم

نبات

افناف بنت حسن بن عبداهلل آؿ سرحاف القحطاٍل

نبات

اغتاد بنت عبداهلل بن سعود الوىيب اضتريب

نبات

امل بنت عبدالعزيز بن مطلق الطامي

نبات

بشائر بنت ػتركس بن سامل مدىش

نبات

بشاير بنت ثامر بن ناصر السعَت

نبات

تغريد بنت حسُت بن مسفر اؿ شارد القحطاٍل

نبات

جهَت بنت ػتمد بن زيد اؿ بشَت

نبات

ركايب بنت ضيف اهلل بن عبيد اظتهيديل العتييب

نبات

ركيب بنت عبداهلل بن ابراىيم التمامي

نبات

ساره بنت ذيب بن عايض النفيعي العتييب

نبات

ساره بنت عبد العزيز بن حجي اظتزركع

نبات

سجا بنت سعد بن عبدالعزيز الدقتش

نبات

سحر بنت فهاد بن قتيجاف اظترشدم العتييب

نبات

سعاد بنت ػتمد بن عبداحملسن العصيمي

نبات

شتية سعد بنت ػتمد علي بن ىدىدة العمرم

نبات

شركؽ مناكر سرحاف سليماف

نبات
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شهد بنت سالمو بن فضي العجوٍل الرشيدم

نبات

عهود بنت انتن عامر بن عيظو مقيزح النهدم

نبات

لطيفو بنت سعد بن عبداهلل اظتسعد

نبات

مراـ بنت الشائش بن سامل العنزم

نبات

مراـ بنت عبدالرزتن بن اسعود اضتمد

نبات

مرَل بنت لتِت بن عبدالقادر اظتعشي

نبات

مناؿ سليماف رجاء العنزم

نبات

مٌت بنت مانع بن عصرم العنزم

نبات

موضي بنت ػتمد بن سليماف احمليسن

نبات

ؾتود بنت زبن بن غزام العضياٍل

نبات

نوره بنت سعد بن ػتمد الفراج

نبات

نوؼ بنت عوض بن ػتمد آؿ شائع

نبات

ىديل بنت ػتمد بن عبداهلل السهلي

نبات

ىند عبدالبارم عبداهلل باكثَت

نبات

| 313

كلية العلوم
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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افناف بنت علي بن صاٌف اصتمعو

اؿ التطبيقي

امل عبداهلل سعيد العوبثاٍل

اؿ التطبيقي

أمل بنت ػتمد بن ناصر الناصر

اؿ التطبيقي

بتوؿ بنت ػتمد بن ضيف اهلل النفيعي

اؿ التطبيقي

ثرل بنت سعد بن علي اظتسعرم

اؿ التطبيقي

خولو بنت خالد بن ؼتلد العضياٍل العتييب

اؿ التطبيقي

سارة بنت أسعد بن سعود العبدالكرَل

اؿ التطبيقي

سجى بنت سعيد بن سامل الفريدم اضتريب

اؿ التطبيقي

شهد بنت زتود بن زتد بن سالمو

اؿ التطبيقي

ابرار بنت ػتمد بن علي الدكاف

اؿ العاـ

اسراء عابد سليماف اظتشوخي

اؿ العاـ

اشتاء بنت ازتد بن عبدالعظيم الدركيش

اؿ العاـ

اعتنوؼ بنت سلطاف بن سعيد عبداهلل الشهراٍل

اؿ العاـ

اغتاد بنت غاًل بن ناشي مغيب الشدادم اضتارثي

اؿ العاـ

أفناف بنت عبداهلل بن ػتمد الكدشو الغامدم

اؿ العاـ

رغد بنت حسُت بن علي حافظ

اؿ العاـ

ركايب بنت سليماف بن عبدالعزيز العنرب

اؿ العاـ

ركاف بنت حسُت بن عوض اؿ سلطاف القحطاٍل

اؿ العاـ

ريا بنت عوض بن عائض اضتريب

اؿ العاـ

رَل بنت صاٌف بن عبد اهلل العمَت

اؿ العاـ
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ساره بنت ازتد بن حسُت اظتشنوم الفيفي

اؿ العاـ

ساره بنت خالد بن عبدالعزيز اضتميد

اؿ العاـ

شهد بنت ػتمد بن عمر بن عمر

اؿ العاـ

عبَت بنت عويد بن نافع الشمالٍل العنزم

اؿ العاـ

عريب بنت ػتمد بن فهد الربقاكم

اؿ العاـ

مراـ بنت بنياف بن سلماف اظتقاطي العتييب

اؿ العاـ

مشاعل ازتد يوسف ازتد القرينيس

اؿ العاـ

مشاعل بنت علي بن ػتمد العاصمي عسَتم

اؿ العاـ

مالؾ بنت ػتيا بن زتود العصيمي العتييب

اؿ العاـ

مها بنت عايض بن حسن العاطفي القحطاٍل

اؿ العاـ

مها بنت ػتمد بن عبداحملسن التوكترم

اؿ العاـ

نوره بنت ابراىيم بن راشد الرشود

اؿ العاـ

نوره بنت دقتش بن عبداهلل الدقتش

اؿ العاـ

نوره بنت سعداهلل بن صعيب اظتهلكي اظتطَتم

اؿ العاـ

نوره بنت ضيداف بن ػتمد ابو ثنُت السبيعي

اؿ العاـ

ىديل بنت فهد بن عبدالرزتن اصتعيثن

اؿ العاـ

ىنادم بنت مانع بن شائع اؿ جربوع القحطاٍل

اؿ العاـ

افناف ازتد عبده عبدالواحد

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

البندرم بنت فهد بن بندر السبيعي

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

العنود بنت عبدالرزتن بن ػتمد آؿ زتد

الرياضيات االكتوارية كاظتالية
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امل بنت منصور بن فهد الشعالف

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

تسنيم رافت ازتد علي حسن

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

خزامى بنت عبد الرزتن بن عبد العزيز اطتركتي

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

رنا بنت ضيف اهلل بن ػتمد احملياٍل

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

ريناد بنت عبداهلل بن ابراىيم احمليميد

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

غدير بنت عايش بن طلق ميموٍل اظتطَتم

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

ظتى بنت فايز بن عيظو الثبييت

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

مناؿ نعماف مرشد ػتمد

الرياضيات االكتوارية كاظتالية

امل منصر ػتمد صاٌف

رياضيات

امل بنت ناصر بن سليماف الصانع

رياضيات

تسنيم سليم سامل اضتويل

رياضيات

هتاٍل بنت مرزكؽ بن فرج اؿ مرزكؽ

رياضيات

حصو بنت ذياب بن غازم اظتيموٍل اظتطَتم

رياضيات

ركاف بنت ػتمد بن فهد الشريف

رياضيات

ركيدا حاج ػتمد سعيد

رياضيات

ساره حسن عبداهلل بن سويداف

رياضيات

ساره بنت خالد بن عبداهلل اطتميس

رياضيات

شفاء ػتمد عبداظتوىل اضتسٍت

رياضيات

عهود بنت سامل بن سليماف الًتكي

رياضيات

فاطمو بنت ابراىيم بن عبدالعزيز البخيت

رياضيات
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منَته بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن الشعالف

رياضيات

منَته بنت ػتمد بن زيد اؿ مبارؾ

رياضيات

نوره بنت ذيب بن سعيد اؿ حبشو القحطاٍل

رياضيات

نوره بنت عبد الرزتن بن ابراىيم اصتريبو

رياضيات

نوره بنت ػتمد بن عبداهلل اضتمود

رياضيات

ىدل حسن ػتمد بيالٍل

رياضيات

ىدل بنت دخيل اهلل بن ابراىيم اظتالكي

رياضيات

ىيلو بنت سليماف بن درع الصالؿ

رياضيات

اشتاء بنت عادؿ بن ػتمد الفوزاف

فيزياء

تغريد ػتمد علي بافياض

فيزياء

عذارم بنت شداد بن عبداعتادم النفيعي العتييب

فيزياء

عواطف ذياب عياده الفدعاٍل العنزم

فيزياء

مرَل بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتبيب

فيزياء

مها بنت ػتمد بن فهاد السبيعي

فيزياء

نوره بنت ػتمد بن صاٌف بن مربد

فيزياء

نوؼ بنت صاٌف بن ػتمد احملمدم

فيزياء

كجداف بنت خالد بن سلطاف بصفر

فيزياء

ابرار سامل علي بارحيم

كيمياء

احالـ بنت علياف بن ضحوم مزعل السبيعي العنزم

كيمياء

اماٍل مبارؾ عبيد بامقدـ

كيمياء
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امتناف بنت ػتمد بن علي البشَتم الزىراٍل

كيمياء

أريج ػتمد خالد عبد اصتواد عبدالفتاح شاىُت

كيمياء

أغتاد بنت ػتمد بن عبداهلل القليط

كيمياء

بشائر بنت غاًل بن رتعاف الغامدم

كيمياء

دتنيو بنت سويلم بن مصنت العتييب

كيمياء

جواىر عمر ازتد باكلكا

كيمياء

رَل ازتد عبداهلل بامسق

كيمياء

ساره عيسى ازتد ػتمود

كيمياء

شهد بنت حطاب بن ملحم العزه السبيعي

كيمياء

شيخو بنت نافع بن حباب الظويفرم اظتطَتم

كيمياء

عبَت بنت خالد بن عبدالعزيز اصتبيلة

كيمياء

عهود بنت دىش بن سليماف التوكترم

كيمياء

ؾتالء بنت سعد بن عبدالعزيز بن سحماف

كيمياء

ندل بنت حسُت بن معيض القحطاٍل

كيمياء

ىناء بنت سعود بن عبد الكرَل البكر

كيمياء

ىنوؼ بنت منصور بن علي الرسيٍت

كيمياء

اريج بنت خالد بن ازتد القاسم الزىراٍل

كيمياء حيوية

اضواء بنت بداح بن ػتمد اطتدرم الشهراٍل

كيمياء حيوية

افناف شوقي بكَت زتود

كيمياء حيوية

البتوؿ بنت يوسف بن عبداهلل الشويعي

كيمياء حيوية
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اصتوىره بنت عبداضتكيم بن عبداحملسن ابابطُت

كيمياء حيوية

العنود بنت خالد بن زتد النوماف

كيمياء حيوية

أثَت بنت منصور بن سليماف الدخيل

كيمياء حيوية

أمل بنت ػتمد بن علي الفيدم الشهرم

كيمياء حيوية

بدكر ػتمد سامل فرج بن ماضي

كيمياء حيوية

بشرل بنت ناصر بن سعد اؿ عبدالسالـ

كيمياء حيوية

بلقيس صاٌف عمر عجاج

كيمياء حيوية

جواىر بنت سعود بن صاٌف العطيشاف

كيمياء حيوية

جويريو  . .فاطمو

كيمياء حيوية

حسنو بنت فرحاف بن مصعود حريصي

كيمياء حيوية

رزاف بنت عبدالعزيز بن ػتمد الذكيخ

كيمياء حيوية

رغد بنت خليل بن عوض السبيعي العنزم

كيمياء حيوية

رقيو بنت ناصر بن عبداهلل الصهيل

كيمياء حيوية

ركاف بنت مشعل بن علي بن خطاؼ

كيمياء حيوية

ساره سامل عبدالرحيم باسهيل

كيمياء حيوية

غاده بنت عبيد بن شريد اصتبَتم اظتطَتم

كيمياء حيوية

غدير بنت ماجد بن ػتمد الدكسرم

كيمياء حيوية

فاطمة كماؿ موسى البطش

كيمياء حيوية

يفء بنت سعود بن عبدالعزيز الصرامي

كيمياء حيوية

كرنتو ػتمد صاٌف ناجي

كيمياء حيوية
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مرَل خليل عيسى

كيمياء حيوية

مرَل ػتمد حسُت مثٌت

كيمياء حيوية

مالؾ بنت صاٌف بن عبداهلل الشتوم

كيمياء حيوية

مالؾ بنت عبدالرزتن بن صاٌف الزىَتم

كيمياء حيوية

مالؾ بنت ػتمد بن عبدالرزتن بن ىويشل

كيمياء حيوية

مناؿ ىالؿ عبيد خليف صاٌف

كيمياء حيوية

مها بنت اضتميدم بن ػتمد اضتريب

كيمياء حيوية

مها بنت عامر بن سهل العتييب

كيمياء حيوية

مها بنت ناصر بن عبداهلل الشريف

كيمياء حيوية

موده رتاؿ صاٌف ازتد حسن

كيمياء حيوية

موضي بنت عبداهلل بن علي اظتطلق

كيمياء حيوية

ؾتد بنت ناصر بن عبداهلل البخيت

كيمياء حيوية

ؾتالء بنت بدر بن ناصر البدر

كيمياء حيوية

ندل بنت ػتمد بن عدناف الدبياف

كيمياء حيوية

نوره بنت سعد بن ناصر الشعيل

كيمياء حيوية

نوؼ بنت ػتمد بن مساعد االزتدم

كيمياء حيوية

ىند بنت معيض بن زبن اضتارثي

كيمياء حيوية

ىيا بنت سعد بن عبدالرزتن الزير

كيمياء حيوية

أغتاد بنت طامي بن غالب اظتطَتم

نبات

حصو بنت بندر بن فهد بن ػتبوب

نبات
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رىب بنت طارؽ بن زتد بن بريكاف

نبات

رغد عبدالكرَل زتود عبدالكرَل زتود التوكترم

نبات

ركاف بنت ػتمد بن ابراىيم بكرم

نبات

رَل بنت عبيد بن دبيس اظتهيمزم الرشيدم

نبات

علياء بنت ػتمد بن حسُت العزه السبيعي

نبات

فاطمو بنت بندر بن علي اظتسعد

نبات

فاطمو بنت عبدالرزتن بن سعيد العمرم

نبات

فيضو ابراىيم عيد عقيل

نبات

قويت بنت سعد بن ػتمد الفرج

نبات

لطيفة عبيد خلف العنزم

نبات

مراـ بنت سعد بن عبدالرزتن الزعاقي

نبات

مركه ػتمود ػتمد ػتمود

نبات

مناؿ بنت عبداهلل بن ػتمد السبيعي

نبات

ؾتد بنت عبدالعزيز بن ػتمد العيسى

نبات

نوؼ بنت زتد جعيرب بن الفدعاٍل العنزم

نبات

ىديل بنت سعد بن ػتمد نوار العصيمي

نبات

ىياء بنت راشد بن سلطاف العبيد

نبات

كجداف بنت سعد بن براؾ العلوم اضتريب

نبات
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االسم
اعتنوؼ بنت عويض بن شتراف البدراٍل اضتريب

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

أمل بنت علي بن دبكل العبديل العنزم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

خولو بنت عبدالرزتن بن سعد بن سلطاف

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

دانيو بنت كجدم بن عبدالرؤؼ برم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

دالؿ بنت شارع بن مشعل الكريزم البقمي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ركاف بنت ػتمد بن زتد اؿ دعَت

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

رَل بنت أزتد بن عبدالعزيز اليحيا

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

كوثر بنت ػتمود بن عبد اظتؤمن ػتمد

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

مراـ بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتويل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

منار بنت أزتد بن عبدالرزتن اطتياؿ

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ىالو بنت حسن بن مسفر اؿ فهاد

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

أالء بنت ػتمد بن ازتد الفيفي

التغذية السريرية

العنود بنت سعود بن عبداهلل الفريدم

التغذية السريرية

اعتنوؼ بنت سليماف بن عبداهلل الصمعاٍل

التغذية السريرية

اعتنوؼ بنت ضيف اهلل بن عوض الزايدم

التغذية السريرية

اغتاد بنت عبداهلل بن ػتمد القرشي اظتالكي

التغذية السريرية

انفاؿ بنت تركي بن ػتمد الًتكي

التغذية السريرية

حناف خالد ازتد باطوؽ

التغذية السريرية

حناف بنت يوسف بن عبداهلل العوىلي

التغذية السريرية

رزتو سامل عبدالرحيم باسهيل

التغذية السريرية
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االسم
ركاف بنت سعد بن عبداهلل بن مضحي

التغذية السريرية

رَل بنت عبدالرزتن بن صاٌف العبيد

التغذية السريرية

زينب بنت ػتمد بن جاسم الشبعاف

التغذية السريرية

ساره بنت خالد بن عبداهلل باكرماف

التغذية السريرية

سعيدة ػتفوظ علي باشعيب

التغذية السريرية

سهاـ عبداهلل ػتمد باشطح

التغذية السريرية

مٌت بنت عبدالعزيز بن ابراىيم الركيتع

التغذية السريرية

يارا بنت ابراىيم بن حسن الدحيم

التغذية السريرية

ياشتُت زياد علم الدين

التغذية السريرية

أشتاء بنت علي بن عقالء الزيداٍل العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

االء بنت عبداهلل بن سامل القطاف

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

اعتنوؼ بنت سلطاف بن صاٌف بن عبيد

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

اماؿ بنت ػتمد بن زتداف اطتزمرم الزىراٍل

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ختاـ بنت مسفربن بن عيدالركقي العتييب

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ركاف بنت عبدالعزيز بن ػتمد الشهراٍل

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

سارة بنت عبد اهلل بن إبراىيم الصبيحي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

شذل بنت علي بن سليماف اطتويطر

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

شوؽ بنت علي بن عبداهلل اظتشابك الشهرم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

فاطمة صاٌف علي باعوـ اطتليفي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

لولوه بنت عبداهلل بن علي سامل موتاف

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية
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االسم
منَته بنت ابراىيم بن عبدالرزتن السويلم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ميساء علي زتداف العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نشول ياسر ػتمد الدغشي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نورا بنت سعد بن عبدالعزيز السيف

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نوره بنت ػتمد بن ضاحي بن ضاحي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

كشتية زتاد مصلح العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

كشتيو بنت ىالؿ بن عياده العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

جود بنت ظافر بن مبارؾ اضتبايب القحطاٍل

عالج علل النطق كالسمع

جوىره بنت عمراف بن ػتسن اضتبويب

عالج علل النطق كالسمع

ساره بنت ػتمد بن ازتد الشهراٍل

عالج علل النطق كالسمع

ؾتالء بنت فهد بن خالد شباب العتييب

عالج علل النطق كالسمع

آالء بنت صاٌف بن ابراىيم اصتليفي

دكتور البصريات

اعتاـ بنت ػتمد بن عبداهلل اضتنيشي اضتارثي

دكتور البصريات

أغتاد بنت نايف بن صاٌف الرحيمي اظتطَتم

دكتور البصريات

امل بنت صنهات بن بدر الدعجاٍل العتييب

دكتور البصريات

انتاف بنت ػتمد بن ذياب العتييب

دكتور البصريات

بدريو بنت ىليل بن فاٌف السبيعي العنزم

دكتور البصريات

حصة بنت صاٌف بن عبد اهلل العمَت

دكتور البصريات

ركاف بنت مقبل بن عبداهلل اضتديثي

دكتور البصريات

ساره بنت ػتمد بن عبداهلل العصيمي العتييب

دكتور البصريات
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م

التخصص

االسم
عواطف بنت حامد بن سفر اجمليلدم اظتطَتم

دكتور البصريات

صتُت بنت صاٌف بن عبد اهلل الراجحي

دكتور البصريات

ظتى بنت يوسف بن صاٌف السمناف

دكتور البصريات

مشاعل بنت فائز بن ابراىيم ظبيب الغبيوم العتييب

دكتور البصريات

مٌت بنت عواد بن عوكتاف السبيعي العنزم

دكتور البصريات

نسيبو ػتمد مصطفى النجار

دكتور البصريات

ىنادم بنت فهد بن عايض اضتميداٍل

دكتور البصريات

ىنادم بنت ػتمد بن علي التميمي

دكتور البصريات

ىند بنت علي بن عبداهلل الدرفاسي الزىراٍل

دكتور البصريات

كدياف بنت حسن بن رتعاف اصتنديب الزىراٍل

دكتور البصريات

| 327
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اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
ابتهاؿ بنت زيد بن حسن الفراج

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

اشتاء بنت ػتمد بن شتراف جابر الشالحي اظتطَتم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

اشواؽ بنت فراج بن غترم القريف البقمي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

افراح بنت لفاء بن ػتسن اظتيموٍل اظتطَتم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

البندرم صبار مشعاف زتد

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

العنود بنت موسى بن ػتمد اضتسٍت الزىراٍل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

اظتها بنت ػتمد بن خالد اضتزاب

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

أفناف بنت فهد بن عبدالعزيز قنديل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

أغتاد بنت أمُت بن بكر البكر

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

خلود بنت حسن بن عبد الغٍت آؿ مزاحم القرٍل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

رزاف بنت ػتمد بن عبداهلل النوخاٍل العسَتم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ركاف بنت خالد بن علي العي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

رَل ىادم بنت سامل مسفر بن اؿ كناد القحطاٍل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ساره بنت تركي بن ابراىيم عبداهلل اظتليفي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ساره بنت عبداهلل بن ػتمد الرشيد

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ساره بنت يوسف بن علي الدعيجي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

سحر بنت سامل بن ازتد الدمَتم اظتالكي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

سلمى بنت صاٌف بن ػتفوظ عبداهلل علي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

شتر بنت عبدالعزيز بن ػتمد اظتوسى

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

شهد بنت ىذلوؿ بن راشد بن عصيل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى
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م

التخصص

االسم
قمر بنت بندربن بن ظافرآؿ ابوسباع الدكسرم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

كوثر بنت ػتمد بن مرعي اؿ هباؿ القحطاٍل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

لطيفو بنت ابراىيم بن ػتمد اطتضَتم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ظتى بنت ػتمد بن حسن علي الشاكم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ليايل بنت عبد العزيز بن سعود اعتزاٍل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

لينا بنت ػتمد بن عبداهلل الراجح

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ماىيو بنت عبداهلل بن صاٌف بن ىليل

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

مرَل بنت عبدالعزيز بن أزتد حجر

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

مشاعل بنت عبداهلل بن سعد الدكسرم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

مالؾ بنت زتد بن مبارؾ آؿ غوينم الدكسرم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

نورة بنت كليد بن عبداهلل اضتناكي

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

نوره بنت عبداهلل بن سليماف السالمو

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

نوؼ بنت رتيل بن ػتمد الشاطرم اظتطَتم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

ىيا بنت زتود بن عبداحملسن اطتلف

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

كجداف بنت عبداهلل بن عثماف النجراف

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

كد بنت سامي بن ػتمدعلي البخارم

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

كفاء بنت حسن طالع بن حسن اؿ هبيش الشهرم علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى
يارا ازتد عبداظتنعم عبداضتميد

علوـ صحة اجملتمع -تعليم صحى

اثَت بنت شائع بن ازتد اؿ راقع

التغذية السريرية

اسيل بنت صاٌف بن علي السمَت

التغذية السريرية
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م

التخصص

االسم
اسيل بنت صالح بن ػتمد باعبداهلل

التغذية السريرية

افناف بنت صقربن بن فواز التمامي

التغذية السريرية

االء بنت فهد بن ػتمد العثماف

التغذية السريرية

اصتوىره بنت ابراىيم بن ػتمد الشثرم

التغذية السريرية

اعتنوؼ بنت ناصر بن ػتمد العقيل

التغذية السريرية

اماٍل بنت عبد اهلل بن ابراىيم العلي الفراج

التغذية السريرية

أثَت بنت فهد بن عبداهلل اظتهيٍت

التغذية السريرية

بشاير بنت خلف اهلل بن ػتمد اظتالكي

التغذية السريرية

هتاٍل بنت عطيةاهلل بن ضيف اهلل راجح الرحيلي

التغذية السريرية

جورم بنت صاٌف بن سليماف العمَت

التغذية السريرية

حصو بنت عبدالعزيز بن ابراىيم بن عتيق

التغذية السريرية

ربا رتاؿ خليل الزقزكؽ

التغذية السريرية

رنا بنت ناصر بن صاٌف أبواعتطيل الطويرقي

التغذية السريرية

ركاف بنت سلطاف بن زتيد القحطاٍل

التغذية السريرية

ركيدا بنت عيضو بن ساعد العبيدم اظتالكي

التغذية السريرية

ريوؼ بنت سليماف بن عمر اصتلعود

التغذية السريرية

زينو ػتفوظ ػتمد ابودقو

التغذية السريرية

ساره بنت ازتد بن ػتمد اضتسيٍت

التغذية السريرية

سجود بنت عبداهلل بن سعيد آؿ مذم القحطاٍل

التغذية السريرية

شجن بنت حساف بن ابراىيم مقيل

التغذية السريرية
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م

التخصص

االسم
شركؽ بنت سعود بن راشد آؿ سليماف

التغذية السريرية

مشاء بنت سعد بن عبيد السبيعي

التغذية السريرية

شهد بنت عبداهلل بن سعيد قحطاٍل

التغذية السريرية

صبا بنت عبداضتكيم بن عبداحملسن اظتاضي

التغذية السريرية

عبَت بنت مناكر بن ىليل احملنا اظتطَتم

التغذية السريرية

غادة بنت عبداهلل بن ػتمد العمرم

التغذية السريرية

غاده بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل العتييب

التغذية السريرية

فاطمة ثركت رفاعي خليل عمار

التغذية السريرية

فاطمو بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اظتشوح

التغذية السريرية

فرات بنت سليماف بن صاٌف أبااطتيل

التغذية السريرية

يف بنت عبدالرزتن بن ػتمد اطتثالف

التغذية السريرية

صتُت بنت ػتمد بن سعد الشدم

التغذية السريرية

ظتا بنت عبدالرزتن بن ػتمد العجالف

التغذية السريرية

لورا بنت فياض بن عبدالكرَل الفياض

التغذية السريرية

ليلى ػتمد رتعة امبوسعيدية

التغذية السريرية

ليلى بنت ابراىيم بن سليماف الصيقل

التغذية السريرية

مرَل بنت يوسف بن ػتمد حكيم ٓتش

التغذية السريرية

مالؾ بنت عبد اهلل ابن بن ػتمد العريفي

التغذية السريرية

مياده بنت زيد بن ػتمد معدم

التغذية السريرية

نواره علي عشوم عنزم

التغذية السريرية
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م

التخصص

االسم
نور بشار عدناف سلطو جي

التغذية السريرية

نوره بنت رياض بن صاٌف اطتشاف

التغذية السريرية

نوره بنت ظافر بن ػتمد اضتنيفي الشهراٍل

التغذية السريرية

نوره بنت منصور بن عبدالرزتن البابطُت

التغذية السريرية

نوؼ بنت عثماف بن منصور الزعييب

التغذية السريرية

نوؼ بنت ػتمد بن عبداهلل الواصل

التغذية السريرية

نوؼ بنت ػتمد بن غزام اظتطَتم

التغذية السريرية

نوؼ بنت مقرف بن سعد احملبوب

التغذية السريرية

يسرا بنت سامل بن عبد اهلل بن الدف

التغذية السريرية

اركل بنت دخيل بن صنيتاف التبيناكم الشمرم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

اركل بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السويلم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

اشتاء بنت ػتمد بن عبداهلل السالمو

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

انتاف بنت عايد بن شطي السبيعي العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

أريج بنت فيصل بن ناصر آؿ بشر

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

آيو بنت خالد بن كليد ػتي الدين

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

بياف بنت عبد االلو بن عبده مشرقي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

حناف بنت راشد بن سعد العكوز

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

رغد بنت ازتد بن سعيد سلطاف

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

رغد بنت رافع بن فارس العمرم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

رنا بنت فؤاد بن عجمي العارضي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية
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م

التخصص

االسم
رَل بنت سعود بن ػتمد برماف السبيعي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ريوؼ بنت ػتيا بن قدىي زبن اظتطَتم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ساره بنت ناصر بن زتد الغوينم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

شدف بنت عبدالرزتن بن خالد اظتهيدب

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

شهد بنت خالد بن ازتد البلوشي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

عبَت يوسف سليماف ػتمد

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

عهود بنت علي بن غرـ اهلل الغامدم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

غيداء بنت شعيل بن راشد الكثَتم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

فاطمو بنت عبدالبارم بن قاسم اضتدرم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

صتُت بنت أنتن بن حسن الرفاعي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

لينا بنت ابوبكر بن ازتد نبهاف

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

مراـ علوم ػتمد العطاس

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

مساىَت بنت زتود بن منصور الكثَتم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

مالؾ صادؽ ػتمد أزتد

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

مها بنت ناصر بن ذياب الغبيٍت العنزم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ؾتالء بنت يوسف بن عبدالرزتن اظتانع

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ؾتود بنت فهد بن ػتمد الصوينع

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نورة بنت عبد الرزتن بن عبد الكرَل الدراؾ

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نوره بنت عائض بن ػتمد مشبب عندكس

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نوره بنت عبداهلل بن ناصر الفاضلي اضتارثي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية
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م

التخصص

االسم
نوره بنت غاًل بن خلف األسلمي الشمرم

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

نوؼ بنت سليماف بن رشيد احمللسي

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ىديل بنت رياض بن عبداهلل العياؼ

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

ىديل بنت عبداهلل بن ػتمد اضتواس

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

كعد حسُت ػتسن الكاؼ

علوـ اظتختربات اإلكلينيكية

بشاير بنت عبداهلل بن سعيد آؿ مرعي القحطاٍل

رعاية األسناف

ساره بنت سعد بن زتد عبداهلل اظتاجد

رعاية األسناف

ساره بنت ػتمد بن عبداهلل الشلوم

رعاية األسناف

فاطمو بنت عبدااللو بن ػتمد سعيد الشريف

رعاية األسناف

مراـ بنت ازتد بن عباس خزاعي

رعاية األسناف

مشاعل ػتمد سعود الفدعاٍل العنزم

رعاية األسناف

منَته بنت زتد بن ػتمد الشثرم

رعاية األسناف

منَته بنت عبدالعزيز بن عبداهلل سليماف اضتسياٍل

رعاية األسناف

مها بنت طلق بن ػتيل اعتجلو اظتطَتم

رعاية األسناف

ندل بنت عبداهلل بن حسن العنزم

رعاية األسناف

هنى بنت سليماف بن يوسف اظتسعود

رعاية األسناف

نور بنت يوسف بن ازتد اظتنيدل

رعاية األسناف

نوؼ بنت زتد بن عبدالعزيز الدايل

رعاية األسناف

ىاجر بنت نايف بن زتيد العضيلو اظتطَتم

رعاية األسناف

كجداف بنت ػتي بن اناصر آؿ داىم القحطاٍل

رعاية األسناف
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م

االسم

التخصص

اشراؽ بنت عبدالعزيز بن عائض الرحيمي اظتطَتم

علوـ األشعة

العنود بنت خلف بن سعود التومي الشمرم

علوـ األشعة

اعتاـ بنت حسن بن ػتمد الصالحي

علوـ األشعة

امل ازتد يسلم بلحوؿ

علوـ األشعة

زتيده بنت مربكؾ سفر بن مسفر زتداف العديٍت

علوـ األشعة

حنُت بنت عبدالرزاؽ بن ػتمد الركيشد

علوـ األشعة

رزاف بنت خالد بن ابراىيم ابوخليل

علوـ األشعة

رزاف بنت شتر بن ضيف اهلل اضتنيٍت اضتريب

علوـ األشعة

ساره بنت مرزكؽ بن عبداللػو النفيعي العتييب

علوـ األشعة

سجى بنت ػتمد بن برجس اضتمياف

علوـ األشعة

شتر بنت عطااهلل بن ابراىيم السبيعي العنزم

علوـ األشعة

شهد بنت ػتمد بن علي الرفاعي

علوـ األشعة

عبَت ػتمد مطيع اهلل ثناء اهلل

علوـ األشعة

غاليو بنت خالد بن ابراىيم الفريح

علوـ األشعة

الرا بنت صقر بن ػتمد اضتمادم العتييب

علوـ األشعة

لولوه بنت عبدالرزتن بن سليماف البهدؿ

علوـ األشعة

لولوه بنت يوسف بن غياض الغياض

علوـ األشعة

لينا بنت خالد بن ػتمد العبديل اظتالكي

علوـ األشعة

مالؾ بنت ناصر بن عبدالعزيز الدريهم

علوـ األشعة

ميعاد بنت عواد بن ػتمد اضتسيٌت الشمرم

علوـ األشعة
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م

التخصص

االسم
نسيبو بنت زتزه بن ػتمد ابوطربوش

علوـ األشعة

نوره بنت ازتد بن علي الذركم

علوـ األشعة

نوره بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اظتعيقل

علوـ األشعة

ىدل بنت زتيد بن نغيمش البدراٍل اضتريب

علوـ األشعة

ىند صاٌف ازتد العمرم

علوـ األشعة

ىيلو بنت ناصر بن عبداهلل العود

علوـ األشعة

اركل بنت دخيل بن زتود الدخيل

عالج علل النطق كالسمع

اركل بنت عبدالعزيز بن فويلح العطوم اصتهٍت

عالج علل النطق كالسمع

االء بنت علي بن فرحاف بن مربكؾ

عالج علل النطق كالسمع

اعتنوؼ بنت سفر بن زتيد فاٌف اضتونتاٍل العتييب

عالج علل النطق كالسمع

امل بنت علي بن زيد اعتزاٍل

عالج علل النطق كالسمع

انفاؿ بنت ػتمد بن فواز بن خشيباف التميمي

عالج علل النطق كالسمع

انتاف بنت خالد بن ػتمد اطتليفو

عالج علل النطق كالسمع

بدكر بنت عبدالرزاؽ بن عثماف السميط

عالج علل النطق كالسمع

جنا بنت ػتمد بن ابراىيم العيسى آؿ حسُت

عالج علل النطق كالسمع

رىب بنت عثماف بن عبد العزيز اضتقيل

عالج علل النطق كالسمع

رزاف بنت فهد بن بشر الرشيد

عالج علل النطق كالسمع

رشا بنت عبداهلل بن فاٌف السكراف

عالج علل النطق كالسمع

رَل بنت سعيد بن أبو بكر بادغيش

عالج علل النطق كالسمع

ساره بنت خالد بن عبداهلل البواردم

عالج علل النطق كالسمع
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م

التخصص

االسم
ساره بنت صقر بن عبداهلل العريفي

عالج علل النطق كالسمع

شتيو بنت لتي بن أزتد ػتمد أؿ طالع عسَتم

عالج علل النطق كالسمع

شادف بنت عبداهلل بن ػتمد القرٍل

عالج علل النطق كالسمع

لينا بنت علي بن صاٌف اللحيداف

عالج علل النطق كالسمع

مراـ بنت ابراىيم بن عبداهلل عبدالواحد العبدالواحد

عالج علل النطق كالسمع

مناؿ بنت عبدالعزيز بن سامل الركيس

عالج علل النطق كالسمع

نوره بنت رتاؿ بن عبدالرزاؽ اظتديهيم

عالج علل النطق كالسمع

كجداف بنت ػتمد بن زيد النخيالف

عالج علل النطق كالسمع

اريج بنت عبد اهلل بن علي آؿ قمود القرٍل

العالج الطبيعي

اسيل عبداهلل أزتد بافيل

العالج الطبيعي

العنود بنت عبد العزيز بن سليماف الضولتي

العالج الطبيعي

اغتاد بنت خالد بن ابراىيم اظتقبل

العالج الطبيعي

اغتاد بنت صاٌف بن حسُت آؿ حية

العالج الطبيعي

أشواؽ بنت معجب بن حزاـ العاطفي القحطاٍل

العالج الطبيعي

حناف بنت عبداهلل بن ػتمد العضييب

العالج الطبيعي

حنُت بنت سامل بن عبداهلل مريشد

العالج الطبيعي

دنتو بنت عبداهلل بن ابراىيم العريفي اطتالدم

العالج الطبيعي

رىف بنت صاٌف بن خالد الرشيد

العالج الطبيعي

رَل بنت ابراىيم بن ػتمد السحيم

العالج الطبيعي

رَل بنت عبدالرزتن بن ػتمد العمار

العالج الطبيعي
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م

التخصص

االسم
رَل بنت مهدم بن عايض اضتميداٍل القحطاٍل

العالج الطبيعي

ريوؼ بنت براؾ بن عجياف العصيمي

العالج الطبيعي

سارة بنت عبداهلل بن عبدالرزتن اظتقوشي

العالج الطبيعي

ساره علي عشوم عنزم

العالج الطبيعي

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الصهيل

العالج الطبيعي

ساره بنت ػتمد بن سلطاف السلطاف

العالج الطبيعي

ساره بنت ػتمد بن عبداهلل السلطاف

العالج الطبيعي

شهد بنت فاضل بن يوسف آؿ ػتفوظ الشهرم

العالج الطبيعي

طرفو بنت عبدالرزتن بن ناصر الصاٌف

العالج الطبيعي

غاده ازتد عبداهلل باجنيد

العالج الطبيعي

صتُت بنت كديع بن سامل باصمد

العالج الطبيعي

ظتى بنت ابراىيم بن عبدالرزتن القويز

العالج الطبيعي

ظتياء بنت ػتمد بن إبراىيم آؿ الشيخ

العالج الطبيعي

مالؾ بنت صاٌف بن سليماف اضتجي

العالج الطبيعي

مي بنت مطلق بن عبداهلل اضتناكي

العالج الطبيعي

ميسوف بنت تركي بن عبدالعزيز اظتليفي

العالج الطبيعي

ؾتود بنت طالؿ بن عبداهلل النفيعي العتييب

العالج الطبيعي

نفلو بنت فالح بن صاٌف بداح العاطفي

العالج الطبيعي

نوره بنت ابراىيم بن سليماف البازعي

العالج الطبيعي

نوؼ بنت رتاؿ بن عمر باستيس

العالج الطبيعي
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م

التخصص

االسم
ىدل بنت خالد بن فهد اضتميدم

العالج الطبيعي

ىنوؼ بنت فهد بن عياده اعتذيل

العالج الطبيعي

ىيا بنت فهد بن عبداهلل العجالف

العالج الطبيعي

ىيفاء بنت عبداجمليد بن مسفر الزىراٍل

العالج الطبيعي

كىاد بنت ابراىيم بن علي بن جريبو

العالج الطبيعي

يسرل ػتمد ازتد عقل

العالج الطبيعي

ابرار بنت فهد بن دخيل اهلل الشربمي

دكتور بصريات

االء ػتمد عبداهلل حرباف

دكتور بصريات

اعتنوؼ بنت سلطاف بن عبداهلل بن معمر

دكتور بصريات

اغتاد بنت ىالؿ بن ػتمد العصيمي

دكتور بصريات

أركل بنت عبدالرزتن بن سعد الزير

دكتور بصريات

بدكر بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اضتسن

دكتور بصريات

جود بنت سعد بن ابراىيم راشد اعتويدم

دكتور بصريات

حناف بنت بداح بن فهد الفهرم القحطاٍل

دكتور بصريات

خولو بنت خالد بن سعد اظترشد

دكتور بصريات

دليل بنت ذياب بن نافل السبيعي

دكتور بصريات

رىاـ بنت ػتمد بن علي آؿ بدكم عسَتم

دكتور بصريات

رَل بنت فراج بن سلماف اؿ فراج

دكتور بصريات

زينب بنت عساؼ بن علي اضتواس

دكتور بصريات

شتر بنت سعدكف بن عبداهلل اظتقاطي العتييب

دكتور بصريات
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م

التخصص

االسم
شركؽ سامل عمر باكزير

دكتور بصريات

غاده بنت ازتد بن ػتمد الشيخ

دكتور بصريات

غدم بنت ػتمد بن صاٌف الغفيلي

دكتور بصريات

لطيفو بنت ناصر بن عبداهلل ابوحيمد

دكتور بصريات

مرَل بنت ناصر بن ػتمد الراشد

دكتور بصريات

مها بنت مزعل بن اليف العايد العنزم

دكتور بصريات

ؾتد بنت ابراىيم بن ػتمد أبا اضتسن

دكتور بصريات

ؾتود بنت ػتمد بن فهد العويس

دكتور بصريات

ندل بنت علي بن سليماف الدغيثر

دكتور بصريات

نواؿ بنت ػتمد بن زبار اظتطَتم

دكتور بصريات

نور حيدر ازتد الغلباف

دكتور بصريات

نوره بنت حسن بن عبداهلل آؿ حسن

دكتور بصريات

نوره بنت فهد بن ػتمد اظتعيذر

دكتور بصريات

نوره بنت ػتمد بن علي اضتمداف

دكتور بصريات

ىديل بنت بندر بن ػتمد العامر

دكتور بصريات

ياشتُت بنت عبدالرزتن بن ػتمد ابو عباة

دكتور بصريات
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م

التخصص

االسم
اركل ػتمد صادؽ العيدركس

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

أركل بنت عبد العزيز بن عبد اهلل الزعاقي

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

اشواؽ بنت سلطاف بن سعد آؿ سفراف القحطاٍل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

تغريد بنت مبارؾ بن فيصل الفريخ

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

خولو بنت ػتمد بن سعد اظترطاف الغامدم

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

دالؿ بنت عايض بن مذكر العازمي العتييب

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

رغد بنت ػتسن بن صاٌف اعتالؿ

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ساره بنت عبدالعزيز بن سعود اظتعرقب الضولتي

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ساره بنت عبدالعزيز بن ػتمد العواد

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

عبَت بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الفطيماٍل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

عهود بنت عبداعتادم بن حزاـ اطتنفرم القحطاٍل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

يف بنت فهد بن ػتمد اظتعمر

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

مراـ بنت عامر بن علي الشهرم

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

مهج بنت عماد بن ػتمد الغافتي

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ؾتالء بنت زيد بن راشد اعتزاٍل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

كالء بنت سعد بن صاٌف بن شعيل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

اشتاء بنت مسفر بن خلوفو آؿ خلوفو الشمراٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

انتاف بنت انتن بن عمر باشا

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

خولو بنت سليماف بن علي الصاضتي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

رَل بنت علي بن فريج اظتقاطي العتييب

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن
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م

التخصص

االسم
شتر بنت عبداهلل بن ناصر السنجارم الشمرم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

غاليو بنت إبراىيم بن ػتمد العريفي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

صتُت بنت تيسَت بن سعد أبو حيمد

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

نوره بنت عبداهلل بن ػتمد العضييب

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

نوؼ بنت عبداهلل بن صاٌف العامر

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ىياء بنت عبدالعزيز بن مبارؾ الشريف

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

اركل بنت مبخوت بن مرضي آؿ حسينو الدكسرم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

أماٍل بنت سيف بن راقي اجملمعي السبيعي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

أغتاد بنت خالد بن ػتمد الضولتي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

بدكر بنت عبدالرزتن بن صاٌف القرعاكم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

بشرل بنت خالد بن مفلح الفهرم القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

حناف بنت ػتمد بن عبد اهلل اصتضعي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رسيل بنت سليماف بن عبداهلل اضتماد

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رقيو ازتد عبده عبدربو

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ركايب بنت حزاـ بن عايض اضتميداٍل القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ركاف بنت ػتمد بن راشد الدريس

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رَل بنت عبداهلل بن ناصر البويريد القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شتاح بنت سامل بن علي دماس

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شادف بنت عبداهلل بن صاٌف آؿ سبيت

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شهد بنت عبداهلل بن صاٌف الثنياف

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات
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م

التخصص

االسم
شهد بنت عبداهلل بن ناصر الشهيل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

علياء بنت صاٌف بن عبداهلل باكزير

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

عهد بنت عبدالعزيز بن فهد العريفي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

غاده بنت ابراىيم بن عبدالرزتن الدايل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

فاطمو بنت خالد بن رشيد الرشيد

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

فايزه بنت معتاد بن سامل العويف

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ظتياء بنت عبدالعزيز بن ػتمد اؿ الشيخ

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

لولوه بنت عبدالعزيز بن مساعد جاراهلل الغزم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ليما بنت عبداهلل بن سليماف اطتضَتم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

مراحب بنت ػتمد بن عبداهلل بن سلمو

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

مراـ بنت عبدالرزتن بن عبداهلل العباد

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

منَته بنت صاٌف بن على القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

منَته بنت نائف بن عبد اهلل آؿ سعد القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

نوره بنت عبدالعزيز بن ػتمد العبداصتبار

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

نوؼ بنت ابراىيم بن عمر اطتراشي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

نوؼ بنت ػتمد بن سعد اضتميداف

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ىتاؼ بنت عبداهلل بن زتد اظتغامس

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

كعد بنت علي بن ػتمد باعبداهلل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

يارا بنت عبداهلل بن عطاء السياط

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

اصتوىره بنت مشعل بن فهد آؿ زرعو
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م

التخصص

االسم
حناف بنت زتاد بن صويدر اضتريب

إدارة البيانات

ركاف بنت صاٌف بن عبدالعزيز اضتصيٍت

إدارة البيانات

فاطمو بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

إدارة البيانات
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اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
ابرار بنت عبدالرزتن بن سعد اضتسُت

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

أمل بنت عبدالكرَل بن يوسف العبد الكرَل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

دنا بنت عبدالعزيز بن صاٌف الدىاـ

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

شعاع بنت منصور بن عمَت العمَت

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

غاده ناجي ػتمد اصتماعي

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

لطيفو بنت خالد بن زتد بن جويعد

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ظتياء بنت صاٌف بن ػتمد التوكترم

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

لينو بنت عبدالكرَل بن يوسف العبدالكرَل

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

هنلة توفيق سليم زكاكم

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ىبو بنت صاٌف بن عبداهلل الصائغ

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

ىديل بنت ػتمد بن عبداهلل البليهي

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

كفاء بنت إبراىيم بن عبداهلل اصتاسر

تقنيات اإلنًتنت كالوسائط اظتتعددة

اصتوىره بنت فهد بن ناصر العبداف

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

العنود بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن مسعود

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

اعتنوؼ بنت عبداهلل بن راشد اضتمد

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

اغتاد بنت منصور بن ػتمد احمليا

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

انتصار بنت شباب بن رثواف الرزتاٍل البقمي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

انفاؿ بنت عبدالعزيز بن مقرف الشيخ

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

بشائر بنت ػتمد بن عيفاف العضياٍل اضتارثي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

دالؿ بنت فتحي بن أيوب العوىلي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

| 348

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح علىم احلاسة وادلعلىماخ

م

التخصص

االسم
رىب بنت حسُت بن علي الكريدا

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

رغد بنت صاٌف بن عبداهلل اطتضَت

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

رناد بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الدريهم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

رىاـ بنت عبداهلل بن ازتد الغامدم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

رَل بنت زتيد بن غزام العتييب

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ساره بنت عبدالعزيز بن ػتمد ابافتي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

شهد ػتمد علي رشدم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

صفاء صاٌف لتِت الشاعرم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

عاليو خالد عبداهلل اضتميقاٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

مناؿ بنت سلطاف بن مبارؾ اؿ سعد القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

منَته بنت زتود بن حامد اضتريب

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

مها بنت خالد بن بدر القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

مها بنت عبد الرزتن بن عبد اهلل عبيد العصيمي

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

مي اظتعتزباهلل ػتمد ػتمد حسن

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ؾتود بنت عمر بن سعود العماٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

نوؼ بنت سعد ابن بن عبداهلل اؿ حلفو القحطاٍل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

نوؼ بنت صاٌف بن ػتمد العمرم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ىديل ربيع ػتمد ركحي الفيصل

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ىند طالب جعفر بن طالب

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

ىند بنت ازتد بن ابراىيم السليم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

| 349

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح علىم احلاسة وادلعلىماخ

م

التخصص

االسم

تقنية اظتعلومات  -الشبكات كاألمن

كئاـ بنت زيد بن عبداهلل العنقرم
اركل بنت سعد بن مبارؾ الوزره الدكسرم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

االء بنت عبداهلل بن ػتمد العبداصتبار

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

البتوؿ بنت ابراىيم بن عبدالعزيز العقيل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

اعتنوؼ بنت ػتمد بن سبيت السبيت

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

اغتاد بنت حضَتم بن بركو العلوم اضتريب

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

أريج بنت منصور بن عبد العزيز السهو

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

أفناف بنت عبدالعزيز بن عيسى الرشود

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

بدريو بنت بدر بن ضيف اهلل الضباطي اظتطَتم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

بياف بنت علي بن ازتد عسَتم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

دالؿ بنت جابر بن سامل اضتكمي الفيفي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رغد بنت عبداهلل بن سعد بن سحيم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رغد بنت فهد بن عبداهلل اظتوسى

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رغدة بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الصوينع

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ركايب بنت صاٌف بن عبد اهلل العسرج

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ركاف بنت عبدالعزيز بن ابراىيم اصتابر

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رَل بنت خالد بن عبداهلل احمليميد

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

رَل بنت ػتمد بن راشد الدريس

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شهد بنت ابراىيم بن سعد نفيسو

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شهد بنت ازتد بن ػتمد القعود

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات
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م

التخصص

االسم
شهد بنت نبيل بن صاٌف اظتطوع

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

شوؽ بنت زتد بن ػتمد اظتويهى اظتطَتم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

عبَت بنت سلماف بن ػتمد الراجح

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

غيداء بنت مبارؾ بن عبدالعزيز اؿ نوار

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

مرَل بنت سعد بن عبدالعزيز الغناـ

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

مشاعل بنت عبد اجمليد بن ابراىيم السمارم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

منار بنت ػتمد بن سامل اظتدكح

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

منتهى بنت سليماف بن ػتمد اطتضَتم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ندل بنت خليفو بن عبداهلل اطتليفو

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

هنى بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتدبل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

نوره بنت فيصل بن عبدالرزاؽ اصترم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

نوؼ بنت زتد بن إبراىيم األشقر

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ىديل بنت سعد بن مشنف الصبحي

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ىند بنت مطلق بن ابراىيم القباٍل

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ىيفاء بنت عبداهلل بن زتد بن عواد

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

ىيلة بنت عبدالرزتن بن ػتمد الربدم

تقنية اظتعلومات  -إدارة البيانات

اثَت بنت سامي بن ػتمد اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ارياؼ بنت زتد بن نايف الشالحي اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

اريج حسن علي الزرافة

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

اشتاء بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز الوىيب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات
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م

التخصص

االسم
اسيل ىالؿ علي طعيميس

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

اصتوىره بنت عبداهلل بن سوداف الشالحي اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

اعتنوؼ بنت متعب بن تركي بن ػتيا

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

اماٍل بنت سعد بن جرباف فايز آؿ ناجع القحطاٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

بشاير بنت زتود بن فرحاف الشمرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

حصو بنت ػتمد بن سليماف العمَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

زتده بنت حسن بن علي القرٍل اضتارثي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

حناف بنت سعيد بن عبداهلل مريشد

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

خولو بنت عبداهلل بن ػتمد اظتخلفي اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رىب بنت عبدالرزتن بن فهد اظتركٌب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رغد بنت ازتد بن عبداهلل الغنيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رىاـ بنت عبداهلل بن سليماف اطتشيباف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رياـ لتِت ػتمد علي عبداهلل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رَل بنت عبداللطيف بن عبداهلل اضتسُت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رَل بنت عبداحملسن بن عبداهلل الربيدم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رَل بنت ػتمد بن موسى آؿ عثماف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رَل بنت لتِت بن ازتد قحل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رنتا بنت علي بن ػتمد اظتقبل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

رنتا بنت ػتمد بن عبدالعزيز الزىَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ريناد بنت صاٌف بن سليماف منحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات
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م

التخصص

االسم
ساره بنت ابراىيم بن علي كليب آؿ مغَته

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ساره بنت عبدالعزيز بن ابراىيم النغيمش

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

سعاد بنت عقيل بن ػتمد النصياف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

شهد بنت ػتمد بن ناشي الثبييت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

فوزيو بنت عواض بن معضد اعتجلو اظتطَتم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

يف بنت عبدالعزيز بن ػتمد النحيط

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

لولوه بنت عبدالسالـ بن عبداحملسن الشقَت

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

مناؿ بنت مزنوؾ بن سعُت العنزم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

منَته بنت زتد بن ابراىيم الزيداف

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

منَته بنت علي بن ػتمد التميمي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

مها بنت عبدالرزتن بن عبداحملسن الراجحي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

مها بنت فيحاف بن مشعاف العتييب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ندل بنت علي بن جاراهلل اظتشيطي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نورة بنت سامل بن ناصر الشهراٍل

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نوره بنت سليماف بن سائر بن مسعد علوم اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نوره بنت شتيح بن علي علوم اضتريب

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

نوره بنت فايز بن عبدالعزيز الدكسرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىوازف بنت عبدالرزتن بن ابراىيم الرباىيم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

ىياء بنت ػتمد بن ابراىيم اؿ رتعاف التمامي

علوـ اضتاسب كاظتعلومات

كعد بنت فهد بن سعد الكلثمي الشهرم

علوـ اضتاسب كاظتعلومات
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م

االسم

التخصص

ابتهاؿ بنت عتيق بن عبداهلل العامر

طب كجراحة

ابرار بنت تركي بن ػتمد الًتكي

طب كجراحة

اشتاء بنت خالد بن عبدالعزيز السويلم

طب كجراحة

اشواؽ بنت علي بن ابراىيم عسَتم

طب كجراحة

افراح بنت ػتمد بن أكسيود اظتطَتم

طب كجراحة

افناف بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اضترقاف

طب كجراحة

افناف بنت ناصر بن عبدالرزتن اضتمدم

طب كجراحة

االء بنت عبداهلل بن ػتمد اصتميلي

طب كجراحة

االء بنت عبداهلل بن مسهوج العنزم

طب كجراحة

العنود بنت ازتد بن زائد عسَتم

طب كجراحة

العنود بنت عبداهلل بن ػتمد اعتدياٍل

طب كجراحة

اعتنوؼ بنت سليماف بن عمراف العمراف

طب كجراحة

انفاؿ بنت عواض بن راجح الشلوم

طب كجراحة

انوؼ بنت طالؿ بن ماجد عشقي

طب كجراحة

اكطاف عبداهلل مهيل سلطاف العنزم

طب كجراحة

انتاف بنت سامل بن سفر الشهراٍل

طب كجراحة

ايناس بنت فهد بن عبداضتميد العريك

طب كجراحة

أبرار بنت زتود بن فهد الاليف

طب كجراحة

أشتاء بنت فهد بن عبدالعزيز اطتركتي

طب كجراحة

أالء بنت سليماف بن عبداهلل العقيل

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

أغتاد بنت فايز بن ظافر الشهرم

طب كجراحة

أمل بنت بدر بن راشد ابوالعالء

طب كجراحة

آالء بنت مصطفى بن عبداهلل العقيل

طب كجراحة

بثينو بنت ػتمد بن راشد الشثرم

طب كجراحة

بسمو بنت خالد بن ػتمد الفارس

طب كجراحة

بسمو بنت عبداهلل بن ازتد عقيالف

طب كجراحة

بشاير بنت بدر بن عبدربو اظتالكى

طب كجراحة

بياف بنت خالد بن موسي الطاساف

طب كجراحة

بياف بنت مساعد بن عبداهلل النوح

طب كجراحة

دتاضر بنت عبداللطيف بن دبياف العويف

طب كجراحة

جزيل بنت زىَت بن شركز مال

طب كجراحة

رتانو بنت عباس بن حسُت مَته

طب كجراحة

رتانو بنت ػتمد بن عماش الشمرم

طب كجراحة

رتانو بنت يوسف بن عبدالرزتن الشنيفي

طب كجراحة

جود بنت غياث بن فايز الدرسوٍل

طب كجراحة

حناف بنت علي بن عبداهلل الغالب

طب كجراحة

دانيو بنت عدناف بن عبداهلل الشيحو

طب كجراحة

دالؿ بنت راشد بن عبداهلل فطاٍل

طب كجراحة

دنتة عصاـ مصطفى جومر

طب كجراحة

دينا بنت خالد بن علي عسَتم

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

رغد بنت صاٌف بن خالد الرشيد

طب كجراحة

رغده بنت ػتمد بن ػتمد العمرم

طب كجراحة

رند بنت عبدالرزتن بن ػتمد اضتويل

طب كجراحة

رند بنت يزيد بن عبدالرزتن العوىلي

طب كجراحة

رندا بنت مبارؾ بن سامل بن ماضي

طب كجراحة

ركاف بنت خالد بن عبداهلل اظتسند

طب كجراحة

ركاف بنت ػتمد بن فهد اضتياف

طب كجراحة

رَل بنت سليماف بن ػتمد السلماف

طب كجراحة

رَل بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اظتنصور

طب كجراحة

رَل بنت عبداهلل بن عبدالرزتن السويلم

طب كجراحة

رَل بنت ػتمد بن عمر باسالسل

طب كجراحة

رنتا بنت عايد بن زايع العنزم

طب كجراحة

ساره بنت ازتد بن ناصر اطتلب

طب كجراحة

ساره بنت خالد بن ػتمد السيف

طب كجراحة

ساره بنت راشد بن عبداحملسن العنزم

طب كجراحة

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن ىداب

طب كجراحة

ساره بنت عبداهلل بن عويض اظتطَتم

طب كجراحة

ساره بنت عبداهلل بن عيسى الدكخي

طب كجراحة

ساره بنت فايز بن ثويٍت الركييب السبيعي

طب كجراحة

سدَل بنت صاٌف بن دكاس الدكاس

طب كجراحة

| 357

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الطة

م

االسم

التخصص

سلطانو بنت فؤاد بن ػتمد بن غشياف

طب كجراحة

سلطانو بنت مازف بن عبداهلل برعي

طب كجراحة

شتى بنت مساعد بن سليماف العوىلي

طب كجراحة

شتيحو بنت ػتمد بن عبداهلل اصتطيلي

طب كجراحة

سوسن بنت سعد بن علي بكرم

طب كجراحة

سَتاء بنت سعيد بن حسُت القحطاٍل

طب كجراحة

شذا بنت ناصر بن عبداحملسن اظتويشَت

طب كجراحة

شذل بنت ػتمود بن ػتمد الطحاف

طب كجراحة

مشوخ بنت عبدالرزتن بن يوسف النشمي

طب كجراحة

شهد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اظتنصور

طب كجراحة

شيهانو بنت فهد بن عثماف العمَت

طب كجراحة

طرفو بنت فهد بن عبدالعزيز العبيداف

طب كجراحة

عبَت بنت أديب بن عبداهلل العبداصتبار

طب كجراحة

عبَت بنت سليماف بن عبدالعزيز الشنيفي

طب كجراحة

عبَت بنت عثماف بن عبدالعزيز السويلم

طب كجراحة

غاده بنت رزتةاهلل بن ػتمد أزتد

طب كجراحة

غيداء بنت ابراىيم بن عبدالعزيز العبيد

طب كجراحة

غيداء بنت صاٌف بن عبدالرزتن الصقَت

طب كجراحة

غيداء بنت علي بن عبدالعزيز اضتسن

طب كجراحة

فاطمة بنت ازتد بن عبداهلل عبدالكرَل

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

فلوه بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اظترشد

طب كجراحة

ظتى بنت عبدالرزتن بن عبداهلل الشويرخ

طب كجراحة

ظتى بنت غساف بن رشاد ؼتلص

طب كجراحة

ظتياء بنت ازتد بن علي الغامدم

طب كجراحة

لولوه بنت ػتمد بن ناصر االشقر

طب كجراحة

ليلى بنت ػتمد بن عمر زيتوٍل

طب كجراحة

لينو بنت سعد بن ػتمد االزترم

طب كجراحة

ماريا بنت ػتمد بن سليماف العائد

طب كجراحة

مشاعل بنت سويلم بن ػتمد الركيشد

طب كجراحة

مشاعل بنت ػتمد بن عبداحملسن العويس

طب كجراحة

منار بنت أزتد بن ػتمد اصتربين

طب كجراحة

مٌت بنت غرامو بن علي الشهرم

طب كجراحة

مها بنت فهد بن عبداهلل بن ادريس

طب كجراحة

مها بنت لتِت بن عثماف اليحِت

طب كجراحة

ميمونو بنت ىايل بن مطر العبديل

طب كجراحة

ؾتد بنت سليماف بن صاٌف بن مصيبيح

طب كجراحة

ؾتالء بنت حسن بن عبدالرزتن آؿ الشيخ

طب كجراحة

ؾتود بنت فيصل بن عبدالرزتن الفيصل

طب كجراحة

ندل بنت حسن بن سعيد ماضى

طب كجراحة

ندل بنت خلف بن ناقي العضيلة

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

ندل بنت ػتمد بن سعيد الشهراٍل

طب كجراحة

هنى بنت خالد بن اسامو خليل

طب كجراحة

هنى بنت سعد بن عبدالعزيز اضتماد

طب كجراحة

هنى بنت عبداهلل بن ناصر الفريح

طب كجراحة

هنى بنت ػتمد بن عبداهلل العبداصتبار

طب كجراحة

نور بنت مركاف بن ػتمد اطتواجو

طب كجراحة

نورة بنت منصور بن ابراىيم السويداف

طب كجراحة

نوره بنت ازتد بن عبداهلل مسلم

طب كجراحة

نوره بنت سعد بن ابراىيم الرفاعى

طب كجراحة

نوره بنت عبداللطيف بن خضر فادف

طب كجراحة

نوره بنت يزيد بن ػتمد الدغيثر

طب كجراحة

نورم بنت عبداهلل بن مبارؾ الدكسرم

طب كجراحة

نوؼ بنت حاًب بن عبدالرزتن ابوالسمح

طب كجراحة

نوؼ بنت خالد بن عبدالعزيز الفليح

طب كجراحة

نوؼ بنت عبدالوىاب بن عبدالرزاؽ السعدكف

طب كجراحة

ىديل بنت انتن بن ػتمدعادؿ حلمي

طب كجراحة

ىديل بنت سلطاف بن سعد السبيعي

طب كجراحة

ىديل بنت فهد بن ػتمد السيف

طب كجراحة

ىديل بنت ىشاـ بن ازتد اظتاجد

طب كجراحة

ىيفاء بنت صاٌف بن ػتمد العبدالكرَل

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

كالء بنت علي بن مفرح الشهرم

طب كجراحة

يافا بنت عبدالرزتن بن راشد الشمالف

طب كجراحة
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م

االسم

التخصص

اشتاء بنت ناصر بن عبد اهلل بن عويويد

طب أسناف عاـ

العنود بنت ػتمد بن مطر اظتيموٍل اظتطَتم

طب أسناف عاـ

الفلوه بنت مفرح بن عبدالرزتن الركقي العتييب

طب أسناف عاـ

انفاؿ بنت كليد بن ناصر اظتقبل

طب أسناف عاـ

انتاف بنت عبدالرزتن بن علي اظتزيٍت

طب أسناف عاـ

انتاف بنت عماد بن علي العبدالقادر

طب أسناف عاـ

أماٍل بنت أزتد بن عبدالكرَل احمليميد

طب أسناف عاـ

بشائر بنت ازتد بن سعيد اضتسٍت الزىراٍل

طب أسناف عاـ

بشائر بنت عبداهلل بن مانع التوَل

طب أسناف عاـ

حصو بنت مسعود بن فرج العصيمي العتييب

طب أسناف عاـ

حوريو بنت صنت بن مقعد النفيعي

طب أسناف عاـ

دانيا ػتمد سليماف اظتاضي

طب أسناف عاـ

رغد بنت بندر بن مسلم االزتدم

طب أسناف عاـ

رىاـ بنت ناصر بن عبداهلل البصيص

طب أسناف عاـ

رىف بنت نعيم بن بكر زكاكم

طب أسناف عاـ

ركاف بنت بكر بن عمر العمارم

طب أسناف عاـ

ركاف بنت خالد بن عبدالعزيز عتيق

طب أسناف عاـ

رَل بنت عبداهلل بن ػتارب الرسيمي الظفَتم

طب أسناف عاـ

رَل بنت ػتمد بن عبدالعزيز الربيعو

طب أسناف عاـ
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م

االسم

التخصص

سارا بنت خالد بن ػتمدعلي موسى

طب أسناف عاـ

ساره بنت سليماف بن أزتد الرميح

طب أسناف عاـ

ساره بنت ناصر بن ػتمد الدكسرم

طب أسناف عاـ

شهد بنت سعود بن زتد البدر

طب أسناف عاـ

شهد بنت سعيد بن ػتمد الزىراٍل

طب أسناف عاـ

شهد بنت ػتمد بن عبداهلل اعتراف

طب أسناف عاـ

صفاء بنت ػتمد بن سلماف الراشد

طب أسناف عاـ

عائشو بنت عبداضتميد بن ػتمد الصانع

طب أسناف عاـ

عبَت بنت حسُت بن عبدالعزيز اضتسيٍت

طب أسناف عاـ

عهود بنت ػتمد بن سامل اصتبلي اظتطَتم

طب أسناف عاـ

غزؿ بنت حساف بن زتزه فقيها

طب أسناف عاـ

مركل بنت مقبل بن مسلم اعتجلو اظتطَتم

طب أسناف عاـ

مشاعل بنت سليماف بن عمراف العمراف

طب أسناف عاـ

مالؾ بنت عادؿ بن ػتمد اعتدلق

طب أسناف عاـ

مٌت بنت عبداهلل بن سامل اضتسن

طب أسناف عاـ

منَتة بنت عبدالعزيز بن زتد اضتسن

طب أسناف عاـ

مها بنت ناصر بن ػتمد اصتربوع

طب أسناف عاـ

مي بنت خالد بن سليماف الشنيفي

طب أسناف عاـ

هنى بنت عبداهلل بن طالس الشمرم

طب أسناف عاـ
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م

االسم

التخصص

هنَت بنت ناصر بن عبدالرزتن السحيباٍل

طب أسناف عاـ

نوره بنت ابراىيم بن عبدالعزيز السنيدم

طب أسناف عاـ

نوره بنت ازتد بن ػتمد العقيل

طب أسناف عاـ

نوره بنت عبداهلل بن فهد العجالف

طب أسناف عاـ

نوؼ بنت ػتمد بن عبدالعزيز اطتنيٍت

طب أسناف عاـ

ىبو بنت عبداهلل بن ابراىيم اصتطيلي

طب أسناف عاـ

ىال بنت ػتمد بن عبداهلل الشارخ

طب أسناف عاـ

ىيا بنت منصور بن علي اليوسف

طب أسناف عاـ

كضحى بنت مرزكؽ بن عَتاف اعتيضل

طب أسناف عاـ

كعد بنت خالد بن حسن العمراف

طب أسناف عاـ

كعد بنت رافع بن فارس العمرم

طب أسناف عاـ
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م

االسم

التخصص

ابرار خليف زعل الفدعاٍل العنزم

دتريض

اشتاء بنت زتد بن ناصر القديرم

دتريض

العنود بنت عبد الرزتن بن زتد العسكر

دتريض

اماٍل بنت عبدالرزتن بن ازتد باقيس

دتريض

رنيم بنت عبدالرزتن بن زتود العضيب

دتريض

شريفو بنت عايض بن ػتمد االزترم

دتريض

مشوع بنت سعد بن ػتمد العامر القحطاٍل

دتريض

شهد سامل عبدالقادر بن سلماف

دتريض

عبَت بنت حريب بن ازتد آؿ رتعاف القرٍل

دتريض

عبَت بنت عبداهلل بن ػتمد األزترم

دتريض

فاتن بنت عبدالعزيز بن عبداهلل اعتويرم

دتريض

12

ندل بنت زتد بن ػتمد آؿ جفناف الدكسرم

دتريض

13

ندل بنت عبدالرزتن بن ػتمد الريس

دتريض

14

نور عبدة أزتد العمرم

دتريض

15

ىند بنت متعب بن عيسى العنزم

دتريض

16

كجداف بنت عواد بن سلماف العركم

دتريض
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كلية التمريض
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

االسم

التخصص

اشواؽ بنت زيد بن عبداهلل اظتزيد

دتريض عاـ

اشتاء بنت صاٌف بن ػتمد النويصر

دتريض

اشواؽ بنت عبدالرزتن الشليب

دتريض

الطاؼ بنت عطااهلل بن زامل الظفَتم

دتريض

اعتاـ بنت مهلهل بن شاٍل رديٍت

دتريض

اغتاد بنت سليماف بن ػتمد الظالع

دتريض

اغتاد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اظتسلم

دتريض

امل بنت سعيد بن عبداهلل البيشي

دتريض

امَته بنت عبداعتادم بن تركي اظتطَتم

دتريض

أركل ؼتتار أزتد بازتيد

دتريض

بدكر حسُت شوكاف العنزم

دتريض

بشاير أزتد عمر سلماف

دتريض

بشائر بنت عادؿ بن عمر بن راعي

دتريض

بياف بنت علي بن فهد العزه السبيعي

دتريض

جواىر نواؼ مشرؼ السبيعي العنزم

دتريض

حناف بنت صاٌف بن سليماف البلوم

دتريض

حناف بنت عامر بن السيد البارقي

دتريض
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م

االسم

التخصص

رزكف بنت عبد العزيز بن سعد العجالف

دتريض

ركاف بنت كايد بن ىاشم العوده

دتريض

رَل بنت جعفر بن ازتد اطتاطر

دتريض

رَل بنت خالد بن عبدالرزتن ابوحربو

دتريض

شادف بنت كليد بن عبداهلل السليماف

دتريض

شذل بنت سلطاف بن سعيد العجريف

دتريض

شهد ازتد شيخ باجابر

دتريض

عائشة ازتد خليقة ازتد

دتريض

غيداء بنت أسامو بن حسن خياط

دتريض

فاطمو بنت عبداهلل بن حسُت اؿ خليفو

دتريض

لطيفو بنت صاٌف بن راشد صاٌف اطتويطر

دتريض

معايل ريض ذياب السبيعي العنزم

دتريض

مالؾ ازتد ػتمد العنزم

دتريض

مٌت بنت عبداهلل بن عثماف العقيل

دتريض

مي بنت عبداهلل بن عيد الدكسرم

دتريض

ندل بنت عبداللػو بن ػتمد اضتذيفي

دتريض

نوادر بنت سليماف بن فهد اجملماج

دتريض
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م

االسم

التخصص

نوره بنت ػتمد بن عبده الشنقيطي

دتريض

ىدل بنت ذياب بن عنيزاف العنزم

دتريض

ىيلو بنت ناصر بن قبيل القحطاٍل

دتريض

كجداف بنت علي بن راشد بن رتعاف

دتريض

كداد علي  .عمر

دتريض

كدياف عبداهلل مبارؾ بن يسلم

دتريض

ابتساـ بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اظتونس

التجسَت يف التمريض

اشواؽ بنت عايض بن ػتمد العصيمي

التجسَت يف التمريض

اصتوىره بنت ػتمد بن بشَت مريض

التجسَت يف التمريض

اعتنوؼ بنت ػتمد بن سليماف اضتسُت

التجسَت يف التمريض

اماٍل بنت طالؿ بن شتيحاف الفاعورم

التجسَت يف التمريض

اماٍل بنت غنيم بن سفر اظتطَتم

التجسَت يف التمريض

امنة بنت ابراىيم بن غليس مطال

التجسَت يف التمريض

انتاف بنت عبداهلل بن حسن العبداللطيف

التجسَت يف التمريض

إنتاف بنت مانع بن عواد العنزم

التجسَت يف التمريض

إيناس ػتمد شكرم صاٌف اظتاليو

التجسَت يف التمريض

أشتاء بنت لتي بن اضتسُت آؿ الشجاع

التجسَت يف التمريض
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م

االسم

التخصص

أماٍل بنت مهل بن صاٌف االيداء

التجسَت يف التمريض

آمنو بنت ػتمد بن لتِت عكاـ

التجسَت يف التمريض

بسمة بنت ػتمد بن ػتسن مشقي

التجسَت يف التمريض

بسمو بنت عبداهلل بن عبداللطيف ناصر

التجسَت يف التمريض

بياف بنت لتي بن عبده حديدم

التجسَت يف التمريض

جوىرة بنت ؽتدكح بن منقل فرحاف العنزم

التجسَت يف التمريض

حناف بنت ثنياف بن سفر اظتقاطي

التجسَت يف التمريض

خلود بنت ازتد بن يوسف عجي

التجسَت يف التمريض

خلود بنت عائض بن عبداهلل اعتزرم

التجسَت يف التمريض

دالؿ بنت علي بن عبدالقادر عالقي

التجسَت يف التمريض

دالؿ بنت ػتمد بن حضيض اظتطَتم

التجسَت يف التمريض

رىاـ بنت مسعود بن خالد العتييب

التجسَت يف التمريض

ركاف بنت شايع بن ناصر القحطاٍل

التجسَت يف التمريض

ريوؼ بنت عبداهلل بن عوض اظتطَتم

التجسَت يف التمريض

ساره بنت عطاهلل بن سامل العازمي

التجسَت يف التمريض

ساره بنت مربكؾ بن غضباف العنزم

التجسَت يف التمريض

سحر بنت ػتمد بن حسن خواجي

التجسَت يف التمريض

| 372

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح التمريض

م

االسم

التخصص

سلول بنت سامل بن عمر الطارقي

التجسَت يف التمريض

سليمة عبد الرزتن حامد مصلي

التجسَت يف التمريض

سناء بنت نايف بن معيي العنزم

التجسَت يف التمريض

سهاـ عبده ػتمد اضتجورم

التجسَت يف التمريض

شركؽ بنت رشيد بن عبداعتادم السليم

التجسَت يف التمريض

شركؽ بنت ناصر بن عبداهلل الشهراٍل

التجسَت يف التمريض

شيخو بنت ىليل بن شناف الشمرم

التجسَت يف التمريض

صابرين بنت منصور بن مسعود اضتويطي

التجسَت يف التمريض

صاضتو بنت حسن بن لتِت شراحيلي

التجسَت يف التمريض

صيتة بنت عبدالرزتن بن مشوح العنزم

التجسَت يف التمريض

عاليو بنت سعد بن حسُت العرياٍل

التجسَت يف التمريض

عائشة بنت بيشي بن حسن غترشي

التجسَت يف التمريض

عزيزه بنت بيشي بن حسن غترشي

التجسَت يف التمريض

علياء بنت سالمو بن سامل البلوم

التجسَت يف التمريض

عنايو بنت سليماف بن سامل العدكاٍل

التجسَت يف التمريض

عنود بنت ابراىيم بن معزم العنزم

التجسَت يف التمريض

عهود بنت عبداضتي السبيعي العنزم

التجسَت يف التمريض
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م

االسم

التخصص

غادة بنت مسعود بن مركم الطوير

التجسَت يف التمريض

فاطمة بنت سعيد بن جريبيع الزىراٍل

التجسَت يف التمريض

فاطمو بنت عمر بن ػتمد حوباٍل

التجسَت يف التمريض

فاطمو بنت فايع بن ػتمد عسَتم

التجسَت يف التمريض

فايزة بنت شايف بن راجح الشهرم

التجسَت يف التمريض

كوثر بنت حامد بن كدياف اطتيربم

التجسَت يف التمريض

لياف بنت حسن بن لتِت شراحيلي

التجسَت يف التمريض

مرَل بنت ابراىيم بن ػتمد كريرم

التجسَت يف التمريض

مناؿ ػتمد عبداهلل العمودم

التجسَت يف التمريض

مها بنت سعيد بن ػتمد الشهراٍل

التجسَت يف التمريض

موضي بنت سليماف بن صاٌف الشتوم

التجسَت يف التمريض

مي بنت سعد بن فهد اظتونس

التجسَت يف التمريض

مي بنت سلطاف بن مسعود اليحِت

التجسَت يف التمريض

ناىد بنت سعد بن عبداهلل الدكسرم

التجسَت يف التمريض

ؾتول بنت لتِت بن ػتمد كريرم

التجسَت يف التمريض

هنلة بنت لتِت بن ػتمد بعيطي

التجسَت يف التمريض

نوره بنت خليل بن عيد عيد

التجسَت يف التمريض
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م

االسم

التخصص

نوره بنت عبداهلل بن مناحي السبيعي

التجسَت يف التمريض

نوره بنت فرج بن راشد ٓتيت

التجسَت يف التمريض

نوره بنت ػتمد بن سعد القحطاٍل

التجسَت يف التمريض

نوؼ بنت ابراىيم بن عبداهلل فالتو

التجسَت يف التمريض

نوؼ بنت رباح بن حامد االنصارم

التجسَت يف التمريض

ىبو بنت عبد اللطيف بن موسى العواـ

التجسَت يف التمريض

ىدل بنت مبارؾ بن قاضب العنزم

التجسَت يف التمريض

ىناء بنت عبدالعزيز بن سعيد الغامدم

التجسَت يف التمريض

ىند بنت علي بن كريور الرشيدم

التجسَت يف التمريض

ىند بنت ػتمد بن زتود الرشيدم

التجسَت يف التمريض

كفاء بنت ازتد بن ػتمد مشقي

التجسَت يف التمريض
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
(الحوسبة التطبيقية)
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
بشرل صالح حسن ضتمدم
بلقيس بنت سامل بن فاٌف الدكسرم
سناء بنت ػتمد بن إدريس اعتوساكم
فاديو بنت ماضي بن ػتمد العتييب
ليلى بنت ػتمد بن صاٌف الناصرم التميمي
مشاعل بنت إشتاعيل بن عبدالرزتن البهكلي

| 377

اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)
اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)
اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)
اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)
اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)
اضتوسبة التطبيقية
(شبكات اضتاسب)

الحاصالت على درجة الدبلوم
للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
خركتات الفصل الصيفي للعاـ الدراسي 7561/7563ق
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خرجياخ الفصل الصيفي للعام الدراسي 3417/3416هـ ~ كليح الدراساخ التطثيقيح وخدمح اجملتمع

م

االسم

التخصص

اعتنوؼ بنت فهد بن عبداهلل ابو حيمد

السكرتارية الطبية

بسمو بنت مساعد بن راشد النقيو

السكرتارية الطبية

رَل بنت جازم بن ْتيليص القرمودم البقمي

السكرتارية الطبية

يف بنت سعد بن عبداهلل العجياف

السكرتارية الطبية

ؾتالء بنت سامي بن زتد الًتكي

السكرتارية الطبية

ندل بنت ػتمد بن سعود بن رتيعو

السكرتارية الطبية

هنى بنت عبدالعزيز بن ابراىيم الرضياف

السكرتارية الطبية
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
اركل بنت علي بن ازتد الشويعر

االتصاالت كشبكات اضتاسب

االء بنت عبدالرزتن بن صاٌف العمار

االتصاالت كشبكات اضتاسب

خدكتة ػتمد  -اطتطيب

االتصاالت كشبكات اضتاسب

رىف ىاٍل حسٍت قاسم ضاىر

االتصاالت كشبكات اضتاسب

ماريو مسَتة ػتمد اصف ازتد ػتمد جابر

االتصاالت كشبكات اضتاسب

نوره بنت خالد بن ناصر آؿ عاطف القحطاٍل

االتصاالت كشبكات اضتاسب

ىديل بنت عبدالرزتن بن زيد آؿ موسى

االتصاالت كشبكات اضتاسب

كجداف بنت عبد العزيزبن بن ضيف اهلل الذكرم العويف االتصاالت كشبكات اضتاسب
اكراـ يوسف سليماف دعالة

الربغتة كقواعد البيانات

اعتنوؼ بنت ػتمد بن ابراىيم العييناء

الربغتة كقواعد البيانات

اماٍل بنت علي بن سعد علي القويعي

الربغتة كقواعد البيانات

آمنو بنت علي بن سيف غطاط آؿ غراب القحطاٍل

الربغتة كقواعد البيانات

حبيبو ػتمد  .فارح

الربغتة كقواعد البيانات

رنا رياض رتاؿ ابوالسبع

الربغتة كقواعد البيانات

ساره بنت اسحاؽ بن عبداظتلك خياط

الربغتة كقواعد البيانات

سلمى بنت سعد بن ػتمد بن شرب

الربغتة كقواعد البيانات

طول خالد انس زرقو

الربغتة كقواعد البيانات

لطيفو بنت ػتمد بن عبداهلل جديد

الربغتة كقواعد البيانات

منَتة عبدالقادر علي أشكر

الربغتة كقواعد البيانات
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م

التخصص

االسم
ابرار بنت علي بن عبدالعزيز الزامل

السكرتارية الطبية

ابرار بنت ػتمد بن علي العسيلي

السكرتارية الطبية

اثَت بنت ػتمد بن عبدالرزتن الدكسرم

السكرتارية الطبية

اشواؽ بنت سعود بن ػتمد العنزم

السكرتارية الطبية

آالء بنت عبداهلل بن صاٌف الذياب

السكرتارية الطبية

اصتازم جدكع ػتمد خلف اطتالدم

السكرتارية الطبية

العنود بنت ػتمد بن اشتاعيل االزتد

السكرتارية الطبية

اعتنوؼ بنت فهد بن سعد اظتغيثر

السكرتارية الطبية

أماٍل بنت حسن بن حسُت بن حسن منصور

السكرتارية الطبية

انتاف بنت كدماف بن رشيد اؿ كدماف

السكرتارية الطبية

هتاٍل بنت سعود بن ػتمد الودعاٍل

السكرتارية الطبية

هتاٍل بنت شبيب بن ػتمد شبيب آؿ بريك

السكرتارية الطبية

حصو بنت سعد بن سولتل الرجباف

السكرتارية الطبية

خلود بنت ػتمد بن عيد الزغييب اضتريب

السكرتارية الطبية

رزتو بنت سعد بن حسن آؿ زتد األشترم

السكرتارية الطبية

رنا بنت مشعل بن خَت اهلل الدكسرم

السكرتارية الطبية

رىاـ نبيل  .الشعيب

السكرتارية الطبية

سارة بنت ازتد بن سعيد اظتالكي

السكرتارية الطبية

ساره بنت خالد بن سعد الصنديل السبيعي

السكرتارية الطبية

ساره بنت فهد بن عبدالرزتن اصتابر

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
ساره بنت ػتمد بن عبدالرزتن الشعالف

السكرتارية الطبية

ساره بنت ػتمد بن زتد ابابطُت

السكرتارية الطبية

سعاد بنت حسُت بن علي الولد علي العنزم

السكرتارية الطبية

سهاـ ذياب صاٌف العنزم

السكرتارية الطبية

شهد بنت ابراىيم بن عبداهلل اظتدكح

السكرتارية الطبية

شيماء بنت ػتمد بن مبارؾ اجملمعي السبيعي

السكرتارية الطبية

صاضتو بنت عبيد بن سعد الدكسرم

السكرتارية الطبية

عهود بنت سعود بن رحيل الطويلعي العنزم

السكرتارية الطبية

غازية بنت سعيد بن عامر الصيعرم

السكرتارية الطبية

غيداء بنت ابراىيم بن زيد البواردم

السكرتارية الطبية

فاطمو علي ػتمد البدر البوستيس

السكرتارية الطبية

فاطمو بنت ػتمد بن موسى مياف

السكرتارية الطبية

لينة ازتد ػتمد القامز

السكرتارية الطبية

مرَل بنت بندر بن صليب العمرم اضتريب

السكرتارية الطبية

مرَل بنت علي بن لتى اصتابرم

السكرتارية الطبية

مرَل بنت فهد بن عبد العزيز الصقر

السكرتارية الطبية

مزنو بنت ػتمد بن علي عبدالعزيز بن رتيعة

السكرتارية الطبية

مضاكم بنت ػتمد بن سعد اضتويساءالدكسرم

السكرتارية الطبية

مضاكم بنت منصور بن ػتمد بن بطي

السكرتارية الطبية

مالؾ عليوم ركيضاف السبيعي العنزم

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
مٌت بنت الحق بن ثواب العصيمي العتييب

السكرتارية الطبية

منَته بنت ثواب بن عواض الرزتاٍل البقمي

السكرتارية الطبية

منَته بنت سعود بن ىذاؿ الدكسرم

السكرتارية الطبية

مي عليوم ركيضاف السبيعي العنزم

السكرتارية الطبية

نايفو بنت خليف بن رشيد الفركتي الركيلي

السكرتارية الطبية

نواؿ بنت علي بن صاٌف آؿ جبهاف العامرم

السكرتارية الطبية

نوره بنت عبداهلل بن مهدم ىزازم

السكرتارية الطبية

ىاجر بنت ابراىيم بن ػتمد عبداهلل

السكرتارية الطبية

ىديل بنت ػتمد بن ابراىيم العبودم

السكرتارية الطبية

ىال بنت فهد بن حسن الدكسرم

السكرتارية الطبية

ىيفاء بنت حسُت بن مرعي السريعي القحطاٍل

السكرتارية الطبية

كداد مرضي ىليل العنزم

السكرتارية الطبية

كعد عبدالباقي الزين ػتمد

السكرتارية الطبية

كعد بنت نايف بن حسُت السبيعاكم

السكرتارية الطبية

كفاء بنت رمضاف بن حورم السبيعي العنزم

السكرتارية الطبية

ابتهاؿ بنت عبداهلل بن صاٌف اظتزيٍت

احملاسبة

اثَت بنت زتد بن ػتمد اضتميد

احملاسبة

أثَت بنت عبداهلل بن ػتمد الركيشد

احملاسبة

أركل بنت صاٌف بن عبدالعزيز اظتفَتيج

احملاسبة

اريج بنت ناصر بن عبداهلل اؿ معيوؼ العجمي

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
اشتاء بنت حزاـ بن مناحي العصيمي العتييب

احملاسبة

اضواء بنت حسُت بن عويض العصيمي العتييب

احملاسبة

آالء بنت ازتد بن موسى مطلق

احملاسبة

البندرم بنت متعب بن تركي الشطيطي اظتطَتم

احملاسبة

اعتنوؼ بنت سعد بن ػتمد بن ىدياف

احملاسبة

اعتنوؼ بنت فهد بن ػتمد الرشيد

احملاسبة

اغتاد بنت عبداهلل بن عبدالرزتن اليوسف

احملاسبة

امنو بنت عبداهلل بن ػتمد الرشيد التميمي

احملاسبة

بدكر بنت سلطاف بن ػتمد القحطاٍل

احملاسبة

بشاير بنت ازتد بن فرج ازتد آؿ علي العرياٍل

احملاسبة

بشاير بنت خالد بن ػتمد اصتياشي اضتارثي

احملاسبة

بشاير بنت سعد بن ػتمد العبودم

احملاسبة

بياف بنت عبداهلل بن ػتمد باكارث

احملاسبة

هتاٍل بنت عبداهلل بن ىويدم العبيوم اظتطَتم

احملاسبة

هتاٍل بنت ؼتلد بن بشَت القنيٍت اظتطَتم

احملاسبة

جٌت بنت فهد بن سليماف سعيد الفهرم القحطاٍل

احملاسبة

جواىر بنت ػتسن بن عمَت الشيباٍل العتييب

احملاسبة

جواىر بنت ػتمد بن مريبد السلمي العنزم

احملاسبة

حصو بنت سعد بن ػتمد الراشد

احملاسبة

حصو بنت عبدالعزيز بن سعد العيد

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
حصو بنت عبداهلل بن علي العييد

احملاسبة

خلود بنت خليف بن زنار اطتريصي العنزم

احملاسبة

دالؿ بنت عبده بن لتِت اؿ حسن صميلي

احملاسبة

رانيا ناصر سرحاف خليل

احملاسبة

رحاب بنت خالد بن عبدالرزتن العبيد

احملاسبة

ركايب بنت غراؼ بن جعيب السبيعي العنزم

احملاسبة

ركاف بنت سلطاف سعيد بن ازتد اؿ ملوح االشترم

احملاسبة

ركز بنت عبدالرزتن بن عبداهلل اظتنصور

احملاسبة

رَل بنت سامل بن ػتمد الغامدم

احملاسبة

رنتا بنت سلطاف بن مرزكؽ خَتم

احملاسبة

زينة بنت مسرع بن سعيد القحطاٍل

احملاسبة

ساره بنت سعود بن ناصر بن عبيداف

احملاسبة

ساره بنت ضاكم بن ناصر اؿ سعد القحطاٍل

احملاسبة

ساره بنت فهد بن عبداهلل الرميزاف

احملاسبة

سامية بنت سليماف بن مثعي الدلبحي العتييب

احملاسبة

سجى بنت عوض بن سامل عوض مربكؾ بن ستيس

احملاسبة

سلطانو بنت عزيز بن ػتمد الشيباٍل العتييب

احملاسبة

سلول بنت متعب بن ّتداف الثبييت العتييب

احملاسبة

شتر بنت سعود بن زتداف فهد اصتدعاف

احملاسبة

سهر عبداهلل علي سليم جربوع

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

شريفو بنت علي بن سعيد األشترم

احملاسبة

صفيو بنت شوقي بن ازتد حامد

احملاسبة

طفلو بنت مرزكؽ بن عيد اظتشجع الدكسرم

احملاسبة

عائشو بنت جرباف بن مرزكؽ آؿ كناد القحطاٍل

احملاسبة

عائشو بنت منصور بن موسى البديرم اظتطَتم

احملاسبة

عاليو بنت عبداهلل بن عمر القرٍل

احملاسبة

عبَت بنت ماجد بن ضيف اهلل الغريب

احملاسبة

عفاؼ بنت ناصر بن زتد اصتمعة

احملاسبة

عليو بنت ازتد بن ػتسن القرٍل

احملاسبة

فاطمو بنت عبداهلل بن ظافر االشترم

احملاسبة

فايزه بنت زتاد بن طرمتم اضتارثي

احملاسبة

فرزانو بنت صاٌف بن راشد الفرزاف

احملاسبة

فلوه بنت عبدالكرَل بن رتعاف العبدالعزيز

احملاسبة

فنوف بنت لتِت بن عبداهلل شراحيلي

احملاسبة

لطيفة بنت ػتمد بن سليماف اظتفدل

احملاسبة

لطيفو بنت علي بن عبدالرزتن آؿ عمَته العمرل

احملاسبة

لولوة بنت عبدالرزتن بن عبدالعزيز اظتبَتيك

احملاسبة

لولوه بنت سعد بن فهد الشويعر

احملاسبة

ليلى بنت ابراىيم بن ػتمدعلي فليفلي الصحيب

احملاسبة

ليلى بنت ػتمد بن لتِت اظتنسكي

احملاسبة

| 388

خرجياخ الفصل األول للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الدراساخ التطثيقيح وخدمح اجملتمع

م

التخصص

االسم

مدل بنت سليماف بن عبدالعزيز العلي اضتمد

احملاسبة

مراـ بنت سعود بن ػتمد النفيعي العتييب

احملاسبة

مراـ بنت عبداظتلك بن عبداهلل السليماف

احملاسبة

مشاعل بنت عبد الرزتن بن ػتمد الغرييب

احملاسبة

مشاعل بنت ػتمد بن زتد احمليسن

احملاسبة

مشاعل بنت ناصر بن عبداهلل االشترم

احملاسبة

مالؾ بنت زيد بن عويد القريشي السبيعي

احملاسبة

مناؿ عثماف سعيد عبده

احملاسبة

منَته بنت خالد بن علي العتييب

احملاسبة

منَته بنت سامل زتد بن ىادم اؿ معجبو

احملاسبة

منَته بنت عبدالرزتن بن ابراىيم اضتياف

احملاسبة

منَته بنت عبدالعزيز بن صاٌف الونيس

احملاسبة

مها بنت نايف بن بدر العتييب

احملاسبة

موضي بنت سعد بن ػتمد العيسى

احملاسبة

نايفو بنت برَل بن جعيب العنزم

احملاسبة

ؾتد بنت متعب بن نايف اظتطريف

احملاسبة

ؾتود بنت زيد بن علي آؿ عثماف التميمي

احملاسبة

ندل بنت فهد بن عبداهلل البداح

احملاسبة

نصره بنت عبداهلل بن علي اضتندكدم الغامدم

احملاسبة

هنى بنت ثنياف بن سعيد اضتايف العتييب

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

هنى بنت حسن بن ػتمد سالمي

احملاسبة

نوره بنت سعد بن عبداهلل العاصم

احملاسبة

نوره بنت سعد بن عبداهلل بن نفيسو

احملاسبة

نوره بنت سعود بن عباس اظتفرجي العتييب

احملاسبة

نوره بنت سعيد بن عبداهلل الصيعرم

احملاسبة

نوره بنت مبارؾ بن عايض الرزتاٍل البقمي

احملاسبة

ىاجر بنت ابراىيم بن حسُت سلطاف

احملاسبة

ىاجر بنت سعد بن ػتمد زنقر

احملاسبة

ىناء بنت عبداهلل بن ػتمد القاسم

احملاسبة

ىند بنت فهد بن عبدالرزتن السلطاف

احملاسبة

ىند بنت ػتمد بن جدكع القرعاٍل العقيدم

احملاسبة

ىيا بنت عثماف بن سيف اضتبانيو الشهراٍل

احملاسبة

ىيا بنت فهد بن زتود اؿ مغَته

احملاسبة

ىيا بنت ػتمد بن عبداهلل السريع

احملاسبة

ىياء بنت عبدالعزيز بن عبدالرزتن اضتمداف

احملاسبة

ىيفاء بنت ػتمد بن كصاص اظتيموٍل اظتطَتم

احملاسبة

كداد بنت سعد بن عبداهلل بن دكخي

احملاسبة

كضحا بنت سعيد بن سعيد اليامي

احملاسبة

كضحو بنت ػتمد بن حسن السهلي

احملاسبة

كفاء بنت ػتمد بن شديد اظتيموٍل اظتطَتم

احملاسبة
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م

التخصص

االسم

كالء بنت ػتمد بن راشد الدىيش

احملاسبة

ياشتُت بنت خالد بن صاٌف بن ىدياف

احملاسبة
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
ذكرل بنت عبداهلل بن سعد اضتميدم

االتصاالت كشبكات اضتاسب

رَل بنت ػتمود بن حواس الفدعاٍل العنزم

االتصاالت كشبكات اضتاسب

ساره عبدالعزيز  .فلي

االتصاالت كشبكات اضتاسب

ساره علي موسى العاصي الفضل

االتصاالت كشبكات اضتاسب

صاضتو عوض سامل باحجاج

االتصاالت كشبكات اضتاسب

عال عبدالناصر  -ابوراس

االتصاالت كشبكات اضتاسب

ىديل بنت عبداهلل بن سعد اظتزيٍت

االتصاالت كشبكات اضتاسب

االء ػتمد علي اضتداٍل

الربغتة كقواعد البيانات

اعتنوؼ بنت صاٌف بن عبداهلل الربيعاف

الربغتة كقواعد البيانات

انتاف بنت سعيد بن زتداف اضتمداف

الربغتة كقواعد البيانات

زتامو بنت ػتمد بن ػتمد سحارم

الربغتة كقواعد البيانات

خلود بنت سعيد بن صاٌف الشمراٍل

الربغتة كقواعد البيانات

دالية بنت منصور بن عبداظتعُت الغاليب

الربغتة كقواعد البيانات

سهاـ بنت ػتمد بن مدعج السبيعي

الربغتة كقواعد البيانات

غاده بنت سلطاف بن حلمي السمَتم العتييب

الربغتة كقواعد البيانات

غزيل بنت ضاكم بن عايض العتييب

الربغتة كقواعد البيانات

مراـ بنت على بن عبدالرزتن اضتريب

الربغتة كقواعد البيانات

مناؿ بنت رفاعي بن علي الدغيليب

الربغتة كقواعد البيانات

ابتساـ بنت مبارؾ بن سيف اظتسردم القحطاٍل

السكرتارية الطبية

اثَت بنت ػتمد بن مرداس اؿ مرداس

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
اركل بنت عبدالعزيز بن رشيد الراشد

السكرتارية الطبية

اركل بنت مصلح بن سعيد القحطاٍل

السكرتارية الطبية

اسيل سامل علي اربيع

السكرتارية الطبية

اشواؽ بنت ازتد بن ػتمد ابودكشة

السكرتارية الطبية

اصتازم بنت ػتمد بن سليماف السيارم

السكرتارية الطبية

اعتنوؼ بنت سعد بن عبداهلل العجياف

السكرتارية الطبية

امينو بنت عامر بن عمار اظتطَتم

السكرتارية الطبية

انوار بنت طارؽ بن ػتمد اطتزَل

السكرتارية الطبية

أبرار بنت عائض بن ّتاد البديرم اظتطَتم

السكرتارية الطبية

بتوؿ بنت ػتمد بن زتاش العنزم

السكرتارية الطبية

بسمو بنت سامل بن عويد الفدعاٍل العنزم

السكرتارية الطبية

بشرل صاٌف ازتد الديدك

السكرتارية الطبية

بياف بنت سعيد بن عبداهلل النايف

السكرتارية الطبية

تذكار بنت علي بن حسن ىزازم

السكرتارية الطبية

رتيلو بنت أزتد بن ىادم غترشي

السكرتارية الطبية

جواىر بنت عبدالرزتن بن جرباف فقيهي

السكرتارية الطبية

حفصو بنت ىاشم بن يوسف العبدالرزتن

السكرتارية الطبية

زتده بنت زتداف بن زتيد الغايل العديٍت

السكرتارية الطبية

حناف ّتاش ػتمد اضتمَتم

السكرتارية الطبية

خلود بنت سامل بن ػتمد القحطاٍل

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
خنساء عثماف ػتمد ازتد

السكرتارية الطبية

دنتو بنت عبدالرزتن بن سعيد حنياف

السكرتارية الطبية

دينا بنت ػتمد رتاؿ بن كاصل ناصر

السكرتارية الطبية

راكيو بنت علي بن عبداهلل ػتبوب

السكرتارية الطبية

رحاب بنت عوض بن ضحوم اصتلعود

السكرتارية الطبية

رنيم بنت علي بن سيف الرميحي

السكرتارية الطبية

ركاف بنت عبد الرزتن بن ػتمد النغيمشي

السكرتارية الطبية

رَل عبد اظتنعم ػتمد جابر

السكرتارية الطبية

ساره إبراىيم نصرالدين

السكرتارية الطبية

ساره بنت مبارؾ بن فاٌف الدكسرم

السكرتارية الطبية

سهاـ فيصل حامد السيد

السكرتارية الطبية

سوزاف رفيق عيسى السباح

السكرتارية الطبية

مشوخ بنت فيصل بن عبدالرزتن الغيامو

السكرتارية الطبية

غاده بنت عوض بن عبداهلل العجمي

السكرتارية الطبية

غدير بنت عبداهلل بن ػتمد النغيمشي

السكرتارية الطبية

غيداء انتن خليل جرب

السكرتارية الطبية

فاطمة عبدالفتاح عوض ازتد

السكرتارية الطبية

فاطمو بنت ابراىيم بن صاٌف حجر

السكرتارية الطبية

فاطمو بنت سعد بن عثماف بن عنيزاف

السكرتارية الطبية

فتوف عواد ػتمد سالمو دغيم

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
فرح انتن جربيل اعتندم

السكرتارية الطبية

فضو بنت سعد بن عبداهلل الناىش الدكسرم

السكرتارية الطبية

كرنتو بنت سعود بن ػتمد العنزم

السكرتارية الطبية

لطيفو بنت عبداهلل بن سليماف الغميز

السكرتارية الطبية

لولوه بنت عبدالرزتن بن صاٌف بن ىليل

السكرتارية الطبية

مشاعل بنت فهد بن سعد السيف

السكرتارية الطبية

مٌت بنت ػتمد بن سعيد اظتقايب

السكرتارية الطبية

ميسوف ادـ عبداهلل ازتد

السكرتارية الطبية

ناديو بنت جابر بن لتي ازتد الزىراٍل

السكرتارية الطبية

نايفو نايف ػتمد الزكرم

السكرتارية الطبية

نوره بنت عبداهلل بن عايض العضيلو اظتطَتم

السكرتارية الطبية

نوره بنت منصور بن عبدالرزتن الراشد

السكرتارية الطبية

ىادية باسم فؤاد الغالييٍت

السكرتارية الطبية

ىانية باسم فؤاد الغالييٍت

السكرتارية الطبية

ىدل بنت خالد بن عبداهلل اظتسلماٍل

السكرتارية الطبية

ىيلو بنت ػتمد بن منصور الكريديس

السكرتارية الطبية

كجداف حسن عبدالقادر حسن النجار

السكرتارية الطبية

كداد انتن خليل جرب

السكرتارية الطبية

كصايف بنت زتدم بن خليف العنزم

السكرتارية الطبية

كضحة بنت زتود بن زتد السبيعي العنزم

السكرتارية الطبية
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م

التخصص

االسم
كعد بنت عبد السالـ بن لتي اصتيالف

السكرتارية الطبية

ابتساـ بنت خالد بن صاٌف عبدالعزيز الشدكخي

احملاسبة

اركاح مطر جدكع العنزم

احملاسبة

اريج طالؿ ػتمد االسعدم

احملاسبة

افراح بنت ضيف اهلل بن خريبيش العنزم

احملاسبة

افناف بنت فهد بن عبدالرزتن اصتريد

احملاسبة

افناف بنت ػتمد بن عبداهلل اؿ سليمو الغامدم

احملاسبة

الدانو فهد ازتد فهد عبدالرزتن العبداعتادم

احملاسبة

العنود بنت حشَتم بن سعد البقمي

احملاسبة

العنود بنت عبد العزيز بن حسن بن عيت

احملاسبة

العنود بنت يوسف بن ابراىيم الذبياٍل

احملاسبة

اعتنوؼ بنت فهد بن عبداهلل رشيد بن سليماف

احملاسبة

امَتة بنت فهد بن صلف اظتطَتم

احملاسبة

أريج بنت ابراىيم بن زتد اظتسلم

احملاسبة

أشتاء بنت حزاـ بن مقبل العتييب

احملاسبة

أسيل بنت زىَت بن زتود النامي

احملاسبة

آركل بنت فهد بن سهلي آؿ سفراف العجمي

احملاسبة

آالء بنت ضيف اهلل بن ازتد اؿ مركح الشهرم

احملاسبة

آالء بنت ناصر بن عبدالرزتن الشعيل

احملاسبة

بشاير بنت حسن بن ناصر اؿ رزؽ اليامي

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
بشاير بنت صاٌف بن خصيوم اضتايف العتييب

احملاسبة

بياف رتاؿ ازتد زتداف

احملاسبة

تركيو بنت ازتد بن رتعاف الشباف اظتالكي

احملاسبة

هتاٍل بنت عايض بن غايل اصتابرم اضتريب

احملاسبة

حصو بنت فهد بن ازتد العريفج

احملاسبة

خلود بنت حسن بن عبدالرزتن الدغيثر

احملاسبة

دالؿ بنت ػتمد بن غلفاف قشيش

احملاسبة

دياال طاىر اسحق حامد

احملاسبة

دنتو بنت ػتمد بن سعد اضتميدم

احملاسبة

رشاء بنت شاماف بن مرزكؽ العرنتو اضتريب

احملاسبة

رغد بنت أزتد بن ابراىيم السماعيل

احملاسبة

رىاـ بنت علي بن ػتمد اليامي

احملاسبة

رىف بنت ابراىيم بن علي قراش

احملاسبة

ركاف ػتمد عبداهلل بابطُت

احملاسبة

ركاف بنت رتاؿ بن ازتد عمر الشمرم

احملاسبة

رَل بنت عبداهلل بن ػتمد الزىراٍل

احملاسبة

رَل بنت ػتمد بن سامل اصتوىي

احملاسبة

ساره ػتمد جهاد سليماف قرقور

احملاسبة

ساره بنت سعود بن عبدالعزيز اؿ حسُت

احملاسبة

ساره بنت عجب بن زتود القريشي السبيعي

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
ساره بنت فهد بن عبداهلل العشرم

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن عائض القحطاٍل

احملاسبة

ساره بنت ػتمد بن عبدالعزيز اؿ سعيد التميمي

احملاسبة

سجى بنت ػتمد بن ناصر آؿ علياف

احملاسبة

سلطانو بنت سعيد بن عبداهلل الغامدم

احملاسبة

سلطانو بنت عبداهلل بن ػتمد اظتفراص

احملاسبة

شتية بنت عبدالعزيز بن ػتمد االزتد

احملاسبة

شتَته بنت ػتمد بن ازتد اصتابرم

احملاسبة

شذل ػتمد ازتد الشاعر

احملاسبة

شركؽ بنت سعد بن ناصر اؿ حصُت القحطاٍل

احملاسبة

شهد ػتمد أزتد الشاعر

احملاسبة

ضحى ػتمد عزت عبداهلل جرماٍل

احملاسبة

طرفو بنت منصور بن زتد العقيل

احملاسبة

طيبو بنت يوسف بن ازتد الدجُت

احملاسبة

طيف بنت صاٌف بن قاطع الشمرم

احملاسبة

عبَت بنت سعد بن ػتمد اؿ جفاؿ

احملاسبة

عبَت بنت عبار بن عايد الشمرم

احملاسبة

عبَت بنت ػتمد بن عيسى الزيلعي عسَتم

احملاسبة

عفاؼ بنت دخيل بن داخل اظتطَتم

احملاسبة

عهد بنت عبداهلل بن فهد اضتريب

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
غاده رشيد مشعل الطواطو العقيدم

احملاسبة

فاطمو بنت معيض بن تركي الزىارم الرشيدم

احملاسبة

فلوه بنت فراج بن بداح السهلي

احملاسبة

ظتى ػتمود سعيد عطيو

احملاسبة

مدل بنت جالؿ بن فاٌف العتييب

احملاسبة

مراـ بنت صليب بن سليم اطترم الكويكيب

احملاسبة

مراـ بنت موسى بن ػتمد شراحيلي

احملاسبة

مرَل عبداضتكيم ػتمد عقالف

احملاسبة

مرَل بنت سعود بن ػتمد اعترمو اضتديدم

احملاسبة

مرَل بنت ػتمد بن زتداف اظتذم

احملاسبة

مالؾ بنت عبد اهلل بن ػتمد الشايع

احملاسبة

مالؾ بنت عبدالرزتن بن علي مشبب

احملاسبة

مناؿ بنت قاعد بن رخيص اصتعفرم العنزم

احملاسبة

منَته بنت سعود بن ناصر اؿ ثنياف

احملاسبة

منَته بنت ػتمد بن حسن السهلي

احملاسبة

مها ىباس سعيد الشمرم

احملاسبة

مها بنت عبداهلل بن عبداعتادم العجمي

احملاسبة

مها بنت عجاب بن صويلح اظتيزاٍل اظتطَتم

احملاسبة

موضي بنت بدر بن قاعد النفيعي العتييب

احملاسبة

موضي بنت فهد بن عبداهلل الطلحو

احملاسبة
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م

التخصص

االسم
نايفو ػتمد زكي ابوشوارب

احملاسبة

ؾتالء بنت ػتمد بن مهل العتييب

احملاسبة

ؾتود بنت ػتمد بن سعيد اؿ جراد

احملاسبة

ؾتود بنت يوسف بن منصور علي الكريدس

احملاسبة

ندل بنت سعيد بن علي بن ذياب

احملاسبة

نعمة عبدالقادر عبدالنيب ػتمد

احملاسبة

نورا بنت علي بن عبدالعزيز اظتيماف

احملاسبة

نورة بنت علي بن ازتد القرٍل

احملاسبة

نوره بنت عبدالعزيز بن فهد ابو نياف

احملاسبة

نوره بنت ػتمد بن عبدالعزيز التميمي

احملاسبة

نوؼ بنت مسفر بن علي القحطاٍل

احملاسبة

نوؼ بنت مسلط بن زتود الدلبحي العتييب

احملاسبة

ىاجر بنت ػتمد بن سعود عقيل

احملاسبة

ىبو أزتد توفيق علي

احملاسبة

ىديل بنت سلطاف بن سامل السيد

احملاسبة

ىال بنت زتاد بن معجب اعتيف الدكسرم

احملاسبة

ىند بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الفايز

احملاسبة

ىنوؼ بنت ػتمد بن شبيب الزعيب

احملاسبة

كجداف بنت عبد اهلل بن ػتمد السراء

احملاسبة

كجداف بنت علي بن صاٌف الوىايب

احملاسبة

| 401

ادلتىقع خترجهه الفصل الثاوي للعام الدراسي 3418/3417هـ ~ كليح الدراساخ التطثيقيح وخدمح اجملتمع

م

التخصص

االسم
كجداف بنت فهد بن راشد ازتد بن خنُت

احملاسبة

كعد حسن سامل باثابت

احملاسبة

كعلو بنت درع بن ػتمد سعد آؿ ػتيي الشهراٍل

احملاسبة

كفاء بنت سامل بن ػتمد النجار

احملاسبة

ياشتُت بنت كرَل بن دىيم الركايب العنزم

احملاسبة
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معهد اللغويات العربية
خركتات الفصل األكؿ للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
أينيساء عبدك احملمد قيزم

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

ٌب  ، .ينغ

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

3

جيا  ، .ىي

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

4

حفصة خاتوف

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

5

زتدية  ،اتاكورا

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

6

سلمى  ، .ماؾتوكا

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

7

فاطمو ظهَت ظهَت ازتد عبداالحد

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

8

ياف  ، .ىاف

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
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معهد اللغويات العربية
اظتتوقع خترجهن الفصل الثاٍل للعاـ الدراسي 7569/7561ق
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م

التخصص

االسم
اميناتا  ، .بوييت

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

جيزاف عبدكس  .جيزاف

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

زينب  ، .لياكيتش

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

سَتينا تورم  ،ابوبكر

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

سيلفانا  ، .كاٍل

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

فاطنية  ، .طو

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

مورينا  ، .الال

الكفاية يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا
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مت حبمد اهلل وتوفيقه

عمادة القبول والتسجيل
قسم قبول وتسجيل الطالبات
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