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إعـــداد
عمادة القبول والتسجيل

قسم قبول وتسجيل الطالبات
وحدة احلاسب اآللي
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مقــــــدمة
احلمد هلل الذي علّم بالقلم ،علّم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على معلّم الناس اخلري
نبيّنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.

تفخر جامعتنا األم ،جامعة ادللك سعود بتخريج دفعة جديدة من الطالب والطالبات الذين أمضوا
يف جنباهتا سنوات حافلة بالتحصيل ،وحب التعلم ،واالكتشاف ،والعزمية والتصميم وقوة اإلرادة ،بعد أن
هيّأت ذلم اجلامعة فرصاً للتجربة واكتساب اخلربة ،خرجوا منها أصلب عوداً ،وأكثر دراية ،وأنضج فكراً ،وأقدر
عمادها اقتصاد ادلعرفة واالبتكار
حتول كربى ُ
على البذل لوطننا الغايل الذي يشهد بفضل اهلل تعاىل خطة ّ
وريادة األعمال.

اليوم يوم فرح للجامعة ،بل للوطن كله بانضمام شركاء جدد خلطط ادلملكة يف التنمية ادلستدامة،
شأهنا يف ذلك شأن األمم الكربى اليت تدرك أهنا تتبوأ مكانتها يف عامل بات تنافسياً أكثر من أي عصر مضى
عرب سواعد شباهبا وفتياهتا ،بعد اكتساهبم للمعارف وادلهارات والعالقات اليت تؤهلهم لإلسهام اإلجيايب الفاعل
يف جهود بلدهم دلواجهة استحقاقات البناء والنهضة والتنمية ومحاية الوطن.
وإذ يقف أبناؤنا وبناتنا اليوم على أعتاب مرحلة عمرية جديدة ،تتمثل بالعمل واإلنتاج والعطاء بعد
سنوات من التلقي والطلب ،فإنين أوصيهم بأال يكون هذا آخر عهدهم بالعلم والتعلّم ،فاكتساب ادلعرفة

واستمرار االطالع على جتارب اآلخرين وظيفة العمر ،بل أعمار تضاف إىل العمر .كما أؤكد ذلم أن أبواب
اجلامعة ستظل مفتوحة أمامهم ليشاركوها أداء رسالتها التعليمية والبحثية ،وليعينوها على االضطالع مبهمتها يف
خدمة اجملتمع و الوطن.
أسأل ادلوىل عز وجل أن يوفقنا مجيعاً خلدمة ديننا ،مث مليكنا ووطننا ،وأن يدمي علينا نعمة األمن
واالستقرار ،وعلى حكومتنا الرشيدة العز والتمكني.

مدير الجامعة
أ.د .بدران بن عبدالرحمن العمر
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىالصوفيىللعامىالدراديى3416/3415هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ض

لجلٍ بنت خمجد بف اخمد آؿ أماف

الشجدلٌ

دكتكر شجدلٌ

ط

يازمجف اخمد ابراهجـ السفراكم

الشجدلٌ

دكتكر شجدلٌ

ظ

دانجى بنت مفجب بف نود الخامد

الللات كالترجمٌ

للٌ انجلجزيٌ

ع

كجداء بنت ـبدهللا بف نود المرسد

الللات كالترجمٌ

للٌ انجلجزيٌ

غ

ناطمى بنت نود بف ـبدهللا بف هزاع

الللات كالترجمٌ

للٌ انجلجزيٌ

ػ

مناؿ بنت ـبدالرخمف بف ناشر الفجزٍ

الللات كالترجمٌ

للٌ انجلجزيٌ
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الخريجات الحاصالت على مراتب الشرف للفصل
األول للعام الدراسي 5341/5341ه
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىاألولىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ض

أركل بنت ذالد بف مخمد الؿكيخً

اآلداب

التارير

ط

زمجرق بنت مخمد بف زالـ باقادر

اآلداب

التارير

ظ

ندل بنت مخمد بف مبارؾ القخطانً

اآلداب

التارير

ع

اركل مخمد ـثماف الزقاؼ

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

غ

اركل بنت ـلً بف زفجد القخطانً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ػ

الفنكد بنت منشكر مخمد السريمً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؼ

الونكؼ بنت ـايد نريد الخمؿاكم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؽ

امؿ اخمد زالـ زفجد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؾ

انهاؿ بنت خمد بف ـبدهللا الثاقب

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

صض

بدكر بنت هادم بف ـاُض الفتجبً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ضض

بجاف بنت ـبدالفزيز ـبدالفزيز المانق

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

طض

دِؿ بنت ـبد الرخمف راسد بف ننجس

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ظض

ركاف بنت ـكض بف نرخاف الركيلً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

عض

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الزراء

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

غض

زارق بنت سايق بف نادم الخربً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ػض

زمجى بنت مخمد بف شالد المكزً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؼض

سمكخ بنت مخمد مسناف الدكزرم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؽض

سود بنت ذالد بف شالد اللجث

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؾض

نرزق بنت ـلً بف نايز القخطانً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

صط

متفبى بنت مالد بف زفد الخربً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىاألولىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ضط

مساـؿ بنت نود بف ـلً اؿ كزماف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

طط

مّؾ بنت زفجد ـبدالفزيز البديكم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ظط

مناؿ بنت مخمد بف ظانر الخقبانٍ

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

عط

نجكد بنت ذالد ـبد المخزف الؿكيخً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

غط

نكرق بنت نود بف شالد الدلقاف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ػط

نكؼ بنت ابراهجـ بف مخمد الركجاف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؼط

نكؼ بنت مزهر بف مانق القخطانً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؽط

هجاء بنت ـبدهللا بف زيد السثرم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؾط

اركل بنت ذالد بف مخمد القؿجبً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

صظ

الونكؼ بنت مخمد بف راسد الزير

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ضظ

ازماء بنت ـبدهللا بف ـلً السمرانً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

طظ

الفنكد بنت ـلً بف ـبدالفزيز الزخجـ

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظظ

بزمى بنت مخمد بف ـبدهللا القديرم

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

عظ

خشى بنت مخمد بف ـبدهللا الزنجد

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

غظ

خناف بنت ؿجؼ هللا بف كانـ الخربً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػظ

ريـ بنت شالد بف مخمد اللامدم

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼظ

زارق بنت مخمد بف ـبدهللا القازـ

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽظ

زمجى بنت مخمد بف زفكد الزند

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾظ

سجذى بنت مبارؾ بف مزهر الدكزرم

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

صع

طرنى بنت مخمد بف ابراهجـ الجكزؼ

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىاألولىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ضع

لمٍ بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الزير

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

طع

مريـ بنت ذالد بف ـبدهللا الفبكد

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظع

موا بنت خزجف بف ـبدهللا الفزاؼ

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

عع

موا بنت شالد بف ـبدالفزيز الملجلجث

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

غع

ابتزاـ بنت ـبدالرخمف اخمد البريدم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػع

اسكاؽ بنت مزهر بف مخمد القخطانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼع

انناف ربجق كرامى راسد

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽع

الفنكد بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزبجفً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾع

امؿ بنت خمكد بف زجؼ السورانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صغ

امؿ بنت ـبدهللا بف نانق النانق

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ضغ

امؿ بنت مخمد بف ناشر القخطانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طغ

انهاؿ بنت شالد بف نود الشقفبً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظغ

أثجر بنت ـبدهللا بف زلجماف الخربً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عغ

أمانً بنت مسبب بف مخمد آؿ مّط

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

غغ

توانً بنت ذالد بف كازم المطجرم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػغ

ذلكد بنت زفكد بف ـلً السريؼ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼغ

زارق بنت خمد ـبدالمخزف الفبدالكريـ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽغ

زارق بنت شالد بف ذلؼ السمرانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾغ

نجد بنت زفكد بف مخمد القخطانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صػ

نكرق بنت ـبدهللا بف مخمد المريس

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

13

الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىاألولىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ضػ

نكرق بنت ـلً بف رسجد ـلً الوزانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طػ

نكؼ بنت ـبدهللا بف مبارؾ المبارؾ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظػ

نكؼ بنت مخمد بف ـبدهللا الخزف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عػ

أركل بنت ابراهجـ بف خماد الريس

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

غػ

أمؿ بنت نود بف ابراهجـ النمر

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ػػ

زلمٍ بنت كناـ بف ـبدهللا آؿ مفدم

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؼػ

مزكف بنت نود بف ـبدهللا الفجزٍ

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؽػ

كجداف بنت مركـٍ بف ـلٍ ملاكل

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؾػ

انناف بنت خمد بف شالد القرـاكم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

صؼ

اكراـ بنت خزف بف مخمد الفرجانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ضؼ

اماف بنت مفتكؽ بف زاـد الثبجتً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

طؼ

أمجاد بنت ـبدالرخمف شالد الجبجلً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ظؼ

توانً بنت مناكر بف ـاُض المطجرم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

عؼ

ركد بنت منشكر بف مخمد الثارم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

غؼ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مزهر القرنً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ػؼ

زكزف بنت يخٍ بف ساكر السورم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؼؼ

ـبجر بنت مخمد بف خزف الجريبى

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؽؼ

مكرـ بنت منذر بف مخمد الهار

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؾؼ

نسمجى بنت مبارؾ بف ابراهجـ الزبجفً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

صؽ

نكرق بنت ـجد بف زفكد الركيس

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضؽ

هديؿ بنت زفد بف ابراهجـ الذالدم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

طؽ

هناء بنت مخمد بف ـلً الشبجخً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ظؽ

انناف بنت اخمد بف مخمد السكيفر

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

عؽ

امجاد بنت هزاع بف ـامر القخطانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

غؽ

ايماف بنت مخمد ـبدالرخمف القخطانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػؽ

أثجر بنت ـبد الرخمف ـبدالفزيز بف ناُز

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؼؽ

أركل بنت بذجت بف ـبدهللا الشهار

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؽؽ

أنناف بنت زفد بف مخمد الشكيلد

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؾؽ

بساير بنت زفد بف ـبجد القخطانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

صؾ

بجاف بنت ـلً بف ـبدهللا الجبجر

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ضؾ

زمجى بنت زفجد بف مخمد رنقً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

طؾ

نً بنت مخمد بف ابراهجـ الشجقؿ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ظؾ

لمٍ بنت نود بف مخمد الزند

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

عؾ

مراـ بنت ـبدهللا بف راسد القخطانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

غؾ

مرح بنت يكزؼ بف مخمد الجكزؼ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػؾ

مساـؿ بنت ـبدالفزيز ـبدهللا الجبر

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؼؾ

مّؾ بنت ناشر بف ـبدهللا بف ـجد

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؽؾ

مناؿ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الماجد

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؾؾ

مناؿ بنت ـناف بف مهرج الدكزرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

صصض موا بنت ـلً بف دذجؿ الخربً
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضصض هند بنت زامً بف ـلً الوكيدم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

طصض اركل بنت زفد بف منشكر قكت

التربجٌ

ـلـ النهس

ظصض ازماء بنت ـزاؼ بف مخمد السورم

التربجٌ

ـلـ النهس

عصض اِء بنت ـبداللطجؼ بف زفجد الفمكدم

التربجٌ

ـلـ النهس

غصض امانً بنت ـبدالرخمف ابراهجـ الرانفً

التربجٌ

ـلـ النهس

ػصض انهاؿ بنت ـبدالمخزف منشكر المنشكر

التربجٌ

ـلـ النهس

ؼصض ثمراء بنت زفجد بف ـبدهللا اِخمرم

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽصض دانى بنت ذالد بف اخمد الخزف

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾصض رنا بنت مخمد بف زفد الفبجد

التربجٌ

ـلـ النهس

صضض ريـ بنت زفد بف ـبدهللا القخطانً

التربجٌ

ـلـ النهس

ضضض زينب قاُد مخمد جمجؿ

التربجٌ

ـلـ النهس

طضض زارق بنت ـبدالفزيز بف زالـ الوزاع

التربجٌ

ـلـ النهس

ظضض زديـ بنت نود بف ـبدالرخمف الدركيش

التربجٌ

ـلـ النهس

عضض سود بنت زفد بف ـبدهللا الفريهً

التربجٌ

ـلـ النهس

غضض سود بنت ـبدالرخمف بف زفد الفجد

التربجٌ

ـلـ النهس

ػضض منار بنت نود بف ـثماف هلجؿ

التربجٌ

ـلـ النهس

ؼضض منجرق بنت مخمد بف خزف السورم

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽضض نجكد بنت همجؿ بف ـبدهللا الفتجبً

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾضض نكرق بنت ذالد بف ـبدالفزيز الخزف

التربجٌ

ـلـ النهس

صطض نكرق بنت ـبدالرخمف مخمد الخزجف

التربجٌ

ـلـ النهس
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الكلوة

القدم

م

االدم

التربجٌ

ـلـ النهس

ططض اريح بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف الجوجمً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظطض ازماء بنت مخمد بف ـبدهللا بف ـمار

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عطض اِء بنت مخمد بف ـبدهللا البسر

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غطض الجكهرة بنت مخمد زلجماف الدلجّف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػطض الدانٌ بنت اخمد بف شالد الزلطاف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼطض الفنكد بنت زلجماف ـبدهللا الزلجماف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽطض الونكؼ بنت زفد بف زفكد آؿ تكيـ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾطض امانً بنت مبارؾ بف ذلؼ الدكزرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صظض امانً بنت مخمد بف زفد الهوجد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضظض امؿ بنت براهجـ بف شالد الخكاس

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طظض انكار خزف مخمد الكثجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظظض أمجمى بنت مخمد بف راسد الوزانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عظض آِء بنت مخمد بف شالد المجخدم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غظض بثجنٌ بنت يكزؼ بف ابراهجـ الكابؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػظض تلريد بنت مخمد بف ابراهجـ الهايز

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼظض جمانٌ بنت ـبدالفزيز بف كادف الخربً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽظض خشى بنت زفد بف ـلً الفرنح

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾظض خشى بنت نجشؿ ـبد الرخمف القمجزم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صعض ديمى بنت ـبد الرخجـ يخجػػٍ اِيكبػػػً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضطض هّ بنت مخمد بف اخمد المزيد
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضعض ذكرل بنت ـلً بف مخمد الزهرانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طعض ربٍ بنت ـلً بف بدر الخربً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظعض رزاف بنت ذالد بف زفد اؿ تكيـ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ععض رزاف بنت ـلً بف مخمد اللامدم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غعض رزاف بنت كازم بف باتؿ القخطانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػعض رزاف بنت نجشؿ بف ـبدهللا المالكً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼعض ركد بنت ـبدالمخزف ـبدالفزيز القبانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽعض رنا بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المقبؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾعض ركاف بنت بدراف بف ـبدالفزيز الفمر

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صغض ركاف بنت ـبد الفزيز شالد الزولً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضغض ريـ بنت مخمد بف زفد الموناء

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طغض زارق بنت ابراهجـ بف مخمد هكيدم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظغض زارق بنت زلجماف بف زفد اللخجداف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عغض زارق بنت شّح بف يكزؼ المقجط

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غغض زلطانٌ بنت مخمد بف زفد البتاؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػغض طرنى بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف المسرؼ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼغض ـبجر بنت نود بف بندر الزبجفً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽغض ـبجر بنت مخمد بف شالد المهرج

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾغض ـركب بنت مخمد ـبدهللا مخمد الماجد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صػض كادق بنت ـبدالفزيز مخمد الفبدالكهاب

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضػض كادق بنت ـبدهللا ـبدالرخمف الفجّف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طػض كدير بنت راسد بف مخمد القرينً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظػض كدير بنت ـثماف بف مخمد الثمجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عػض ناطمى بنت زفجد بف خمزق الخربً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غػض ناطمى بنت ـلً بف ـبجد الركيس

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػػض نكزيى بنت ـلً بف ـبدهللا ـزجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼػض لطجهى بنت ـلً بف ـبدهللا بف ـكيمر

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽػض لمٍ بنت ـناد بف خراب المطجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾػض لمجاء بنت زلجماف ـبدالفزيز اللهجلً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صؼض لكلكق بنت ـامر بف ناشر الشالد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضؼض مراـ بنت ـبدالفزيز مخمد السبانات

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طؼض مريـ بنت مزهر بف مزلـ الدكزرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظؼض منجرق بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الخزجف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عؼض منجرق بنت نود بف مخمد الذثراف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غؼض موا بنت ـبدالرخمف مخمد الخكيؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػؼض مجزاء بنت ـثماف بف ـبدهللا اللامدم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼؼض مجزاف بنت ـبدهللا ـبدالفزيز الفبجد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽؼض ندل بنت مزهر بف خزف القخطانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾؼض نواؿ بنت اخمد بف مخمد النججبانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صؽض نولى بنت ـبدالرخمف بف بكر الفلجاف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضؽض نكرق بنت ذالد بف ـبدهللا بف ـقجؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طؽض نكرق بنت شالد بف مخمد الدبجاف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظؽض نكؼ بنت اخمد بف مخمد اللامدل

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عؽض نكؼ بنت مطجر بف ـبدالمفجف الجخدلً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غؽض هجا بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػؽض هجهاء بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف البلجذً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼؽض هجهاء بنت نود بف خزجف الفزاؼ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽؽض كجداف بنت ـبدهللا بف زفد المطكع

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾؽض كداد بنت خمكد بف زجؼ السورانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صؾض كزف بنت مخمد بف كزام المطجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضؾض يارا بنت مخمد بف ناشر الدباس

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طؾض يارا بنت يكزؼ بف طراد الزفدكف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظؾض ازراء بنت ـبدالرخجـ بف خزف زبجى

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

عؾض ذلكد بنت ـطجى بف ذاتـ الزلمً

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

غؾض دِؿ بنت نود بف ابراهجـ بف دايؿ

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ػؾض زارق بنت مخمد بف ـبدهللا الراجد

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ؼؾض ـبجر بنت مخمد بف نانق الفنزم

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ؽؾض كادق بنت ذالد بف ـبدالكريـ البكر

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ؾؾض لمٍ بنت شالد بف ـبدهللا الجلجؿ

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

صصط لمجاء بنت مخمد بف ـمر البكر

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ
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القدم

م

االدم

ضصط منجرق بنت نشرهللا ـبدالرخمف النشرهللا

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

طصط نكرا بنت خمكد بف زلجماف المزلـ

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ظصط كجداف بنت زفكد بف ـلً الفتجبً

الشجدلٌ

ـلكـ شجدلجٌ

عصط ازماء خزجف ـمر باقجس

الفلكـ

الرياؿجات

غصط ذلكد بنت ذالد بف شالد القخطانً

الفلكـ

الرياؿجات

ػصط زارق اخمد مخمد اخمد

الفلكـ

الرياؿجات

ؼصط زارق جماؿ ـكض داككد

الفلكـ

الرياؿجات

ؽصط سذل بنت ـبد المججد مخمد الفكؿً

الفلكـ

الرياؿجات

ؾصط هجهاء ـلً مخمد باسكيى

الفلكـ

الرياؿجات

صضط الواـ بنت ـبد هللا بف ـلً القرنً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ضضط بساير بنت مكزٍ بف ـبد هللا ـزجرم

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

طضط راقجى بنت مخمد بف ـبدهللا الفريهً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ظضط رؤكـ بنت ـبدهللا بف اخمد المبارؾ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

عضط ريـ مخمد اخمد بازالـ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

غضط ريـ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الراسد

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ػضط ريـ بنت مخمد بف زفد آباخزجف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؼضط ريما بنت مخمد بف ـبدالفزيز الزير

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؽضط زمر بنت مبركؾ بف ـبجد الفبجد

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؾضط شهجى بنت نود بف مسكح المسكح

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

صطط ـلجاء ـبدق اخمد الفمرم

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ
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القدم

م

االدم

ضطط ناطمى بنت مطلؽ بف بدر الخربً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ططط مراـ بنت ابراهجـ ـبدهللا بف زفجد

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ظطط نكرق بنت شالد بف مخمد الزمجد

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

عطط نكؼ بنت ناشر بف ـبدهللا اللنجـ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

غطط هند بنت زلجماف بف مخمد الهؿؿ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ػطط الفنكد بنت ابراهجـ ـبدالمججد السّلً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؼطط دِؿ نسمً مخمد الفنزم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؽطط ربٍ بنت زلجماف بف خمد المخجمجد

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؾطط ركاف بنت ـبدهللا بف ـلً الشكيلد

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

صظط زهرة اخمد برهاف ناشر

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ضظط زارق بنت اخمد بف مخمد الفمكد

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

طظط زخاب بنت ـثماف بف ـبدهللا الزامؿ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ظظط زكزف بنت مخمد ـبد الرخمف بف شهجاف

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

عظط سجوانى بنت زفد بف مزهر البقمً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

غظط ناطمٌ مذتار مخمد ـبدالفلجـ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ػظط مراـ بنت ـبدهللا بف مخزف الفتجبً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؼظط منٍ بنت ـمر بف اخمد مباركً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؽظط نكرق بنت ـلً بف مخمد الشلجر

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؾظط نكؼ بنت مخمد بف ـمر الخزجف

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

صعط انناف بنت ـبدالكهاب بف مخمد باـسف
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القدم

م
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ضعط البندرم بنت خمكد بف ابراهجـ الخمزق

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

طعط بجاف بنت نود بف ـبدالرخمف الموجزع

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ظعط زديـ بنت ذلؼ بف مخمد الذلؼ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ععط نجركز بنت مخمد بف ابراهجـ ـطجؼ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

غعط لججف بنت مخمد بف ـبدالفزيز السريـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ػعط لمٍ بنت زفجد بف ـلً السورانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؼعط مجد بنت ؿجؼ هللا ماؿً الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؽعط مزف بنت نوجد بف نود السريؼ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؾعط مساـؿ بنت مخمد مزاـد اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

صغط منجرق بنت منشكر بف زفد الجخجٍ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ضغط مً بنت شالد بف ـبدهللا الفكيسز

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

طغط نكرق بنت ـبدهللا بف رناع الشالخً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ظغط هّ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المقبؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

عغط سذل بنت ـبدهللا بف مخمد بارجاء

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غغط ـبجر بنت مخمد بف شالد الفلجاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػغط كادق بنت نود بف ـبدالرخمف الراجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼغط كدير بنت مخمد بف ابراهجـ الزامؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽغط لمجاء بنت زفكد بف رسجد الرسجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾغط مراـ بنت بدر بف هكيشجف الخارثً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صػط مؿاكم بنت نود بف مبارؾ النتجهات

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق
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القدم

م

االدم

ضػط نكرة بنت زفد بف ـبدالفزيز الذالدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طػط نكؼ ـلً خزف ـبدالفزيز

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظػط ركاف بنت زجؼ خزف البجؿانً الخربً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

عػط نكرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الدذجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

غػط يازمجف بنت ـبدالكريـ ـبدالرزاؽ الكنجس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ػػط ازماء ـبدهللا اخمد باكزير

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ الشخً

ؼػط ديمى بنت ذالد بف ـبدالرخمف الخمكدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ الشخً

ؽػط زارة بنت نود بف خمد القرينً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ الشخً

ؾػط ـاُسى ابكبكر زفجد باكزير

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ الشخً

صؼط نًء بنت أخمد بف زلجماف الردادم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ الشخً

ضؼط ابتواؿ بنت ابراهجـ ـبدالفزيز الودهكد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طؼط ركاف بنت بندر شالد الكريديس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظؼط لجنى بنت مخمكد بف ـلً الفكنً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عؼط هجهاء بنت يكزؼ ـبدالرخمف المانق

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غؼط ازماء بنت ـبدهللا بف خزف السورم

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ػؼط اسكاؽ بنت ـمر بف ابراهجـ الزلجـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؼؼط انراح بنت نود ـبدالرخمف ـبدالكاخد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؽؼط الذنزاء بنت جماؿ ـبدهللا الفبدالكريـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؾؼط الونكؼ بنت زفد بف زيد الزيد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

صؽط بساير بنت ـلً بف مخمد اللامدم

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ
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القدم

م

االدم

ضؽط بساير بنت مخمد بف مبارؾ الزبجفً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

طؽط ذلكد بنت اخمد بف مسبب اِخمرم

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ظؽط ذلكد بنت ذالد بف خلجت مزلـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

عؽط ذلكد بنت مخمد بف مزهر القخطانً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

غؽط ذكلٌ بنت نايؼ بف مخمد أباالذجؿ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ػؽط رخاب بنت نارس ـبدالفزيز الفبدالكهاب

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؼؽط زارق بنت مخمد بف خجاج الخربً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؽؽط زمجرق بنت هذاؿ بف مزيد الفتجبً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؾؽط سادف بنت مخمد بف شالد الكنوؿ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

صؾط سود بنت ناشر بف ـثماف اللانـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ضؾط ـريب بنت مبارؾ بف زيد المبارؾ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

طؾط كزِف بنت ناشر ـبدهللا الذرـاف

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ظؾط كجداء بنت كانـ بف ـبدهللا اللانـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

عؾط لمٍ بنت ذالد بف ناشر الشالد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

غؾط مراـ بنت ابراهجـ شالد الفبجّف

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ػؾط نجّء بنت نود بف ابراهجـ الفمار

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؼؾط ندل بنت ـبدهللا شابر ابك طالب

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؽؾط نولى بنت ذالد بف مخمد الزيد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؾؾط نوٍ بنت زلجماف بف براهجـ الرمجد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

صصظ هنادم ـبدالفزيز هزاع البكرجً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ
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القدم

م

االدم

ضصظ هجهاء بنت ـبدالمججد ـمر آؿ السجر

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

طصظ كجداف بنت مخمد بف خزف ذرمً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ظصظ ازماء بنت زلجماف ـبدهللا السقاكم

إدارة األـماؿ

اِدارة

عصظ ازماء بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الرمجد

إدارة األـماؿ

اِدارة

غصظ اسكاؽ بنت نود بف هندم اللجـ اللامدم

إدارة األـماؿ

اِدارة

ػصظ أبرار بنت ـبدالرخمف خمد الخركاف

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؼصظ أزهار بنت شالد ـبدالرخمف الشمجت

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؽصظ خشى بنت خمد ـبد الرخمف الهكزاف

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؾصظ خشى بنت نود بف ـبدهللا الطمرق

إدارة األـماؿ

اِدارة

صضظ ركاف بنت ـبدالفزيز ناشر الزند

إدارة األـماؿ

اِدارة

ضضظ رؤل بنت نايؼ بف خمكد الفتجبً

إدارة األـماؿ

اِدارة

طضظ ريا بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفزكر

إدارة األـماؿ

اِدارة

ظضظ زارق بنت شالد بف زلجماف الجازر

إدارة األـماؿ

اِدارة

عضظ سود بنت ـجزٍ بف ابراهجـ الذلجهى

إدارة األـماؿ

اِدارة

غضظ ـبجر بنت زفكد بف سفجؿ الفتجبً

إدارة األـماؿ

اِدارة

ػضظ ـوكد بنت ذالد بف ـبدهللا المنجق

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؼضظ مراـ بنت مخمد بف ناشر بف هكيسؿ

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؽضظ منجرة بنت زفد بف ـبدهللا السجخى

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؾضظ مً بنت نود بف ـبد هللا الجنكبً

إدارة األـماؿ

اِدارة

صطظ نوٍ بنت ـبدالفزيز بف ناشر الراجخً

إدارة األـماؿ

اِدارة
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضطظ نكؼ بنت اخمد بف شالد الهريد

إدارة األـماؿ

اِدارة

ططظ جكاهر بنت مزهر بف ناشر القخطانً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظطظ ديمى بنت ـبدالمخزف ـبدالفزيز بف ـبداف

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

عطظ رسا بنت نود بف شالد الرشجص

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

غطظ نجّء بنت ـلً ـبدالفزيز بف زـجر

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ػطظ نكؼ بنت ـبدالفزيز ناشر المجماج

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؼطظ هجاء بنت زفد بف زامؿ الخكساف

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؽطظ هجهاء بنت ـبد الرخمف زلجماف اللنجمً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؾطظ اريح بنت ـلً بف راسد الخبجش

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صظظ الجكهرق بنت مخمد ـبدهللا الباهلً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ضظظ امؿ بنت شالد بف اخمد الذلجهى

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طظظ ايثار بنت نود ـلً الفمكر الدكزرم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظظظ أركل بنت مخمد بف ـلً الوكيرينً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عظظ أمجاد بنت مخمد ـبدالرخمف الراسد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غظظ بساير بنت ـلً بف ـبدهللا الجديفً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػظظ بجداء بنت ـبدالرخمف ابراهجـ البراهجـ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼظظ خشى بنت ـبدالرخمف ـبدهللا الزبجفً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽظظ خناف بنت زيدكف بف قازـ الزهجر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾظظ خناف بنت مخمد بف ـبدالمخزف الزجؼ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صعظ ذلكد بنت سجاع بف مخمد الخديبً

إدارة األـماؿ

المالجٌ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضعظ دانى بنت مخمد بف ـبدهللا الشبً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طعظ رزاف بنت نود بف ذالد الهكزاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظعظ ريـ بنت ذالد بف زفد الجابر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ععظ زارا بنت ـبداِلى بف خزجف النذلٍ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غعظ زارة بنت اخمد بف زلجماف الفريهً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػعظ زارق بنت مخمد ـبدالفزيز السوجب

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼعظ زمر بنت ـبدهللا بف مهلد السريؼ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽعظ سذا بنت أنس بف ـبدالرخمف السلهاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾعظ سود بنت ـبدهللا بف نهجاف الطذجـ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صغظ سود بنت نايز بف ـجظى الثبجتً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ضغظ ؿخٍ بنت ـبدالرخمف مخمد الزيادم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طغظ كادق بنت زفجد بف مخمد القخطانً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظغظ كادق بنت ناشر بف ـبدالرخمف الدذجؿ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عغظ كجداء بنت زفجد بف ـبدهللا المزهر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غغظ ناطمٌ بنت يخً بف ـثماف الزفجد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػغظ ناطمى زيف مخمد الزبجدم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼغظ نجر بنت شالد بف مخمد المقرف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽغظ لما بنت اخمد بف مخمد الخجدر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾغظ لمجاء بنت ـبدالكريـ ـبدالفزيز الزامؿ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صػظ مزنٌ بنت ـبدهللا بف مخمد الشانق

إدارة األـماؿ

المالجٌ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضػظ مساـؿ بنت منشكر ـبدهللا الزكيلـ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طػظ مّؾ بنت ـبدالرخمف مزلط الربجفاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظػظ منٍ بنت ـلً بف زلجماف الذلجهً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عػظ مكؿً بنت زيد بف ـبدهللا الفنقرم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غػظ مً بنت زفد بف ـبدالرخمف اللخجداف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػػظ مً بنت ـبدهللا بف زفكد الفكيهً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼػظ ندل بنت اخمد بف ـبدهللا قجزً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽػظ ندل بنت ـلً بف ناشر الفجزٍ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾػظ نوٍ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الكتجد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صؼظ نوٍ بنت مخمد بف زفد الخشاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ضؼظ نكرة بنت ـبدالفزيز ـبدالفزيز السثرم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طؼظ نكرة بنت منجق بف شالد البّع

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظؼظ نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الرمجد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عؼظ نكرق بنت مبارؾ بف زفد آؿ كمججاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غؼظ نكرق بنت مطلؽ بف كازم الثبجتً الفتجبً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػؼظ نكؼ بنت شالد بف منشكر الجربكع

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼؼظ نكؼ بنت ـجزٍ بف ابراهجـ السثرم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽؼظ نكؼ بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾؼظ نكؼ بنت مخمد بف ـلً الفقجؿ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صؽظ هنكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد الؿكيخً

إدارة األـماؿ

المالجٌ
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القدم

م

االدم

ضؽظ كجد بنت نجشؿ بف ـبدالفزيز البكاردم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طؽظ كجداف بنت زلجماف بف براهجـ الدبجاف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظؽظ كجداف بنت ـبدالفزيز بف زفد السثرم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عؽظ ابرار بنت اخمد بف ابراهجـ الفقجلً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غؽظ اركل بنت مخمد بف ـبدهللا الخماد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػؽظ انناف مخمد ـبدق قمخاف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼؽظ اِء بنت زفد بف مزهر آؿ كرـ القرنً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽؽظ الفنكد بنت ـبدالفزيز بف شالد الفبدالقادر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾؽظ الفنكد بنت ـبدهللا بف زفد المسفبً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صؾظ الفنكد بنت منشكر بف ـبدالرخمف القهارم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ضؾظ الفنكد بنت منشكر بف ـبدالفزيز بف نارس

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طؾظ الونكؼ بنت خمد بف ـبدهللا الذريجً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظؾظ امجاد بنت نود بف ناشر الثنجاف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عؾظ امجاد بنت ماجد بف زفد الخمجدم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غؾظ ايّؼ بنت مخمد بف ثابت آؿ ـلجٌ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػؾظ أبتزاـ بنت ـبدهللا بف ثامر المطجرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼؾظ أمجاد بنت ابراهجـ بف دكاس الدكاس

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽؾظ أمجاد بنت ابراهجـ بف هكيدم اؿ خزجف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾؾظ أمؿ بنت إبراهجـ بف مخمد المزلـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صصع أنهاؿ بنت هّؿ بف ـلٍ الفشجمٍ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

30

الخروجاتىالحاصالتىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىاألولىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

القدم

م

االدم

ضصع أنكار بنت نداء بف مرنكع الفنزم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طصع بدريى بنت خسار بف مزهر السمرانً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظصع بجاف بنت زفجد بف ركباف القرنً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عصع جكاهر بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الفمر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غصع جكاهر بنت ـبدهللا بف زفد الطمرق

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػصع ذلكد بنت ابراهجـ بف مزلـ أؿ مزلـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼصع دـد بنت ـبدالمخزف بف مخمد بف دذجؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽصع دِؿ بنت ـادؿ بف ـبدالمخزف الفكدق

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾصع رزاف بنت شالد بف مخمد الفكاد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صضع ركد بنت ذالد بف ـقجؿ الفقجؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ضضع ركد بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفبجد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طضع ركد بنت ـبداللطجؼ ـبدالفزيز الفبداللطجؼ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظضع رهاف بنت نود بف ـبدهللا الخزجف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عضع ركابً بنت مخمد بف زفد البجز

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غضع ركاف بنت خمد بف أخمد الهراج

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػضع ريـ بنت ـبدالرخمف بف اخمد الجريكم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼضع ريـ بنت مخمد بف زفد الفجزٍ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽضع زارق بنت اخمد بف ـبدهللا المديمجم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾضع زارق بنت ـلً بف ـبدالقادر الخامدم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صطع سود بنت مخمد بف مبارؾ اؿ سجاع

إدارة األـماؿ

المخازبٌ
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القدم

م

االدم

ضطع سود بنت مخمد بف هزاع الذنهرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ططع سود بنت منشكر بف نود الدهجش

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظطع نلكق بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الزير

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عطع نجركز بنت زفكد بف جرم المطجرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غطع لججف بنت مخمد بف زفد الجؿفً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػطع لمجاء بنت بدر بف نود الفزكر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼطع مراـ بنت مخمد بف ناشر بف بديق

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽطع مساـؿ مخمد ـبدهللا باكزير

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾطع مساـؿ بنت ـبدهللا بف مخمد الرمجد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صظع مساـؿ بنت يكزؼ بف ـلً الشوجؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ضظع منار بنت ـبدالفزيز بف نود الفبدالكاخد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طظع مناهؿ بنت ـبد الرخمف بف خمد الجخجاء

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظظع مناهؿ بنت نايؼ بف ـمر المقاطً الفتجبً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عظع منٍ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المقرف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غظع مكؿً بنت ـلً بف ـبدهللا الفنقرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػظع ندل بنت ـبدالفزيز بف راسد الدايؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼظع ندل بنت ـبدالفزيز بف زالـ الركيس

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽظع نكاؿ بنت زلماف بف زفجد الفمرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾظع نكرة بنت ابراهجـ بف مخمد الفمر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صعع نكرة بنت نراج بف بجف الفتجبً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ
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القدم

م

االدم

ضعع نكرق بنت سالد بف ثامر الفتجبً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طعع نكرق بنت ـبد هللا بف زفد الدكذً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظعع نكرق بنت ـبدالخمجد ـبداللطجؼ النفجـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ععع نكؼ بنت ذالد بف نود بف زفجد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غعع هجاء بنت ـبدهللا بف زلجماف الفربجد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػعع هجاء بنت ناشر بف ـبد الفزيز الربجفاف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼعع كداد بنت ـبدهللا بف ـبدالرزاؽ نرخاف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽعع كـد بنت نود بف ناشر الزجؼ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾعع ابرار بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الفتجؽ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صغع اِء اخمد مرسد خمجد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضغع الونكؼ بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الثاقب

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طغع أريح بنت شالد بف مخمد الريس

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظغع أريح بنت مخمد بف ـبدهللا الكّبً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عغع أسكاؽ بنت ناشر بف ابراهجـ الفمر

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غغع أمجاد بنت ماجد بف راؿً الراؿً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػغع بساير بنت مخمد بف إبراهجـ الخجً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼغع توانً بنت سفجؿ بف دذجؿ المطجرم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽغع جمانى بنت ابراهجـ بف مبارؾ الدججف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾغع جكاهر بنت زفد بف مخمد اللكيمً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صػع خناف بنت زلجماف بف مخمد الزفجد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضػع ذكلى بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزكيلـ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طػع ذكلى بنت ـبدالمخزف ـبدالفزيز الهارس

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظػع ذكلى بنت ناشر شالد ـلً الذلجهى

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عػع ريـ بنت ابراهجـ ـبدالرخمف النسار

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غػع ريـ بنت راُد بف ـبد الفزيز الرسجد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػػع زارة ـبدهللا يخً الكبزً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼػع زارق بنت جمفى بف نرخاف الفنزم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽػع زديـ طارؽ ـلً باـكيف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾػع ـبجر مودم شالد كالب

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؼع ـبجر بنت ذالد بف ـبد هللا التمجمً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضؼع ـبجر بنت نود بف مخمد الراسد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؼع ـبجر بنت مخمد بف ـلً اللامدم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؼع ـود بنت ـبدهللا ـبدالفزيز الفبدالكريـ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؼع كجدا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفلجاف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؼع ناطمى بنت راسد بف زفد الؿهجاف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؼع لمٍ بنت ـبدالرخمف ـبدهللا الكهجبً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؼع لمجاء بنت زفكد بف زالـ الخمجد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؼع لمجس بنت ـبدهللا بف ـلً القكيهؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؼع لمجس بنت مخمد بف ـبد هللا المقبؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؽع مزنى بنت نود بف ـبد هللا الذرجً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضؽع مساـؿ بنت اخمد بف زفكد ابكذلجؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؽع مساـؿ بنت منشكر بف مخمد المزند

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؽع مجراؿ بنت زفد بف ـبدهللا الماجد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؽع نجد بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الفجزٍ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؽع نجكد بنت شالد بف ابراهجـ المنديؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؽع ندا بنت زارم بف هاسـ المالكً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؽع نكرق بنت زراج بف مشطهٍ زقزكؽ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؽع نكرق بنت ـبدالفزيز ـبدهللا الفثماف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؽع نكؼ بنت مخمد بف ناشر الجمفاف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؾع هاجر بنت شّح بف ـبدهللا الزيد

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضؾع هديؿ هاُؿ هزاع الخمادم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؾع هجاء بنت بدر بف ناشر البدر

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؾع اخّـ بنت مخمد بف كمجض المطجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

عؾع الونكؼ بنت مخمد بف زفكد الفجمً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غؾع أنناف بنت يخجٍ بف مراد سربجنً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػؾع ريـ بنت نود بف خمد الدكزرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼؾع زارق بنت كجدم بف مخمد الكثجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽؾع سود بنت خمد بف مخمد الكثجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾؾع ـاُسى بنت شالد بف ـلً المخمكد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

صصغ كادق بنت نود بف مخمد الفزكر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات
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الكلوة

القدم

م

االدم

ضصغ كادق بنت مخمد بف ـبدهللا السبانى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

طصغ كادق بنت يخً بف مخمد الخماد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ظصغ ناطمى مخمد ـبدهللا الخداد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

عصغ ناطمى بنت زراح بف رسجد السورم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غصغ مراـ بنت شالد ـبدهللا الزخجبانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػصغ منجرق بنت ذالد ـبد اللطجؼ اللمّس

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼصغ نجكد بنت ناشر مهلد مخمد القخطانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽصغ نوٍ بنت زفجد بف خزف الزرخانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾصغ يارا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الطخجنً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات
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الكلوة

القدم

م

االدم

ض

ازماء بنت ـبدالرخمف بف خمد الزالـ

اآلداب

اإلـّـ

ط

أزماء بنت مبارؾ بف رناـً المطجرم

اآلداب

اإلـّـ

ظ

الموا بنت خمكد بف ـبدالرخمف الخمكدم

اآلداب

اإلـّـ

ع

الونكؼ بنت ناشر بف زالـ الفجار

اآلداب

اإلـّـ

غ

أنهاؿ بنت ـبدهللا بف ـلً الدريكيش

اآلداب

اإلـّـ

ػ

دالجا بنت مخمد بف مخمد الدكمى

اآلداب

اإلـّـ

ؼ

رامى بنت ـدناف بف ـبدالرخمف الزلجمً

اآلداب

اإلـّـ

ؽ

رزاف بنت أبكبكر بف ـبداللطجؼ كردم

اآلداب

اإلـّـ

ؾ

رهؼ بنت ـبد هللا بف ـبد الرخمف السبؿ

اآلداب

اإلـّـ

صض

زهرق بنت ـلً بف راسد الؿامف

اآلداب

اإلـّـ

ضض

زارق بنت طكياف بف شالد الطكياف

اآلداب

اإلـّـ

طض

زارق بنت ـبدالرخمف بف ناشر السفجبً

اآلداب

اإلـّـ

ظض

زارة بنت ـبدهللا بف ـمر الفتجؽ

اآلداب

اإلـّـ

عض

ـهاؼ بنت ؿجؼ هللا بف ـبد هللا الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ

غض

لكلكة بنت ذالد بف ـبدالرخمف المنجؼ

اآلداب

اإلـّـ

ػض

ملكى بنت ماجد بف ابراهجـ الشقجر

اآلداب

اإلـّـ

ؼض

منٍ خزجف ـبدالرخمف الججّنً

اآلداب

اإلـّـ

ؽض

منٍ بنت ذلؼ بف ـاُد الخربً

اآلداب

اإلـّـ

ؾض

مكؿً بنت ـبدهللا بف ابراهجـ النهجزى

اآلداب

اإلـّـ

صط

هّ بنت زفد بف مخمد الخجد

اآلداب

اإلـّـ
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القدم

م

االدم

ضط

هّ بنت نجشؿ بف نوجد الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ

طط

هند بنت خزف بف زفد القخطانً

اآلداب

اإلـّـ

ظط

هجاء بنت ـسؽ بف ـبجد القخطانً

اآلداب

اإلـّـ

عط

هجلى بنت ـبدالفزيز بف نود اللمجز

اآلداب

اإلـّـ

غط

كداد بنت شالد بف زالـ الذيب

اآلداب

اإلـّـ

ػط

كـد بنت ابراهجـ بف ـبدالكاخد ـارؼ

اآلداب

اإلـّـ

ؼط

ـاُسٌ زيد ـايض الزكيدانً القخطانً

اآلداب

التارير

ؽط

ازماء بنت ـمر بف ـباس باكزير

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؾط

امؿ بنت زيد بف جزاء المطجرم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

صظ

أركل بنت ـثماف بف ـبدالفزيز الفثماف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ضظ

بدكر بنت ـبدالفزيز بف ناشر الدلجمً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

طظ

بجاف بنت اخمد بف كازم مزفكد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ظظ

رنا بنت ـبد هللا بف ماجد الفنزم

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

عظ

ركاف بنت مخمد بف ناشر الناجـ

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

غظ

ريى بنت شالد بف مطلؽ اللربً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ػظ

زمر بنت خزف بف اخمد القرنً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؼظ

سادف بنت شالد بف شالد باخسكاف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؽظ

ـبجر بنت ـبدالجلجؿ بف اخمد راسد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؾظ

لطجهى بنت ابراهجـ بف شالد بف منجؼ

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

صع

لطجهى بنت زفد بف ـلً السجخى

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ
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القدم

م

االدم

ضع

ماريا بنت ـبدالرخمف بف مخمد بازكداف

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

طع

منار بنت زلجماف بف ناشر الفقجؿ

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ظع

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الرسجد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

عع

نكرق بنت ناشر بف زفد األخمد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

غع

هجهاء بنت ـبدالكريـ بف مخمد الشالد

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ػع

كجداف بنت زالمجف بف ـكض مرؿاح

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؼع

مواء بنت راسد بف مرسد الخربً

اآلداب

الدرازات اِجتماـجٌ

ؽع

خشى بنت نود بف ابراهجـ الذؿجر

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾع

ذكاطر بنت نود بف أخمد السفّف

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

صغ

رهاـ بنت ـبد هللا بف ـبد الفزيز التمراف

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضغ

رهؼ بنت نود بف زفد بف ـجّف

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

طغ

ركاف بنت مخمد بف ـبدهللا بف جابر

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظغ

زخر بنت شالد بف ـبجد اللهجلً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

عغ

زوٍ بنت ـبدهللا بف شالد الخربً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

غغ

ناتف بنت تركً بف مخمد الهرهكد

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػغ

لمٍ بنت بدر بف اخمد الشاُم

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼغ

لمجاء بنت نود بف ـبد اللػى الهجز

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽغ

مريـ بنت مخمد بف مخجمجد الفتجبً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾغ

موا بنت ـكض بف نرخاف الفنزم

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

صػ

هدل بنت راسد بف زفد بف ذرنً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ
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القدم

م

االدم

ضػ

هناء بنت مخمد بف ـاُض السورانً

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ

طػ

امؿ بنت زراج بف يخجٍ المالكً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ظػ

توانً بنت رمؿاف بف رؿجماف السمرم

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

عػ

جكاهر بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

غػ

زخر بنت ـبدهللا بف ناجً مخمد

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ػػ

زمجى بنت شالد بف ـمر الفمكدم

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ؼػ

ـاُسٌ بنت زالـ بف زلمً الفدينً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ؽػ

لطجهى بنت ـبدالرخمف بف راجد الراجد

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ؾػ

ندا بنت مخمد بف ابراهجـ أبكظوجر

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

صؼ

هنادم بنت ناشر بف نود الفثماف

اآلداب

الللٌ الفربجٌ

ضؼ

اثجر بنت خزاـ بف ـبدالرخمف السورم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طؼ

اثجر بنت خمداف بف مبارؾ النزهاف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظؼ

اركل بنت اخمد بف ـتجؽ الزهرانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عؼ

ازماء بنت ـلً بف مخمد القرنً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

غؼ

انناف بنت أبراهجـ بف زفكد المبدؿ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػؼ

امجاد بنت دذجؿ هللا بف خمكد التمجمً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼؼ

أزماء بنت زفد بف مخمد القرنً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽؼ

أزماء بنت مقرف بف ـبدالفزيز المقرف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾؼ

أمؿ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفمرم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صؽ

بساير بنت زفجد بف هندم اللامدم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ
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القدم

م

االدم

ضؽ

بسرل بنت شالد بف مخمد المهدل

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طؽ

بجاف بنت خمد بف ـبدهللا الدكزرم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظؽ

خناف بنت ردق بف زفجد الخارثً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عؽ

رخاب بنت ناشر بف ابراهجـ السجباف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

غؽ

رزاف بنت ذالد بف جازم الخربً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػؽ

رزاف بنت ـبدهللا بف ـبد الفزيز المخزف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼؽ

ريـ بنت مخمد بف ابراهجـ اؿ تكيـ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽؽ

ريـ بنت مخمد بف نجشؿ مرـً القرنً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾؽ

ريواـ بنت زفكد بف ـبدالفزيز الخربً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صؾ

زارق بنت مخمد بف مريق السورانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ضؾ

طجؼ بنت ـلً بف ـمر الفلجاف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طؾ

كادق بنت ـبد الفزيز بف قازـ القازـ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظؾ

كادق بنت مخمد بف ـبدهللا آؿ ـجداف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عؾ

لطجهى بنت خزجف بف زفكد آؿ خزجف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

غؾ

لمجاء بنت مخمد بف خمد آؿ خزف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػؾ

لكلكق بنت نود بف ـبدالفزيز الزلجـ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼؾ

مّؾ بنت يخجٍ بف ابراهجـ آؿ يخجٍ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽؾ

مناؿ بنت خزف بف ـلً القخطانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾؾ

مناؿ بنت ـبدهللا بف مخمد السفجبً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صصض

منٍ بنت نود بف زفد بف مخجذيؼ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ
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القدم

م

االدم

ضصض

منٍ بنت منجؼ بف مناخً القخطانً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طصض

منجرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الجازر

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظصض

نجّء بنت مخمد بف ابراهجـ بف ـمراف

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

عصض

نجكد بنت ـايض بف ـلً السورم

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

غصض

نكرق بنت زالـ بف مخمد بابقً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ػصض

نكرق بنت مخمد بف ناشر الزير

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؼصض

هكازف بنت ـبدهللا بف سرل الفتجبً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؽصض

هجا بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الخشجنً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ؾصض

هجهاء بنت ـبدق بف ناجً قايد

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

صضض

كناء بنت ـمر بف مخمد زفجد

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ضضض

شالخى بنت ـباس بف مخمد الفجزٍ

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

طضض

مراـ بنت مزاـد بف كذاظر الفتجبً

التربجٌ

التربجٌ الذاشٌ

ظضض

ركاف بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الجبر

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

عضض

ريـ بنت نود بف ربجق الربجق

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

غضض

زارا بنت خمد بف ناشر الكايلً

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ػضض

زارة بنت زامً بف ـبجد باناـمى

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؼضض

زواـ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ بف طالب

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؽضض

سدف بنت خزف بف نراج الفنزم

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ؾضض

منجرة بنت نود بف ـبدالفزيز الفثماف

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

صطض

منجرق بنت مخمد بف ـبدهللا ـتً

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ
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القدم

م

االدم

ضطض

نكرق بنت ـبدالرخمف بف خمد الخرقاف

التربجٌ

التربجٌ الهنجٌ

ططض

ابتزاـ بنت ـبد هللا بف شالد البراؾ

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ظطض

ازرار بنت زانر بف ذلؼ الزالمً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

عطض

ازجؿ بنت جازـ بف مخمد الشكينق

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

غطض

الفنكد بنت ناشر بف ابراهجـ المزركع

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ػطض

امجرق بنت زفد بف شالد ابا خزجف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؼطض

ايماف بنت اخمد بف يخً السورانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؽطض

أزماء بنت زالـ بف ـبدهللا القخطانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؾطض

ربٍ بنت شالد بف امخمد بف زلطاف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

صظض

ركاف بنت ـبدهللا بف نود الزكيداف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ضظض

سادف بنت شالد بف ـبدهللا الفثماف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

طظض

سذل بنت مسبب بف ـلً السورم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ظظض

سركؽ بنت ـايد بف ؿخكم السمرم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

عظض

سجذى بنت شاهكد بف زكيد القخطانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

غظض

ـبجر بنت ماجد بف ؿاكم الفتجبً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ػظض

كدير بنت كاُب بف جوز الفتجبً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؼظض

ناطمى بنت مكً بف مخمد زيف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؽظض

مركق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف البريدم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ؾظض

مريـ بنت زفد بف مخمد الخبر

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

صعض

مّؾ بنت سانً بف مخمد القخطانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ
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القدم

م

االدم

ضعض

موا بنت اخمد بف نود الزناف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

طعض

موا بنت ـبد الفزيز بف شالد المخزف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ظعض

نكرق بنت ابراهجـ بف ناشر الناشر

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

ععض

نكرق بنت مخمد بف ـبدهللا الفمرم

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ

غعض

انناف بنت مخمد بف زفجد المالكً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػعض

امجاد بنت زفكد بف ـبد الفزيز الدريوـ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؼعض

أريح بنت مبارؾ بف ـبجد القخطانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؽعض

أمجاد بنت ـلً بف مبارؾ الدكزرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؾعض

بدكر بنت مخمد بف نجشؿ القرنً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

صغض

بساير بنت ـبد الفزيز بف مخمد السورانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ضغض

بساير بنت كاُب بف جوز الفتجبً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

طغض

بساُر بنت اخمد بف يخجٍ مباركً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ظغض

بجاف بنت ذالد بف ـلً الكزاف

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

عغض

بجاف بنت مخمد بف ـبدهللا الوكيمؿ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

غغض

جمجلى بنت مزاـد بف مخمد السرنً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػغض

خناف بنت خمكد بف جزاء الفلكم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؼغض

خنجف بنت ـلً بف زفكد بف سجناف

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؽغض

رنا بنت ـبدهللا بف زفكد التمجمً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؾغض

ريـ بنت أبك الزجؿ بف اخمد قازـ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

صػض

زارة بنت اخمد بف مخمد اللامدم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ
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القدم

م

االدم

ضػض

زامجى بنت مقبؿ بف جزاء البديرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

طػض

زخر بنت مخمد بف دايؿ الفمرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ظػض

زندس بنت مزاـد بف ـايض الخربً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

عػض

سود بنت ـبد الفزيز بف مخمد الؿباح

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

غػض

سود بنت ـبدالرخمف بف زيد الوزاع

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػػض

ـبجر بنت مخمد بف جمجفاف الرسجدم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؼػض

ـهاؼ بنت جمفاف بف ذريق الدكزرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؽػض

كادة بنت مخمد بف ـبدهللا الرزيف

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ؾػض

كجداء بنت ـبدهللا بف ـزاؼ الفزاؼ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

صؼض

نكزيى بنت ـبدالرخمف بف مخمد المكزٍ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ضؼض

لجلٍ بنت مخزف بف يخً زهجانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

طؼض

مّذ بنت ـبدالفزيز بف ـقجؿ الفقجؿ

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ظؼض

منجرة بنت زفد بف مزفد المطجرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

عؼض

مكؿً بنت ناجً بف مزرع المطجرم

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

غؼض

ندل بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفمرانً

التربجٌ

الزجازات التربكيٌ

ػؼض

اثجر بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الذؿجرم

التربجٌ

أذشاًُ نهزً

ؼؼض

ابرار بنت ـبدالرخمف بف كناـ اللناـ

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽؼض

اركل بنت ذالد بف اخمد الزلجماف

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾؼض

ازماء بنت شبرم بف ـلً الجزيدم

التربجٌ

ـلـ النهس

صؽض

ازماء بنت ناشر بف ـبدالفزيز الؿكيخً

التربجٌ

ـلـ النهس
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القدم

م

االدم

ضؽض

الواـ بنت ابراهجـ بف مخمد اللهجلً

التربجٌ

ـلـ النهس

طؽض

الواـ بنت مخمد بف يكزؼ الفنجزم

التربجٌ

ـلـ النهس

ظؽض

آِء بنت زلماف بف ـبدالفزيز آؿ مخزف

التربجٌ

ـلـ النهس

عؽض

بساير بنت ـبدهللا بف مخمد متجف الؿهجاف

التربجٌ

ـلـ النهس

غؽض

خشى بنت خمد بف كانـ أبك كانـ

التربجٌ

ـلـ النهس

ػؽض

ذكلى بنت دذجؿ اللػى بف ـكدق الجونً

التربجٌ

ـلـ النهس

ؼؽض

دِؿ بنت يكزؼ بف زلجماف الفنزم

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽؽض

رخاب بنت نجخاف بف ـبجد المطجرم

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾؽض

ركد بنت ابراهجـ بف مخمد السثرم

التربجٌ

ـلـ النهس

صؾض

رناؿ بنت ـادؿ بف زفكد قبانً

التربجٌ

ـلـ النهس

ضؾض

ركاف بنت خامد بف خمد الفتجبً

التربجٌ

ـلـ النهس

طؾض

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد المنشكر

التربجٌ

ـلـ النهس

ظؾض

ريـ بنت نود بف ـبدالرخمف الفبدالرخمف

التربجٌ

ـلـ النهس

عؾض

زارق بنت الفربً بف مخمد األدريزً

التربجٌ

ـلـ النهس

غؾض

زارق بنت ذالد بف ابراهجـ الفموكج

التربجٌ

ـلـ النهس

ػؾض

زارق بنت مخمد بف ـبدهللا الزكيداف

التربجٌ

ـلـ النهس

ؼؾض

زفجدق بنت زركر بف مبارؾ الشجفرم

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽؾض

سود بنت خمد بف مخمد الذثّف

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾؾض

سود بنت مخمد قازـ ابك طالب مسنهً

التربجٌ

ـلـ النهس

صصط

طرنى بنت ذالد بف ابراهجـ الدـججً

التربجٌ

ـلـ النهس
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القدم

م

االدم

ضصط

كجداء بنت مخمد بف زلماف الشلجد

التربجٌ

ـلـ النهس

طصط

ناطمى بنت زفد بف زيد الهكاز

التربجٌ

ـلـ النهس

ظصط

ندل بنت ـبدالكريـ ـبدالمخزف المنشكر

التربجٌ

ـلـ النهس

عصط

نرح بنت ذالد بف مخمد ذجاط

التربجٌ

ـلـ النهس

غصط

مركق بنت يفقكب بف ـلً الفلً

التربجٌ

ـلـ النهس

ػصط

مكؿً بنت نود بف ـبدالرخمف بف زلمٌ

التربجٌ

ـلـ النهس

ؼصط

نكرق بنت ذالد بف نود الزلجـ

التربجٌ

ـلـ النهس

ؽصط

هتكف بنت زارم بف مخمد الزكيلـ

التربجٌ

ـلـ النهس

ؾصط

هناء بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز السمجمرم

التربجٌ

ـلـ النهس

صضط

هجهاء بنت دذجؿ بف ـبدهللا الدذجؿ هللا

التربجٌ

ـلـ النهس

ضضط

كؿخٍ بنت قطناف بف خزجف الجخدلً

التربجٌ

ـلـ النهس

طضط

ركيدق بنت مخمد طاهر مثنٍ الفركم

التمريض

التمريض

ظضط

ريانى بنت ـبدهللا بف مخمد الفجمً

التمريض

التمريض

عضط

ريناد بنت ذالد بف ـبد هللا الدذجؿ

التمريض

التمريض

غضط

زارق بنت نشر هللا ـبد الرخمف النشر هللا

التمريض

التمريض

ػضط

نتكف بنت مخزف بف زالـ الذّقً

التمريض

التمريض

ؼضط

نجكل بنت خمد بف جمفاف السلكم

التمريض

التمريض

ؽضط

نواد بنت ـادؿ بف مخمد ابكذياب

التمريض

التمريض

ؾضط

نكت بنت ـجاش بف مرؿً الفنزم

التمريض

التمريض

صطط

نكر بنت خزجف زجد مخمد السنقجطً

التمريض

التمريض
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القدم

م

االدم

ضطط

نكؼ بنت منشكر بف شالد الفكاجً

التمريض

التمريض

ططط

الجكهرة بنت مخمد بف ناشر السثرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظطط

الونكؼ بنت اخمد بف ابراهجـ برناكم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عطط

الونكؼ بنت نود بف ـبدالفزيز الواجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غطط

امؿ بنت ذلجؿ بف قفكد الزـبً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػطط

انهاؿ بنت شالد بف ابراهجـ الشفجلجؾ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼطط

أثجر بنت إبراهجـ بف ـبدالفزيز المنجق

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽطط

أمنى بنت نرخاف بف زلماف كزكانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾطط

بدكر بنت ـادؿ بف خمد الدخجّف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صظط

بساُر بنت ـبدالمخزف ـبدهللا الزلجماف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضظط

خشى بنت كشاب بف مخمد القخطانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طظط

خناف بنت طارؽ نود مخمد بف مجّد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظظط

رزاف بنت مخمد بف ابراهجـ المقخـ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عظط

زارق بنت ـمر بف نايؼ الفتجبً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غظط

زارق بنت نود بف منشكر المنشكر

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػظط

زخر بنت ـبدالفزيز بف شالد الدزجمانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼظط

زمجى بنت يكزؼ ـلً بف رزجس الدـججً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽظط

سود بنت زفجد ـلً زفد األخمرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾظط

ـبجر بنت أخمد بف ـبدهللا الراسد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صعط

ـبجر بنت منكر بف زمجر الخربً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ
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القدم

م

االدم

ضعط

ـوكد بنت زفد بف خزاـ الدكزرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طعط

ـوكد بنت ـكاض بف مفكض المطجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظعط

كادة بنت زلجماف مخمد ملوً الفريهً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ععط

كجداء بنت ـبدهللا بف زفد الكثجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غعط

ناطمى بنت ـبد الرخمف بف مبارؾ اؿ نرج

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػعط

ندكل بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز بف ساماف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼعط

لمجاء بنت زلطاف بف سلجكيد الفتجبً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽعط

منجرق بنت راسد بف اخمد الهرير

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾعط

منجرق بنت نود بف زفد بف جلجؿ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صغط

منجرق بنت مخمد بف ابراهجـ بف قفكد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ضغط

مً بنت مخمد بف ـزؿ القخطانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طغط

نجكد بنت مخمد بف زالـ القكيفً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ظغط

ندل بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الزهرانً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

عغط

نكرة بنت زفد بف ـبدالفزيز الذنجف

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

غغط

نكرق بنت نود بف نرج الشقجى

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ػغط

نكرق بنت كهؽ بف زفكد الزولً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؼغط

نكؼ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الخربش

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؽغط

هاجر ـبدالفزيز ـبدالرخمف مخمد البلجذً

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

ؾغط

هاجر بنت مخمد بف خمد الواجرم

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

صػط

هجاء بنت نود بف ابراهجـ المزفكد

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ
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القدم

م

االدم

ضػط

كناء بنت زيد بف ـبدهللا بف زجؼ

الخقكؽ كالفلكـ الزجازجٌ

القانكف الفاـ

طػط

اريح بنت بذجت بف ـمر المفارم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظػط

اريح بنت مخمد بف ابراهجـ الفايد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عػط

اريح بنت مخمد بف ـبدالوادم الفجمً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غػط

ازراء بنت ابكـبجدق برهاف الديف مخمد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػػط

ازراء بنت ـبدهللا بف زالـ بلسرؼ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼػط

ازماء بنت ـبدالرخمف بف زيد الهرخاف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽػط

ازماء بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفذبى

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾػط

انناف بنت هانً بف كاشؼ زكانٌ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صؼط

أنناف بنت يخجٍ بف مخمد السورم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ضؼط

آِء بنت بزاـ بف رنجؽ سكرم مستوٍ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طؼط

اِء بنت ـبداللطجؼ بف ـبدهللا الدريوـ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظؼط

الجكهرة بنت ـبدهللا بف ـكض بف سخبؿ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عؼط

امانً بنت زفجد بف كججى بازفد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غؼط

امؿ بنت ناشر بف خمكد النكيشر

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػؼط

إيّؼ بنت خمدم بف ـمر الطجب

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼؼط

إيماف بنت ـلً بف أخمد القرنً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽؼط

أركل بنت أخمد بف راكح خزاف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾؼط

أركل بنت مخمد بف شالد الرسجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صؽط

أريح بنت مخمد ـبدهللا مخمد بف زلماف

الشجدلٌ

الشجدلٌ
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القدم

م

االدم

ضؽط

آِء بنت زفد بف زفجد الخارثً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طؽط

جكاهر بنت مجس بف ملكح الفنزم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظؽط

خشى بنت مخمد بف زفد الراسد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عؽط

خشى بنت مخمد بف ـبد هللا الزكيداف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غؽط

خمجدة بنت سخاذة بف جدكع خماـ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػؽط

خنجف بنت ابراهجـ بف جابر الجونً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼؽط

ذلكد بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف النذجّف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽؽط

دانى بنت ازامى نؤاد ادريس ـّف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾؽط

دانى بنت مخمد بف ـبدهللا الزخجبانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صؾط

دـاء بنت مخمد بف يكزؼ اندار

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ضؾط

رخاب بنت ـماد بف ذلجؿ جكدة

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طؾط

رنا بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف المخجمجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظؾط

ركاف بنت اخمد بف خزف الزهرانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عؾط

ركاف بنت شّح بف خزف ادريس

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غؾط

ركاف بنت ـبدالفزيز بف شالد المالكً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػؾط

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد الماؿً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼؾط

ركاف بنت نود بف ـبدالفزيز الزايدم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽؾط

رؤل بنت مخمد بف ـبدهللا الفمرم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾؾط

ريـ بنت تخزجف بف ـمر ذلؼ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صصظ

ريـ بنت ـبدالقادر بف ـبدالرخمف الخجدر

الشجدلٌ

الشجدلٌ
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القدم

م

االدم

ضصظ

ريـ بنت كلجد بف ـلٍ القازـ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طصظ

زارة بنت ـبدالرخمف بف مناع الفمرم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظصظ

زارق بنت أخمد مذتار ابك األزرار

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عصظ

زارق بنت ـبدالرخمف بف زفجد كدزى

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غصظ

زارق بنت نريد بف خزجف الخربً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػصظ

زارق بنت نود بف ـبدهللا المفجؿ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼصظ

زجا بنت ـبدالرخمف بف مخمد القكيهلً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽصظ

زماهر بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفتمً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾصظ

زندس بنت ابراهجـ بف اخمد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صضظ

زجناء بنت مخمد بف ـلً النجرانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ضضظ

سود بنت ذالد بف خمد الدلجمً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طضظ

سود بنت ناشر بف خمد الناشر

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظضظ

ـالجى بنت ـبدالفزيز بف اخمد الدهش

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عضظ

كادق بنت خمكد بف ؿبفاف الرسجدم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غضظ

ناتف بنت نايؼ بف ذالد الدـجانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػضظ

ناطمى بنت مخزف بف مبارؾ باكرماف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼضظ

نرياؿ بنت كماؿ بف مخمد شالخٌ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽضظ

نؿى بنت شالد بف مخمد نرخاف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾضظ

نكزيٌ بنت ذياب بف ـجادة الككجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صطظ

لججف بنت اخمد بف زلجماف بف ـبجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ
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القدم

م

االدم

ضطظ

لماء بنت تركً بف ذلؼ المطجرم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ططظ

لجف بنت زهجر بف مخمد البرديزً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظطظ

مراـ بنت مخمد نكاز بف ذسجباف التمجمً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عطظ

مركق بنت ـلً بف اخمد زفجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غطظ

مريـ بنت اخمد بف ـبدالتكاب تلبٌ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػطظ

مريـ بنت مخمد بف منشكر السمرانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼطظ

مساـؿ بنت مخمد بف ـبدهللا الرسجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽطظ

مفالً بنت دذجؿ بف شنجتاف السمرم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾطظ

منٍ بنت ـبدالوادم بف ـلً الخربً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صظظ

موا بنت مذكر بف ـبدالرخمف الخارثً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ضظظ

مكؿً بنت شادؽ بف مخمد اخمد

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طظظ

مكقنٌ بنت كماؿ الديف خزجف الطاهر

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظظظ

نايلٌ بنت شالد بف ـمر ـجاج

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عظظ

نجد بنت ابراهجـ بف زفدم الفتجبً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غظظ

نجّء بنت شالد بف ناشر الفقجؿ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػظظ

نجكد بنت ذلجؿ بف مخمد خججح

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼظظ

ندل بنت شالد بف ـمر الزكيداء

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽظظ

نقجى بنت كماؿ مجركنً ـبدالرخمف

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾظظ

نواؿ بنت زيداف بف اخمد قازـ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صعظ

نواؿ بنت نشر بف يخً ذلجؿ

الشجدلٌ

الشجدلٌ
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القدم

م

االدم

ضعظ

نوٍ بنت ابراهجـ بف مخمد الجمفى

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طعظ

نكرق بنت اخمد بف ـلً القرنً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظعظ

نكرق بنت خامد بف ـبدالرخمف الدـججً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ععظ

نكرق بنت ذالد بف مخمد الفندس

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غعظ

نكرق بنت شالد بف ـلٍ الجمجفى

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ػعظ

نكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد البجسً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؼعظ

نكؼ بنت ِنً بف سمالً الفنزم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؽعظ

هديؿ بنت أخمد جابر

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ؾعظ

هديؿ بنت مجدم بف ـبدهللا سريؼ

الشجدلٌ

الشجدلٌ

صغظ

هديؿ بنت مزاـد بف ابراهجـ الخربً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ضغظ

هّ بنت مخمد بف زفادة المراسدة

الشجدلٌ

الشجدلٌ

طغظ

كشاؿ بنت يازجف بف نايز الفلجط

الشجدلٌ

الشجدلٌ

ظغظ

كناء بنت ـايض بف ـبدق الزلمً

الشجدلٌ

الشجدلٌ

عغظ

كناء بنت ناشر بف مؿخً الظهجرم

الشجدلٌ

الشجدلٌ

غغظ

اؿكاء بنت مخمد بف ابراهجـ الخجدر

الطب

طب كجراخٌ

ػغظ

اِء بنت اخمد بف ناشر الملخـ

الطب

طب كجراخٌ

ؼغظ

اِء بنت ـبدالكريـ بف شالد الخمجد

الطب

طب كجراخٌ

ؽغظ

الفنكد بنت ذالد بف ـبدالرخمف الخماد

الطب

طب كجراخٌ

ؾغظ

الفنكد بنت مخمد بف زلجماف الفمجر

الطب

طب كجراخٌ

صػظ

امؿ بنت ـجد بف ـكاض السلكم

الطب

طب كجراخٌ
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القدم

م

االدم

ضػظ

انهاؿ بنت زفد بف مخمد السايق

الطب

طب كجراخٌ

طػظ

اياف بنت زفجد بف ـبدم خزجف

الطب

طب كجراخٌ

ظػظ

أخّـ بنت ـبدهللا بف راسد آؿ زلجماف

الطب

طب كجراخٌ

عػظ

أريح بنت ـبدالرخمف بف شالد القنجطجر

الطب

طب كجراخٌ

غػظ

آِء بنت بدر بف ـبجد الزفد

الطب

طب كجراخٌ

ػػظ

بسرل بنت مخمد بف ـبدالفزيز الوّؿ

الطب

طب كجراخٌ

ؼػظ

تماؿر بنت ـبدالرخمف ؿخجاف الؿخجاف

الطب

طب كجراخٌ

ؽػظ

جكاهر بنت خمد بف ابراهجـ الفزكر

الطب

طب كجراخٌ

ؾػظ

جكاهر بنت ـبدالرخجـ بف مخمد الهراُؿً

الطب

طب كجراخٌ

صؼظ

جكد بنت سبجب بف ـكاض المطجرم

الطب

طب كجراخٌ

ضؼظ

خشى بنت خمد بف مخمد الفمار

الطب

طب كجراخٌ

طؼظ

خشى بنت زلجماف بف رسجد البّع

الطب

طب كجراخٌ

ظؼظ

خناف بنت خزجف ـبدالرخمف بف زلماف

الطب

طب كجراخٌ

عؼظ

خناف بنت زفد بف مخمد الفامر

الطب

طب كجراخٌ

غؼظ

خناف بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الربجفى

الطب

طب كجراخٌ

ػؼظ

خناف بنت ـبدهللا بف ـثماف السفّف

الطب

طب كجراخٌ

ؼؼظ

ذلكد بنت مخمد بف ـلً الفمارم

الطب

طب كجراخٌ

ؽؼظ

ذكلى بنت ابراهجـ بف ـبدهللا ـتجؽ

الطب

طب كجراخٌ

ؾؼظ

ذكلى بنت ذالد بف ـثماف الفثماف

الطب

طب كجراخٌ

صؽظ

دِؿ بنت ابرهجـ بف ـبدالرخمف الهايز

الطب

طب كجراخٌ
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القدم

م

االدم

ضؽظ

دِؿ بنت اخمد بف ابراهجـ القاؿً

الطب

طب كجراخٌ

طؽظ

دينا بنت شالد بف ابراهجـ المنجؼ

الطب

طب كجراخٌ

ظؽظ

رتانى بنت طّؿ بف جمجؿ هاسـ

الطب

طب كجراخٌ

عؽظ

رخاب بنت نكاؼ بف نكاد الرسجدم

الطب

طب كجراخٌ

غؽظ

رزجؿ بنت شالد ـبدالرخمف الزكيداف

الطب

طب كجراخٌ

ػؽظ

ركد بنت ـدناف بف اخمد بذارم

الطب

طب كجراخٌ

ؼؽظ

ركابً بنت شالد بف اـلً اللامدم

الطب

طب كجراخٌ

ؽؽظ

ركاف بنت خمد بف شالد الزخجبانً

الطب

طب كجراخٌ

ؾؽظ

ركاف بنت ذالد بف ـلً الزلطاف

الطب

طب كجراخٌ

صؾظ

ركل بنت مخمكد بف ـبدالجبار الجمانً

الطب

طب كجراخٌ

ضؾظ

ريـ بنت زلطاف بف جريد الجريد

الطب

طب كجراخٌ

طؾظ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف أخمد الؿاخً

الطب

طب كجراخٌ

ظؾظ

ريـ بنت مشلد بف شالد اِخمدم

الطب

طب كجراخٌ

عؾظ

زارق بنت زامر مخمد ـدناف نرهكد

الطب

طب كجراخٌ

غؾظ

زارق بنت نود بف مخمد الزكجت

الطب

طب كجراخٌ

ػؾظ

زارق بنت نكزاف بف ـلً الفجمً

الطب

طب كجراخٌ

ؼؾظ

زارق بنت مخمد بف زفجد السورم

الطب

طب كجراخٌ

ؽؾظ

زارق بنت مخمد بف ـبدالفزيز الوّلً

الطب

طب كجراخٌ

ؾؾظ

زلكل بنت ذؿر بف مخمد السجبانً

الطب

طب كجراخٌ

صصع

زمر بنت ـماد بف ـجزٍ استجكم

الطب

طب كجراخٌ
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القدم

م

االدم

ضصع

زواـ بنت نود بف ـلً الفرنح

الطب

طب كجراخٌ

طصع

سذل بنت ذالد بف خمكد الخربً

الطب

طب كجراخٌ

ظصع

سود بنت مخمد بف نود المونا

الطب

طب كجراخٌ

عصع

ـالجى بنت كماؿ بف ـبدالوادم خبش

الطب

طب كجراخٌ

غصع

ـاُسى بنت جابر بف ناشر آؿ مخبكب

الطب

طب كجراخٌ

ػصع

ـلجاء بنت ابراهجـ بف ناشر الفكاجً

الطب

طب كجراخٌ

ؼصع

كادق بنت نارس بف ؿمف الفتجبً

الطب

طب كجراخٌ

ؽصع

كالجى بنت مخمد بف شالد الفبدالقادر

الطب

طب كجراخٌ

ؾصع

كدير بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الكهجد

الطب

طب كجراخٌ

صضع

ناتف بنت ـبدالرخمف بف موجدب الموجدب

الطب

طب كجراخٌ

ضضع

ِما بنت اخمد بف مخمد الفجزٍ

الطب

طب كجراخٌ

طضع

لججف بنت مخمكد بف ـبدالرخمف الجكزؼ

الطب

طب كجراخٌ

ظضع

لما بنت شالد بف ـمر الجمفى

الطب

طب كجراخٌ

عضع

لمجس بنت ـطجى بف شالد المالكً

الطب

طب كجراخٌ

غضع

لجنا بنت مزلـ بف دذجؿ الساماف

الطب

طب كجراخٌ

ػضع

مركق بنت زالـ بف نؿؿ بانؿؿ

الطب

طب كجراخٌ

ؼضع

مريـ بنت زفجد بف اخمد الشانً

الطب

طب كجراخٌ

ؽضع

مساـؿ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الذجاؿ

الطب

طب كجراخٌ

ؾضع

موا بنت مخمد بف شالد الدكهاف

الطب

طب كجراخٌ

صطع

مً بنت مخمد بف ابراهجـ الفبدالفالً

الطب

طب كجراخٌ
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القدم

م

االدم

ضطع

مجادق بنت هايؿ بف مطر الفبدلً

الطب

طب كجراخٌ

ططع

مجزكف بنت ـبدالوادم بف خزف الخجزاف

الطب

طب كجراخٌ

ظطع

نكر بنت ماهر بف ناؿؿ الفنزم

الطب

طب كجراخٌ

عطع

نكرة بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز التركً

الطب

طب كجراخٌ

غطع

نكرق بنت بندر بف منشكر المهقاـً

الطب

طب كجراخٌ

ػطع

نكرق بنت ـبدالرخمف ـبدالمخزف الراجخً

الطب

طب كجراخٌ

ؼطع

نكرق بنت نؤاد بف ـبدهللا الفكهلً

الطب

طب كجراخٌ

ؽطع

نكؼ بنت زفكد بف ـبدالفزيز الجازجف

الطب

طب كجراخٌ

ؾطع

نكؼ بنت مخمد بف مكزٍ الخماد

الطب

طب كجراخٌ

صظع

هبى بنت يكزؼ بف مخمكد الرخجـ

الطب

طب كجراخٌ

ضظع

هديؿ بنت زلجـ بف ـلً المدنً

الطب

طب كجراخٌ

طظع

هديؿ بنت نكاز بف ازفد الزجاف

الطب

طب كجراخٌ

ظظع

هديؿ بنت يازر بف زفجد اللامدم

الطب

طب كجراخٌ

عظع

هند بنت ظانر بف سفثاف القخطانً

الطب

طب كجراخٌ

غظع

هند بنت ـبدالرخمف بف مخمد الخمداف

الطب

طب كجراخٌ

ػظع

هنكؼ بنت خمد بف ـلً الذلؼ

الطب

طب كجراخٌ

ؼظع

هجا بنت نود بف ذالد الفتجبً

الطب

طب كجراخٌ

ؽظع

هجهاء بنت زفكد بف رسجد الهكزاف

الطب

طب كجراخٌ

ؾظع

هجهاء بنت نود بف مخمد الزديرم

الطب

طب كجراخٌ

صعع

كجداف بنت ـبجد بف مخمد السورانً

الطب

طب كجراخٌ
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القدم

م

االدم

ضعع

كـد بنت ـبدهللا بف ذلؼ الكقجت

الطب

طب كجراخٌ

طعع

ذلكد بنت مخمد بف ـبدهللا بهلد

الفلكـ

الرياؿجات

ظعع

اثجر بنت ـبدهللا بف اخمد الزهرانً

الفلكـ

الهجزياء كالهلؾ

ععع

زارق بنت ـلً بف ـمر باطرنً

الفلكـ

الهجزياء كالهلؾ

غعع

نرياؿ بنت ـلً بف زفجد ككماف

الفلكـ

الهجزياء كالهلؾ

ػعع

الواـ بنت مطلؽ بف ـكدة السمرم

الفلكـ

الكجمجاء

ؼعع

امانً بنت ـبدهللا بف ـبدالقادر باكرماف

الفلكـ

الكجمجاء

ؽعع

امجاد بنت اخمد بف زفجد القخطانً

الفلكـ

الكجمجاء

ؾعع

ذكلى بنت ـبدهللا بف نمساف ـبجد

الفلكـ

الكجمجاء

صغع

ريـ بنت مبارؾ بف اخمد الفكلقً

الفلكـ

الكجمجاء

ضغع

زينب بنت ـلً بف يخجٍ الهجهً

الفلكـ

الكجمجاء

طغع

نكر بنت ـبدالرخمف بف كرامى جكاس

الفلكـ

الكجمجاء

ظغع

ابتزاـ بنت ـطجى بف ذاتـ الزلمً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

عغع

ابرار بنت ـلً بف اخمد بامقابؿ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

غغع

اثجر بنت ـلً بف ـبدالرخمف الموباش

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ػغع

ازماء بنت ـمر بف كرار ـثماف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؼغع

الفنكد بنت طارؽ بف نود بف خزجناف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؽغع

امانً بنت زفكد بف ـبجد الخربً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؾغع

امجاد بنت ؿاكم بف مخمد الفتجبً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

صػع

انكار بنت شالد بف ـبدالفزيز الزخجبانً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ
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القدم

م

االدم

ضػع

أبتواؿ بنت ـبدق بف ـجاش اخمد

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

طػع

آِء بنت نود بف ـبدهللا الفجزٍ

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ظػع

بدكر بنت بدر بف ـبدهللا الفثجمجف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

عػع

بساُر بنت مزتكر بف رججاف الركقً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

غػع

ركاف بنت زفد بف ـبدهللا السثرم

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ػػع

ركاف بنت ـبدالرخمف بف ـلً الجرداف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؼػع

ركاف بنت مخمد بف ناشر الفلجانً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؽػع

زارق بنت يكزؼ بف شالد الدكاس

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؾػع

سود بنت ذالد بف زفجد بف ننجس

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

صؼع

لطجهى بنت زفد بف ـلً الخجاف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ضؼع

مراـ بنت نود بف زلجماف المنجشجر

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

طؼع

مساـؿ بنت نود بف مخمد الكطباف

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ظؼع

مناؿ بنت اخمد بف ابراهجـ الذراسً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

عؼع

نكرق بنت ـبدهللا بف ـكض الفلجانً

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

غؼع

هدل بنت ـبد هللا بف منكر المطجرل

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ػؼع

كؿخى بنت دكش بف بطً الدكزرم

الفلكـ

الكجمجاء الخجكيٌ

ؼؼع

ابرار بنت نود بف ـبدالرخمف البذجت

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؽؼع

اثجر بنت دذجؿ هللا بف ـبجد آؿ كلثـ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؾؼع

اثجر بنت ـبدهللا بف مخمد بالفبجد

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

صؽع

ازماء بنت الخزجف بف مخمد اؿ ـكاض

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ
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القدم

م

االدم

ضؽع

امجاد بنت ـبدالفزيز بف ـجادق الفنزم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

طؽع

أنناف بنت مخمد بف موناء الموناء

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ظؽع

أمؿ بنت اخمد بف جارهللا المالكً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

عؽع

بزمى بنت ـلٍ ـبد جركاف

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

غؽع

بزمى بنت مسفؿ بف هزاع القخطانً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ػؽع

بساُر بنت يكزؼ بف ـلً السمرانً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؼؽع

جكاهر بنت ذيب بف مخمد القخطانً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؽؽع

ريـ بنت شالد بف خزجف الجنجدم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؾؽع

ريـ بنت ـبدهللا بف ننجس السورانً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

صؾع

ريـ بنت ـشاـ بف ناشر الفرنح

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ضؾع

شهجى بنت مخمد بف ـلً الجامً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

طؾع

طجبى بنت ـبدالقادر بف ـبدهللا الجازـ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ظؾع

كجداء بنت ـبدالملؾ بف ـبدالفزيز الزجارم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

عؾع

ناتف بنت ذالد بف ابراهجـ السمازً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

غؾع

ناطمى بنت مخمد بف ـبد الرخمف الفتجبً

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ػؾع

مراـ بنت ـبدهللا بف ـلً الزيد

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؼؾع

مّؾ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الدكجثر

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؽؾع

مناؿ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز المكزٍ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ؾؾع

منٍ بنت ذالد بف ـبدالقادر بامطرؼ

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

صصغ

موا بنت ابراهجـ بف زالـ الفنزم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ
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القدم

م

االدم

ضصغ

كجداف بنت ـبد الرخمف بف خمد الباخكث

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

طصغ

كـد بنت زفد بف نواد الركيس

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

ظصغ

كـد بنت نايؼ بف ـبدهللا الفنزم

الفلكـ

النبات كاألخجاء الدقجقٌ

عصغ

اِء بنت مخمد بف خمد الزلجمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

غصغ

امانً بنت اخمد بف ـمر باخسكاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ػصغ

أمنجى بنت ـدناف بف ابراهجـ كندكرق

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؼصغ

أنهاؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز المقرف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؽصغ

آِء بنت اخمد بف ـبدهللا اللججهى

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؾصغ

آِء بنت مخمد بف ـبد الوادم الزولً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

صضغ

بساير بنت زلجماف بف مخمد التمجمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ضضغ

بساير بنت ناشر بف ـبدهللا الناشر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

طضغ

بسرل بنت مخمد بف ـبد هللا المنشكر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ظضغ

تزنجـ بنت نجخاف بف مقفد الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

عضغ

جكد بنت ـبدالرخمف بف ـلً الزخجبانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

غضغ

خنجف بنت ناشر بف ـبدهللا اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ػضغ

دالجى بنت تمجـ بف ـبدهللا التمجمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؼضغ

ريـ بنت شالد بف زلجماف الجديفً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؽضغ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المخجمجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؾضغ

ريـ بنت نالد بف لهام المقاطً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

صطغ

ـبجر بنت ـماد بف ـباس الشديؽ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات
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القدم

م

االدم

ضطغ

ناطمى بنت مكزٍ بف ـكض السمرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ططغ

مسجرق بنت موجكب كامؿ اخمد كالب

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ظطغ

نجكد بنت زالـ بف زلجماف التركً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

عطغ

نكر بنت مخمد بف منذر قبش

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

غطغ

نكرق بنت ابراهجـ بف مخمد الفمر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ػطغ

نكرق بنت ذالد بف ـثماف الرككاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؼطغ

نكرق بنت ـبدهللا بف ـكض سخبؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؽطغ

نكؼ بنت ـبد الرخمف بف مخمد الجونً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

البشريات

ؾطغ

الفنكد بنت زفكد بف زفد الفجاجً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

صظغ

دِؿ بنت ؿجؼ هللا بف موؿ السلكم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

ضظغ

ـاُسى بنت اخمد بف مخمد الماص

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

طظغ

كجداء بنت اخمد بف زلجماف الزنجدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

ظظغ

مساـؿ بنت زفجد مخمد زفجد اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

عظغ

منجرق بنت مخمد بف ـبدهللا الفزكر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

غظغ

نكرق بنت ـلً بف بريص اؿ ساهر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

ػظغ

كجداف بنت زفد بف مخمد الرزكؽ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ األزناف

ؼظغ

اثجر بنت زفد بف مخمد الوكيش

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽظغ

اركل بنت ـبدهللا بف شالد الشججهً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾظغ

اركل بنت يكزؼ بف ابراهجـ الفمكد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صعغ

ازماء بنت زفكد بف مبطً الجونً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق
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القدم

م

االدم

ضعغ

انناف بنت زفجد بف مخمد الفمكدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طعغ

الواـ بنت ـبد الفزيز بف مكزٍ اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظعغ

امجرق بنت ـبدهللا بف هادم بف رباع

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ععغ

أزجؿ بنت ـبدالفزيز بف ناشر السثرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غعغ

بسرل بنت شالد بف أخمد بف جبجر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػعغ

جناف بنت ـبدالرخمف بف ماجد الماجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼعغ

ذلكد بنت ذالد مخمد زيف الفابديف زينً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽعغ

ذكلى بنت ذالد بف نود الزلكـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾعغ

ديمٌ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الجخجٍ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صغغ

ديمى بنت نود بف ـبد الرخمف الجريزً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ضغغ

دينا بنت اخمد بف ـبدالفزيز النفجـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طغغ

رانجى بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزلجماف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظغغ

رزاف بنت ـبدهللا بف زلجماف الهود

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

عغغ

ركد بنت مركاف بف مخمد ـلً زمزمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غغغ

رنجدق بنت ـمر بف مخمد بازكداف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػغغ

ريـ بنت مظهر بف ـبدالخمجد المفمر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼغغ

ريما بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽغغ

ريكؼ بنت هّؿ بف مخمد الفشجمٍ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾغغ

زارق بنت زقاؼ بف مخمد بف ـقجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صػغ

زارق بنت مخمد بف ـقجؿ الخجٍ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق
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القدم

م

االدم

ضػغ

زديـ بنت شالد بف مخمد الفنجزاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طػغ

سود بنت يكزؼ بف إيراهجـ الهارس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظػغ

سكدق بنت ككش بف نجخاف البقمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

عػغ

سجذى بنت ـبدهللا بف زلجماف اِخمد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غػغ

ـبجر بنت ـبدهللا بف زلجماف الفلجاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػػغ

كادة بنت كزاف بف ـدناف الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼػغ

كادق بنت اخمد بف ـلً جرناف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽػغ

كنٍ بنت ـلً بف كنا ابكريسٌ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾػغ

ناطمى بنت ذالد بف ـجزٍ ـزجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صؼغ

ناطمى بنت مخمد بف ـكؿى اؿ ظاهر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ضؼغ

نرح بنت زفجد بف مخمد الهكاز

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طؼغ

كندق بنت خزاـ بف اخمد ـبدالخمجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظؼغ

لمٍ بنت ذالد بف ناشر بف تريكً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

عؼغ

لمجاء بنت نود بف ناشر اللناـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غؼغ

لكلكق بنت مخمد بف ـبدهللا اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػؼغ

مراـ بنت بندر بف تركً الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼؼغ

مراـ بنت ـبدهللا بف خزف الدريفً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽؼغ

مريـ بنت ذالد بف طالب الججكزً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾؼغ

مريـ بنت مخمد بف ـبدالرب الوشجشً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صؽغ

مّؾ بنت رسجد بف هزاع الرسجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق
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القدم

م

االدم

ضؽغ

منٍ بنت ذالد بف ـبدهللا الزامؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طؽغ

منٍ بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز المرسد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظؽغ

نجّء بنت ـبدالفزيز يف ـبدهللا الخمجدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

عؽغ

نجّء بنت مخمد بف زفد التكيـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غؽغ

نكرة بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الدـججً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػؽغ

نكرق بنت مخزف بف ـلً الفطاس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼؽغ

نكؼ بنت ذالد بف بندر آؿ زفكد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؽؽغ

نكؼ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المريبض

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؾؽغ

نكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد الفتجؽ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

صؾغ

نكؼ بنت ناُؼ بف ـقاب الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ضؾغ

نكؼ بنت يزلـ بف زفجد الجابرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

طؾغ

هنا بنت مخجزف بف اخمد المالكً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ظؾغ

هند بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الفمجر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

عؾغ

هجهاء بنت مخمد بف خمد القازـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

غؾغ

كـد بنت مخمد بف ابراهجـ ـجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ػؾغ

كناء بنت زلطاف بف زفد الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

شخٌ المجتمق

ؼؾغ

اخّـ بنت ـبد الرخجـ بكرم طمجخً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ؽؾغ

اشجؿ بنت جماؿ بف خزف متككؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ؾؾغ

اُتّؼ بنت ـجزٍ بف مكزٍ اخمد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

صصػ

أؿكاء بنت نارع بف بريص المطجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ
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القدم

م

االدم

ضصػ

جمانى بنت يكزؼ بف شالد الذلجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

طصػ

جمجلٌ بنت مفطً بف مزفد المطجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ظصػ

جناف بنت مخمد بف خزف آؿ ذمجس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

عصػ

جكهرق بنت ـبدهللا بف كرـ هللا الزهرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

غصػ

ركابً بنت مخمد بف كرـ هللا اللامدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ػصػ

ركاف بنت ـبدهللا بف ـلً المكزٍ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ؼصػ

ريـ بنت ـلً بف ازماـجؿ النوارم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ؽصػ

سود بنت ـلً بف خزف الزاـبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ؾصػ

ناديى بنت نارس بف ـجاج الفنزم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

صضػ

منٍ بنت زياد بف مخمد الفنزم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ضضػ

مكؿً بنت زفد بف مرسد الزير

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

طضػ

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف المنشكر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

ظضػ

نكؼ بنت مخمد بف نود القخطانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

عضػ

كركد بنت زفد بف شالد الخربً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ األسفٌ

غضػ

اثار بنت زفد بف زلجماف البدنى

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ػضػ

اثجر بنت زفجد بف ـمر باقلب

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؼضػ

اثجر بنت مخمد بف زفجد القخطانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؽضػ

انناف بنت ـبدهللا بف زفجد الكربً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؾضػ

الفنكد بنت ـلً بف خزجف اللريبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

صطػ

الونكؼ بنت أخمد بف خزف الفرجانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ
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القدم

م

االدم

ضطػ

انجكد بنت بدر بف مخزف الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ططػ

ايماف بنت ـبداللطجؼ بف ابراهجـ الهارس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ظطػ

آِء بنت مخمد بف ـبدهللا القثمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

عطػ

بساير بنت زفكد بف زهر البقمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

غطػ

تلريد بنت ذالد بف مخمد الفريهً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ػطػ

تماؿر بنت ـبدهللا بف مخمد الجكـً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؼطػ

خشٌ بنت يفرب بف يفقكب البّلً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؽطػ

خشى بنت ـبدالكريـ بف ـلً القبجزً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؾطػ

خجاق بنت خمد بف ـبدالرخمف الذريجً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

صظػ

رنجـ بنت ـزت بف ابراهجـ الموندس

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ضظػ

ركاف بنت ـبدهللا بف اخمد األنندم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

طظػ

ريـ بنت ـبد هللا بف ـباس ابك هاسـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ظظػ

ريما بنت مرـً بف اخمد بامرـً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

عظػ

زارة بنت زفد بف ـبدالفزيز الزنجدم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

غظػ

زارق بنت ـلً بف ـبدهللا الراجخً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ػظػ

زارق بنت نود بف ـبدالرخمف اللانـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؼظػ

زمجى بنت أخمد بف مشطهٍ المدنً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؽظػ

سود بنت زفجد بف ـبدهللا باموجر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؾظػ

ـبجر بنت مخمد بف ـبدهللا الكابؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

صعػ

كادة بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفقجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ
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القدم

م

االدم

ضعػ

ناطمى بنت خزجف بف ـبد المنفـ الزناف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

طعػ

ِنا بنت نكزم بف ـلً ـملى

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ظعػ

لمجس بنت مخمد بف يازجف ـلكل

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ععػ

لجلٍ بنت خمد بف ـبدهللا الكنفانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

غعػ

مراـ بنت ذالد بف ـبدهللا التركً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ػعػ

مراـ بنت شالد بف زلجماف الخديثً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؼعػ

مريـ بنت ـبدالمخزف بف يكزؼ النانق

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؽعػ

مساـؿ بنت ناشر بف مخمد المزركع

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؾعػ

منار بنت ناشر بف خمد الدلجمً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

صغػ

مناؿ بنت اخمد بف زالـ الفكبثانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ضغػ

موا بنت نود بف ناشر اللناـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

طغػ

نبراس بنت سكرم بف ـلً الفمرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ظغػ

نكرق بنت مخمد بف نود الهريد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

عغػ

هديؿ بنت خزجف بف ـلً القخطانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

غغػ

هجا بنت زفد بف ـبد هللا الخماد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ػغػ

هجاثـ بنت مزاـد بف مخمد السمرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؼغػ

هجهاء بنت خزف بف مخمد بشرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؽغػ

كزاـ بنت ـلً بف مخمد الذلجكم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

ؾغػ

كـد بنت شّح بف اخمد الزقاء

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ

صػػ

كِء بنت خزف بف جمفاف الزهرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ التأهجؿ
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القدم

م

االدم

ضػػ

ازرار بنت ـبدهللا بف زالـ باـسف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طػػ

انناف بنت نود بف ناشر الذريجً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظػػ

اكراـ بنت مخمد طى رمزم ذجاط

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عػػ

اِء بنت زفجد بف خزف ـزجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غػػ

الواـ بنت ـلً بف مخمد الجمفى

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػػػ

تقكل بنت أخمد بف ـلً القخطانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼػػ

جكاهر بنت ابراهجـ آدـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽػػ

خنجف بنت مخمد بف شالد اللشكف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾػػ

ديما بنت زيف الفابديف ـبدالرخمف الخهظً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صؼػ

ركاف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الدبجاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ضؼػ

ركاف بنت منشكر بف ـلً الرباح

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طؼػ

ريـ بنت نود بف مخمد الراسد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظؼػ

زينب بنت مجدم بف مخمد مخمد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عؼػ

زفجدة بنت ـمر بف كرامٌ ـكض

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غؼػ

زلكل بنت ـباد بف ـلً الزهرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػؼػ

زمر بنت مشطهٍ بف خزجف ادـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼؼػ

سود بنت بّؿ بف بديق خكرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽؼػ

طجؼ بنت ابراهجـ بف ـلً الخهظً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾؼػ

ـوكد بنت ـمر بف اخمد الذيجب

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صؽػ

كدل بنت ابراهجـ بف مخمد الهقً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ
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القدم

م

االدم

ضؽػ

نؿى بنت ناجً بف موؿ السلكم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طؽػ

لجنا بنت متلق بف نايؼ الفتجبً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظؽػ

مجد بنت طكيريؽ بف ـكض الفنزم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عؽػ

مرادل بنت ـبدهللا بف زكً ـبدالفاؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غؽػ

مراـ بنت خمكد بف منشكر الكثجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػؽػ

مراـ بنت مخمد بف اخمد باهماـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼؽػ

مكؿً بنت ذالد بف ـبدالرخمف ابكدججف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽؽػ

ندل بنت ـاُض بف زالـ الفهارم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾؽػ

نكر بنت مخمد بف ـلكم مخمد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صؾػ

نكرق بنت زالـ بف ـمر الذيبانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ضؾػ

نكؼ بنت ـزاـ بف مخمد السكيفر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طؾػ

هبى بنت انكر بف مشطهٍ سريهً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظؾػ

هجلى بنت ـبدالكريـ بف ـلً الفثجـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عؾػ

كجداف بنت كلجد بف ـبدالمخزف الفجداف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غؾػ

انناف بنت مخمد بف ـبدالكريـ الفريح

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ػؾػ

الجكهرة بنت زفكد بف ـبدالفزيز الزكيلـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؼؾػ

السجماء بنت مخمد بف شالد قايد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؽؾػ

الفنكد بنت مزيد بف ؿجؼ هللا الفتجبً

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؾؾػ

الفنكد بنت ناشر بف ـبدهللا الدكجثر

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

صصؼ

امجاد بنت ذالد بف ـبدهللا الشالد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ
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القدم

م

االدم

ضصؼ

امؿ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ اللانـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

طصؼ

خلجمى بنت هكاش بف شالد الفنزل

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ظصؼ

ـوكد بنت ـلً بف ـلً مخمد

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

عصؼ

مراـ بنت يخً بف مخمد السجر

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

غصؼ

منجرق بنت ـبد هللا بف يخً الؿركاـ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ػصؼ

نجّء بنت مخمد بف راسد بف دايؿ

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؼصؼ

نكرق بنت خزجف بف زفد آؿ ـمر

الللات كالترجمٌ

الللات اِكربجٌ كالترجمٌ

ؽصؼ

اركل بنت آخمد بف ـلً المخمكد

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾصؼ

اركل بنت زالـ بف ـبدالرخمف السفجبً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صضؼ

اركل بنت شالد بف ـقجؿ الفقجؿ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ضضؼ

ازماء بنت يخجٍ بف زفجد القخطانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طضؼ

انراح بنت ذـار بف دهجرـ الفنزم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظضؼ

انناف بنت ذالد بف ـبدالفزيز الخمد

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

عضؼ

األمجرة ـبجر بنت بندر ـبدالفزيز آؿ مقرف

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غضؼ

الجازم بنت منشكر بف ـبد هللا الجمجفى

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػضؼ

امتناف بنت خزجف بف ناشر الجامً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼضؼ

امؿ بنت زفجد بف ـلً المنشكرم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽضؼ

أثجر بنت سوجؿ بف ـبدهللا الزبر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾضؼ

أسكاؽ بنت اخمد بف مكزٍ ذجرانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صطؼ

أمجاد بنت زفكد بف إبراهجـ الطريرم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ
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القدم

م

االدم

ضطؼ

أمؿ بنت خمكد بف زفد الؿكيخً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ططؼ

آرا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفمراف

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظطؼ

بدريى بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

عطؼ

بساير بنت مخمد بف اخمد القكر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غطؼ

بساير بنت يكزؼ بف ـبد الفزيز الجخجٍ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػطؼ

توانً بنت خزف بف مطر الزهرانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼطؼ

جماف بنت نود بف مخجمجد الفتجبً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽطؼ

خنجف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الخمجدم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾطؼ

خجاق بنت نود بف ـبدهللا الدهازً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صظؼ

ديمى بنت أخمد بف ـبد الزتار الفكهلً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ضظؼ

ذكرل بنت مخمد بف ـبدالفزيز بف ـكيمر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طظؼ

ربٍ بنت بذجت بف بذجت الزهرانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظظؼ

رزاف بنت زمجر بف ـلً الرناـً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

عظؼ

رزاف بنت مطلؽ بف ـبجد الفتجبً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غظؼ

ركاف بنت زمجر بف ـلً الرناـً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػظؼ

ركاف بنت ـبدهللا بف ابراهجـ آؿ ـزكر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼظؼ

زهراء بنت مخمد بف ـبدالكريـ البقاؿ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽظؼ

زارق بنت زفجد بف شالد الفبجدم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾظؼ

زارق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ بف ـتجؽ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صعؼ

زراب بنت نود بف شالد الخمجد

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ
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القدم

م

االدم

ضعؼ

زمجى بنت ازفد بف زلجماف المزينً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طعؼ

زمجى بنت زفكد بف ـبد الوادم الفنزم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظعؼ

سادف بنت خمد بف ناشر المكزٍ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ععؼ

سود بنت ـبدالرخمف بف مخمد المخبكب

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غعؼ

سجماء بنت ـلً بف مطر الزهرانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػعؼ

ؿجاء بنت بندر بف نود بف بذجت

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼعؼ

طرنى بنت ـبدالفزيز بف شالد الفزكر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽعؼ

ـبجر بنت شالد بف ـبدهللا الفبدالكريـ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾعؼ

كدير بنت ـبد الفزيز بف ـبد هللا الخكساف

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صغؼ

ناطمى بنت خاتـ بف مخمد زامً السانفً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ضغؼ

ناُزق بنت مخمد بف ـبجد المطجرم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طغؼ

نكزيى بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الكنفانٍ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظغؼ

لججف بنت ظانر بف مرـً السورانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

عغؼ

مراـ بنت نراج بف قنجهذ الفتجبً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غغؼ

مراـ بنت مخمد بف ناشر الهرج

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػغؼ

مساـؿ بنت مخمد بف ـلً الزرانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼغؼ

مؿاكم بنت زلجماف بف ابراهجـ الفلجكم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽغؼ

مؿاكم بنت ـبدالمخزف ابراهجـ آؿ السجر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾغؼ

مّؾ بنت ـادؿ بف مكزٍ ابكهاسـ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صػؼ

مناؿ بنت ـادؿ بف مزاـد األخمدم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

75

المتوقعىحصولكنىرلىىمراتبىالذرفىللفصلىالثانيىللعامىالجامعيى3417/3416هـ ى
الكلوة

القدم

م

االدم

ضػؼ

منٍ بنت ـبدالقادر بف اخمد الكاؼ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طػؼ

نجّء بنت نجشؿ بف نّح خسر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ظػؼ

ندل بنت براهجـ بف زلجماف الفنبر

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

عػؼ

نكرق بنت زلطاف بف ـبد هللا المدبؿ

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

غػؼ

نكرق بنت ماجد بف ـبدالكريـ الخربً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ػػؼ

نكؼ بنت ذالد بف مخمد الطريهً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؼػؼ

نكؼ بنت ساكر بف ذؿر المالكً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؽػؼ

هنادم بنت مخمد بف زفكد الفنزم

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ؾػؼ

هجهاء بنت ـبدالفزيز بف نود الركؿاف

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

صؼؼ

كجداف بنت زالـ بف زفجد الذنبسً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

ضؼؼ

كـد بنت خمكد بف زفد القخطانً

الللات كالترجمٌ

الللٌ اإلنجلجزيٌ كالترجمٌ

طؼؼ

آِء بنت زيد بف ـبدهللا آؿ خزجف

الللات كالترجمٌ

الللٌ الهرنزجٌ كالترجمٌ

ظؼؼ

جمانى بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفبدالمنفـ

الللات كالترجمٌ

الللٌ الهرنزجٌ كالترجمٌ

عؼؼ

ربٍ بنت نود بف ـبدالرخمف المتجفب

الللات كالترجمٌ

الللٌ الهرنزجٌ كالترجمٌ

غؼؼ

كركد بنت ـبدالفزيز بف زلجماف الخزكف

الللات كالترجمٌ

الللٌ الهرنزجٌ كالترجمٌ

ػؼؼ

كؿخٍ بنت ـلً بف ـبدهللا الهرهكد

الللات كالترجمٌ

الللٌ الهرنزجٌ كالترجمٌ

ؼؼؼ

اِء بنت ـلً بف ابراهجـ الربجفاف

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؽؼؼ

جكاهر بنت مخمد بف نجشؿ الزكماف

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؾؼؼ

ـكاطؼ بنت خزف بف خزجف مجرسً

إدارة األـماؿ

اِدارة

صؽؼ

نتكف بنت نود بف زلجماف الطذجـ

إدارة األـماؿ

اِدارة
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القدم

م

االدم

ضؽؼ

نداء بنت نود بف اخمد بف زناف

إدارة األـماؿ

اِدارة

طؽؼ

نرح بنت اخمد بف خمد الهرخاف

إدارة األـماؿ

اِدارة

ظؽؼ

لمجس بنت ناشر بف نود الفقجؿ

إدارة األـماؿ

اِدارة

عؽؼ

ماريى بنت ـلً بف ـبدهللا الخاج

إدارة األـماؿ

اِدارة

غؽؼ

مزار بنت مخمد بف زفجد مزجدم

إدارة األـماؿ

اِدارة

ػؽؼ

موا بنت نرج بف رسداف المطجرم

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؼؽؼ

ندل بنت زفد بف ـبدالفزيز الخكجر

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؽؽؼ

كجداف بنت ـبدالرخمف ابراهجـ المطركدم

إدارة األـماؿ

اِدارة

ؾؽؼ

اثجر بنت منجؼ بف زالـ القخطانً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

صؾؼ

اركل بنت ـبد هللا بف مناخً القخطانً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ضؾؼ

امؿ بنت تراخجب بف بجاد الزبجفً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

طؾؼ

ابتزاـ بنت خزجف بف شالد الخارثً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظؾؼ

أزماء بنت خزف بف رماف الفنزم

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

عؾؼ

أمؿ بنت نبجؿ بف مخمد بذش

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

غؾؼ

ربٍ بنت ـثماف بف ـلً الملخـ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ػؾؼ

ركاف بنت مخمد بف نادم الركيلً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؼؾؼ

زارق بنت مخمد بف ـبدالرخمف الفجار

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؽؾؼ

سود بنت مخمد بف نود الفرينً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؾؾؼ

كادق بنت ـبدالفزيز بف زفكد الهالد

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

صصؽ

كجداء بنت ابراهجـ بف خمد الملامس

إدارة األـماؿ

اِقتشاد
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القدم

م

االدم

ضصؽ

مّؾ بنت مخزف بف زفد بف هزاع

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

طصؽ

نكؼ بنت ـايض بف ـكاض الخربٍ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظصؽ

بزمى بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ الدمجذً

إدارة األـماؿ

التزكيؽ

عصؽ

مراـ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الخمدانً

إدارة األـماؿ

التزكيؽ

غصؽ

مّؾ بنت بندر بف نايؼ الجبلً

إدارة األـماؿ

التزكيؽ

ػصؽ

الجكهرة بنت ـبدالرخمف ابراهجـ الزمارم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼصؽ

الفنكد بنت زلطاف بف زلجماف الجرد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽصؽ

الفنكد بنت نود بف شالد الناشر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾصؽ

امؿ بنت ذالد بف ـبدهللا الذؿجر

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صضؽ

ركاف بنت مخمد بف زفد المونا

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ضضؽ

ريـ بنت مكزٍ بف ـبدهللا المكزٍ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

طضؽ

زارق بنت ـجزٍ بف ـكدق السريكنً

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ظضؽ

زمجى بنت ذالد بف ـبدهللا الخزف

إدارة األـماؿ

المالجٌ

عضؽ

سود بنت ـبد هللا بف ـطجى ابك خمكد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

غضؽ

شبا بنت خمزق بف شالد كنجـ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ػضؽ

ـبجر بنت جماؿ بف ـمر باكخجؿ

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؼضؽ

كجداء بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا بف قفكد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؽضؽ

مساـؿ بنت ـبدالفزيز بف ذلؼ الراسد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ؾضؽ

مساـؿ بنت ناشر بف ـبدالفزيز الشالد

إدارة األـماؿ

المالجٌ

صطؽ

نكرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيزالجربكع

إدارة األـماؿ

المالجٌ
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القدم

م

االدم

ضطؽ

هند بنت ـبدالخمجد بف زفد الزفكدم

إدارة األـماؿ

المالجٌ

ططؽ

اركل بنت ابراهجـ بف مخمد الوزانً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظطؽ

اركل بنت ذلجؿ بف ابراهجـ الخزجف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عطؽ

اريح بنت ـبدالفزيز بف مخمد البزاـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غطؽ

انراح بنت ابراهجـ بف زلجماف السبرمً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػطؽ

انراح بنت مطرؼ بف مخمد الفجمً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼطؽ

امجاد بنت زيد بف ـبدالفزيز اؿ دهاـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽطؽ

أمّؾ بنت نايؼ بف متفب الجبريف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾطؽ

بزمى بنت زفكد بف زفد القريسً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صظؽ

دِؿ بنت اخمد بف رمؿاف السمرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ضظؽ

ركاف بنت يخجٍ بف مخمد مزرخً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طظؽ

زارق بنت شاُؿ بف الخمجدم الخربً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظظؽ

زارق بنت نود بف ـبدهللا المزجند

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عظؽ

شهاء بنت اخمد بف ـمر باخسكاف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غظؽ

ـاُسٌ بنت رسجد النكرم البكر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػظؽ

كادق بنت شالد بف زلجماف الزجؼ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼظؽ

كدير بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽظؽ

كجداء بنت شالد بف دكاس الدكاس

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾظؽ

نً بنت نود بف زفد بف جبواف

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صعؽ

مراـ بنت طّؿ بف اخمد الخربً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ
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القدم

م

االدم

ضعؽ

مراـ بنت ـلً بف مخمد المالكً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طعؽ

منجرق بنت ـبد هللا بف ناشر آؿ زالـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظعؽ

نجكد بنت اخمد بف زفجد بايخٍ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ععؽ

نوٍ بنت اخمد بف يازجف الدبفً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غعؽ

نكرق بنت زفد بف خمد بف ـتجؽ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػعؽ

نكرق بنت ـبدالرخمف بف براهجـ الزماـجؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼعؽ

نكرق بنت ـثماف بف ـبدهللا الخشجنً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽعؽ

نكرق بنت مخمد بف شالد القرـاكم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؾعؽ

نكرق بنت مخمد بف ـبدهللا التمجمً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

صغؽ

هّ بنت ناشر بف ـلً الذرجً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ضغؽ

هنادم بنت مخمد بف ـبدالمخزف الفتجبً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

طغؽ

هجاء بنت راسد بف زفد القخطانً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ظغؽ

هجهاء بنت جمفاف بف ـمر بانفجـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

عغؽ

هجلى بنت مخمد بف داككد األشقى

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غغؽ

ابرار بنت زالـ بف ـمر باكزير

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػغؽ

اثجر بنت اخمد بف ـبدهللا مرؿاح

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼغؽ

ازجؿ بنت مخمد بف خمد الفقجلً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽغؽ

الجكهرة بنت خمد بف زلجماف التكيجرم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾغؽ

امانً بنت ـبدالرخمف بف كرماف باكرماف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صػؽ

أثجر بنت نكاز بف ـبد المخزف بف ؿباح

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

م

االدم

ضػؽ

بسرل بنت شالد بف ـكض باذريبى

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طػؽ

جكاهر بنت سباب بف نجشؿ الزبجفً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظػؽ

ذديجٌ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الكندم

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عػؽ

ريـ بنت شالد بف مخمد الفكض

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غػؽ

زارق بنت مخمد ـبدالرخمف الموناء

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػػؽ

زكزف بنت ـبدق بف ـلً ثابت

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼػؽ

ـالجى بنت خزف بف خمكد الكّس

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽػؽ

كادة بنت منشكر بف ـبدالفزيز الكنوؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾػؽ

لقاء بنت نفجـ بف كامؿ سبجر

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؼؽ

لمجاء بنت مخمد بف زفد بف نامس

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضؼؽ

لكلكة بنت ـبدهللا بف ـلً الجهالً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؼؽ

مريـ بنت زفجد بف ـبدهللا بايكنس

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؼؽ

مناؿ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزكيلـ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؼؽ

مناؿ بنت ـلكم بف شالد البفط

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؼؽ

ندل بنت إياد بف ـبدالمخزف الفقجؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؼؽ

نوٍ بنت ـبداللطجؼ بف ـبدهللا بف ـقجؿ

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؼؽ

نكرق بنت خمد بف مخمد الزفداف

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؼؽ

نكؼ بنت مخمد بف مرزكؽ الخبابً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؼؽ

هجاـ بنت ـبدهللا بف زالـ بف ماؿً

إدارة األـماؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؽؽ

ازراء بنت اخمد بف دلجـ اِخمرم

طب األزناف

طب األزناف
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القدم

م

االدم

ضؽؽ

اِء بنت تكنجؽ بف ابراهجـ البّلٍ

طب األزناف

طب األزناف

طؽؽ

الموا بنت زلجماف بف شالد القزِف

طب األزناف

طب األزناف

ظؽؽ

الونكؼ بنت ناشر بف زلجماف النكيشر

طب األزناف

طب األزناف

عؽؽ

أنناف بنت مخمد بف ـبدهللا الفزجرم

طب األزناف

طب األزناف

غؽؽ

آِء بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الدكس

طب األزناف

طب األزناف

ػؽؽ

بساير بنت زفكد بف نزجب الزباـً

طب األزناف

طب األزناف

ؼؽؽ

تماؿر بنت زفد بف ـبدالفزيز المهلد

طب األزناف

طب األزناف

ؽؽؽ

داف بنت ـبدالفزيز بف زلجماف األخمد

طب األزناف

طب األزناف

ؾؽؽ

دانى بنت زياد بف ـبدالرخمف المبارؾ

طب األزناف

طب األزناف

صؾؽ

ربٍ بنت خزف بف مخمد القرنً

طب األزناف

طب األزناف

ضؾؽ

ركد بنت ذالد بف ناشر الزفكم

طب األزناف

طب األزناف

طؾؽ

ركدق بنت مخمد بف ـلً السجبانً

طب األزناف

طب األزناف

ظؾؽ

ركاف بنت خزف بف ابراهجـ أبكسريق

طب األزناف

طب األزناف

عؾؽ

ريـ بنت ـبدهللا بف نود الفجّف

طب األزناف

طب األزناف

غؾؽ

ريـ بنت مخزف بف ـبدالكريـ المطجرم

طب األزناف

طب األزناف

ػؾؽ

زارق بنت ـبدالفزيز ـبدهللا آؿ ـبداللطجؼ

طب األزناف

طب األزناف

ؼؾؽ

زلمٍ بنت طارؽ بف شالد الذكيطر

طب األزناف

طب األزناف

ؽؾؽ

سود بنت ـبدهللا بف ـلً الفجاجً

طب األزناف

طب األزناف

ؾؾؽ

سود بنت مخمد بف ـبدالمخزف التكيجرم

طب األزناف

طب األزناف

صصؾ

شالخى بنت ـلً بف ـبدالرخمف الزهرانً

طب األزناف

طب األزناف
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القدم

م

االدم

ضصؾ

ـّ بنت ـبداللطجؼ بف رسدم الرجاؿ

طب األزناف

طب األزناف

طصؾ

كادق بنت زالـ بف مبارؾ الخربً

طب األزناف

طب األزناف

ظصؾ

كالجٌ بنت خمداف بف مثجب البقمً

طب األزناف

طب األزناف

عصؾ

كجداء بنت شالد بف مخمد الدكجسـ

طب األزناف

طب األزناف

غصؾ

لبنٍ بنت زلجماف بف ـبدهللا الجمفى

طب األزناف

طب األزناف

ػصؾ

مساـؿ بنت خزف بف مخمد الزكيداف

طب األزناف

طب األزناف

ؼصؾ

مكدق بنت ـبدالرخمف بف مشطهٍ دمجاطً

طب األزناف

طب األزناف

ؽصؾ

نوٍ بنت ذالد بف مخمد السريؼ

طب األزناف

طب األزناف

ؾصؾ

نكر بنت زامر بف ذالد ابكرايزً

طب األزناف

طب األزناف

صضؾ

نكرق بنت اخمد بف مخمد الجنجدؿ

طب األزناف

طب األزناف

ضضؾ

نكرق بنت ـبدالفزيز بف شالد الزنانً

طب األزناف

طب األزناف

طضؾ

نكرق بنت ـمر بف زفد الزدخاف

طب األزناف

طب األزناف

ظضؾ

نكرق بنت مخمد بف ـبدالفزيز البقمً

طب األزناف

طب األزناف

عضؾ

نكؼ بنت بندر بف ـجزٍ السفّف

طب األزناف

طب األزناف

غضؾ

نكؼ بنت زفكد بف ابراهجـ السفّف

طب األزناف

طب األزناف

ػضؾ

نكؼ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الزمارم

طب األزناف

طب األزناف

ؼضؾ

هّ بنت اخمد بف خزف متكلً

طب األزناف

طب األزناف

ؽضؾ

هند بنت مخمد ناجً مخمد جدق

طب األزناف

طب األزناف

ؾضؾ

كـد بنت ماجد بف ـبدهللا البانً

طب األزناف

طب األزناف

صطؾ

ابتواؿ بنت خمد بف راسد أؿ طالب

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات
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القدم

م

االدم

ضطؾ

اديبى بنت ـلً بف ازماـجؿ الخؿكرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ططؾ

اريح بنت ذالد بف ـبد الفزيز الجبجلى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ظطؾ

امؿ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفبدالكريـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

عطؾ

إبتزاـ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز آؿ السجر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غطؾ

أمؿ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفذبى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػطؾ

أمؿ بنت مخمد بف ابراهجـ الخزف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼطؾ

ايماف بنت شالد بف ـبدهللا الخمدم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽطؾ

بتكؿ بنت شالد بف مخمد النملى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾطؾ

بساير بنت مخمد بف ناشر الخبجب

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

صظؾ

توانً بنت نجخاف بف زهجاف الفتجبً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ضظؾ

جكاهر بنت ذالد بف ـلً الجخجا

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

طظؾ

خناف بنت ـبدهللا ـبدالفزيز بف ـبجداف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ظظؾ

ذكلى بنت ـبدالرخمف ـبدالمخزف البابطجف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

عظؾ

رابفى بنت ـثماف بف زفد النسكاف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غظؾ

ركاف بنت تركً بف شالد الذلجكم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػظؾ

زارق بنت ذالد بف ـبدالمخزف التكيجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼظؾ

زارق بنت ـبدالخمجد بف ـبدهللا الزيد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽظؾ

زارق بنت مخمكد بف ـبدالكبجر باخمجد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾظؾ

زارق بنت يكزؼ بف زفد السثرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

صعؾ

زمجى بنت ـبداهللا بف ـبدالفزيز الفرينً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات
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القدم

م

االدم

ضعؾ

سود بنت ـبدالفزيز بف اخمد الجربكع

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

طعؾ

سجماء بنت أخمد بف مخزف الزهرانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ظعؾ

طجبى بنت ـماد بف ـبدالكريـ الشالد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ععؾ

ـبجر بنت زهجر بف ذمجس السورم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غعؾ

ـود بنت نود بف مخمد الناشر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػعؾ

كادة بنت ماجد بف ـبد هللا الفبد الجبار

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼعؾ

نً بنت رسجد بف كنجـ المطجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽعؾ

لمجا بنت مخمد بف ـبدهللا المفجؿ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾعؾ

لمجس بنت ـلً بف شالد الزخجبانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

صغؾ

مجكد بنت اخمد بف ـبدهللا الشانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ضغؾ

مناؿ بنت راجد بف ـبدهللا بف سلفاف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

طغؾ

موا بنت ناشر بف شالد الرسجد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ظغؾ

نجاة بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الراسد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

عغؾ

نكرق بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف البسر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

غغؾ

نكرق بنت ـبدهللا بف مهلد السريؼ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ػغؾ

نكؼ بنت ـبدهللا بف راسد األخمرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؼغؾ

نكؼ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الركيس

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؽغؾ

هديؿ بنت ذالد بف ـبد هللا المخجمجد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

ؾغؾ

كد بنت ماجد بف ـبدهللا بف ـتجؽ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات

صػؾ

كِء بنت نبجؿ بف مخمد النكد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

تقنجٌ المفلكمات
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التخصص

م

االدم

ض

بدريى بنت ـبدهللا بف راسد الوزانً

اآلداب

الهلزهٌ نً التارير

ط

مناؿ بنت ـكاد بف خامد المريطب

اآلداب

الهلزهٌ نً التارير

ظ

أزماء بنت ـبدالفزيز ـبدهللا اباالذجؿ

اآلداب

الهلزهٌ نً الجلرانجا

ع

تلريد بنت خمدم بف ؿكيفف الجونً

اآلداب

الهلزهٌ نً الجلرانجا

غ

شباح بنت خامد بف ـبدهللا األخمدم

اآلداب

الهلزهٌ نً الجلرانجا

ػ

نكرة بنت بسجر بف شنوات الفتجبً

اآلداب

الهلزهٌ نً الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼ

إيماف بنت أخمد بف مخمد الجابر

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

ؽ

إيماف بنت نود بف مخمد النهجاف

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

ؾ

توانً بنت شالد بف ـبدهللا الفبدلً

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

صض

زفاد بنت مخمد بف زفجد آؿ نقجر

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

ضض

ـاُسٌ بنت ـلً بف خزف اللامدم

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

طض

منار بنت مخمد بف ـبد الرخمف المانق

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

ظض

منتوٍ بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف المنجق

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا

عض

أزماء بنت شالد بف خزف الزهرانً

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

غض

دِؿ بنت بندر بف زالـ المالكً

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

ػض

ـزة بنت ـلً بف اخمد اللامدم

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

ؼض

كهايٌ بنت مكزٍ بف اخمد اللدير

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

ؽض

مريـ مخمد األمجف خزف السنقجطً

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

ؾض

مكزة بنت خمد بف زالـ الكفبً

اآلداب

الهلزهٌ نً الللٌ الفربجٌ كآدابوا

صط

زارة بنت نكاز بف ماجد الخربً

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع
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التخصص

م

االدم

ضط

طرنى بنت زيد بف ـبد الرخمف الزيد

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

طط

نايزة بنت الخمجدم بف رمؿاف الفنزم

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

ظط

مكؿً بنت سلجكيد بف ـاسؽ الفنزم

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

عط

نكرة بنت ناشر بف مخمد القخطانً

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

غط

هديؿ بنت ذالد بف يكزؼ الذلؼ

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

ػط

هند بنت ذالد بف نراج الفتجبً

اآلداب

الهلزهٌ نً ـلـ اِجتماع

ؼط

بتكؿ بنت ـبدالفزيز بف خمد الزفدكف

التربجٌ

الهلزهٌ نً التربجٌ  -مناهح كطرؽ التدريس

ؽط

هند بنت مخمد بف ـبد الرخمف الزديرم

التربجٌ

دكتكراق الهلزهٌ نً اإلدارة التربكيٌ

ؾط

بدريٌ بنت راسد بف ثامر القخطانً

التربجٌ

الهلزهٌ نً اِدارة التربكيٌ

صظ

سريهى بنت راجد بف ـبدهللا الراجد

التربجٌ

الهلزهٌ نً اِدارة التربكيٌ

ضظ

نتخجى بنت شالد بف مخمد الزهرانً

التربجٌ

الهلزهٌ نً اِدارة التربكيٌ

طظ

نكؼ بنت زلجماف بف ـلً الذلجكم

التربجٌ

الهلزهٌ نً اِدارة التربكيٌ

ظظ

هنادم بنت نود بف ـبدالفزيز الخكجر

التربجٌ

الهلزهٌ نً اِدارة التربكيٌ

عظ

إيماف بنت خمد بف شالد الجازر

التربجٌ

الدرازات اإلزّمجٌ  -تهزجر كخديث

غظ

أمؿ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الدـججً

التربجٌ

الدرازات اإلزّمجٌ  -تهزجر كخديث

ػظ

زلطانٌ بنت زفكد بف ـبدالفزيز
الزّمٌ

التربجٌ

الدرازات اإلزّمجٌ  -تهزجر كخديث

ؼظ

منجرق بنت زلجماف بف ـبدهللا الهرهكد

التربجٌ

الدرازات اإلزّمجٌ  -تهزجر كخديث

ؽظ

منجرق بنت ـبد هللا بف شالد الفزكر

التربجٌ

الدرازات اإلزّمجٌ  -تهزجر كخديث

ؾظ

زلطانى بنت ـبدالفزيز بف ـمر اؿ
السجر

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -ـقجدة

صع

هند بنت ـلً بف ـبدهللا المطركد

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -ـقجدة
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التخصص

م

االدم

ضع

هجا بنت إبراهجـ بف ظبجب الفتجبً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -ـقجدة

طع

توانً بنت ـبد الفزيز ـبد هللا المسفؿ

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -نقى كاشكلى

ظع

منجرة ـبد الخمجد زلجماف الشالد

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -نقى كاشكلى

عع

نكرق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الفلجاف

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -نقى كاشكلى

غع

كؿخٍ بنت ـلً بف مخمد القخطانً

التربجٌ

الدرازات اِزّمجٌ  -نقى كاشكلى

ػع

توانً بنت اخمد بف خمكد المطرنً

الطب

الهلزهٌ نً التسريد

ؼع

امؿ بنت ـلً بف ـبدهللا المكزٍ

الفلكـ

الهلزهٌ نً اِخجاء الدقجقٌ

ؽع

امؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز المخجمجد

الفلكـ

الهلزهٌ نً الكجمجاء

ؾع

ـجدق بنت زلماف بف زفد الفنزم

الفلكـ

الهلزهٌ نً الكجمجاء

صغ

نكرة بنت مخمد بف زفد الزامؿ

الفلكـ

الهلزهٌ نً النبات

ضغ

دالجا بنت مشطهٍ بف مخمد دمجاطً

الفلكـ

الهلزهٌ نً ـلـ الخجكاف

طغ

ـبجر بنت ـلً بف مخمد الدذجؿ

الفلكـ

الهلزهٌ نً ـلـ الخجكاف

ظغ

زفاد بنت ـبدهللا بف مخمد المسفؿ

إدارة األـماؿ

الهلزهٌ نً ادارة األـماؿ  -التزكيؽ

عغ

زارق بنت ـبدهللا ـبدالفزيز بف كدير

إدارة األـماؿ

الهلزهٌ نً اإلدارة الفامٌ

غغ

مناؿ بنت ـبدالفزيز أخمد بف ـبجد

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

الهلزهٌ نً تلذيٌ األنزاف

ػغ

دالجا مخمد زفدم راكب التمجمً

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

الهلزهٌ نً ـلكـ األكذيٌ

ؼغ

موا بنت زلجماف بف مخمد الربجفٌ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ؽغ

نكؼ بنت مخمد بف ذالد الزديرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ؾغ

هالى بنت مخمد ـبدالرخمف السمّف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

صػ

أريح بنت ـبد هللا بف خمد الخقجؿ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات
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الهلزهٌ نً ـلكـ الخازب كالمفلكمات -
ـلكـ الخازب
الهلزهٌ نً ـلكـ الخازب كالمفلكمات -
ـلكـ الخازب
الهلزهٌ نً ـلكـ الخازب كالمفلكمات -
ـلكـ الخازب
الهلزهٌ نً ـلكـ الخازب كالمفلكمات -
نظـ المفلكمات

الخروجات الحاصالت رلى درجة الدكتوراه للعام الجامعي 3417-3416ىهـ ى
م
ضػ

االدم
هبى بنت ـبدالفزيز بف خمد الجبريف

الكلوة

التخصص

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

الهلزهٌ نً ـلكـ الخازب كالمفلكمات -
نظـ المفلكمات
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الخريجات الحاصالت على درجة الزمالة
للعام الجامعي 5341/5341ه
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالزمالةىللعامىالجامعيى3417/3416هـ ى
م

التخصص

االدم

ض

مناؿ بنت ـبد هللا الناشر

األمراض الباطنٌ  -تذشص دقجؽ

ط

نجكد بنت مخمد الزهجرم

األمراض الباطنٌ  -تذشص دقجؽ

ظ

ناطمى بنت زفد بف ـبد هللا السورانً

اِمراض الباطنٌ

ع

ابرار بنت ـماد بف ـبد هللا بذارم

اِمراض الجلديٌ

غ

أزمواف بنت راسد الجفقكبجٌ

األمراض الشدريٌ

ػ

نوٍ بنت ناشر الراجخً

األمراض الشدريٌ

ؼ

كنٍ بنت مخمد الزاـاتً

األسفٌ التسذجشجٌ كالتشكير الطبً

ؽ

مرنت بنت مخمكد أبك الذجر

األسفٌ التسذجشجٌ كالتشكير الطبً

ؾ

دانى بنت شالد الجمفى

األنؼ كاإلذف كالخنجرة

صض

مريـ بنت شالد الفمرك

األنؼ كاإلذف كالخنجرة

ضض

كِء بنت شالد السجخى

األنؼ كاإلذف كالخنجرة

طض

خناف بنت مخمد المكزٍ

التذدير

ظض

هدل أبك القازـ ـثماف

عض

ركيدة بنت ناشر اِزماـجلً

طب النكـ

غض

ـاُسى بنت خزجف الفطب

طب النكـ

ػض

رخاب بنت خامد نطانً

ـلـ أنزجٌ كذّيا

ؼض

ـهاؼ بنت لهجاف الزلمً

ـلـ أنزجٌ كذّيا

اللدد الشماء لدل اِطهاؿ
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الخريجات الحاصالت على درجة الدبلوم في الطب
للعام الجامعي 5341/5341ه
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالدبلومىفيىالطبىىللعامىالجامعيى3417/3416هـ ى
م

التخصص

االدم

ض

أمؿ بنت مخمد بف دهجش

الفّج المفرنً الزلككً

ط

أيماف بنت مخمد الذلجكم

الفّج المفرنً الزلككً

ظ

أيماف بنت مخمد بايكنس

الفّج المفرنً الزلككً

ع

خشٌ بنت مزهر اللامدم

الفّج المفرنً الزلككً

غ

خناف بنت مخمد آؿ إبراهجـ

الفّج المفرنً الزلككً

ػ

ـهاؼ بنت ـبد هللا الدكزرم

الفّج المفرنً الزلككً

ؼ

ناطمٌ بنت ـبد هللا الخبجسً

الفّج المفرنً الزلككً

ؽ

منجرة بنت مخمد أبانمً

الفّج المفرنً الزلككً

ؾ

نكرة بنت ـبد هللا الذؿجر

الفّج المفرنً الزلككً

صض

نكرة بنت ـدناف المديوش

الفّج المفرنً الزلككً

ضض

هجهاء بنت راسد الدريوـ

الفّج المفرنً الزلككً
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الخريجات الحاصالت على درجة الماجستير
للعام الجامعي 5341/5341ه
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ض

زارق بنت ـبدالمخزف بف شالد الخجدر

اآلداب

ادب انجلجزم  -السفر

ط

منجرة بنت مخمد بف ـبدالفزيز النانق

اآلداب

ادب انجلجزم  -السفر

ظ

الفنكد بنت مخمكد بف شالد الفمراف

اآلداب

اِـّـ

ع

امؿ بنت خمجد بف دريمجد المطجرم

اآلداب

اِـّـ

غ

ذلكد بنت متفب بف ذكيلد المطجرم

اآلداب

اِـّـ

ػ

دِؿ بنت رسجد بف مرـً الذمجزً

اآلداب

اِـّـ

ؼ

رنا بنت ـمر بف ـبد الفزيز الهاذرم

اآلداب

اِـّـ

ؽ

ريـ بنت كازم بف ـبد المججد الشالد

اآلداب

اِـّـ

ؾ

مساـؿ بنت ـمر بف ـبدهللا الجّؿ

اآلداب

اِـّـ

صض

مناؿ بنت زالـ بف ـمر الذنبسً

اآلداب

اِـّـ

ضض

نزجبى بنت شالد بف ـبد هللا الخزكف

اآلداب

اِـّـ

طض

نكرق بنت ـبد القادر بف ـلً ـامر

اآلداب

اِـّـ

ظض

نكرق بنت ـبدالكريـ بف مخمد النملٌ

اآلداب

اِـّـ

عض

هند بنت اخمد بف مخمد الجارهللا

اآلداب

اِـّـ

غض

أمؿ بنت ابراهجـ بف ـلً الخكاس

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ػض

امؿ بنت زوؿ بف زياد الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؼض

إيماف بنت أخمد بف إبراهجـ كريب

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؽض

إيناس مخمد بدر بدر

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؾض

أركل بنت زفد بف ابراهجـ اللدير

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

صط

أنكار بنت زيد بف مخمد الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ضط

بسرل بنت ـبدهللا بف مبارؾ الهرج

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

طط

جوجر بنت ـبدالفزيز بف بسجر الفبدهللا

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ظط

خشٌ بنت نود بف نكزاف الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

عط

رخاب بنت ابراهجـ بف مخمد الفجداف

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

غط

رنا بنت زفد بف مخمد الزهجر

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ػط

ريما بنت ـبدالرخمف بف مديرس المديرس

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؼط

ريواـ بنت ذالد بف زفد اللريبً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؽط

زينب بنت شالد بف نود الوذاؿ

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؾط

زارة بنت مخمد بف مبارؾ الهرج

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

صظ

سهاء بنت ـبدالرخمف بف مخمد القخطانً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ضظ

سجذى بنت مخمد بف نود الفريدم

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

طظ

شباح بنت ككيراف بف هكيمؿ الزلمً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ظظ

ـالجٌ بنت ـلً بف مشطهٍ اللامدم

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

عظ

ـبجر بنت مخمد بف خمد الكهجب

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

غظ

ـوكد بنت زفد بف مخمد الجمجنً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ػظ

ـوكد بنت يفقكب بف اخمد كنكار

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؼظ

كادة بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الماؿً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؽظ

نلكة بنت ذيب بف دذجؿ القخطانً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؾظ

لمٍ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالمخزف البزاـ

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

صع

لمجاء بنت زلجماف بف إبراهجـ النمجر

اآلداب

اإلـّـ الرقمً
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ضع

لكلكق بنت مخمد بف ـبد هللا الخبجسً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

طع

مّؾ بنت مخمد بف إبراهجـ الزمامً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ظع

مناؿ بنت مخمد بف اخمد الذجبرم

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

عع

منٍ بنت زالـ بف ـبدهللا القخطانً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

غع

مً بنت ـسؽ بف ـبدهللا الفتجبً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ػع

ندل بنت ـلً بف مخمد القفكد

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؼع

ندل بنت ناشر بف نود الفجمً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؽع

نكرة بنت مخمد بف مريق القخطانً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ؾع

هجاء بنت زفجد بف ـلً السورانً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

صغ

يقجف بنت خزجف بف ـلً الزاكً

اآلداب

اإلـّـ الرقمً

ضغ

امؿ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الخمجؿً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

طغ

أمؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز البدنٌ

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ظغ

توانً بنت شالد بف ـبدالرخمف الزكيد

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

عغ

ذلكد بنت زفد بف سديد الفشجمً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

غغ

ديمى بنت منجؼ بف كزام الفتجبً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ػغ

ريـ بنت ـبدالكريـ بف مخمد الراجد

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ؼغ

زكزف بنت خزكف بف ـلً المهلد

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ؽغ

لجلٍ بنت ـلً بف ـلً مجرسً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ؾغ

مدهسٌ بنت مخمد بف زفجد السورم

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

صػ

منجرة بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الدـجلح

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ضػ

ندل بنت ناشر بف زلجماف الوذاؿ

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

طػ

نوّء بنت مخمد بف ـبد هللا الفمرم

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ظػ

هديؿ بنت ابراهجـ بف شالد اباالذجؿ

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

عػ

هجا بنت هادم بف خمجد الزولً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

غػ

كؿخٍ بنت زفد بف زفكد القكيؿً

اآلداب

الشخانٌ اإللكتركنجٌ

ػػ

أريح بنت مخمد بف زلجماف الزكيلـ

اآلداب

األدب كالنقد

ؼػ

بدكر بنت مخمد بف ناشر الهشاـ

اآلداب

األدب كالنقد

ؽػ

سجذٌ بنت راؿً بف زمجلجؿ الفتجبً

اآلداب

األدب كالنقد

ؾػ

مناؿ بنت أخمد بف دركيش الفمرم

اآلداب

األدب كالنقد

صؼ

مناؿ بنت مهرح بف ـبدهللا المسكم

اآلداب

األدب كالنقد

ضؼ

هند بنت ـبدهللا بف شالد المسجقد

اآلداب

األدب كالنقد

طؼ

اخّـ بنت ـبدهللا بف ـكض الفتجبً

اآلداب

ظؼ

ارياـ بنت ـبدهللا بف نساء الركقً

اآلداب

عؼ

الفنكد بنت مطلؽ بف نّح المطجرم

اآلداب

غؼ

أخّـ بنت ـكض بف ذالد المطجرم

اآلداب

ػؼ

أمؿ بنت زفد بف ـبدالرخمف أبكخجمد

اآلداب

ؼؼ

خشى بنت ـبدهللا بف سجفاف السجبانً

اآلداب

ؽؼ

زارق بنت نّح بف زلجماف الفنزم

اآلداب

ؾؼ

كزكل بنت بندر بف كشاب الخارثً

اآلداب

صؽ

لجلٍ بنت مخمد بف سبجب الهكطٌ

اآلداب
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التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ

الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
م

الكلوة

االدم

التخصص
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ
التارير الكطنً للمملكٌ
الفربجٌ الزفكديٌ

ضؽ

مساـؿ بنت سباب بف مخمد الفتجبً

اآلداب

طؽ

منجرة بنت ناهد بف زالـ القخطانً

اآلداب

ظؽ

موا بنت خزف بف ـبدهللا اِخمرم

اآلداب

عؽ

هجا بنت ـلً بف مبارؾ بف ذريؼ

اآلداب

غؽ

هجهاء بنت مخجزف بف اخمد المالكً

اآلداب

ػؽ

إزراء بنت زفد بف ـبدالرخمف الفمرم

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

ؼؽ

أمانً بنت زهجر بف ـبدهللا السورم

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

ؽؽ

ذلكد بنت ـكض بف مخمد السورم

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

ؾؽ

ـوكد بنت ناشر بف نود بف ـبجد

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

صؾ

منجرة بنت بذجت بف ـبدالرخمف الزّمٌ

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

ضؾ

منجرة بنت زالـ بف خزف القرينً

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

طؾ

هبٌ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الؿكياف

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

ظؾ

هند بنت خزف بف ـبدهللا اؿ السجر

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

عؾ

هجلى بنت ـبداللطجؼ بف مخمد المناع

اآلداب

التأهجؿ اِجتماـً

غؾ

البندرم بنت ـايض بف منجؼ القخطانً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ػؾ

إيماف بنت مخمد بف ـبدهللا القكيهلً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؼؾ

أزمواف بنت خزف بف مزهر الثقهً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؽؾ

بتّء بنت سلجكيد بف ذـار الفتجبً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؾؾ

بلقجس بنت شالد بف مفجض اللامدم

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

صصض

خشى بنت نجاؼ بف نماس الفتجبً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ
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م

االدم

ضصض

داريف بنت ـبد الفزيز بف خمد الخلكق

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

طصض

رخاب بنت ـكض بف شمداف المطجرم

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ظصض

رخاب بنت ِنً بف شالد الفتجبً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

عصض

زارة بنت بركات بف مقاط الجكير

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

غصض

زارق بنت زلطاف بف مطلؽ الثبجتً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ػصض

زارق بنت نود بف مخمد القخطانً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؼصض

سذل بنت ـلً بف ـبد هللا الكهجبً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؽصض

نكاكى بنت نود بف زفد الخمجدم

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ؾصض

لمجاء بنت مخمد بف أخمد السورانً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

صضض

لكلكة بنت نود بف مخمد الفمرم

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ضضض

منجرة بنت زلجماف بف ـبدالرخمف الزكيد

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

طضض

ندل بنت خزجف بف ـلً الفلً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ظضض

هجاء بنت ـبدهللا بف ـكيد الفنزم

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

عضض

هجلٌ بنت رزاح بف مهرح الفتجبً

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

غضض

كد بنت مخمد بف ـبدق مزلـ

اآلداب

التنمجٌ اِجتماـجٌ

ػضض

ـهاؼ بنت رانق بف ـبدهللا الفمرم

اآلداب

الذراُط

ؼضض

مساـؿ بنت ـبد هللا بف ـلً الزديس

اآلداب

الللٌ اِنجلجزيٌ كآدابوا -
المزرخجٌ

ؽضض

أسكاؽ بنت مخمد بف شالد الكهجد

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ؾضض

أمجرة بنت زفكد بف ـبدالفزيز الفقجلً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

صطض

جكهرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز آؿ خزجف

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب
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م

االدم

ضطض

ذلكد بنت زفد بف منكر الخمادم الفتجبً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ططض

رقجٌ بنت ناشر بف ـبد هللا الخربً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ظطض

زواـ بنت ـبد الفزيز بف زفكد الملجهً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

عطض

ناطمٌ بنت ـجزٍ بف ـبدالرزاؽ المجمكنً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

غطض

ناطمٌ بنت مناخً بف زامؿ السورانً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ػطض

منجرة بنت ظاهر بف مقبؿ الفنزم

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ؼطض

منجرة بنت ـامر بف نود الفجمً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ؽطض

نكرة بنت ـبدهللا بف مخمد آؿ خامد

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

ؾطض

هجلٌ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الجثّف

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -األدب

صظض

امجرة بنت خمداف بف خامد الذطجب

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

ضظض

ايماف بنت ـبداللطجؼ بف مخمد الفرنح

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

طظض

راُدة بنت ـلً بف كايؿ الكايؿ

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

ظظض

ـزة بنت خزجف بف كرـ هللا الزهرانً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

عظض

كالجى بنت مخمد بف ـبدهللا الدكزرم

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

غظض

قمراء بنت بخار بف مفجكؿ قخطانً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

ػظض

هجاـ بنت منشكر بف ـبدهللا الخربً

اآلداب

الللٌ الفربجٌ كآدابوا  -الللٌ

ؼظض

آيات بنت نججب بف خزف اؿ ـمراف

اآلداب

النخك كالللٌ

ؽظض

بساُر بنت مخمد بف زفجد بف طالب

اآلداب

النخك كالللٌ

ؾظض

خشٌ بنت ـبدالرخمف بف مخمد البطً

اآلداب

النخك كالللٌ

صعض

سمزى بنت ـبدهللا بف مخمد اؿ برقط
السورانً

اآلداب

النخك كالللٌ
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االدم

م
ضعض

نجخاء بنت ماجد بف ناشر الزبجفً

اآلداب

النخك كالللٌ

طعض

نجّء بنت بسجر بف ـباس الفقبً

اآلداب

النخك كالللٌ

ظعض

نجكد بنت ـكاد بف أخمد الزنانً

اآلداب

النخك كالللٌ

ععض

نكر كلجد طكيؿ

اآلداب

النخك كالللٌ

غعض

نكرة بنت ـامر بف ـلً السورم

اآلداب

النخك كالللٌ

ػعض

اريح بنت ناشر بف مخمد السفجّف

اآلداب

تارير إزّمً

ؼعض

هجاء بنت ابراهجـ بف ناشر الدكزرم

اآلداب

تارير إزّمً

ؽعض

ايماف بنت زيد بف راسد المكينق

اآلداب

تارير خديث

ؾعض

نكزيى بنت نود بف ـايض الفجمً

اآلداب

تارير خديث

صغض

لطجهى بنت مذلؼ بف همّف السمرم

اآلداب

تارير خديث

ضغض

مساـؿ بنت ـجد بف جوجـ الركيلً

اآلداب

تارير خديث

طغض

هناء بنت مخمد بف مكزٍ الخكاج

اآلداب

تارير خديث

ظغض

الجكهرق بنت مسلد بف شنجتاف المطجرم

اآلداب

تارير قديـ

عغض

مناؿ بنت ـبدهللا بف شّح المطجرم

اآلداب

تارير قديـ

غغض

زارة بنت ـبدهللا بف مخمد الججباف

اآلداب

ػغض

زفاد بنت ـبدهللا بف مسبب القخطانً

اآلداب

ؼغض

نكؿا بنت مخمد بف ناشر اؿ خلزاء

اآلداب

ؽغض

نكؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الجبر

اآلداب

ؾغض

ايماف بنت ـبدالرخمف بف مخمد الذريؼ

اآلداب

جلرانجٌ التنمجٌ اِقلجمجٌ

صػض

نكرة بنت قاـد بف زجؼ الفتجبً

اآلداب

جلرانجٌ التنمجٌ اِقلجمجٌ
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التخصص

م

االدم

ضػض

اسكاؽ بنت زفجد بف بانً المالكً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

طػض

انراح بنت مخزف بف خمداف الفنزم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ظػض

البندرم بنت ـبدالرخمف بف رسجد ابك قفجد

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

عػض

الفنكد بنت مخمد بف ـبدهللا السورانً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

غػض

امانً بنت زفد بف ابراهجـ بف بذجت

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ػػض

إيماف بنت ـبدهللا بف زيد الوزانً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؼػض

بساير بنت نود بف شقر الفتجبً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؽػض

بجادر بنت أخمد بف مخمد المطجرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؾػض

خناف بنت ـبجد بف زيد الدـجانً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

صؼض

دـاء بنت نود بف ـبدالرخمف الشاُم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ضؼض

رنجؼ بنت أخمد بف ـبد الرخمف الجفجش

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

طؼض

ركاف بنت ابراهجـ بف ـبد الرخمف الناشر

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ظؼض

ريـ بنت ذالد بف هادم الفمرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

عؼض

زارق بنت زفد بف ـبد الفزيز السمرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

غؼض

زارق بنت ـبدهللا بف زيد الخكساف

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ػؼض

زمر بنت ـمر بف أخمد باجخزر

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؼؼض

زموا بنت زفجد بف ـثماف اللامدم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؽؼض

سذل بنت خمداف بف ـلً الثمالً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؾؼض

سفهى بنت مخمد بف ـبد هللا القخطانً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

صؽض

ظّؿ بنت مخمد بف يخً الفمرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ
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االدم

ضؽض

ـبجر بنت مخمد بف اخمد ـزجرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

طؽض

ناتف بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ظؽض

ناطمٌ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفثجمجف

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

عؽض

مركل بنت ذالد بف ـبد الرخمف بف دخجـ

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

غؽض

مزنى بنت ـاُد بف سباب البقمً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ػؽض

مساـؿ بنت مسفؿ بف ـادم المطجرم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؼؽض

موا بنت سجفاف بف زفكد المقاطً الفتجبً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؽؽض

مكؿً بنت خزجف بف مقفد البقمً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؾؽض

مً بنت ـبدهللا بف ـلً الجونً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

صؾض

نجّء بنت نجشؿ بف مخمكد نرح

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ضؾض

نجكل بنت زفكد بف زخلً الفنزم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

طؾض

ندل بنت ـبدالرخمف بف دلجـ الفتجبً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ظؾض

هاجر بنت شالد بف مقبؿ القرانً

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

عؾض

هديؿ بنت مخمد بف زهجر اللامدم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

غؾض

هّ بنت مشفب بف كانـ النجدم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ػؾض

هنا بنت زلجماف بف ـبد الرخمف المانق

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؼؾض

هجاء بنت زلجماف بف جمفى الجنبفاكم

اآلداب

ذدمٌ اجتماـجٌ

ؽؾض

اخّـ بنت اخمد بف زلجماف الركيلً

اآلداب

ـلـ اجتماع

ؾؾض

الفنكد بنت زفكد بف مزـؿ بف طكالى

اآلداب

ـلـ اجتماع

صصط

جكاهر بنت خمكد بف مخمد القخطانً

اآلداب

ـلـ اجتماع
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التخصص

م

االدم

ضصط

دِؿ بنت ـبدهللا بف زفجد الدكزرم

اآلداب

ـلـ اجتماع

طصط

ديمى بنت شالد بف ـبدهللا السكيقً

اآلداب

ـلـ اجتماع

ظصط

زارق بنت ـبدهللا بف مسجلد الفتجبً

اآلداب

ـلـ اجتماع

عصط

زمجى بنت ـلً بف ـبدهللا الفمرم

اآلداب

ـلـ اجتماع

غصط

زكزاف بنت راؿً بف ـبدهللا الرمؿاف

اآلداب

ـلـ اجتماع

ػصط

شهاء بنت مخمد بف ـلً الموجدب

اآلداب

ـلـ اجتماع

ؼصط

ـبجر بنت ـبدهللا بف خزجف الخارثً

اآلداب

ـلـ اجتماع

ؽصط

مدل بنت اخمد بف ـمر الزهرانً

اآلداب

ـلـ اجتماع

ؾصط

منار بنت زفد بف ـبدالفزيز الجمنٍ

اآلداب

ـلـ اجتماع

صضط

مً بنت مخمد بف سالد الفتجبً

اآلداب

ـلـ اجتماع

ضضط

نجّء بنت داذؿ بف خامد الخارثً

اآلداب

ـلـ اجتماع

طضط

نكؼ بنت ـابد بف ـبدهللا الفطكم

اآلداب

ـلـ اجتماع

ظضط

هنادم بنت مخمد بف ـبدالرؤكؼ داكد

اآلداب

ـلـ اجتماع

عضط

كزاـ بنت زند بف ـبدالفزيز بف زند

اآلداب

ـلـ اجتماع

غضط

داريف ـبدالرخمف شالد بارجاء

اآلداب

ـلـ الللٌ التفلجمً

ػضط

ناتف بنت أخمد بف خزف الفرجانً

اآلداب

ـلـ الللٌ التفلجمً

ؼضط

مساـؿ بنت ناشر بف ـبدالرخمف بف ربجفى

اآلداب

ـلـ الللٌ التفلجمً

ؽضط

ابرار بنت ابراهجـ بف ـجزٍ اللمّس

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾضط

اركل بنت زلجماف بف مخمد الزكماف

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

صطط

اِء بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المجخدم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ
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الكلوة

التخصص

م

االدم

ضطط

الفنكد بنت زفد بف ـبدالرخمف الزجؼ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ططط

الفنكد بنت ـلً بف ـبدالرخمف الدخجـ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ظطط

امجنى بنت ـبدهللا بف ـلً اللامدم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

عطط

أركل بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الشجاخً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

غطط

بجاف بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الفريهً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ػطط

جكاهر بنت ـبد الفزيز بف زلجماف الزنجدم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؼطط

ربٍ بنت ناشر بف ـبدهللا الزفجد

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؽطط

رزاف بنت زلجماف بف ـلً اللهجلً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾطط

رسا بنت ـبدهللا بف مخمد المهلد

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

صظط

رنا بنت ناشر بف ـبدهللا الموكس

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ضظط

ركاف بنت زلجماف بف ـلً اللهجلً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

طظط

ريـ بنت مودم بف نالد الفرجانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ظظط

زارة بنت مخمد بف ـبد هللا الفبد الكهاب

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

عظط

زارق بنت ـبدهللا بف ـايض التكـ الفتجبً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

غظط

زخر بنت ـبدالرخمف بف مخمد الهكاز

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ػظط

زلطانى بنت تركً بف زداح بف مخجا

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؼظط

زلكل بنت دذجؿ بف ـاُض السمرانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؽظط

زماح بنت مبارؾ بف دذجؿ آؿ ذيباف

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾظط

زوٍ بنت راجد بف مبارؾ الجونً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

صعط

سركؽ بنت متفب بف ذياب المطجرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ
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الكلوة

التخصص

م

االدم

ضعط

ـاُسٌ بنت هّؿ بف زند المطجرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

طعط

ـزة بنت زفد بف ـلً اِزمرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ظعط

ـزة بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا اللامدم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ععط

ـزيزق بنت مخمد بف خماد بف ـنجؽ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

غعط

ـوكد بنت خامد بف ـامؽ الفنزم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ػعط

ـوكد بنت ـمر بف ـبدالفزيز المبارؾ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؼعط

ناطمى بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الوزانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؽعط

نايزق بنت ذؿر بف قابؿ الزجالً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾعط

لمجاء بنت ـبدهللا بف مخمد المسرؼ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

صغط

لجنا بنت مخمد بف زلجماف المكزٍ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ضغط

مناهؿ بنت اخمد بف مخمد الفنقرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

طغط

منجرة بنت ـلً بف ثكاب الفتجبً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ظغط

موا بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز بف بديق

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

عغط

موا بنت ناشر بف مخمد الفزاؼ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

غغط

ناُلى بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الفبدانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ػغط

ندل بنت ـبدهللا بف مخمد الوزانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؼغط

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز المفجؿ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؽغط

نكؼ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الدايؿ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾغط

نكؼ بنت ـبدهللا بف ثكاب المطجرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

صػط

نكؼ بنت ـبدهللا بف نود النكنؿ

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ
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التخصص

م

االدم

ضػط

نكؼ بنت مخمد بف منكخ السرارم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

طػط

نكؼ بنت نايؼ بف شنت الخربً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ظػط

هدل ذلهاف مخمد اللانرم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

عػط

هدل بنت مخجا بف ـلكش الفتجبً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

غػط

هناء بنت ـلً بف مفجض الزندم

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ػػط

هنادم بنت مخمد بف خمد سبجب

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؼػط

هجا بنت ـبدهللا بف زفد الكايلً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؽػط

كجداف بنت ـبدهللا بف نود القخطانً

التربجٌ

اِدارة التربكيٌ

ؾػط

أزماء بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ الذؿجر

التربجٌ

صؼط

ـبجر بنت مخمد بف ـلً الذساف

التربجٌ

ضؼط

ناطمٌ بنت طلؽ بف ردة هللا الزلمً

التربجٌ

طؼط

ناطمٌ بنت ـبدهللا بف شالد الملخـ

التربجٌ

ظؼط

ناطمى بنت نود بف جازـ الفنزم

التربجٌ

عؼط

لطجهٌ بنت بدر بف شالد الجكياف

التربجٌ

غؼط

مساـؿ بنت زفد بف ـبدالفزيز الخمكد

التربجٌ

ػؼط

نجّء بنت ـبدالرخمف بف مخمد الوندم

التربجٌ

ؼؼط

نكرة بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الراسد
الخمجد

التربجٌ

ؽؼط

نكؼ بنت زفد بف نالد الهالد

التربجٌ

ؾؼط

هجلٌ بنت أخمد بف ـجد الذجبرم

التربجٌ

صؽط

الجكهرق بنت ـبدهللا بف زيد بف بتاؿ

التربجٌ
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التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ
الزمفجٌ
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
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م

الكلوة

االدم

ضؽط

زلطانٌ بنت نود بف شالد بف طهلٌ

التربجٌ

طؽط

زمر بنت برجس بف زلطاف جريس

التربجٌ

ظؽط

سود بنت ناشر بف زفد الفريهً

التربجٌ

عؽط

ـزيزة بنت مخمكد بف ـبدهللا برناكم

التربجٌ

غؽط

كادق بنت ـلً بف مخمد القخطانً

التربجٌ

ػؽط

كادق بنت ـلً بف مخمد القخطانً

التربجٌ

ؼؽط

لجنا بنت ـبد هللا بف زلجماف الخماد

التربجٌ

ؽؽط

ندل بنت مخمد بف ابراهجـ بف ـمراف

التربجٌ

ؾؽط

نكرق بنت اخمد بف ناشر الخرق

التربجٌ

صؾط

نكرق بنت زلطاف بف شالد بف شالد

التربجٌ

ضؾط

نكرق بنت مخمد بف ـبدالفزيز الذرجً

التربجٌ

طؾط

هديؿ بنت ناشر بف شالد المنشكر

التربجٌ

ظؾط

هند بنت ؿجؼ هللا بف ـبد هللا الفتجبً

التربجٌ

عؾط

هند بنت نالد بف ـلً السلكم

التربجٌ

غؾط

كؿخٍ بنت ـجد بف زفكد النهجفً الفتجبً

التربجٌ

ػؾط

ابتواج بنت ـبد هللا بف ـلً اللجّف

التربجٌ

ؼؾط

اؿكاء بنت ذالد بف زفكد التكيـ

التربجٌ

ؽؾط

تماؿر بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ التمجمً

التربجٌ

ؾؾط

رنفى بنت طجناف بف زفكد الشذابرق

التربجٌ
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التخصص
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ
الفقلً
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
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م

الكلوة

االدم

التخصص
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ
التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات
التفلـ

صصظ

رنا بنت مخمد بف نود الخزجف

التربجٌ

ضصظ

ريـ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفمر

التربجٌ

طصظ

ريـ بنت إبراهجـ ـبد اللطجؼ الفبد اللطجؼ

التربجٌ

ظصظ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الرزيخً

التربجٌ

عصظ

سذل بنت ـبدالكريـ بف بطاح الدـججً

التربجٌ

غصظ

سركؽ بنت زلجماف بف ـبد الفزيز السكيفر

التربجٌ

ػصظ

مراـ بنت زفكد بف راسد آؿ ملجرة

التربجٌ

ؼصظ

منٍ بنت مالؾ بف اخمد باكزير

التربجٌ

ؽصظ

منجرة بنت راسد بف ـبدالرخمف الزمارم

التربجٌ

ؾصظ

نكؼ بنت ـبدهللا بف ـبدالمخزف الزديرم

التربجٌ

صضظ

هند بنت زلجماف بف مخمد السجخٌ

التربجٌ

ضضظ

هجلى بنت ـبد هللا بف ـبد الرخمف الفمار

التربجٌ

طضظ

ابتزاـ بنت راسد بف زفد بف رقجب

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ظضظ

امانً بنت نذرم بف ـبد الفزيز اِيكبً

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

عضظ

امؿ بنت اخمد بف مخمد القرنً

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

غضظ

أمانً بنت مخمد بف ـلً آؿ مانق ـزجرم

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ػضظ

خشى بنت شالد بف ابراهجـ الشفب

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ؼضظ

رنفى بنت نرج بف خؿرـ الدكزرم

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ؽضظ

ناطمٌ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا التمجمً

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ؾضظ

مّؾ مخمد شالد اللخجد

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ
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التخصص

م

االدم

صطظ

منٍ بنت ـلً بف زلجماف الخمكد

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ضطظ

نكرة بنت خمد بف إبراهجـ الهارس

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ططظ

نكؼ بنت نايؼ بف زفد الفتجبً

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

ظطظ

هدل بنت خزف بف أبكبكر الفكلقً

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

عطظ

هجاء بنت مخمد بف ابراهجـ المقرف

التربجٌ

أشكؿ التربجٌ

غطظ

توانً بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الزفكم

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ػطظ

ذكلى بنت مخمد بف ابراهجـ المقرف

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ؼطظ

رباب بنت زلجماف بف ـلً الكهجبً

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ؽطظ

رسا بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف المخجمجد

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ؾطظ

زهرق بنت ـلً بف مسبب اِخمرم

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

صظظ

سركؽ بنت ـبد الفزيز بف خمد الفثماف

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ضظظ

لطجهى بنت ـبدالرخمف بف اخمد المخجش

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

طظظ

لجنا بنت ناشر بف زفكد المطجرم

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

ظظظ

مريـ بنت كجث بف ثامر الملخـ

التربجٌ

تربجٌ الطهكلٌ المبكرة

عظظ

ابتواؿ بنت زفد بف شالد المدنً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

غظظ

الجكهرة بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الخماد

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ػظظ

الجكهرة بنت مخمد بف راسد القخطانً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؼظظ

امجاد بنت ابراهجـ بف مخمد الفمر

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؽظظ

أزماء بنت ناشر بف كنجـ الخربً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؾظظ

أمانً بنت كلجد بف مخمد بامقابؿ

التربجٌ

تربجى ننجٌ
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التخصص

م

االدم

صعظ

توانً بنت ابراهجـ بف ـلً المخمكد

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ضعظ

خناف بنت ندككش بف كمجر المريذً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

طعظ

ذلكد بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز بف زخماف

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ظعظ

ركاف بنت شالد بف ـبدهللا الفقجؿ

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ععظ

ركاف بنت ـبد هللا بف ـلً آؿ ـمراف

التربجٌ

تربجى ننجٌ

غعظ

ريـ بنت ـبدهللا بف ناشر القخجز

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ػعظ

زينٌ بنت ـبدهللا بف نرخاف الفمرم

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؼعظ

زارق بنت زلماف بف زفد الزبجفً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؽعظ

زامجٌ بنت زفجد بف خازف السورم

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؾعظ

سذل بنت ناشر بف ـبد الفزيز الفكيس

التربجٌ

تربجى ننجٌ

صغظ

ؿخٍ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الراسد

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ضغظ

كادة بنت ذالد بف ـبدهللا الفثماف

التربجٌ

تربجى ننجٌ

طغظ

كادق مخمد ـلً السكانً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ظغظ

كالجى بنت ابراهجـ بف مخمد آؿ مزيد

التربجٌ

تربجى ننجٌ

عغظ

كدير بنت ـبدالفزيز بف مخمد آؿ تكيـ

التربجٌ

تربجى ننجٌ

غغظ

ناطمٌ بنت زفجد بف مبارؾ الفكبثانً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ػغظ

مزنٌ بنت مخمد بف ـبدهللا الخمجداف

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؼغظ

مساـؿ بنت ـبدهللا بف مخمد الزمارم

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؽغظ

مّؾ بنت شالد بف ـلً البركات

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؾغظ

مناؿ بنت رسجد بف ـبدهللا الرسجد

التربجٌ

تربجى ننجٌ
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التخصص

م

االدم

صػظ

منٍ بنت طهجؿ بف ـبدهللا المراكٌ

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ضػظ

منٍ بنت مخمد بف خزجف ذكاجً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

طػظ

منٍ بنت مخمد بف ناشر الدباس

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ظػظ

منجرة بنت زلجماف بف أخمد الراسد

التربجٌ

تربجى ننجٌ

عػظ

موا بنت مخمد بف ابراهجـ الزهجرم

التربجٌ

تربجى ننجٌ

غػظ

ندل بنت مزهر بف مخمد المالكً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ػػظ

نكرق بنت مبارؾ بف مخمد القخطانً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؼػظ

هدل بنت مزفد بف ـلً الخربً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؽػظ

هزار بنت خزف بف ناشر الجمنً

التربجٌ

تربجى ننجٌ

ؾػظ

هجاء بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز بف ؿكياف

التربجٌ

تربجى ننجٌ

صؼظ

زمر بنت ـبدالفزيز بف ـمجر الفمجر

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

ضؼظ

سركؽ بنت ـبدالرخمف بف زلماف الزلماف

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

طؼظ

ـهاؼ بنت ـبدهللا بف مخمد القخطانً

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

ظؼظ

نجاة بنت أخمد بف قايد قازـ

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

عؼظ

نكرق بنت ـلً بف زفجد القخطانً

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

غؼظ

يازمجف بنت نود بف مخمد بف زيد

التربجٌ

تفلجـ الكبار كالتفلجـ المزتمر

ػؼظ

امانً ذالد اخمد جفساف

التربجٌ

ؼؼظ

ـبجر بنت خمكد بف ـقجؿ الطريهً

التربجٌ

ؽؼظ

نجكد بنت ملهً بف مخمد الخمادم

التربجٌ

ؾؼظ

هند بنت مخمد بف ـكض القخطانً

التربجٌ

114

تفلجـ الللٌ اإلنجلجزيٌ
للناطقجف بللات أذرل
تفلجـ الللٌ اإلنجلجزيٌ
للناطقجف بللات أذرل
تفلجـ الللٌ اإلنجلجزيٌ
للناطقجف بللات أذرل
تفلجـ الللٌ اإلنجلجزيٌ
للناطقجف بللات أذرل

الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

صؽظ

هجاء بنت ـبد هللا بف مبارؾ المركاف

التربجٌ

تفلجـ الللٌ اإلنجلجزيٌ
للناطقجف بللات أذرل

ضؽظ

انناف بنت مطر بف مرسد الخربً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

طؽظ

البندرم بنت زفكد بف هاجس الزبجفً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ظؽظ

امتناف بنت طارؽ بف مخمد النذجّف

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

عؽظ

امؿ بنت سارع بف منجر الزبجفً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

غؽظ

أريح بنت زفجد بف جادهللا ابراهجـ

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ػؽظ

أمانً بنت ابراهجـ بف ـلً اللجّف

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؼؽظ

أمجاد بنت زفد بف ناجً الخقبانً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؽؽظ

أمؿ بنت بدر بف ـكاد الدرباس

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؾؽظ

أمؿ بنت مخمد بف ناشر المقجطجؼ

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

صؾظ

تركجى بنت زلمً بف ذشجكم الفتجبً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ضؾظ

خجاة بنت ابراهجـ بف خمد القفجمً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

طؾظ

رقجٌ بنت مطلؽ بف ـجب الزولً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ظؾظ

رمش بنت ناشر بف زفد القخطانً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

عؾظ

ريـ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الفجداف

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

غؾظ

زارق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الخبجسً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ػؾظ

سجذٌ بنت ـكض بف خمجداف المطجرم

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؼؾظ

ـلكسٌ بنت نرج بف قراش الفتجبً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؽؾظ

ـوكد بنت ـبدهللا بف ناشر البديق

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؾؾظ

مراـ بنت ابراهجـ بف مخمد الهكزاف

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

115

الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

صصع

مناؿ بنت مذلد بف مانق المطجرم

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ضصع

منٍ بنت ـلً بف خنش السورم

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

طصع

نولى بنت ـبدالفزيز بف زفكد الرسكد

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ظصع

نكرق بنت ـبدالرخمف بف مخمد بف شقجى

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

عصع

نكرق بنت ـبدهللا بف زلجماف الخديثً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

غصع

نكرق بنت مخمد بف ـمر ابابطجف

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ػصع

هند بنت اخمد بف ـلً الزهرانً

التربجٌ

تقنجات التفلجـ

ؼصع

نكرة بنت ـبدالفزيز بف زلجماف المجلً

التربجٌ

كزاُؿ كتكنكلكججا التفلجـ

ؽصع

شالخى بنت ـبجد بف كـجؿ الفتجبً

التربجٌ

درازات ازّمجى  -تهزجر
كخديث

ؾصع

بدكر بنت ـكض بف ؿكيخً الفتجبً

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

صضع

زمجرق بنت ـاُض بف ـلً القخطانً

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

ضضع

سذل بنت مخمد بف ـثماف الزلجماف

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

طضع

سهاقٌ بنت بذجت بف شالد الفتجبً

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

ظضع

شبجخٌ يكزؼ ـلً لجاكجتش

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

عضع

مناؿ بنت ـقجؿ بف ـجب الفتجبً

التربجٌ

درازات ازّمجى  -ـقجدة

غضع

امجنى بنت مخمد بف ـبدهللا موناء

التربجٌ

ػضع

زواـ بنت ـبدهللا بف شالد القرنً

التربجٌ

ؼضع

سركؽ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المهجريح

التربجٌ

ؽضع

سود بنت ـبدالفزيز بف مخمد الموناء

التربجٌ

ؾضع

نكاؿ بنت ـبدالرخمف بف ذلكنى السورم

التربجٌ
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التخصص

م

االدم

صطع

نكؼ بنت مخمد بف ـبد الرخمف آؿ السجر

التربجٌ

درازات ازّمجى  -نقى ك
اشكلى

ضطع

اخّـ بنت مخمد بف ناشر الجمنً

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ططع

أزجؿ بنت ـبد الرخمف بف ناشر الناشر

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ظطع

أمؿ بنت شالد بف ـبد الفزيز النشار

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

عطع

تقجٌ بنت يخجٍ بف جابر الهجهً

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

غطع

توانً بنت تركً بف مزلـ الهرج

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ػطع

خشى بنت مزاـد بف نود الدهجش

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ؼطع

خناف بنت نود بف ـبدهللا الفباد

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ؽطع

ذكلى بنت أخمد بف ـثماف المزند

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ؾطع

رقجٌ بنت ـلً بف مخمد الخديثً

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

صظع

ريما بنت زالـ بف مخمد الكادـً

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ضظع

سجذى بنت زفكد بف خمد المقبؿ

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

طظع

ـهاؼ بنت ـبد الفزيز بف ـلً بف دـجح

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ظظع

ـهاؼ بنت مخمد بف خزجف الذثّف

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

عظع

مساـؿ بنت رباح بف زلماف المركانً

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

غظع

منجرق بنت جلكم بف زفد الهرخاف

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ػظع

نكرق بنت مخمد بف سايق المنشكر

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ؼظع

هدل بنت مخمد بف ـبد الرخمف الخكيؿ

التربجٌ

طرؽ تدريس التربجٌ الهنجٌ

ؽظع

أمؿ بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

ؾظع

توانً بنت ـبدالرخمف بف مخمد بف جكيفد

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات
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التخصص

م

االدم

صعع

رقجٌ بنت منشكر بف ـلً الدريبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

ضعع

ريمى بنت ـبدهللا بف زفد الدرـاف

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

طعع

زارة بنت ـبدالوادم بف ـايض الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

ظعع

مناير بنت ـبدالرخمف بف درـاف الخامد

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

ععع

نكرة بنت ـبدهللا بف مخمد الهود

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

غعع

نكرق بنت ناُز بف ـاطؼ السورم

التربجٌ

طرؽ تدريس الرياؿجات

ػعع

ابتواج بنت ـبدالفزيز بف ـلً القرباف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؼعع

الجكهرق بنت مخمد بف زفد المقرف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؽعع

امؿ بنت زفجد بف ـبد الرخمف الفمرم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؾعع

أمؿ بنت زفجد بف ـبدالرخمف القرنً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

صغع

توانً بنت زفد بف ابراهجـ بف بذجت

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ضغع

توانً بنت ـبدالرخمف بف مخمد الشلجر

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

طغع

ذلكد بنت براهجـ بف ـبدالفزيز التركً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ظغع

ريـ بنت ـبد الرخمف بف مخمد الجركاف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

عغع

زارة بنت مخمد بف راسد آلجمجؿ

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

غغع

زناء بنت مكزٍ بف مخمد القرنً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ػغع

سجذى بنت نجخاف بف مهكر الفازمً الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؼغع

نريدق بنت ـبدهللا بف مجاهد الخربً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؽغع

مساـؿ بنت زفكد بف مخمد اِيداء

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ؾغع

موا بنت نراج بف ـاُض البقمً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ
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الكلوة

التخصص

م

االدم

صػع

نجّء بنت مرزكؽ بف مخمد الخربً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ضػع

نكرة بنت ـبداللٌ بف مخمد الجبريف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

طػع

نكرق بنت مخمد بف شقر الدكزرم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ظػع

نكؼ بنت مطلؽ بف مخمؿ الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

عػع

هجاء بنت زلطاف بف زفدكف الخارثً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

غػع

هجاء بنت ـبدهللا بف راسد الجرججر

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ

ػػع

امؿ بنت مخمد بف مفاؿٌ السورم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؼػع

أزماء بنت مخمد بف شالد اللخجداف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؽػع

ذلكد بنت اخمد بف ذالد المزفكدم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؾػع

ذلكد بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف بف ـجباف

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

صؼع

شالخى بنت ذلؼ بف ؿخكم الركيلً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ضؼع

كدير بنت خمد بف ـبدالكريـ الفطجى

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

طؼع

ناتف بنت ـجد بف ـلً الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ظؼع

ناطمٌ بنت ـلً بف ـبدالرخمف السورانً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

عؼع

نرات بنت سجاع بف زلطاف المخمد

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

غؼع

نلكق بنت زفجد بف ـلً القخطانً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ػؼع

نكاؿ بنت ـبدهللا بف ـلً اِخمرم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؼؼع

نكرة بنت ـبجد بف هزاع الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؽؼع

نكرق بنت مبارؾ بف ـبدهللا البريؾ

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؾؼع

هدايى بنت زلجماف بف ذالد المزركع

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ
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التخصص

م

االدم

صؽع

هنادم بنت زالـ بف نرج النكاؼ

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ضؽع

هند بنت ـلً بف ابراهجـ القشجر

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

طؽع

هجا بنت خاتـ بف جلكم الذالدم

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ظؽع

هجاء بنت زند بف جوز الفتجبً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

عؽع

هجلى بنت رياض بف ابراهجـ الطجار

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

غؽع

كؿخٍ بنت مخمد بف مشدم القخطانً

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ػؽع

يارا بنت ـبدالمججد ـبدالرخمف الفبدالكريـ

التربجٌ

طرؽ تدريس الفلكـ السرـجٌ

ؼؽع

الجكهرة بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا آؿ تكيـ

التربجٌ

طرؽ تدريس الللٌ الفربجٌ

ؽؽع

مساـؿ بنت ناشر بف مخمد المسفؿ

التربجٌ

طرؽ تدريس الللٌ الفربجٌ

ؾؽع

خناف بنت ـلً بف خمد الخارثً

التربجٌ

صؾع

ريـ بنت شالد بف ـبدالرخمف السايقً

التربجٌ

ضؾع

هجاء بنت زفد بف زفجد القرنً

التربجٌ

طؾع

ـوكد بنت ابراهجـ بف خمزة الخربً

التربجٌ

ـلـ النهس اِرسادم

ظؾع

أريح بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الخمداف

التربجٌ

ـلـ النهس التربكم ك النمك

عؾع

رنا بنت جمفاف بف مزهر اللامدم

التربجٌ

ـلـ النهس التربكم ك النمك

غؾع

توانً بنت مسارم بف خمد المسارم

التربجٌ

مناهح ـامى

ػؾع

نكؼ بنت مخمد بف مشدم القخطانً

التربجٌ

مناهح ـامى

ؼؾع

اسكاؽ بنت ابراهجـ بف راسد التمجمً

التربجٌ

ؽؾع

ايماف بنت خزف بف مخمد الجمجؿ

التربجٌ

ؾؾع

إيماف بنت ـبد الفزيز بف زفد بف جلفكد

التربجٌ
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م

الكلوة

االدم

صصغ

أمؿ بنت ناشر بف ـبدهللا الدكزرم

التربجٌ

ضصغ

أمجرق بنت كنفاف بف ـبدهللا المطجرم

التربجٌ

طصغ

أنهاؿ بنت إبراهجـ بف ـبدهللا النجاسً

التربجٌ

ظصغ

بدريى بنت ـجادق بف نود الخربً

التربجٌ

عصغ

خشى بنت كجداء بف نود الزبجفً

التربجٌ

غصغ

رانجى بنت شالد بف رسجد الفثماف

التربجٌ

ػصغ

رنا بنت زفكد بف ـلً البريكاف

التربجٌ

ؼصغ

زارة بنت خمداف بف ذـار الفتجبً

التربجٌ

ؽصغ

سجمى بنت مزهر بف ـلً الفامرم

التربجٌ

ؾصغ

ـاُسٌ بنت شالد بف زلجماف المطركدم

التربجٌ

صضغ

لكلكق بنت ذالد بف إبرهجـ الهريد

التربجٌ

ضضغ

موا بنت مزمار بف شنجتاف القخطانً

التربجٌ

طضغ

مً بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز المزركع

التربجٌ

ظضغ

نجّء بنت خزف الديف بف ـبدالمناف نلمباف

التربجٌ

عضغ

ندل بنت ـبدهللا بف زفكد التمجمً

التربجٌ

غضغ

نكاؿ بنت مخمد بف خمد الخربً

التربجٌ

ػضغ

نكرق بنت مقبؿ بف زداح الدهمسً

التربجٌ

ؼضغ

هدل بنت مخمد بف ـلً السورم

التربجٌ

ؽضغ

هدل بنت هلجؿ بف زلجماف البلكم

التربجٌ
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التخصص

م

االدم

ؾضغ

اخّـ بنت ـايض بف بذجت المفبدم

التمريض

ادارة تمريض

صطغ

أزماء بنت مخمد بف سار األخمرم

التمريض

ادارة تمريض

ضطغ

تركجى بنت ـطجى بف نجشؿ الفتجبً

التمريض

ادارة تمريض

ططغ

ـهاؼ بنت ـبدق بف ـكاجً خكمً

التمريض

ادارة تمريض

ظطغ

مركق بنت أخمد بف مخمد بلدادم

التمريض

ادارة تمريض

عطغ

منٍ بنت مانق بف ـكاد الفنزم

التمريض

ادارة تمريض

غطغ

نجكد بنت ملهً بف قاـد الفنزم

التمريض

ادارة تمريض

ػطغ

كجداف بنت اخمد بف مثقب الوذلً

التمريض

ادارة تمريض

ؼطغ

زارة بنت ـلً بف نالد الهور

التمريض

ؽطغ

ـاُسٌ بنت نانق بف رخجاف الفنزم

التمريض

ؾطغ

نكاؿ بنت ردق بف ـبجد الزايدم

التمريض

صظغ

تلريد بنت ـبد الفزيز ـبد الرخجـ ابراهجـ

التمريض

تمريض الطهكلٌ

ضظغ

زلكل بنت ابراهجـ بف ـلً بجسً

التمريض

تمريض الطهكلٌ

طظغ

زناء بنت ـلً بف خمجدم الفنزم

التمريض

تمريض الطهكلٌ

ظظغ

ـايسٌ بنت ـايش بف ؿجؼ هللا السلكم

التمريض

تمريض الطهكلٌ

عظغ

ناطمى بنت سهجق بف مخمد الوكزاكم

التمريض

تمريض الطهكلٌ

غظغ

مدنجى بنت مكزٍ بف ـبدالقادر الفلً

التمريض

تمريض الطهكلٌ

ػظغ

نكرة بنت مطلؽ بف مخمد الدكزرم

التمريض

تمريض الطهكلٌ

ؼظغ

نكؼ بنت موجق بف مخارب الفنزم

التمريض

تمريض الطهكلٌ

ؽظغ

ريما بنت يكنس بف مخمد الملربً

التمريض

تمريض شخٌ المجتمق
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التخصص

م

االدم

ؾظغ

ملخى بنت نجخاف بف زفجد الفتجبً

التمريض

تمريض شخٌ المجتمق

صعغ

لطجهٌ بنت ـلً بف شالد الملنـ

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار اإلزّمجٌ  -ـمارة

ضعغ

زينى بنت زلجماف بف ـبدهللا الذلجهى

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار اإلزّمجٌ  -ننكف

طعغ

البندرم بنت زلجماف بف مخمد الخزف

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

ظعغ

ذلكد بنت مخمد بف ـبد هللا الزكماف

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

ععغ

زمر بنت مخمد بف زفد النكنؿ

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

غعغ

نودق بنت زلماف بف ـمر بف ـهجشاف

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

ػعغ

مساـؿ بنت بذجت بف ـكاض الفتجبٍ

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

ؼعغ

مً بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا السكيفر

الزجاخٌ كاآلثار

اآلثار القديمٌ  -ننكف

ؽعغ

الفنكد بنت مخمد بف زفد الطّؿ

الشجدلٌ

الشجدِنجات

ؾعغ

ركاف بنت انكر بف خزجف نتجخً

الشجدلٌ

الشجدِنجات

صغغ

نً بنت ـلً بف ناشر الكثجرم

الشجدلٌ

الشجدِنجات

ضغغ

نكرق بنت ـكدق بف نجتكؿ الفنزم

الشجدلٌ

الشجدِنجات

طغغ

أزماء بنت مفلكم بف زفجد السورانً

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ظغغ

آِء بنت أخمد بف مخمد السريؼ

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

عغغ

بزمٌ بنت خامد بف شالد الهاجد

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

غغغ

دـاء ـبدهللا أخمد باقازم

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ػغغ

ركاف مخمد ـبدالرخمف ـكاد

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ؼغغ

ريـ بنت مخمد بف زلجماف بف زلمى

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ؽغغ

زينب بنت زفد بف زفكد الزهجر

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ
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الكلوة

التخصص

م

االدم

ؾغغ

ناطمٌ بنت زفد بف دذجؿ الفتجبً

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

صػغ

نكر مجدم ابراهجـ الزبكً

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ضػغ

نكر بنت ذالد بف ـمر البلبجزً

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

طػغ

هجلى بنت ـبدالرخمف ـبدالمخزف الملجرق

الشجدلٌ

الشجدلٌ اِكلجنجكجٌ

ظػغ

ثريا كاُؿ خزف كنجـ

الشجدلٌ

الكجمجاء الدكاُجٌ

عػغ

ازماء بنت ناُز بف خزف السورم

الشجدلٌ

غػغ

أزماء بنت ـبد الرخمف بف ناشر الفجباف

الشجدلٌ

ػػغ

آِء بنت إبراهجـ بف زفد البلكم

الشجدلٌ

ؼػغ

ذلكد هاسـ مخمد زفجد

الشجدلٌ

ؽػغ

ذلكد بنت ـبدهللا بف ـلً الشلجوـ

الشجدلٌ

ؾػغ

دلجؿ بنت جريد بف نايؼ السمرم

الشجدلٌ

صؼغ

زينب بنت زفد بف دذجؿ الفتجبً

الشجدلٌ

ضؼغ

ـوكد بنت مخمد بف ابراهجـ الفاشمً

الشجدلٌ

طؼغ

هند بنت ناشر بف خمد التمجمً

الشجدلٌ

ظؼغ

هند بنت هزاع بف جازم الخربً

الشجدلٌ

عؼغ

جكاهر بنت خمد بف ؿكيخً القخطانً

الشجدلٌ

ـقاقجر

غؼغ

كادة بنت ـبد الفزيز بف شالد الخمكد

الشجدلٌ

ـقاقجر

ػؼغ

كادة بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الخزيمً

الشجدلٌ

ـقاقجر

ؼؼغ

هجهاء بنت سامً بف مخمد الظاهرم

الشجدلٌ

ـقاقجر

ؽؼغ

مركة بنت مخمد بف ـبدهللا الزمورم

الشجدلٌ

ـلـ اِدكيٌ
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رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
رقابٌ النكـجٌ للمزتخؿرات
الشجدلجٌ
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الكلوة

االدم

التخصص
الشخٌ الفامٌ  -المفلكماتجٌ
الشخجٌ
الشخٌ الفامٌ  -المفلكماتجٌ
الشخجٌ
الشخٌ الفامٌ  -المفلكماتجٌ
الشخجٌ
الشخٌ الفامٌ  -الكباُجات
الزريريٌ
الشخٌ الفامٌ  -الكباُجات
الزريريٌ
الشخٌ الفامٌ  -إدارة
ككباُجات األزمات

ؾؼغ

أزماء بنت زفجد بف ـلً الزهرانً

الطب

صؽغ

نجكد بنت شالد بف مخمد الذساف

الطب

ضؽغ

نكؼ بنت مشطهٍ بف خزف ذنكار

الطب

طؽغ

ٍزكزف نذرم مخمد المنهلكطً

الطب

ظؽغ

الفنكد بنت مخمد بف شالد الهارس

الطب

عؽغ

ـزة بنت ـبدهللا بف ظانر السورم

الطب

غؽغ

ابتواؿ بنت زفد بف ـبدهللا الكزاف

الفلكـ

اخشاء

ػؽغ

دلجؿ بنت ناشر بف ـبد الفزيز المهرج

الفلكـ

اخشاء

ؼؽغ

ركِ بنت بكر بف ـلً مقلص

الفلكـ

اخشاء

ؽؽغ

شاُمٌ مخمد يكزؼ آرام .

الفلكـ

اخشاء

ؾؽغ

منجرة بنت أخمد بف ـبدهللا الملخـ

الفلكـ

اخشاء

صؾغ

كناء بنت زفد هللا بف تركً الذبجانً

الفلكـ

اخشاء

ضؾغ

خناف بنت زلجماف بف مخمد الجكزؼ

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

طؾغ

دالجا بنت زفجد بف مخمد اؿ زرار

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

ظؾغ

رخاب بنت ـلً بف خمكد أبكطالب

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

عؾغ

رخمى بنت ـبدهللا بف ـلً السمرانً

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

غؾغ

زجٍ بنت أخمد بف ـبد القادر الخهظً

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

ػؾغ

زماخٌ زفجد مخهكظ القهجؿ

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

ؼؾغ

ـبجر بنت خامد بف ابراهجـ الفمجر

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

ؽؾغ

لمجاء بنت ـلً بف زفد القرنً

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ
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ؾؾغ

نجكل بنت مخمد بف سكـً مجرسً

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

صصػ

نكرة بنت مخمد بف مفجاف الفنزم

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

ضصػ

هجهاء بنت تركً بف الخمجدم الفتجبً

الفلكـ

اخجاء دقجقٌ

طصػ

لمجاء بنت ـبدالرخمف بف مخمد الزدخاف

الفلكـ

البجٌُ الخجكانجٌ كالتلكث

ظصػ

نكرق بنت مخمد بف ـبدالفزيز الملخـ

الفلكـ

البجٌُ الخجكانجٌ كالتلكث

عصػ

البندرم بنت خمد بف ـبدهللا الراجد

الفلكـ

الخسرات كالطهجلجات

غصػ

زارة بنت ـبدالفزيز بف مخمد السورانً

الفلكـ

الخسرات كالطهجلجات

ػصػ

مً بنت نايؼ بف نود الزديرم

الفلكـ

الخسرات كالطهجلجات

ؼصػ

زينب بنت اخمد بف مكً خزجف

الفلكـ

الطاقٌ السمزجٌ

ؽصػ

نكرق بنت مخمد بف زلجماف الفطكم

الفلكـ

الطاقٌ السمزجٌ

ؾصػ

كؿخٍ بنت ذلؼ بف كثكاف الفنزم

الفلكـ

الطاقٌ السمزجٌ

صضػ

امؿ بنت مخكؿ بف بسجر الدكمً

الفلكـ

ضضػ

ايماف بنت ـبد الرخمف بف ـبدهللا خمكض

الفلكـ

طضػ

نكؼ بنت ـبدهللا بف خزف الفمكدم

الفلكـ

ظضػ

هند بنت ـكيض بف ـكض الفشجمً

الفلكـ

عضػ

زلطانى بنت نايؼ بف بندر المطجرم

الفلكـ

رياؿجات

غضػ

سريهى بنت ظانر بف نايز القرنً

الفلكـ

رياؿجات

ػضػ

منٍ بنت ـجد بف زكيلـ الخكيطً

الفلكـ

رياؿجات

ؼضػ

هدل بنت ناشر بف ـبدهللا التمجمً

الفلكـ

رياؿجات

ؽضػ

اثجر بنت مخمد بف مهرح ـزجرم

الفلكـ

ـلـ الخجكاف
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التخصص

م
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ؾضػ

اسكاؽ بنت ـبدالفزيز بف خزجف الزريؽ

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

صطػ

ايماف آ دـ تاج الديف قزـ هللا

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ضطػ

إيماف بنت خزجف بف ـبدهللا الفبجدم

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ططػ

بدريى بنت ـبد هللا بف ـلً الكثجرم

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ظطػ

ريـ بنت خزف بف ـايض آؿ ـبدالوادم

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

عطػ

ريـ بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ السلوكب

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

غطػ

ـاتكى بنت ـبدهللا بف مخمد الرقجبى

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ػطػ

نكرة بنت نود بف زلجماف الخر

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ؼطػ

نكرق بنت خزجف بف ـلً مجممً

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ؽطػ

نكؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الجخجا

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

ؾطػ

نكؼ بنت ناشر بف قاـد الخربً

الفلكـ

ـلـ الخجكاف

صظػ

ندكل بنت زفد بف نراج البلكم

الفلكـ

ـلـ كظاُؼ األـؿاء
كبجكلكججٌ التككيف

ضظػ

ركابً بنت مخمد بف ـبدالفزيز المخجمجد

الفلكـ

نجزياء اللجزر

طظػ

ـبجر بنت مخمد بف ـبدالرزاؽ اللامدم

الفلكـ

نجزياء اللجزر

ظظػ

ـكاطؼ بنت زلجـ بف ـكادق الجونً

الفلكـ

نجزياء اللجزر

عظػ

منٍ بنت ـكيض بف ذلجكم المطجرم

الفلكـ

نجزياء اللجزر

غظػ

نهجزى ـبد الرخجـ شالد يفقكب

الفلكـ

نجزياء اللجزر

ػظػ

أمؿ بنت ـلً بف مطلؽ الؿبجب

الفلكـ

نجزياء المكاد

ؼظػ

كزكل بنت خمكد بف نكاز الزبجفً

الفلكـ

نجزياء المكاد

ؽظػ

امانً بنت زفد بف ـبدهللا القرنً

الفلكـ

نجزياء نظريٌ
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ؾظػ

أركل مشباح ذلجؿ البولكؿ

الفلكـ

نجزياء نظريٌ

صعػ

زجٍ بنت مخمد بف ابراهجـ القشجر

الفلكـ

نجزياء نظريٌ

ضعػ

ساديى بنت مخمد بف نراج البلكم

الفلكـ

نجزياء نظريٌ

طعػ

مركة أخمد ـبد التكاب تلبى

الفلكـ

نجزياء نظريٌ

ظعػ

أديـ بنت ـلً بـ مرسد الزير

الفلكـ

نجزياء نككيٌ

ععػ

أزماء بنت مخمد بف نالد الفجمً

الفلكـ

نجزياء نككيٌ

غعػ

ناطمٌ خزف ـلً السجر مخمد

الفلكـ

نجزياء نككيٌ

ػعػ

نريدة بنت نرخاف بف ـلً آؿ نرخاف

الفلكـ

نجزياء نككيٌ

ؼعػ

أمؿ بنت ـامر بف أخمد اِزمرم

الفلكـ

كجمجاء

ؽعػ

دالجى بنت ـلً بف ؿكيخً الفنزم

الفلكـ

كجمجاء

ؾعػ

زينب بنت زفجد بف ـبدهللا اللامدم

الفلكـ

كجمجاء

صغػ

سريهٌ بنت كثجاف بف دبزاف الخارثً

الفلكـ

كجمجاء

ضغػ

ـالجى بنت ـبدهللا بف مخمد السريؼ

الفلكـ

كجمجاء

طغػ

ـبجر زـؿ جاـؼ سبجب

الفلكـ

كجمجاء

ظغػ

ـوكد بنت ـايض بف كازم المطجرم

الفلكـ

كجمجاء

عغػ

ناديى بنت ـبدهللا بف اخمد اللامدم

الفلكـ

كجمجاء

غغػ

ناطمى بنت ـمار بف ِزـ الفتجبً

الفلكـ

كجمجاء

ػغػ

نكاؿ بنت ـلً بف مزلـ البلكم

الفلكـ

كجمجاء

ؼغػ

نكرق بنت زفجد بف زفجد القخطانً

الفلكـ

كجمجاء

ؽغػ

نكرق بنت زلطاف بف ـبدالفزيز المطلؽ

الفلكـ

كجمجاء
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ؾغػ

امجاد بنت ابراهجـ بف مخمد الربجق

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

صػػ

أزماء ـمر زيف الكاؼ

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

ضػػ

آماؿ يخجٍ ناركؽ زيمى

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

طػػ

خناف يخً ـبدق قازـ

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

ظػػ

ناطمٌ بنت بازؿ بف ـبدالقادر المكجنزم

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

عػػ

نتكف بنت ـلً بف منشكر الجربكع

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

غػػ

لجنٌ بنت شالد بف ـبدالفزيز الزخجبانً

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

ػػػ

موا بنت ذالد بف بدر الفزكر

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

ؼػػ

كزاـ بنت ـلً بف ـطجى الزهرانً

الفلكـ

كجمجاء خجكيٌ

ؽػػ

بدريٌ بنت منشكر بف دكيخاف الفتجبً

الفلكـ

كجمجاء نجزياُجٌ

ؾػػ

خناف بنت ابراهجـ بف مخمد الرمجد

الفلكـ

نبات

صؼػ

خناف بنت ذلؼ بف لجلً ـنزم

الفلكـ

نبات

ضؼػ

زارق بنت مخمد بف ابراهجـ القكيز

الفلكـ

نبات

طؼػ

لطجهى بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز السدم

الفلكـ

نبات

ظؼػ

مناؿ بنت ـكاد بف سطً الفنزم

الفلكـ

نبات

عؼػ

منٍ بنت مشلد بف مشلد الرسجد

الفلكـ

نبات

غؼػ

ناديى بنت مخمد بف زالـ الفبدهللا

الفلكـ

نبات

ػؼػ

نكؼ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الباش

الفلكـ

نبات

ؼؼػ

اخّـ مخمكد مخمد بكخ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

األخجاء الدقجقٌ الطبجٌ

ؽؼػ

نجاة بنت اخمد بف ـمر هكزاكم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

األخجاء الدقجقٌ الطبجٌ

129

الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م
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ؾؼػ

ندل بنت نود بف ـبدهللا المبجريؾ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

األخجاء الدقجقٌ الطبجٌ

صؽػ

أمؿ بنت ـبدهللا بف زفجد الدكزرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

ضؽػ

ديما بنت مخمد بف ـبدهللا الفقجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

طؽػ

ريواـ بنت زلجماف بف شالد المجماف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

ظؽػ

مً بنت اخمد بف ـبدهللا السوكاف

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

عؽػ

نكرة بنت ذؿر بف زلماف الفطكم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

غؽػ

هدل بنت خزجف بف مزجرم باجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

التلذيٌ الزريريٌ

ػؽػ

أمؿ بنت طّؿ بف نود السريؼ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفّج الطبجفً

ؼؽػ

زامجى بنت ـطجٌ بف زلجماف الفمرانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفّج الطبجفً

ؽؽػ

كادق بنت مخمد بف خزف القشلى

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفّج الطبجفً

ؾؽػ

مّؾ بنت ـايض بف ـبد هللا القخطانً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفّج الطبجفً

صؾػ

البندرم بنت ـبدهللا بف ذلجكم الخربً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

ضؾػ

الونكؼ بنت ـبدهللا بف الزخؿ الركيلً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

طؾػ

بدريى بنت ركاد بف ديرم الفنزم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

ظؾػ

زارق بنت مخمد بف ـبد هللا الفكهلً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

عؾػ

سمس بنت زلماف بف ـبدهللا الزبجفً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

غؾػ

كجداء بنت ـبداللطجؼ بف ـبدالرخمف
ابراهجـ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

ػؾػ

ناطمى بنت اخمد بف راسد بكقفجد

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

ؼؾػ

هديؿ بنت شالد بف ـبدهللا الدذجؿ

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الفلكـ نً البشريات

ؽؾػ

ناديٌ بنت ـباس بف خزجف البللً

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

الكجمجاء الخجكيٌ الطبجٌ
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االدم

ؾؾػ

الفنكد بنت نجشؿ بف ـتجؽ المطجرم

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

أمراض الدـ كالمشؿ

صصؼ

سذا بنت ـلً بف ـبدهللا الفمر

الفلكـ الطبجٌ التطبجقجٌ

أمراض الدـ كالمشؿ

ضصؼ

ـبجر بنت ـبد المججد بف ـبد الرخمف الفمر

الللات كالترجمٌ

درازات الترجمٌ  -للٌ
نرنزجٌ

طصؼ

ابتواؿ بنت خامد بف زفجد اللامدم

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظصؼ

اخّـ بنت شالد بف مخمد الناشر

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

عصؼ

الجكهرق بنت ـلً بف ـبدهللا بف ـججاف

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

غصؼ

الفنكد بنت زلجماف بف ابراهجـ المقبؿ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ػصؼ

ايّؼ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الرمجد

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؼصؼ

أزماء خزف ـبدالرخمف باراس

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؽصؼ

أزماء بنت شالد بف مخمد بف رسكد

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؾصؼ

أزماء بنت ـجد بف سديد البّجً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

صضؼ

أسكاؽ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ المديوجـ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ضضؼ

بناف بنت ـطجٌ بف ـبدهللا المكيلخً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

طضؼ

جكاهر بنت ـبدالفزيز بف خمد بف لكيبى

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظضؼ

خشى بنت ذالد بف نود النكازة

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

عضؼ

خشى بنت زفد بف شالد الدكجثر

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

غضؼ

خنجف بنت نود بف ـلً الخكاس

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ػضؼ

ذلكد بنت نجخاف بف جدـاف الفتجبً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؼضؼ

ذكلى بنت ذالد بف ـبدالرخمف الخمكدم

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؽضؼ

ركاف بنت ـثماف بف بدر الفبدالجبار

إدارة األـماؿ

اِقتشاد
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ؾضؼ

زخر بنت يكزؼ بف ـبد الرخمف القنجبط

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

صطؼ

لجلٍ بنت خمد بف مبارؾ الفتجبً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ضطؼ

لجلٍ بنت ـدناف بف مكزٍ اللدير

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ططؼ

منار بنت رياض بف مخمد السلجاف

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ظطؼ

منجرة بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف
التكيجرم

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

عطؼ

موا بنت شالد بف ـبدهللا اللنجمً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

غطؼ

موا بنت ـبدالرخمف بف ناشر المكزٍ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ػطؼ

نكرق بنت مخمد بف زلجماف الجديفً

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؼطؼ

نكرق بنت ناشر بف ـلً اؿ خمداف

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؽطؼ

هديؿ بنت إبراهجـ بف مخمد الهؿؿ

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

ؾطؼ

هند بنت مزلط بف برجس المريبض

إدارة األـماؿ

اِقتشاد

صظؼ

ايماف ساهجف اخمد ازفد

إدارة األـماؿ

ضظؼ

ايماف بنت مخمد بف ـبدالخً مقداد

إدارة األـماؿ

طظؼ

إيماف بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف
الكهجبً

إدارة األـماؿ

ظظؼ

آِء بنت يكزؼ بف ـبدالكريـ مرزا

إدارة األـماؿ

عظؼ

بازمٌ ـبد الخمجد يكزؼ السدناف

إدارة األـماؿ

غظؼ

توانً بنت ـبدهللا بف ناشر بسجرم

إدارة األـماؿ

ػظؼ

ريـ بنت ـكدق بف نجتكؿ الفنزم

إدارة األـماؿ

ؼظؼ

زكزاف زياد يكزؼ ـمراف

إدارة األـماؿ

ؽظؼ

سجذى بنت أخمد بف ناشر القريف

إدارة األـماؿ
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ؾظؼ

مراـ بنت مقخـ بف ـبدهللا المقخـ

إدارة األـماؿ

صعؼ

مساـؿ بنت مخمد بف اخمد البريكاف

إدارة األـماؿ

ضعؼ

مناؿ مخمد نبجؿ خزف الزجد

إدارة األـماؿ

طعؼ

منٍ بنت ـلً بف ـبدهللا الركؿاف

إدارة األـماؿ

ظعؼ

ندل بنت ـبدهللا بف مخمد السمرانً

إدارة األـماؿ

ععؼ

نكرة بنت مخمد بف شالد القهجدم

إدارة األـماؿ

غعؼ

نكرق بنت مخمد بف زفد الفبجدم

إدارة األـماؿ

ػعؼ

هبى بنت مخمد بف ـبدالرؤكؼ بف خزجف

إدارة األـماؿ

ؼعؼ

هجاـ بنت مخمد بف ـلً ـبدالرخمف

إدارة األـماؿ

ؽعؼ

ابتواؿ بنت خزجف بف زفجد الزهرانً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؾعؼ

اسكاؽ بنت رسكد بف زفد اؿ رسكد

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

صغؼ

أركل بنت إبراهجـ بف مخمد الزماـجؿ

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ضغؼ

أريح بنت راسد بف ـبدالفزيز رسكد

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

طغؼ

اريح بنت ـمر بف زفد الزدخاف

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ظغؼ

أمانً بنت زلجماف بف مخمد اللجوب

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

عغؼ

بساير بنت ابراهجـ بف زلماف السبرمً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

غغؼ

خشى بنت مخمد بف زفكد الخربً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ػغؼ

ذلكد بنت مزيد بف سداد الفتجبً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؼغؼ

ذكلٌ بنت مخمد بف ـبد هللا الزكماف

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؽغؼ

زارة بنت إبراهجـ بف ـبدهللا الزهرانً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ
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ؾغؼ

زارق بنت منشكر بف مخمد الؿكيخً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

صػؼ

زخر بنت أخمد بف ـثماف الشالد

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ضػؼ

شجتى بنت قازً بف مخمد الزبجفً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

طػؼ

ؿهاؼ بنت ـمر بف ـبدالفزيز الزدخاف

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ظػؼ

كادق بنت نايؼ بف دابس المرذاف

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

عػؼ

نكزيٌ بنت زفكد بف هّؿ المطجرم

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

غػؼ

منجرة بنت خمد بف مخمد الخكيكاف

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ػػؼ

نجد بنت اخمد بف زلجماف الزنجدم

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؼػؼ

نكاؿ بنت خزجف بف خزف القخطانً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؽػؼ

نكرق بنت كناـ بف مخمد اللناـ

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ؾػؼ

هدل بنت مخمد بف ـبدهللا النخجط

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

صؼؼ

هند بنت ـبد هللا بف مخمد الفنزم

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ضؼؼ

هجهاء بنت ـبد هللا بف زكيد القخطانً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

طؼؼ

هجّ بنت ذالد بف سكيساف الخربً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ظؼؼ

كناء بنت ابراهجـ بف شالد آؿ السجر

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

عؼؼ

كناء بنت مخمد بف ناشر البريوً

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

غؼؼ

يازمجف بنت إبراهجـ بف ـبد الكريـ المهلد

إدارة األـماؿ

اإلدارة الفامٌ

ػؼؼ

ابتواؿ بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ الشبجخً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ؼؼؼ

أِء بنت زلجماف بف ـبدالرخمف اللرسً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ؽؼؼ

دِؿ بنت شالد بف ـلً الفجركش

إدارة األـماؿ

األـماؿ
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ؾؼؼ

ديمى بنت ابراهجـ بف مخمد الزكيد

إدارة األـماؿ

األـماؿ

صؽؼ

رذاذ بنت ـبدهللا بف ـبدهللا الخجدر

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ضؽؼ

رزمجى بنت بذجت بف هلجؿ الثبجتً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

طؽؼ

زارق بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ
الفبدالرخمف

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ظؽؼ

ـود بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا اللثبر

إدارة األـماؿ

األـماؿ

عؽؼ

لجلٍ بنت ـبدهللا بف مخمد المالكً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

غؽؼ

مساـؿ بنت إبراهجـ بف ـبدهللا الفايد

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ػؽؼ

منٍ بنت زفد بف جارهللا الفرجانً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ؼؽؼ

نكرة بنت ابراهجـ بف رمجزاف الدججف

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ؽؽؼ

هناء بنت ـمر بف أخمد الفمر

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ؾؽؼ

هند بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفباد

إدارة األـماؿ

األـماؿ

صؾؼ

كجداف بنت مخمد بف جديق القخطانً

إدارة األـماؿ

األـماؿ

ضؾؼ

إيماف أخمد يازجف مخمد الرناـً

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

طؾؼ

أنناف بنت ذالد بف ـبدهللا مهتً

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

ظؾؼ

ركاف بنت ذالد بف ـبد هللا المكزٍ

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

عؾؼ

منجرة بنت ـلً بف ـبدهللا الفجزٍ

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

غؾؼ

نكرق بنت ذالد بف راسد الزهجاف

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

ػؾؼ

يزرل مخمد ثانً مخمد

إدارة األـماؿ

األـماؿ اإللكتركنجٌ

ؼؾؼ

ديمى بنت شالد بف ـبدالرخمف الدريس

إدارة األـماؿ

التجارة كالتمكيؿ

ؽؾؼ

منار بنت ـبدهللا بف مكزٍ المكزٍ

إدارة األـماؿ

التجارة كالتمكيؿ
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ؾؾؼ

ندل بنت زايد بف ـلً اللامدم

إدارة األـماؿ

التجارة كالتمكيؿ

صصؽ

ايماف بنت ـامر بف هّؿ الخربً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ضصؽ

بزامى بنت ـبدهللا بف مخمد البزاـ

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

طصؽ

خناف بنت مخمد بف ناشر الفقجلً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ظصؽ

ديما بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الجابر

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

عصؽ

رنا بنت خمد بف نريح الخازمً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

غصؽ

زارق بنت ـبد هللا بف ـثماف الفبد الكريـ

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ػصؽ

ـزيزة بنت كازم بف ذـار الفتجبً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ؼصؽ

ناديا بنت مخمد بف ـمر الفكيس

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ؽصؽ

مريـ بنت خمكد بف ـبدهللا التكيجرم

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ؾصؽ

مكؿً بنت زفد بف ـلً الراسد

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

صضؽ

نجكد بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ضضؽ

نوٍ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا داكزتانً

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

طضؽ

هدل بنت ـثماف بف مخمد الزامؿ

إدارة األـماؿ

الفلكـ نً المالجٌ

ظضؽ

ازماء بنت ناشر بف مخمد المطلؽ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

عضؽ

البندرم بنت مخمد بف رسجد بف قفكد

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

غضؽ

الفنكد بنت ـلً بف ابراهجـ الذلجهً

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ػضؽ

الفنكد بنت مخمد بف زفد الزمامً

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ؼضؽ

أريح بنت يخجٍ بف ـلً ناتؾ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ؽضؽ

أمؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ
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ؾضؽ

بازمٌ بنت زالـ بف زلجـ الذياب

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

صطؽ

خشى بنت زلجماف بف زفد بف جبريف

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ضطؽ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالمخزف الفقجؿ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ططؽ

ريواف بنت خزف بف زركر بالفبجد

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ظطؽ

زارق بنت دكاس بف ـبدالفزيز الدكاس

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

عطؽ

زارق بنت ـبدالفزيز بف مخمد آؿ السجر

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

غطؽ

زخر بنت ـبدهللا بف مهرح الفمرم

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ػطؽ

ـذارم بنت ـبدهللا بف مخمد بف خكساف

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ؼطؽ

لمجاء بنت قرناس بف ـبدهللا القرناس

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ؽطؽ

مراـ بنت مخمد بف ـبدهللا الذثراف

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ؾطؽ

موا بنت طالب بف ـبدهللا الزفدكف

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

صظؽ

مً بنت ـبدهللا بف مخمد القازـ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ضظؽ

مجفاد بنت ـبدهللا بف ابراهجـ اللانـ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

طظؽ

كجداف بنت أخمد بف ـبدهللا الزكماف

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

ظظؽ

كناء بنت ـبدهللا بف نود الجخجٍ

إدارة األـماؿ

القجادة كاِدارة اِزتراتجججٌ

عظؽ

رنا بنت شالد بف ـبدهللا البراهجـ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

غظؽ

سذل بنت زلجماف بف ـبد هللا الذلجؿ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ػظؽ

منٍ بنت ـلً بف يكزؼ المكزٍ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؼظؽ

منجرة بنت مسارم بف ـبدالفزيز الوزانً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ

ؽظؽ

موا بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز مسجط

إدارة األـماؿ

المخازبٌ
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ؾظؽ

أبرار بنت ـبدهللا بف مسارم الراسد

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

صعؽ

أركل بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الذريؼ

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ضعؽ

أمانً بنت أخمد بف زلجماف الفامر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

طعؽ

بزمى بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المخبكب

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ظعؽ

توانً بنت أخمد بف زلجماف الفامر

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ععؽ

رندق بنت شالد بف زفد بف سبجب

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

غعؽ

ريـ بنت كادم بف جرماف الفنزم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ػعؽ

سركؽ بنت مرؿً بف زلجماف المكاش

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ؼعؽ

ـاُسى بنت ناشر بف إبراهجـ الؿكيلق

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ؽعؽ

مناهؿ بنت مخمد بف راسد الكثجرم

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ؾعؽ

مً بنت زلجماف بف مخمد الشبجخً

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

صغؽ

نكرق بنت ذالد بف ـبدالرخمف الهدل

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

ضغؽ

هديؿ بنت منشكر بف ـبدالفزيز سلوكب

إدارة األـماؿ

المخازبٌ المونجٌ

طغؽ

الفنكد بنت طّؿ بف ذلجؿ الموجد

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ظغؽ

امجرق بنت كنجـ بف زهر المطجرم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

عغؽ

أخّـ بنت خبجب بف مقبكؿ النذلً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

غغؽ

تلريد بنت ـلً بف مزهر الزهرانً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ػغؽ

خناف بنت مخمد بف إبراهجـ السكيفر

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؼغؽ

دنا بنت ـبدالكريـ بف ـبدالفزيز الركيمً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؽغؽ

رجاء بنت خزف بف مكً القركص

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات
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ؾغؽ

رهاـ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف السريـ

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

صػؽ

ريـ بنت مخمد بف ـلً الفزجرم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ضػؽ

زينب مخمد كداد مخمد المودم السنقجطً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

طػؽ

زارة مجدم إبراهجـ الزبكً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ظػؽ

زفاد ـبدق ـبدق الربجفً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

عػؽ

زوٍ بنت زفكد بف رزؽ المخمادم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

غػؽ

ـبجر بنت ـبد الوادم بف زفجد الزكادم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ػػؽ

ـزيزق بنت ـبدالرخمف بف ـمر مراد

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؼػؽ

ـلجاء بنت مخمد بف مطر اللامدم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؽػؽ

ـوكد بنت زفد بف ـلً القرنً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؾػؽ

كدير بنت مخرـ بف خزجف خزكنى

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

صؼؽ

ناطمى بنت مفجض بف خزجف خشكشى

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ضؼؽ

لمجاء بنت ـبدهللا بف زفد الوزانً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

طؼؽ

منٍ بنت ابراهجـ بف مخمد الخجً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ظؼؽ

ندل بنت ـلً بف خمد الجمجفٌ

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

عؼؽ

نكر بنت ناشر بف دريوـ الدريوـ

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

غؼؽ

نكرق بنت طامً بف ـكاد الذالدم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ػؼؽ

هبٌ ـدناف مخمد مؤمنٌ

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؼؼؽ

هديؿ بنت منجر بف مخمد الفجمً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ؽؼؽ

هناء بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفكيشً

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات
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ؾؼؽ

هجهاء بنت ذالد بف ـثماف الخقجؿ

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

صؽؽ

هجهاء بنت زلجماف بف ـلً الناشر

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

ضؽؽ

يازمجف بنت مخمد بف ـبدهللا الدكزرم

إدارة األـماؿ

إدارة الشخٌ كالمزتسهجات

طؽؽ

أركل بنت ـلً بف ـبدهللا المطجكيق

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ظؽؽ

خناف بنت مزلـ بف زكيلـ الخكيطً

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

عؽؽ

ركاف بنت زلجماف بف مخمد الموكس

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

غؽؽ

زامجٌ بنت ـبدالرخمف بف شالد الدهاـ

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ػؽؽ

مراـ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الجابر

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ؼؽؽ

مناؿ بنت زلجماف بف شالد الدذجؿ

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ؽؽؽ

موا بنت نود بف خمد زكيخب

إدارة األـماؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ؾؽؽ

آِء بنت إبراهجـ بف ـبدالفزيز أبكـبجد

طب األزناف

اِزتفاؿٌ الشناـجٌ

صؾؽ

رؤل بنت شالد بف ابراهجـ بابفجر

طب األزناف

اِزتفاؿٌ الشناـجٌ

ضؾؽ

مكؿً بنت شالد بف مخمد الذيجب

طب األزناف

اِزتفاؿٌ الشناـجٌ

طؾؽ

رهاؼ خزف البنا مخمد مخمكد

طب األزناف

تقكيـ اِزناف

ظؾؽ

مً بنت رسجد بف نايز الزبجفً

طب األزناف

تقكيـ اِزناف

عؾؽ

نكرق بنت مفدم بف ـبدالمخزف الفتجبً

طب األزناف

جراخٌ الهـ كالكجى كالهكجف

غؾؽ

ـبجر بنت زامً بف قازـ الزكاكم

طب األزناف

ـّج امراض اللثٌ

ػؾؽ

أمجرة بنت إبراهجـ بف ـبدهللا الفبدالكاخد

طب األزناف

ـلكـ تسذجص الهـ

ؼؾؽ

أمؿ بنت ـبدهللا بف مخمد ابك نجى

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

ؽؾؽ

توانً بنت ـبدالفزيز بف مخمد المهرج

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

140

الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ؾؾؽ

زلطانى بنت زيف بف متفب الفتجبً

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

صصؾ

ـزيزق بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز المنجق

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

ضصؾ

نرح بنت ابراهجـ بف مخمد أمجف بذارم

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

طصؾ

موا بنت ـبدالرخمف بف شالد الدهاـ

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

ظصؾ

ناديٌ بنت ـبدهللا بف ـلً ـزجرم

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

عصؾ

ندل بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الزفراف

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

غصؾ

نكرة بنت ـلً بف ـبدهللا التمجمً

ـلكـ األكذيٌ كالزراـٌ

تلذيٌ انزاف

ػصؾ

كدير بنت ـلً بف خمد التكيجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

الفلكـ نً هندزٌ الخازب

ؼصؾ

اريح بنت ـبدالرخمف بف زّمى المزركع

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ؽصؾ

أمانً بنت شالد بف أخمد النزارم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ؾصؾ

أنكار بنت ـبدهللا بف ابراهجـ آؿ تكيـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

صضؾ

رهاـ بنت ـبدالفزيز بف راسد الدايؿ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ضضؾ

موا بنت مخمد بف زفد الزجارم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

طضؾ

مجرق بنت مخمد بف سلجكيد الخقبانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ظضؾ

ندل بنت زلجماف بف مخمد الربجفى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

عضؾ

ابتزاـ بنت شالد بف شفب الجلفكد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

غضؾ

أخّـ بنت أخمد بف ـبدالفزيز الذثفمً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ػضؾ

بجاف بنت مقخـ بف ـبدهللا المقخـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ؼضؾ

ركاف بنت خمكد بف نود الزرانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ؽضؾ

ريـ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الشالد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب
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االدم

ؾضؾ

زارة بنت رسداف بف مثجب الفشجمً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

صطؾ

زارق بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الرمجد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ضطؾ

زلطانى بنت أخمد بف ـبد الفزيز الذثفمً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ططؾ

زوجر ـلً ـكض الخؿرمً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ظطؾ

زكزف بنت مخمد بف ـلً الملؽ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

عطؾ

سود بنت شالد بف زلجماف القهارم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

غطؾ

ناطمى بنت نود بف يكزؼ القفجد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ػطؾ

مساـؿ بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الفمانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ؼطؾ

ندل بنت يخً بف هجاس الزهرانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ؽطؾ

نكرة بنت ناشر بف خمداف الخمجدم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

ؾطؾ

نكرق بنت ـلً بف ـبدالرخمف الفزجـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

ـلكـ الخازب

صظؾ

انناف بنت مخمد بف ـلً الجازر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ضظؾ

الفنكد بنت ناشر بف ـبدالرخمف المزجند

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

طظؾ

أركل بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الخماد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ظظؾ

أريح بنت ـبدهللا بف زفد بف زخجـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

عظؾ

أسكاؽ بنت مخمد بف خمد الخمكدم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

غظؾ

ذلكد بنت ذالد بف مخمد المهرج

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ػظؾ

دِؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز الرججبٌ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ؼظؾ

رخاب بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفمرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ؽظؾ

رهاـ بنت نجشؿ بف رابد الخججلً الخربً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات
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الخروجاتىالحاصالتىرلىىدرجةىالماجدتورىللعامىالجامعيى3417/3416هـ
الكلوة

التخصص

م

االدم

ؾظؾ

ريـ بنت كناـ بف زفد اللناـ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

صعؾ

ـبجر بنت ناشر بف مخمد بف جمفى

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ضعؾ

كدم بنت سار بف ـبدالرخمف الفمرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

طعؾ

ناطمٌ بنت شالد بف ـبدالفزيز الزلجماف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ظعؾ

مدل بنت مخمد بف ـلً الخجدرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ععؾ

مناؿ بنت زفكد بف ـبدالفزيز المججش

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

غعؾ

مناؿ بنت ـلً بف أخمد القخطانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ػعؾ

موا بنت مخجزف بف ركياف الكبجرم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ؼعؾ

ندا بنت ـبدالكريـ بف ـبدالرخمف المجخد

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ؽعؾ

نكرة بنت خمد بف ـبدالفزيز الداـح

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ؾعؾ

نكرق بنت مزفكد بف ـاُض الزهرانً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

صغؾ

نكؼ بنت شالد بف ـبدالرخمف الجريباف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ضغؾ

هدل بنت ـلً بف ـبدهللا السورم

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

طغؾ

هّ بنت أخمد بف ـبدالكريـ الرمجاف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

ظغؾ

كـد بنت ـبدالكريـ بف ؿجؼ هللا الخربً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

نظـ المفلكمات

عغؾ

لمجاء بنت مخمد بف ؿجؼ هللا القكيفً

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

هندزٌ البرمججات

غغؾ

لكلكق بنت منشكر بف مكزٍ الجخجاف

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

هندزٌ البرمججات

ػغؾ

منٍ بنت زلجماف بف ـبدهللا الزهجر

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

هندزٌ البرمججات

ؼغؾ

ناُلى بنت ـبدالفزيز بف زفكد الفقجؿ

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

هندزٌ البرمججات

ؽغؾ

نكرق بنت أخمد بف ـثماف الدهش

ـلكـ الخازب كالمفلكمات

هندزٌ البرمججات
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

التخصص

االدم

ض

آماؿ بنت ـبدهللا بف خزف الدكم الزهرانً

للٌ ـربجٌ

ط

ريـ بنت خزف بف ـبدهللا مخارب

للٌ ـربجٌ

ظ

لما بنت مركاف بف زفجد البخر

للٌ ـربجٌ

ع

نكرق بنت ذالد بف اخمد السبجفاف

للٌ ـربجٌ

غ

نكؼ بنت زفجد بف مبارؾ التكيجرم

للٌ ـربجٌ

ػ

نكؼ بنت ـبدهللا بف زفكد الزلكلً

للٌ ـربجٌ

ؼ

أمانً بنت شالد بف مكزٍ التمجمً

للٌ انجلجزيٌ

ؽ

مجمكنٌ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الوزاع

للٌ انجلجزيٌ

ؾ

نكر بنت ـبدالكريـ بف اكرـ البكرم

للٌ انجلجزيٌ

صض

نكرق بنت نود بف تكيـ اؿ تكيـ

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ض

ابتواؿ بنت ـبدهللا بف زفجد ابكقجس

للٌ ـربجٌ

ط

اخّـ بنت مخمد بف ـلً بف شهجاف

للٌ ـربجٌ

ظ

اخّـ بنت مخمد بف مخزف ذرمً

للٌ ـربجٌ

ع

اركل بنت خزجف بف راسد القنات

للٌ ـربجٌ

غ

اركل بنت ذالد بف مخمد القؿجبً

للٌ ـربجٌ

ػ

ازماء بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف السامر

للٌ ـربجٌ

ؼ

اسراؽ بنت اخمد بف مخمد الجبالً

للٌ ـربجٌ

ؽ

انناف بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا بف زـجر

للٌ ـربجٌ

ؾ

اِء بنت ـبدالفزيز بف شالد الزجؼ

للٌ ـربجٌ

صض

الونكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد الثارم

للٌ ـربجٌ

ضض

الونكؼ بنت مخمد بف راسد الزير

للٌ ـربجٌ

طض

امجرق بنت زفكد بف دذجؿ هللا الفتجبً

للٌ ـربجٌ

ظض

ايماف بنت ـبدالكريـ بف ـبدهللا الجمفى

للٌ ـربجٌ

عض

أبرار بنت كازم بف بريؾ الفتجبً

للٌ ـربجٌ

غض

أمؿ بنت زالـ بف نرخاف بف نارس

للٌ ـربجٌ

ػض

بسرل بنت خزف بف مخمد بف خمكد

للٌ ـربجٌ

ؼض

بسرل بنت ماجد بف شالد المذلهً

للٌ ـربجٌ

ؽض

تلريد بنت زفد بف نود المزاـد

للٌ ـربجٌ

ؾض

توانً بنت أكزجكد بف مخمد الزولً

للٌ ـربجٌ

صط

توانً بنت كرـ هللا بف زفجد اللامدم

للٌ ـربجٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضط

خشى بنت زخمً بف زجؼ الفلجانً

للٌ ـربجٌ

طط

خلجمٌ بنت خمد بف أخمد الوجلً

للٌ ـربجٌ

ظط

دِؿ بنت ـلً بف ناشر الجرباء

للٌ ـربجٌ

عط

رزاف اخمد زالـ بادكيّف

للٌ ـربجٌ

غط

رنا بنت زيد بف خمد الذنجف

للٌ ـربجٌ

ػط

ركاف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا السبانات

للٌ ـربجٌ

ؼط

ريواـ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الولجؿ

للٌ ـربجٌ

ؽط

زارة بنت خمد بف ـلً اؿ مرؿً

للٌ ـربجٌ

ؾط

زارق بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الخمجد

للٌ ـربجٌ

صظ

زارق بنت ـجزٍ بف مخمد الفجزٍ

للٌ ـربجٌ

ضظ

زارق بنت مهلد بف تركً الزبجفً

للٌ ـربجٌ

طظ

زارق بنت نايؼ بف مخمد بف جريس

للٌ ـربجٌ

ظظ

زخاب بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز السريؼ

للٌ ـربجٌ

عظ

زخر بنت مخمد بف ـبدهللا الفامرم

للٌ ـربجٌ

غظ

زواـ اخمد شادؽ الهاتش

للٌ ـربجٌ

ػظ

شالخى بنت زكيلـ بف قبجؿ القخطانً

للٌ ـربجٌ

ؼظ

ـالجى بنت نايؼ بف كازم الخارثً

للٌ ـربجٌ

ؽظ

ـاُسٌ بنت اخمد بف خزف جراح

للٌ ـربجٌ

ؾظ

ـاُسى بنت ابراهجـ بف ـلً السمجمرم

للٌ ـربجٌ

صع

ـكاطؼ بنت زفجد بف سجاع الفتجبً

للٌ ـربجٌ

149

خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضع

ناطمٌ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفلجانً

للٌ ـربجٌ

طع

ناطمٌ بنت مخمد بف ـلجكم الدكزرم

للٌ ـربجٌ

ظع

نكزيى بنت مثجب بف خمد الدكزرم

للٌ ـربجٌ

عع

لطجهى بنت ـبدهللا بف مخمد الزير

للٌ ـربجٌ

غع

لمجاء بنت ابراهجـ بف ـبدهللا آؿ ـزكر

للٌ ـربجٌ

ػع

لجا بنت ازامى الفانً

للٌ ـربجٌ

ؼع

مركل بنت ـبدهللا بف خمد ملجشجب

للٌ ـربجٌ

ؽع

مّؾ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الوكيمؿ

للٌ ـربجٌ

ؾع

مّؾ بنت مخمد بف ذيب الخمجدانً

للٌ ـربجٌ

صغ

منار بنت شالد بف ابراهجـ الملكخً

للٌ ـربجٌ

ضغ

منجرق بنت ـبد هللا بف زفد بف كمججاف

للٌ ـربجٌ

طغ

منجرق بنت مخزف بف مخمد المكاكنً

للٌ ـربجٌ

ظغ

موا كخجد ـبدالوادم خمزة

للٌ ـربجٌ

عغ

موا بنت زفد بف زفجد الفمرم

للٌ ـربجٌ

غغ

موا بنت نود بف ـبدالفزيز الفثماف

للٌ ـربجٌ

ػغ

نزجبى بنت ابكبكر بف طاهر مقجبؿ

للٌ ـربجٌ

ؼغ

نكرق بنت زفد بف جمفاف القخطانً

للٌ ـربجٌ

ؽغ

نكرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزـجبر

للٌ ـربجٌ

ؾغ

نكؼ بنت ـبد هللا بف مخمد الثارم

للٌ ـربجٌ

صػ

هاجر بنت ـبدهللا بف مخمد القخطانً

للٌ ـربجٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضػ

هاجر بنت ـبدهللا بف ناشر المزهر

للٌ ـربجٌ

طػ

هديؿ بنت اخمد بف ـلً الزلجمانً

للٌ ـربجٌ

ظػ

هناء بنت ـمر بف مبارؾ اؿ ؿبفاف

للٌ ـربجٌ

عػ

هنادم بنت متفب بف خمكد المطرنً

للٌ ـربجٌ

غػ

هنكؼ بنت زايد بف نود البقمً

للٌ ـربجٌ

ػػ

هجا بنت ابراهجـ بف مزمار القخطانٍ

للٌ ـربجٌ

ؼػ

هجاء بنت مخمد بف نود الودياف

للٌ ـربجٌ

ؽػ

ابتواؿ بنت نود بف ناشر المبجريؾ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾػ

ابتواؿ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا بف كسـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

صؼ

ابوار بنت مخمد بف ـبدهللا األلمفً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضؼ

اثجر بنت مخمد بف خمد الماؿً

الللٌ اِنجلجزيٌ

طؼ

اخّـ بنت مرزكؽ بف مبطً السلكم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظؼ

ازماء بنت اخمد بف ابراهجـ السمرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

عؼ

ازماء بنت ـبدهللا بف ـلً السمرانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

غؼ

اسكاؽ بنت ـبدالرخمف بف مرزكؽ الخارثً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػؼ

الفنكد بنت ابراهجـ بف ـبدهللا بف تكيـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼؼ

الفنكد بنت ـلً بف ـبدالفزيز الزخجـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽؼ

اماؿ بنت خمد بف ـبدالكريـ الذطاؼ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾؼ

امجاد بنت كربً بف زفد السمرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

صؽ

امؿ بنت زلماف بف ـبجد الفنزم

الللٌ اِنجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضؽ

امجى بنت ذالد بف مخمد الجماز

الللٌ اِنجلجزيٌ

طؽ

أركل بنت ـلً بف ـبدهللا بف ذريؼ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظؽ

أنراح بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف السكام

الللٌ اِنجلجزيٌ

عؽ

أمجاد بنت شقر بف الخمجدم المطجرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

غؽ

أمؿ بنت مخمد بف راسد آؿ مفدم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػؽ

بدكر بنت مخمد بف ـبدالفزيز المخمكد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼؽ

بزمى بنت مخمد بف ـبدهللا القديرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽؽ

تولجؿ بنت زفد بف مخمد الزدر

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾؽ

جكاهر بنت مخمد بف زايد السورم

الللٌ اِنجلجزيٌ

صؾ

جكهرق بنت ـبدالفزيز بف زفكد التمجمً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضؾ

خشى بنت ـبدهللا بف مخمد السفّف

الللٌ اِنجلجزيٌ

طؾ

خشى بنت مخمد بف ـبدهللا الزنجد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظؾ

خناف بنت ؿجؼ هللا بف كانـ الخربً

الللٌ اِنجلجزيٌ

عؾ

دالجا بنت ـبدهللا بف مخمد الزالـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

غؾ

دانجا بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الخزيمً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػؾ

ديمى بنت نود بف راسد القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼؾ

ديمى بنت مخمد بف ـلً النفجـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽؾ

رسا بنت ذلجؿ بف زّمٌ ابكزهرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾؾ

رساء بنت مخمكد بف ؿاكم الفتجبً

الللٌ اِنجلجزيٌ

صصض

ركابً بنت زفد بف مخمد ـجراف

الللٌ اِنجلجزيٌ

152

خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضصض

ركاف بنت ـثماف بف ابراهجـ الرسجد

الللٌ اِنجلجزيٌ

طصض

ركاف بنت ـلً بف اخمد السريؼ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظصض

ريـ بنت شالد بف مخمد اللامدم

الللٌ اِنجلجزيٌ

عصض

ريـ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ المزجفد

الللٌ اِنجلجزيٌ

غصض

ريما بنت زهر بف زلمً المطجرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػصض

زارة بنت اخمد بف ـثماف الذكيطر

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼصض

زارة بنت ـبدالمخزف بف ـبدهللا بف دذجؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽصض

زارق بنت خمكد بف ـكدق هبجكاف

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾصض

زارق بنت ـبد الكريـ بف ابراهجـ الجبواف

الللٌ اِنجلجزيٌ

صضض

زارق بنت نود بف ناشر البركى

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضضض

زارق بنت مخمد بف ـبدهللا القازـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

طضض

زجٍ بنت ـلً بف ـاُض القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظضض

زلطانى بنت ذالد بف نود الزديرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

عضض

زمجى بنت مخمد بف زفكد الزند

الللٌ اِنجلجزيٌ

غضض

زكزف اخمد اخمد بابللجؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػضض

سادف بنت أخمد بف مخمد الهاؿؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼضض

سادف بنت ـلً بف ـبدهللا اللدير

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽضض

سذل بنت ـلً بف مفجض القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾضض

سماء بنت زفكد بف ـبدهللا بكقاف

الللٌ اِنجلجزيٌ

صطض

سود بنت نود بف ـبدهللا الخربً

الللٌ اِنجلجزيٌ

153

خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة اآلداب
م

القدم

االدم

ضطض

سود بنت نمر بف مخمد الخمجدانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ططض

سجذى بنت مبارؾ بف مزهر الدكزرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظطض

طرنى بنت مخمد بف ابراهجـ الجكزؼ

الللٌ اِنجلجزيٌ

عطض

ـبجر بنت شالد بف ـبدهللا الفريض

الللٌ اِنجلجزيٌ

غطض

ـبجر بنت مطلؽ بف نود الفجمً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػطض

ـجاُب بنت ـكدق بف ـجادق الزفدم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼطض

كادق بنت ـبدالفزيز بف زفكد الرسجد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽطض

كادق بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الراجد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾطض

كادق بنت مخمد بف ـبدالفزيز بف سجخى

الللٌ اِنجلجزيٌ

صظض

كالجى بنت ـبدالرخمف بف كهؼ القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضظض

نايزة بنت خازف بف خزجف المالكٍ

الللٌ اِنجلجزيٌ

طظض

نلكق بنت منشكر بف مخمد بف ذشجب

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظظض

لطجهٌ بنت ابراهجـ بف زفد بف سقجراف

الللٌ اِنجلجزيٌ

عظض

لمٍ بنت زلجماف بف ابراهجـ الفمرك

الللٌ اِنجلجزيٌ

غظض

لمٍ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الزير

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػظض

لمجاء بنت زفكد بف مخمد الفقجلً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼظض

مراـ اخمد ـبدق الشكنً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽظض

مراـ بنت زلطاف بف ـبد الفزيز الجابر

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾظض

مريـ ـمر يخً بابكر

الللٌ اِنجلجزيٌ

صعض

مريـ بنت ذالد بف ـبدهللا الفبكد

الللٌ اِنجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضعض

مريـ بنت نؿؿ بف ـمار الدكزرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

طعض

مريـ بنت مزفد بف مذكر المطجرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظعض

مساـؿ بنت ذالد بف مسفؿ اؿ زفكد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ععض

مناؿ بنت نود بف ـبدهللا الهقجى

الللٌ اِنجلجزيٌ

غعض

منجرق بنت ذالد بف زفد بف هّؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػعض

منجرق بنت ـبدهللا بف سارع الخبابً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼعض

موا بنت ابراهجـ بف ـبدالمخزف آؿ مخزف

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽعض

موا بنت خزجف بف ـبدهللا الفزاؼ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾعض

موا بنت شالد بف ـبدالفزيز الملجلجث

الللٌ اِنجلجزيٌ

صغض

موا بنت ـايض بف زالـ القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ضغض

نجّء بنت طارؽ بف مخمد اؿ شالد

الللٌ اِنجلجزيٌ

طغض

نجكد بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز السثرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظغض

ندل بنت ابراهجـ بف شالد السلوكب

الللٌ اِنجلجزيٌ

عغض

ندل بنت خمكد بف خمد الفذؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

غغض

ندل بنت ـايض بف جوجاق الفتجبً

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػغض

نكرق بنت ابراهجـ بف شالد الجوجماف

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼغض

نكرق بنت زيد بف ـبد هللا بف ذثّف

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽغض

نكرق بنت ـبدالفزيز بف الخمجدم الفبدالفزيز

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾغض

نكرق بنت ـدناف بف مخمد القخطانً

الللٌ اِنجلجزيٌ

صػض

نكرق بنت ـلً بف نود الطريهً

الللٌ اِنجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضػض

نكرق بنت ـلً بف مخمد الفمرك

الللٌ اِنجلجزيٌ

طػض

نكرق بنت مخمد بف ـبدالرخمف بف زلكـ

الللٌ اِنجلجزيٌ

ظػض

نكؼ بنت بندر بف مخمد بف مقبؿ

الللٌ اِنجلجزيٌ

عػض

نكؼ بنت شالد بف مخمد الهاُز

الللٌ اِنجلجزيٌ

غػض

نكؼ بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف الدكزرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ػػض

هجاـ بنت هزاع بف ـبدالفزيز الدكيش

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؼػض

هجهاء بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الكتجد

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؽػض

كجداف بنت خمد بف مخمد الدكزرم

الللٌ اِنجلجزيٌ

ؾػض

أركل بنت ذالد بف مخمد الؿكيخً

الجزيرة الفربجٌ القديـ

صؼض

زلجمى بنت ـبدالفزيز بف دكاس المطجرم

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ضؼض

منجرق بنت ـبدالفزيز بف ـقجؿ الفقجؿ

الجزيرة الفربجٌ القديـ

طؼض

امجاد بنت مخمكد بف مشطهٍ نّتى

الفالـ الخديث

ظؼض

مجد بنت مقفد بف مخزف الفتجبً

الفالـ الخديث

عؼض

مراـ بنت زفكد بف زفد زفراف

الفالـ الخديث

غؼض

منار بنت ـبدالرخمف بف ناشر المكزٍ

الفالـ الخديث

ػؼض

أثجر بنت بدر بف ابراهجـ السكيفر

تارير

ؼؼض

توانً بنت مخمد بف بطجخاف القخطانً

تارير

ؽؼض

خشى بنت ابراهجـ بف كانـ الجكزؼ

تارير

ؾؼض

زمجرق بنت مخمد بف زالـ باقادر

تارير

صؽض

ـاُسٌ بنت مناكر بف ـكض ـكاض الخربً

تارير
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االدم

القدم

ضؽض

ناتف بنت طريذـ بف خزجف المديرم الزبجفً

تارير

طؽض

نايزق بنت نّح بف مخمد السورانً

تارير

ظؽض

مناؿ بنت زفكد بف ؿجؼ هللا الفتجبً

تارير

عؽض

ندل بنت مخمد بف مبارؾ اؿ زفد القخطانً

تارير

غؽض

هند بنت ـبدهللا بف ابراهجـ القرنً

تارير

ػؽض

هجها بنت دذجؿ قاـد بف ـكسز النهجفً

تارير

ؼؽض

هجهاء بنت ذالد بف ناشر الودياف

تارير

ؽؽض

يازمجف بنت ـبدالفلجـ بف ـبدالبارم رزؽ

تارير

ؾؽض

ابتزاـ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الهكزاف

الذراُط

صؾض

بساير بنت ـبدهللا بف خمد القخطانً

الذراُط

ضؾض

ـوكد بنت زلطاف بف ـبدهللا الراجد

الذراُط

طؾض

نكؼ بنت خزف بف ـلً السورم

الذراُط

ظؾض

كؿخٍ بنت مخمد بف مترؾ القخطانً

الذراُط

عؾض

اسكاؽ بنت مشطهٍ بف مخمد أؿ مطرم

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

غؾض

بساير بنت زفجد بف زفكد الفتجبً

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ػؾض

ركاف بنت ابراهجـ بف ناشر الشكيطً

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ؼؾض

زارق بنت نرج بف ركيؿاف الدكزرم

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ؽؾض

سجذى بنت ـزكر بف مخمد المطجرم

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ؾؾض

نجّء بنت نود بف زفد الوزاع

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

صصط

نوٍ بنت ـبدالرخمف بف ـمر الشبراف

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ
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القدم

االدم

ضصط

أزماء بنت ـبدهللا بف مخمد بف متجف

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

طصط

بساير بنت مخمد بف زفجد ساهر

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ظصط

دـاء بنت نود بف ـبد هللا الزكماف

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

عصط

زارق بنت ابراهجـ بف ـبد هللا القخطانً

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

غصط

ـهاؼ بنت يكزؼ بف ابراهجـ المذؿب

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ػصط

مناؿ بنت خامد بف ـامر الطلخً

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؼصط

منجرق بنت رسجد بف مخمد بف جمفاف

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؽصط

نكرق بنت نمر بف ـايض المطجرم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؾصط

امجاد بنت ـثماف بف ابراهجـ القرنً

البجٌُ الطبجفجٌ

صضط

امنى بنت مطلؽ بف سمركخ الفتجبً

البجٌُ الطبجفجٌ

ضضط

خناف بنت راسد بف ـطجش نرخاف

البجٌُ الطبجفجٌ

طضط

طجبا بنت ـبدهللا بف ـلً بانفجـ

البجٌُ الطبجفجٌ

ظضط

الجكهرة بنت سفكاف بف كازم الفتجبً

اِزرة كالزكاف

عضط

الواـ بنت ابراهجـ بف ـبدربى البراهجـ

اِزرة كالزكاف

غضط

أمانً بنت خمد بف زفد الدكزرم

اِزرة كالزكاف

ػضط

أمجاد بنت مخمد بف ـبدالفزيز الذريؼ

اِزرة كالزكاف

ؼضط

جكاهر بنت ناشر بف شالد الملجكً

اِزرة كالزكاف

ؽضط

ذلكد بنت مخرش بف البريوً السمرم

اِزرة كالزكاف

ؾضط

رخاب بنت ناشر بف زفد بف هكيدم

اِزرة كالزكاف

صطط

ريـ بنت يفف هللا بف زهر اللامدم

اِزرة كالزكاف
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القدم

االدم

ضطط

زينب بنت جفهر بف ـذؿ الرسجد

اِزرة كالزكاف

ططط

زارة بنت هجرس بف ؿرماف الدكزرم

اِزرة كالزكاف

ظطط

زارق بنت خمد بف زفد الثاقب

اِزرة كالزكاف

عطط

زارق بنت نجشؿ بف ـبدهللا الشجفرم

اِزرة كالزكاف

غطط

زارق بنت مخمد بف ـمجر الفتجبً

اِزرة كالزكاف

ػطط

سركؽ بنت مخمد بف زفد الفتجبً

اِزرة كالزكاف

ؼطط

ـالجٌ بنت زمجر بف راسد بف مكزٍ

اِزرة كالزكاف

ؽطط

ـكاطؼ بنت هّؿ بف هلجؿ السلكم

اِزرة كالزكاف

ؾطط

ناديى بنت مسبب بف زوؿ المطجرم

اِزرة كالزكاف

صظط

ندكل بنت ـبدهللا بف نوجد الرسجد

اِزرة كالزكاف

ضظط

نً بنت ذلجؿ بف ابراهجـ المزبخً

اِزرة كالزكاف

طظط

متفبى بنت مالد بف زفد الخربً

اِزرة كالزكاف

ظظط

مناؿ بنت خمكد بف ناشر القخطانً

اِزرة كالزكاف

عظط

مناؿ بنت مخمد بف ـايض القخطانً

اِزرة كالزكاف

غظط

ناديى بنت زفد بف ـلً الفتجبً

اِزرة كالزكاف

ػظط

ندل بنت مخمد بف ـبدالكريـ اللجهاف

اِزرة كالزكاف

ؼظط

هاجر بنت ـبدهللا بف نكاز التمجمً

اِزرة كالزكاف

ؽظط

هديى بنت خمد بف مخمد الدكزرم

اِزرة كالزكاف

ؾظط

هكازف بنت اخمد بف مخمد اللامدم

اِزرة كالزكاف

صعط

كزمجى بنت ـبدهللا بف راسد اؿ مخجزف

اِزرة كالزكاف
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م

القدم

االدم

ضعط

اثجر بنت ـبدهللا بف ناشر الزبجفً

المجاؿ التربكل كاِزرم

طعط

انناف بنت زلماف بف ـبدهللا الزولً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظعط

آِء بنت ذالد بف خزاف المالكً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ععط

اِء بنت ـبد هللا بف ـبد الفزيز الزلماف

المجاؿ التربكل كاِزرم

غعط

الفنكد بنت اخمد بف شالد بف زفجد

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػعط

الفنكد بنت زفد بف زيد الزيد

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼعط

أمؿ بنت زلجماف بف شالد البلكم

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽعط

أمؿ بنت مزيد بف مخماس السلكم

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾعط

أمجرق بنت زفد بف سلجكيد الخجّف

المجاؿ التربكل كاِزرم

صغط

انجكد بنت بزاـ بف مخمد المذامرق

المجاؿ التربكل كاِزرم

ضغط

ذلكد بنت خمداف بف شالد القرنً

المجاؿ التربكل كاِزرم

طغط

ريـ بنت ـبدهللا بف خزف الخراججف

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظغط

ريكؼ بنت نكاز بف ـمجر التمامً

المجاؿ التربكل كاِزرم

عغط

زارق بنت اخمد بف ابراهجـ بف زكيداف

المجاؿ التربكل كاِزرم

غغط

زارق بنت مخمد بف ناشر الجفجش

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػغط

زامجى بنت زبف بف كزام الفؿجانً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼغط

سريهى بنت ـبدالرخمف بف يخجٍ القخطانً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽغط

ـبجر بنت مخمد بف جّؿ الشالخً الخربً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾغط

ـوكد بنت ـثماف بف مخمد السمرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

صػط

كادق ـبدالمخزف ـبدالرخمف الخقبانً

المجاؿ التربكل كاِزرم
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م

القدم

االدم

ضػط

مجد بنت ـبد الفزيز بف زلجماف الجكزهً

المجاؿ التربكل كاِزرم

طػط

مراـ بنت زفد بف ـلً آؿ مرؿً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظػط

مراـ بنت نايد بف سالً المطجرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

عػط

مريـ بنت ـلً بف زفد التمجمً

المجاؿ التربكل كاِزرم

غػط

مّؾ بنت شالد بف زلجماف البديرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػػط

مناؿ بنت نايد بف ـبدالوادم الفتجبً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼػط

منجرق بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ السوجؿ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽػط

موا بنت مبارؾ بف شنجتاف الدكجلبً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾػط

ناُلى بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الزفكم

المجاؿ التربكل كاِزرم

صؼط

نجّء بنت شالد بف مخمد ابكخجمد

المجاؿ التربكل كاِزرم

ضؼط

نكرق بنت جكيفد بف زالـ الدكزرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

طؼط

نكرق بنت ـماد بف مخمد الشانق

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظؼط

نكرق بنت مبارؾ بف شنجتاف الدكجلبً

المجاؿ التربكل كاِزرم

عؼط

هنادم بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الشفب

المجاؿ التربكل كاِزرم

غؼط

هجلى بنت ـبدالفزيز بف شالد اللنجـ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػؼط

أركل بنت زفجد بف ـلً الزهرانً

ـلـ اإلجتماع

ؼؼط

اركل بنت ـلً بف زفجد القخطانً

ـلـ اإلجتماع

ؽؼط

ازراء بنت شالد بف ـبدهللا الخكيؿ

ـلـ اإلجتماع

ؾؼط

أزماء بنت زالـ بف أخمد باخطاب

ـلـ اإلجتماع

صؽط

الفنكد بنت زفد بف ـبدهللا القباع

ـلـ اإلجتماع
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م

القدم

االدم

ضؽط

الونكؼ بنت ـايد بف نريد الخمؿاكم

ـلـ اإلجتماع

طؽط

امانً بنت زفد بف ـبدالرخمف اؿ مقبؿ

ـلـ اإلجتماع

ظؽط

امؿ بنت اخمد بف زالـ زفجد

ـلـ اإلجتماع

عؽط

امؿ بنت ثنجاف بف مخمد الفبداف

ـلـ اإلجتماع

غؽط

انهاؿ بنت خمد بف ـبدهللا الثاقب

ـلـ اإلجتماع

ػؽط

بجاف بنت ـبدالفزيز بف ـبدالفزيز المانق

ـلـ اإلجتماع

ؼؽط

تولجؿ بنت نرج بف نود اؿ متفب

ـلـ اإلجتماع

ؽؽط

جوجر بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

ـلـ اإلجتماع

ؾؽط

جكهرق بنت اخمد بف ناشر ابانمً

ـلـ اإلجتماع

صؾط

دِؿ بنت ـبد الرخمف بف راسد بف ننجس

ـلـ اإلجتماع

ضؾط

رقجى بنت شالد بف ـبدالفزيز الزلجـ

ـلـ اإلجتماع

طؾط

ركاف بنت خمد بف مخمد الدريوـ

ـلـ اإلجتماع

ظؾط

ركاف بنت ـبدالرخمف بف براهجـ الرسجد

ـلـ اإلجتماع

عؾط

ركاف بنت ـكض بف نرخاف الركيلً

ـلـ اإلجتماع

غؾط

سركؽ بنت شالد بف مخمد بالخمر

ـلـ اإلجتماع

ػؾط

ـاُسٌ بنت ـبدالرخمف بف نود السورم

ـلـ اإلجتماع

ؼؾط

ـنكد بنت ـبدهللا بف ادريس ـثماف

ـلـ اإلجتماع

ؽؾط

ـود بنت مخمد بف ناشر بف زهراف

ـلـ اإلجتماع

ؾؾط

ناطمى بنت ـزؿ بف سايق الركؽ القخطانً

ـلـ اإلجتماع

صصظ

نرزق بنت ـلً بف نايز الفاطهً القخطانً

ـلـ اإلجتماع
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م

القدم

االدم

ضصظ

مريـ بنت مخمد بف زفكد آؿ مكزٍ

ـلـ اإلجتماع

طصظ

مساـؿ بنت نود بف ـلً اؿ كزماف

ـلـ اإلجتماع

ظصظ

مّؾ بنت زفجد بف ـبدالفزيز البديكم

ـلـ اإلجتماع

عصظ

مناؿ بنت مخمد بف ظانر الخقبانٍ

ـلـ اإلجتماع

غصظ

مناؿ بنت مفجض بف ـبدالنانق الرسجدم

ـلـ اإلجتماع

ػصظ

منجرة بنت زفد بف شالد الشرامً

ـلـ اإلجتماع

ؼصظ

موا بنت مخمد بف شالد الفجد

ـلـ اإلجتماع

ؽصظ

مً بنت ناشر بف شالد الوبداف

ـلـ اإلجتماع

ؾصظ

نجّء بنت زفد بف ابراهجـ المقخـ

ـلـ اإلجتماع

صضظ

نكرق بنت زفكد بف زوؿ القكس

ـلـ اإلجتماع

ضضظ

نكرق بنت نود بف شالد الدلقاف

ـلـ اإلجتماع

طضظ

نكؼ بنت ابراهجـ بف مخمد الركجاف

ـلـ اإلجتماع

ظضظ

نكؼ بنت مزهر بف مانق القخطانً

ـلـ اإلجتماع

عضظ

كـد بنت مكوؼ بف متلق الفتجبً

ـلـ اإلجتماع

غضظ

كـكد بنت زّمى بف ـبدهللا الومش

ـلـ اإلجتماع

ػضظ

كناء بنت هادل بف ـايض آؿ القخطانً

ـلـ اإلجتماع

ؼضظ

اركل بنت مخمد بف ـثماف الزقاؼ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽضظ

اركل بنت اخمد بف مخمد اِخمرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾضظ

الفنكد بنت منشكر بف مخمد السريمً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صطظ

الونكؼ بنت منشكر بف مخمد الزلجطجف

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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م

القدم

االدم

ضطظ

ايماف بنت ـجد بف خمجداف المطجرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ططظ

بدكر بنت هادم بف ـاُض الفتجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظطظ

بجادر بنت ـبدالخمجد بف مكزٍ الؿبجباف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عطظ

ذلكد بنت ـلً بف ـبدق دكسً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غطظ

ركابً بنت منشكر بف زفد خزيـ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػطظ

زارق بنت سايق بف نادم الخربً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼطظ

زمجى بنت مخمد بف شالد المكزً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽطظ

سمكخ بنت مخمد بف مسناف الدكزرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾطظ

سود بنت ذالد بف شالد اللجث

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صظظ

سجذى بنت ابراهجـ بف راسد الزير

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ضظظ

سجذى بنت ناشر بف خزاـ القخطانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

طظظ

ؿخٍ بنت شالد بف ابراهجـ السريدق

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظظظ

كجداء بنت ـبدالفزيز بف هساؿ الدكزرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عظظ

لمٍ بنت ـبدهللا بف مخمد الخركاف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غظظ

لمٍ بنت مخزف بف سريدق الفنزم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػظظ

موا بنت زالـ بف دذجؿ هللا القخطانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼظظ

نجكد بنت ذالد بف ـبد المخزف الؿكيخً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽظظ

نكرا بنت ابراهجـ بف زيد الذثّف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾظظ

نكرق بنت ـبدهللا بف مخمد البنجاف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صعظ

نكرق بنت مزند بف ـبدالمخزف المزند

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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م

القدم

االدم

ضعظ

نكؼ بنت ـبد الرخمف بف نود المزاـد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

طعظ

هند بنت خمد بف مخمد السدم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظعظ

هجاء بنت ـبدهللا بف زيد السثرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ععظ

كناء بنت زلجماف بف مخمد الدذجؿ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غعظ

يازمجف بنت شالد بف مخمد الخمجداف

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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م

القدم

االدم

ض

أزماء بنت ابراهجـ بف رسجد بف مجلً

للٌ ـربجٌ

ط

ازماء بنت ـكاش بف خزف الججزانً

للٌ ـربجٌ

ظ

ازماء بنت مخمد بف ـبدالكريـ الجربا

للٌ ـربجٌ

ع

ازماء بنت مسبب بف ناشر البجسً

للٌ ـربجٌ

غ

الجازم بنت ذلجؿ بف زلطاف هدِف

للٌ ـربجٌ

ػ

الفنكد بنت نايؼ بف مطر الفتجبً

للٌ ـربجٌ

ؼ

الونكؼ بنت دهؿ بف زفكد الخربً

للٌ ـربجٌ

ؽ

أمجاد بنت اخمد بف مخمد الخمداف

للٌ ـربجٌ

ؾ

أمجاد بنت ذالد بف قاـد الفتجبً

للٌ ـربجٌ

صض

امؿ بنت زراج بف يخجٍ المالكً

للٌ ـربجٌ

ضض

امؿ بنت زفكد بف مدهاس الرسجدم

للٌ ـربجٌ

طض

أمجرق بنت ـثماف بف خزف النشر

للٌ ـربجٌ

ظض

انتشار بنت زفكد بف هكاش سنجر

للٌ ـربجٌ

عض

ايّؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفبجد

للٌ ـربجٌ

غض

بدكر بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الزلطاف

للٌ ـربجٌ

ػض

بساير بنت مخمد بف قبّف القخطانً

للٌ ـربجٌ

ؼض

توانً بنت رمؿاف بف رؿجماف السمرم

للٌ ـربجٌ

ؽض

جكاهر بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

للٌ ـربجٌ

ؾض

خناف بنت زلطاف بف خمجد القخطانً

للٌ ـربجٌ

صط

ذلكد بنت نرخاف بف طخاف الفنزم

للٌ ـربجٌ
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القدم

االدم

ضط

رجاء بنت هانً بف مخمد المذامرق

للٌ ـربجٌ

طط

رهاـ بنت ـبدالفزيز بف زفد المانق

للٌ ـربجٌ

ظط

رهاـ بنت مخمد بف اخمد ـطاهللا

للٌ ـربجٌ

عط

ركاف بنت ـبد هللا بف ـلً الزهرانً

للٌ ـربجٌ

غط

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد السورم

للٌ ـربجٌ

ػط

ركاف بنت مجلً بف ناشر الزولً

للٌ ـربجٌ

ؼط

ركاف بنت ناشر بف راجد السلفاف

للٌ ـربجٌ

ؽط

ريا بنت هادم بف همّف الزبجفً

للٌ ـربجٌ

ؾط

ريـ خمجد هلجؿ الهدـانً الفنزم

للٌ ـربجٌ

صظ

ريـ بنت ذالد بف ابراهجـ بف تكيـ

للٌ ـربجٌ

ضظ

زارق بنت راسد بف مخمد الفامر

للٌ ـربجٌ

طظ

زارق بنت نود بف ـبدهللا السايقً

للٌ ـربجٌ

ظظ

زارق بنت مخمد بف خمد الطمرق

للٌ ـربجٌ

عظ

زخر بنت ـبدهللا بف ناجً مخمد

للٌ ـربجٌ

غظ

زدل بنت ناشر بف زلجماف بف ـداؿ

للٌ ـربجٌ

ػظ

زديـ بنت ـادؿ بف ـبدالرخمف الدذجؿ

للٌ ـربجٌ

ؼظ

زمجى شالد ـمر الفمكدم

للٌ ـربجٌ

ؽظ

زناء بنت مخمد بف ـبدالكريـ المقجطجب

للٌ ـربجٌ

ؾظ

سركؽ بنت ـلً بف كريب خكات

للٌ ـربجٌ

صع

سود بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المجخدم

للٌ ـربجٌ
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القدم

االدم

ضع

ـاُسٌ زالـ زلمً الفدينً

للٌ ـربجٌ

طع

ـاُسى بنت شالد بف ـبدهللا أبك ـجد

للٌ ـربجٌ

ظع

ـوكد بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الفنبر

للٌ ـربجٌ

عع

كالجٌ بنت أخمد بف اللالً خمداف الفدينً

للٌ ـربجٌ

غع

كزكل بنت طلجخاف بف بداح الزولً

للٌ ـربجٌ

ػع

نلكق بنت ـبدالملؾ بف اخمد بف زفجد

للٌ ـربجٌ

ؼع

لطجهى بنت زفد بف زلجماف الموجزع

للٌ ـربجٌ

ؽع

لطجهى بنت ـبدالرخمف بف راجد الراجد

للٌ ـربجٌ

ؾع

لمجاء بنت مزهر بف نّح الفرجانً

للٌ ـربجٌ

صغ

لجلٍ بنت ذالد بف هّؿ الفتجبً

للٌ ـربجٌ

ضغ

مريـ بنت مخمد بف خزف السورم

للٌ ـربجٌ

طغ

مؿاكم بنت خمد بف ـبدالفزيز النانق

للٌ ـربجٌ

ظغ

مّؾ بنت زفكد بف نّح المذلهً الخربً

للٌ ـربجٌ

عغ

مّؾ بنت ـلً بف مدـث الزولً

للٌ ـربجٌ

غغ

مّؾ بنت ناُؼ بف ـبدالمخزف التكـ

للٌ ـربجٌ

ػغ

منٍ بنت زلماف بف ـبدهللا الخماد

للٌ ـربجٌ

ؼغ

منجهى بنت ناُؼ بف زفجد الكهبً الخربً

للٌ ـربجٌ

ؽغ

مً بنت زفجد بف شنجتاف الفتجبً

للٌ ـربجٌ

ؾغ

مً بنت زجؼ بف ـلً الوزاع

للٌ ـربجٌ

صػ

مجفاد بنت طلؽ بف بدر الفتجبً

للٌ ـربجٌ
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القدم

االدم

ضػ

مجفاد بنت ـبد هللا بف اخمد ـقجّف

للٌ ـربجٌ

طػ

نجد بنت نود بف مكزٍ قنجى

للٌ ـربجٌ

ظػ

ندا بنت مخمد بف ابراهجـ ـبجد أبكظوجر

للٌ ـربجٌ

عػ

نكرق بنت ابراهجـ بف زفجد السورانً

للٌ ـربجٌ

غػ

نكرق بنت راسد بف شالد الفتجبً

للٌ ـربجٌ

ػػ

هنادم بنت ناشر بف نود الفثماف

للٌ ـربجٌ

ؼػ

اثجر بنت ـبدالكهاب بف مخمد السريؼ

للٌ انجلجزيٌ

ؽػ

ازماء بنت نود بف ـبدالفزيز بف دهمش

للٌ انجلجزيٌ

ؾػ

أزماء بنت مهرح بف مخمد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

صؼ

أسكاؽ بنت ـبدهللا بف مخمد البدرانً

للٌ انجلجزيٌ

ضؼ

اؿكا بنت نجاؼ بف خجرؼ الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

طؼ

أنناف بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف بف مكزاف

للٌ انجلجزيٌ

ظؼ

انناف بنت خزف بف دذجؿ هللا الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

عؼ

انناف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزير

للٌ انجلجزيٌ

غؼ

الجكهرق بنت ـبدهللا بف نرج القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ػؼ

الفنكد بنت ـثماف بف شالد الشكينق

للٌ انجلجزيٌ

ؼؼ

الفنكد بنت مخمد بف ـبدهللا بف دذجؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؽؼ

الونكؼ بنت نجخاف بف مقفد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؾؼ

امار بنت مخمد بف ـبدالرخمف الراسد

للٌ انجلجزيٌ

صؽ

أمجاد بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الطكيؿ

للٌ انجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضؽ

امجاد بنت مخمد بف خجاج الذيابً الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

طؽ

امؿ بنت جفهر بف ذالد الفؿجانً الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ظؽ

امؿ بنت ـبدالرخمف بف راسد الفريهح

للٌ انجلجزيٌ

عؽ

أمؿ بنت مسفؿ بف راسد الكثجرم

للٌ انجلجزيٌ

غؽ

امكاج بنت زاـد بف خزف السكقبً المالكً

للٌ انجلجزيٌ

ػؽ

أِء بنت خمد بف ـبدالفزيز الدـجلح

للٌ انجلجزيٌ

ؼؽ

بسرل بنت ابراهجـ بف مبارؾ الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

ؽؽ

تمّؿ بنت ـبداللهكر بف ازماـجؿ ركزم

للٌ انجلجزيٌ

ؾؽ

جكاهر ـجد ـجادق مطنً الجربا

للٌ انجلجزيٌ

صؾ

خشى بنت شالد بف ـبدهللا النادر

للٌ انجلجزيٌ

ضؾ

خشى بنت نود بف ابراهجـ الذؿجر

للٌ انجلجزيٌ

طؾ

ذديجى بنت يخجٍ بف شّح سراخجلً

للٌ انجلجزيٌ

ظؾ

ذكاطر بنت نود بف أخمد السفّف

للٌ انجلجزيٌ

عؾ

رخاب بنت راسد بف كازم القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

غؾ

رخمى بنت مخمد بف نايز الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

ػؾ

رزاف بنت ـبدالفزيز بف مخمد الجكزؼ

للٌ انجلجزيٌ

ؼؾ

رهاـ بنت ـبد هللا بف ـبد الفزيز التمراف

للٌ انجلجزيٌ

ؽؾ

رهؼ بنت نود بف زفد بف ـجّف

للٌ انجلجزيٌ

ؾؾ

ركاف بنت مخمد بف ـبدهللا بف جابر

للٌ انجلجزيٌ

صصض

ركاف بنت ناشر بف زلجماف الزفكل

للٌ انجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضصض

ريما بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز السقرم

للٌ انجلجزيٌ

طصض

زارق بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الشاُم

للٌ انجلجزيٌ

ظصض

زارق بنت اخمد بف زفد السفجبً

للٌ انجلجزيٌ

عصض

زارق بنت خمكد بف ـكدق هبجكاف

للٌ انجلجزيٌ

غصض

زارق بنت ـادؿ بف مخمد الكخجؿ

للٌ انجلجزيٌ

ػصض

زارة بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الزلجماف

للٌ انجلجزيٌ

ؼصض

زارق بنت ـمر بف ـبدهللا الزديس

للٌ انجلجزيٌ

ؽصض

زارق بنت نود بف جبريف الجبريف

للٌ انجلجزيٌ

ؾصض

زجاء بنت ناشر بف ابراهجـ المزاـد

للٌ انجلجزيٌ

صضض

زخر بنت شالد بف ـبجد اللهجلً

للٌ انجلجزيٌ

ضضض

زمر بنت مخمد بف مخمكد البكرم

للٌ انجلجزيٌ

طضض

زوٍ بنت ـبدهللا بف شالد المفدكم الخربً

للٌ انجلجزيٌ

ظضض

سادف بنت ابراهجـ بف مخمد الماجد

للٌ انجلجزيٌ

عضض

سذاء بنت ـمر بف ـلً الفؿجانً الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

غضض

سجذى بنت خامد بف ـبدهللا الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ػضض

ـبجر بنت شالد بف نود السارخ

للٌ انجلجزيٌ

ؼضض

ناتف بنت تركً بف مخمد الهرهكد

للٌ انجلجزيٌ

ؽضض

نجر بنت زهر بف مطلؽ الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؾضض

نلكق بنت راسد بف ابراهجـ الرشجص

للٌ انجلجزيٌ

صطض

نودة بنت مخمد بف ـبدهللا القؿجبً

للٌ انجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضطض

لمٍ بنت بدر بف اخمد الشاُم

للٌ انجلجزيٌ

ططض

لمجاء بنت نود بف ـبد اللػى الهجز

للٌ انجلجزيٌ

ظطض

لمجاء بنت نجخاف بف نادر الفتجبٍ

للٌ انجلجزيٌ

عطض

لكلكق بنت زفد بف ـبدهللا الخزاكم

للٌ انجلجزيٌ

غطض

لؤلؤق بنت ـبدهللا بف زلجماف الفمرم

للٌ انجلجزيٌ

ػطض

مراـ بنت ـكيض بف هامؿ الزلمً

للٌ انجلجزيٌ

ؼطض

مراـ بنت مزاـد بف شقر الفشجمً

للٌ انجلجزيٌ

ؽطض

مريـ بنت مخمد بف مخجمجد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؾطض

مساـؿ بنت نجخاف بف مزفد المطجرم

للٌ انجلجزيٌ

صظض

مّؾ بنت اخمد بف ـاُض الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ

ضظض

مناؿ بنت مخمد بف بذجت الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

طظض

منٍ بنت ذالد بف شالد الفبجد

للٌ انجلجزيٌ

ظظض

موا بنت ـكض بف نرخاف الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

عظض

موا بنت نود بف خمد الهراكم

للٌ انجلجزيٌ

غظض

نجّء بنت ذالد بف بندر اؿ زفكد

للٌ انجلجزيٌ

ػظض

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الذمجس

للٌ انجلجزيٌ

ؼظض

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا النفجـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽظض

نكرق بنت اخمد بف زفجد زالـ بانبجلى

للٌ انجلجزيٌ

ؾظض

نكرق بنت كربً بف زفد السمرم

للٌ انجلجزيٌ

صعض

نكرق بنت متفب بف راكاف المرسد

للٌ انجلجزيٌ
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القدم

االدم

ضعض

نكرق بنت مخمد بف زفكد بف جمجفى

للٌ انجلجزيٌ

طعض

نكرة بنت مخمد بف مرسد الزير

للٌ انجلجزيٌ

ظعض

نكؼ بنت أخمد بف مخمد الزكيد

للٌ انجلجزيٌ

ععض

نكؼ بنت ـمر بف نرخاف الؿركاـ

للٌ انجلجزيٌ

غعض

نكؼ بنت مخمد بف نود الجربكع الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

ػعض

نكؼ بنت مخمد بف ـبدهللا الفمار

للٌ انجلجزيٌ

ؼعض

هاجر بنت تركٍ بف ابراهجـ الفتؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؽعض

هدل بنت اخمد بف يخً السورانً

للٌ انجلجزيٌ

ؾعض

هدل بنت راسد بف زفد بف ذرنً

للٌ انجلجزيٌ

صغض

هديؿ بنت نارس بف ـقجؿ الزفدكف

للٌ انجلجزيٌ

ضغض

هديؿ بنت نود بف ـبدالمخزف المفجؿ

للٌ انجلجزيٌ

طغض

هّ بنت مخمد بف ـبدهللا الفثماف

للٌ انجلجزيٌ

ظغض

هناء بنت اخمد بف شالد البريكً

للٌ انجلجزيٌ

عغض

هناء بنت مخمد بف ـاُض السورانً

للٌ انجلجزيٌ

غغض

هند بنت نود بف مخمد المخجنً

للٌ انجلجزيٌ

ػغض

هجهاء بنت نود بف مخمد الهارس

للٌ انجلجزيٌ

ؼغض

هجهاء بنت مخمد بف زفد الكلثمً السورم

للٌ انجلجزيٌ

ؽغض

هجهاء بنت مزكرع بف زفد المزركع

للٌ انجلجزيٌ

ؾغض

ازماء بنت ـبدالرخمف بف خمد الزالـ

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

صػض

أزماء بنت مبارؾ بف رناـً المطجرم

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً
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القدم

االدم

ضػض

الموا بنت خمكد بف ـبدالرخمف الخمكدم

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

طػض

الونكؼ بنت ناشر بف زالـ الفجار

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ظػض

أنهاؿ بنت ـبدهللا بف ـلً الدريكيش

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

عػض

رامى بنت ـدناف بف ـبدالرخمف الزلجمً

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

غػض

زارق بنت ذالد بف ـبدهللا الفنزاف

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ػػض

زارق بنت زلطاف بف جريد الجريد

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ؼػض

ـوكد بنت زفد بف نود الماجد

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ؽػض

ملكى بنت ماجد بف ابراهجـ الشقجر

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ؾػض

منٍ بنت ذلؼ بف ـاُد الخربً

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

صؼض

نكرق بنت شالد بف ابراهجـ الجكزؼ

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ضؼض

هّ بنت نجشؿ بف نوجد الفتجبً

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

طؼض

هجاء بنت ـسؽ بف ـبجد القخطانً

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

ظؼض

هجلى بنت ـبدالفزيز بف نود اللمجز

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

عؼض

كداد بنت شالد بف زالـ الذيب

إـّـ  -اِتشاؿ اِزتراتججً

غؼض

دالجا بنت مخمد بف مخمد الدكمى

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ػؼض

رزاف بنت أبكبكر بف ـبداللطجؼ كردم

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؼؼض

رهؼ بنت ـبد هللا بف ـبد الرخمف السبؿ

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؽؼض

زهرق بنت ـلً بف راسد الؿامف

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؾؼض

زارق بنت طكياف بف شالد الطكياف

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

صؽض

زارق بنت ـبدهللا بف ـمر الفتجؽ

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع
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القدم

االدم

ضؽض

ـهاؼ بنت ؿجؼ هللا بف ـبد هللا الفتجبً

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

طؽض

لكلكة بنت ذالد بف ـبدالرخمف المنجؼ

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ظؽض

منٍ خزجف ـبدالرخمف الججّنً

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

عؽض

منٍ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف السورم

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

غؽض

نكرق بنت خزجف بف ـبد هللا الزكجبً

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ػؽض

هّ بنت زفد بف مخمد الخجد

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؼؽض

هند بنت خزف بف زفد القخطانً

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؽؽض

كـد بنت ابراهجـ بف ـبدالكاخد ـارؼ

إـّـ -اِـّـ المرًُ كالمزمكع

ؾؽض

زارق بنت ـبدالرخمف بف ناشر السفجبً

اـّـ -الشخانٌ كالنسر اإللكتركنً

صؾض

مكؿً بنت ـبدهللا بف ابراهجـ النهجزى

اـّـ -الشخانٌ كالنسر اإللكتركنً

ضؾض

ابتزاـ بنت ذالد بف نود الفنزم

الجزيرة الفربجٌ القديـ

طؾض

اخّـ بنت مخمد بف منجر الفتجبً

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ظؾض

أمجاد بنت ـبدالمنفـ بف خمد الريس

الجزيرة الفربجٌ القديـ

عؾض

نلكق بنت ـكاد بف ـدامى القفجد

الجزيرة الفربجٌ القديـ

غؾض

مناؿ بنت مخمد بف البدر كبجش

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ػؾض

منجرق بنت ـبدهللا بف كنجـ اللنجـ

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ؼؾض

ندل خمد نجشؿ الفجمً

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ؽؾض

نوٍ بنت مخمد بف ابراهجـ القفكد

الجزيرة الفربجٌ القديـ

ؾؾض

كجد بنت زلطاف بف مخمد الجبفاء

الجزيرة الفربجٌ القديـ

صصط

خمجمى بنت مخماس الدكزرم

الفالـ الخديث
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القدم

االدم

ضصط

كزمجى بنت مخمد بف مانق القخطانً

طصط

امؿ بنت زفجد بف مخمد السورم

تارير

ظصط

بساير بنت زفكد بف مخمد الزولً

تارير

عصط

بجاف بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الوكيرينً

تارير

غصط

خناف بنت مخمد بف زبف المطجرم

تارير

ػصط

ذكرل بنت ابراهجـ بف الزـجلً الفنزم

تارير

ؼصط

ركابً بنت ذالد بف ـبدالرخمف الجكيفً

تارير

ؽصط

ريـ بنت مخمد بف ـبد الرخمف بف ـبجد

تارير

ؾصط

هديؿ مهرح مطر الزبجفً الفنزم

تارير

صضط

زارق بنت ـبد الفزيز بف كريكيف الفتجبً

تارير

ضضط

زبأ بنت زفد بف مخمد الهور القخطانً

تارير

طضط

زمر بنت زفكد بف براهجـ الجبجرل

تارير

ظضط

سود بنت مخمد بف ابراهجـ الزمامً

تارير

عضط

ـاُسى بنت زيد ـايض بف القخطانً

تارير

غضط

ماجدة بنت مفدم بف جوز الفتجبً

تارير

ػضط

منٍ بنت نود بف شالد الطخجنً

تارير

ؼضط

نجد بنت راسد بف بداح القخطانً

تارير

ؽضط

نجكل بنت نرياف بف نزاؿ الفنزم

تارير

ؾضط

نكرة بنت منشكر بف زفد الخمجؿاف

تارير

صطط

نكرق بنت ـبد هللا بف ـبد الرخمف السفّف

تارير

الفالـ الخديث
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القدم

االدم

ضطط

نكؼ بنت نّح بف مخمد السورانً

تارير

ططط

كؿخٍ بنت مخمد بف مخزف المزفكدم

تارير

ظطط

كناء بنت مخمد بف ـبدالكريـ المفجكؼ

تارير

عطط

انناف بنت زفكد بف ـبدالفزيز الهراج

جلرانجا  -البجٌُ الطبجفجٌ

غطط

شالخى بنت ـطاهللا بف مخمد الذيبانً

جلرانجا  -البجٌُ الطبجفجٌ

ػطط

أبرار بنت ـبدهللا بف ـبدالوادم المرم

جلرانجا  -الذراُط

ؼطط

نجّء بنت مبارؾ بف ـجد الفبدهللا

جلرانجا  -الذراُط

ؽطط

كـد بنت ـبدالفزيز بف مخمد السورانً

جلرانجا  -الذراُط

ؾطط

اخّـ بنت زنجد بف زمجر الزولً

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

صظط

ازماء بنت ـجزٍ بف زفد الخزف

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ضظط

بجاف بنت ـبداللطجؼ بف زفجد اللامدم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

طظط

خمجدق ناؿؿ ـطجكم المزفكد

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ظظط

ذلكد بنت ـبدق بف ـلً ـزجرم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

عظط

زارق بنت ـكاض بف مانق اِخمرم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

غظط

كايدق بنت ناشر بف مدهكف الفتجبً

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ػظط

نكرق بنت نود بف سانً الفجمً

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؼظط

هناء بنت زلجماف بف راؿً السمرم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؽظط

كـد بنت شالد بف مخمد السورم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

ؾظط

كناء بنت ـبدهللا بف جمفاف اللامدم

الذراُط كنظـ المفلكمات الجلرانجٌ

صعط

رنا بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الدريبً

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ
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القدم

االدم

ضعط

مريـ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الفمرم

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

طعط

نكرة بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الكايلً

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ظعط

كجداف بنت زفجد بف رنداف الخقبانً

الجلرانجا اِقتشاديٌ كالتنمجٌ اإلقلجمجٌ

ععط

اركل بنت زالـ بف مخمد السورانً

المجاؿ التربكل كاِزرم

غعط

أريح بنت ـبدهللا بف قاـد الفتجبً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػعط

ازماء بنت اخمد بف ـبدالفزيز الفامر

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼعط

الفنكد بنت زفكد بف سانً الدكزرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽعط

الونكؼ بنت اخمد بف ـبدالفزيز بف سريـ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾعط

بساير بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز التمجمً

المجاؿ التربكل كاِزرم

صغط

بساير بنت بندر بف ـبدالفزيز الزخجـ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ضغط

توانً بنت منشكر بف ـاُش القرنً

المجاؿ التربكل كاِزرم

طغط

خشى بنت ـبدالكريـ بف خمد المالؾ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظغط

خكريٌ بنت مخزف بف زفجد الفتجبً

المجاؿ التربكل كاِزرم

عغط

دلجؿ بنت زفكد بف مخمد الوداب

المجاؿ التربكل كاِزرم

غغط

رسا بنت ـبدالرخمف بف خمد الربجش

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػغط

رسا بنت نراج بف سجاع البقمً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼغط

ريـ بنت بسجت بف ـجباف الفنزم

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽغط

زارق بنت نواد بف مهلد الكقجهى

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾغط

ـوكد بنت ذالد بف شالد الرجاء

المجاؿ التربكل كاِزرم

صػط

ـوكد بنت زفد بف ـبدهللا الخمجدانً

المجاؿ التربكل كاِزرم
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القدم

االدم

ضػط

كادة بنت اخمد بف خزف كركفٌ

المجاؿ التربكل كاِزرم

طػط

نودق بنت مخمد بف ـبدهللا الرؿجاف

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظػط

لمٍ بنت زلماف بف ـبدهللا القرياف

المجاؿ التربكل كاِزرم

عػط

مساـؿ بنت نود بف ـبدالرخمف المديهر

المجاؿ التربكل كاِزرم

غػط

منجرق بنت نريد بف خمكد الموكس

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػػط

مواء بنت راسد بف مرسد الخربً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼػط

نجّء بنت ـبدالرخمف بف خمد الربجش

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽػط

نكاؿ بنت ـبجد بف ـلٍ الجمجلً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾػط

نكر بنت جماؿ بف مخمد الخبجب

المجاؿ التربكل كاِزرم

صؼط

نكرق بنت ـبدهللا بف شالد الشقر

المجاؿ التربكل كاِزرم

ضؼط

نكرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفثماف

المجاؿ التربكل كاِزرم

طؼط

نكؼ بنت زكً بف مرزكؽ الزلطاف

المجاؿ التربكل كاِزرم

ظؼط

نكؼ بنت نود بف مدرهـ الكثجرم

المجاؿ التربكل كاِزرم

عؼط

هّ بنت ابراهجـ بف مخمد اِكمجر

المجاؿ التربكل كاِزرم

غؼط

هّ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز بف مقرف

المجاؿ التربكل كاِزرم

ػؼط

هّ بنت ماطر بف ـبدهللا السريؼ

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؼؼط

هناء بنت مبارؾ بف ـبدهللا القخطانً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؽؼط

هند بنت زيد بف زّمى الجكنً

المجاؿ التربكل كاِزرم

ؾؼط

هجاء بنت نطجس بف ـبدهللا البجسً

المجاؿ التربكل كاِزرم

صؽط

هجهاء بنت قازـ بف مخمد بف مذسكش

المجاؿ التربكل كاِزرم
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القدم

االدم

ضؽط

كداد بنت ـمجر بف نود القخطانً

طؽط

امجاد بنت متفب بف نايؼ المطجرم

األزرة كالزكاف

ظؽط

ثنكل بنت جدكع بف ـبدهللا الجدكع

األزرة كالزكاف

عؽط

خشى بنت كتاب بف ناهس السجبانً

األزرة كالزكاف

غؽط

ديمى بنت ـبدالمججد بف ـبدهللا زلجماف ـبجد

األزرة كالزكاف

ػؽط

ريا بنت شنجدح بف هزاع الرسجدم

األزرة كالزكاف

ؼؽط

زارق بنت منجر بف ـبدالوادم القخطانً

األزرة كالزكاف

ؽؽط

زمجى بنت اخمد بف ـبدالرخمف القرنً

األزرة كالزكاف

ؾؽط

ـوكد بنت مخمد بف ناشر األخمرم

األزرة كالزكاف

صؾط

نكؼ بنت ـبدالفزيز بف مخمد المكيزرم

األزرة كالزكاف

ضؾط

كداد بنت هّؿ بف قبّف الفتجبً

األزرة كالزكاف

طؾط

كِء بنت مخمد بف مزهر الدكزرم

األزرة كالزكاف

ظؾط

أركل بنت ـثماف بف ـبدالفزيز الفثماف

ـلـ اإلجتماع

عؾط

ازماء بنت ـمر بف ـباس باكزير

ـلـ اإلجتماع

غؾط

أزماء بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الموكس

ـلـ اإلجتماع

ػؾط

الجكهرق بنت مخمد بف نود الهرداف

ـلـ اإلجتماع

ؼؾط

الموا بنت ـبدهللا بف زفكد الزفكد

ـلـ اإلجتماع

ؽؾط

انهاؿ بنت ـبدالفزيز بف نود الشالد

ـلـ اإلجتماع

ؾؾط

بساُر بنت مخمد بف ـبدهللا الذالدم

ـلـ اإلجتماع

صصظ

توانً بنت مخمد بف ـلً اللمّس

ـلـ اإلجتماع

المجاؿ التربكل كاِزرم
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القدم

االدم

ضصظ

ذلكد بنت ذالد بف مخمد الموجلب

ـلـ اإلجتماع

طصظ

ريى بنت شالد بف مطلؽ اللربً

ـلـ اإلجتماع

ظصظ

سود بنت مخمد بف نود بف خزف

ـلـ اإلجتماع

عصظ

ـاُسى بنت مخمد بف ـبدالرخمف الذلجهً

ـلـ اإلجتماع

غصظ

ـمساء بنت نايؼ بف زّمٌ القخطانً

ـلـ اإلجتماع

ػصظ

لطجهى بنت ابراهجـ بف شالد بف منجؼ

ـلـ اإلجتماع

ؼصظ

لمجاء بنت ـبدهللا بف ـلً المسفؿ

ـلـ اإلجتماع

ؽصظ

مكؿً بنت ـبد هللا بف ـبد الفزيز الفزكر

ـلـ اإلجتماع

ؾصظ

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الرسجد

ـلـ اإلجتماع

صضظ

نكرق بنت ـبدهللا بف زيد التمجمً

ـلـ اإلجتماع

ضضظ

كجداف بنت زالمجف بف ـكض مرؿاح

ـلـ اإلجتماع

طضظ

كـد بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الفنقرم

ـلـ اإلجتماع

ظضظ

أثجر بنت ـبدالرخمف بف زيد المخزف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عضظ

اريح بنت ـبدالفزيز بف ـبدالمخزف التكيجرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غضظ

ازماء بنت مطر بف سّش الزبجنى

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػضظ

اسكاؽ بنت نجشؿ بف ـبدهللا الهرخاف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼضظ

البندرم بنت ـبدهللا بف مرـً اؿ طالق

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽضظ

الفنكد بنت ـبدالفزيز بف مخمد المنجق

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾضظ

الونكؼ بنت مخمد بف ـبدالرخمف بف قازـ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صطظ

امؿ بنت الطجب بف مطر الفمكر

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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القدم

االدم

ضطظ

امؿ بنت زيد بف جزاء المطجرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ططظ

امجرق بنت بدام بف طلؽ الثبجتً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظطظ

بدكر بنت ـبدالفزيز بف ناشر الدلجمً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عطظ

بجاف بنت اخمد بف كازم مزفكد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غطظ

تركجى بنت كايب بف زلطاف السجبانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػطظ

دانٌ بنت ذالد بف ـبدهللا التركً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼطظ

ربٍ بنت خمد بف مخمد الكهجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽطظ

ربٍ بنت ـشاـ بف ـبدهللا الهنتكخ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾطظ

رنا بنت ـبد هللا بف ماجد الفنزم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صظظ

رنا بنت ماجد بف ـبدهللا اؿ ـثماف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ضظظ

ركاف بنت مخمد بف ناشر الناجـ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

طظظ

ريداف بنت خمكد بف ـبدالرخمف األخمد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظظظ

زارق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ النتجهً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عظظ

زمر بنت خزف بف اخمد القرنً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غظظ

سادف بنت شالد بف شالد باخسكاف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػظظ

طرنى بنت مخمد بف راسد بف كلجب

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼظظ

ـبجر بنت ـبدالجلجؿ بف اخمد راسد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽظظ

ـبجر بنت ـبدهللا بف اخمد السايؽ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾظظ

ـبجر بنت ـمر بف ـبد هللا الفمارم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صعظ

كادق بنت طاُر بف ـبدهللا اِخمرم

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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م

القدم

االدم

ضعظ

كادق بنت ناشر بف ـلً الزدرق

الذدمٌ اِجتماـجٌ

طعظ

كجداء بنت مزلط بف نالد الفتجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظعظ

نلكق بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفقؿ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ععظ

لطجهى بنت زفد بف ـلً السجخى

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غعظ

لطجهى بنت ـبدالرخمف بف خمد الزبجؿ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػعظ

ماريا بنت ـبدالرخمف بف مخمد بازكداف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼعظ

مراـ بنت اخمد بف مخمد الخمكدم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽعظ

مراـ بنت مخمد بف زلطاف أبكثنجف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾعظ

منار بنت زلجماف بف ناشر الفقجؿ

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صغظ

منار بنت طّؿ بف مخمد السفباف

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ضغظ

مناؿ بنت جمفاف بف مدرهـ القخطانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

طغظ

منٍ بنت ـبدهللا بف بذجت الزهرانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ظغظ

موا بنت ـبدهللا بف ـمر الفمكدم

الذدمٌ اِجتماـجٌ

عغظ

موا بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

غغظ

نجاق بنت مرزكؽ بف ـبث الفتجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ػغظ

نجكد بنت مسفؿ بف ـايض الفتجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؼغظ

نكرق بنت ناشر بف زفد األخمد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؽغظ

هجهاء بنت ـبدالكريـ بف مخمد الشالد

الذدمٌ اِجتماـجٌ

ؾغظ

هجهاء بنت نساط بف شالد الفتجبً

الذدمٌ اِجتماـجٌ

صػظ

كزف بنت ابراهجـ بف مخمد الفكيد

الذدمٌ اِجتماـجٌ
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىى─ ىكلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ض

الفنكد بنت زفكد بف نرج الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

ط

الواـ بنت مخمد بف ـبدهللا اللامدم

للٌ انجلجزيٌ

ظ

امجاد بنت ـلً بف مخمد السورانً

للٌ انجلجزيٌ

ع

دانجى بنت مفجب بف نود الخامد

للٌ انجلجزيٌ

غ

دنٍ بنت زفد بف ـبدالرخمف الفمار

للٌ انجلجزيٌ

ػ

رهؼ بنت نود بف ـلً الفمرك

للٌ انجلجزيٌ

ؼ

ريـ بنت شالد بف ـبدهللا الدلجـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽ

زارة بنت ذالد بف نود الزديرم

للٌ انجلجزيٌ

ؾ

زارق مخمد ـكض ـثماف ازماـجؿ

للٌ انجلجزيٌ

صض

سذل بنت جبراف بف خزجف طمجخً

للٌ انجلجزيٌ

ضض

ـبجر بنت زفد بف ناؿؿ الزولً

للٌ انجلجزيٌ

طض

ـمساء نسمً مخمد ـقجؿ

للٌ انجلجزيٌ

ظض

كجداء بنت ـبدهللا بف نود المرسد

للٌ انجلجزيٌ

عض

كجداء بنت ـلً بف ـبدهللا الزلماف

للٌ انجلجزيٌ

غض

ناطمى بنت ابراهجـ بف ـلً الفقجلً

للٌ انجلجزيٌ

ػض

ناطمى بنت نود بف ـبدهللا بف هزاع

للٌ انجلجزيٌ

ؼض

ناطمى بنت مخمد بف راسد القفكد

للٌ انجلجزيٌ

ؽض

لطجهى بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المقبؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؾض

مراـ بنت ـبدالخمجد بف منشكر التركً

للٌ انجلجزيٌ

صط

مراـ بنت هّؿ بف اخمد اللامدم

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىى─ ىكلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضط

مساـؿ بنت ـبدهللا بف مخمد القمجزم

للٌ انجلجزيٌ

طط

مناؿ بنت ـبدالرخمف بف ناشر الفجزٍ

للٌ انجلجزيٌ

ظط

موا بنت مخمد بف مخمد قركاف الفاشمً

للٌ انجلجزيٌ

عط

جكاهر بنت ـلً بف خزجف الربجق

للٌ نرنزجٌ

غط

نكرة بنت ذالد بف مخمد الفنقرم

للٌ نرنزجٌ

ػط

هنكؼ بنت ـلً بف اؿ مسجلد األخمرم

للٌ نرنزجٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ض

ابتواؿ بنت شالد بف ـلً الهّج

للٌ انجلجزيٌ

ط

اثجر بنت ـلً بف اخمد القرنً

للٌ انجلجزيٌ

ظ

اركاء بنت متفب بف ـكض الخربً

للٌ انجلجزيٌ

ع

اريح بنت مخمد بف كمجر الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

غ

ازماء بنت ـبدالرخمف بف اخمد المبرد

للٌ انجلجزيٌ

ػ

ازماء بنت ـبدهللا بف خزف السورم

للٌ انجلجزيٌ

ؼ

ازماء بنت ـبدهللا بف زفد اؿ تكيـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽ

اسكاؽ بنت ـمر بف ابراهجـ الزلجـ

للٌ انجلجزيٌ

ؾ

انراح بنت نود بف ـبدالرخمف ـبدالكاخد

للٌ انجلجزيٌ

صض

الجكهرة بنت مخمد بف ـبدهللا التريكً

للٌ انجلجزيٌ

ضض

الجكهرق بنت ذالد بف خزجف الفزاؼ

للٌ انجلجزيٌ

طض

الذنزاء بنت جماؿ بف ـبدهللا الفبدالكريـ

للٌ انجلجزيٌ

ظض

الفنكد بنت خسر بف ـبدالفزيز الدكيش

للٌ انجلجزيٌ

عض

الفنكد بنت نالد بف ـبدهللا ابكثنجف

للٌ انجلجزيٌ

غض

الفنكد بنت مخمد بف شالد الدبجذً

للٌ انجلجزيٌ

ػض

الفنكد بنت مخمد بف شالد الزبجفٍ

للٌ انجلجزيٌ

ؼض

الونكؼ بنت زفد بف زيد الزيد

للٌ انجلجزيٌ

ؽض

الونكؼ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الدريس

للٌ انجلجزيٌ

ؾض

الونكؼ بنت نود بف ـبداللطجؼ الدايؿ

للٌ انجلجزيٌ

صط

امانً بنت شالد بف زهجر الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضط

أمؿ بنت زفد بف ـبدالرخمف الدريس

للٌ انجلجزيٌ

طط

أمؿ بنت ساماف بف راسد الؿهجاف

للٌ انجلجزيٌ

ظط

امجمى بنت ـبدهللا بف نايز الزفدم

للٌ انجلجزيٌ

عط

بساير بنت ـلً بف مخمد اللامدم

للٌ انجلجزيٌ

غط

بساير بنت مخمد بف ـبدالرخمف الهوجد

للٌ انجلجزيٌ

ػط

بساير بنت مخمد بف مبارؾ الزبجفً

للٌ انجلجزيٌ

ؼط

بناف بنت خمكد بف ناشر الفقجلً

للٌ انجلجزيٌ

ؽط

بجاف بنت شقر بف ـثماف المطجرم

للٌ انجلجزيٌ

ؾط

توانً بنت نود بف ـبدهللا الزولً

للٌ انجلجزيٌ

صظ

خشى بنت مشلد بف مشلد الرسجد

للٌ انجلجزيٌ

ضظ

ذلكد بنت اخمد بف مسبب اِخمرم

للٌ انجلجزيٌ

طظ

ذلكد بنت ذالد بف خلجت مزلـ

للٌ انجلجزيٌ

ظظ

ذلكد بنت مخمد بف مزهر القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

عظ

ذكلٌ بنت نايؼ بف مخمد أباالذجؿ

للٌ انجلجزيٌ

غظ

ديمى بنت زفد بف خمد الكثجرم

للٌ انجلجزيٌ

ػظ

رؤل بنت اخمد بف خبجب شّح

للٌ انجلجزيٌ

ؼظ

رخاب بنت نارس بف ـبدالفزيز الفبدالكهاب

للٌ انجلجزيٌ

ؽظ

ركاف بنت ـبدهللا بف خزف الخقبانً

للٌ انجلجزيٌ

ؾظ

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد المفجقؿ

للٌ انجلجزيٌ

صع

ريهاف بنت شالد بف مطلؽ القازـ

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضع

زارة بنت زلجماف بف شالد الفلجاف

للٌ انجلجزيٌ

طع

زارق بنت زفد بف ـبدهللا الخقاف

للٌ انجلجزيٌ

ظع

زارق بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الخقبانً

للٌ انجلجزيٌ

عع

زارق بنت ـبدهللا بف مخمد الزبواف

للٌ انجلجزيٌ

غع

زارق بنت نود بف شالد الجارهللا

للٌ انجلجزيٌ

ػع

زارق بنت نود بف ناشر الخكتاف

للٌ انجلجزيٌ

ؼع

زارق بنت نجشؿ بف ـبدالرخمف الدامر

للٌ انجلجزيٌ

ؽع

زارق بنت مخمد بف خجاج الخربً

للٌ انجلجزيٌ

ؾع

زارق بنت مخمد بف ـبدالرخمف بف خقاف

للٌ انجلجزيٌ

صغ

زفدا بنت نبات بف بسجر الطلكخً

للٌ انجلجزيٌ

ضغ

زمر ـمر ـبدهللا باقخكـ

للٌ انجلجزيٌ

طغ

زمجرق بنت هذاؿ بف مزيد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ظغ

زندس بنت مخمد بف ناشر الزجارم

للٌ انجلجزيٌ

عغ

زكِنى بنت اخمد بف زفجد زركر

للٌ انجلجزيٌ

غغ

سادف بنت مخمد بف شالد الكنوؿ

للٌ انجلجزيٌ

ػغ

سود بنت شالد بف خامد اللامدم

للٌ انجلجزيٌ

ؼغ

سود بنت ناشر بف ـثماف اللانـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽغ

ؿجاء بنت ابراهجـ بف زلجماف الفمجرينً

للٌ انجلجزيٌ

ؾغ

ـاُسٌ بنت خكيزم بف مخمد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

صػ

ـبجر بنت ـبدالفزيز بف مخمد التكيـ

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضػ

ـبجر بنت مخمد بف زفكد بف جمجفى

للٌ انجلجزيٌ

طػ

ـبجر بنت نايؼ بف زفد الجلكانً

للٌ انجلجزيٌ

ظػ

ـريب بنت مبارؾ بف زيد المبارؾ

للٌ انجلجزيٌ

عػ

ـلجاء بنت زفد بف منجؼ الخمالً

للٌ انجلجزيٌ

غػ

ـوكد بنت مخمد بف ـبار الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

ػػ

كدير بنت نود بف ـبدهللا السنجهً

للٌ انجلجزيٌ

ؼػ

كزِف بنت ناشر بف ـبدهللا الذرـاف

للٌ انجلجزيٌ

ؽػ

كجداء بنت كانـ بف ـبدهللا اللانـ

للٌ انجلجزيٌ

ؾػ

ناطمى بنت الخمجدم بف مخمد النكساف

للٌ انجلجزيٌ

صؼ

ناطمى بنت خزنً بف بسجر زالـ

للٌ انجلجزيٌ

ضؼ

نتكف بنت ـبدالمخزف بف زيد الكثجرم

للٌ انجلجزيٌ

طؼ

لطجهى بنت مخمد بف ـبدهللا الزبفاف

للٌ انجلجزيٌ

ظؼ

لمٍ بنت ذالد بف ناشر الشالد

للٌ انجلجزيٌ

عؼ

لمجا بنت مخمد بف ـبدهللا نود الدامر

للٌ انجلجزيٌ

غؼ

مراـ بنت ابراهجـ بف شالد الفبجّف

للٌ انجلجزيٌ

ػؼ

مراـ بنت ـلً بف مخمد الشانق

للٌ انجلجزيٌ

ؼؼ

مراـ بنت ناشر بف ـبدالرخمف الدـججً

للٌ انجلجزيٌ

ؽؼ

مساـؿ بنت شالد بف ـبدالرخمف الزبجفً

للٌ انجلجزيٌ

ؾؼ

مساـؿ بنت مخمد بف نكاز السفّف

للٌ انجلجزيٌ

صؽ

مساـؿ بنت منشكر بف ـبدالرخمف الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضؽ

موا بنت خقجب بف زالـ الفجمً

للٌ انجلجزيٌ

طؽ

موا بنت ـبدالكريـ بف ـبدالفزيز الزامؿ

للٌ انجلجزيٌ

ظؽ

موا بنت ـبدهللا بف زفد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

عؽ

ناديى اخمد مبارؾ باجكيبر

للٌ انجلجزيٌ

غؽ

نجّء بنت نود بف ابراهجـ الفمار

للٌ انجلجزيٌ

ػؽ

ندل بنت ابراهجـ بف منشكر التركً

للٌ انجلجزيٌ

ؼؽ

ندل بنت خزجف بف نود الفرنح

للٌ انجلجزيٌ

ؽؽ

نولى بنت ذالد بف مخمد الزيد

للٌ انجلجزيٌ

ؾؽ

نوٍ بنت زلجماف بف براهجـ الرمجد

للٌ انجلجزيٌ

صؾ

نكرا بنت يكزؼ بف طراد الزفدكف

للٌ انجلجزيٌ

ضؾ

نكرق بنت أخمد بف ـبدالفزيز أبكخجمد

للٌ انجلجزيٌ

طؾ

نكرق بنت ذمجس بف زالـ المسجرم

للٌ انجلجزيٌ

ظؾ

نكرق بنت هجؼ بف مهلد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

عؾ

نكؼ بنت ـابد بف زفجد التركً

للٌ انجلجزيٌ

غؾ

نكؼ بنت ـبدالرخمف بف شالد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ػؾ

نكؼ بنت ـبدالفزيز بف شالد اباخزجف

للٌ انجلجزيٌ

ؼؾ

نكؼ بنت منجؼ بف ـقجؿ نسار الدلبخً

للٌ انجلجزيٌ

ؽؾ

نكؼ بنت نايؼ بف ـبدالفزيز البكاردم

للٌ انجلجزيٌ

ؾؾ

هنادم ـبدالفزيز هزاع البكرجً

للٌ انجلجزيٌ

صصض

هجهاء بنت ـبدالمججد بف ـمر آؿ السجر

للٌ انجلجزيٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضصض

هجهاء بنت نود بف ـبدالرخمف الفبجكاف

للٌ انجلجزيٌ

طصض

كُاـ بنت ـبدالكريـ بف مخمد الفلجاف

للٌ انجلجزيٌ

ظصض

كجداف بنت مخمد بف خزف ذرمً

للٌ انجلجزيٌ

عصض

كـد جمفاف مبارؾ باشلجب

للٌ انجلجزيٌ

غصض

كناء ـلً أخمد بلخمر

للٌ انجلجزيٌ

ػصض

ازماء بنت خمجد بف طارش الظهجرم

للٌ نرنزجٌ

ؼصض

البندرم بنت ـبدهللا بف ناشر الزبجفً

للٌ نرنزجٌ

ؽصض

أمجاد بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزديس

للٌ نرنزجٌ

ؾصض

أمؿ بنت مزهر بف ـاُض القخطانً

للٌ نرنزجٌ

صضض

ذكلى بنت اخمد بف ـثماف بف جمجفى

للٌ نرنزجٌ

ضضض

رسا بنت دذجؿ بف دذجؿ هللا الطلخً

للٌ نرنزجٌ

طضض

رناء بنت ـلً بف شالد الجريس

للٌ نرنزجٌ

ظضض

طرنى بنت نود بف ـبدالفزيز الفبدالقادر

للٌ نرنزجٌ

عضض

ناطمى بنت زمجر بف ـلً بانقجى

للٌ نرنزجٌ

غضض

نجٍء بنت نود بف ـجزٍ الملؽ

للٌ نرنزجٌ

ػضض

لمجاء بنت زمجر بف زهجاف المنشكر

للٌ نرنزجٌ

ؼضض

مساـؿ بنت ـبدهللا بف مخمد القخطانً

للٌ نرنزجٌ

ؽضض

منار بنت تركً بف ابراهجـ الفنزم

للٌ نرنزجٌ

ؾضض

منجرة بنت مخمد بف ـبدهللا ابكنجاف

للٌ نرنزجٌ

صطض

منجرق بنت ـبدهللا بف مخمد الراقً

للٌ نرنزجٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة ى
م

القدم

االدم

ضطض

ندل بنت ـبدهللا بف شابر ابك طالب

للٌ نرنزجٌ

ططض

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفقجؿ

للٌ نرنزجٌ

ظطض

نكرق بنت أخمد بف مخمد اللامدم

للٌ نرنزجٌ

عطض

نكرق بنت ـبدالرخمف بف ناشر بف مفجبد

للٌ نرنزجٌ
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كلية اللغات والترجمة
ادلتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام اجلامعي
5341/5341ه
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ض

ابتواج بنت مخمد بف زفد الذريؼ

للٌ انجلجزيٌ

ط

اركل بنت آخمد بف ـلً المخمكد

للٌ انجلجزيٌ

ظ

اركل بنت زالـ بف ـبدالرخمف السفجبً

للٌ انجلجزيٌ

ع

اركل بنت شالد بف ـقجؿ الفقجؿ

للٌ انجلجزيٌ

غ

ازراء بنت ـادؿ بف ـلً الفلً

للٌ انجلجزيٌ

ػ

ازماء زفداكم ـبدالخلجـ ـلكانً

للٌ انجلجزيٌ

ؼ

ازماء بنت يخجٍ بف زفجد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ؽ

انراح بنت ذـار بف دهجرـ الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

ؾ

انناف بنت ابراهجـ بف ناشر الذريجً

للٌ انجلجزيٌ

صض

انناف بنت ذالد بف ـبدالفزيز الخمد

للٌ انجلجزيٌ

ضض

انناف بنت مخمد بف ـبدالكريـ الفريح

للٌ انجلجزيٌ

طض

اِء بنت مخمد بف ـبداللطجؼ الفشجمً

للٌ انجلجزيٌ

ظض

األمجرة ـبجر بنت بندر بف ـبدالفزيز آؿ مقرف

للٌ انجلجزيٌ

عض

الجازم بنت منشكر بف ـبد هللا الجمجفى

للٌ انجلجزيٌ

غض

الجكهرة بنت متفب بف ـبدهللا المنديؿ

للٌ انجلجزيٌ

ػض

السجماء بنت مخمد بف شالد قايد

للٌ انجلجزيٌ

ؼض

الفنكد بنت ذالد بف ـبدهللا التركً

للٌ انجلجزيٌ

ؽض

الفنكد بنت رؿا بف خمزق الفقجؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؾض

الفنكد بنت ـبد الفزيز بف ـبدهللا آؿ ثنجاف

للٌ انجلجزيٌ

صط

الفنكد بنت نود بف ـبدالفزيز الفبجد

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضط

الفنكد بنت مزيد بف ؿجؼ هللا الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

طط

الفنكد بنت ناشر بف ـبدهللا الدكجثر

للٌ انجلجزيٌ

ظط

الهتكف بنت اخمد بف مخمد جمالً

للٌ انجلجزيٌ

عط

امانً بنت ابكبكر بف ـبدهللا الفمكدم

للٌ انجلجزيٌ

غط

امتناف بنت خزجف بف ناشر الجامً

للٌ انجلجزيٌ

ػط

امؿ بنت زفجد بف ـلً المنشكرم

للٌ انجلجزيٌ

ؼط

امؿ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ اللانـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽط

انهاؿ بنت مخمد بف ـبدهللا آؿ تكيـ

للٌ انجلجزيٌ

ؾط

ايماف بنت مخمد بف ـلً الفاشمً

للٌ انجلجزيٌ

صظ

أثجر بنت سوجؿ بف ـبدهللا الزبر

للٌ انجلجزيٌ

ضظ

أزجؿ بنت ـبدهللا بف إبراهجـ الزجؼ

للٌ انجلجزيٌ

طظ

أسكاؽ بنت اخمد بف مكزٍ ذجرانً

للٌ انجلجزيٌ

ظظ

أمجاد بنت زفكد بف إبراهجـ الطريرم

للٌ انجلجزيٌ

عظ

أمؿ بنت خمكد بف زفد الؿكيخً

للٌ انجلجزيٌ

غظ

أمؿ بنت زفجد بف ـبدم خزجف

للٌ انجلجزيٌ

ػظ

آرا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفمراف

للٌ انجلجزيٌ

ؼظ

بدريى بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

للٌ انجلجزيٌ

ؽظ

بدكر بنت اخمد بف مخمد الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ

ؾظ

بدكر بنت زفد بف منشكر اؿ منجق

للٌ انجلجزيٌ

صع

بزمٌ بنت ناجً بف قازـ ـبدهللا

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضع

بساير بنت مخمد بف اخمد القكر

للٌ انجلجزيٌ

طع

بساير بنت يكزؼ بف ـبد الفزيز الجخجٍ

للٌ انجلجزيٌ

ظع

بسرل بنت شّح بف زالـ بادكيّف

للٌ انجلجزيٌ

عع

توانً بنت خزف بف مطر الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ

غع

جماف بنت نود بف مخجمجد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ػع

جكاهر بنت أخمد بف مخمد نراش

للٌ انجلجزيٌ

ؼع

خشى بنت ذالد بف ـلً البّع

للٌ انجلجزيٌ

ؽع

خلجمى بنت هكاش بف شالد الفنزل

للٌ انجلجزيٌ

ؾع

خناف بنت ظانر بف مخمد دكجـ

للٌ انجلجزيٌ

صغ

خنجف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الخمجدم

للٌ انجلجزيٌ

ضغ

خجاق بنت نود بف ـبدهللا الدهازً

للٌ انجلجزيٌ

طغ

ذلكد بنت ـبدهللا بف زفد الجخجا

للٌ انجلجزيٌ

ظغ

ديمى بنت أخمد بف ـبد الزتار الفكهلً

للٌ انجلجزيٌ

عغ

ديمى بنت ـبدالمنفـ بف مخمد المخزف

للٌ انجلجزيٌ

غغ

ذكرل بنت مخمد بف ـبدالفزيز بف ـكيمر

للٌ انجلجزيٌ

ػغ

ربٍ بنت بذجت بف بذجت الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ

ؼغ

رزاف بنت زمجر بف ـلً الرناـً

للٌ انجلجزيٌ

ؽغ

رزاف بنت مطلؽ بف ـبجد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؾغ

رزاف بنت منشكر بف ـبدالفزيز بف ـجد

للٌ انجلجزيٌ

صػ

رسا بنت ـبدالملؾ بف ـبدالرؤؼ نود

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضػ

ركد بنت الكلجد بف مخمد الذكيطر

للٌ انجلجزيٌ

طػ

رقجى بنت مكزٍ بف ـلً المخمكدم

للٌ انجلجزيٌ

ظػ

ركاف بنت زمجر بف ـلً الرناـً

للٌ انجلجزيٌ

عػ

ركاف بنت ـبدالفزيز بف زجؼ الفريهً

للٌ انجلجزيٌ

غػ

ركاف بنت ـبدهللا بف ابراهجـ آؿ ـزكر

للٌ انجلجزيٌ

ػػ

رؤل بنت ذالد بف ـبدهللا الناهض

للٌ انجلجزيٌ

ؼػ

زهراء بنت مخمد بف ـبدالكريـ البقاؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؽػ

زارة بنت ـبدالفزيز بف كادم النشجب

للٌ انجلجزيٌ

ؾػ

زارق بنت زفد بف مخمد بف دخاـ

للٌ انجلجزيٌ

صؼ

زارق بنت زفكد بف ـبدالفزيز البكر

للٌ انجلجزيٌ

ضؼ

زارق بنت زفجد بف شالد الفبجدم

للٌ انجلجزيٌ

طؼ

زارق بنت زمجد بف كماؿ انججف

للٌ انجلجزيٌ

ظؼ

زارق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ بف ـتجؽ

للٌ انجلجزيٌ

عؼ

زارق بنت ـمر بف اخمد بامرـً

للٌ انجلجزيٌ

غؼ

زارق بنت ماجد بف ـبدهللا الزلجماف

للٌ انجلجزيٌ

ػؼ

زديـ بنت خمد بف زلجماف النجاسً

للٌ انجلجزيٌ

ؼؼ

زراب بنت نود بف شالد الخمجد

للٌ انجلجزيٌ

ؽؼ

زمجى بنت ازفد بف زلجماف المزينً

للٌ انجلجزيٌ

ؾؼ

زمجى بنت زفكد بف ـبد الوادم الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

صؽ

سادف بنت خمد بف ناشر المكزٍ

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضؽ

سادف بنت نود بف شالد الخكسانً

للٌ انجلجزيٌ

طؽ

سركؽ بنت زفكد بف زفد الفريهً

للٌ انجلجزيٌ

ظؽ

سود بنت ـبدالرخمف بف مخمد المخبكب

للٌ انجلجزيٌ

عؽ

سود بنت ـبدهللا بف مخمد الزولً

للٌ انجلجزيٌ

غؽ

سجماء بنت ـلً بف مطر الزهرانً

للٌ انجلجزيٌ

ػؽ

ؿجاء بنت بندر بف نود بف بذجت

للٌ انجلجزيٌ

ؼؽ

طرنى بنت ـبدالفزيز بف شالد الفزكر

للٌ انجلجزيٌ

ؽؽ

ـاُسى بنت زفجد بف ننجس القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ؾؽ

ـبجر بنت شالد بف ـبدهللا الفبدالكريـ

للٌ انجلجزيٌ

صؾ

ـبجر بنت مخمد بف شالد الودياف

للٌ انجلجزيٌ

ضؾ

ـوكد بنت خزجف بف ـبدهللا الفزاؼ

للٌ انجلجزيٌ

طؾ

ـوكد بنت ـلً بف ـلً مخمد

للٌ انجلجزيٌ

ظؾ

كدير بنت ـبد الفزيز بف ـبد هللا الخكساف

للٌ انجلجزيٌ

عؾ

كجداء بنت مخمد بف ـبدالفزيز الناجـ

للٌ انجلجزيٌ

غؾ

ناطمٌ بنت ـدناف بف ابراهجـ المالؾ

للٌ انجلجزيٌ

ػؾ

ناطمى بنت خاتـ بف مخمد السانفً

للٌ انجلجزيٌ

ؼؾ

ناطمى بنت ناشر بف ـبدهللا البركش

للٌ انجلجزيٌ

ؽؾ

ناُزق بنت مخمد بف ـبجد المطجرم

للٌ انجلجزيٌ

ؾؾ

نداء بنت ناشر بف مخمد بف زند

للٌ انجلجزيٌ

صصض

نودق بنت مخمد بف براهجـ الذجاؿ

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضصض

نكزيى بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الكنفانٍ

للٌ انجلجزيٌ

طصض

نً بنت ـبدالرخمف بف مخمد الشذجبر

للٌ انجلجزيٌ

ظصض

لججف بنت ظانر بف مرـً السورانً

للٌ انجلجزيٌ

عصض

لمٍ بنت اخمد بف ـبدهللا الوكيسؿ

للٌ انجلجزيٌ

غصض

لجلٍ بنت مخمد بف ـبدهللا ـجد

للٌ انجلجزيٌ

ػصض

ماريا بنت مخمد بف ـبدالرزاؽ الفلجكم

للٌ انجلجزيٌ

ؼصض

مراـ بنت نراج بف قنجهذ الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؽصض

مراـ بنت نود بف ـبدهللا المريسد

للٌ انجلجزيٌ

ؾصض

مراـ بنت مخمد بف ناشر الهرج

للٌ انجلجزيٌ

صضض

مراـ بنت يخً بف مخمد السجر

للٌ انجلجزيٌ

ضضض

مريـ بنت ناشر بف ـبدهللا الفكيدم

للٌ انجلجزيٌ

طضض

مساـؿ بنت شالد بف بسجر بف بسجر

للٌ انجلجزيٌ

ظضض

مساـؿ بنت مخمد ـلً بف بنجى الزرانً

للٌ انجلجزيٌ

عضض

مؿاكم بنت زلجماف بف ابراهجـ الفلجكم

للٌ انجلجزيٌ

غضض

مؿاكم بنت ـبدالمخزف بف ابراهجـ آؿ السجر

للٌ انجلجزيٌ

ػضض

مّؾ بنت خزجف بف ـبجد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ؼضض

مّؾ بنت ـادؿ بف مكزٍ ابكهاسـ

للٌ انجلجزيٌ

ؽضض

مناؿ بنت ـادؿ بف مزاـد األخمدم

للٌ انجلجزيٌ

ؾضض

منٍ بنت ـبدالقادر بف اخمد الكاؼ

للٌ انجلجزيٌ

صطض

منجرة بنت ـبدالمخزف بف دكاد الذلؼ

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضطض

منجرق بنت ـبد هللا بف يخً الؿركاـ

للٌ انجلجزيٌ

ططض

موا بنت جماؿ بف ـبدهللا بكخزجف

للٌ انجلجزيٌ

ظطض

موا بنت كناـ بف زالـ القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

عطض

مكؿً بنت مخمد بف ـبدهللا القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

غطض

نجّء بنت نجشؿ بف نّح خسر

للٌ انجلجزيٌ

ػطض

نجّء بنت مخمد بف راسد بف دايؿ

للٌ انجلجزيٌ

ؼطض

ندل بنت براهجـ بف زلجماف الفنبر

للٌ انجلجزيٌ

ؽطض

ندل بنت مخمد بف ابراهجـ الذنجزاف

للٌ انجلجزيٌ

ؾطض

نكرة بنت زلجماف بف خمد اللثبر

للٌ انجلجزيٌ

صظض

نكرق بنت ابراهجـ بف ذلؼ الزماـجؿ

للٌ انجلجزيٌ

ضظض

نكرق بنت خزجف بف زفد آؿ ـمر

للٌ انجلجزيٌ

طظض

نكرق بنت زلطاف بف ـبد هللا المدبؿ

للٌ انجلجزيٌ

ظظض

نكرق بنت ـبد هللا بف نود الذلجهً

للٌ انجلجزيٌ

عظض

نكرق بنت ـبدهللا بف مخمد المزينً

للٌ انجلجزيٌ

غظض

نكرق بنت ـبدالوادم بف ـلً السورم

للٌ انجلجزيٌ

ػظض

نكرق بنت ماجد بف ـبدالكريـ الخربً

للٌ انجلجزيٌ

ؼظض

نكرق بنت مخمد بف زفد الثارم

للٌ انجلجزيٌ

ؽظض

نكؼ بنت خمد بف زلجماف الفبدالجبار

للٌ انجلجزيٌ

ؾظض

نكؼ بنت ذالد بف مخمد الطريهً

للٌ انجلجزيٌ

صعض

نكؼ بنت ساكر بف ذؿر المالكً

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضعض

نكؼ بنت نريح بف ـايض الدكزرم

للٌ انجلجزيٌ

طعض

نكؼ بنت نود بف زفكد اؿ زفكد

للٌ انجلجزيٌ

ظعض

نكؼ بنت متفب بف تركً بف مخجا

للٌ انجلجزيٌ

ععض

نكؼ بنت مخمد بف ناشر الوديب

للٌ انجلجزيٌ

غعض

هبى بنت ـلً بف زفد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ػعض

هبى بنت مخمد بف ذلؼ البلكم

للٌ انجلجزيٌ

ؼعض

هتكف بنت شالد بف زفد القرناف

للٌ انجلجزيٌ

ؽعض

هديؿ بنت نجشؿ بف هايؼ الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ؾعض

هّ بنت خمد بف ـلً البدر

للٌ انجلجزيٌ

صغض

هّ بنت ـبدالرخمف بف خمكد الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

ضغض

هّ بنت ـبدهللا بف زدراف الفتجبً

للٌ انجلجزيٌ

طغض

هناء بنت مخمد بف زالـ المخزنً

للٌ انجلجزيٌ

ظغض

هنادم بنت مخمد بف زفكد الفنزم

للٌ انجلجزيٌ

عغض

هند بنت منشكر بف ـبدالرخمف الخزجناف

للٌ انجلجزيٌ

غغض

هجاء بنت ـبدالمخزف بف ـلً القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ػغض

هجهاء بنت ـبدالفزيز بف نود الركؿاف

للٌ انجلجزيٌ

ؼغض

كجداف بنت زالـ بف زفجد الذنبسً

للٌ انجلجزيٌ

ؽغض

كجداف بنت ـبدالرخمف بف خمد الزرخاف

للٌ انجلجزيٌ

ؾغض

كجداف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا المخجزف

للٌ انجلجزيٌ

صػض

كجكد بنت ناشر بف شالد الفمراف

للٌ انجلجزيٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضػض

كداد بنت زفكد ـبدهللا اللوجب

للٌ انجلجزيٌ

طػض

كـد بنت خمكد بف زفد القخطانً

للٌ انجلجزيٌ

ظػض

كناء بنت زلجماف بف شالد الزكيد

للٌ انجلجزيٌ

عػض

يارا بنت ذالد بف ـبدهللا الجبجرم

للٌ انجلجزيٌ

غػض

أركل بنت نايؼ بف خساش الفتجبً

للٌ نرنزجٌ

ػػض

أزماء بنت مشلد بف خاؿر السمرانً

للٌ نرنزجٌ

ؼػض

آِء بنت زيد بف ـبدهللا زيد آؿ خزجف

للٌ نرنزجٌ

ؽػض

آِء بنت زفجد بف مخمد الفمرم

للٌ نرنزجٌ

ؾػض

الجكهرق بنت زفكد بف ـبدالفزيز الزكيلـ

للٌ نرنزجٌ

صؼض

أنهاؿ بنت جازـ بف مخمد الجبريف

للٌ نرنزجٌ

ضؼض

بركج بنت ـبدالفزيز بف ادريس هكزاكم

للٌ نرنزجٌ

طؼض

بساير بنت ناشر بف راسد اؿ مسارم

للٌ نرنزجٌ

ظؼض

جمانى بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفبدالمنفـ

للٌ نرنزجٌ

عؼض

جمجلى بنت زفجد بف مخمد القخطانً

للٌ نرنزجٌ

غؼض

ذلكد بنت أبراهجـ بف مخمد الخديثً

للٌ نرنزجٌ

ػؼض

دِؿ بنت شالد بف اخمد الشاُم

للٌ نرنزجٌ

ؼؼض

ربٍ بنت نود بف ـبدالرخمف المتجفب

للٌ نرنزجٌ

ؽؼض

ريـ بنت زلطاف بف ابراهجـ السوجؿ

للٌ نرنزجٌ

ؾؼض

زارق بنت طى بف نود الدكزرم

للٌ نرنزجٌ

صؽض

زمجٌ بنت مخمد بف شالد األشقى

للٌ نرنزجٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة اللغاتىوالترجمة
م

القدم

االدم

ضؽض

سفاع بنت بندر بف ابراهجـ الفتجبً

للٌ نرنزجٌ

طؽض

سود بنت زفد بف ـبدالرخمف الفكاد

للٌ نرنزجٌ

ظؽض

سجماء بنت اخمد بف مطر الفطجى

للٌ نرنزجٌ

عؽض

شجتى بنت زفد بف ـبدهللا الزامؿ

للٌ نرنزجٌ

غؽض

ـبجر بنت ماجد بف ـجاب الفكنً

للٌ نرنزجٌ

ػؽض

كادق بنت ـبدهللا بف زيد السفّف

للٌ نرنزجٌ

ؼؽض

كجداء بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الشكينق

للٌ نرنزجٌ

ؽؽض

مريـ بنت مخمد بف ابراهجـ اللهجلً

للٌ نرنزجٌ

ؾؽض

منٍ بنت هندم بف نايؼ الخربً

للٌ نرنزجٌ

صؾض

مؤنزٌ بنت مخمد بف ـبدالمخزف الفكيد

للٌ نرنزجٌ

ضؾض

مجفاد بنت نجشؿ بف هايؼ الفتجبً

للٌ نرنزجٌ

طؾض

ندل بنت مطلؽ بف نالد القخطانً

للٌ نرنزجٌ

ظؾض

نواؿ بنت ـلً بف كرماف الفمرم

للٌ نرنزجٌ

عؾض

نكؼ بنت ـبدهللا بف مخزف الكثجرم

للٌ نرنزجٌ

غؾض

هند بنت ـباس بف كالب الفشجمً

للٌ نرنزجٌ

ػؾض

هجهاء بنت مخمد بف أخمد اللامدم

للٌ نرنزجٌ

ؼؾض

كركد بنت ـبدالفزيز بف زلجماف الخزكف

للٌ نرنزجٌ

ؽؾض

كؿخٍ بنت ـلً بف ـبدهللا الهرهكد

للٌ نرنزجٌ
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كلية إدارة األعمال
خرجيات الفصل الصيفي للعام اجلامعي
5341/5341ه
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي  3416/3415هـىى─ ىكلوة ادارةىاألرمال
م

االدم

ض

منٍ بنت ـلً بف نرخاف مبركؾ

ط

لجنا مخمد اديب زفجد الخهار

القدم
المشرنجٌ اِزّمجٌ
التزكيؽ
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كلية إدارة األعمال
خرجيات الفصل األول للعام اجلامعي 5341/5341ه
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة إدارةىاألرمال ى
م

القدم

االدم

ض

ازماء بنت زلجماف بف ـبدهللا السقاكم

اِدارة

ط

أزهار بنت شالد بف ـبدالرخمف الشمجت

اِدارة

ظ

زكزف بنت ـبدالفزيز بف اخمد اللامدم

اِدارة

ع

نكؼ بنت ـبدالكريـ بف مخمد اللجّف

اِدارة

غ

الونكؼ بنت راسد بف سوجؿ القفكد

اِقتشاد الفاـ

ػ

أريح بنت شالد بف ناشر الذريجً

اِقتشاد الفاـ

ؼ

أسكاؽ بنت ناشر بف ـجد الجونً

اِقتشاد الفاـ

ؽ

دِؿ بنت خجاد بف ـبدهللا الفبد الكريـ

اِقتشاد الفاـ

ؾ

ريـ بنت زفد بف ـبدالرخمف اللكيمً

اِقتشاد الفاـ

صض

ناطمى بنت ـبدالمنفـ بف ـبدالفزيز الفبدالقادر

اِقتشاد الفاـ

ضض

لطجهٌ بنت ـبدهللا بف ـلً الدريس

اِقتشاد الفاـ

طض

لمجاء بنت ـبدالرخمف بف مخمد الخقبانً

اِقتشاد الفاـ

ظض

موا بنت زيد بف ـجب الواجرم

اِقتشاد الفاـ

عض

مجفاد بنت ـلً بف ـبدهللا المسابؾ السورم

اِقتشاد الفاـ

غض

نجّء بنت ـلً بف ـبدالفزيز بف زـجر

اِقتشاد الفاـ

ػض

ندل بنت مخمد بف زفد الفجمً

اِقتشاد الفاـ

ؼض

نكرق بنت ابراهجـ بف شالد اِبراهجـ

اِقتشاد الفاـ

ؽض

نكرق بنت ـلً بف خزف القخطانً

اِقتشاد الفاـ

ؾض

نكؼ بنت زلجماف بف ـبدالرخمف البلجود

اِقتشاد الفاـ

صط

نكؼ بنت ـبدالفزيز بف ناشر المجماج

اِقتشاد الفاـ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة إدارةىاألرمال ى
م

القدم

االدم

ضط

هديؿ بنت ـبدهللا بف هذاؿ الجامً

اِقتشاد الفاـ

طط

هجاء بنت زفد بف زامؿ الخكساف

اِقتشاد الفاـ

ظط

هجهاء بنت ـبد الرخمف بف زلجماف اللنجمً

اِقتشاد الفاـ

عط

كجداف بنت ـلً بف ـبدهللا الوزانً

اِقتشاد الفاـ

غط

الجكهرة بنت شالد بف ـبدالفزيز المرسد

التزكيؽ

ػط

الفنكد بنت مخمد بف براهجـ الهجشؿ

التزكيؽ

ؼط

أركل بنت نود بف ـابد الطكيرقً

التزكيؽ

ؽط

آِء بنت ذالد بف مخمد الشلجر

التزكيؽ

ؾط

آيٌ بنت جازـ بف مخمد الخربً

التزكيؽ

صظ

خشى بنت ذالد بف خمد الفنقرم

التزكيؽ

ضظ

ديمى بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الخكساف

التزكيؽ

طظ

رؤيا بنت ـبدهللا بف ـكدق السمرم

التزكيؽ

ظظ

ريـ بنت بزاـ بف هزاع الديخانً المطجرم

التزكيؽ

عظ

زارق بنت يكزؼ بف ـبدالمخزف الدذجؿ

التزكيؽ

غظ

زوٍ بنت زفجد بف خزف خلمٍ

التزكيؽ

ػظ

سجذٌ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الذؿجرم

التزكيؽ

ؼظ

ناطمى بنت شالد بف ابراهجـ الزلكلً

التزكيؽ

ؽظ

نلكق بنت مزاـد بف ـبدهللا بف زفجد

التزكيؽ

ؾظ

لمٍ بنت تركً بف مخمد الفقجؿ

التزكيؽ

صع

لجنا بنت مبارؾ بف منشكر الفكيسؽ

التزكيؽ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة إدارةىاألرمال ى
م

القدم

االدم

ضع

مّؾ بنت زلماف بف مخمد الزبت

التزكيؽ

طع

نكرق بنت منشكر بف ـبدالمخزف الخزف

التزكيؽ

ظع

نكؼ بنت خمد بف ـبدهللا ـجراف

التزكيؽ

عع

هاجر بنت زفجد بف مخمد القخطانً

التزكيؽ

غع

كُاـ بنت ـبدالرخمف بف اخمد بازكداف

التزكيؽ

ػع

اريح بنت ـلً بف راسد الخبجش

المالجٌ الفاـ

ؼع

الجكهرة بنت مخمد بف ـبدهللا الباهلً

المالجٌ الفاـ

ؽع

امؿ بنت شالد بف اخمد الذلجهى

المالجٌ الفاـ

ؾع

ايثار بنت نود بف ـلً الفمكر الدكزرم

المالجٌ الفاـ

صغ

أركل بنت مخمد بف ـلً الوكيرينً

المالجٌ الفاـ

ضغ

أمجاد بنت مخمد بف ـبدالرخمف الراسد

المالجٌ الفاـ

طغ

بساير بنت ـلً بف ـبدهللا الجديفً

المالجٌ الفاـ

ظغ

بجداء بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ البراهجـ

المالجٌ الفاـ

عغ

خشى بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزبجفً

المالجٌ الفاـ

غغ

خناف بنت زيدكف بف قازـ الزهجر

المالجٌ الفاـ

ػغ

خناف بنت مخمد بف ـبدالمخزف الزجؼ

المالجٌ الفاـ

ؼغ

ذلكد بنت سجاع بف مخمد الخديبً

المالجٌ الفاـ

ؽغ

دانى بنت مخمد بف ـبدهللا الشبً

المالجٌ الفاـ

ؾغ

رزاف بنت نود بف ذالد الهكزاف

المالجٌ الفاـ

صػ

ريـ بنت ذالد بف زفد الجابر

المالجٌ الفاـ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ كلوة إدارةىاألرمال ى
م

القدم

االدم

ضػ

زارا بنت ـبداِلى بف خزجف النذلٍ

المالجٌ الفاـ

طػ

زارق بنت اخمد بف زلجماف الفريهً

المالجٌ الفاـ

ظػ

زارق بنت مخمد بف ـبدالفزيز السوجب

المالجٌ الفاـ

عػ

زمر بنت ـبدهللا بف مهلد السريؼ

المالجٌ الفاـ

غػ

سذا بنت أنس بف ـبدالرخمف السلهاف

المالجٌ الفاـ

ػػ

سود بنت ـبدهللا بف نهجاف الطذجـ

المالجٌ الفاـ

ؼػ

سود بنت نايز بف ـجظى الثبجتً

المالجٌ الفاـ

ؽػ

ؿخٍ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الزيادم

المالجٌ الفاـ

ؾػ

كادق بنت زفجد بف مخمد الفابزً القخطانً

المالجٌ الفاـ

صؼ

كادق بنت ناشر بف ـبدالرخمف الدذجؿ

المالجٌ الفاـ

ضؼ

كجداء بنت زفجد بف ـبدهللا المزهر

المالجٌ الفاـ

طؼ

ناطمٌ بنت يخً بف ـثماف الزفجد

المالجٌ الفاـ

ظؼ

ناطمى زيف مخمد الزبجدم

المالجٌ الفاـ

عؼ

نجر بنت شالد بف مخمد المقرف

المالجٌ الفاـ

غؼ

لما بنت اخمد بف مخمد الخجدر

المالجٌ الفاـ

ػؼ

لمجاء بنت ـبدالكريـ بف ـبدالفزيز الزامؿ

المالجٌ الفاـ

ؼؼ

مزنٌ بنت ـبدهللا بف مخمد الشانق

المالجٌ الفاـ

ؽؼ

مساـؿ بنت منشكر بف ـبدهللا الزكيلـ

المالجٌ الفاـ

ؾؼ

مّؾ بنت ـبدالرخمف بف مزلط الربجفاف

المالجٌ الفاـ

صؽ

منٍ بنت ـلً بف زلجماف الذلجهً

المالجٌ الفاـ
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القدم

االدم

ضؽ

مكؿً بنت زيد بف ـبدهللا الفنقرم

المالجٌ الفاـ

طؽ

مً بنت زفد بف ـبدالرخمف اللخجداف

المالجٌ الفاـ

ظؽ

مً بنت ـبدهللا بف زفكد الفكيهً

المالجٌ الفاـ

عؽ

ندل بنت اخمد بف ـبدهللا قجزً

المالجٌ الفاـ

غؽ

ندل بنت ـلً بف ناشر الفجزٍ

المالجٌ الفاـ

ػؽ

نوٍ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الكتجد

المالجٌ الفاـ

ؼؽ

نوٍ بنت مخمد بف زفد الخشاف

المالجٌ الفاـ

ؽؽ

نكرة بنت ـبدالفزيز بف ـبدالفزيز السثرم

المالجٌ الفاـ

ؾؽ

نكرة بنت منجق بف شالد البّع

المالجٌ الفاـ

صؾ

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الرمجد

المالجٌ الفاـ

ضؾ

نكرق بنت مبارؾ بف زفد آؿ كمججاف

المالجٌ الفاـ

طؾ

نكرق بنت مطلؽ بف كازم الثبجتً الفتجبً

المالجٌ الفاـ

ظؾ

نكؼ بنت تركً بف خمكد الفماج

المالجٌ الفاـ

عؾ

نكؼ بنت شالد بف منشكر الجربكع

المالجٌ الفاـ

غؾ

نكؼ بنت ـجزٍ بف ابراهجـ السثرم

المالجٌ الفاـ

ػؾ

نكؼ بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

المالجٌ الفاـ

ؼؾ

نكؼ بنت مخمد بف ـلً الفقجؿ

المالجٌ الفاـ

ؽؾ

هنكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد الؿكيخً

المالجٌ الفاـ

ؾؾ

كجد بنت نجشؿ بف ـبدالفزيز البكاردم

المالجٌ الفاـ
المالجٌ الفاـ

صصض كجداف بنت زلجماف بف براهجـ الدبجاف
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القدم

االدم

المالجٌ الفاـ

ضصض كجداف بنت ـبدالفزيز بف زفد السثرم
طصض ابتواؿ بنت خمد بف ـبدهللا الراجد

المخازبٌ

ظصض ابرار بنت اخمد بف ابراهجـ الفقجلً

المخازبٌ

عصض اركل بنت مخمد بف ـبدالفزيز النفجـ

المخازبٌ

غصض اركل بنت مخمد بف ـبدهللا الخماد

المخازبٌ

ػصض انناف مخمد ـبدق قمخاف

المخازبٌ

ؼصض اِء بنت زفد بف مزهر آؿ كرـ القرنً

المخازبٌ

ؽصض البندرم بنت مبركؾ بف ـجؿى المالكً

المخازبٌ

ؾصض الجكهرة بنت زلجماف بف ـبدالرخمف البراهجـ

المخازبٌ

صضض الفنكد بنت ـبدالفزيز بف شالد الفبدالقادر

المخازبٌ

ضضض الفنكد بنت ـبدهللا بف زفد المسفبً

المخازبٌ

طضض الفنكد بنت نود بف ـبدالرخمف المبارؾ

المخازبٌ

ظضض الفنكد بنت منشكر بف ـبدالرخمف القهارم

المخازبٌ

عضض الفنكد بنت منشكر بف ـبدالفزيز بف نارس

المخازبٌ

غضض الفنكد بنت منشكر بف كانـ السجتاف

المخازبٌ

ػضض الونكؼ بنت خمد بف ـبدهللا الذريجً

المخازبٌ

ؼضض امجاد بنت نود بف ناشر الثنجاف

المخازبٌ

ؽضض امجاد بنت ماجد بف زفد الخمجدم

المخازبٌ

ؾضض امجاد بنت ناشر بف زفد الراجد الفنقرم

المخازبٌ

صطض امؿ بنت ابراهجـ بف زلجماف الخماد

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضطض ايّؼ بنت مخمد بف ثابت آؿ ـلجٌ

المخازبٌ

ططض ايماف بنت جبراف بف ـلً القخطانً

المخازبٌ

ظطض أبتزاـ بنت ـبدهللا بف ثامر البديرم المطجرم

المخازبٌ

عطض أمجاد بنت ابراهجـ بف دكاس الدكاس

المخازبٌ

غطض أمجاد بنت ابراهجـ بف هكيدم اؿ خزجف

المخازبٌ

ػطض أمؿ بنت إبراهجـ بف مخمد المزلـ

المخازبٌ

ؼطض أمؿ بنت ربجفاف بف ـبدالرخمف الربجفاف

المخازبٌ

ؽطض أنهاؿ بنت هّؿ بف ـلٍ الفشجمٍ

المخازبٌ

ؾطض أنكار بنت نداء بف مرنكع الخزنً الفنزم

المخازبٌ

صظض بدريى بنت خسار بف مزهر السمرانً

المخازبٌ

ضظض بساير بنت زلجماف بف ـبدالرخمف السمزاف

المخازبٌ

طظض بساير بنت منشكر بف نود الفبجد

المخازبٌ

ظظض بجاف بنت زفجد بف ركباف آؿ قنزع القرنً

المخازبٌ

عظض جكاهر بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الفمر

المخازبٌ

غظض جكاهر بنت ـبدهللا بف زفد الطمرق

المخازبٌ

ػظض جكد بنت طارؽ بف مزهر اللامدم

المخازبٌ

ؼظض جكهرق بنت خجدر بف ؿخكم الفنزم

المخازبٌ

ؽظض ذلكد بنت ابراهجـ بف مزلـ أؿ مزلـ

المخازبٌ

ؾظض ذلكد بنت ـجزٍ بف مخمد المالكً

المخازبٌ

صعض دـد بنت ـبدالمخزف بف مخمد بف دذجؿ

المخازبٌ
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ضعض دِؿ بنت ـادؿ بف ـبدالمخزف الفكدق

المخازبٌ

طعض رزاف بنت شالد بف مخمد الفكاد

المخازبٌ

ظعض ركد بنت ذالد بف ـقجؿ الفقجؿ

المخازبٌ

ععض ركد بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفبجد

المخازبٌ

غعض ركد بنت ـبداللطجؼ بف ـبدالفزيز الفبداللطجؼ

المخازبٌ

ػعض رهاف بنت نود بف ـبدهللا الخزجف

المخازبٌ

ؼعض ركابً بنت مخمد بف زفد البجز

المخازبٌ

ؽعض ركاف بنت خمد بف أخمد الهراج

المخازبٌ

ؾعض ريـ بنت ـبدالرخمف بف اخمد الجريكم

المخازبٌ

صغض ريـ بنت مخمد بف زفد الفجزٍ

المخازبٌ

ضغض زارق بنت اخمد بف ـبدهللا المديمجم

المخازبٌ

طغض زارق بنت ـبدالرخمف بف مخمد اللخجداف

المخازبٌ

ظغض زارق بنت ـلً بف ـبدالقادر الخامدم

المخازبٌ

عغض زخر بنت ـلً بف سجاع الفتجبً

المخازبٌ

غغض سود بنت مخمد بف مبارؾ اؿ سجاع

المخازبٌ

ػغض سود بنت مخمد بف هزاع الذنهرم

المخازبٌ

ؼغض سود بنت منشكر بف نود الدهجش

المخازبٌ

ؽغض ـبجر بنت خمكد بف ـبدالرخمف الخمكد

المخازبٌ

ؾغض ناتف بنت متفب بف شالد الفسجكم

المخازبٌ

صػض ناطمى بنت مخمد بف مخمد زيلق

المخازبٌ
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ضػض نلكق بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الزير

المخازبٌ

طػض نجركز بنت زفكد بف جرم المجزانً المطجرم

المخازبٌ

ظػض لججف بنت مخمد بف زفد الجؿفً

المخازبٌ

عػض لمٍ بنت نود بف ناشر الهوجد

المخازبٌ

غػض لمجاء بنت بدر بف نود الفزكر

المخازبٌ

ػػض مراـ بنت شالد بف ـلً مخمد زنبؿ

المخازبٌ

ؼػض مراـ بنت مخمد بف ناشر بف بديق

المخازبٌ

ؽػض مساـؿ بنت ـبدهللا بف مخمد الرمجد

المخازبٌ

ؾػض مساـؿ بنت مخمد ـبدهللا بف باكزير

المخازبٌ

صؼض مساـؿ بنت يكزؼ بف ـلً الشوجؿ

المخازبٌ

ضؼض منار بنت ـبدالفزيز بف نود الفبدالكاخد

المخازبٌ

طؼض مناهؿ بنت ـبد الرخمف بف خمد الجخجاء

المخازبٌ

ظؼض مناهؿ بنت نايؼ بف ـمر المقاطً الفتجبً

المخازبٌ

عؼض منٍ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المقرف

المخازبٌ

غؼض موا بنت ـبد الفزيز بف زلجماف النسكاف

المخازبٌ

ػؼض مكؿً بنت ـلً بف ـبدهللا الفنقرم

المخازبٌ

ؼؼض ندل بنت ـبدالفزيز بف راسد الدايؿ

المخازبٌ

ؽؼض ندل بنت ـبدالفزيز بف زالـ الركيس

المخازبٌ

ؾؼض نكاؿ بنت زلماف بف زفجد اؿ نبواف الفمرم

المخازبٌ

صؽض نكرة بنت ابراهجـ بف مخمد الفمر

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضؽض نكرة بنت نراج بف بجف الفتجبً

المخازبٌ

طؽض نكرق بنت زفد بف مخمد الفريهً

المخازبٌ

ظؽض نكرق بنت سالد بف ثامر الدـجانً الفتجبً

المخازبٌ

عؽض نكرق بنت ـبد هللا بف زفد الدكذً

المخازبٌ

غؽض نكرق بنت ـبدالخمجد بف ـبداللطجؼ النفجـ

المخازبٌ

ػؽض نكرق بنت مخمد بف زفد الزفجد

المخازبٌ

ؼؽض نكؼ بنت ذالد بف نود بف زفجد

المخازبٌ

ؽؽض نكؼ بنت ـبدالفزيز بف ـمر الهنتكخ

المخازبٌ

ؾؽض هدل بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف المطكع

المخازبٌ

صؾض هجاء بنت ـبدهللا بف زلجماف الفربجد

المخازبٌ

ضؾض هجاء بنت ناشر بف ـبد الفزيز الربجفاف

المخازبٌ

طؾض كداد بنت ـبدهللا بف ـبدالرزاؽ نرخاف

المخازبٌ

ظؾض كـد بنت نود بف ناشر الزجؼ

المخازبٌ

عؾض جكاهر بنت مزهر بف ناشر القخطانً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

غؾض ديمى بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز بف ـبداف

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ػؾض رسا بنت نود بف شالد الرشجص

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؼؾض ركاف بنت خمد بف ـبد الفزيز الزير

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؽؾض ـبجر بنت جابر بف خجاب الدكزرم

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؾؾض ـبجر بنت ـبدالوادم بف مذلد الفتجبً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

صصط مريـ بنت شالد بف مطلؽ اللربً

المشرنجٌ اِزّمجٌ
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القدم

االدم

ضصط هديؿ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا المرسد

المشرنجٌ اِزّمجٌ

طصط ازماء بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الرمجد

إدارة المكارد البسريٌ

ظصط اسكاؽ بنت نود بف هندم اللجـ اللامدم

إدارة المكارد البسريٌ

عصط البندرم بنت زلطاف بف زفد السوجكيف

إدارة المكارد البسريٌ

غصط الونكؼ بنت ذالد بف راسد الوايؼ

إدارة المكارد البسريٌ

ػصط أبرار بنت ـبدالرخمف بف خمد الخركاف

إدارة المكارد البسريٌ

ؼصط أنكار بنت زند بف ـبجد الفنزم

إدارة المكارد البسريٌ

ؽصط توانً بنت ـطاهللا بف ـبدهللا المطجرم

إدارة المكارد البسريٌ

ؾصط جنٍ بنت ـبدالخكجـ بف مزاـد بف ـهتاف

إدارة المكارد البسريٌ

صضط خشى بنت خمد بف ـبد الرخمف الهكزاف

إدارة المكارد البسريٌ

ضضط خشى بنت نود بف ـبدهللا الطمرق

إدارة المكارد البسريٌ

طضط ركاف بنت ـبدالفزيز بف ناشر الزند

إدارة المكارد البسريٌ

ظضط رؤل بنت نايؼ بف خمكد الفتجبً

إدارة المكارد البسريٌ

عضط ريا بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفزكر

إدارة المكارد البسريٌ

غضط زارق بنت شالد بف زلجماف الجازر

إدارة المكارد البسريٌ

ػضط زارق بنت مخمد بف ـبدهللا السفّف

إدارة المكارد البسريٌ

ؼضط سود بنت ـجزٍ بف ابراهجـ الذلجهى

إدارة المكارد البسريٌ

ؽضط سكؽ بنت ـجزٍ بف ابراهجـ الذلجهى

إدارة المكارد البسريٌ

ؾضط ـبجر بنت زفكد بف سفجؿ النهجفً الفتجبً

إدارة المكارد البسريٌ

صطط ـوكد بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفنقرم

إدارة المكارد البسريٌ
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القدم

االدم

ضطط ـوكد بنت ذالد بف ـبدهللا المنجق

إدارة المكارد البسريٌ

ططط لجلٍ بنت أخمد بف يخً بسجرم

إدارة المكارد البسريٌ

ظطط مراـ بنت مخمد بف ناشر بف هكيسؿ

إدارة المكارد البسريٌ

عطط منجرة بنت زفد بف ـبدهللا السجخى

إدارة المكارد البسريٌ

غطط منجرق بنت طارؽ بف شالد الريس

إدارة المكارد البسريٌ

ػطط منجرق بنت ـبدالفزيز بف زلجماف الداكد

إدارة المكارد البسريٌ

ؼطط موا بنت زفكد بف ـبدهللا الرسكد

إدارة المكارد البسريٌ

ؽطط مً بنت نود بف ـبد هللا الجنكبً

إدارة المكارد البسريٌ

ؾطط نوٍ بنت ـبدالفزيز بف ناشر الراجخً

إدارة المكارد البسريٌ

صظط نوٍ بنت هساـ بف ـبد الفزيز اؿ السجر

إدارة المكارد البسريٌ

ضظط نكرق بنت راسد بف مخمد المسارم

إدارة المكارد البسريٌ

طظط نكرق بنت شالد بف زيد الزياد الذالدم

إدارة المكارد البسريٌ

ظظط نكرق بنت ـمر بف خمد بف زفجداف

إدارة المكارد البسريٌ

عظط نكؼ بنت اخمد بف شالد الهريد

إدارة المكارد البسريٌ

غظط يارا بنت شالد بف مخمد الشلجر

إدارة المكارد البسريٌ

ػظط ابرار بنت اخمد بف ـبدهللا خمد الباتلً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼظط ابرار بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الفتجؽ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽظط اِء بنت اخمد بف مرسد خمجد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾظط الفزكؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الزبجفً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صعط الونكؼ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الثاقب

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ضعط أركل بنت مخمد بف نذرالديف الواجرم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طعط أريح بنت شالد بف مخمد الريس

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظعط أريح بنت مخمد بف ـبدهللا الكّبً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ععط أسكاؽ بنت ناشر بف ابراهجـ الفمر

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غعط أمجاد بنت ماجد بف راؿً الراؿً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػعط بساير بنت مخمد بف إبراهجـ الخجً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼعط توانً بنت سفجؿ بف دذجؿ الفؿجلى المطجرم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽعط جمانى بنت ابراهجـ بف مبارؾ الدججف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾعط جكاهر بنت زفد بف مخمد اللكيمً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صغط خناف بنت زلجماف بف مخمد الزفجد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضغط ذكلى بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزكيلـ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طغط ذكلى بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز الهارس

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظغط ذكلى بنت ناشر بف شالد ـلً الذلجهى

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عغط ريـ بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف النسار

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غغط ريـ بنت راُد بف ـبد الفزيز الرسجد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػغط زارة ـبدهللا يخً الكبزً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼغط زارق بنت جمفى بف نرخاف الفنزم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽغط زديـ طارؽ ـلً باـكيف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾغط ـبجر مودم شالد كالب

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صػط ـبجر بنت ذالد بف ـبد هللا التمجمً

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ضػط ـبجر بنت نود بف مخمد الراسد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طػط ـبجر بنت مخمد بف ـلً اؿ نرخى اللامدم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظػط ـود بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفبدالكريـ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عػط كجدا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفلجاف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غػط ناطمى بنت راسد بف زفد الؿهجاف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػػط ِرا بنت زفجد بف شالد بابكر

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼػط لمٍ بنت زفكد بف ـبجد الزبجفً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽػط لمٍ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الكهجبً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾػط لمجاء بنت زفكد بف زالـ الخمجد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؼط لمجس بنت ـبدهللا بف ـلً القكيهؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضؼط لمجس بنت مخمد بف ـبد هللا المقبؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؼط مزنى بنت نود بف ـبد هللا الذرجً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؼط مساـؿ بنت اخمد بف زفكد ابكذلجؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؼط مساـؿ بنت منشكر بف مخمد المزند

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؼط منجرق بنت زفكد بف خزجف الذثّف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؼط مجراؿ بنت زفد بف ـبدهللا الماجد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؼط نجد بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الفجزٍ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؼط نجكد بنت شالد بف ابراهجـ المنديؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؼط نجكد بنت نّح بف ناشر آؿ ذذاـ السورانً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؽط ندا بنت زارم بف هاسـ المالكً

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ضؽط نكرق بنت زراج بف مشطهٍ زقزكؽ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؽط نكرق بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفثماف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؽط نكؼ بنت مخمد بف ناشر الجمفاف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؽط هاجر بنت شّح بف ـبدهللا الزيد

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؽط هديؿ هاُؿ هزاع الخمادم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؽط هجاء بنت بدر بف ناشر البدر

نظـ المفلكمات اِداريٌ

224

كلية إدارة األعمال
ادلتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام اجلامعي
5341/5341ه
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القدم

االدم

ض

اِء بنت ـلً بف ابراهجـ الربجفاف

اِدارة

ط

الجكهرة بنت مخمد بف جازر اؿ جازر

اِدارة

ظ

أمجرة بنت خمكد بف ـبدالرخمف الفتجبً

اِدارة

ع

كادق بنت ـكؿى بف خزف الزهرانً

اِدارة

غ

لمجاء بنت زفكد بف سانً القخطانً

اِدارة

ػ

مراـ بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف الزير

اِدارة

ؼ

مساـؿ بنت شالد بف خمكد الدذجؿ

اِدارة

ؽ

موا بنت نرج بف رسداف المطجرم

اِدارة

ؾ

كجداف بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ المطركدم

اِدارة

صض

زارق بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الفتجؽ

ضض

اثجر بنت منجؼ بف زالـ القخطانً

اِقتشاد الفاـ

طض

اركل بنت ـبد هللا بف مناخً القخطانً

اِقتشاد الفاـ

ظض

ازواـ بنت خزف بف ـبدهللا المنوالً

اِقتشاد الفاـ

عض

امؿ بنت تراخجب بف بجاد الزبجفً

اِقتشاد الفاـ

غض

إبتزاـ بنت خزجف بف شالد الخارثً

اِقتشاد الفاـ

ػض

أزماء بنت خزف بف رماف الفنزم

اِقتشاد الفاـ

ؼض

أمؿ بنت نبجؿ بف مخمد خكجـ بذش

اِقتشاد الفاـ

ؽض

رقجٌ بنت مبارؾ بف زالـ بف زكبق

اِقتشاد الفاـ

ؾض

زارق بنت نود بف خمدم الزخالً

اِقتشاد الفاـ

صط

زارق بنت مخمد بف ـبدالرخمف الفجار

اِقتشاد الفاـ

اِزتثمار
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القدم

االدم

ضط

زامجى بنت زالـ بف زلجـ المخمدم

اِقتشاد الفاـ

طط

سود بنت مخمد بف نود الفرينً

اِقتشاد الفاـ

ظط

ـندلجب بنت نود بف ـلً الهكزاف

اِقتشاد الفاـ

عط

كادق بنت ـبدالفزيز بف زفكد الهالد

اِقتشاد الفاـ

غط

نرح بنت ـبد الكريـ بف مخمد الفمراف

اِقتشاد الفاـ

ػط

نٍء بنت ماجد بف يكزؼ الراسد

اِقتشاد الفاـ

ؼط

لمٍ بنت ـبدالرؤؼ بف ـبدالرخمف السنجبر

اِقتشاد الفاـ

ؽط

مّؾ بنت مخزف بف زفد بف هزاع

اِقتشاد الفاـ

ؾط

منٍ بنت مخماس بف ـماش القخطانً

اِقتشاد الفاـ

صظ

منٍ بنت ناشر بف زركر مخمد

اِقتشاد الفاـ

ضظ

نكرق بنت ابراهجـ بف مخمد الفرينً

اِقتشاد الفاـ

طظ

نكرق بنت زفكد بف ـبدالرخمف الخاتـ

اِقتشاد الفاـ

ظظ

نكرق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الشقجى

اِقتشاد الفاـ

عظ

نكرق بنت ـبدهللا بف شالد بف ذلجؼ

اِقتشاد الفاـ

غظ

هنادم بنت نود بف ـبدالفزيز بف ساماف

اِقتشاد الفاـ

ػظ

ابتواؿ بنت مخمد بف زفجد اللامدم

التزكيؽ

ؼظ

بزمى بنت شالد بف زكجت الزكجت

التزكيؽ

ؽظ

بزمى بنت ـبد الفزيز بف ابراهجـ الدمجذً

التزكيؽ

ؾظ

ذلكد بنت ـلً بف زلجماف الفزاـ

التزكيؽ

صع

زارة بنت ـبدالفزيز بف ثنجاف الثنجاف

التزكيؽ
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القدم

االدم

ضع

زارق بنت ابراهجـ بف مونا المونا

التزكيؽ

طع

ـبجر بنت نود بف ـبدهللا الزمارم

التزكيؽ

ظع

مراـ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الخمدانً

التزكيؽ

عع

مساـؿ بنت ـبدالمخزف بف ـبدالرخمف المقجرف

التزكيؽ

غع

مجواؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف بف طجاش

التزكيؽ

ػع

مّؾ بنت بندر بف نايؼ الجبلً

التزكيؽ

ؼع

نوٍ بنت خزف بف يخجٍ ـّمً

التزكيؽ

ؽع

نكرق بنت خمد بف ـبدهللا البكر

التزكيؽ

ؾع

الجكهرة بنت ـبدهللا بف مبارؾ الدكزرم

المالجٌ الفاـ

صغ

الجكهرق بنت ـبدالرخمف بف ابرهجـ الزمارم

المالجٌ الفاـ

ضغ

الفنكد بنت زلطاف بف زلجماف الجرد

المالجٌ الفاـ

طغ

الفنكد بنت نود بف شالد الناشر

المالجٌ الفاـ

ظغ

الفنكد بنت ناشر بف تريخجب القخطانً

المالجٌ الفاـ

عغ

الفنكد بنت ناشر بف سانً البقمً

المالجٌ الفاـ

غغ

امؿ بنت ذالد بف ـبدهللا الذؿجر

المالجٌ الفاـ

ػغ

ركاف بنت مخمد بف زفد المونا

المالجٌ الفاـ

ؼغ

ريـ بنت مكزٍ بف ـبدهللا المكزٍ

المالجٌ الفاـ

ؽغ

زارق بنت ـجزٍ بف ـكدق السريكنً

المالجٌ الفاـ

ؾغ

زمجى بنت ذالد بف ـبدهللا الخزف

المالجٌ الفاـ

صػ

سود بنت ـبد هللا بف ـطجى ابك خمكد

المالجٌ الفاـ
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االدم

ضػ

شبا بنت خمزق بف شالد كنجـ

المالجٌ الفاـ

طػ

ـبجر بنت جماؿ بف ـمر باكخجؿ

المالجٌ الفاـ

ظػ

ـبجر بنت ابراهجـ بف زلجماف الفرينً

المالجٌ الفاـ

عػ

كجداء بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا بف قفكد

المالجٌ الفاـ

غػ

نً بنت ـبدالزّـ بف زالـ المسارم

المالجٌ الفاـ

ػػ

مساـؿ بنت ـبدالفزيز بف ذلؼ الراسد

المالجٌ الفاـ

ؼػ

مساـؿ بنت ناشر بف ـبدالفزيز الشالد

المالجٌ الفاـ

ؽػ

نزجبٌ بنت ـثماف بف اخمد الفمكدم

المالجٌ الفاـ

ؾػ

نكرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الجربكع

المالجٌ الفاـ

صؼ

نكؼ بنت مخمد بف زفد المقرم

المالجٌ الفاـ

ضؼ

هند بنت ـبدالخمجد بف زفد الزفكدم

المالجٌ الفاـ

طؼ

ابتزاـ بنت اخمد بف مخمد الفمكدم

المخازبٌ

ظؼ

ابرار بنت ـبدالفزيز بف ـلً الذالد

المخازبٌ

عؼ

اركل بنت ابراهجـ بف مخمد الوزانً

المخازبٌ

غؼ

اركل بنت ذلجؿ بف ابراهجـ الخزجف

المخازبٌ

ػؼ

اريح بنت ـبدالفزيز بف مخمد البزاـ

المخازبٌ

ؼؼ

اريح بنت نود بف زالـ باجابر

المخازبٌ

ؽؼ

اسكاؽ بنت شالد بف جمفاف السورم

المخازبٌ

ؾؼ

انراح بنت ابراهجـ بف زلجماف السبرمً

المخازبٌ

صؽ

انراح بنت مطرؼ بف مخمد الفجمً

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضؽ

الواـ بنت اخمد بف مخمد شالد السورم

المخازبٌ

طؽ

امجاد بنت زيد بف ـبدالفزيز اؿ دهاـ

المخازبٌ

ظؽ

امؿ بنت نايد بف مسخف الفتجبً

المخازبٌ

عؽ

ايماف بنت اخمد بف ابراهجـ ـزجرم

المخازبٌ

غؽ

أمّؾ بنت نايؼ بف متفب الجبريف

المخازبٌ

ػؽ

أنهاؿ بنت نالد بف هلجؿ المؿجانً

المخازبٌ

ؼؽ

آِء بنت زفجد بف مخمد كدزى

المخازبٌ

ؽؽ

بزمى بنت زفكد بف زفد القريسً

المخازبٌ

ؾؽ

جكاهر بنت مسفؿ بف ابراهجـ المزفد

المخازبٌ

صؾ

دالجا بنت نجشؿ بف زفد هللا الجابرم

المخازبٌ

ضؾ

دانى بنت ذالد بف ـبدالفزيز بف خاؿر

المخازبٌ

طؾ

دِؿ بنت اخمد بف رمؿاف السمرم

المخازبٌ

ظؾ

ركاف بنت نود بف ـبدالفزيز الفثجمجف

المخازبٌ

عؾ

ركاف بنت نسأت بف ـبدالخهجظ مخركس

المخازبٌ

غؾ

ركاف بنت يخجٍ بف مخمد مزرخً

المخازبٌ

ػؾ

ريـ بنت ـلً بف مخمد الزخجبانً

المخازبٌ

ؼؾ

زارق بنت زلجماف بف ـبدالرخمف الرمجد

المخازبٌ

ؽؾ

زارق بنت شاُؿ بف الخمجدم الخربً

المخازبٌ

ؾؾ

زارق بنت ـبدهللا بف سايق الخقجؿ

المخازبٌ

صصض زارق بنت نود بف ـبدهللا المزجند

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضصض زمجى بنت ـبدالفزيز بف جرداف الجرداف

المخازبٌ

طصض شهاء بنت اخمد بف ـمر باخسكاف

المخازبٌ

ظصض ـاُسى بنت رسجد بف النكرم البكر

المخازبٌ

عصض ـزكؼ بنت مؿجؼ بف دذجؿ هللا الطلخً

المخازبٌ

غصض كادق بنت شالد بف زلجماف الزجؼ

المخازبٌ

ػصض كدير بنت مخمد بف ـبدهللا ـلً القخطانً

المخازبٌ

ؼصض كجداء بنت شالد بف دكاس الدكاس

المخازبٌ

ؽصض ناطمٌ بنت ـبد الكاخد بف منشكر ـبد الداُـ

المخازبٌ

ؾصض نً بنت نود بف زفد بف جبواف

المخازبٌ

صضض لمجاء بنت ـبدهللا بف ناشر الدـجدع

المخازبٌ

ضضض مراـ بنت طّؿ بف اخمد الخربً

المخازبٌ

طضض مراـ بنت ـلً بف مخمد المالكً

المخازبٌ

ظضض مريـ بنت كادل بف رجاء الفنزم

المخازبٌ

عضض منجرة بنت نكاز بف نود ابكنجاف

المخازبٌ

غضض منجرق بنت ـبد هللا بف ناشر آؿ زالـ

المخازبٌ

ػضض نجكد بنت اخمد بف زفجد بايخٍ

المخازبٌ

ؼضض نجكد بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفكاد

المخازبٌ

ؽضض ندل بنت ـامر بف مخمد الدلججاف

المخازبٌ

ؾضض نوٍ بنت اخمد بف يازجف الدبفً

المخازبٌ

صطض نوٍ بنت ابراهجـ بف زفد البدنٌ

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضطض نكرق بنت زفد بف خمد بف ـتجؽ

المخازبٌ

ططض نكرق بنت ـبدالرخمف بف براهجـ الزماـجؿ

المخازبٌ

ظطض نكرق بنت ـثماف بف ـبدهللا الخشجنً

المخازبٌ

عطض نكرق بنت مخمد بف شالد القرـاكم

المخازبٌ

غطض نكرق بنت مخمد بف ـبدهللا التمجمً

المخازبٌ

ػطض هاجر بنت شالد بف مطلب النهجزى

المخازبٌ

ؼطض هّ بنت ناشر بف ـلً الذرجً

المخازبٌ

ؽطض هنادم بنت مخمد بف ـبدالمخزف الفتجبً

المخازبٌ

ؾطض هجاء بنت راسد بف زفد القخطانً

المخازبٌ

صظض هجهاء بنت جمفاف بف ـمر بانفجـ

المخازبٌ

ضظض هجلى بنت مخمد بف داككد األشقى

المخازبٌ

طظض كجداف بنت ـلً بف شالد الزلجماف

المخازبٌ

ظظض ابرار بنت خبجب بف مقبكؿ النذلً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

عظض ايماف بنت مخمد بف زيد الوّؿ

المشرنجٌ اِزّمجٌ

غظض أزجؿ بنت شالد بف ـبدالرخمف الساُق

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ػظض ذلكد بنت ناشر بف نانؿ الخارثً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؼظض رامجى بنت مهرح بف ـبدهللا المالكً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؽظض ربٍ بنت ـثماف بف ـلً الملخـ

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؾظض ركاف بنت مخمد بف نادم الركيلً

المشرنجٌ اِزّمجٌ

صعض زارق بنت ـبدالمخزف بف ـبدهللا الزلجماف

المشرنجٌ اِزّمجٌ
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القدم

االدم

ضعض كجداء بنت ابراهجـ بف خمد الملامس

المشرنجٌ اِزّمجٌ

طعض لمٍ بنت مخمد بف شالد الفبكدم

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ظعض مجمكنٌ بنت ناشر بف مخمد الزجارم

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ععض مجمكنى بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف البريدم

المشرنجٌ اِزّمجٌ

غعض نكؼ بنت ـايض بف ـكاض الخربٍ

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ػعض نكؼ بنت مخمد بف ابراهجـ الزجارل

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؼعض هذِ بنت مبارؾ بف مسبب السورم

المشرنجٌ اِزّمجٌ

ؽعض اركل بنت مطلؽ بف نوار المطجرم

إدارة المكارد البسريٌ

ؾعض ازماء بنت ـلً بف زفد الزكيرم

إدارة المكارد البسريٌ

صغض اسكاؽ بنت شالد بف هزاع المذلهً

إدارة المكارد البسريٌ

ضغض جكاهر بنت مخمد بف نجشؿ الزكماف

إدارة المكارد البسريٌ

طغض دانجا بنت طّؿ بف مخمد السفباف

إدارة المكارد البسريٌ

ظغض رزاف بنت ـبدالمججد بف مخمد الفمرم

إدارة المكارد البسريٌ

عغض رنا بنت نجشؿ بف ـاُض القخطانً

إدارة المكارد البسريٌ

غغض ركاف بنت ناشر بف ـبدهللا الزبجفً

إدارة المكارد البسريٌ

ػغض طكبٍ بنت شالد بف ـلً الفايد

إدارة المكارد البسريٌ

ؼغض ـكاطؼ بنت خزف بف خزجف مجرسً

إدارة المكارد البسريٌ

ؽغض ناطمى بنت هاسـ بف خزف الزجد

إدارة المكارد البسريٌ

ؾغض نتكف بنت نود بف زلجماف الطذجـ

إدارة المكارد البسريٌ

صػض نداء بنت نود بف اخمد بف زناف

إدارة المكارد البسريٌ
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القدم

االدم

ضػض نرح بنت اخمد بف خمد الهرخاف

إدارة المكارد البسريٌ

طػض لمجس بنت ناشر بف نود الفقجؿ

إدارة المكارد البسريٌ

ظػض ماريى بنت ـلً بف ـبدهللا الخاج

إدارة المكارد البسريٌ

عػض مراـ بنت سايق بف ـلً السايق

إدارة المكارد البسريٌ

غػض مزار بنت مخمد بف زفجد مزجدم

إدارة المكارد البسريٌ

ػػض مّؾ بنت خمد بف ـجد القخطانً

إدارة المكارد البسريٌ

ؼػض مّؾ بنت شالد بف رمجد الرمجد

إدارة المكارد البسريٌ

ؽػض ندل بنت زفد بف ـبدالفزيز الخكجر

إدارة المكارد البسريٌ

ؾػض نكرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز اللريرم

إدارة المكارد البسريٌ

صؼض هديؿ بنت خانظ بف اخمد زكرم

إدارة المكارد البسريٌ

ضؼض هديؿ بنت طارؽ بف ـبدالرخمف بف ريس

إدارة المكارد البسريٌ

طؼض كجداف بنت مخمد بف ـبدهللا الزلجـ

إدارة المكارد البسريٌ

ظؼض ابرار بنت زالـ بف ـمر باكزير

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؼض اثجر بنت اخمد بف ـبدهللا مرؿاح

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؼض ازجؿ بنت مخمد بف خمد الفقجلً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؼض الجكهرة بنت خمد بف زلجماف التكيجرم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؼض امانً بنت ـبدالرخمف بف كرماف باكرماف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؼض أثجر بنت نكاز بف ـبد المخزف بف ؿباح

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؼض بسرل بنت شالد بف ـكض باذريبى

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؽض جكاهر بنت سباب بف نجشؿ الزبجفً

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ضؽض ذديجٌ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الكندم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؽض ريـ بنت شالد بف مخمد الفكض

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؽض ريمٍ بنت ـلً بف زلجـ المخمادم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؽض زارة بنت زمجر بف ـلً الشديؽ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؽض زارق بنت مخمد بف ـبدالرخمف الموناء

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؽض زكزف بنت ـبدق بف ـلً ثابت

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؽض ـالجٌ بنت خزف بف خمكد الكّس

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؽض كادة بنت منشكر بف ـبدالفزيز الكنوؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؽض كدير بنت نود بف ـبدهللا الزمامً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صؾض لقاء بنت نفجـ بف كامؿ سبجر

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ضؾض لمجاء بنت مخمد بف زفد بف نامس

نظـ المفلكمات اِداريٌ

طؾض لكلكة بنت ـبدهللا بف ـلً الجهالً

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ظؾض مريـ بنت زفجد بف ـبدهللا بايكنس

نظـ المفلكمات اِداريٌ

عؾض مناؿ بنت ـلكم بف شالد البفط

نظـ المفلكمات اِداريٌ

غؾض مناؿ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزكيلـ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ػؾض ندل بنت اءياد بف ـبدالمخزف الفقجؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؼؾض نوٍ بنت ـبداللطجؼ بف ـبدهللا بف ـقجؿ

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؽؾض نكرق بنت خمد بف مخمد الزفداف

نظـ المفلكمات اِداريٌ

ؾؾض نكؼ بنت اخمد بف ـبدالرخمف السمجمرم

نظـ المفلكمات اِداريٌ

صصط نكؼ بنت مخمد بف مرزكؽ الخبابً

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ضصط هجاـ بنت ـبدهللا بف زالـ بف ماؿً

نظـ المفلكمات اِداريٌ
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القدم

االدم

ض

اركل بنت ناشر بف ـبد هللا المزيفؿ

ـقجدة

ط

لطجهى بنت زفكد بف بادم القخطانً

ـقجدة

ظ

مكرـ بنت منذر بف مخمد الهار

ـقجدة

ع

هناء بنت مخمد بف ـلً الشبجخً

ـقجدة

غ

ابراء بنت ذالد بف ـبدهللا الرمجخً

نقى كأشكلى

ػ

انناف بنت خمد بف شالد القرـاكم

نقى كأشكلى

ؼ

اكراـ بنت خزف بف مخمد الفرجانً

نقى كأشكلى

ؽ

أمجاد بنت ـبدالرخمف بف شالد الجبجلً

نقى كأشكلى

ؾ

أمؿ بنت شالد بف ـبدهللا آؿ ازماـجؿ

نقى كأشكلى

صض

ايماف بنت ؿجؼ هللا بف ـكض الزايدم

نقى كأشكلى

ضض

توانً بنت مناكر بف ـاُض المطجرم

نقى كأشكلى

طض

رباب بنت ـلً بف مخزف الخازمً

نقى كأشكلى

ظض

ـبجر بنت مخمد بف خزف الجريبى

نقى كأشكلى

عض

كادق بنت ناشر بف ـبد الرخمف الناشر

نقى كأشكلى

غض

لمٍ بنت ابراهجـ بف خمد المقرف

نقى كأشكلى

ػض

لمجاء بنت الشجهً بف ـبدهللا الفجمً

نقى كأشكلى

ؼض

لكلكة بنت شالد بف ـبدالكريـ الخمجد

نقى كأشكلى

ؽض

موا بنت ابراهجـ بف مخمد بف دهاـ

نقى كأشكلى

ؾض

نسمجى بنت مبارؾ بف ابراهجـ الزبجفً

نقى كأشكلى

صط

هديؿ بنت زفد بف ابراهجـ الذالدم

نقى كأشكلى
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القدم

االدم

ضط

هجاـ بنت زفد بف ـبدالفزيز المنشكر

نقى كأشكلى

طط

ابتزاـ بنت ـبدالمخزف بف زيد المكزٍ

تهزجر كخديث

ظط

الواـ بنت مبارؾ بف راسد الجربكع

تهزجر كخديث

عط

اماف بنت مفتكؽ بف زاـد الثبجتً

تهزجر كخديث

غط

ركد بنت منشكر بف مخمد الثارم

تهزجر كخديث

ػط

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مزهر القرنً

تهزجر كخديث

ؼط

زكزف بنت يخٍ بف ساكر السورم

تهزجر كخديث

ؽط

ناطمى بنت ـلً بف ـبدهللا الخزجف

تهزجر كخديث

ؾط

لكلكق بنت مخمد بف ـثماف الفبجد

تهزجر كخديث

صظ

منجرق بنت ناشر بف ـبد الفزيز الفامر

تهزجر كخديث

ضظ

نكرق بنت زفكد بف ـبدهللا آؿ تكيـ

تهزجر كخديث

طظ

نكرق بنت ـجد بف زفكد الركيس

تهزجر كخديث

ظظ

هديؿ بنت زلماف بف زفد الخمجد

تهزجر كخديث

عظ

هجاء بنت شالد بف مخمد السفجهً

تهزجر كخديث

غظ

ابرار بنت ثامر بف شالد المالكً

أذشاًُ نهزً

ػظ

اركل بنت ابراهجـ بف شالد الجوجماف

أذشاًُ نهزً

ؼظ

اركل بنت زفد بف منشكر قكت

أذشاًُ نهزً

ؽظ

أريح بنت زفجد بف مخمد الفمكدم

أذشاًُ نهزً

ؾظ

ازراء بنت شالد بف اخمد اللامدم

أذشاًُ نهزً

صع

ازماء بنت طارؽ بف مخمد الثكينً

أذشاًُ نهزً
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القدم

االدم

ضع

ازماء بنت ـزاؼ بف مخمد السورم

أذشاًُ نهزً

طع

ازماء بنت نجشؿ بف ذـار الخربً

أذشاًُ نهزً

ظع

اسكاؽ بنت مخمد بف ـلً شماف

أذشاًُ نهزً

عع

اِء بنت ـبداللطجؼ بف زفجد الفمكدم

أذشاًُ نهزً

غع

الفنكد بنت ـبدالفزيز بف ـبدالكريـ البكر

أذشاًُ نهزً

ػع

الفنكد بنت ـبداللطجؼ بف ابراهجـ الرماح

أذشاًُ نهزً

ؼع

الفنكد بنت مخمد بف خمد الفمانً

أذشاًُ نهزً

ؽع

آماؿ بنت ـلً بف ذالد الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ؾع

آمنى بنت راسد بف مرسد الخربً

أذشاًُ نهزً

صغ

امانً بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الرانفً

أذشاًُ نهزً

ضغ

امانً بنت ناشر بف مطر الفنزم

أذشاًُ نهزً

طغ

انهاؿ بنت ـبدالمخزف بف منشكر المنشكر

أذشاًُ نهزً

ظغ

توانً بنت ـبدهللا بف ذلؼ الراسد

أذشاًُ نهزً

عغ

ثمراء بنت زفجد بف ـبدهللا اِخمرم

أذشاًُ نهزً

غغ

جكاهر بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الرمجد

أذشاًُ نهزً

ػغ

خكريى بنت ـمر بف مبارؾ الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ؼغ

دالجى بنت ـبدق بف اخمد ذرمً

أذشاًُ نهزً

ؽغ

دانى بنت ذالد بف اخمد الخزف

أذشاًُ نهزً

ؾغ

دِؿ بنت مخمد بف ـمار القرنً

أذشاًُ نهزً

صػ

ركد بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الزالـ

أذشاًُ نهزً
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ضػ

رنا بنت مخمد بف زفد الفبجد

أذشاًُ نهزً

طػ

ريـ بنت زفد بف ـبدهللا القخطانً

أذشاًُ نهزً

ظػ

ريـ بنت مخمد بف دذجؿ الفنزم

أذشاًُ نهزً

عػ

ريواـ بنت مخمد بف نود الدكزرم

أذشاًُ نهزً

غػ

زينب قاُد مخمد جمجؿ

أذشاًُ نهزً

ػػ

زارق بنت ـبدالفزيز بف زالـ الوزاع

أذشاًُ نهزً

ؼػ

زارق بنت ـبدالمججد بف زالـ ـبدهللا

أذشاًُ نهزً

ؽػ

زديـ بنت نود بف ـبدالرخمف الدركيش

أذشاًُ نهزً

ؾػ

زمجى بنت ـبدالرخمف بف زفد الداكد

أذشاًُ نهزً

صؼ

زمجى بنت ـقجؿ بف اخمد الفزاؼ

أذشاًُ نهزً

ضؼ

زمجى بنت ناشر بف زفد اؿ زلجماف

أذشاًُ نهزً

طؼ

سذل بنت ازخاؽ بف ابراهجـ الفرينً

أذشاًُ نهزً

ظؼ

سود بنت خامد بف ـبدالفزيز الخماد

أذشاًُ نهزً

عؼ

سود بنت زفد بف ـبدهللا الفريهً

أذشاًُ نهزً

غؼ

سود بنت زفد بف ـلً السورانً

أذشاًُ نهزً

ػؼ

سود بنت ـبدالرخمف بف زفد الفجد

أذشاًُ نهزً

ؼؼ

شجتى بنت خزجف بف جكيفد الدامر

أذشاًُ نهزً

ؽؼ

شجتى بنت خمد بف مخمد آؿ جبريف

أذشاًُ نهزً

ؾؼ

ـبجر بنت خمد بف ـبدالرخمف الفقجؿ

أذشاًُ نهزً

صؽ

ـوكد بنت ذالد بف ـبدالفالً الفجمً

أذشاًُ نهزً

241

خروجات الفصل األول للعام الجامعيى3417/3416ى هـىى─ كلوة التربوة ى
م

القدم

االدم

ضؽ

ـوكد بنت ـبجد بف مطلؽ أبكثنجف

أذشاًُ نهزً

طؽ

نجنهجر بنت ـبدالرخمف بف ـلً السمرانً

أذشاًُ نهزً

ظؽ

لجلً بنت مبارؾ بف مخمد الزهرانً

أذشاًُ نهزً

عؽ

مريـ بنت بدر بف قبّف الفتجبً

أذشاًُ نهزً

غؽ

مّؾ بنت بندر بف ذكيتـ المطجرم

أذشاًُ نهزً

ػؽ

مّؾ بنت ـبدالرخمف بف مخمد الشالد

أذشاًُ نهزً

ؼؽ

منار بنت نود بف ـثماف هلجؿ

أذشاًُ نهزً

ؽؽ

منجرق بنت مخمد بف خزف السورم

أذشاًُ نهزً

ؾؽ

موا بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الفكف

أذشاًُ نهزً

صؾ

مكؿً بنت مخمد بف زلجماف النهجزً

أذشاًُ نهزً

ضؾ

مكؿً بنت مخمد بف مبارؾ الفجزٍ

أذشاًُ نهزً

طؾ

مً بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ بف زفد

أذشاًُ نهزً

ظؾ

مجثاء بنت ذالد بف مفجكؼ الفتجبً

أذشاًُ نهزً

عؾ

ناديى بنت خزجف بف ـلً السريؼ

أذشاًُ نهزً

غؾ

نجد بنت ـبدهللا بف نجشؿ الفجمً

أذشاًُ نهزً

ػؾ

نجكد بنت مزهر بف ابراهجـ الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ؼؾ

نجكد بنت همجؿ بف ـبدهللا الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ؽؾ

نكرق بنت ذالد بف ـبدالفزيز الخزف

أذشاًُ نهزً

ؾؾ

نكرق بنت زلطاف بف ـمر المطجرم

أذشاًُ نهزً

صصض نكرق بنت ـبدالرخمف بف مخمد الخزجف

أذشاًُ نهزً
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القدم
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ضصض نكؼ بنت اخمد بف ناشر الدذجؿ هللا

أذشاًُ نهزً

طصض نكؼ بنت زلجماف بف ـبدهللا الذلجهى

أذشاًُ نهزً

ظصض نكؼ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالملؾ اؿ السجر

أذشاًُ نهزً

عصض نكؼ بنت ـلً بف مخمد التمجمً

أذشاًُ نهزً

غصض هّ بنت مخمد بف اخمد المزيد

أذشاًُ نهزً

ػصض هجا بنت نود بف مخمد بف سجخاف

أذشاًُ نهزً

ؼصض هجهاء بنت ـبدهللا بف زلجماف الزلجماف

أذشاًُ نهزً

ؽصض كداد بنت زفد بف ـبدالفزيز الداكد

أذشاًُ نهزً

ؾصض كداد بنت ـجهاف بف ذؿجر الفنزم

أذشاًُ نهزً

صضض اسكاؽ بنت ثانً بف مفّء الخربً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضضض انناف بنت اخمد بف مخمد السكيفر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طضض أمتثاؿ بنت نكاؼ بف نكاز الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظضض امجاد بنت خزجف بف اخمد الزهرانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عضض امجاد بنت هزاع بف ـامر القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غضض انتشار بنت نكاؼ بف نكاز الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػضض ايماف بنت مخمد بف ـبدالرخمف القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼضض أثجر بنت ـبد الرخمف بف ـبدالفزيز بف ناُز

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽضض أركل بنت بذجت بف ـبدهللا الشهار

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾضض أزماء بنت ـبدهللا بف ـثماف الفمرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صطض أنناف بنت زفد بف مخمد الشكيلد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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القدم
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ضطض بدكر بنت ناشر بف مخمد الخمادم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ططض بساير بنت خسر بف ـبدالمخزف بف خمجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظطض بساير بنت زفد بف ـبجد القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عطض بساير بنت ـبدهللا بف نراج الجلفكد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غطض بلزـ بنت ـبدالمخزف بف ـثماف السبانات

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػطض بجاف بنت ـلً بف ـبدهللا الجبجر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼطض تلريد بنت مخمد بف قازـ ذرمً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽطض تلريد بنت نكاؼ بف جدم الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾطض خشى بنت ـبدهللا بف ؿجؼ هللا السمرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صظض ذلكد بنت ناشر بف ـبدهللا هكيسؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضظض دِؿ بنت مخمد بف شالد التكيـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طظض رزاف بنت زلجماف بف ـبدهللا الخؿجؼ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظظض ركاف بنت نرخاف بف خزجف الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عظض ريمى بنت ـبدهللا بف زفد المديمجم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غظض زينى بنت بذجت بف جبراف اؿ جازـى

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػظض زارق بنت خمد بف ـبدهللا الذنجنٍ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼظض زارق بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الجريبى

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽظض زارق بنت ـبدهللا بف ـقؿ القسفـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾظض زارق بنت مخمد بف ـنجزاف البقمً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صعض زديـ بنت ازامى بف يكزؼ القشجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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القدم
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ضعض زمجرق بنت خزجف بف ناشر مواكش

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طعض زمجى بنت زفجد بف مخمد رنقً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظعض ـبجر بنت ذالد بف ـبدهللا السقرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ععض ـوكد بنت شالد بف زلجماف الذلجهٌ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غعض ناتف بنت نالد بف نرج الخربً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػعض ناتف بنت مخمد بف ـبدهللا الفمجر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼعض نً بنت مخمد بف ابراهجـ الشجقؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽعض لججف بنت طارؽ بف مخمد بذش

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾعض لطجهٌ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الركيؿاف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صغض لمٍ بنت نود بف مخمد الزند

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضغض مراـ بنت ـبدهللا بف راسد القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طغض مرح بنت يكزؼ بف مخمد الجكزؼ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظغض مريـ بنت ابراهجـ بف راسد التمامً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عغض مساـؿ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الجبر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غغض مّؾ بنت ناشر بف ـبدهللا بف ـجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػغض مناؿ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الراسد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼغض مناؿ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الماجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽغض مناؿ بنت ـناف بف مهرج الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾغض مناؿ بنت هادم بف مفجض القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صػض مناؿ بنت هلجؿ بف مخمد الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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ضػض منٍ بنت مزـؿ بف رذجص الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طػض منجرة بنت نود بف ـبدالمخزف الخزاـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظػض موا بنت زفجد بف ـلً السورانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عػض موا بنت ـلً بف دذجؿ الخربً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غػض مً بنت ـبدهللا بف كبجساف الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػػض نجّء بنت زلطاف بف ـبدالفزيز السنجهً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼػض نجّء بنت ـبدهللا بف ناشر الزبجفً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽػض نكرق بنت شالد بف ـبدالفزيز الدكيش

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾػض نكرق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الماجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صؼض نكرق بنت ـبدهللا بف ـلً الهايز الفسرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضؼض نكرق بنت مفزم بف مرزكؽ الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طؼض نكرق بنت ناشر بف خمد الولجؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظؼض نكرق بنت نكاؼ بف زجؼ الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عؼض نكؼ بنت شالد بف ابراهجـ المالؾ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غؼض نكؼ بنت ـبدهللا بف راسد الركيسد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػؼض نكؼ بنت ندككش بف نود سكيى

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼؼض هّ بنت شالد بف مخمد الفجمً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽؼض هند بنت زامً بف ـلً الوكيدم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾؼض هند بنت ـبدهللا بف ـبدالمخزف الهلجح

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صؽض هند بنت نجشؿ بف زلطاف الزبجفً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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القدم

االدم

ضؽض هجلى بنت ـبدالكريـ بف يكزؼ الهؿؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طؽض كجداف بنت مخزف بف هادم الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظؽض أركل بنت ابراهجـ بف خماد الريس

تربجٌ ننجٌ

عؽض أركل بنت دبجاف بف نود الجماز

تربجٌ ننجٌ

غؽض انناف بنت اخمد بف ـبدهللا اخمد

تربجٌ ننجٌ

ػؽض آِء بنت ـلً بف اخمد الزهرانً

تربجٌ ننجٌ

ؼؽض أمؿ بنت نود بف ابراهجـ النمر

تربجٌ ننجٌ

ؽؽض إيماف نرخاف ـكض الفنزم

تربجٌ ننجٌ

ؾؽض بدريى بنت مخمد بف ـاتؽ الفتجبً

تربجٌ ننجٌ

صؾض زلمٍ بنت كناـ بف ـبدهللا آؿ مفدم

تربجٌ ننجٌ

ضؾض زمجٌ بنت كاُؿ بف ـبدالرخمف الفجزٍ

تربجٌ ننجٌ

طؾض مزكف بنت نود بف ـبدهللا الفجزٍ

تربجٌ ننجٌ

ظؾض مناؿ بنت ـكؿى بف ـلً السورم

تربجٌ ننجٌ

عؾض كجداف بنت مركـٍ بف ـلٍ ملاكل

تربجٌ ننجٌ

غؾض الجكهرة بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز الفثماف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ػؾض أثجر بنت ـبدهللا بف زلجماف الشالخً الخربً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؼؾض ذلكد بنت ذالد بف جارهللا الرمجاف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؽؾض ـوكد بنت باخؿ بف مقبؿ السمرم

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؾؾض مراـ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفكيهً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

صصط نكؼ بنت مخمد بف ـبدهللا الخزف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعيى3417/3416ى هـىى─ كلوة التربوة ى
م

القدم

االدم

ضصط أسكاؽ بنت بدر بف مفجض المطجرم

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

طصط انناف بنت ربجق بف كرامى راسد

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ظصط امؿ بنت خمكد بف زجؼ السورانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

عصط زبجدق بنت ـبدهللا بف مخمد الطذجس

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

غصط سدف بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفقجؿ

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ػصط شجتى بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الدذجؿ

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؼصط ـبجر بنت ـبدهللا بف نود القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؽصط ـهراء بنت ـمر بف مخمد الزكجبً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؾصط كجداء بنت ـبدالرخمف بف خمد القرـاكم

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

صضط نرح بنت ـبدالفزيز بف مخمد الدريبً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ضضط لمٍ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الموناء

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

طضط ماجدق بنت نبجى بف الزرزكر الفجمً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ظضط نواؿ بنت زلجماف بف ـبدهللا الثكاب

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

عضط نكرق بنت ـلً بف رسجد ـلً الوزانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

غضط هجلى بنت ـبدهللا بف سايق كقداف

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ػضط كؿخٍ بنت ـلً بف مخمد القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؼضط اثجر بنت خمد بف ـبدهللا النهجاف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؽضط اركل بنت اخمد بف زلجماف الزجؼ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؾضط انناف بنت اخمد بف زلجماف الزجؼ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

صطط أمانً بنت مسبب بف مخمد آؿ مّط

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعيى3417/3416ى هـىى─ كلوة التربوة ى
م

القدم

االدم

ضطط امؿ بنت ـبدهللا بف نانق النانق

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ططط امؿ بنت مخمد بف ناشر القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ظطط بساُر بنت أخمد بف ـبدهللا الشانق

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

عطط توانً بنت ذالد بف كازم المطجرم

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

غطط توانً بنت سبجب بف ـثماف الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ػطط جمجلى بنت ـكض بف شمداف المطجرم

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؼطط ذلكد بنت ذالد بف خزف القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؽطط ذلكد بنت زفكد بف ـلً السريؼ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؾطط ذلكد بنت ـبدهللا بف سايق كقداف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

صظط ذلكد بنت مبارؾ بف ـبدالوادم القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ضظط رخاب بنت ـبدهللا بف مخمد اؿ نرياف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

طظط ريما بنت ذالد بف مخمد السبجكً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ظظط زارق بنت شالد بف ذلؼ السمرانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

عظط زمر بنت يازر بف مخمكد السريؼ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

غظط لجنا بنت جكناف بف ذالد الجكناف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ػظط منجرق بنت ـبدالمخزف بف ابراهجـ بف زلجماف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؼظط نجد بنت زفكد بف مخمد القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؽظط نكرة بنت زفكد بف ثنجاف اؿ ثنجاف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؾظط نكرق بنت ـبدهللا بف مخمد المريس

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

صعط نكؼ بنت ـبدهللا بف مبارؾ المبارؾ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ
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م

القدم

االدم

ضعط يارا بنت اخمد بف ـثماف الخزجف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

طعط ابتزاـ بنت ـبدالرخمف بف اخمد البريدم

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ظعط ابرار بنت ـلً بف ـبدهللا مخمد الفهارم

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ععط اسكاؽ بنت مزهر بف مخمد القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

غعط الفنكد بنت ـبدالفزيز بف مخمد الزبجفً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ػعط انهاؿ بنت شالد بف نود الشقفبً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؼعط ركاف بنت ـبدهللا بف زفجد بف مخهكظ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؽعط زارق بنت خمد بف ـبدالمخزف الفبدالكريـ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؾعط لمٍ بنت ـبدهللا بف قازـ الطامً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

صغط نكرق بنت ـبدالفزيز بف ـلً بف زلجـ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ضغط هالى بنت ادريس بف ـبدهللا الدريس

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

طغط هدل بنت زهر بف مخمد الذيابً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة التربوة
م

القدم

االدم

ض

ابتزاـ بنت ـبد هللا بف شالد البراؾ

ـقجدة

ط

ازرار بنت زانر بف ذلؼ الزالمً

ـقجدة

ظ

ازجؿ بنت جازـ بف مخمد الشكينق

ـقجدة

ع

انلاـ بنت زفجد بف زالـ ـبجد

ـقجدة

غ

ايماف بنت اخمد بف يخً السورانً

ـقجدة

ػ

أشايؿ بنت ابراهجـ بف ناشر الفبدهللا

ـقجدة

ؼ

سادف بنت شالد بف ـبدهللا الفثماف

ـقجدة

ؽ

مركق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف البريدم

ـقجدة

ؾ

مساـؿ بنت مزيد بف خمداف الفتجبً

ـقجدة

صض

نكرق بنت ابراهجـ بف ناشر الناشر

ـقجدة

ضض

نكرق بنت ذالد بف ـبدهللا الجديد

ـقجدة

طض

اريح بنت ـلً بف ـبدهللا الهكاز

نقى كأشكلى

ظض

امجاد بنت ـبدهللا بف مخمد السايق

نقى كأشكلى

عض

امجرق بنت زفد بف شالد ابا خزجف

نقى كأشكلى

غض

أركل بنت ـبدالرخمف بف مخمد النفجـ

نقى كأشكلى

ػض

خناف بنت هندم بف سباب الفاطهً

نقى كأشكلى

ؼض

ربٍ بنت شالد بف امخمد بف زلطاف

نقى كأشكلى

ؽض

ركاف بنت ـبدهللا بف نود الزكيداف

نقى كأشكلى

ؾض

ريـ بنت زفكد بف شالد الفطجساف

نقى كأشكلى

صط

سذل بنت مسبب بف ـلً السورم

نقى كأشكلى
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة التربوة
م

القدم

االدم

ضط

سركؽ بنت ـايد بف ؿخكم السمرم

نقى كأشكلى

طط

سجذى بنت شاهكد بف زكيد القخطانً

نقى كأشكلى

ظط

سجذى بنت ـلً بف مخمد الهايز

نقى كأشكلى

عط

ـبجر بنت ماجد بف ؿاكم الفتجبً

نقى كأشكلى

غط

مّؾ بنت سانً بف مخمد القخطانً

نقى كأشكلى

ػط

منجرق بنت تركً بف ـثماف آؿ ـثماف

نقى كأشكلى

ؼط

موا بنت اخمد بف نود الزناف

نقى كأشكلى

ؽط

موا بنت ـبد الفزيز بف شالد المخزف

نقى كأشكلى

ؾط

نجد بنت نجخاف بف نود الذامزً

نقى كأشكلى

صظ

نكرق بنت مخمد بف ـبدهللا الفمرم

نقى كأشكلى

ضظ

هاجر بنت ـبد هللا بف شالد الذكير

نقى كأشكلى

طظ

اسكاؽ بنت شالد بف مخمد السفجهً

تهزجر كخديث

ظظ

الفنكد بنت ناشر بف ابراهجـ المزركع

تهزجر كخديث

عظ

أزماء بنت زالـ بف ـبدهللا القخطانً

تهزجر كخديث

غظ

خناف ـبدهللا خزف

تهزجر كخديث

ػظ

ذكلى بنت ـبدهللا بف مخمد الزديس

تهزجر كخديث

ؼظ

دانجى بنت ـبدالفزيز بف مخمد المزجند

تهزجر كخديث

ؽظ

كدير بنت كاُب بف جوز الفتجبً

تهزجر كخديث

ؾظ

ناطمى بنت مكً بف مخمد زيف

تهزجر كخديث

صع

مريـ بنت زفد بف مخمد الخبر

تهزجر كخديث
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م

القدم

االدم

ضع

نجّء بنت مذلد بف ـنجبر الفتجبً

تهزجر كخديث

طع

نكرق بنت ـبدالكريـ بف زلجماف الجربكع

تهزجر كخديث

ظع

كناء بنت مخمد بف ساُق القخطانً

تهزجر كخديث

عع

ابرار بنت ـبدالرخمف بف كناـ اللناـ

أذشاًُ نهزً

غع

اثجر بنت ـبدالرخمف بف ابراهجـ الذؿجرم

أذشاًُ نهزً

ػع

اركل بنت ذالد بف اخمد الزلجماف

أذشاًُ نهزً

ؼع

اريح بنت خمد بف زفد الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ؽع

ازماء شبرم ـلً الجزيدم

أذشاًُ نهزً

ؾع

ازماء بنت ناشر بف ـبدالفزيز الؿكيخً

أذشاًُ نهزً

صغ

انناف بنت مهرح بف مخمد الخججلً

أذشاًُ نهزً

ضغ

الواـ بنت ابراهجـ بف مخمد اللهجلً

أذشاًُ نهزً

طغ

الواـ بنت مخمد بف يكزؼ الفنجزم

أذشاًُ نهزً

ظغ

أنراح بنت مقبؿ بف مفدم الفتجبً

أذشاًُ نهزً

عغ

آِء بنت زلماف بف ـبدالفزيز آؿ مخزف

أذشاًُ نهزً

غغ

آيٌ ـبد اللطجؼ رأنت سوكاف

أذشاًُ نهزً

ػغ

بدكر بنت طلؽ بف زفدهللا الخسجبرم

أذشاًُ نهزً

ؼغ

بدكر بنت ـبدهللا بف مخمد بف زفجداف

أذشاًُ نهزً

ؽغ

بساير بنت ـبدهللا بف مخمد متجف الؿهجاف

أذشاًُ نهزً

ؾغ

ثناء بنت ـبدهللا بف ناشر الشالد

أذشاًُ نهزً

صػ

جكزاء بنت ـبدالرخمف بف اخمد الهراج

أذشاًُ نهزً
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م

القدم

االدم

ضػ

خشى بنت خامد بف ـبدهللا السوكاف

أذشاًُ نهزً

طػ

خشى بنت خمد بف كانـ أبك كانـ

أذشاًُ نهزً

ظػ

ذكلٌ بنت زلجماف بف ـبدالفزيز الفنقرم

أذشاًُ نهزً

عػ

ذكلى بنت دذجؿ اللػى بف ـكدق الجونً

أذشاًُ نهزً

غػ

دِؿ بنت يكزؼ بف زلجماف الفنزم

أذشاًُ نهزً

ػػ

رخاب بنت نجخاف بف ـبجد المطجرم

أذشاًُ نهزً

ؼػ

ركد بنت ابراهجـ بف مخمد السثرم

أذشاًُ نهزً

ؽػ

رناؿ بنت ـادؿ بف زفكد قبانً

أذشاًُ نهزً

ؾػ

ركاف بنت خامد بف خمد الفتجبً

أذشاًُ نهزً

صؼ

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد المنشكر

أذشاًُ نهزً

ضؼ

ريـ بنت ـبد المخزف بف زفجد الفتجبً

أذشاًُ نهزً

طؼ

ريـ بنت نود بف ـبدالرخمف الفبدالرخمف

أذشاًُ نهزً

ظؼ

زارق الفربً مخمد األدريزً

أذشاًُ نهزً

عؼ

زارق بنت اخمد بف شالد المزينً

أذشاًُ نهزً

غؼ

زارق بنت بدر بف خمد الجفكاف

أذشاًُ نهزً

ػؼ

زارق بنت ذالد بف ابراهجـ الفموكج

أذشاًُ نهزً

ؼؼ

زارق بنت مخمد بف ـبدهللا الزكيداف

أذشاًُ نهزً

ؽؼ

زخر بنت اخمد بف ـبدهللا الرسكدم

أذشاًُ نهزً

ؾؼ

زفدل بنت مخمد بف مبارؾ القخطانً

أذشاًُ نهزً

صؽ

زفجدق بنت زركر بف مبارؾ الشجفرم

أذشاًُ نهزً
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القدم

االدم

ضؽ

زلطانى بنت ـبدهللا بف شالد البطاح

أذشاًُ نهزً

طؽ

زلطانى بنت ـلً بف زلجماف الفتجبً

أذشاًُ نهزً

ظؽ

سذل بنت ـبدالرخمف ـبدهللا اللوك

أذشاًُ نهزً

عؽ

سركؽ بنت ـبدهللا بف ـلً التمجمً

أذشاًُ نهزً

غؽ

سود بنت ـبدالفزيز بف ناشر بف ـمر

أذشاًُ نهزً

ػؽ

سود بنت مخمد بف قازـ ابك طالب مسنهً

أذشاًُ نهزً

ؼؽ

سجريف بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز القريسً

أذشاًُ نهزً

ؽؽ

ؿخٍ بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الفقجؿ

أذشاًُ نهزً

ؾؽ

طرنى بنت ذالد بف ابراهجـ الدـججً

أذشاًُ نهزً

صؾ

طرنى بنت مخمد بف خمد الزالـ

أذشاًُ نهزً

ضؾ

ـاُسى بنت ـبدهللا بف مخمد القرملى

أذشاًُ نهزً

طؾ

ـبجر بنت أخمد بف ـبدهللا أبكـباة

أذشاًُ نهزً

ظؾ

ـود بنت زفد بف مخمد الركيتق

أذشاًُ نهزً

عؾ

كدير بنت زلطاف بف خمد بف زلجـ

أذشاًُ نهزً

غؾ

كجداء بنت مخمد بف زلماف الشلجد

أذشاًُ نهزً

ػؾ

ناطمى ـمر مكزٍ سخاذق

أذشاًُ نهزً

ؼؾ

ناطمى بنت زفد بف زيد زلجماف الهكاز

أذشاًُ نهزً

ؽؾ

ندل بنت ـبدالكريـ بف ـبدالمخزف المنشكر

أذشاًُ نهزً

ؾؾ

نرح بنت ذالد بف مخمد ذجاط

أذشاًُ نهزً

صصض

لمجاء بنت ـادؿ بف شّح ـبدالجبار

أذشاًُ نهزً
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م

القدم

االدم

ضصض

ماجدق بنت شالد بف مخمد نّتى

أذشاًُ نهزً

طصض

مراـ بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الخمجؿً

أذشاًُ نهزً

ظصض

مركق بنت يفقكب بف ـلً الفلً

أذشاًُ نهزً

عصض

مساـؿ بنت نود بف مخمد الدكجثر

أذشاًُ نهزً

غصض

مناؿ بنت تركً بف نايز الزبجفً

أذشاًُ نهزً

ػصض

منٍ بنت منكر بف ـايض الخربً

أذشاًُ نهزً

ؼصض

منجرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الهايز

أذشاًُ نهزً

ؽصض

منجرق بنت نوجد بف مخمد القخطانً

أذشاًُ نهزً

ؾصض

منجرق بنت مخمد بف رسجد المجلً

أذشاًُ نهزً

صضض

موا ذلؼ مطلؽ زفراف

أذشاًُ نهزً

ضضض

موا بنت زفكد بف نجشؿ الزبجفً

أذشاًُ نهزً

طضض

موا بنت مخمد بف جوز الرياخً البقمً

أذشاًُ نهزً

ظضض

مكؿً بنت جبر بف نكاز خمداف الفتجبً

أذشاًُ نهزً

عضض

مكؿً بنت نود بف ـبدالرخمف بف زلمٌ

أذشاًُ نهزً

غضض

نوٍ بنت مخمد بف ـبدالرخمف الزفداف

أذشاًُ نهزً

ػضض

نكت بنت يكزؼ بف شالد المطر

أذشاًُ نهزً

ؼضض

نكرة بنت شالد بف ـثماف الهكاز

أذشاًُ نهزً

ؽضض

نكرق بنت ذالد بف نود الزلجـ

أذشاًُ نهزً

ؾضض

نكرق بنت دذجؿ بف زلجماف القؿجبً

أذشاًُ نهزً

صطض

نكرق بنت ـبدهللا بف بجاد الخربً

أذشاًُ نهزً
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م

القدم

االدم

ضطض

هتكف بنت زارم بف مخمد الزكيلـ

أذشاًُ نهزً

ططض

هتكف بنت مخمد بف ابراهجـ الشلجر

أذشاًُ نهزً

ظطض

هناء بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز السمجمرم

أذشاًُ نهزً

عطض

هجاء بنت زلطاف بف مخمد المكاش

أذشاًُ نهزً

غطض

هجهاء بنت دذجؿ بف ـبدهللا الدذجؿ هللا

أذشاًُ نهزً

ػطض

كؿخٍ بنت قطناف بف خزجف الجخدلً

أذشاًُ نهزً

ؼطض

يازمجف بنت قسجـ بف ناشر القخطانً

أذشاًُ نهزً

ؽطض

أثجر بنت زفكد بف ـبدالفزيز آؿ مرؿً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾطض

اركل بنت راسد بف خزجف الفبدالكريـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صظض

أريح بنت مبارؾ بف ـبجد القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضظض

ازراء بنت مخمد بف ـجدركس الفجدركس

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طظض

ازما بنت مطلؽ بف دذجؿ الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظظض

ازماء بنت خزف بف ـبدهللا اِخمرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عظض

ازماء بنت ذالد بف مخمد المقجؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غظض

ازماء بنت ناشر بف ذالد القبّف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػظض

انناف بنت مخمد بف زفجد المالكً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼظض

آِء بنت ـبدهللا بف خمد بف مخجزف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽظض

الجكهرة بنت ـبدالفزيز بف القوجداف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾظض

الفنكد بنت ـبدالفزيز بف زفد بف سلوكب

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صعض

الفنكد بنت ـبدالمخزف بف ابراهجـ النمر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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م

القدم

االدم

ضعض

أمانً بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز القؿجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طعض

امتثاؿ بنت ـاشـ بف أمجف النديـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظعض

امجاد بنت زفكد بف ـبد الفزيز الدريوـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ععض

امجاد بنت سايق بف زالـ القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غعض

أمجاد بنت ـلً بف مبارؾ دخجـ الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػعض

أمؿ بنت مخمد بف ـبد الرخمف الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼعض

أمؿ بنت مخمد بف مخمد مباركً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽعض

بدكر بنت مخمد بف نجشؿ القرنً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾعض

بساير بنت شالد بف ناشر الفجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صغض

بساير بنت ـبد الفزيز بف مخمد السورانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضغض

بساير بنت كاُب بف جوز الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طغض

بساُر بنت اخمد بف يخجٍ مباركً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظغض

بجاف بنت ذالد بف ـلً الكزاف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عغض

بجاف بنت مخمد بف ـبدهللا الوكيمؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غغض

توانً بنت نوجد بف نود الزبجفً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػغض

جمجلى بنت مزاـد بف مخمد السرنً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼغض

جكزاء بنت مخمد بف ذلؼ السرارم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽغض

خناف بنت بادم بف دمجذاف الفتجبً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾغض

خناف بنت خمكد بف جزاء الفلكم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صػض

خنجف بنت ـلً بف زفكد بف سجناف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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م

القدم

االدم

ضػض

دانى بنت مخمد بف ناشر رسجد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طػض

دانى بنت مزوكج بف شجاح الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظػض

ربٍ بنت ـبدالرخمف بف ـلً بف ـكيمر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عػض

رنا بنت ـبدهللا بف زفكد التمجمً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غػض

رزاف بنت ذالد بف مخمد السارخ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػػض

رندا بنت مخمد بف ـبدالفزيز الدـجح

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼػض

ركاف بنت زلطاف بف ـلً الزجؼ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽػض

ريـ بنت أبك الزجؿ بف اخمد قازـ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾػض

ريواـ بنت مخمد بف ـلً أبك سناف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صؼض

زارة بنت اخمد بف مخمد اللامدم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضؼض

زارة بنت ـبد الفزيز ـبد الرخمف الزخماف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طؼض

زارق بنت ـبد هللا بف شالد القرنً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظؼض

زارق بنت مبارؾ بف جبر المطجرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عؼض

زامجى بنت مقبؿ بف جزاء البديرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غؼض

زخر بنت مخمد بف دايؿ الفمرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػؼض

زندس بنت مزاـد بف ـايض الخربً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼؼض

زواـ بنت خمجد بف هلجؿ الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽؼض

سذا بنت ـبدهللا بف نود الدريس

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾؼض

سجذٌ بنت خزف بف شالد آؿ السجر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صؽض

سود بنت ـبد الفزيز بف مخمد الؿباح

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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القدم

االدم

ضؽض

سود بنت ـبدالرخمف بف زيد الوزاع

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طؽض

سجماء بنت خزف بف ـبدهللا ـلكم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظؽض

شهاء بنت ـاُض بف مخمد البجسً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عؽض

ـبجر بنت مخمد بف جمجفاف الرسجدم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غؽض

ـهاؼ بنت جمفاف بف ذريق الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػؽض

ـوكد بنت ـبدالمخزف بف مخمد الماص

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼؽض

كادة بنت مخمد بف ـبدهللا الرزيف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽؽض

كرزى بنت اخمد بف ـلً ابك دريب

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾؽض

كجداء بنت ـبدهلل بف ـزاؼ الفزاؼ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صؾض

نتكف بنت شالد بف مخمد التمجمً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضؾض

ندكل بنت ابراهجـ بف زلجماف الفكجاف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طؾض

نكزيى بنت ـبدالرخمف بف مخمد المكزٍ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظؾض

لجلٍ بنت مخزف بف يخً زهجانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عؾض

مراـ بنت خمداف بف خمد آؿ رنداف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غؾض

مساـؿ بنت زلجماف بف ـبدهللا الدذجؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػؾض

مساـؿ بنت هادم بف نود القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼؾض

مّذ بنت ـبدالفزيز بف ـقجؿ الفقجؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽؾض

مناؿ بنت ـناد بف زالـ الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾؾض

مناؿ بنت منشكر بف مبارؾ الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صصط

منجرة بنت زفد بف مزفد المطجرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ
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م

القدم

االدم

ضصط

منجرق بنت زفجد بف ركباف الخارثً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طصط

منجرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الفمر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظصط

موا بنت ذلؼ بف قبّ ف الفنزم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عصط

مكؿً بنت ناجً بف مزرع المطجرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غصط

مجراؿ بنت زفد بف ـبدهللا الزجارم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػصط

نجكد بنت مرـً بف مخمد ـامرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼصط

ندل بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفمرانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽصط

نوٍ بنت ـبدالرخمف بف مخمد زيد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾصط

نكرق بنت خمد بف ـبدهللا الخمد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صضط

نكرق بنت ذالد بف ابراهجـ الدـجح

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ضضط

نكرق بنت ـبدهللا بف مبارؾ الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

طضط

نكؼ بنت ذالد بف مخمد الفثماف

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ظضط

نكؼ بنت ـاُد بف ـبدالفزيز الدكزرم

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

عضط

نكؼ بنت ـجد بف هذاؿ القخطانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

غضط

نكؼ بنت مخمد بف ـبدهللا الداُؿ

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ػضط

نكؼ بنت مخمد بف نود الذلجهً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؼضط

هالى بنت خزف بف ـاسكر لبد

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؽضط

هناء بنت مخمد بف ـبدالرخمف الخقبانً

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

ؾضط

هجهاء بنت ـبد الفزيز ـبد الرخمف الناشر

تفلجـ ما قبؿ المرخلٌ اِبتداُجٌ

صطط

الونكؼ بنت نود بف مخمد الدكزرم

تربجٌ ننجٌ
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م

القدم

االدم

ضطط

أريف بنت ابراهجـ بف ـبدهللا المكيزرم

تربجٌ ننجٌ

ططط

دِؿ بنت زفد بف نايؼ الخارثً

تربجٌ ننجٌ

ظطط

رزاف بنت مخمد بف طاخكس القخطانً

تربجٌ ننجٌ

عطط

ركاف بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الجبر

تربجٌ ننجٌ

غطط

ركاف بنت ناشر بف ـايد الجونً

تربجٌ ننجٌ

ػطط

ريـ بنت نود بف ربجق الربجق

تربجٌ ننجٌ

ؼطط

زارا بنت خمد بف ناشر الكايلً

تربجٌ ننجٌ

ؽطط

زارة زامً ـبجد باناـمى

تربجٌ ننجٌ

ؾطط

زارق بنت زفد بف خمد السثرم

تربجٌ ننجٌ

صظط

زارق بنت ـلً بف مخمد الماجد

تربجٌ ننجٌ

ضظط

زخر بنت مخمد بف مهلد الدكزرم

تربجٌ ننجٌ

طظط

زواـ بنت ـبدهللا بف ابراهجـ بف طالب

تربجٌ ننجٌ

ظظط

سدف بنت خزف بف نراج الفنزم

تربجٌ ننجٌ

عظط

ـبجر بنت خمكد بف ـبدهللا القخطانً

تربجٌ ننجٌ

غظط

ـبجر بنت زفد بف مبارؾ الدكزرم

تربجٌ ننجٌ

ػظط

ناطمى بنت ذالد بف ـبدهللا الجفجش

تربجٌ ننجٌ

ؼظط

لمجاء بنت ثنجاف بف زفجد الفتجبً

تربجٌ ننجٌ

ؽظط

لمجاء بنت ذالد بف ـبدهللا بف بذجت

تربجٌ ننجٌ

ؾظط

منجرة بنت نود بف ـبدالفزيز الفثماف

تربجٌ ننجٌ

صعط

منجرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الخظجؼ

تربجٌ ننجٌ
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م

القدم

االدم

ضعط

منجرق بنت ـلً بف مخمد بف جبر

تربجٌ ننجٌ

طعط

منجرق بنت مخمد بف ـبدهللا ـتً

تربجٌ ننجٌ

ظعط

نكرة بنت مخمد بف ظانر الفمرم

تربجٌ ننجٌ

ععط

نكرق بنت ـبدالرخمف بف خمد الخرقاف

تربجٌ ننجٌ

غعط

نكرق بنت ـبدالمخزف بف راسد التمجمً

تربجٌ ننجٌ

ػعط

نكرق بنت مخمد بف مانق القخطانً

تربجٌ ننجٌ

ؼعط

كجداف بنت نايؼ بف ـكاش السمرم

تربجٌ ننجٌ

ؽعط

اِء بنت ـبدالرخمف بف إبراهجـ الربجفى

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؾعط

اِء بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الدهامً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

صغط

اِء بنت ـبدهللا بف راسد التمجمً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ضغط

انهاؿ بنت مخمد بف راسد برقاف اؿ ـبدهللا

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

طغط

أمؿ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفمرم

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ظغط

رزاف بنت ـبدهللا بف ـبد الفزيز المخزف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

عغط

زارق بنت ذلجؿ بف الزـجلً الفنزم

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

غغط

طجؼ بنت ـلً بف ـمر الفلجاف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ػغط

ـايسى بنت شالد بف ـبد الرخمف الربق

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؼغط

لمجاء بنت نود بف ابراهجـ اؿ ثنجاف

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؽغط

مساـؿ بنت زفكد بف الخمجدم الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ؾغط

منٍ بنت مخمد بف يخجٍ القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

صػط

مكؿً بنت مودم بف نود القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ
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م

القدم

االدم

ضػط

نكرق بنت مسبب بف مزهر البجسً

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

طػط

كناء بنت ـمر بف مخمد زفجد

التربجٌ الذاشٌ  -اِـاقٌ الزمفجٌ

ظػط

ابتزاـ بنت ـبدهللا بف زفد آؿ خبجش

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

عػط

اركل بنت اخمد بف ـتجؽ الزهرانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

غػط

ازماء بنت ـلً بف مخمد القرنً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ػػط

امجاد بنت دذجؿ هللا بف خمكد التمجمً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؼػط

بجاف بنت خمد بف ـبدهللا الدكزرم

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؽػط

رسا بنت خمد بف شالد المخجمجد

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؾػط

ريـ بنت قنجهذ بف نود القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

صؼط

ريـ بنت مخمد بف ابراهجـ اؿ تكيـ

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ضؼط

زارق بنت خمد بف مخمد سكيش

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

طؼط

ـبجر بنت مفجب بف زفجد الزهرانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ظؼط

لمجاء بنت مخمد بف خمد آؿ خزف

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

عؼط

لكلكق بنت نود بف ـبدالفزيز الزلجـ

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

غؼط

مراـ بنت زفجد بف مزهر اِزمرم

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ػؼط

مّؾ بنت يخجٍ بف ابراهجـ زفد آؿ يخجٍ

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؼؼط

مناؿ بنت خزف بف ـلً القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؽؼط

منجرق بنت ناشر بف زجؼ القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ؾؼط

نجّء بنت خزجف بف مرـً قماش

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

صؽط

نجكد بنت ـايض بف ـلً السورم

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً
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م

القدم

االدم

ضؽط

هكازف بنت ـبدهللا بف سرل الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

طؽط

هجهاء بنت طاُؿ بف زبار الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -التذلؼ الفقلً

ظؽط

اثجر بنت خزاـ بف ـبدالرخمف السورم

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

عؽط

اريح بنت أخمد بف راسد الزهرانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

غؽط

اسكاؽ بنت زلطاف بف خزف القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ػؽط

الجكهرة بنت ذالد بف ـبدالرخمف الزالـ

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؼؽط

امانً بنت ـبدهللا بف ـلً ـايض

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؽؽط

خشٌ بنت ابراهجـ بف خمد الفجّف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؾؽط

رخاب بنت ناشر بف ابراهجـ السجباف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

صؾط

ريـ بنت نجخاف بف سفكم المطجرم

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ضؾط

ريـ بنت مخمد بف نجشؿ القرنً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

طؾط

زارق بنت ـبدهللا بف ناشر الكثجرم

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ظؾط

زارق بنت مخمد بف مريق السورانً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

عؾط

طرنى بنت ـبد هللا بف زلجماف الكتجد

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

غؾط

نكرق زالـ مخمد بابقً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ػؾط

هجا بنت ـبد هللا بف ـبد الرخمف آؿ خزف

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؼؾط

كؿخٍ بنت سرار بف سكردم الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -شفكبات التفلـ

ؽؾط

اثجر بنت خمداف بف مبارؾ النزهاف

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؾؾط

اركل بنت ـبدهللا بف خمد ملجشجب

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

صصظ

انناف بنت أبراهجـ بف زفكد المبدؿ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ
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م

القدم

االدم

ضصظ

أزماء بنت زفد بف مخمد القرنً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

طصظ

أزماء بنت مقرف بف ـبدالفزيز المقرف

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ظصظ

آِء بنت خمد بف ـبدهللا الخمجدم

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

عصظ

بساير بنت زفجد بف هندم اللامدم

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

غصظ

بسرل بنت شالد بف مخمد المهدل

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ػصظ

بجاف بنت ـثماف بف مخمد الفمر

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؼصظ

توانً بنت مخمد بف قازـ ذرمً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؽصظ

خناف بنت ردق بف زفجد الخارثً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؾصظ

رزاف بنت ذالد بف جازم الخربً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

صضظ

ريواـ بنت زفكد بف ـبدالفزيز الخربً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ضضظ

زارق بنت مخمد بف ـبدالفزيز التمجمً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

طضظ

شالخى بنت ـباس بف مخمد الفجزٍ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ظضظ

كادق بنت ـبد الفزيز بف قازـ القازـ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

عضظ

كادق بنت مخمد بف ـبدهللا آؿ ـجداف

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

غضظ

لطجهى بنت خزجف بف زفكد آؿ خزجف

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ػضظ

مراـ بنت مزاـد بف كذاظر الفتجبً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؼضظ

مناؿ بنت ـبدهللا بف مخمد السفجبً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؽضظ

منٍ بنت نود بف زفد بف مخجذيؼ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؾضظ

منٍ بنت منجؼ بف مناخً القخطانً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

صطظ

منجرق بنت ـبدالرخمف ـبدهللا الجازر

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ
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م

القدم

االدم

ضطظ

نجّء بنت مخمد بف ابراهجـ بف ـمراف

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ططظ

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الزبتً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ظطظ

نكرق بنت مخمد بف ناشر الزير

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

عطظ

نكؼ بنت ـبدالرخمف ـبدهللا الشاُم

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

غطظ

هديؿ بنت اِطرؽ بف بدر الوذاؿ

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ػطظ

هجا بنت ـبدهللا ـبدالفزيز الخشجنً

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ

ؼطظ

هجهاء بنت ـبدق بف ناجً قايد

التربجٌ الذاشٌ  -اِؿطرابات الزلككجٌ
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىىى─ ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة
م

التخصص

االدم

ض

زارق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الخمكد

الخقكؽ

ط

نودق بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الثنجاف

الخقكؽ

ظ

لكلكق بنت مكزٍ بف مخمد الزلجـ

الخقكؽ

ع

مساـؿ بنت ؿجداف بف زفكد الهلـ

الخقكؽ

غ

نوٍ بنت ابراهجـ بف مخمد الخديثً

الخقكؽ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى
م

القدم

االدم

ض

اركل بنت ـبدالفزيز بف مخمد الخماد

الخقكؽ

ط

اريح بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الجوجمً

الخقكؽ

ظ

ازماء بنت خمكد بف ـقجؿ الطريهً

الخقكؽ

ع

ازماء بنت مخمد بف ـبدهللا بف ـمار

الخقكؽ

غ

اِء بنت مخمد بف ـبدهللا البسر

الخقكؽ

ػ

الجكهرة بنت ـبدهللا بف خزف آؿ ملخـ الخراججف

الخقكؽ

ؼ

الجكهرة بنت مخمد بف زلجماف الدلجّف

الخقكؽ

ؽ

الدانٌ بنت اخمد بف شالد اخمد الزلطاف

الخقكؽ

ؾ

الفنكد بنت أخمد بف راجس السرانً الدكزرم

الخقكؽ

صض

الفنكد بنت زفد بف مخمد الخكطً

الخقكؽ

ضض

الفنكد بنت زلجماف بف ـبدهللا الزلجماف

الخقكؽ

طض

الونكؼ بنت خمكد بف مخمد الفتجبً

الخقكؽ

ظض

الونكؼ بنت ذالد بف زفجد الخقبانً

الخقكؽ

عض

الونكؼ بنت زفد بف زفكد آؿ تكيـ

الخقكؽ

غض

امانً بنت مبارؾ بف ذلؼ الدكزرم

الخقكؽ

ػض

امانً بنت مخمد بف زفد الهوجد

الخقكؽ

ؼض

امؿ بنت براهجـ بف شالد الخكاس

الخقكؽ

ؽض

انكار خزف مخمد الكثجرم

الخقكؽ

ؾض

ايّؼ بنت زفكد بف مخمد بف جثّف

الخقكؽ

صط

أمجمى بنت مخمد بف راسد الفثماف الوزانً

الخقكؽ
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م

القدم

االدم

ضط

آِء بنت مخمد بف شالد المجخدم

الخقكؽ

طط

بثجنى بنت يكزؼ بف ابراهجـ الكابؿ

الخقكؽ

ظط

بساُر بنت ابراهجـ بف يخجٍ ابراهجـ اؿ يخجٍ

الخقكؽ

عط

بساُر بنت خمجداف بف ـبدهللا الخمجداف

الخقكؽ

غط

تلريد بنت مخمد بف ابراهجـ الهايز

الخقكؽ

ػط

تماؿر بنت ـبد الرخمف بف زفد ناشر الفريهً

الخقكؽ

ؼط

جمانٌ بنت ـبدالفزيز بف كادف المذلهً الخربً

الخقكؽ

ؽط

جكاهر بنت زفد بف ـبدالفزيز الفثماف

الخقكؽ

ؾط

خشى بنت زفد بف ـلً الفرنح

الخقكؽ

صظ

خشى بنت نجشؿ بف ـبد الرخمف القمجزم

الخقكؽ

ضظ

دانجى بنت ماجد بف يكزؼ الراسد

الخقكؽ

طظ

ديمى بنت ـبد الرخجـ بف يخجػػٍ اِيكبػػػً

الخقكؽ

ظظ

ذكرل بنت ـلً بف مخمد الدرنازً الزهرانً

الخقكؽ

عظ

ربٍ بنت ـلً بف بدر الفمرم الخربً

الخقكؽ

غظ

رزاف بنت ذالد بف زفد اؿ تكيـ

الخقكؽ

ػظ

رزاف بنت ـلً بف مخمد الخداكم اللامدم

الخقكؽ

ؼظ

رزاف بنت كازم بف باتؿ الركؽ القخطانً

الخقكؽ

ؽظ

رزاف بنت نجشؿ بف ـبدهللا المالكً

الخقكؽ

ؾظ

رؿاب بنت ـبدهللا بف مخمد الزكيلـ

الخقكؽ

صع

ركد بنت ـبدالمخزف بف ـبدالفزيز القبانً

الخقكؽ
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م

القدم

االدم

ضع

رنا بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا المقبؿ

الخقكؽ

طع

ركاف بنت بدراف بف ـبدالفزيز الفمر

الخقكؽ

ظع

ركاف بنت خمكد بف زفجد المقسفً اللامدم

الخقكؽ

عع

ركاف بنت ـبد الفزيز بف شالد الزولً

الخقكؽ

غع

ركاف بنت مخمد بف قبؿ الزايدم

الخقكؽ

ػع

ريـ بنت نود بف مبارؾ البريؾ

الخقكؽ

ؼع

ريـ بنت مخمد بف زفد الموناء

الخقكؽ

ؽع

زينى بنت ـلً بف مخمد القرنً

الخقكؽ

ؾع

زارق بنت ابراهجـ بف مخمد هكيدم

الخقكؽ

صغ

زارق بنت اخمد بف ـلً الهلجح

الخقكؽ

ضغ

زارق بنت ذالد بف مخمد الهريح

الخقكؽ

طغ

زارق بنت زلجماف بف زفد اللخجداف

الخقكؽ

ظغ

زارق بنت شّح بف يكزؼ المقجط

الخقكؽ

عغ

زارق بنت كنجـ بف نجشؿ ابكثنجف

الخقكؽ

غغ

زلطانٌ بنت مخمد بف زفد البتاؿ

الخقكؽ

ػغ

زمر بنت ـزمً بف ـبدالرخمف الدخجـ

الخقكؽ

ؼغ

زجما بنت زلجماف بف ـبدهللا الفمرك

الخقكؽ

ؽغ

سذل بنت ـبدالرخمف بف ـمر البراؾ

الخقكؽ

ؾغ

سذل بنت ـبدالفزيز بف زفد الفجد

الخقكؽ

صػ

سود بنت يكزؼ بف ـبدهللا الجدـاف

الخقكؽ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى
م

القدم

االدم

ضػ

طرنى بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف المسرؼ

الخقكؽ

طػ

ـاُسٌ بنت نود بف ـبدالرخمف الزريوجد

الخقكؽ

ظػ

ـبجر بنت ابراهجـ بف راسد السثرم

الخقكؽ

عػ

ـبجر بنت نود بف بندر الزبجفً

الخقكؽ

غػ

ـبجر بنت مخمد بف شالد ـبدالفزيز المهرج

الخقكؽ

ػػ

ـركب بنت مخمد ـبدهللا بف مخمد الماجد

الخقكؽ

ؼػ

ـلجاء بنت نود بف زاـد الخارثً

الخقكؽ

ؽػ

كادق بنت ذالد بف مخمد الكابؿ

الخقكؽ

ؾػ

كادق بنت زلماف بف ـبدالمخزف بف مقرف

الخقكؽ

صؼ

كادق بنت ـبدالفزيز بف مخمد الفبدالكهاب

الخقكؽ

ضؼ

كادق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الفجّف

الخقكؽ

طؼ

كدير بنت راسد بف مخمد القرينً

الخقكؽ

ظؼ

كدير بنت ـثماف بف مخمد الثمجرم

الخقكؽ

عؼ

ناطمى بنت زفجد بف خمزق الهريدم الخربً

الخقكؽ

غؼ

ناطمى بنت ـلً بف ـبجد الديرم الركيس

الخقكؽ

ػؼ

نتكف بنت مخمد بف ابراهجـ القهارم

الخقكؽ

ؼؼ

نلكق بنت يكزؼ بف ـبدالرخمف الراجخً

الخقكؽ

ؽؼ

نكزيى بنت ـلً بف ـبدهللا اؿ مخمد ـزجرم

الخقكؽ

ؾؼ

لطجهى بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز المنجق

الخقكؽ

صؽ

لطجهى بنت ـلً بف ـبدهللا بف ـكيمر

الخقكؽ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى
م

القدم

االدم

ضؽ

لمٍ بنت ابراهجـ بف مخمد الشنات

الخقكؽ

طؽ

لمٍ بنت ـناد بف خراب المطجرم

الخقكؽ

ظؽ

لمجاء بنت زلجماف بف ـبدالفزيز اللهجلً

الخقكؽ

عؽ

لكلكق بنت ـامر بف ناشر المطجر الشالد

الخقكؽ

غؽ

مراـ بنت ـبدالفزيز بف مخمد السبانات

الخقكؽ

ػؽ

مريـ بنت مزهر بف مزلـ اؿ تنً الدكزرم

الخقكؽ

ؼؽ

مساـؿ بنت زفد بف خمد تمراف

الخقكؽ

ؽؽ

منٍ بنت نود بف مزهر المطجرم

الخقكؽ

ؾؽ

منجرق بنت زلجماف بف ابراهجـ الجريكم

الخقكؽ

صؾ

منجرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الخزجف

الخقكؽ

ضؾ

منجرق بنت ـبدالرخمف بف مخمد الودياف

الخقكؽ

طؾ

منجرق بنت ـبدالفزيز بف ـلكاف الفلكاف

الخقكؽ

ظؾ

منجرق بنت نود بف مخمد الذثراف

الخقكؽ

عؾ

موا بنت ـبدالرخمف بف مخمد الخكيؿ

الخقكؽ

غؾ

موا بنت مخمد بف ـبدهللا اللمّس

الخقكؽ

ػؾ

مً بنت ـبدالفزيز بف نود الرزجنً

الخقكؽ

ؼؾ

مجزاء بنت زفد بف براهجـ الماؿً

الخقكؽ

ؽؾ

مجزاء بنت ـثماف بف ـبدهللا اؿ كمزاف اللامدم

الخقكؽ

ؾؾ

مجزاف بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفبجد

الخقكؽ

صصض

نجّء بنت ـبدهللا بف مرزكؽ اؿ نود المقاطً

الخقكؽ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى
م

القدم

االدم

ضصض

ندل بنت مزهر بف خزف اؿ ـجزٍ القخطانً

الخقكؽ

طصض

نواؿ بنت اخمد بف مخمد النججبانً

الخقكؽ

ظصض

نولى بنت ـبدالرخمف بف بكر الفلجاف

الخقكؽ

عصض

نكرق بنت ذالد بف ـبدهللا بف ـقجؿ

الخقكؽ

غصض

نكرق بنت شالد بف مخمد الدبجاف

الخقكؽ

ػصض

نكؼ بنت ابراهجـ بف شالد الذلجؿ

الخقكؽ

ؼصض

نكؼ بنت اخمد بف ـبدهللا النامً

الخقكؽ

ؽصض

نكؼ بنت اخمد بف مخمد اللامدل

الخقكؽ

ؾصض

نكؼ بنت مطجر بف ـبدالمفجف الجخدلً

الخقكؽ

صضض

هند بنت ـبدهللا بف زيد دريس

الخقكؽ

ضضض

هجا بنت مخمد بف ـبدهللا الذنهرم القخطانً

الخقكؽ

طضض

هجهاء بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف البلجذً

الخقكؽ

ظضض

هجهاء بنت نود بف خزجف الفزاؼ

الخقكؽ

عضض

كجداف بنت ـبدالفزيز بف زفكد الذلجؿ

الخقكؽ

غضض

كجداف بنت ـبدهللا بف زفد المطكع

الخقكؽ

ػضض

كداد بنت خمكد بف زجؼ الخنجهً السورانً

الخقكؽ

ؼضض

كزف بنت مخمد بف كزام المطجرم

الخقكؽ

ؽضض

كلق بنت شالد بف ناشر الزنجدم

الخقكؽ

ؾضض

كناء بنت كريديس بف زفد الكريديس

الخقكؽ

صطض

يارا بنت ازفد بف مخمد رسجد

الخقكؽ
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القدم

االدم

ضطض

يارا بنت مخمد بف ناشر الدباس

الخقكؽ

ططض

يارا بنت يكزؼ بف طراد الزفدكف

الخقكؽ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيىللعام الجامعي  3417/3416هـىىى

ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى

م

القدم

االدم

ض

أثجر بنت إبراهجـ بف ـبدالفزيز المنجق

الخقكؽ

ط

أثجر بنت ـبدالفزيز بف مخمد اؿ مبارؾ

الخقكؽ

ظ

أريح بنت براؾ بف ـمر البراؾ

الخقكؽ

ع

انناف بنت ـبدهللا بف زلجماف الجربكع

الخقكؽ

غ

الجكهرة بنت مخمد بف ناشر السثرم

الخقكؽ

ػ

الفنكد بنت منشكر بف مخمد المزبخً

الخقكؽ

ؼ

الونكؼ بنت اخمد بف ابراهجـ برناكم

الخقكؽ

ؽ

الونكؼ بنت نود بف ـبدالفزيز الواجرم

الخقكؽ

ؾ

الونكؼ بنت ناشر بف ابراهجـ القازـ

الخقكؽ

صض

أمانً بنت زلجماف بف طلجخاف المطجرم

الخقكؽ

ضض

أمجاد بنت مخمد بف ـبدهللا الناشر

الخقكؽ

طض

أمؿ بنت اخمد بف ـلٍ ـمر

الخقكؽ

ظض

أمؿ بنت ذلجؿ بف قفكد الزـبً

الخقكؽ

عض

أمنى بنت نرخاف بف زلماف كزكانً

الخقكؽ

غض

أنهاؿ بنت شالد بف ابراهجـ الشفجلجؾ

الخقكؽ

ػض

ايّؼ بنت مخمد بف زفكد المقبؿ

الخقكؽ

ؼض

بدكر بنت ـادؿ بف خمد الدخجّف

الخقكؽ

ؽض

بدكر بنت نود بف ذلجؿ السايجً

الخقكؽ

ؾض

بدكر بنت مبارؾ بف مثؿ القخطانً

الخقكؽ

صط

بساُر بنت ـبدالمخزف بف ـبدهللا الزلجماف

الخقكؽ
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ىكلوة الحقوقىوالعلومىالدوادوة ى

م

القدم

االدم

ضط

خشى بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الخنجطى

الخقكؽ

طط

خشى بنت كشاب بف مخمد القخطانً

الخقكؽ

ظط

خناف بنت طارؽ بف نود مخمد بف مجّد

الخقكؽ

عط

ذلكد بنت نود بف منجر الرقاص الفتجبً

الخقكؽ

غط

داريف بنت زامً بف ـبدالفزيز اللوجـ

الخقكؽ

ػط

دانى بنت منجؼ بف نايؼ مّنر

الخقكؽ

ؼط

راكاف بنت نوجد بف خمد الفجكنً

الخقكؽ

ؽط

رزاف بنت مخمد بف ابراهجـ المقخـ

الخقكؽ

ؾط

رنا بنت طلفت بف ـبدهللا الزلجمانً

الخقكؽ

صظ

ركابً بنت ابراهجـ بف مخمد الزباح

الخقكؽ

ضظ

ريـ بنت زفد بف ـبد هللا الزامؿ

الخقكؽ

طظ

ريما بنت مخمد بف ـبدالرخمف السكيفر

الخقكؽ

ظظ

زارق بنت اخمد بف خمداف الفنزم

الخقكؽ

عظ

زارق بنت ـمر بف نايؼ الفتجبً

الخقكؽ

غظ

زارق بنت نود بف منشكر المنشكر

الخقكؽ

ػظ

زخر بنت ـبدالفزيز بف شالد الدزجمانً

الخقكؽ

ؼظ

زمجى بنت يكزؼ بف ـلً الدـججً

الخقكؽ

ؽظ

سود بنت زفجد بف ـلً زفد األخمرم

الخقكؽ

ؾظ

ـبجر بنت أخمد بف ـبدهللا الراسد

الخقكؽ

صع

ـبجر بنت منكر بف زمجر الخربً

الخقكؽ
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القدم

االدم

ضع

ـوكد بنت زفد بف خزاـ الدكزرم

الخقكؽ

طع

ـوكد بنت ـكاض بف مفكض المطجرم

الخقكؽ

ظع

كادة بنت تركً بف ـبدالمخزف الهرـ

الخقكؽ

عع

كادق بنت خمد بف مخمد المكزٍ

الخقكؽ

غع

كادة بنت زلجماف بف مخمد الفريهً

الخقكؽ

ػع

كادق بنت ـبدهللا بف ـبداللطجؼ اؿ السجر

الخقكؽ

ؼع

كجداء بنت ـبدهللا بف زفد الكثجرم

الخقكؽ

ؽع

كجداء بنت مخمد بف شالد الشالخً

الخقكؽ

ؾع

ناطمى بنت ـبد الرخمف بف مبارؾ اؿ نرج

الخقكؽ

صغ

ندكل بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز بف ساماف

الخقكؽ

ضغ

نرح بنت نود بف ابراهجـ الهكزاف

الخقكؽ

طغ

لطجهى بنت منشكر بف مخمد المزبخً

الخقكؽ

ظغ

لمجاء بنت زلطاف بف سلجكيد الفتجبً

الخقكؽ

عغ

لمجاء بنت نشار بف خمد النشار

الخقكؽ

غغ

لكلكق بنت شالد بف مخمد الركيتق

الخقكؽ

ػغ

مراـ بنت ـاقؿ بف زيد الفنزم

الخقكؽ

ؼغ

مريـ بنت ـلً بف شالد الملنـ

الخقكؽ

ؽغ

مؿاكم بنت ذالد بف ـبدهللا الخكيمانً

الخقكؽ

ؾغ

منجرق بنت راسد بف اخمد الهرير

الخقكؽ

صػ

منجرق بنت ـبدالوادم بف مخجزف الخارثً

الخقكؽ
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القدم

االدم

ضػ

منجرق بنت نود بف زفد بف جلجؿ

الخقكؽ

طػ

منجرق بنت مخمد بف ابراهجـ بف قفكد

الخقكؽ

ظػ

موا بنت ـبدهللا بف منشكر الشلجر

الخقكؽ

عػ

مكؿً بنت ؿرماف بف نجشؿ الزبجفً

الخقكؽ

غػ

مً بنت مخمد بف ـزؿ القخطانً

الخقكؽ

ػػ

مً بنت مناخً بف هكيمؿ آؿ نكيز

الخقكؽ

ؼػ

مجمكنى بنت ذالد بف ـلً آؿ داكد

الخقكؽ

ؽػ

نجكد بنت مخمد بف زالـ القكيفً

الخقكؽ

ؾػ

ندل بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الزهرانً

الخقكؽ

صؼ

نواؿ بنت ـبد الفزيز بف ناشر ـججاف

الخقكؽ

ضؼ

نكرق بنت زفد بف ـبدالفزيز الذنجف

الخقكؽ

طؼ

نكرق بنت شلجر بف ـلً السمرم

الخقكؽ

ظؼ

نكرق بنت ـلً بف ابراهجـ الذلجؼ

الخقكؽ

عؼ

نكرق بنت نود بف نرج الشقجى

الخقكؽ

غؼ

نكرق بنت كهؽ بف زفكد الزولً

الخقكؽ

ػؼ

نكؼ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الخربش

الخقكؽ

ؼؼ

نكؼ بنت اخمد بف زفكد الدخجـ

الخقكؽ

ؽؼ

نكؼ بنت ـلً بف مخمد الفامر

الخقكؽ

ؾؼ

نكؼ بنت مخمد بف شالد ـبدهللا الفقجؿ

الخقكؽ

صؽ

هاجر بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف البلجذً

الخقكؽ
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م

القدم

االدم

ضؽ

هاجر بنت مخمد بف خمد الواجرم

الخقكؽ

طؽ

هجاء بنت نود بف ابراهجـ المزفكد

الخقكؽ

ظؽ

كُاـ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفثماف

الخقكؽ

عؽ

كناء بنت زيد بف ـبدهللا بف زجؼ

الخقكؽ
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خرجيات الفصل الصيفي للعام اجلامعي
5341/5341ه
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىىىى─ ىكلوة الصودلة
م

التخصص

االدم

ض

لجلٍ بنت خمجد بف اخمد آؿ أماف

دكتكر شجدلٌ

ط

يازمجف اخمد ابراهجـ السفراكم

دكتكر شجدلٌ
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كلية الصيدلة
خرجيات الفصل األول للعام اجلامعي 5341/5341ه

287

خروجات الفصل األول للعام الجامعيى 3417/3416ىهـىى─ كلوةىالصودلة ى
م

التخصص

االدم

ض

ازراء بنت ـبدالرخجـ بف خزف زبجى

ـلكـ شجدلجٌ

ط

أمؿ بنت ـناد بف ذلؼ ـبدهللا الهدـانً الفنزم

ـلكـ شجدلجٌ

ظ

بدكر بنت مخمد بف ـبدهللا السريوً

ـلكـ شجدلجٌ

ع

ذلكد بنت ـطجى بف ذاتـ الزلمً

ـلكـ شجدلجٌ

غ

دِؿ بنت نود بف ابراهجـ بف دايؿ

ـلكـ شجدلجٌ

ػ

ريـ بنت سباب بف هادم الزلمً

ـلكـ شجدلجٌ

ؼ

زارق بنت مخمد بف ـبدهللا الراجد

ـلكـ شجدلجٌ

ؽ

ـبجر بنت مخمد بف نانق الفنزم

ـلكـ شجدلجٌ

ؾ

كادق بنت ذالد بف ـبدالكريـ البكر

ـلكـ شجدلجٌ

صض

كادق بنت ـبدالفزيز بف ثارم الخربً

ـلكـ شجدلجٌ

ضض

لمٍ بنت شالد بف ـبدهللا الجلجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

طض

لمجاء بنت مخمد بف ـمر البكر

ـلكـ شجدلجٌ

ظض

منٍ ممدكح ـكاد دذجف الفنزم

ـلكـ شجدلجٌ

عض

منجرق بنت نشرهللا بف ـبدالرخمف النشرهللا

ـلكـ شجدلجٌ

غض

مجزـ بنت شالد بف ابراهجـ الفمرك

ـلكـ شجدلجٌ

ػض

نكاؿ بنت مخمد بف ازماـجؿ الخازمً

ـلكـ شجدلجٌ

ؼض

نكرا بنت خمكد بف زلجماف المزلـ

ـلكـ شجدلجٌ

ؽض

كجداف بنت زفكد بف ـلً الفتجبً

ـلكـ شجدلجٌ
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كلية الصيدلة
ادلتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام اجلامعي
5341/5341ه
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القدم

االدم

ض

ازماء بنت ـبدالرخمف بف زيد الهرخاف

دكتكر شجدلٌ

ط

أنناف بنت يخجٍ بف مخمد السورم

دكتكر شجدلٌ

ظ

الجكهرة بنت ـبدهللا بف ـكض بف سخبؿ

دكتكر شجدلٌ

ع

آِء بنت بزاـ بف رنجؽ ـرنات مستوٍ

دكتكر شجدلٌ

غ

اِء بنت ـبداللطجؼ بف ـبدهللا الدريوـ

دكتكر شجدلٌ

ػ

امؿ بنت ناشر بف خمكد النكيشر

دكتكر شجدلٌ

ؼ

إيماف بنت ـلً بف أخمد القرنً

دكتكر شجدلٌ

ؽ

بركج بنت مخمد بف ـايض القخطانً

دكتكر شجدلٌ

ؾ

خنجف بنت ابراهجـ بف جابر الجونً

دكتكر شجدلٌ

صض

ذلكد بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف النذجّف

دكتكر شجدلٌ

ضض

دانى ازامى نؤاد ادريس ـّف

دكتكر شجدلٌ

طض

دـاء بنت مخمد بف يكزؼ اندار

دكتكر شجدلٌ

ظض

دِؿ بنت بديق بف طلؽ الفنزم

دكتكر شجدلٌ

عض

رنا بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف المخجمجد

دكتكر شجدلٌ

غض

ركاف بنت شّح بف خزف ادريس

دكتكر شجدلٌ

ػض

ركاف بنت ـبدهللا بف مخمد الماؿً

دكتكر شجدلٌ

ؼض

ركاف بنت نود بف ـبدالفزيز الزايدم

دكتكر شجدلٌ

ؽض

ريـ بنت ـبدالقادر بف ـبدالرخمف الخجدر

دكتكر شجدلٌ

ؾض

ريـ بنت كلجد بف ـلٍ القازـ

دكتكر شجدلٌ

صط

زارق بنت ـبدالرخمف بف زفجد كدزى

دكتكر شجدلٌ

290

المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الصودلة ى
م

القدم

االدم

ضط

زارق بنت ـبدهللا بف ـلً الزهرانً

دكتكر شجدلٌ

طط

زجا بنت ـبدالرخمف بف مخمد القكيهلً

دكتكر شجدلٌ

ظط

زماهر بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفتمً

دكتكر شجدلٌ

عط

زجناء بنت مخمد بف ـلً النجرانً

دكتكر شجدلٌ

غط

سود بنت ناشر بف خمد الناشر

دكتكر شجدلٌ

ػط

كادق بنت خمكد بف ؿبفاف الرسجدم

دكتكر شجدلٌ

ؼط

ناتف بنت نايؼ بف ذالد الدـجانً

دكتكر شجدلٌ

ؽط

نرياؿ بنت كماؿ بف مخمد شالخٌ

دكتكر شجدلٌ

ؾط

نكزيٌ بنت ذياب بف ـجادة الككجد

دكتكر شجدلٌ

صظ

لماء بنت تركً بف ذلؼ المطجرم

دكتكر شجدلٌ

ضظ

مركق بنت ـلً بف اخمد زفجد

دكتكر شجدلٌ

طظ

مساـؿ بنت مخمد بف ـبدهللا الرسجد

دكتكر شجدلٌ

ظظ

منٍ بنت ـبدالوادم بف ـلً الخربً

دكتكر شجدلٌ

عظ

منٍ بنت منشكر بف الركيس اللؿبانً

دكتكر شجدلٌ

غظ

مكقنٌ بنت كماؿ الديف بف خزجف الطاهر

دكتكر شجدلٌ

ػظ

نجد بنت ابراهجـ بف زفدم الفتجبً

دكتكر شجدلٌ

ؼظ

نجكد بنت ذلجؿ بف مخمد خججح

دكتكر شجدلٌ

ؽظ

ندل بنت شالد بف ـمر الزكيداء

دكتكر شجدلٌ

ؾظ

نوٍ بنت ابراهجـ بف مخمد الجمفى

دكتكر شجدلٌ

صع

نكرق بنت خامد بف ـبدالرخمف الدـججً

دكتكر شجدلٌ
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القدم

االدم

ضع

نكرق بنت ذالد بف مخمد الفندس

دكتكر شجدلٌ

طع

نكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد البجسً

دكتكر شجدلٌ

ظع

هديؿ بنت أخمد بف جابر

دكتكر شجدلٌ

عع

هديؿ بنت مزاـد بف ابراهجـ الخربً

دكتكر شجدلٌ

غع

كشاؿ بنت يازجف بف نايز الفلجط

دكتكر شجدلٌ

ػع

كناء بنت خزجف بف ـلً السورم

دكتكر شجدلٌ

ؼع

كناء بنت ـايض بف ـبدق الزلمً

دكتكر شجدلٌ

ؽع

ازراء ابكـبجدق برهاف الديف مخمد

ـلكـ شجدلجٌ

ؾع

ازراء بنت ـبدهللا بف زالـ بلسرؼ

ـلكـ شجدلجٌ

صغ

ازماء بنت ذالد بف ـبدهللا الزهرانً

ـلكـ شجدلجٌ

ضغ

ازماء بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفذبى

ـلكـ شجدلجٌ

طغ

انناف بنت هانً بف كاشؼ زكانٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ظغ

البندرم بنت ـبدهللا بف مخمد الناشر

ـلكـ شجدلجٌ

عغ

امانً بنت زفجد بف كججى بازفد

ـلكـ شجدلجٌ

غغ

إيّؼ بنت خمدم بف ـمر الطجب

ـلكـ شجدلجٌ

ػغ

أركل أخمد راكح خزاف

ـلكـ شجدلجٌ

ؼغ

أركل بنت مخمد بف شالد الرسجد

ـلكـ شجدلجٌ

ؽغ

أريح بنت بذجت بف ـمر المفارم

ـلكـ شجدلجٌ

ؾغ

أريح بنت مخمد بف ابراهجـ الفايد

ـلكـ شجدلجٌ

صػ

أريح بنت مخمد بف ـبدالوادم الفجمً

ـلكـ شجدلجٌ
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القدم

االدم

ضػ

أريح بنت مخمد ـبدهللا بف مخمد بف زلماف

ـلكـ شجدلجٌ

طػ

آِء بنت زفد بف زفجد الخارثً

ـلكـ شجدلجٌ

ظػ

بسرل بنت ـمر بف شالد بادقجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

عػ

جكاهر بنت مجس بف ملكح الفنزم

ـلكـ شجدلجٌ

غػ

خشى بنت مخمد بف زفد الراسد

ـلكـ شجدلجٌ

ػػ

خشى بنت مخمد بف ـبد هللا الزكيداف

ـلكـ شجدلجٌ

ؼػ

خمجدة بنت سخاذة بف جدكع خماـ

ـلكـ شجدلجٌ

ؽػ

خناف بنت ـبدهللا بف زفد الزيد

ـلكـ شجدلجٌ

ؾػ

دانى بنت مخمد بف ـبدهللا الزخجبانً

ـلكـ شجدلجٌ

صؼ

ديمى بنت شالد بف ـبدهللا الزكيد

ـلكـ شجدلجٌ

ضؼ

رخاب بنت ـماد بف ذلجؿ جكدة

ـلكـ شجدلجٌ

طؼ

ركاف بنت اخمد بف خزف الزهرانً

ـلكـ شجدلجٌ

ظؼ

ركاف بنت ـبدالفزيز بف شالد المالكً

ـلكـ شجدلجٌ

عؼ

رؤل بنت مخمد بف ـبدهللا الفمرم

ـلكـ شجدلجٌ

غؼ

ريـ بنت تخزجف بف ـمر ذلؼ

ـلكـ شجدلجٌ

ػؼ

زارة بنت ـبدالرخمف بف مناع الفمرم

ـلكـ شجدلجٌ

ؼؼ

زارق أخمد مذتار ابك األزرار

ـلكـ شجدلجٌ

ؽؼ

زارق بنت نريد بف خزجف الخربً

ـلكـ شجدلجٌ

ؾؼ

زارق بنت نود بف ـبدهللا المفجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

صؽ

زخر بنت خماد بف مخمد الفمر

ـلكـ شجدلجٌ
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القدم

االدم

ضؽ

زندس بنت ابراهجـ بف اخمد

ـلكـ شجدلجٌ

طؽ

سود بنت ذالد بف خمد الدلجمً

ـلكـ شجدلجٌ

ظؽ

ـالجى بنت ـبدالفزيز بف اخمد الدهش

ـلكـ شجدلجٌ

عؽ

ناطمى مخزف مبارؾ باكرماف

ـلكـ شجدلجٌ

غؽ

نؿى شالد مخمد نرخاف

ـلكـ شجدلجٌ

ػؽ

لججف بنت اخمد بف زلجماف بف ـبجد

ـلكـ شجدلجٌ

ؼؽ

لما بنت شالد بف مخمد الخكيؿ

ـلكـ شجدلجٌ

ؽؽ

لمجاء بنت ـبد الرخمف بف ـبد الرزاؽ الذلجهى

ـلكـ شجدلجٌ

ؾؽ

لجف بنت زهجر بف مخمد زفجد البرديزً

ـلكـ شجدلجٌ

صؾ

ماريى بنت اخمد بف ـمر مدذلً

ـلكـ شجدلجٌ

ضؾ

مراـ بنت مخمد بف نكاز التمجمً

ـلكـ شجدلجٌ

طؾ

مريـ بنت اخمد بف ـبدالتكاب تلبٌ

ـلكـ شجدلجٌ

ظؾ

مريـ بنت مخمد بف منشكر السمرانً

ـلكـ شجدلجٌ

عؾ

مفالً بنت دذجؿ بف شنجتاف السمرم

ـلكـ شجدلجٌ

غؾ

موا بنت مذكر بف ـبدالرخمف مذكر الخارثً

ـلكـ شجدلجٌ

ػؾ

موا بنت نايؼ بف ـبدالرخمف الفتجبً

ـلكـ شجدلجٌ

ؼؾ

موا بنت هساـ بف زفجد المزيف

ـلكـ شجدلجٌ

ؽؾ

مكؿً بنت شادؽ بف مخمد اخمد

ـلكـ شجدلجٌ

ؾؾ

مٍ بنت ـبدالسانٍ بف مفكض مشطهٍ

ـلكـ شجدلجٌ

صصض

مً بنت اخمد بف مخمد الفشجمً

ـلكـ شجدلجٌ
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القدم

االدم

ضصض

نايلٌ بنت شالد بف ـمر ـجاج

ـلكـ شجدلجٌ

طصض

نجّء بنت شالد بف ناشر الفقجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

ظصض

ندل بنت ـبدالفزيز بف شالد المطلؽ

ـلكـ شجدلجٌ

عصض

نقجى بنت كماؿ بف مجركنً ـبدالرخمف

ـلكـ شجدلجٌ

غصض

نواؿ بنت زيداف بف اخمد قازـ

ـلكـ شجدلجٌ

ػصض

نواؿ بنت نشر بف يخً ذلجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

ؼصض

نكرق بنت ابراهجـ بف شالد الفرينً

ـلكـ شجدلجٌ

ؽصض

نكرق بنت اخمد بف ـلً القرنً

ـلكـ شجدلجٌ

ؾصض

نكرق بنت تركً بف ـبد الفزيز بف ـقجؿ

ـلكـ شجدلجٌ

صضض

نكرق بنت شالد بف ـلٍ الجمجفى

ـلكـ شجدلجٌ

ضضض

نكؼ بنت ِنً بف سمالً الفنزم

ـلكـ شجدلجٌ

طضض

هديؿ بنت مجدم بف ـبدهللا سريؼ

ـلكـ شجدلجٌ

ظضض

هّ بنت ـبدالرخمف بف زيد الفجزٍ

ـلكـ شجدلجٌ

عضض

هّ بنت مخمد بف زفادة المراسدة

ـلكـ شجدلجٌ

غضض

كناء بنت ناشر بف مؿخً الظهجرم

ـلكـ شجدلجٌ

ػضض

يارا بنت زلطاف بف خساف السامرم

ـلكـ شجدلجٌ
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـىى ─ ىكلوةىالعلوم
م

التخصص

االدم

ض

ذلكد بنت ـبدهللا بف تركً الطكالٌ

كجمجاء خجكيٌ

ط

نكؼ بنت يكزؼ بف خمد ـبدالرخمف القاؿً

كجمجاء خجكيٌ

ظ

دكلى بنت طّؿ بف شالد المالكً

كجمجاء

ع

الواـ بنت يخً بف مهرح قرادم

نجزياء

غ

مريـ بنت ـبد المخزف بف ـبدالفزيز ابا بطجف

نجزياء

ػ

كراـ بنت نّح بف مطلؽ المطرنً

نجزياء

ؼ

كشاؿ بنت زفد بف مخمد جدكؿ الدكزرم
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كلية العلوم
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة العلوم ى
م

التخصص

االدم

ض

ابرار بنت زفجد بف مزهر اللامدم

كجمجاء خجكيٌ

ط

أخّـ بنت مخمد بف نود القخطانً

كجمجاء خجكيٌ

ظ

ازرار بنت مخمد بف نايز اِزمرم

كجمجاء خجكيٌ

ع

ازماء شالد ـبدهللا خمكد

كجمجاء خجكيٌ

غ

الواـ بنت ـبد هللا بف ـلً آؿ قمكد القرنً

كجمجاء خجكيٌ

ػ

الونكؼ بنت مخمد بف ـبدالمخزف الزامؿ

كجمجاء خجكيٌ

ؼ

أمؿ بنت ـجداف بف ـلً الزهرانً

كجمجاء خجكيٌ

ؽ

ايماف بنت ـبدهللا بف مخمد السورم

كجمجاء خجكيٌ

ؾ

بساير بنت ـبدهللا بف ـبدالكريـ الذلجهً

كجمجاء خجكيٌ

صض

بساير بنت مخمد بف ازفد ـالـ

كجمجاء خجكيٌ

ضض

بساير بنت مكزٍ بف ـبد هللا ـزجرم

كجمجاء خجكيٌ

طض

بسرل بنت زفجد بف مخمد القخطانً

كجمجاء خجكيٌ

ظض

راقجى بنت مخمد بف ـبدهللا الفريهً

كجمجاء خجكيٌ

عض

رؤكـ بنت ـبدهللا بف اخمد المبارؾ

كجمجاء خجكيٌ

غض

رهاـ بنت ـبدهللا بف ـلً الهّج

كجمجاء خجكيٌ

ػض

ريـ مخمد اخمد بازالـ

كجمجاء خجكيٌ

ؼض

ريـ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الراسد

كجمجاء خجكيٌ

ؽض

ريـ بنت مخمد بف زفد آباخزجف

كجمجاء خجكيٌ

ؾض

ريما بنت مخمد بف ـبدالفزيز الزير

كجمجاء خجكيٌ

صط

زارة بنت ذالد بف مخمد السثرم

كجمجاء خجكيٌ
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م

التخصص

االدم

ضط

زلمٍ بنت خمكد بف ابراهجـ الخمزق

كجمجاء خجكيٌ

طط

زمر بنت مبركؾ بف ـبجد الفبجد

كجمجاء خجكيٌ

ظط

زواـ بنت مذكر بف مهرح البقمً

كجمجاء خجكيٌ

عط

سركؽ متفب ذالد جازـ

كجمجاء خجكيٌ

غط

سجماء بنت ـمر بف اخمد بف جخّف

كجمجاء خجكيٌ

ػط

شانجى بنت مثاؿ بف كانـ الخربً

كجمجاء خجكيٌ

ؼط

شهجى بنت نود بف مسكح المسكح

كجمجاء خجكيٌ

ؽط

ـلجاء بنت ـبدق بف اخمد الفمرم

كجمجاء خجكيٌ

ؾط

ناطمى بنت مطلؽ بف بدر الخربً

كجمجاء خجكيٌ

صظ

مراـ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا بف زفجد

كجمجاء خجكيٌ

ضظ

ناديٌ بنت ازكد بف جبر الرـكجً

كجمجاء خجكيٌ

طظ

نكرق بنت شالد بف مخمد الزمجد

كجمجاء خجكيٌ

ظظ

نكرق بنت ـقّ بف نؿجؿ السمرم

كجمجاء خجكيٌ

عظ

نكؼ بنت ناشر بف ـبدهللا اللنجـ

كجمجاء خجكيٌ

غظ

هديؿ بنت نود بف ـبدهللا المزجخؿ

كجمجاء خجكيٌ

ػظ

هند بنت زلجماف بف مخمد الهؿؿ

كجمجاء خجكيٌ

ؼظ

هجهاء بنت نالد بف مخمد السريؼ

كجمجاء خجكيٌ

ؽظ

ابرار بنت ـبدهللا بف مناخً الفشجمً

كجمجاء

ؾظ

أريح بنت نود بف ابراهجـ الثاقب

كجمجاء

صع

ازماء بنت زفكد بف مخمد اللزكانً

كجمجاء
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م

التخصص

االدم

ضع

امؿ اخمد ذياب الفامر

كجمجاء

طع

امؿ بنت زّمى بف ذلؼ السمرم

كجمجاء

ظع

خشى بنت خمد بف زفد الجابس

كجمجاء

عع

رنا بنت مخمد بف ـبدهللا الفمرم

كجمجاء

غع

ركابً بنت مخمد بف ـبدهللا الوكيش

كجمجاء

ػع

مراـ بنت زرخاف بف مخمد الزرخاف

كجمجاء

ؼع

منٍ بنت طالق بف مخمد الفمرم

كجمجاء

ؽع

امؿ بنت مذتار بف مخمد ـبدالفلجـ

نبات

ؾع

بريكى بنت مخمد بف مبارؾ الدكزرم

نبات

صغ

بسرل بنت مكزٍ بف ـبدهللا ـزجرم

نبات

ضغ

تلريد بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف بف مقبؿ

نبات

طغ

ثرياء بنت مخمد بف ـكض القرنً

نبات

ظغ

ذلكد بنت مخمد بف ـبدهللا الدبجاف

نبات

عغ

ريـ بنت اخمد بف هاجق الفنزم

نبات

غغ

زكزف بنت مخمد بف ـبد الرخمف بف شهجاف

نبات

ػغ

سود بنت نجشؿ بف خزف الخارثً

نبات

ؼغ

ـاُسى بنت زالـ بف ناشر الكدـانً

نبات

ؽغ

ناتف بنت زلجماف بف ؿجؼ هللا الذكرم

نبات

ؾغ

ناطمٌ مذتار مخمد ـبدالفلجـ

نبات

صػ

لمجاء بنت ناشر بف مزاـد القخطانً

نبات
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م

التخصص

االدم

ضػ

مراـ بنت اخمد بف مخمد بامزفكد

نبات

طػ

مراـ بنت ـبدهللا بف مخزف الفتجبً

نبات

ظػ

نكرق بنت ـبد هللا بف سّؿ الزكيلـ

نبات

عػ

نكرق بنت ـلً بف ـبدهللا بف منجق

نبات

غػ

هجا بنت مخمد بف ـبدهللا الزخجبانً

نبات

ػػ

هجهاء بنت رزاـ بف نالد القخطانٍ

نبات

ؼػ

كجداف بنت زفكد بف سفجؿ المطجرم

نبات

ؽػ

ابتزاـ بنت ـبدهللا بف مخمد مطور

رياؿجات

ؾػ

ازماء بنت خزجف بف ـمر باقجس

رياؿجات

صؼ

تلاريد بنت يخً بف اخمد بف سراخجلً

رياؿجات

ضؼ

توانً ـبدهللا ركيس مبارؾ

رياؿجات

طؼ

ذلكد بنت ذالد بف شالد القخطانً

رياؿجات

ظؼ

دـاء ـبدق مخمد الخمجرم

رياؿجات

عؼ

زارق بنت اخمد بف مخمد اخمد

رياؿجات

غؼ

زارق بنت جماؿ بف ـكض داككد

رياؿجات

ػؼ

زارق بنت ـجد بف ـلً الخربً

رياؿجات

ؼؼ

سذل بنت ـبد المججد بف مخمد الفكؿً

رياؿجات

ؽؼ

ربٍ بنت زفكد بف ـبدالرخمف الموناء

رياؿجات

ؾؼ

مراـ بنت نايؼ بف مخمد الفنزم

رياؿجات

صؽ

منكق بنت ـبجد بف جلكم خماد

رياؿجات
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التخصص

االدم

ضؽ

هجهاء بنت ـايض بف خمكد الفتجبً

رياؿجات

طؽ

هجهاء بنت ـلً بف مخمد باسكيى

رياؿجات

ظؽ

توانً بنت هندم بف سرار الخارثً

نجزياء

عؽ

زارق بنت ذالد بف ناشر بف كجث

نجزياء

غؽ

زماح ـلً مخمد ابك كالجى

نجزياء

ػؽ

سركؽ بنت مسفؿ بف مخمد المطجرم

نجزياء

ؼؽ

ـاُسٌ بنت شّح بف زالـ بادكيّف

نجزياء

ؽؽ

نايزة بنت ـبدهللا بف ناشر الفججد

نجزياء

ؾؽ

الجكهرة بنت ـبدالمخزف بف مخمد بدر

المزار الفاـ

صؾ

امانً بنت زفد بف طلؽ المطجرم

المزار الفاـ

ضؾ

آمنٌ بنت مخمد بف ـبدهللا اؿ مبارؾ

المزار الفاـ

طؾ

انكار بنت قازـ بف ذالد الفنزم

المزار الفاـ

ظؾ

بسرل بنت مخمد بف ـبدهللا الزرخاف

المزار الفاـ

عؾ

خناف بنت رانق بف ـبدهللا الفمرم

المزار الفاـ

غؾ

دِؿ بنت نسمً بف مخمد الفنزم

المزار الفاـ

ػؾ

ركاف بنت ـبدهللا بف ـلً الشكيلد

المزار الفاـ

ؼؾ

زارق بنت اخمد بف مخمد الفمكد

المزار الفاـ

ؽؾ

زارق بنت زلجماف بف مخمد الككجؿ

المزار الفاـ

ؾؾ

زخاب بنت ـثماف بف ـبدهللا ـثماف الزامؿ

المزار الفاـ

صصض

سجوانى بنت زفد بف مزهر الرمؿانً البقمً

المزار الفاـ
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التخصص

االدم

ضصض

منٍ بنت ـمر بف اخمد مباركً

المزار الفاـ

طصض

منجرة بنت شالد بف زيف الزبجدم

المزار الفاـ

ظصض

نجد بنت ـامر بف خامد الهريد

المزار الفاـ

عصض

نكرق بنت ـلً بف مخمد الشلجر

المزار الفاـ

غصض

نكؼ بنت مخمد بف ـمر الخزجف

المزار الفاـ

ػصض

الفنكد بنت ابراهجـ بف ـبدالمججد السّلً

المزار التطبجقً

ؼصض

الفنكد بنت ـبدهللا بف مخمد السفّف

المزار التطبجقً

ؽصض

الفنكد بنت نود بف مخمد الزجؼ

المزار التطبجقً

ؾصض

ربٍ بنت زلجماف بف خمد المخجمجد

المزار التطبجقً

صضض

رنجـ بنت مخمد بف خمداف الفتجبً

المزار التطبجقً

ضضض

زهرة بنت اخمد بف برهاف ناشر

المزار التطبجقً

طضض

كادق بنت خمد بف ـثماف السفّف

المزار التطبجقً

ظضض

موا بنت زالـ بف مزاـد السورم

المزار التطبجقً

عضض

هدل بنت ـماد بف زلجماف الخمجؿً

المزار التطبجقً
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م

القدم

االدم

ض

ابتزاـ بنت ـطجى بف ذاتـ الزلمً

كجمجاء خجكيٌ

ط

ابتواؿ بنت ـبدق بف ـجاش اخمد

كجمجاء خجكيٌ

ظ

ابرار ـلً اخمد بامقابؿ

كجمجاء خجكيٌ

ع

ابرار بنت بزاـ بف ناركؽ ساهجف

كجمجاء خجكيٌ

غ

أثجر بنت ـبدهللا بف مخمد الفجمً

كجمجاء خجكيٌ

ػ

أثجر بنت ـلً بف ـبدالرخمف الموباش

كجمجاء خجكيٌ

ؼ

ارياؼ بنت مخمد بف ناشر مفسً

كجمجاء خجكيٌ

ؽ

أزماء ـمر كرار ـثماف

كجمجاء خجكيٌ

ؾ

آِء بنت نود بف ـبدهللا الفجزٍ

كجمجاء خجكيٌ

صض

الفنكد بنت طارؽ بف نود بف خزجناف

كجمجاء خجكيٌ

ضض

امانً بنت زفكد بف ـبجد الخربً

كجمجاء خجكيٌ

طض

امجاد بنت ؿاكم بف مخمد الفتجبً

كجمجاء خجكيٌ

ظض

امؿ بنت مقبؿ بف زهر الفتجبً

كجمجاء خجكيٌ

عض

انكار بنت شالد بف ـبدالفزيز الزخجبانً

كجمجاء خجكيٌ

غض

بدكر بنت بدر بف ـبدهللا الفثجمجف

كجمجاء خجكيٌ

ػض

بساُر بنت مزتكر بف رججاف الركقً

كجمجاء خجكيٌ

ؼض

بساير بنت مخمد بف مشلد الزقجانً

كجمجاء خجكيٌ

ؽض

تججاف بنت زفجد بف مخمد بادكيس

كجمجاء خجكيٌ

ؾض

جكاهر بنت بدر بف ـبدهللا الزفدكف

كجمجاء خجكيٌ

صط

رخاب بنت طجب بف ـلً هزازم

كجمجاء خجكيٌ
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القدم

االدم

ضط

ركاف بنت زفد بف ـبدهللا السثرم

كجمجاء خجكيٌ

طط

ركاف بنت ـبدالرخمف بف ـلً الجرداف

كجمجاء خجكيٌ

ظط

ركاف بنت مخمد بف ناشر الفلجانً

كجمجاء خجكيٌ

عط

زارق بنت يكزؼ بف شالد الدكاس

كجمجاء خجكيٌ

غط

سادف بنت ـبد الرخمف ـبد الفزيز الوزاع

كجمجاء خجكيٌ

ػط

سود بنت ذالد بف زفجد بف ننجس

كجمجاء خجكيٌ

ؼط

سجماء بنت ـشاـ بف ـبدهللا باهمجـ

كجمجاء خجكيٌ

ؽط

لطجهى بنت زفد بف ـلً الخجاف

كجمجاء خجكيٌ

ؾط

مراـ بنت نود بف زلجماف المنجشجر

كجمجاء خجكيٌ

صظ

مريـ بنت ناشر بف ناشر مزاكم

كجمجاء خجكيٌ

ضظ

مساـؿ بنت نود بف مخمد الكطباف

كجمجاء خجكيٌ

طظ

مناؿ بنت اخمد بف ابراهجـ الذراسً

كجمجاء خجكيٌ

ظظ

منجرق بنت زلطاف بف مخمد مكزاف

كجمجاء خجكيٌ

عظ

نكرق بنت شالد بف جابر المالكً

كجمجاء خجكيٌ

غظ

نكرق بنت ـبدهللا بف ـكض الفلجانً

كجمجاء خجكيٌ

ػظ

نكؼ بنت مخمد بف زفد الفركاف

كجمجاء خجكيٌ

ؼظ

هاجر بنت ناسط بف زجؼ القخطانً

كجمجاء خجكيٌ

ؽظ

هدل بنت ـبد هللا بف منكر المطجرل

كجمجاء خجكيٌ

ؾظ

كؿخى بنت دكش بف بطً الدكزرم

كجمجاء خجكيٌ

صع

كناء بنت ـبدالرخمف بف خمد الفدكانً

كجمجاء خجكيٌ
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االدم

القدم

ضع

اخّـ خزجف شالد الطخجد

كجمجاء

طع

ازّـ بنت رجاء بف ؿجؼ هللا المطجرم

كجمجاء

ظع

ازماء بنت شالد بف ـمر خجدرق

كجمجاء

عع

الواـ بنت مطلؽ بف ـكدة السمرم

كجمجاء

غع

امانً ـبدهللا ـبدالقادر باكرماف

كجمجاء

ػع

امجاد بنت اخمد بف زفجد القخطانً

كجمجاء

ؼع

امؿ بنت ـلً بف ابراهجـ خكمً

كجمجاء

ؽع

خشى بنت ـبدهللا بف ـلٍ الشلجر

كجمجاء

ؾع

ذكلى بنت ـبدهللا بف نمساف ـبجد

كجمجاء

صغ

ريـ بنت مبارؾ بف اخمد الفكلقً

كجمجاء

ضغ

زينب بنت ـلً بف يخجٍ الهجهً

كجمجاء

طغ

كادة بنت مخمد بف مخمد الفامرم

كجمجاء

ظغ

لطجهٌ بنت زفد بف شلجبجر الرسجدم

كجمجاء

عغ

نجكد بنت ناسً بف ناشر السجبانً

كجمجاء

غغ

نكر بنت ـبدالرخمف بف كرامى جكاس

كجمجاء

ػغ

هبى بنت مخمد بف ذؿر الفنزم

كجمجاء

ؼغ

هنادم بنت مخمد بف ـبدالرخمف الراجد

كجمجاء

ؽغ

كناء بنت نزاؿ بف ـديس الخربً

كجمجاء

ؾغ

ابتواؿ بنت نراج بف مخمد الفتجبً

نبات

صػ

اثجر بنت ـبدهللا بف مخمد بالفبجد

نبات
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القدم

االدم

ضػ

ازماء بنت الخزجف بف مخمد اؿ ـكاض

نبات

طػ

أنناف بنت مخمد بف موناء الموناء

نبات

ظػ

الفنكد بنت زفد بف شالد المكمً

نبات

عػ

ايناس بنت ـبدالكريـ بف ـبدالمخزف المنقكر

نبات

غػ

جكاهر بنت ذيب بف مخمد القخطانً

نبات

ػػ

ذلكد بنت نكاؼ بف خمكد المطجرم

نبات

ؼػ

زينى بنت زفجد بف خزجف القخطانً

نبات

ؽػ

زارق بنت خمكد بف مخمد السورم

نبات

ؾػ

زارق بنت مخمد بف ـكؿى الزهرانً

نبات

صؼ

ـوكد بنت ـبدالرخمف بف مخمد بف خمجد

نبات

ضؼ

ناتف بنت ذالد بف ابراهجـ السمازً

نبات

طؼ

منجرق بنت خمداف بف ـبدهللا الفتجبً

نبات

ظؼ

منجرق بنت شالد بف ذلؼ الفنزم

نبات

عؼ

هديؿ بنت مخمد بف ـبدهللا الزولً

نبات

غؼ

ذكرل بنت بندر بف مخمد بف سفجؿ

اخجاء دقجقٌ

ػؼ

موا بنت ابراهجـ بف زالـ الفنزم

اخجاء دقجقٌ

ؼؼ

اِء اخمد مخمد الزقاؼ الواسمً

رياؿجات

ؽؼ

اِء مخزف ـلً الفطاس

رياؿجات

ؾؼ

امؿ بنت ـبدهللا بف سريد الخربً

رياؿجات

صؽ

جمجلى مخمد ابكبكر لكقجى

رياؿجات
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القدم

االدم

ضؽ

ذلكد مخمد ـبدهللا بهلد

رياؿجات

طؽ

ديمى بنت مخمد بف ـلً الشانق

رياؿجات

ظؽ

رنداء بنت ابراهجـ بف نكزاف الهكزاف

رياؿجات

عؽ

ريـ بنت زفجد بف خامد المالكً

رياؿجات

غؽ

ؿخٍ بنت نرح بف جزاء الفتجبً

رياؿجات

ػؽ

ناطمٌ بنت ـلً بف اخمد الخارثً

رياؿجات

ؼؽ

لما بنت مخمد بف زلجماف النشجاف

رياؿجات

ؽؽ

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز بف زلماف

رياؿجات

ؾؽ

هدل بنت دذجؿ هللا بف ابراهجـ المالكً

رياؿجات

صؾ

هند بنت ماجد بف ـبرم المطجرم

رياؿجات

ضؾ

هند بنت ناخً بف ِنً المطجرم

رياؿجات

طؾ

ابرار بنت ـكض بف ـايض المطجرم

نجزياء

ظؾ

اثجر بنت ـبدهللا بف اخمد الزهرانً

نجزياء

عؾ

الجكهرة بنت سكيش بف منديؿ المفرقب

نجزياء

غؾ

امجاد بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الفنزم

نجزياء

ػؾ

ايماف بنت شالد بف خثكؿ خريش

نجزياء

ؼؾ

خشى بنت ـجد بف جّؿ البقمً

نجزياء

ؽؾ

ريـ بنت ذلؼ بف خمداف الفنزم

نجزياء

ؾؾ

زارق بنت ـلً بف ـمر باطرنً

نجزياء

صصض

سود بنت ـمر بف مخمد بازرـى

نجزياء
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القدم

االدم

ضصض

نرياؿ بنت ـلً بف زفجد ككماف

نجزياء

طصض

مريـ بنت مرؿً بف نجاض ـطكاف

نجزياء

ظصض

هند بنت ـبجد بف ـلً الفنزم

نجزياء

عصض

كناء بنت مشلد بف اخمد القخطانً

نجزياء

غصض

اثجر بنت دذجؿ هللا بف ـبجد آؿ كلثـ

المزار الفاـ

ػصض

امجاد بنت ـبدالفزيز بف ـجادق الفنزم

المزار الفاـ

ؼصض

ايّؼ بنت ابراهجـ بف زلجماف الزكيؿ

المزار الفاـ

ؽصض

بزمى بنت ـلٍ بف ـبد جركاف

المزار الفاـ

ؾصض

بزمى بنت مسفؿ بف هزاع القخطانً

المزار الفاـ

صضض

بساُر بنت مانق بف سايق القخطانً

المزار الفاـ

ضضض

بساُر بنت يكزؼ بف ـلً السمرانً

المزار الفاـ

طضض

خجات بنت ـمر بف نجاح مخمد

المزار الفاـ

ظضض

رانجا بنت زالـ بف زالمجف باجفجهر

المزار الفاـ

عضض

رزاف بنت نود بف زفد بف نشار

المزار الفاـ

غضض

ريـ بنت ـبدهللا بف ننجس السورانً

المزار الفاـ

ػضض

ريـ بنت ـشاـ بف ناشر الفرنح

المزار الفاـ

ؼضض

زخر بنت ذالد بف شالد بف مكينق

المزار الفاـ

ؽضض

زمجرق بنت مجبكر بف ـلً ـكاجً

المزار الفاـ

ؾضض

شهجى بنت مخمد بف ـلً الجامً

المزار الفاـ

صطض

ـبجر بنت ـبدهللا بف منشكر المالؾ

المزار الفاـ
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القدم

االدم

ضطض

ناطمى بنت مخمد بف ـبد الرخمف الفتجبً

المزار الفاـ

ططض

لمٍ بنت مخمد بف ابراهجـ الفجزٍ

المزار الفاـ

ظطض

مراـ بنت ـبدهللا بف ـلً الزيد

المزار الفاـ

عطض

مّؾ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الدكجثر

المزار الفاـ

غطض

مناؿ بنت ـباهلل بف ـبدالفزيز المكزٍ

المزار الفاـ

ػطض

موا بنت ابراهجـ بف زالـ الفنزم

المزار الفاـ

ؼطض

موا بنت نود بف ـبدهللا السريدق

المزار الفاـ

ؽطض

نكرق بنت مفدم بف ناشر البقمً

المزار الفاـ

ؾطض

هدل بنت مخمد بف خمد الرسجد

المزار الفاـ

صظض

كجداف بنت اخمد بف ـبدهللا الخبسً

المزار الفاـ

ضظض

كجداف بنت ـبد الرخمف بف خمد الباخكث

المزار الفاـ

طظض

كـد بنت زفد بف نواد الركيس

المزار الفاـ

ظظض

كـد بنت نايؼ بف ـبدهللا الفنزم

المزار الفاـ

عظض

يازمجف بنت ذلجؼ بف زـؿ الفنزم

المزار الفاـ

غظض

ابرار بنت نود بف ـبدالرخمف البذجت

المزار التطبجقً

ػظض

أمؿ بنت اخمد بف جارهللا المالكً

المزار التطبجقً

ؼظض

جمجلى بنت اخمد بف ـبدالفزيز الركبً

المزار التطبجقً

ؽظض

ريـ بنت شالد بف خزجف الجنجدم

المزار التطبجقً

ؾظض

طجبى بنت ـبدالقادر بف ـبدهللا الجازـ

المزار التطبجقً

صعض

كجداء بنت ـبدالملؾ بف ـبدالفزيز الزجارم

المزار التطبجقً
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القدم

االدم

ضعض

منٍ بنت ذالد بف ـبدالقادر بامطرؼ

المزار التطبجقً

طعض

منجرق بنت زلجماف بف ابراهجـ الجدـاف

المزار التطبجقً
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التخصص

االدم

ض

رزاف بنت اخمد بف ـبدهللا الجكزؼ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ط

زمجى بدر اخمد النوارم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ظ

كدير بنت مخمد بف ابراهجـ الزامؿ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ع

لمجاء بنت زفكد بف رسجد الرسجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

غ

مراـ بنت بدر بف هكيشجف الخارثً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ػ

منجرق بنت زلجماف بف مخمد الزلجماف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؼ

نكرق بنت زلماف بف نوجد السمرم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؽ

الفنكد بنت تركً بف مقرف القشجر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾ

بزمٌ بنت اسرؼ بف الزجد الساهد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صض

بسرل بنت خاتـ بف ـجزٍ بذارم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ضض

ركد بنت تركً بف ـبدالرخمف الخقبانً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طض

ركاف بنت ـبدهللا بف ـبدالرزاؽ المزفكد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظض

سذل بنت ـبدهللا بف مخمد بارجاء

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عض

ـبجر بنت مخمد بف شالد الفلجاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غض

كادق بنت نود بف ـبدالرخمف الراجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػض

نرح بنت شالد بف مخمد زفجد ابشر مجاق

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؼض

لمٍ بنت مخمد بف ـبد الرخمف الخؿجؼ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؽض

مؿاكم بنت نود بف مبارؾ النتجهات

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾض

مّؾ بنت مبارؾ بف ـبدهللا المطجرل

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صط

موا بنت ـادؿ بف زلجماف الطكيؿ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

315

خروجات الفصل األول للعام الجامعيى3417/3416ىهـىى─ ىكلوة العلومىالطبوةىالتطبوقوة ى
م

التخصص

االدم

ضط

ندل بنت مخمد بف ـبدهللا النكيشر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طط

نكرة بنت زفد بف ـبدالفزيز الجبرم الذالدم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظط

نكؼ بنت ـلً بف خزف ـبدالفزيز

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عط

هالى بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف النقجداف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غط

كـد بنت زالـ بف ـبجد البلكم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػط

ابتواؿ بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الودهكد

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼط

الفنكد بنت زلطاف بف ظانر السامرم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽط

ذلكد بنت ـبدهللا بف مخمد بف طالب

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾط

رؤل بنت ـبدهللا بف براهجـ الفجاجً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صظ

ركاف بنت بندر شالد الكريديس

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ضظ

ناطمٌ بنت ـبدهللا بف مخمد الثابتً السورم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طظ

لجنى بنت مخمكد بف ـلً الفكنً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظظ

هجهاء بنت يكزؼ بف ـبدالرخمف المانق

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عظ

اسكاؽ بنت ـبدالفزيز بف نود الهوجد

ـلكـ األسفٌ

غظ

ركاف بنت زجؼ بف خزف البجؿانً الخربً

ـلكـ األسفٌ

ػظ

ـجدق بنت زرام بف دلجماف زرام الطكالى

ـلكـ األسفٌ

ؼظ

نكرق بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الدذجؿ

ـلكـ األسفٌ

ؽظ

يازمجف بنت ـبدالكريـ بف ـبدالرزاؽ الكنجس

ـلكـ األسفٌ

ؾظ

اديـ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز بف رؿجاف

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

صع

ازماء بنت ـبدهللا بف اخمد باكزير

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق
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م

التخصص

االدم

ضع

ديمى بنت ذالد بف ـبدالرخمف الخمكدم

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

طع

آِء بنت ـبد الرخمف بف ابراهجـ الريس

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ظع

ذلكد بنت نجشؿ بف ـبدهللا الراسد

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

عع

ريما بنت ناشر بف ـبدهللا الفايد

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

غع

زارة بنت نود بف خمد القرينً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ػع

سود بنت منشكر بف نود الرمجد

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؼع

ـاُسٌ بنت ابكبكر بف زفجد باكزير

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؽع

ـبجر بنت شالد بف ـكف الشجفرم

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؾع

نًء بنت أخمد بف زلجماف الردادم

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

صغ

ازماء بنت تكنجؽ بف ـبدالكهاب الفكهلً

دكتكر البشريات

ضغ

انناف بنت ـبدالكهاب بف مخمد باـسف

دكتكر البشريات

طغ

البندرم بنت خمكد بف ابراهجـ الخمزق

دكتكر البشريات

ظغ

بجاف بنت نود بف ـبدالرخمف الموجزع

دكتكر البشريات

عغ

تقٍ مجدم رمؿاف مشطهٍ

دكتكر البشريات

غغ

زديـ بنت ذلؼ بف مخمد الذلؼ

دكتكر البشريات

ػغ

زمر بنت زفد بف ابراهجـ الزراء

دكتكر البشريات

ؼغ

نجركز بنت مخمد بف ابراهجـ ـطجؼ

دكتكر البشريات

ؽغ

لججف بنت مخمد بف ـبدالفزيز السريـ

دكتكر البشريات

ؾغ

لمٍ بنت زفجد بف ـلً السورانً

دكتكر البشريات

صػ

مجد بنت ؿجؼ هللا بف ماؿً الفتجبً

دكتكر البشريات
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م

التخصص

االدم

ضػ

مزف بنت نوجد بف نود السريؼ

دكتكر البشريات

طػ

مساـؿ بنت مخمد بف مزاـد اللامدم

دكتكر البشريات

ظػ

منٍ بنت اخمد بف ابراهجـ الخمد

دكتكر البشريات

عػ

منجرق بنت منشكر بف زفد الجخجٍ

دكتكر البشريات

غػ

مً بنت شالد بف ـبدهللا الفكيسز

دكتكر البشريات

ػػ

نكرق بنت ـبدهللا بف رناع الشالخً

دكتكر البشريات

ؼػ

هّ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المقبؿ

دكتكر البشريات
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
ادلتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام اجلامعي
5341/5341ه
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى
كلوة العلومىالطبوةىالتطبوقوة

م

التخصص

االدم

ض

اثجر بنت زفد بف مخمد الوكيش

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ط

ازماء بنت زفكد بف مبطً الجونً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ظ

الواـ بنت ـبد الفزيز بف مكزٍ اللامدم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ع

الونكؼ بنت مخمد بف شالد البنجاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

غ

امجرق بنت ـبدهللا بف هادم بف رباع

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ػ

أزجؿ بنت ـبدالفزيز بف ناشر السثرم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؼ

بدكر بنت بدر بف ابراهجـ القفجط

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؽ

بسرل بنت شالد بف أخمد بف جبجر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؾ

ذكلى بنت ذالد بف نود الزلكـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

صض

ديما بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الفبدالجبار

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ضض

ديما بنت مخمد بف زجؼ اللهجلً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

طض

رانجى بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الزلجماف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ظض

ركد بنت مركاف بف مخمد زمزمً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

عض

رنجـ بنت بزاـ بف بسجر سوكاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

غض

ركاف بنت ـبدالرزاؽ بف ـبدالخؽ الجونً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ػض

ريما بنت ـبدالخكجـ بف ـبدالمخزف الماؿً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؼض

ريما بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؽض

زارة بنت ذالد بف ـبدالرخمف اباخزجف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؾض

زارق بنت زفد بف ابراهجـ الذثّف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

صط

سود بنت يكزؼ بف إيراهجـ الهارس

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً
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م

التخصص

االدم

ضط

ـوكد بنت ـلً بف ـبدالفزيز بف ـكيمر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

طط

كنٍ بنت ـلً بف كنا ابكريسٌ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ظط

ناطمى بنت مخمد بف ـكؿى اؿ ظاهر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

عط

نرح بنت زفجد بف مخمد الهكاز

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

غط

كندق بنت خزاـ بف اخمد ـبدالخمجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ػط

لكلكق بنت مخمد بف ـبدهللا اللامدم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؼط

مراـ بنت بندر بف تركً الفتجبً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؽط

مريـ بنت ذالد بف طالب الججكزً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؾط

منجرق بنت ماجد بف شالد القداف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

صظ

نجّء بنت شالد بف ـبدالفزيز الزلجماف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ضظ

نجّء بنت مخمد بف زفد التكيـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

طظ

نكرة بنت ـبدالرخمف ـبدالفزيز الدـججً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ظظ

نكرق بنت ـبدالفزيز بف ـبدالمخزف الفلجاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

عظ

نكؼ بنت يزلـ بف زفجد الجابرم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

غظ

نكؼ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المريبض

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ػظ

نكؼ بنت ـبدهللا بف مخمد الفتجؽ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؼظ

هديؿ بنت ـبد هللا بف ـبدالرخمف المسارم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؽظ

هنا بنت مخجزف بف اخمد المالكً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

ؾظ

هجهاء بنت مخمد بف خمد القازـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً

صع

كـد بنت مخمد بف ابراهجـ ـجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -تفلجـ شخً
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م

التخصص

االدم

ضع

اركل بنت ـبدهللا بف شالد الشججهً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طع

اركل بنت يكزؼ بف ابراهجـ الفمكد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظع

انناف بنت زفجد بف مخمد الفمكدم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عع

ايناس بنت ـلً بف اخمد دخباش

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غع

جناف بنت ـبدالرخمف بف ماجد الماجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػع

ذلكد بنت ذالد بف مخمد ـلً زينً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؼع

ديمٌ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الجخجٍ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؽع

ديمى بنت نود بف ـبد الرخمف الجريزً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾع

دينا بنت اخمد بف ـبدالفزيز النفجـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صغ

رزاف بنت ـبدهللا بف زلجماف الهود

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ضغ

رنجدق بنت ـمر بف مخمد بازكداف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طغ

ريـ بنت زفجد بف كججى بازفد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظغ

ريـ بنت مظهر بف ـبدالخمجد المفمر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عغ

ريكؼ بنت هّؿ بف مخمد الفشجمٍ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غغ

زارق بنت زقاؼ بف مخمد بف ـقجؿ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػغ

زارق بنت ذالد بف ـبدهللا باكرماف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؼغ

زارق بنت مخمد بف ـقجؿ الخجٍ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؽغ

زديـ بنت شالد بف مخمد الفنجزاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾغ

سود بنت زفد بف ـبدالرخمف اللنجـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صػ

سكدق بنت ككش بف نجخاف البقمً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى
كلوة العلومىالطبوةىالتطبوقوة

م

التخصص

االدم

ضػ

سجذى بنت ـبدهللا بف زلجماف اِخمد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طػ

شباح بنت مخمد بف ـلً بف ـنزاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظػ

ـالجى بنت منشكر بف زفد الكريديس

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عػ

ـبجر بنت ـبدهللا بف زلجماف الفلجاف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غػ

كادة بنت كزاف بف ـدناف الفتجبً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػػ

كادق بنت اخمد بف ـلً جرناف

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؼػ

ناطمى بنت ذالد بف ـجزٍ ـزجرم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؽػ

لمٍ بنت ذالد بف ناشر بف تريكً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾػ

لمٍ بنت ـبد الرخمف ـبد المخزف ادريس

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صؼ

لمجاء بنت نود بف ناشر اللناـ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ضؼ

مراـ بنت ـبدهللا بف خزف الدريفً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طؼ

مريـ مخمد ـبدالرب الوشجشً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظؼ

مّؾ بنت رسجد بف هزاع الرسجد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عؼ

مناؿ بنت زفد بف مناخً السريؼ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غؼ

منٍ بنت ذالد بف ـبدهللا الزامؿ

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػؼ

منٍ بنت ـبدالمخزف ـبدالفزيز المرسد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؼؼ

مجفاد بنت منجق بف مخمد الذلجكم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؽؼ

نجّء بنت ابراهجـ بف مخمد الخديثً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ؾؼ

نجّء بنت ـبدالفزيز ـبدهللا الخمجدم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

صؽ

نكرا بنت ـبدالفزيز بف ناشر الدكزرم

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ
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م

التخصص

االدم

ضؽ

نكرق بنت مخزف بف ـلً الفطاس

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

طؽ

نكؼ بنت ذالد بف بندر آؿ زفكد

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ظؽ

نكؼ بنت ناُؼ بف ـقاب الفتجبً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

عؽ

هند بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز الفمجر

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

غؽ

كناء بنت زلطاف بف زفد الفتجبً

ـلكـ شخٌ المجتمق  -التلذيٌ الزريريٌ

ػؽ

ازرار بنت ـبدهللا بف زالـ باـسف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼؽ

انناف بنت نود بف ناشر الذريجً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽؽ

اكراـ بنت مخمدطى بف رمزم ذجاط

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾؽ

اِء بنت زفجد بف خزف ـزجرم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صؾ

الواـ بنت ـلً بف مخمد الجمفى

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ضؾ

تقكل بنت أخمد بف ـلً القخطانً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طؾ

جكاهر بنت ابراهجـ آدـ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظؾ

خنجف بنت مخمد بف شالد اللشكف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عؾ

ديما بنت زيف الفابديف ـبدالرخمف الخهظً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غؾ

رزاف بنت زامً بف خمد الرمجد

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػؾ

ركابً بنت ـبد هللا بف خمد الدكزرم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼؾ

ركاف بنت ـبدالرخمف بف ـبدهللا الدبجاف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽؾ

ركاف بنت منشكر بف ـلً الرباح

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾؾ

ريـ بنت راسد بف ـبدهللا السورم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صصض

ريـ بنت نود بف مخمد الراسد

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ
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م

التخصص

االدم

ضصض

زينب بنت مجدم مخمد مخمد

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طصض

زارق بنت ـبدهللا بف مخمد ابكذراع

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظصض

زفجدة بنت ـمر كرامٌ ـكض

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عصض

زلكل بنت ـباد بف ـلً الزهرانً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غصض

زمر بنت مشطهٍ بف خزجف ادـ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػصض

سذل بنت انكر بف يازجف ـجزٍ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼصض

سذل بنت ـلً بف زلجماف الذكيطر

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽصض

سود بنت بّؿ بف بديق خكرانً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾصض

طجؼ بنت ابراهجـ بف ـلً الخهظً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صضض

ـوكد بنت ـمر بف اخمد الذيجب

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ضضض

كدل بنت ابراهجـ بف مخمد الهقً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

طضض

نؿى بنت ناجً بف موؿ السلكم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظضض

لمٍ بنت ذالد بف هايؼ السمرم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عضض

لجنا بنت متلق بف نايؼ الفتجبً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غضض

مجد بنت طكيريؽ بف ـكض الفنزم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػضض

مرادل بنت ـبدهللا بف زكً ـبدالفاؿ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼضض

مراـ بنت مخمد بف اخمد باهماـ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽضض

مراـ بنت خمكد بف منشكر الكثجرم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾضض

مناؿ بنت ؿجداف بف زفد ابك ثنجف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صطض

مكؿً بنت ذالد بف ـبدالرخمف ابكدججف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ
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م

التخصص

االدم

ضطض

ندل بنت ـاُض بف زالـ الفهارم

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ططض

نكر بنت مخمد بف ـلكم مخمد

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ظطض

نكرق بنت زالـ بف ـمر الذيبانً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

عطض

نكؼ بنت ـزاـ بف مخمد السكيفر

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

غطض

هبى بنت انكر بف مشطهٍ سريهً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ػطض

هّ بنت هساـ بف ـبدهللا الفمجر

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؼطض

هجلى بنت ـبدالكريـ بف ـلً الفثجـ

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؽطض

كجداف بنت كلجد بف ـبدالمخزف الفجداف

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

ؾطض

يارا بنت ـشاـ بف سككت الفزالً

ـلكـ المذتبرات اِكلجنجكجٌ

صظض

اُتّؼ بنت ـجزٍ بف مكزٍ اخمد

ـلكـ األسفٌ

ضظض

اخّـ بنت ـبد الرخجـ بف بكرم طمجخً

ـلكـ األسفٌ

طظض

اشجؿ بنت جماؿ بف خزف متككؿ

ـلكـ األسفٌ

ظظض

أؿكاء بنت نارع بف بريص المطجرم

ـلكـ األسفٌ

عظض

جمانى بنت يكزؼ بف شالد الذلجؿ

ـلكـ األسفٌ

غظض

جمجلٌ بنت مفطً بف مزفد المطجرم

ـلكـ األسفٌ

ػظض

جناف بنت مخمد بف خزف آؿ ذمجس

ـلكـ األسفٌ

ؼظض

جكهرة بنت ـبدالرخمف بف ـلً ـناب

ـلكـ األسفٌ

ؽظض

جكهرق بنت ـبدهللا بف كرـ هللا الزهرانً

ـلكـ األسفٌ

ؾظض

ركابً بنت مخمد بف كرـ هللا اللامدم

ـلكـ األسفٌ

صعض

ركاف بنت ـبدهللا بف ـلً المكزٍ

ـلكـ األسفٌ
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م

التخصص

االدم

ضعض

ريـ ـلً ازماـجؿ النوارم

ـلكـ األسفٌ

طعض

سود بنت ـلً بف خزف الزاـبً

ـلكـ األسفٌ

ظعض

ناديى بنت نارس بف ـجاج الفنزم

ـلكـ األسفٌ

ععض

ناطمٌ بنت نريد بف خزف ـكيكم

ـلكـ األسفٌ

غعض

منٍ بنت زياد بف مخمد الفنزم

ـلكـ األسفٌ

ػعض

مكؿً بنت زفد بف مرسد الزير

ـلكـ األسفٌ

ؼعض

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدالرخمف المنشكر

ـلكـ األسفٌ

ؽعض

نكؼ بنت مخمد بف نود القخطانً

ـلكـ األسفٌ

ؾعض

كركد بنت زفد بف شالد الخربً

ـلكـ األسفٌ

صغض

اثجر بنت زفجد بف ـمر باقلب

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ضغض

انناف بنت ـبدهللا بف زفجد الكربً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

طغض

آِء بنت مخمد بف ـبدهللا القثمً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ظغض

الونكؼ بنت أخمد بف خزف الفرجانً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

عغض

بساير بنت زفكد بف زهر البقمً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

غغض

تلريد بنت ذالد بف مخمد الفريهً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ػغض

خشٌ بنت يفرب بف يفقكب البّلً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؼغض

خجاق بنت خمد بف ـبدالرخمف الذريجً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؽغض

رنجـ بنت ـزت ابراهجـ الموندس

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؾغض

ريـ بنت ـبد هللا بف ـباس ابك هاسـ

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

صػض

زارة بنت زفد بف ـبدالفزيز الزنجدم

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق
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م

التخصص

االدم

ضػض

زارق بنت ـبدالفزيز بف مخمد الداـح

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

طػض

زارق بنت ـلً بف ـبدهللا الراجخً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ظػض

سود بنت زفجد بف ـبداهللا باموجر

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

عػض

ِنا بنت نكزم بف ـلً ـملى

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

غػض

لجلٍ بنت خمد بف ـبدهللا الكنفانً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ػػض

مراـ بنت شالد بف زلجماف الخديثً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؼػض

مريـ بنت ـبدالمخزف بف يكزؼ النانق

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؽػض

منار بنت ناشر بف خمد الدلجمً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ؾػض

موا بنت نود بف ناشر اللناـ

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

صؼض

نكرق بنت مخمد بف نود الهريد

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ضؼض

هجا بنت زفد بف ـبد هللا الخماد

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

طؼض

هجهاء بنت خزف بف مخمد بشرم

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

ظؼض

كزاـ بنت ـلً بف مخمد الذلجكم

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

عؼض

كِء بنت خزف بف جمفاف الزهرانً

تأهجؿ شخً  -ـّج ـلؿ النطؽ كالزمق

غؼض

اثار بنت زفد بف زلجماف البدنى

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ػؼض

اثجر بنت مخمد بف زفجد القخطانً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؼؼض

الفنكد بنت ـلً بف خزجف اللريبً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؽؼض

انجكد بنت بدر بف مخزف الفتجبً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؾؼض

ايماف بنت ـبداللطجؼ بف ابراهجـ الهارس

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

صؽض

تماؿر بنت ـبدهللا بف مخمد الجكـً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً
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م

التخصص

االدم

ضؽض

خشى بنت ـبدالكريـ بف ـلً القبجزً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

طؽض

ركاف بنت ـبدهللا بف اخمد األنندم

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ظؽض

ريما بنت مرـً بف اخمد بامرـً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

عؽض

زارق بنت ـبدالكريـ بف كرزاف الزهرانً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

غؽض

زارق بنت نود بف ـبدالرخمف اللانـ

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ػؽض

زمجى بنت أخمد بف مشطهٍ المدنً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؼؽض

ـبجر بنت مخمد بف ـبدهللا مخمد الكابؿ

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؽؽض

كادة بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الفقجؿ

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؾؽض

ناطمى بنت خزجف بف ـبد المنفـ الزناف

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

صؾض

لمجس بنت مخمد بف يازجف ـلكل

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ضؾض

مراـ بنت ذالد بف ـبدهللا التركً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

طؾض

مساـؿ بنت ناشر بف مخمد المزركع

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ظؾض

مناؿ بنت اخمد بف زالـ الفكبثانً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

عؾض

نبراس بنت سكرم بف ـلً الفمرم

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

غؾض

هديؿ بنت خزجف بف ـلً القخطانً

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ػؾض

هجاثـ بنت مزاـد بف مخمد السمرم

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؼؾض

كـد بنت شّح بف اخمد الزقاء

تأهجؿ شخً  -الفّج الطبجفً

ؽؾض

بدكر بنت مطسر بف مكزٍ الفنزم

تأهجؿ شخً  -الفّج الكظجهً

ؾؾض

ركاف بنت تركً بف نسمً السريطً

تأهجؿ شخً  -الفّج الكظجهً

صصط

آِء بنت اخمد بف ـبدهللا اللججهى

دكتكر البشريات
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م

التخصص

االدم

ضصط

آِء بنت مخمد بف خمد الزلجمً

دكتكر البشريات

طصط

آِء بنت مخمد بف ـبد الوادم الزولً

دكتكر البشريات

ظصط

امانً بنت اخمد بف ـمر باخسكاف

دكتكر البشريات

عصط

أمنجى بنت ـدناف بف ابراهجـ كندكرق

دكتكر البشريات

غصط

أنهاؿ بنت مخمد بف ـبدالفزيز المقرف

دكتكر البشريات

ػصط

بساير بنت زلجماف بف مخمد التمجمً

دكتكر البشريات

ؼصط

بساير بنت ناشر بف ـبدهللا الناشر

دكتكر البشريات

ؽصط

بسرل بنت مخمد بف ـبد هللا المنشكر

دكتكر البشريات

ؾصط

تزنجـ بنت نجخاف بف مقفد الفتجبً

دكتكر البشريات

صضط

جكد بنت ـبدالرخمف بف ـلً الزخجبانً

دكتكر البشريات

ضضط

خنجف بنت ناشر بف ـبدهللا اللامدم

دكتكر البشريات

طضط

دالجى بنت تمجـ بف ـبدهللا التمجمً

دكتكر البشريات

ظضط

ريـ بنت شالد بف زلجماف الجديفً

دكتكر البشريات

عضط

ريـ بنت ـبدالرخمف بف مخمد المخجمجد

دكتكر البشريات

غضط

ريـ بنت نالد بف لهام المقاطً

دكتكر البشريات

ػضط

زجٍ بنت ـبدالرخمف بف خمكد الخكساف

دكتكر البشريات

ؼضط

ـبجر بنت ـماد بف ـباس الشديؽ

دكتكر البشريات

ؽضط

ناطمى بنت مكزٍ بف ـكض السمرانً

دكتكر البشريات

ؾضط

مسجرق بنت موجكب بف كامؿ كالب

دكتكر البشريات

صطط

نجكد بنت زالـ بف زلجماف التركً

دكتكر البشريات
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م

التخصص

االدم

ضطط

نكر بنت مخمد بف منذر قبش

دكتكر البشريات

ططط

نكرق بنت ـبدهللا بف ـكض سخبؿ

دكتكر البشريات

ظطط

نكرق بنت ابراهجـ بف مخمد الفمر

دكتكر البشريات

عطط

نكرق بنت ذالد بف ـثماف الرككاف

دكتكر البشريات

غطط

نكؼ بنت ـبد الرخمف بف مخمد الجونً

دكتكر البشريات

ػطط

نكؼ بنت ـجزٍ بف ـلً القاؿً

دكتكر البشريات

ؼطط

هناء بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الموكس

دكتكر البشريات

ؽطط

ازماء بنت خزجب بف كنجـ السمرم

رـايٌ اِزناف

ؾطط

الفنكد بنت زفكد بف زفد الفجاجً

رـايٌ اِزناف

صظط

بزمى بنت مخمد بف ـبدهللا السورم

رـايٌ اِزناف

ضظط

دِؿ بنت ؿجؼ هللا بف موؿ السلكم

رـايٌ اِزناف

طظط

زارق بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الفبدالفزيز

رـايٌ اِزناف

ظظط

ـاُسٌ بنت اخمد بف مخمد الماص

رـايٌ اِزناف

عظط

كادق بنت ـبدالفزيز بف شالد اللامدم

رـايٌ اِزناف

غظط

كجداء بنت اخمد بف زلجماف الزنجدم

رـايٌ اِزناف

ػظط

مساـؿ بنت زفجد بف مخمد اللامدم

رـايٌ اِزناف

ؼظط

منجرق بنت مخمد بف ـبدهللا الفزكر

رـايٌ اِزناف

ؽظط

نكرق بنت زبف بف ـبدالرخمف الخربً

رـايٌ اِزناف

ؾظط

نكرق بنت ـلً بف بريص اؿ ساهر

رـايٌ اِزناف

صعط

كجداف بنت زفد بف مخمد الرزكؽ

رـايٌ اِزناف
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خروجات الفصل الصوفي للعام الجامعي 3416/3415ىهـى ى
كلوة رلومىالحادبىوالمعلومات

م
ض

التخصص

االدم

إدارة البجانات

لمجاء بنت منشكر بف مخمد الزكجبً
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خروجات الفصل األول للعام الجامعيى 3417/3416ىهـىى─ كلوةىرلومىالحادبىاآللي ى
م

القدم

االدم

ض

ازجى بنت ـطجؼ بف ـاطؼ السورم

إدارة البجانات

ط

امجاد بنت ـلً بف ـبدهللا آؿ سايق

إدارة البجانات

ظ

انكار بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

إدارة البجانات

ع

أنناف بنت ذالد بف مخمد المنشكر

إدارة البجانات

غ

بتكؿ بنت نود بف مخمد الذؿجر

إدارة البجانات

ػ

دالجا بنت منشكر بف اخمد الخجً

إدارة البجانات

ؼ

ركاف بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

إدارة البجانات

ؽ

ريـ مخمد ـلً بف طالب

إدارة البجانات

ؾ

زارق بنت شالد بف مخمد الفريهً

إدارة البجانات

صض

زارق بنت ـبدالرخمف بف شالد ابكخجمد

إدارة البجانات

ضض

سود بنت خمد بف مخمد الكثجرم

إدارة البجانات

طض

ـوكد بنت الخزجف بف زالـ القرنً

إدارة البجانات

ظض

كادق بنت ـبدالقادر بف ـبدهللا الهنتكخ

إدارة البجانات

عض

كادق بنت مخمد بف ـبدهللا السبانى

إدارة البجانات

غض

ناطمى بنت مخمد بف سرؼ األكلبً

إدارة البجانات

ػض

لكلكق بنت ـكيد بف مزهر الفتجبً

إدارة البجانات

ؼض

لجنا بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا النوابً

إدارة البجانات

ؽض

مزنى بنت نراج بف زالـ اؿ النادر

إدارة البجانات

ؾض

منجرق بنت ذالد بف ـبد اللطجؼ اللمّس

إدارة البجانات
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م

القدم

االدم

صط

مكؿً بنت مخمد بف ـبدهللا الدكجـ

إدارة البجانات

ضط

هند بنت نراج بف دكجـ السمرم

إدارة البجانات

طط

هجاء بنت ـبدهللا بف مكزٍ الككجؿ

إدارة البجانات

ظط

اريح بنت متفب بف ناهض البقمً

السبكات كاألمف

عط

أمؿ بنت ناشر بف ـبدهللا الفقجلً

السبكات كاألمف

غط

خناف بنت مخزف بف دذجؿ هللا الفتجبً

السبكات كاألمف

ػط

ريـ بنت نود بف خمد الدكزرم

السبكات كاألمف

ؼط

زارق بنت كجدم بف مخمد الكثجرم

السبكات كاألمف

ؽط

كادق بنت يخً بف مخمد الخماد

السبكات كاألمف

ؾط

ماريى بنت زلجماف بف منجق الذلجهى

السبكات كاألمف

صظ

مراـ بنت شالد بف ـبدهللا الزخجبانً

السبكات كاألمف

ضظ

منجرق بنت زفد بف زيد الخلجبى

السبكات كاألمف

طظ

نكرق بنت خمد بف ـبدهللا الفقجلً

السبكات كاألمف

ظظ

هجلى بنت زجدم بف منجق الفتجبً

السبكات كاألمف

عظ

يارا بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الطخجنً

السبكات كاألمف

غظ

اخّـ بنت مخمد بف كمجض المطجرم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ػظ

انناف بنت ـبد المخزف بف ـبد الفزيز بف ـكاد

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؼظ

الونكؼ بنت مخمد بف زفكد الفجمً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؽظ

أنناف بنت يخجٍ بف مراد سربجنً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؾظ

ريؼ بنت نود بف ـبدهللا الزامؿ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة
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خروجات الفصل األول للعام الجامعيى 3417/3416ىهـىى─ كلوةىرلومىالحادبىاآللي ى
م

القدم

االدم

صع

زارق بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الفريهً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ضع

ـاُسى بنت شالد بف ـلً المخمكد

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

طع

كادق بنت نود بف مخمد الفزكر

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ظع

ناطمى زالـ ـكض زالـ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

عع

ناطمى مخمد ـبدهللا الخداد

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

غع

ناطمى بنت زراح بف رسجد السورم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ػع

لمٍ بنت ناشر بف ـلً اِخجدب

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؼع

مناؿ بنت ـبدهللا بف ـلً السورم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؽع

منٍ بنت ـبدهللا بف مخمد الكنوؿ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؾع

مجثاء بنت ـبدهللا بف زلجماف الرثجق

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

صغ

نجكد بنت ناشر بف مهلد مخمد القخطانً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ضغ

نوٍ بنت زفجد بف خزف الزرخانً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

طغ

نكرق بنت ـبدهللا بف ـلً المطلؽ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ظغ

نكرق بنت مخمد بف ـكض الخربً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

عغ

نكؼ بنت نود بف براهجـ بف زجؼ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعيى3417/3416ىهـىى
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م

القدم

االدم

ض

ابتواؿ بنت خمد بف راسد أؿ طالب

إدارة البجانات

ط

اريح بنت ذالد بف ـبد الفزيز الجبجلى

إدارة البجانات

ظ

الجكهرة بنت مسفؿ بف نود آؿ زرـى

إدارة البجانات

ع

أِء بنت زهجر بف ـلً الخربً

إدارة البجانات

غ

امؿ بنت سايق بف ذالد السجبانً

إدارة البجانات

ػ

أمؿ بنت ـبدالرخمف بف ـلً الفذبى

إدارة البجانات

ؼ

بتكؿ بنت شالد بف مخمد النملى

إدارة البجانات

ؽ

بساير بنت ثابت بف ـبدهللا القخطانً

إدارة البجانات

ؾ

توانً بنت مخمد بف ـكؿى الزهرانً

إدارة البجانات

صض

ذكرل بنت زلجماف بف مخمد الفزاـ

إدارة البجانات

ضض

رابفى بنت ـثماف بف زفد النسكاف

إدارة البجانات

طض

رند بنت شالد بف ابراهجـ المخمكد

إدارة البجانات

ظض

ركاف بنت تركً بف شالد الذلجكم

إدارة البجانات

عض

زارق بنت ـبدالخمجد بف ـبدهللا الزيد

إدارة البجانات

غض

زارق بنت مخمكد بف ـبدالكبجر با خمجد

إدارة البجانات

ػض

زلمٍ بنت اخمد بف ـلً زهجانً

إدارة البجانات

ؼض

زلكل بنت مخمد بف الخزف النفمً

إدارة البجانات

ؽض

زمجى بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الفرينً

إدارة البجانات

ؾض

سود بنت ـبدالفزيز بف اخمد الجربكع

إدارة البجانات

صط

طجبى بنت ـماد بف ـبدالكريـ الشالد

إدارة البجانات
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م

القدم

االدم

ضط

ـبجر بنت زهجر بف ذمجس السورم

إدارة البجانات

طط

ـود بنت نود بف مخمد الناشر

إدارة البجانات

ظط

كادة بنت ماجد بف ـبد هللا الفبد الجبار

إدارة البجانات

عط

ناطمى بنت كلجد بف شالد الرسكد

إدارة البجانات

غط

لمٍ بنت ناشر بف ـبدهللا الفكد

إدارة البجانات

ػط

لمجا بنت مخمد بف ـبدهللا المفجؿ

إدارة البجانات

ؼط

منجرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الؿكيلق

إدارة البجانات

ؽط

موا بنت ناشر بف شالد الرسجد

إدارة البجانات

ؾط

مكؿً بنت قرناس بف مخمد القرناس

إدارة البجانات

صظ

نجاة بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الراسد

إدارة البجانات

ضظ

ندل بنت زفجد بف ـكض الزهرانً

إدارة البجانات

طظ

نكرق بنت بداح بف نوجد القخطانً

إدارة البجانات

ظظ

نكرق بنت مشطهٍ بف زكرم النفمً

إدارة البجانات

عظ

نكؼ بنت ـبدهللا بف راسد األخمرم

إدارة البجانات

غظ

نكؼ بنت ماجد بف زفد الشالد

إدارة البجانات

ػظ

هتاؼ بنت ـبدهللا بف خمد الملامس

إدارة البجانات

ؼظ

هديؿ بنت ذالد بف ـبد هللا المخجمجد

إدارة البجانات

ؽظ

كد بنت ماجد بف ـبدهللا بف ـتجؽ

إدارة البجانات

ؾظ

كِء نبجؿ مخمد النكد

إدارة البجانات

صع

أثجر بنت ثكاب بف مثجب الفتجبً

السبكات كاألمف
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م

القدم

االدم

ضع

أمؿ بنت مخمد بف ابراهجـ الخزف

السبكات كاألمف

طع

ذكلى بنت ـبدالرخمف ـبدالمخزف البابطجف

السبكات كاألمف

ظع

زارق بنت ذالد بف ـبدالمخزف التكيجرم

السبكات كاألمف

عع

نً بنت رسجد بف كنجـ المطجرم

السبكات كاألمف

غع

لمجس بنت ـلً بف شالد الزخجبانً

السبكات كاألمف

ػع

مكؿً بنت مخمد بف ـبدهللا الجديفً

السبكات كاألمف

ؼع

نكرق بنت ـبدهللا بف مهلد السريؼ

السبكات كاألمف

ؽع

ابرار بنت ـبدالرخمف بف زفد الخزجف

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؾع

اديبى بنت ـلً بف ازماـجؿ الخؿكرم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

صغ

امانً بنت ـبد هللا بف اخمد بف مرؿاح

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ضغ

امؿ بنت ابراهجـ بف ـبدهللا الفبدالكريـ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

طغ

ايماف بنت شالد بف ـبدهللا الخمدم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ظغ

إبتزاـ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز آؿ السجر

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

عغ

بساير بنت مخمد بف ناشر الخبجب

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

غغ

توانً بنت نجخاف بف زهجاف الفتجبً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ػغ

جكاهر بنت ذالد بف ـلً الجخجا

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؼغ

خناف بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز بف ـبجداف

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؽغ

زارق بنت ـبدالفزيز بف زفكد الؿكيخً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؾغ

زارق بنت يكزؼ بف زفد السثرم

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

صػ

سذل بنت مكزٍ بف ابراهجـ مظهر

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعيى3417/3416ىهـىى
كلوة رلومىالحادبىوالمعلومات

م

القدم

االدم

ضػ

سجماء بنت أخمد بف مخزف الزهرانً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

طػ

كجداء بنت مخمد بف ابراهجـ الزامؿ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ظػ

مجكد بنت اخمد بف ـبدهللا الشانً

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

عػ

مريـ بنت ابك بكر بف مخمد باكلٌ

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

غػ

مناؿ بنت راجد بف ـبدهللا بف سلفاف

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ػػ

نكرق بنت ـبدالفزيز ـبدالرخمف البسر

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة

ؼػ

نكؼ بنت ـبدهللا ـبدالفزيز الركيس

تقنجات اِنترنت كالكزاُط المتفددة
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الطب ى
م

القدم

االدم

ض

أخّـ بنت ـبدهللا بف راسد آؿ زلجماف

طب كجراخٌ

ط

اركل بنت مخمدلطهً بف شالد ابكداككد

طب كجراخٌ

ظ

أريح بنت ـبدالرخمف بف شالد القنجطجر

طب كجراخٌ

ع

اؿكاء بنت مخمد بف ابراهجـ الخجدر

طب كجراخٌ

غ

اِء بنت اخمد بف ناشر الملخـ

طب كجراخٌ

ػ

آِء بنت بدر بف ـبجد الزفد

طب كجراخٌ

ؼ

اِء بنت ـبدالكريـ بف شالد الخمجد

طب كجراخٌ

ؽ

الفنكد بنت ذالد بف ـبدالرخمف الخماد

طب كجراخٌ

ؾ

الفنكد بنت مخمد بف زلجماف الفمجر

طب كجراخٌ

صض

امؿ بنت ـجد بف ـكاض السلكم

طب كجراخٌ

ضض

انهاؿ بنت زفد بف مخمد السايق

طب كجراخٌ

طض

اياف زفجد ـبدم خزجف

طب كجراخٌ

ظض

بزمى بنت مزلـ بف مخمد الشاـدم

طب كجراخٌ

عض

بسرل بنت مخمد بف ـبدالفزيز الوّؿ

طب كجراخٌ

غض

تماؿر بنت ـبدالرخمف بف ؿخجاف الؿخجاف

طب كجراخٌ

ػض

جكاهر بنت خمد بف ابراهجـ الفزكر

طب كجراخٌ

ؼض

جكاهر بنت ـبدالرخجـ بف مخمد الهراُؿً

طب كجراخٌ

ؽض

جكد بنت سبجب بف ـكاض الرخجمً المطجرم

طب كجراخٌ

ؾض

خشى بنت خمد بف مخمد الفمار

طب كجراخٌ

صط

خشى بنت زلجماف بف رسجد البّع

طب كجراخٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الطب ى
م

القدم

االدم

ضط

خناف بنت خزجف بف ـبدالرخمف بف زلماف

طب كجراخٌ

طط

خناف بنت زفد بف مخمد الفامر

طب كجراخٌ

ظط

خناف بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الربجفى

طب كجراخٌ

عط

خناف بنت ـبدهللا بف ـثماف السفّف

طب كجراخٌ

غط

ذلكد بنت مخمد بف ـلً الفمارم

طب كجراخٌ

ػط

ذكلى بنت ابراهجـ بف ـبدهللا ـتجؽ

طب كجراخٌ

ؼط

ذكلى بنت ذالد بف ـثماف الفثماف

طب كجراخٌ

ؽط

دِؿ بنت ابرهجـ بف ـبدالرخمف الهايز

طب كجراخٌ

ؾط

دِؿ بنت اخمد بف ابراهجـ القاؿً

طب كجراخٌ

صظ

دينا بنت شالد بف ابراهجـ المنجؼ

طب كجراخٌ

ضظ

رتانى بنت طّؿ بف جمجؿ هاسـ

طب كجراخٌ

طظ

رخاب بنت نكاؼ بف نكاد الرسجدم

طب كجراخٌ

ظظ

رزجؿ بنت شالد بف ـبدالرخمف الزكيداف

طب كجراخٌ

عظ

ركد بنت ـدناف بف اخمد بذارم

طب كجراخٌ

غظ

ركابً بنت شالد بف ابراهجـ الجمجفى

طب كجراخٌ

ػظ

ركابً بنت شالد بف اـلً اللامدم

طب كجراخٌ

ؼظ

ركاف بنت خمد بف شالد الزخجبانً

طب كجراخٌ

ؽظ

ركاف بنت ذالد بف ـلً الزلطاف

طب كجراخٌ

ؾظ

ركل بنت مخمكد بف ـبدالجبار الجمانً

طب كجراخٌ

صع

ريـ بنت زلطاف بف جريد الجريد

طب كجراخٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الطب ى
م

القدم

االدم

ضع

ريـ بنت ـبدالرخمف بف أخمد الؿاخً

طب كجراخٌ

طع

ريـ بنت مشلد بف شالد اِخمدم

طب كجراخٌ

ظع

زارق بنت زامر بف مخمدـدناف نرهكد

طب كجراخٌ

عع

زارق بنت نود بف مخمد الزكجت

طب كجراخٌ

غع

زارق بنت نكزاف بف ـلً الفجمً

طب كجراخٌ

ػع

زارق بنت مخمد بف زفجد السورم

طب كجراخٌ

ؼع

زارق بنت مخمد بف ـبدالفزيز الوّلً

طب كجراخٌ

ؽع

زلكل بنت ذؿر بف مخمد السجبانً

طب كجراخٌ

ؾع

زمر بنت ـماد بف ـجزٍ استجكم

طب كجراخٌ

صغ

زواـ بنت نود بف ـلً الفرنح

طب كجراخٌ

ضغ

سذل بنت ذالد بف خمكد الخربً

طب كجراخٌ

طغ

سود بنت مخمد بف نود المونا

طب كجراخٌ

ظغ

ـالجى بنت كماؿ بف ـبدالوادم خبش

طب كجراخٌ

عغ

ـاُسى بنت جابر بف ناشر آؿ مخبكب

طب كجراخٌ

غغ

ـلجاء بنت ابراهجـ بف ناشر الفكاجً

طب كجراخٌ

ػغ

كادق بنت زلجماف بف ـبدهللا الشالد

طب كجراخٌ

ؼغ

كادق بنت نارس بف ؿمف الفتجبً

طب كجراخٌ

ؽغ

كالجى بنت مخمد بف شالد الفبدالقادر

طب كجراخٌ

ؾغ

كدير بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الكهجد

طب كجراخٌ

صػ

ناتف بنت ـبدالرخمف بف موجدب الموجدب

طب كجراخٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الطب ى
م

القدم

االدم

ضػ

ِما بنت اخمد بف مخمد الفجزٍ

طب كجراخٌ

طػ

لججف بنت نؤاد بف ـبداللنً بذارم

طب كجراخٌ

ظػ

لججف بنت مخمكد بف ـبدالرخمف الجكزؼ

طب كجراخٌ

عػ

لما بنت شالد بف ـمر الجمفى

طب كجراخٌ

غػ

لمجس بنت ـطجى بف شالد المالكً

طب كجراخٌ

ػػ

لكلكق بنت رنفت بف يكزؼ المزركع

طب كجراخٌ

ؼػ

لجاف بنت ـبدالقادر بف ذلجؿ ـكجلٌ

طب كجراخٌ

ؽػ

لجنا بنت مزلـ بف دذجؿ الساماف

طب كجراخٌ

ؾػ

مركق بنت زالـ بف نؿؿ بانؿؿ

طب كجراخٌ

صؼ

مريـ بنت زفجد بف اخمد الشانً

طب كجراخٌ

ضؼ

مساـؿ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الذجاؿ

طب كجراخٌ

طؼ

موا بنت ـقّ بف مزفد الكبجداف

طب كجراخٌ

ظؼ

موا بنت مخمد بف شالد الدكهاف

طب كجراخٌ

عؼ

مً بنت مخمد بف ابراهجـ الفبدالفالً

طب كجراخٌ

غؼ

مجادق بنت هايؿ بف مطر الفبدلً

طب كجراخٌ

ػؼ

مجزكف بنت ـبدالوادم بف خزف الخجزاف

طب كجراخٌ

ؼؼ

نكر بنت ماهر بف ناؿؿ الفنزم

طب كجراخٌ

ؽؼ

نكرة بنت ابراهجـ بف ـبدالفزيز التركً

طب كجراخٌ

ؾؼ

نكرق بنت بندر بف منشكر المهقاـً

طب كجراخٌ

صؽ

نكرق بنت ـبدالرخمف بف ـبدالمخزف الراجخً

طب كجراخٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة الطب ى
م

القدم

االدم

ضؽ

نكرق بنت نؤاد بف ـبدهللا الفكهلً

طب كجراخٌ

طؽ

نكؼ بنت زفكد بف ـبدالفزيز الجازجف

طب كجراخٌ

ظؽ

نكؼ بنت مخمد بف مكزٍ الخماد

طب كجراخٌ

عؽ

هبى بنت يكزؼ بف مخمكد الرخجـ

طب كجراخٌ

غؽ

هديؿ بنت زلجـ بف ـلً المدنً

طب كجراخٌ

ػؽ

هديؿ بنت نكاز بف ازفد الزجاف

طب كجراخٌ

ؼؽ

هديؿ بنت يازر بف زفجد اللامدم

طب كجراخٌ

ؽؽ

هند بنت ظانر بف سفثاف القخطانً

طب كجراخٌ

ؾؽ

هند بنت ـبدالرخمف بف مخمد الخمداف

طب كجراخٌ

صؾ

هنكؼ بنت خمد بف ـلً الذلؼ

طب كجراخٌ

ضؾ

هجا بنت نود بف ذالد الفتجبً

طب كجراخٌ

طؾ

هجهاء بنت زفكد بف رسجد الهكزاف

طب كجراخٌ

ظؾ

هجهاء بنت نود بف مخمد الزديرم

طب كجراخٌ

عؾ

كجداف بنت ـبجد بف مخمد السورانً

طب كجراخٌ

غؾ

كجداف بنت ناشر بف نايز الزكيد

طب كجراخٌ

ػؾ

كـد بنت ـبدهللا بف ذلؼ الكقجت

طب كجراخٌ

ؼؾ

يارا بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا الزجؼ

طب كجراخٌ

ؽؾ

يزرل زوجؿ نايز الكجالً

طب كجراخٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة طبىاألدنان ى
م

التخصص

االدم

ض

إزراء بنت اخمد بف دلجـ اِخمرم

طب أزناف ـاـ

ط

أنناف بنت مخمد بف ـبدهللا الفزجرم

طب أزناف ـاـ

ظ

آِء بنت تكنجؽ بف ابراهجـ البّلٍ

طب أزناف ـاـ

ع

آِء بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الدكس

طب أزناف ـاـ

غ

الموا بنت زلجماف بف شالد القزِف

طب أزناف ـاـ

ػ

الونكؼ بنت ناشر بف زلجماف النكيشر

طب أزناف ـاـ

ؼ

بساير بنت زفكد بف نزجب الزباـً

طب أزناف ـاـ

ؽ

تماؿر بنت زفد بف ـبدالفزيز المهلد

طب أزناف ـاـ

ؾ

داف بنت ـبدالفزيز بف زلجماف األخمد

طب أزناف ـاـ

صض

دانى بنت زياد بف ـبدالرخمف المبارؾ

طب أزناف ـاـ

ضض

ربٍ بنت خزف بف مخمد القرنً

طب أزناف ـاـ

طض

ركد بنت ذالد بف ناشر الزفكم

طب أزناف ـاـ

ظض

ركدق بنت مخمد ـلً بف مخمد السجبانً

طب أزناف ـاـ

عض

ركاف بنت خزف بف ابراهجـ أبكسريق

طب أزناف ـاـ

غض

ريـ بنت ـبدهللا بف نود الفجّف

طب أزناف ـاـ

ػض

ريـ بنت مخزف بف ـبدالكريـ المطجرم

طب أزناف ـاـ

ؼض

زارق بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا آؿ ـبداللطجؼ

طب أزناف ـاـ

ؽض

زلمٍ بنت طارؽ بف شالد الذكيطر

طب أزناف ـاـ

ؾض

سود بنت ـبدهللا بف ـلً الفجاجً

طب أزناف ـاـ

صط

سود بنت مخمد بف ـبدالمخزف التكيجرم

طب أزناف ـاـ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثانيى للعام الجامعي  3417/3416هـىىى─ ىكلوة طبىاألدنان ى
م

التخصص

االدم

ضط

شالخى بنت ـلً بف ـبدالرخمف الزهرانً

طب أزناف ـاـ

طط

ـّ بنت ـبداللطجؼ بف رسدم الرجاؿ

طب أزناف ـاـ

ظط

كادق بنت زالـ بف مبارؾ الخربً

طب أزناف ـاـ

عط

كالجٌ بنت خمداف بف مثجب البقمً

طب أزناف ـاـ

غط

كجداء بنت شالد بف مخمد الدكجسـ

طب أزناف ـاـ

ػط

لبنٍ بنت زلجماف بف ـبدهللا الجمفى

طب أزناف ـاـ

ؼط

مساـؿ بنت خزف بف مخمد الزكيداف

طب أزناف ـاـ

ؽط

مكدق بنت ـبدالرخمف بف مشطهٍ دمجاطً

طب أزناف ـاـ

ؾط

نوٍ بنت ذالد بف مخمد السريؼ

طب أزناف ـاـ

صظ

نكر زامر ذالد ابكرايزً

طب أزناف ـاـ

ضظ

نكرق بنت اخمد بف مخمد الجنجدؿ

طب أزناف ـاـ

طظ

نكرق بنت ـبدالفزيز بف شالد الزنانً

طب أزناف ـاـ

ظظ

نكرق بنت ـمر بف زفد الزدخاف

طب أزناف ـاـ

عظ

نكرق بنت مخمد بف ـبدالفزيز البقمً

طب أزناف ـاـ

غظ

نكؼ بنت بندر بف ـجزٍ السفّف

طب أزناف ـاـ

ػظ

نكؼ بنت زفكد بف ابراهجـ السفّف

طب أزناف ـاـ

ؼظ

نكؼ بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز الزمارم

طب أزناف ـاـ

ؽظ

هّ بنت اخمد بف خزف متكلً

طب أزناف ـاـ

ؾظ

هند بنت مخمدناجً بف مخمد جدق

طب أزناف ـاـ

صع

كـد بنت ماجد بف ـبدهللا البانً

طب أزناف ـاـ
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خروجات الفصل األول للعام الجامعيى 3417/3416ىهـىى─ ىكلوة التمروض
م

التخصص

االدم

ض

جكاهر بنت خزف بف مخمد ـامرم

تمريض

ط

هجا بنت بريؾ بف ـلً آؿ هزاع القرنً

تمريض

ظ

كجداف بنت نود بف ـبدهللا الخربً

تمريض
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعيى3417/3416ىهـىى─ ىكلوة التمروض ى
م

القدم

االدم

ض

بسرل بنت نالد بف مفجض القثامً

تمريض

ط

خناف بنت شالد بف زلجماف البلكم

تمريض

ظ

ذكلى ازفد ـزيز الزفدكف

تمريض

ع

ذكلى بنت ناشر بف ـبدهللا الزير

تمريض

غ

دـاء ـبدهللا مانق نود ـلً

تمريض

ػ

ركيدق بنت مخمد طاهر بف مثنٍ الفركم

تمريض

ؼ

ريانى بنت ـبدهللا بف مخمد الفجمً

تمريض

ؽ

ريناد بنت ذالد بف ـبد هللا الدذجؿ

تمريض

ؾ

ريواـ بنت ابراهجـ بف يخجٍ مخنسً

تمريض

صض

زارق بنت نشر هللا بف ـبد الرخمف النشر هللا

تمريض

ضض

زخر بنت ابراهجـ بف زفد الطذجس

تمريض

طض

سود بنت ابراهجـ بف مريق اؿ سريـ

تمريض

ظض

ـوكد بنت مذلد بف ـبدالجبار المطجرم

تمريض

عض

كدير بنت يكزؼ بف مخمكد ـثماف الرخجـ

تمريض

غض

نتكف مخزف زالـ الذّقً

تمريض

ػض

نتكف بنت انكر بف زفد الخربً

تمريض

ؼض

لججف بنت نود بف مخمد الجارهللا

تمريض

ؽض

لجلٍ بنت منشكر بف مخمد اِخمد

تمريض

ؾض

مّؾ بنت زفجد بف مخمد القرنً

تمريض

صط

منٍ بنت ـبدالفزيز بف مخمد الكنجاف

تمريض
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القدم

االدم

ضط

موا بنت مبارؾ بف مزيد السمرم

تمريض

طط

نجكل بنت خمد بف جمفاف السلكم

تمريض

ظط

نواد بنت ـادؿ بف مخمد ابكذياب

تمريض

عط

نكت بنت ـجاش بف مرؿً الزبجفً الفنزم

تمريض

غط

نكر بنت خزجف بف زجد مخمد السنقجطً

تمريض

ػط

نكرة ـبدالوادم منجر الفجمً

تمريض

ؼط

نكرق بنت زفكد بف زلجماف الهود

تمريض

ؽط

نكؼ بنت منشكر بف شالد الفكاجً

تمريض

ؾط

هّ بنت زمجد بف زالـ كزاؿ

تمريض
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خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى ى
كلوة الدراداتىالتطبوقوةىوخدمةىالمجتمع ى

م

التخصص

االدم

ض

انناف بنت ـلً بف ـاُض آؿ ـجاش

اِتشاِت كسبكات الخازب

ط

امؿ مخمد ـثماف زلجماف

اِتشاِت كسبكات الخازب

ظ

خناف بنت مخمد بف اخمد مجرسً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ع

دـاء بنت شالد بف زارع شباغ

اِتشاِت كسبكات الخازب

غ

دِؿ بنت راجد بف خمداف الزبجفً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ػ

دِؿ بنت ـبدهللا بف مخمد السجخى

اِتشاِت كسبكات الخازب

ؼ

زملى بنت نود بف زلماف الرخمانً البقمً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ؽ

ابتواؿ بنت نود بف خزف بف ـتً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؾ

اركل بنت ـقأل بف شالد الخريص

البرمجٌ كقكاـد البجانات

صض

الفنكد بنت نود بف ـبدالرخمف الشمجت

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ضض

امانً بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف المطكع

البرمجٌ كقكاـد البجانات

طض

امؿ بنت ـطجى بف ـلً اؿ ـلً اللامدم

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ظض

ذلكد بنت اخمد بف مخمد باقازم

البرمجٌ كقكاـد البجانات

عض

ركدة بنت ـبدهللا بف زالـ الزيدانً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

غض

زهكر بنت اخمد بف يخً خمدم

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ػض

سجذى بنت سفكاف بف ذـار الفتجبً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؼض

لمجاء بنت ـبدالرخمف بف ـلً الؿبجفً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؽض

مراـ بنت ـبدهللا بف يكزؼ بف خماد

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؾض

موا بنت زيد بف نرخاف الفتجبً

البرمجٌ كقكاـد البجانات
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التخصص

االدم

صط

نكرة بنت مخمد بف زبفاف البذجت

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ضط

نكرق بنت ابراهجـ بف ـبدهللا اؿ طالب

البرمجٌ كقكاـد البجانات

طط

اسكاؽ نكاز خزف الزبجفً الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظط

اسكاؽ بنت زامً بف زفد الذالدم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عط

انراح بنت خزجف الشذنً بف الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غط

آِء بنت خزجف بف ـلً الكلدـلً الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػط

الفنكد بنت زفكد بف ـبدالفزيز الشخف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼط

امؿ بنت ذالد بف زلماف الرخمانً البقمً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽط

امنى بنت كالب بف يخً طكهرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾط

بسرل بنت ـبدهللا بف شالد آؿ يخٍ الفمرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صظ

بوجٌ ـبدالرخمف مخمد زفجد

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضظ

خشى بنت بجساف بف راسد البجساف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طظ

خناف بنت ـبجد بف مخمد كدـانً الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظظ

ذلكد خمكد ذلجؼ الزبجفً الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عظ

رانجٌ بنت خمد بف ناشر اللناـ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غظ

زينب بنت ـلً بف ـلً هزازم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػظ

زارق بنت مبركؾ بف خزف مبارؾ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼظ

زارق بنت مخمد بف ابراهجـ الزفجد

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽظ

زفاد بنت ـبدهللا بف ابراهجـ اؿ بركات اللامدم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾظ

سفهى بنت ـلً بف ـبدهللا القخطانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ
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التخصص

االدم

صع

سجذى بنت زفكد بف ثنجاف الخانً الفتجبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضع

شالخى بنت ـلً بف ـبدهللا اؿ ـايش السورانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طع

ـايسى بنت يخً بف مخمد ابك لطجؼ الخازمً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظع

ـوكد بنت بّؿ بف مبارؾ الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عع

ـوكد بنت ـمر بف زفكد الفقجؿ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غع

كادق بنت ـبدهللا بف سارع القخطانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػع

نودق بنت شالد بف خزف البلكسً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼع

لمجس بنت منشكر بف يكزؼ الفمار

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽع

مراـ بنت نود بف خزف الكبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾع

مؿاكم بنت جفجثف بف مبركؾ الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صغ

منٍ بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الديخاف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضغ

منجرق بنت مزهر بف ـايض القخطانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طغ

مكؿً بنت ذلجؿ بف مبارؾ الخربً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظغ

مكؿً بنت ـبدهللا بف خمكد الذرجً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عغ

ندل بنت زفد بف ـلً آؿ نايق ـزجرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غغ

ندل بنت ـبدهللا بف ابراهجـ الفرينً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػغ

نكرق بنت زفد بف زفد السورانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼغ

نكرق بنت زفد بف شالد الذياب

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽغ

نكرق بنت نذرم بف ناذر الفطجانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾغ

هاجر بنت مخمد بف راسد بف ـلً

الزكرتاريٌ الطبجٌ
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التخصص

االدم

صػ

هديؿ بنت ـبدهللا بف زالـ البجسً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضػ

هجا بنت مكزٍ بف مخمد آؿ مهرح

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طػ

هجاء بنت بّؿ بف مبارؾ الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظػ

هجهاء بنت مخمد بف ابراهجـ سكايى

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عػ

كجداف بنت ابكـّمى بف مخمد المرخبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غػ

كـد بنت زجؼ بف دذجؿ الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػػ

كناء ـبدالرخمف مخمد زفجد الهقجى

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼػ

يازمجف ـبدالرخمف مخمد ـبدالرزاؽ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽػ

اخّـ بنت ذلجؼ بف زاير الزبجفً الفنزم

المخازبٌ

ؾػ

اركل بنت اخمد بف شالد الشانق

المخازبٌ

صؼ

أسجاف بنت ـبدالفزيز بف ـبدالرخمف الزكجريف

المخازبٌ

ضؼ

انناف بنت خازف بف ـلً اؿ خكيس

المخازبٌ

طؼ

الجكهرة بنت نود بف مطلؽ الفشهكر

المخازبٌ

ظؼ

الفنكد بنت بندر بف زفد الفتجبً

المخازبٌ

عؼ

الفنكد بنت خمد بف ـبد الرخمف الزفراف

المخازبٌ

غؼ

الفنكد بنت خمكد بف زفد بف خمكد

المخازبٌ

ػؼ

الفنكد بنت مزاـد بف ـنبر آؿ ـنبر

المخازبٌ

ؼؼ

أمؿ بنت مطلؽ بف ِنً الفنزم

المخازبٌ

ؽؼ

آمنى بنت ربجق بف خزف الججزانً

المخازبٌ

ؾؼ

ايماف بنت مخمد بف ـبدهللا الفتجبً

المخازبٌ
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التخصص

االدم

صؽ

بدكر بنت كريـ بف ـذاب الركيلً

المخازبٌ

ضؽ

بجاف بنت زفد بف راسد بف ذمجس

المخازبٌ

طؽ

تركجى بنت مفاذ بف ـبدهللا الدكيس

المخازبٌ

ظؽ

جمجفى بنت برجس بف زفد الزولً

المخازبٌ

عؽ

خشى بنت ـبدالرخمف بف خزف اللخجداف

المخازبٌ

غؽ

خشى بنت نود بف ناشر الجريبى

المخازبٌ

ػؽ

خلجمى اياد زكً ابكسكارب

المخازبٌ

ؼؽ

خناف بنت ـبدهللا بف ـلً ذجرهللا

المخازبٌ

ؽؽ

دِؿ بنت خمد بف ـبدالفزيز زفد بف سوجكيف

المخازبٌ

ؾؽ

ديمى بنت مزاـد بف نادر المكلً

المخازبٌ

صؾ

ركابً بنت أخمد بف زفجد البسجر اللامدم

المخازبٌ

ضؾ

ريـ زيداف ـجزٍ الفنزم

المخازبٌ

طؾ

ريـ بنت ـاُض بف ـلً آؿ مريق القرنً

المخازبٌ

ظؾ

ريـ بنت مخمد بف نواد الزبجفً

المخازبٌ

عؾ

ريواـ بنت نكاز بف كزام الفتجبً

المخازبٌ

غؾ

زارة بنت زفد بف مخمد اؿ جهاؿ

المخازبٌ

ػؾ

زارق بنت بدرم بف زوؿ الدلبخً

المخازبٌ

ؼؾ

زارق بنت ذالد بف مخمد الخكيؿ

المخازبٌ

ؽؾ

زارق بنت ـبدالكريـ بف ـبدهللا الزكيد

المخازبٌ

ؾؾ

زارق بنت ـبدهللا بف برجس آؿ زفد القخطانً

المخازبٌ
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التخصص

االدم

صصض زمجٌ بنت مخمد بف يكزؼ اؿ براهجـ

المخازبٌ

ضصض طرنى بنت ـبدهللا بف زفكد السلوكب

المخازبٌ

طصض ـالجى بنت ناشر بف مخمد اؿ مزلـ

المخازبٌ

ظصض ـبجر بنت زهر بف ـلً الزفدم البجسً

المخازبٌ

عصض ـوكد بنت خمداف بف شالد الفمرم

المخازبٌ

غصض ـكاطؼ بنت مخمد بف ـبدالرخمف اللرابً

المخازبٌ

ػصض ناطمى بنت ذلجهٌ بف مخمد الواسؿ

المخازبٌ

ؼصض ناطمى بنت زفد بف زلجماف الذطجهً

المخازبٌ

ؽصض نرياؿ بنت متفب بف مزند الرسجدم

المخازبٌ

ؾصض لطجهى بنت ذالد بف ـبدهللا المفجلً

المخازبٌ

صضض لطجهى بنت ـبدهللا بف زالـ الزالـ

المخازبٌ

ضضض لجلى بنت ـبدهللا بف ـلً ذجر هللا

المخازبٌ

طضض مثايؿ بنت مخمد بف نجخاف النهجفً

المخازبٌ

ظضض مّؾ بنت ـبدهللا بف راسد الوزانً

المخازبٌ

عضض منجرق بنت دذجؿ بف ـلً الدذجؿ

المخازبٌ

غضض منجرق بنت ـجد بف نرج الخمالً القخطانً

المخازبٌ

ػضض مً بنت بدر بف مخمد الكهجد

المخازبٌ

ؼضض نواؿ بنت ـبدهللا بف ناشر الفجّف

المخازبٌ

ؽضض نكر بنت مزاير بف ستجكم الذانكر

المخازبٌ

ؾضض نكرق بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا بف خمزاف

المخازبٌ
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التخصص

االدم

صطض نكرق بنت نجشؿ بف ـبدالفزيز النشجاف

المخازبٌ

ضطض نكرق بنت مخمد بف خزف الزولً

المخازبٌ

ططض نكرق بنت مخمد بف زلجماف الفجاؼ

المخازبٌ

ظطض نكؼ بنت هذاؿ بف مخمد الذنهرم القخطانً

المخازبٌ

عطض هبى بنت زامً بف ناشر الهشاـ

المخازبٌ

غطض هديؿ بنت زلطاف بف ـبدالفزيز الذكيتـ

المخازبٌ

ػطض هّ بنت راجد بف ـبدهللا البدرم البقمً

المخازبٌ

ؼطض هجهاء بنت مخمد بف زفد الشفب

المخازبٌ
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى
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م

القدم

االدم

ض

ابتزاـ بنت نوجد بف منكر المطجرم

اِتشاِت كسبكات الخازب

ط

انراح بنت ِنً بف ـكف هللا المطجرم

اِتشاِت كسبكات الخازب

ظ

امؿ بنت زفجد بف ـكؿى الزهرانً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ع

بساُر بنت نجخاف بف نايؼ الخربً

اِتشاِت كسبكات الخازب

غ

تلريد بنت ـبد هللا بف زفجد المقرف

اِتشاِت كسبكات الخازب

ػ

جكانا بنت ـلً بف ـبدهللا السورم

اِتشاِت كسبكات الخازب

ؼ

دانجى بنت ـبدالمخزف بف ـبدالرخمف البانمً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ؽ

زارق بنت ـكض بف زفجد القخطانً

اِتشاِت كسبكات الخازب

ؾ

مركق بنت ـبدهللا بف ـبدالرخمف الرمجد

اِتشاِت كسبكات الخازب

صض

منار بنت زهجر بف مخمكد السفباف

اِتشاِت كسبكات الخازب

ضض

ناديٌ بنت مخمد بف ـكض الفنزم

اِتشاِت كسبكات الخازب

طض

نكاؿ بنت مخمد بف مرزكؽ المطجرم

اِتشاِت كسبكات الخازب

ظض

هدل بنت ابراهجـ بف خمد الزلماف

اِتشاِت كسبكات الخازب

عض

ازماء بنت خزف بف اخمد ـزجرم

البرمجٌ كقكاـد البجانات

غض

الونكؼ بنت مخمد بف ابراهجـ الفججناء

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ػض

بساير بنت زفجد بف مخمد الفجمً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؼض

رؤل بنت ـبداِلى بف جندؿ الرناـً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؽض

زلكل بنت زجؼ بف خزف القخطانً

البرمجٌ كقكاـد البجانات

ؾض

سقراء بنت زامر بف مخمد ـزجس

البرمجٌ كقكاـد البجانات

صط

لطجهى بنت مخمد بف ـبدهللا جديد

البرمجٌ كقكاـد البجانات
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القدم

االدم

ضط

مراـ بنت رامً بف مخمكد الفجد

طط

اثجر بنت مخمد بف مرداس اؿ مرداس

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظط

اخّـ بنت مخمد بف شالد المتجفب

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عط

اركل بنت ـبدالفزيز بف رسجد الراسد

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غط

انناف بنت اخمد بف مزهر اللامدم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػط

البندرم بنت نود بف ـكاض البقمً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼط

الجازم بنت مخمد بف مبارؾ البطً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽط

الونكؼ بنت نود بف ـبدهللا ابك خجمد

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾط

امانً بنت ـبدهللا بف خزجف اِدريزً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صظ

امجاد بنت ـبدهللا بف ناشر الجكيزر

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضظ

انهاؿ بنت كازم بف نجشؿ الزفدكف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طظ

ايماف بنت كدماف بف رسجد اؿ كدماف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظظ

أركل بنت ـبدق بف مخمد ذؿجر

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عظ

أزماء بنت أخمد بف ـبدهللا الكججى

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غظ

آِء بنت ـبدهللا بف شالد الذياب

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػظ

بريدة بنت ماجد بف نكر المطجرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼظ

بزمى بنت مزاـد بف راسد النقجى

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽظ

بسرل بنت ـمر بف خزف سراخجلٍ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾظ

ثريا بنت مخمد بف مخمد سفبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صع

جمجلى بنت راسد بف ـتجؽ الدكزرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

البرمجٌ كقكاـد البجانات
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القدم

االدم

ضع

جكاهر بنت ـلً بف زفد الفشهكر

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طع

خشى بنت ـلً بف خمكد بف ـشهكر

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظع

خشى بنت ـمر بف زفكد الفقجؿ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عع

خهشٌ اكهاب

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غع

خناف بنت ـبدالرزاؽ بف ـبدالمخزجف خمد

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػع

رزاف بنت نكاز بف اخمد با طرنً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼع

ركاف بنت خمد بف مخمد الشقفبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽع

ركٍُ بنت ـلً بف راسد اؿ زراف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾع

ريـ بنت جازم بف بخجلجص البقمً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صغ

ريـ بنت خامد بف ـذاؿ الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضغ

زارق بنت مبركؾ بف خزف مبارؾ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طغ

زارق بنت مخمد بف خمد ابابطجف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظغ

زهانى بنت اخمد بف خزجف اِزماـجؿ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عغ

سذل بنت ـلً بف ملنً مناـً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غغ

سركؽ بنت زهر بف نرج الفتجبً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػغ

سركؽ بنت زلجماف بف رجاء الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼغ

ـوكد بنت زفكد بف رخجؿ الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽغ

كدير بنت زراج بف ابراهجـ هّؿ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾغ

نً بنت زفد بف ـبدهللا الفججاف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صػ

كريمى بنت زفكد بف مخمد الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ
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القدم

االدم

ضػ

لطجهى بنت تكنجؽ بف مبارؾ الكـؿ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طػ

لمٍ بنت شالد بف راسد الفنبر

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظػ

لمجاء بنت ـبدالفزيز بف ـجزٍ القجزً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عػ

مدل بنت مرزكؽ بف بتاؿ المطجرل

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غػ

مؿاكم بنت منشكر بف مخمد بف بطً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػػ

مؿاكم بنت منشكر بف زفجد زكيلـ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼػ

مّؾ بنت شالد بف ـبد هللا القجفانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽػ

مناؿ بنت زفجد بف زفجد القخطانً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾػ

نجّء بنت زامً بف خمد التركً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صؼ

نجكد بنت جدم بف ملهً المطجرم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ضؼ

ندل بنت زفجد بف ـبدهللا النايؼ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طؼ

ندل بنت مخمد بف زفكد بف جمجفى

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظؼ

ندل بنت هادم بف اخمد ابكنجب

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عؼ

نزجـ بنت ذالد بف منكر بريؾ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غؼ

نوٍ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ الرؿجاف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ػؼ

نكاؿ بنت ـايد بف شالد الفقجدم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؼؼ

نكرق بنت ـبدالفزيز بف مخمد الودياف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؽؼ

هدل بنت مخمد بف منشكر اؿ نريخجف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ؾؼ

هجا بنت ـبدالفزيز بف ـلً ـنزاف

الزكرتاريٌ الطبجٌ

صؽ

هجلى بنت مزاـد بف ـايد الخربً

الزكرتاريٌ الطبجٌ
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القدم

االدم

ضؽ

كؿخٌ بنت خمكد بف خمد الفنزم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

طؽ

كؿخٍ بنت زلطاف بف خزيـ الخارثً

الزكرتاريٌ الطبجٌ

ظؽ

كـد بنت نايؼ بف خزجف الزبجفاكم

الزكرتاريٌ الطبجٌ

عؽ

كِء بنت ناشر بف خمد المبارؾ

الزكرتاريٌ الطبجٌ

غؽ

ابتواؿ بنت جمفاف بف خمكد الفشجمً

المخازبٌ

ػؽ

ابتواؿ بنت خمداف بف نارس الفشجمً

المخازبٌ

ؼؽ

ابرار بنت خزف بف مخمد خكمً

المخازبٌ

ؽؽ

اثجر بنت ـكيض بف ـطجى المذلهً

المخازبٌ

ؾؽ

البدكر بنت زلماف بف ـبدالرخمف الجدـاف

المخازبٌ

صؾ

الجكهرق بنت ـبدالرخمف بف مخمد الفمار

المخازبٌ

ضؾ

الفنكد بنت شالد بف ـبدهللا الربجفاف

المخازبٌ

طؾ

امجاد بنت ـبدهللا بف ـبدالفزيز بف جمفى

المخازبٌ

ظؾ

امؿ بنت جكاد بف مخمد الخرتانً

المخازبٌ

عؾ

امؿ بنت نالد بف ـايش المطجرم

المخازبٌ

غؾ

امجنى بنت سجاع بف متركؾ الفتجبً

المخازبٌ

ػؾ

أثجر بنت زفد بف مخمد الماؿً

المخازبٌ

ؼؾ

أركل بنت مبارؾ بف زفد بف ملهً

المخازبٌ

ؽؾ

أمانً بنت مذلد بف بسجر المطجرم

المخازبٌ

ؾؾ

أمجاد بنت سفكاف بف ذـار الفتجبً

المخازبٌ

صصض

أمؿ بنت أخمد بف كالب الفجنً

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضصض

آِء بنت ـبد الزّـ بف يخً الججّف

المخازبٌ

طصض

بزمى بنت الخمجدم بف خمداف الفتجبً

المخازبٌ

ظصض

بساير بنت ابراهجـ بف خمكد الذياب

المخازبٌ

عصض

بساير بنت خامد بف مزتكر الخارثً

المخازبٌ

غصض

بساير بنت زفجد بف ناُر السورانً

المخازبٌ

ػصض

بساير بنت هذاؿ بف مخمد القخطانً

المخازبٌ

ؼصض

بسرل بنت ـبدهللا بف ناُز اِخمرم

المخازبٌ

ؽصض

تلريد بنت مفجض بف تركً الرسجدم

المخازبٌ

ؾصض

توانً بنت ـبدهللا بف مخمد الرسجد

المخازبٌ

صضض

خسمى بنت ـلً بف نذير الفنزم

المخازبٌ

ضضض

خناف بنت ابرهجـ بف ـبدهللا ابك رسجد

المخازبٌ

طضض

دِؿ بنت ـبدالفزيز بف ابراهجـ اؿ بف ـلً

المخازبٌ

ظضض

ديمى بنت خمد بف ـبدالفزيز الؿكياف

المخازبٌ

عضض

دينا بنت منشكر بف نود المزفكد

المخازبٌ

غضض

رزاف بنت زلجماف بف ـبدالفزيز الخجدرم

المخازبٌ

ػضض

رنجؼ بنت ـبدالرخمف بف ـبدالفزيز الشكينق

المخازبٌ

ؼضض

رنا بنت خمد بف شالد اللمجز

المخازبٌ

ؽضض

رهؼ بنت ـبدهللا بف زفد الداككد

المخازبٌ

ؾضض

ركابً بنت مسفاف بف ـبدهللا الفشجمً

المخازبٌ

صطض

ريـ بنت ذـار بف نوار الفتجبً

المخازبٌ
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القدم

االدم

ضطض

ريـ بنت راسد بف ـبدالرخمف الدكزرم

المخازبٌ

ططض

زارة بنت جزاء بف ندككش الخارثً

المخازبٌ

ظطض

زارق بنت مخمد بف ـمر الفجد

المخازبٌ

عطض

زخر بنت زفد بف ـجزٍ الفقجؿ

المخازبٌ

غطض

زفداء بنت مخمد بف رانق السبرمً

المخازبٌ

ػطض

زلكل بنت مخمد بف هادم اؿ زكيد

المخازبٌ

ؼطض

زواـ بنت راسد بف مكقد المطجرم

المخازبٌ

ؽطض

سود بنت بندر بف جمفاف بف زفد

المخازبٌ

ؾطض

شهاء يكزؼ زرالذتـ طى

المخازبٌ

صظض

ـجباء بنت زفد بف جمفاف الدكزرم

المخازبٌ

ضظض

ـهاؼ بنت ـبدالفزيز بف ـبدهللا اللامدم

المخازبٌ

طظض

ناطمى بنت رايد بف يخجٍ زخارم

المخازبٌ

ظظض

ناطمى بنت ـبدهللا بف كساـ القخطانً

المخازبٌ

عظض

ناطمى بنت ـكض بف مخمد األخمرم

المخازبٌ

غظض

لججف بنت مخمد بف ـبدهللا الخجاب

المخازبٌ

ػظض

مراـ بنت نود بف زجؼ اؿ مديد

المخازبٌ

ؼظض

مساـؿ بنت مخمد بف ـلً الذريجً

المخازبٌ

ؽظض

مناؿ بنت ماجد بف خمد الزبجفً

المخازبٌ

ؾظض

منجرق بنت زفكد بف ـبدالفزيز بف ناشر

المخازبٌ

صعض

موا بنت خمكد بف نود المجراد

المخازبٌ
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م

القدم

االدم

ضعض

موا بنت نّح اجفد بف انّح القخطانً

المخازبٌ

طعض

نجكد بنت زمجر بف خزف الهارزً

المخازبٌ

ظعض

نمسا بنت ـبدهللا بف خمد الدكزرم

المخازبٌ

ععض

نكر بنت مخمد زهرا

المخازبٌ

غعض

نكرق بنت اخمد بف ابكطجرق جريبً

المخازبٌ

ػعض

نكرق بنت خمد بف ـبد الوادم الدكزرم

المخازبٌ

ؼعض

نكرق بنت زفد بف زفجد الزبجفً

المخازبٌ

ؽعض

نكؼ بنت ـبدالرخمف بف مخمد اؿ مكينق

المخازبٌ

ؾعض

نكير بنت ـكض بف شالد الرسجدم

المخازبٌ

صغض

هند بنت ـبدهللا بف ـلً اللانـ

المخازبٌ

ضغض

هجاء بنت ذالد بف ـبدهللا المبجريؾ

المخازبٌ

طغض

هجاء بنت زفد بف ابراهجـ بف ذثراف

المخازبٌ

ظغض

هجهاء بنت ِنٍ بف ـبجد الفتجبً

المخازبٌ

عغض

كجداف بنت ـلً بف مخمد اللانـ

المخازبٌ

غغض

كـد بنت مخمد بف ـبدهللا الشهجاف

المخازبٌ

ػغض

كِء بنت ـبدالزّـ بف يخً الججّنً

المخازبٌ
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كلية اللغات والترجمة
ادلتوقع خترجهن الفصل الثاين للعام اجلامعي
5341/5341ه
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م
ض

القدم

االدم

للٌ نرنزجٌ

زهراء بنت خمجد بف مخمد اؿ زلماف
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377

خروجات الفصل األول للعام الجامعي 3417/3416ىهـىىى─ىمعكدىاللغوواتىالعربوة ى

م

التخصص

االدم

ض

ايساف ملجكٌ

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ط

خمديٌ زلجماف ـمر

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ظ

رقجٌ جارا

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ع

زلجذا شالد أكلكككجرم

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

غ

زّمٌ الخزف ناشر

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ػ

زمجرة بدمازً

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ؼ

زجنتجا َ دكرزً

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ؽ

ناطما دينح زامً

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ؾ

ناطمى ساكجرا اكادير

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

صض

نرخانٌ سمس الديف ديمنداء

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ضض

ما نانم مً

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

طض

ما يانً

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ظض

مريـ اتجنكؾ ازخاؽ

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

عض

مريـ بلدم

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

غض

منجرة تراكرم

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ػض

نجلكنرا زجدأخمتكنا

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا
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المتوقعىتخرجكنىالفصلىالثاني للعام الجامعي 3417/3416ىهـىى─ معكدىاللغوواتىالعربوة ى
م

القدم

االدم

ض

برانهرا هكجا

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ط

خهشٌ ذاتكف

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ظ

خكلٌ اككب لخـ الديف

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا

ع

ذديجٌ بريما ادامك

الكهايٌ نً الللٌ الفربجٌ للجر الناطقجف بوا
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مت حبمد اهلل وتوفيقة
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