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 العلوم في البصريات العلوم الطبية التطبيقية وليد احمد ناصر  الثويني  .317

 العلوم في البصريات العلوم الطبية التطبيقية بيه دمحم دمحمدمحمادمحم  القرني  .318

علي دمحم  الشهري  .319  العلوم في البصريات العلوم الطبية التطبيقية جابر 

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات عادل عبدهللا يحيى  الحربي  .321

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات منصور حمد منصور  البداح  .321

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات اسامه ابراهيم عبدالعزيز  الناصر  .322

 نظم المعلومات والمعلوماتعلوم الحاسب  أمجد دمحم قاسم  مباركي  .323
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 علوم الحاسب علوم الحاسب والمدمحمدمحمومات سعيد دمحم محمود  حمام  .328

 علوم الحاسب علوم الحاسب والمعلومات عبدالعزيز صالح عبدالعزيز  العبدالكريم  .329

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات نايف علي دمحم  الزبيدي  .331

 هندسة البرمجيات م الحاسب والمعلوماتعلو إباء حمدي رشيد  الحنبلي  .331

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدالرحمن سعود عبدالعزيز  الدويش  .332

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدهللا صالح دمحم  الهالل  .333

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدهللا راشد سليمان  الدويش  .334

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات ز سليمان دحيان  الحربيعبدالعزي  .335

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن  الناصر  .336

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات سليمان سعد سليمان  الشهري  .337

 علوماتنظم الم علوم الحاسب والمعلومات حماد دمحم صالح  الحماد  .338

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات دمحم سعود حمد  العويس  .339

 نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات عبدالمحسن سليمان عليثة  الشطيري  .341

يحي  اليحي  .341  نظم المعلومات علوم الحاسب والمعلومات دمحم علي 

 ة البرمجياتهندس علوم الحاسب والمعلومات دمحم عبدالعزيز دمحم  الوهيبي  .342

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات فيصل إبراهيم عبدهللا  المديفر  .343

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدالعزيز جارهللا عبدالعزيز  الغضبان  .344

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن  الدخيل  .345

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات اجد  المطيريعبدالرحمن عبدهللا ه  .346

 هندسة البرمجيات علوم الحاسب والمعلومات مؤيد فهد عبدالعزيز  الحسين  .347

 التخطيط العمراني العمارة والتخطيط خالد صالح سليمان  الرفيعي  .348

 التخطيط العمراني العمارة والتخطيط عبدهللا علي دمحم  ال مانع  .349

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط قبل عبدهللا  المطيريعبداإلله م  .351

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط عبدالغني مسفر دمحم  المالكي  .351
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 التخطيط العمراني العمارة والتخطيط أحمد دمحم حامد  القرشي  .358

 التخطيط العمراني العمارة والتخطيط عوض سعد عوض  القحطاني  .359

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط أحمد عبدهللا دمحم  النوفل  .361

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط اهيم  عرفاتابراهيم فواز ابر  .361

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط حمد عبدالعزيز المصيريعي  .362

 العلوم في التصميم العمراني العمارة والتخطيط عبدهللا زيد عبدهللا  بن معطش  .363
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 العلوم في التطوير العقاري العمارة والتخطيط حسين دمحم حسين  الخليفة  .366

 العلوم في التطوير العقاري العمارة والتخطيط صالح مناحي نايف  المطيري  .367

علي  الحم  .368  العلوم في التطوير العقاري العمارة والتخطيط يدانيصالح سليمان 

 العلوم في التطوير العقاري العمارة والتخطيط فهد صالح عبدهللا  السياري  .369

 العلوم في التطوير العقاري العمارة والتخطيط عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن  أباالخيل  .371

 لتطوير العقاريالعلوم في ا العمارة والتخطيط دمحم مرزوق معيوف  المطيري  .371

 الترجمة اللغات والترجمة ايمن جمعان عيضه  المالكي  .372

 اللسانيات النظرية اللغات والترجمة مشاري دمحم عبدالرحمن  الحربي  .373

 ادارة تمريض التمريض حمد سمران وقيده  الحربي  .374

 ادارة تمريض التمريض أحمد دمحم أحمد  الشيخي  .375

 ادارة تمريض التمريض ابراهيم حمد صالح  اليامي  .376

 ادارة تمريض التمريض يحيى جابر عيسى  الحقوي  .377

 ادارة تمريض التمريض عبدهللا حمود ناصر  اليامي  .378
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 ادارة تمريض التمريض فرحان علي عبدهللا  الشهري  .392

 ادارة تمريض التمريض حمدانسامي ضياع قاسم    .393

 ادارة تمريض الدمحممريض يوسف مدمحممدمحمد دمحم  دملخي  .394

 ادارة تمريض التمريض بندر عبيد صامل  السفياني  .395

 ادارة تمريض التمريض خالد عيضه حميد  المالكي  .396
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 ادارة تمريض التمريض بندر عبدالعزيز أحمد  مجرشي  .411

 ادارة تمريض التمريض منصور جابر عيسى  سادلي  .411

 ادارة تمريض التمريض حمد مهل عازي  العنزي  .412

 ادارة تمريض التمريض عبدالوهاب حسين أحمد  الحازمي  .413

 ادارة تمريض التمريض شحاده  فادي يوسف محمود  .414

 ادارة تمريض التمريض رائد علي رضوان  خفاجه  .415
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 التربية البدنية البدني
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 التربية البدنية البدني
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438106842439106363
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االسم :االسم :
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سليمان بدر -- -داتو سهيل جنيد عبدالله

منير   تشوالشيريمحمد   عبد المنان

يحيى الحاج  جبيريوسف عيسى موسى -

محمد عبدالله  محمدويدراوغو   أنمادوم

الياس عيد  بالونديفيصل ريزا  سافوترا

ابراهيم مصطفى  لوعلي ادريس  اندو
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محمد أبيو  الياسعبدالغني اسماعيل  فارح
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439106965439106987
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االسم :االسم :
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مام تال  سيسيكوليبالي   عبدالله

عبدالله مخلص  بين اسماعيلشيخ   سي
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  اآلدابكلية 
 األولللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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اآلداب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علم اإلجتماع 436102872 عمر بن احمد بن علي الشهري ۱
 )عام(اعالم  436106304 الغراشدمحم بن حسين بن علي  ۲
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  اآلدابكلية 
 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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اآلداب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولالفصل  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علم اإلجتماع 436170194 عبدالعزيز بن أحمد بن دمحم االسمري ۱
 )عام(اعالم  436104944 دمحم القحطاني دمحم بن سالم بن ۲
 )عام(اعالم  436100242 عبدالوهاب بن حسن بن مسفر الثقفى ۳
 علم المعلومات 437103934 حابش بن سحمان بن عيسى آل حابش العلياني ٤
 )عام(اعالم  436101101 سلطان بن سعد بن ناصر الدويسان ٥
 )عام(اعالم  436101178 عبدالكريم بن يوسف بن ناصر البريكان ٦
 جغرافيا 436100768 عبدهللا بن مساعد بن دمحم بن هديان ۷
 )عام(اعالم  436106501 ياسر بن فهد بن عبدالعزيز السنيدي ۸
 )عام(اعالم  436104892 رياض بن عبداللطيف بن دمحم ال طلحه ۹
 )عام(اعالم  436101280 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدالعزيز العمر ۱۰
 علم المعلومات 437102245 عبدالعزيز بن علي بن كسار العنزي ۱۱
 علم المعلومات 437101262 دمحم بن احمد بن دمحم القرني ۱۲
 )عام(اعالم  436101665 خالد بن سفر بن سائر البقمي ۱۳
 علم المعلومات 437102487 سلمان بن حمد بن احسان الزهراني ۱٤
 )عام(اعالم  436104611 سليمان العمرانيزيد بن عمران بن  ۱٥
 علم اإلجتماع 437105520 احمد بن حسن بن ابراهيم عين ۱٦
 )عام(اعالم  436105523 مشاري بن ماجد بن نوار الحارثي ۱۷
 )عام(اعالم  436101416 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز الخليفه ۱۸
 علم المعلومات 437102119 مساعد بن عبدالرحمن بن سعود العمر ۱۹
 اللغة االنجليزية 436108059 خالد بن عبدالعزيز بن عابد العبدلي المالكي ۲۰
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اآلداب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل األول على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام(اعالم  436105311 يزيد بن دمحم بن عواض العتيبي ۲۱
 )عام(اعالم  436106106 بدر بن علي بن عايض العتيبي ۲۲
 اللغة االنجليزية 436105194 نواف بن عبدهللا بن رشيد المطيري ۲۳
 الخدمة االجتماعية 436105738 عبدالرحمن بن دمحم بن عبدالعزيز العوام ۲٤
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  اآلدابكلية 
 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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اآلداب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 لغة عربية 436108094 موسى غي ۱
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  اآلدابكلية 
 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 

 56



 

 

اآلداب كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اعالم )عام( 437101767 ماجد بن مسعود بن شجعان العتيبي 1

 اعالم )عام( 437103356 بن صالح الحربىمشاري بن محمد  2

 اعالم )عام( 437100197 نايف بن سيف بن حسين آل جحيش 3

 اعالم )عام( 437100182 وليد بن عليوي بن نمر العصيمي 4

 اعالم )عام( 437102418 زيد بن علي بن عبدالعزيز بن محيسن 5

 اعالم )عام( 437102180 طارق بن طايع بن صالح الحربي 6

 اعالم )عام( 437103939 عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد الحوشان 7

 اعالم )عام( 437103106 علي بن مهدي بن علي ابوفطيم 8

 اعالم )عام( 437100757 عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا الشيبان 9

 علم المعلومات 437190111 ثامر بن عبدالوهاب بن محمد اباالخيل 10

 اعالم )عام( 436103040 لمنذر بن عبداللطيف بن سعيد الغامديا 11

 علم المعلومات 437104521 بن محسن الزهراني الد بن عبدالعزيزخ 12

 اعالم )عام( 437105150 اشد بن عبدهللا بن راشد العمارر 13

 علم المعلومات 437103124 بدالكريم بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفوزانع 14

 اعالم )عام( 436100681 بدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز ابوحيمدع 15

 اعالم )عام( 437100942 بن سويد السويدهند بن عبدالرحمن م 16

 اعالم )عام( 436101488 عد بن عبدالكريم بن محمد البريثنس 17

 اعالم )عام( 436106728 ماد بن عبدهللا بن محمد أبوزيدع 18

 اعالم )عام( 436105992 اكان بن فواز بن ناصر ابونيانر 19

 اعالم )عام( 437160455 عبدالمجيد بن ابراهيم بن عبدهللا الدوسري 20

 اعالم )عام( 437101362 سين بن علي بن محمد القحطانيح 21
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داباآل كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اعالم )عام( 437100428 حمد بن احمد بن عيضه الزهرانيم 22

 اعالم )عام( 436107867 بدهللا بن حمد بن عبدالعزيز الدايلع 23

 اعالم )عام( 436105618 واف بن محمد بن فهيد العقلن 24

 اعالم )عام( 437104664 حمد بن خالد بن محمد العجميم 25

 اعالم )عام( 436103190 راس بن أيمن بن علي العواميف 26

 اعالم )عام( 436106780 مر بن سعد بن علي األحمريع 27

 علم المعلومات 437101251 هد بن عبدالعزيز بن سعد الرصيصف 28

 علم المعلومات 437160388 بدالعزيز بن بندر بن فايز الريسع 29

 اعالم )عام( 437100982 فيصل بن صنيتان بن صقر العتيبي 30

 )عام(اعالم  434100037 بداإلله بن خالد بن عبدالعزيز مازيع 31

 الخدمة االجتماعية 437106292 امل بن جرمان بن مهدي القحطانيز 32

 اعالم )عام( 436103689 عد بن محمد بن سعد ال ماجدس 33

 اعالم )عام( 437106683 بدالمجيد بن عبدهللا بن عايد العنزيع 34

 علم اإلجتماع 437101684 زياد بن عبدالعزيز بن سعد السيف 35

 علم اإلجتماع 437103285 محمد بن علي حمديلي بن ع 36

 اعالم )عام( 436107173 الد بن عايض بن عبدهللا االحمريخ 37

 علم المعلومات 437105116 اسر بن عبدالرحمن بن عبدهللا السليماني 38

 اعالم )عام( 437101318 حمد بن صالح بن محمد الشويرخم 39

 اعالم )عام( 436102784 سعود بن أحمد بن فهد بن مغيصيب 40

 علم المعلومات 437106884 لي  عبدالرحمن  عبدهللا داوودع 41

 علم المعلومات 436104840 الد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الدائلخ 42
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  العلومكلية 
 األولللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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العلوم كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الرياضيات االكتوارية والمالية 436104769 مالك بن علي بن دمحم التميمي ۱
 جيوفيزياء 435108312 جمال  سهل وحدينسهل   ۲
 علم الحيوان 436100188 احمد بن عمر بن عبدهللا العبيد ۳
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  العلومكلية 
 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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العلوم كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االحياء الدقيقة 436101177 مشاري بن صالح بن عبدهللا العتيبي ۱
 الرياضيات االكتوارية والمالية 436108012 بن صالح الدهيماندمحم بن علي  ۲
 الرياضيات االكتوارية والمالية 436107024 دمحم بن عبدهللا بن حمدى الجهني ۳
 جيولوجيا 436100294 عبدالعزيز بن دمحم بن سليمان العنقري ٤
 جيولوجيا 436101539 فيصل بن علي بن مسفر المالكي ٥
 االحياء الدقيقة 436104587 مرعى االسمري حسن بن أحمد بن ٦
 كيمياء 436100326 فهد بن حمد بن صالح الفليح ۷
 الرياضيات االكتوارية والمالية 436105671 عمر بن صالح بن عبدهللا العطر ۸
 االحياء الدقيقة 436160388 حسام الدين  حسن  دمحم عبه جي ۹
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  العلومكلية 
 الثاينللفصل الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف  احلاصلون
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العلوم كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الرياضيات االكتوارية والمالية 437105352 احمد بن عبدالعزيز بن محمد خميس 1

 كيمياء 437100869 سالم بن حبيب بن حميان العتيبي 2
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  العلومكلية 
 الثاينللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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العلوم كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 بحوث العمليات 437104489 ريان بن وليد بن عبدالعزيز الحميدي ۱
 كيمياء 436104797 دمحم بن عبدهللا الدخيل هللاعبدهللا بن  ۲
 كيمياء 437104833 مؤيد بن عبدهللا بن دمحم الوهيبي ۳
 كيمياء 437105198 عبدالعزيز بن دمحم بن عبدالعزيز السلمان ٤
 االحياء الدقيقة 436101567 سعد بن منصور بن سعد المرحوم ٥
 االحياء الدقيقة 436100531 خالد بن غالب بن عبدهللا القرني ٦
 جيولوجيا 436108146 عبدالسالم بن مداوي بن مسفر الزهراني ۷
 كيمياء حيويه 436100668 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الضويلع ۸
 بحوث العمليات 437102549 ناصر بن محسن بن مسند السبيعي ۹
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  العلومكلية 
 الصيفيللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 
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العلوم كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الصيفي على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 جيولوجيا 437101857 رائد بن حمود بن شباب العصيمي ۱
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إدارة األعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المالية 436103333 عبدهللا بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي ۱
 المالية 436105989 ابراهيم بن صالح بن براهيم الشماسي ۲
 المالية 436100254 فارس بن فائق بن سعد الزامل ۳
 االدارة 436105704 فهد بن دمحم بن فهد الفردان ٤
 المحاسبة 436101052 دمحم بن مبارك بن دمحم المبارك ٥
 المالية 436105584 زياد بن خالد بن عبدالرحمن الحسيني ٦
 نظم المعلومات االدارية 436102393 عمر بن ابراهيم بن عبد الرحمن السكيتي ۷
 المالية 436100117 عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الضراب ۸
 المالية 436106004 مشعل بن عبدالمحسن بن عبدهللا الجارهللا ۹
 االدارة 436101575 باسل بن عبدهللا بن صالح السحيباني ۱۰
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  ادارة األعمالكلية 
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إدارة األعمال كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المالية 436102603 محمد بن سعد بن عبدالرحمن السحيلي 1
 

 نظم المعلومات االدارية 436105668 نواف بن عبدهللا بن عبدالعزيز السلطان 2

 المحاسبة 436104394 بن احمد بن ناصر العليان ابراهيم 3

 نظم المعلومات االدارية 436104025 فيصل بن غازي بن علي الجريد 4

 المالية 436102674 سلمان بن خالد بن عبدهللا الضحيان 5

 نظم المعلومات االدارية 436101786 عبدالملك بن سمير بن علي الصديق 6

 نظم المعلومات االدارية 436100821 لرحمن الشلهوبعبدالرحمن بن صالح بن عبدا 7

 المحاسبة 435107521 محمد  ابوبكر  سالم باوزير 8

 المالية 432103208 عبدالعزيز بن سعد بن محمد العبدالرزاق 9

 المالية 436101628 حسام بن سعيد بن صالح الغامدي 10

 االدارة 436101557 هشام بن ناصر بن محمد السويلم 11

 المالية 436102016 محمد بن سلمان بن سعد بن صالح 12

 االدارة 436101612 عمر بن ناصر بن محمد السويلم 13

 المالية 436106779 عبدالملك بن صالح بن علي الحجيالن 14

 المحاسبة 436103036 راكان بن عبدالعزيز بن محمد المدهش 15

 المالية 436100924 احمد بن سعيد بن مريع القحطاني 16

 المالية 436160071 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا العمودي 17

 المحاسبة 436104560 سليمان بن محمد بن سليمان السبتي 18

 المحاسبة 436101622 يوسف بن عبدالرحمن بن علي القضيب 19

 االدارة 436102681 عبدالملك بن عبدهللا بن عبدالعزيز الماضي 20

 نظم المعلومات االدارية 436100509 لرحمن بن عبدالمحسن المغيرهعثمان بن عبدا 21
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إدارة األعمال كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 435107649 نسر  سالم  صالح نسر أحكمي 22

 المحاسبة 436100428 صل بن ناصر بن محمد العتيقفي 23

 المحاسبة 436101022 عبدالرحمن بن ظافر بن محمد القحطاني 24

 المحاسبة 436100295 احمد بن خالد بن عبدالعزيز الداود 25

 المحاسبة 436105675 محمد بن خالد بن ناصر الرتيق 26

 نظم المعلومات االدارية 436102196 محمد بن سهل بن عبدالعزيز اركوبي 27

 نظم المعلومات االدارية 436106915 عبداللطيف  طلب  جاسم الشمري 28

 المحاسبة 436102812 مشعل بن منصور بن محمد الجربوع 29

 المالية 436105995 ريان بن سليمان بن علي الذكري 30

 االقتصاد 436105985 محمد بن منصور بن علي عسيري 31

 المحاسبة 436100102 صر بن صالح القبيسيتركي بن نا 32

 المالية 436101708 خالد بن محمد بن غرمان الشهري 33

 المالية 436101403 عاهد بن ناصر بن عتيق االحمد 34

 المحاسبة 436101166 معن بن خليل بن حمود الحمزه 35

 المحاسبة 435101049 سالم بن مسفر بن عبدهللا العرجاني 36

 المحاسبة 436103126 محمد بن حسن الحسينانحسن بن  37

 نظم المعلومات االدارية 436100420 سلمان بن عبدهللا بن عبدالعزيز الحميضي 38

 نظم المعلومات االدارية 436103237 ريان بن احمد بن صالح البخيتي 39

 االدارة 436100978 ياسر بن احمد بن محمد الشهري 40
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إدارة األعمال كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية لشرفعلى مرتبة ااحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المالية 436104274 عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالعزيز الفالج 41

 المالية 436105289 عبدالعزيز بن خالد بن عبدهللا السماري 42

 المالية 436102410 محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العنيق 43

 المحاسبة 436102311 نواف بن معدي بن محمد القحطاني 44

 االدارة 436105192 فيصل بن أحمد بن عبدهللا السحيباني 45

 المالية 436102523 عبدهللا بن عبدالعزيز بن ناصر الغنام 46

 المحاسبة 436101840 تركي بن حمد بن صالح النهدي 47

 المالية 436105146 بدهللا الوهيبينواف بن صالح بن ع 48

 نظم المعلومات االدارية 436100757 سعود بن احمد بن سعود ابوخليل 49

 المحاسبة 436100012 عمر بن محمد بن عمر بارشيد 50

 نظم المعلومات االدارية 436104304 مشاري بن منصور بن عبدهللا الزامل 51

 المالية 436103807 عبدهللا بن عبدالرزاق بن فهد الراشد 52

 المالية 436103197 فهد بن محمد بن عبدهللا العبود 53

 المحاسبة 436102661 مهند بن ابراهيم بن محمد الراجح العنقري 54

 المحاسبة 436101896 فيصل بن فهد بن عبدهللا الفطيماني 55

 المحاسبة 436101459 حاتم بن ناصر بن مسفر القحطاني 56

 نظم المعلومات االدارية 436100311 بن عبدهللا بن علي النفيسهعبدالمجيد  57

 المحاسبة 436105348 نايف بن علي بن دليم القحطاني 58

 نظم المعلومات االدارية 436101255 محمد بن عثمان بن عبيد العثمان 59

 المحاسبة 436104755 عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالعزيز الفريح 60
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إدارة األعمال كلية  - ه4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاصلون احل  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 436104387 فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الخنيني 61

 المحاسبة 436104286 عيسى بن عبدالكريم بن عيسى العميم 62

 المحاسبة 436103714 بن يوسف المكينزييوسف بن عصام  63

 المحاسبة 436102998 علي بن مشبب بن علي القحطاني 64

 المالية 436101140 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا بن جمعه 65

 المحاسبة 436106299 ابراهيم بن محمد بن صالح الشايع 66

 االدارة 436106154 نواف بن منصور بن صالح العوده 67

 المحاسبة 436104622 نواف بن محمد بن عبدالعزيز المهنا 68

 المحاسبة 436102598 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز العقيل 69

 المحاسبة 436101179 سليمان بن محمد بن علي الراجحي 70

 المالية 435105477 طالل بن عبدهللا بن إبراهيم الكثيري 71

 المحاسبة 436100066 الزامل عبدهللا بن خالد بن عبدهللا 72

 المحاسبة 436103672 هشام بن عبدالرحمن بن عبدهللا الربيعه 73

 المالية 436101057 سفيان بن خالد بن ابراهيم الرجيعي 74

 المحاسبة 436100996 نايف بن سليمان بن عبدهللا الشميمري 75

 ومات االداريةنظم المعل 436100992 فيصل بن محمد بن عبدالرحمن العقيل 76

 االدارة 436100902 عبدهللا بن سعد بن جارهللا العرجاني 77

 المحاسبة 436100429 وليد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن داود 78

 المالية 436100101 عبدهللا بن حمود بن فهد الخرينق 79

 نظم المعلومات االدارية 435108341 محمد  عبدالجليل  خالد الرفاعي 80
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إدارة األعمال كلية  - ه4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االدارة 436106367 عبدالمجيد بن سعد بن عبدهللا الجضعي 81

 االدارة 436105163 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز السعيد 82

 المحاسبة 436101377 ان بن حمد التويجرىعبدالعزيز بن عثم 83

 التسويق 434108164 جعفر  محمد  أحمد الكاف 84

 المحاسبة 436107068 محمد بن عبدهللا بن محمد الفائز 85

 المحاسبة 436103736 عبدالعزيز بن سامي بن عبدالعزيز العجالن 86

 ارةاالد 436103336 عبدالعزيز بن تراحيب بن عبدهللا العتيبي 87

 االدارة 436101516 فيصل بن ابراهيم بن عبدهللا النمله 88

 االدارة 436101485 صالح بن عبدهللا بن صالح الخريصي 89

 االدارة 435104014 طارق بن احمد بن عمر بني رباح المالكي 90

 المحاسبة 436100300 محمد بن خالد بن سعد المقرن 91

 نظم المعلومات االدارية 436106155 نافع بن طالع بن محمد الحربي 92

 االدارة 436103512 مشعل بن سعد بن علي السعران 93

 التسويق 436100269 سعود بن محمد بن عبدالعزيز الجويعي 94

 المالية 436105108 محمد بن دخيل بن محمد الناجم 95

 المالية 436103633 ثامر بن عبدالعزيز بن راشد الدواس 96

 نظم المعلومات االدارية 436100723 لم بن عبدهللا الحربيثامر بن سا 97

 نظم المعلومات االدارية 436106875 معتز بن عبدالرحمن بن حمد الدبيان 98

 المالية 436106133 نجاد بن عبدهللا بن احمد الغامدي 99

 المحاسبة 436102427 خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المبرد 100

 المحاسبة 436100920 بن مشعل العتيبي مشعل بن منصور 101
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إدارة األعمال كلية  - هـ4114 للعام الدراسيالفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 436100078 عبدالرحمن بن دخيل هللا بن علي العروي 102

 المالية 436160386  بن محمد بن داوودفيصل بن عبدهللا 103

 نظم المعلومات االدارية 436102904 عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالعزيز الشنيفي 104

 المحاسبة 436100223 مشعل بن صالح بن عبدالرحمن القبالن 105

 المحاسبة 436103619 سلطان بن يوسف بن سليمان السعيد 106

 المحاسبة 435105836 دهللا بن سويدانسعود بن عبدالعزيز بن عب 107

 المحاسبة 436106309 محمد بن سعد بن محمد المسن 108

 المحاسبة 436101872 خالد بن فهد بن عبدالعزيز الصنيع 109

 االدارة 435107871 طالل  عماش  عفات دخيل 110

 نظم المعلومات االدارية 436107038 عبدالمجيد بن صالح بن محمد الصغير 111

 المالية 436107034 محمد  جاسم  مشعان االحمدي 112

 المالية 436103899 عبداالله بن عبدهللا بن سعد الحقباني 113

 االدارة 436106144 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الراشد 114

 نظم المعلومات االدارية 436105968 محمد بن خالد بن احمد الساعد 115

 نظم المعلومات االدارية 436105385 بن حمد العباد عبدالملك بن على 116

 المالية 436103392 سيف بن سعد بن علي القحطاني 117

 نظم المعلومات االدارية 435103441 عبدالكريم بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن السلمان 118

 المحاسبة 436103645 خالد بن سامي بن مبروك علي 119

 نظم المعلومات االدارية 436102178 الغامدييوسف بن محمد بن صالح  120

 نظم المعلومات االدارية 436100169 ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم الشيبان 121
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إدارة األعمال كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 436103638 بن نايف العتيبي محمد بن تركي 122

 المالية 436102043 عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز المهباش 123

 المحاسبة 436100346 محمد بن احمد بن صالح بن جبير 124

 االدارة 436105298 عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح المشيقح 125
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إدارة األعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المالية 436103320 يزيد بن عبدالعزيز بن علي النشوان ۱
 المالية 436106116 عبدهللا بن عبدالعزيز الهدلقعبدالعزيز بن  ۲
 االدارة 436105862 غازي بن دمحم بن غازي التمام ۳
 المحاسبة 434103723 فارس بن عبدالرحمن بن دمحم الحميد ٤
 المالية 437103842 عبدهللا بن دمحم بن عبدالعزيز الحمود ٥
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إدارة األعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 436106559 عبدهللا بن نبيل بن عبدهللا الطويل ۱
 المالية 436105501 عبدهللا بن علي بن حسن الشهري ۲
 المالية 437103973 صالح بن دمحم بن صالح الركف ۳
 المحاسبة 436102701 احمد بن جميل بن عبدالمحسن الخلف ٤
 المحاسبة 436105083 فهد بن جبر بن عبدهللا الجبر ٥
 نظم المعلومات االدارية 436100574 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الزومان ٦
 المحاسبة 436107605 حسن بن سعد بن مسفر القحطاني ۷
 المالية 436103708 احمد بن عبدالعزيز بن احمد الجربوع ۸
 المحاسبة 436100430 راجح بن ضيف هللا بن راجح العجمي ۹
 المالية 436106032 تركي بن فيحان بن شعيفان العتيبي ۱۰
 المالية 436103008 عبدهللا بن سعد الشهرانيعبدالمحسن بن  ۱۱
 المالية 437103897 سعد بن سعود بن سعد المطوع ۱۲
 المحاسبة 436104833 عبدالمجيد بن يحي بن حسين خواجي ۱۳
 المحاسبة 436107883 عبدالعزيز  عبدالمحسن مبارك ۱٤
 المالية 436106350 دمحم بن فهد بن علي بن دريس ۱٥
 المالية 436106218 حامد بن عبدهللا الشهوانسعود بن  ۱٦
 االدارة 436100492 حمد بن دمحم بن علي النهاري ۱۷
 المالية 436107154 دمحم بن صالح بن دمحم الشغيان ۱۸
 المالية 436105665 خالد بن عبيد بن سليمان العبيد ۱۹
 االدارة 436101901 صالح بن سعود بن عبدهللا العامر ۲۰
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إدارة األعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المحاسبة 436101113 دمحم بن فهد بن عبدهللا الفالح ۲۱
 االدارة 436102782 علي بن دمحم بن احمد هزازي ۲۲
 المحاسبة 436100578 المجحدماجد بن عبدهللا بن عبدالرحمن  ۲۳
 المالية 436101030 حسام بن سعد بن دمحم الطخيس ۲٤
 المحاسبة 436104984 قصي بن عبدالعزيز بن عبدهللا الحيدر ۲٥
 االدارة 436160172 وليد بن عبدالعزيز بن ناصر الموح ۲٦
 نظم المعلومات االدارية 436101924 نواف بن عبدهللا بن جاسر البعيجان ۲۷
 المحاسبة 436101727 خالد بن احمد بن مسفر المطيري ۲۸
 المالية 436106955 موسى  عكاش  مزعل دمحم ۲۹
 المحاسبة 436101735 حامد بن احمد بن مسفر المطيري ۳۰
 المالية 436106400 عبدالعزيز بن دمحم بن علي الشهري ۳۱
 المحاسبة 436101153 عبدالرحمن بن عبدهللا بن مبارك الدوسري ۳۲
 المالية 436105377 دمحم بن عبدهللا بن دمحم الشعالن ۳۳
 المالية 436104931 دمحم بن عبدهللا بن بندر الرقاص ۳٤
 المحاسبة 436104884 الوليد بن سلطان بن خرصان المطيري ۳٥
 االدارة 436102972 عبدهللا بن دمحم بن فالح الحارثي ۳٦
 المحاسبة 436106331 الحربياسماعيل بن معوض بن عائض  ۳۷
 المحاسبة 436103788 فهد بن يحي بن دمحم العامودي ۳۸
 االدارة 436160054 مهند بن سعيد بن عبدالرحمن االسمري ۳۹
 االدارة 436100694 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الفاضل ٤۰
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إدارة أعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االدارة 435103195 المهند بن عبدهللا بن علي المقوشي ٤۱
 المحاسبة 436100045 مشاري بن خالد بن علي بن دهيم ٤۲
 االدارة 436105381 عبدهللا بن ماجد بن دحام الشعالن ٤۳
 نظم المعلومات االدارية 436101326 عرباحمد بن فهد بن احمد  ٤٤
 المحاسبة 435101642 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الدخيل ٤٥
 المحاسبة 435100779 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن دمحم المليكي ٤٦
 المالية 436105225 فهد بن احمد بن حسن الزهراني ٤۷
 المحاسبة 436101875 عبدالكريم بن سليمان بن عبدالكريم المحيسنى ٤۸
 المالية 436101168 فهد بن عبدهللا بن فهد المرشد ٤۹
 المحاسبة 436105197 عبدالرحمن بن دمحم بن عبدالرحمن بن سيف ٥۰
 االدارة 436104914 خالد بن سعد بن علي العمري ٥۱
 المحاسبة 436103657 مازن بن عبدالواسع بن عبدالغفور اسرار ٥۲
 المالية 436104135 بن عبدهللا الدوسريسعيد بن سعد  ٥۳
 االدارة 436105537 دمحم بن عبدهللا بن صالح الجميعه ٥٤
 المالية 436105391 سعود بن دمحم بن احمد المعجل ٥٥
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إدارة األعمال كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الصيفي الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات االدارية 436106011 نايف بن طالل بن احمد الحربي ۱
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436105480 انس بن يوسف بن احمد القاسم ۱
 الحقوق 436104430 سليمان بن صالح السالمخالد بن  ۲
 الحقوق 436101513 عبدالرحمن بن دمحم بن عبدالرحمن المنصور ۳
 الحقوق 436104335 يزيد بن مساعد بن فهد السحيم ٤
 الحقوق 436103668 احمد بن سليمان بن ناصر الراشد ٥
 الحقوق 436103074 ابراهيم بن دمحم بن ابراهيم البديوي ٦
 العلوم السياسية 436102226 سعود بن ابراهيم بن سليمان الدريبي ۷
 الحقوق 436100318 فارس بن عبدالعزيز بن عبدهللا الصالل ۸
 الحقوق 436106787 سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الدخيل ۹
 الحقوق 436107989 عبدالكريم بن دمحم بن عبدالكريم العيسى ۱۰
 الحقوق 436100573 عبدالعزيز المهيزع عبدالعزيز بن دمحم بن ۱۱
 الحقوق 436101652 سعد بن ابراهيم بن سعد الزير ۱۲
 العلوم السياسية 436104586 دمحم بن سعود بن دمحم الناصر ۱۳
 الحقوق 435108501 مساعد بن فهد بن سعد بن كليب ۱٤
 الحقوق 435105761 ابراهيم بن حمود بن ابراهيم التويجري ۱٥
 الحقوق 436103463 مازن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الهاجرى ۱٦
 الحقوق 436105513 عبدالرحمن بن فؤاد بن عبدالرحمن الرشيد ۱۷
 الحقوق 436100214 عمر بن عبدهللا بن دمحم المطرب ۱۸
 الحقوق 436103757 فارس بن عبدالجبار بن عثمان الصوينع ۱۹
 الحقوق 436100679 ناصر بن دخيل بن ناصر الناجم ۲۰
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األوىل الفصل األولعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436102920 يزيد بن ابراهيم بن دمحم الحصيني ۲۱
 الحقوق 436105925 عبدالرحمن بن عادل بن عبدالرحمن الجاسر ۲۲
 الحقوق 436101487 احمد بن عبيدهللا بن رفاع الصالحي ۲۳
 الحقوق 436104580 سلطان بن دمحم بن عبيد العبيد ۲٤
 الحقوق 436100440 علي بن سعد بن علي بن يحيى ۲٥
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وق والعلوم السياسيةاحلق كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436103769 عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن القفاري 1

 الحقوق 436104718 عبدهللا بن ماجد بن عبدهللا بن هديان 2

 الحقوق 436101065 عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز التميمي 3

 الحقوق 436100829 ريان بن عبدالكريم بن محمد العروان 4

 الحقوق 436105254 عبدهللا بن ناصر بن مبارك الدوسري 5

 الحقوق 436103263 التويجري صالح بن عبدالعزيز بن صالح 6

 الحقوق 436102200 عبدالملك بن سعد بن صالح اباحسين 7

 الحقوق 436101399 خالد بن عثمان بن ناصر الصبيح 8

 الحقوق 436106519 بدر بن محمد بن عبدالعزيز العسكر 9

 الحقوق 436103950 عبدالرحمن بن هارون بن جعفر ادم 10

 الحقوق 436103655 الحازميسعود بن خالد بن حسن  11

 العلوم السياسية 436103531 خالد بن احمد بن عايض الشهري 12

 الحقوق 436102652 فهد بن محمد بن فهد الشمري 13

 الحقوق 436102079 عمر بن عبدالعزيز بن سعود الصقري 14

 الحقوق 436105768 عبدهللا بن محمد بن حمدان الحربي 15

 الحقوق 436105067 مسحق السهيميخالد بن محمد بن  16

 الحقوق 436100962 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الشقاري 17

 الحقوق 436105720 عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز المهيدب 18

 الحقوق 436104629 محمد بن حزام بن محمد القحطاني 19

 الحقوق 436101283 محمد بن ابراهيم بن عبدالواحد التميمي 20
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وق والعلوم السياسيةاحلق كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436102508 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا السليمان 21

 السياسيةالعلوم  436102483 محمد بن غربي بن صالح ال ملحم 22

 الحقوق 436107194 الوليد بن طالل بن عبدالعزيز بن جديد 23

 العلوم السياسية 436103105 احمد بن ناصر بن حمد السويدان 24

 الحقوق 436102869 سلطان بن فهد بن فالح العتيبي 25

 الحقوق 436104175 طالل بن عبدهللا بن عطيه العنزي 26

 الحقوق 436100115 القحطانيماجد بن حمد بن على  27

 الحقوق 436104174 ماجد بن هندي بن مطلق الرشود 28

 الحقوق 436102364 عبدالعزيز بن عادل بن عبدالعزيز السليمان 29

 الحقوق 436101814 خالد بن عبدهللا بن سعيد الشهري 30

 الحقوق 436100938 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشثري 31

 الحقوق 436100439 بن عبدالرحمن بن محمد الحميديغالب  32

 الحقوق 435106506 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدهللا أبانمي 33

 العلوم السياسية 436160243 ماهر بن عبدالرحمن بن محمد فهد 34

 الحقوق 436106842 طامي بن نور بن سبهان المطيري 35

 الحقوق 436105809 اسامة بن عبدالرحمن بن محمد الحبيب 36

 الحقوق 436105702 حمود بن عبدالعزيز بن حمود السويح 37

 العلوم السياسية 436106326 امين بن مدنى بن سعد العوفى 38

 الحقوق 436105547 محمد بن عبدالمحسن بن سعود القحطانى 39

 الحقوق 436101663 مبارك بن سعد بن علي الدوسري 40
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وق والعلوم السياسيةاحلق كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية مرتبة الشرف علىاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 435100377 ناصر بن علي بن ناصر الجرباء 41

 الحقوق 436104208 المثنى بن عبدالجليل بن سلمان الوقيد 42

 الحقوق 436101102 ارس بن سليمان بن محمد الموسىف 43

 الحقوق 436101139 نصور بن يحيى بن علي ال خالصم 44

 الحقوق 436103964 بدالعزيز بن عبدهللا بن سليمان الضبعانع 45

 الحقوق 436107240 حمد بن عبدهللا بن محمد البيشيم 46

 الحقوق 436107061 شعل بن محمد بن احمد الدويشم 47

 العلوم السياسية 436106323 عبدهللا العبدالوهابؤيد بن عبدالعزيز بن م 48

 الحقوق 436100381 عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز الخالدي 49

 الحقوق 436105858 حمد بن صالح بن فراج الحربيم 50

 الحقوق 436104937 المير عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا آل سعودا 51

 الحقوق 436104351 حمد بن سلطان بن محمد القحطانيم 52

 الحقوق 436103124 عيد بن ناصر بن سعد بن قرادس 53

 الحقوق 436105816 هد بن سلطان بن عبدهللا الجوفانف 54

 العلوم السياسية 436102950 بارك بن فالح بن صياح العنزيم 55

 الحقوق 436105094 يصل بن عبدهللا بن حمود الغامديف 56

 الحقوق 436102310 السيفعود بن محمد بن سعد س 57

 الحقوق 436101783 باسل بن عبدالعزيز بن ابراهيم النغيمشي 58

 الحقوق 436102442 باسل بن ابراهيم بن علي المجحدي 59

 الحقوق 436104391 ثمان بن محمد بن عثمان الشليلع 60
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وق والعلوم السياسيةاحلق كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 الحقوق 436104196 لوليد بن عمر بن عبدالعزيز السبيهينا 61

 الحقوق 436105802 هند بن ابراهيم بن علي آل عامرم 62

 الحقوق 436103125 ميم بن ناصر بن محمد التميميت 63

 الحقوق 436106411 الحارثيندر بن فيصل بن جابر ب 64

 الحقوق 436104114 حمد بن زامل بن مشرع البقميم 65

 الحقوق 436106827 براهيم بن ايمن بن ابراهيم حبرما 66

 الحقوق 436104277 براهيم بن حسن بن محسن الزهرانيا 67

 الحقوق 436101220 حمد بن اسعد بن محمد عثمانم 68

 الحقوق 436106161 الصقيرخالد بن محمد بن سليمان  69

 العلوم السياسية 436106209 هد بن محمد بن عمر الصفيانف 70

 الحقوق 436103201 بدهللا بن فائح بن علي العتيبيع 71

 الحقوق 436108043 بدهللا بن عواض بن محمد المخلفي الحربيع 72

 الحقوق 436105425 حمد بن صالح بن احمد العمارا 73

 الحقوق 436104094 محمد بن عبدالعزيز الحديثيالد بن خ 74

 الحقوق 436102520 اصر بن محمد بن نايف القحطانين 75

 الحقوق 436100667 تعب بن صقر بن فايز المدرعم 76

 الحقوق 436106095 ايف بن ساير بن جازي المطيرين 77

 الحقوق 436104467 بدالعزيز بن محمد بن عبدهللا الحمدع 78

 الحقوق 435108227 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الطالسي 79

 الحقوق 435100487 اشد بن ابراهيم بن راشد الفوزانر 80
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وق والعلوم السياسيةاحلق كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436104688 بن عبدهللا بن خالد العنيبرالد خ 81

 العلوم السياسية 436103284 الد بن وحيد بن علي القرنيخ 82

 الحقوق 436102254 هند بن عبيسان بن حزام العتيبيم 83

 الحقوق 436101697 بدهللا بن راشد بن عبدالرحمن العنبرع 84

 الحقوق 436104576 يان بن طارق بن عبدهللا الحربير 85

 الحقوق 436103729 ليمان بن أحمد بن سليمان السحيبانيس 86

 العلوم السياسية 435103330 الد بن عماش بن شطي الفداعي الشمريخ 87

 الحقوق 436105226 الد بن عبدالرحمن بن خاتم الزهرانيخ 88
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 437106015 عبدالرحمن بن علي بن محمد قيسي 1

 الحقوق 437101412 عبدالعزيز بن زعل بن عصويد العنزي 2

 الحقوق 437100557 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عتيق الفواز 3

 الحقوق 437105269 نواف بن عبدالعزيز بن منصور العساف 4

 الحقوق 437106256 طارق بن علي بن حسن االسمري 5

 الحقوق 437101451 خالد بن عبداللطيف بن احمد ال الشيخ 6

 الحقوق 436108116 حامد بن سليمان بن عيسى العيسى 7

 الحقوق 437102537 نايف بن فيصل بن عبدهللا الموسى 8

 الحقوق 436103612 يوسف بن عبدالرحمن بن حسن القرني 9

 الحقوق 437105383 عبدهللا بن محمد بن عبدالمحسن العيبان 10

 الحقوق 437100115 خالد بن عبدهللا بن محمد ال تويم 11

 الحقوق 437105351 مقرنبن بندر بن عبدالعزيز بن عياف آلاالمير يزيد  12

 العلوم السياسية 438101066 فيصل بن عبدالعزيز بن سليمان الشبرمي 13

 الحقوق 437102843 االمير/ راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 14

 الحقوق 437105188 محمد بن عادل بن محمد الرسيمي 15

 الحقوق 437102257 محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحديثي 16

 الحقوق 437100745 محمد بن فؤاد بن سليمان الغنيم 17

 الحقوق 436105918 عبدالعزيز بن صالح بن محمد الرصيص 18

 العلوم السياسية 437106094 طالل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقيلي 19

 الحقوق 437105380 عبدهللا بن معجب بن عبدهللا الشريف 20

 الحقوق 436103061 فيصل بن عبدهللا بن صالح العويضه 21
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436102623 محمد بن جاسر بن رميزان الفوزان 1

 الحقوق 437160014 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا الجريد 2

 الحقوق 437101388 ماجد بن عبدهللا بن فيصل العتيبي 3

 الحقوق 437100763 احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزامل 4

 العلوم السياسية 437103783 ابراهيم بن عبدهللا بن محمد المحيميد 5

 الحقوق 437102439 فهد بن مساعد بن محمد السلمان 6

 الحقوق 436107964 السلميعبدهللا بن عوض بن نامي الحجيري  7

 الحقوق 436160144 مشاري بن صالح بن معال المطيري 8

 الحقوق 436105914 نايف بن عبدهللا بن علي بن معمر 9

 الحقوق 436103235 عبدالملك بن عبد هللا بن علي المهوس 10

 الحقوق 436102954 طام بن بدر بن حمد القحطانيس 11

 الحقوق 435107559 عبدهللاليل  علي  عبدالجبار خ 12

 الحقوق 437104811 حمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعهم 13

 الحقوق 437100703 بدالرحمن بن صالح بن ابراهيم السحيبانيع 14

 الحقوق 436101698 يصل بن عبدهللا بن صالح الغفيليف 15

 الحقوق 437103071 مر بن سعيد بن محمد العمريع 16

 الحقوق 436106554 بن عبدالرحمن بن عبدهللا الدخيلالك م 17

 الحقوق 436105948 بسام بن بركه هللا بن مبروك المخلفي 18

 الحقوق 437102275 محمد بن عبدهللا بن سالم باسميح 19

 الحقوق 436104281 ياسر بن يحي بن ناصر الثويني 20
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 436103659 مساعد بن محمد بن عبدالكريم السديس 21

 الحقوق 437105071 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العنقري 22

 الحقوق 436103574 معاذ بن وليد بن عبدهللا بن عمار 23

 الحقوق 437105668 خالد بن عبدهللا بن محمد العرفج 24

 الحقوق 436102138 ياسر بن عبدهللا بن داموك الدلبحي 25

 الحقوق 436100747 عبدالعزيز بن ناصر بن قريطان المقاود 26

 العلوم السياسية 436105088 صالح البشريطالل بن يحيى بن  27

 الحقوق 436101333 فهد بن محمد بن عامر المالكي 28

 الحقوق 436106135 نواف بن راشد بن محمد آل عثمان 29

 الحقوق 436103445 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن البخيت 30

 الحقوق 437100478 نواف بن راشد بن حسين آل عثمان 31

 الحقوق 436101774 بن عبدالكريم بن عبدهللا النعاممشعل  32

 الحقوق 436105052 شبيب بن عبدالرحمن بن شبيب الفهيد 33

 العلوم السياسية 437100049 فيصل بن فهد بن عبدهللا بن امشغيبي 34

 الحقوق 436102914 اياس بن محمد بن علي الغامدي 35

 الحقوق 436106640 راكان بن صالح بن مبارك العتيبي 36

 العلوم السياسية 436104098 سلمان بن سعد بن سعيد المحمد 37

 الحقوق 436103677 مصعب بن ابراهيم بن مساعد الطريق 38

 الحقوق 436102506 عمر بن عبدالهادي بن غازي الرويس 39

 الحقوق 436105321 سعود بن خالد بن هوشان العتيبي 40
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين مرتبة الشرفعلى احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 437160462 سعود بن محمد بن صالح بن عاطف 41

 الحقوق 436104263 ايف بن مبارك بن عبدهللا العمرين 42

 الحقوق 436105762 ياد بن عبدالعزيز بن سعيد المتحميز 43

 العلوم السياسية 436102644 السعرانبدالملك بن راشد بن علي ع 44

 الحقوق 435105485 حمد بن عايض بن جريس النفيعي العتيبيم 45

 الحقوق 436104448 اجد بن طارق بن محمد القحطانيم 46

 الحقوق 436105798 بداالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشتويع 47

 الحقوق 436103810 حمد بن سعود بن دخيل العصيميم 48

 الحقوق 436101515 الد بن احمد بن عبدهللا العمارخ 49

 الحقوق 435101884 عبداالله بن سعد بن سعدهللا النقريني السلمي 50

 العلوم السياسية 436106055 عد بن سعود بن نومان العنزيس 51

 الحقوق 436101634 يصل بن ايمن بن عبدالعزيز السليمانف 52

 العلوم السياسية 436107170 البلوي عود بن قاسم بن سليمانس 53

 الحقوق 436104652 عد بن صالح بن سعد الصالحس 54
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الصيفي األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 437105348 يزيد بن عبداالله بن ابراهيم السليمان ۱
 الحقوق 437103437 عبدالعزيز بن دمحم بن عثمان اباحسين ۲
 الحقوق 437100384 معتصم بن فهد بن عبدالرحمن المشاري ۳
 الحقوق 437101845 عبدالرحمن بن عبدهللا بن دمحم بن داوود ٤
 الحقوق 437103883 عمر بن احمد بن علي السليماني ٥
 الحقوق 437100715 سعود بن عثمان بن عبدالعزيز الربيعه ٦
 الحقوق 437101475 فهد بن مذكر بن عبدالرحمن الحارثي ۷
 الحقوق 437101139 عمر بن سالم بن حميد الحسني ۸
 الحقوق 437100138 فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم ۹
 الحقوق 437103882 مازن بن رويشد بن ثواب المطيري ۱۰
 الحقوق 437102240 العنزيامجد بن الفي بن خليف  ۱۱
 الحقوق 437100618 فهد بن علي بن صالح الكبريش ۱۲
 الحقوق 436104668 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن دمحم الباهلي ۱۳
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احلقوق والعلوم السياسية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الصيفي على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحقوق 437102194 نواف بن مبارك بن ماجد الدوسري ۱
 العلوم السياسية 437106097 بن حسن بن عبدهللا الشهري عبدهللا ۲
 الحقوق 437102853 نايف بن فايز بن نايف الشعالن ۳
 الحقوق 437106128 دمحم بن صالح بن غايب السالم ٤
 الحقوق 435106890 خالد بن شارخ بن دمحم الشارخ ٥
 الحقوق 437103332 خالد بن بندر بن دمحم القحطاني ٦
 الحقوق 437102847 احمد بن ناصر الحسينان فهد بن ۷
 الحقوق 437100848 عبدهللا بن عمار بن عوض المطيري ۸
 الحقوق 437101920 خالد بن سعيد بن راشد الزهراني ۹
 الحقوق 437106682 عبدالرحمن بن ناصر بن عبدهللا الراشد ۱۰
 الحقوق 436104360 مشعل بن صالح بن دمحم الخضر ۱۱
 العلوم السياسية 437100330 بن عبدهللا بن حسن الشهريدمحم  ۱۲
 الحقوق 437100759 معاذ بن عبدهللا بن مبارك القحطاني ۱۳
 الحقوق 437102939 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا الجليل ۱٤
 الحقوق 437103297 عبدالعزيز بن حسن بن عبدالغني القرني ۱٥
 الحقوق 436101311 فيصل بن عبدهللا بن احمد المسفر ۱٦
 الحقوق 437105390 خالد بن فهد بن صالح البكر ۱۷
 الحقوق 436103318 مشاري بن سعود بن عبدالعزيز المقرن ۱۸
 الحقوق 437103503 سلطان بن زيد بن دمحم الصهيل ۱۹
 الحقوق 436105215 عبدالحكيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مغيليث ۲۰
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 العلوم السياسية 437102470 زياد بن صالح بن دخيل الدخيل ۲۱
 العلوم السياسية 437103872 خالد بن مرزوق بن حمود الحربي ۲۲
 الحقوق 437103891 بن علي السمير فيصل بن عبدالرحمن ۲۳
 الحقوق 437106178 فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصوينع ۲٤
 الحقوق 436104595 فهد بن ابراهيم بن فهد الشدوخي ۲٥
 العلوم السياسية 435106688 سلمان بن دخيل هللا بن عطيه الشالحي المطيري ۲٦
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الصيدلة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  ولالفصل األ يةالثان على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم صيدلية 435100016 يحيى بن علي بن يحيى لغبي 1
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الصيدلة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم صيدلية 436160323 جيرت حوجا ۱
 علوم صيدلية 434107912 عبدالرحمن  يوسف  احمد ابراهيم ۲
 علوم صيدلية 436100922 محمد بن سعيد بن محمد الشهري ۳
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الصيدلة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 صيدلية علوم 436100205 ريان بن علي بن رحيم المطيري ۱
 علوم صيدلية 436102524 عبدالمجيد بن تركي بن عبدالعزيز الفوزان ۲
ناجي بن رمضان غبان ۳  علوم صيدلية 436107018 احمد بن 
 دكتور صيدلة 435106432 مصعب بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيفي السهلي ٤
علي بن يحيى لغبي ٥  علوم صيدلية 435100016 يحيى بن 
 علوم صيدلية 436105319 خالد بن غانم الغامديباسل بن  ٦
 علوم صيدلية 436100863 عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن الزير ۷
 علوم صيدلية 436107347 ياسر  بشار  عبد الباقي زغلول ۸
 دكتور صيدلة 435100213 سعد بن عبدالرحمن بن سعد الهويمل ۹
 علوم صيدلية 436105756 عبدهللا بن محمد بن ضيف  هللا العنزي ۱۰
 علوم صيدلية 436102307 فارس بن سعود بن عبدهللا اليوسف ۱۱
علي بن نوح ۱۲  دكتور صيدلة 435100770 علي بن عبدهللا بن 
 علوم صيدلية 436106657 ياسر  مصطفى  حسين آدم ۱۳
 علوم صيدلية 436101228 خالد بن سليمان بن عبدهللا الجمعان ۱٤
 دكتور صيدلة 435100300 بدر بن مساعد بن عواض الدلبحي العتيبي ۱٥
 علوم صيدلية 436101012 طالل بن صالح بن مسحل العتيبي ۱٦
 علوم صيدلية 436100024 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الفالح ۱۷
 دكتور صيدلة 435106631 فيصل بن علي بن عبدالمطلب السعداني الخيبري ۱۸
 دكتور صيدلة 435106248 محمد بن نفال بن محسن القويفل القحطاني ۱۹
 دكتور صيدلة 435101407 عبدالعزيز بن عبدهللا بن حسن الصايغ ۲۰
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الصيدلة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم صيدلية 436103031 عبدالعزيز بن مهدي بن معيض ال سلطان ۲۱
 علوم صيدلية 436103682 محمد بن عبدالعزيز بن محمد السويلم ۲۲
 دكتور صيدلة 435101508 خالد بن عيضه بن عوض المالكي ۲۳
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اهلندسة كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة مدنية 435108437 محمد  ياسين خزمه ۱
 هندسة مدنية 435108433 محمد امجد  محمد سمير الحلبي ۲
 هندسة كهربائية 435105904 ابراهيم بن عبدالرحمن بن سعد المقبل ۳
 هندسة كهربائية 435104706 عبدهللا بن محمد بن ناصر الداود ٤
 هندسة كيميائية 435106321 فيصل بن سليمان بن محمد العريني ٥
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة كهربائية 435107879 عبدهللا  جمعه  نزال العنزي ۱
 هندسة ميكانيكية 435105649 محمد بن سامي بن محمد ابابطين ۲
 كهربائيةهندسة  435100712 طارق بن محمد بن راشد العثمان الهزاني ۳
 هندسة مدنية 435107847 فيصل بن علي بن عبدهللا آل الشيخ ٤
 هندسة كهربائية 435107493 علي  حسن  محمد علي ٥
 هندسة ميكانيكية 436106703 محمد بشار  احمد  عثمان خضير ٦
 هندسة ميكانيكية 435108228 ابراهيم بن محمد بن عبدهللا المسند ۷
 الهندسة الصناعية 435101466 الناصرمعتز بن حمد بن ناصر  ۸
 الهندسة الصناعية 435100171 مشاري بن محمود بن يوسف المغربي ۹
 هندسة مدنية 435108339 أنس  محي الدين زينيه ۱۰
 هندسة كهربائية 435107883 عبدالحنان  منيزل  شطي العنزي ۱۱
 هندسة مدنية 435108356 أحمد  خالد الداخول ۱۲
 هندسة كهربائية 435101448 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا آل فطيس السلولي ۱۳
 الهندسة الصناعية 435102506 عبدالرحمن بن بندر بن سعيد آل غانم الغامدي ۱٤
 هندسة مدنية 435108345 محمد  أمير  زهير نوري شما ۱٥
 كيميائيةهندسة  435108223 محمد بن عثمان بن رحيم المغيري العتيبي ۱٦
 هندسة ميكانيكية 435108395 عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالرحمن المطيري ۱۷
 هندسة كهربائية 435108291 محمد بن عبدالمحسن بن محمد الطمرة ۱۸
 هندسة كهربائية 435102254 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا ال صالح القحطاني ۱۹
 هندسة كيميائية 435108389 حمزة  نادي  محمد ابراهيم يونس ۲۰
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة كهربائية 435103196 عبدهللا بن ناصر بن عبدهللا الريس ۲۱
 هندسة كهربائية 435101290 غنيم بن محمد بن غنيم الحقباني ۲۲
 الهندسة الصناعية 434107973 عبدالرحمن  صالح  طالب العويني ۲۳
 هندسة ميكانيكية 434102525 موسى بن مسفر بن مبارك الكلثم ۲٤
 الهندسة الصناعية 434107980 محمد  عيظه  احمد بارحيم ۲٥
 هندسة مدنية 435100191 خالد بن عصمان بن سعد العريفي ۲٦
 الهندسة الصناعية 436102331 بن عبدالمجيد بن عبدالرحمن الجريسي عبدهللا ۲۷
 هندسة ميكانيكية 435107775 ليث  عبدالناصر  يوسف الزغل ۲۸
 هندسة كهربائية 435105906 خالد بن عبدالرحمن بن سعد المقبل ۲۹
 هندسة ميكانيكية 435103214 عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ۳۰
 هندسة كيميائية 434108037 عبدالرحمن  عبدهللا  صالح الخليفي ۳۱
 هندسة كهربائية 435101350 عبد هللا بن سعد بن عبد الرحمن بن الشيخ ۳۲
 هندسة ميكانيكية 434108365 محمد بن فهد بن عبدهللا بن شيتان ۳۳
 الهندسة الصناعية 435104047 فيصل بن وليد بن عبدالعزيز العكرش ۳٤
 هندسة كيميائية 435101502 محمد بن عبدهللا بن صالح الجبالي ۳٥
 هندسة مدنية 435101020 فهد بن عبدهللا بن عتيق المضحي المطيري ۳٦
 الهندسة الصناعية 435102157 عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز السرحان ۳۷
 هندسة كهربائية 435100649 لؤي بن عصام بن بشير باشراحيل ۳۸
 هندسة مدنية 435102372 دجين بن عصمان بن علي السهلي ۳۹
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اهلندسة كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة كهربائية 436106183 حازم  عصام  أحمد أبوالفتوح الغنيمي ۱
 هندسة ميكانيكية 436103969 عبدالرحمن الدخيلمشاري بن رياض بن  ۲
 هندسة كيميائية 436102296 فهد بن سلطان بن عوض المطيري ۳
 هندسة كهربائية 436101585 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود الحربي ٤
 هندسة كهربائية 436100742 فهد بن عبدهللا بن علي بن عون ٥
 الهندسة الصناعية 436107763 السراءمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  ٦
 هندسة ميكانيكية 436106303 صالح بن يوسف بن عبدالرحمن الدايل ۷
 هندسة كهربائية 436101129 سلطان بن فهد بن عبدهللا العيد ۸
 هندسة الالالبائية 436102484 طالل بن حامد بن سالم البقمي ۹
 مدنيةهندسة  436107373 امجد  خالد  جوده الداخول ۱۰
 الهندسة الصناعية 436105222 عمر بن عبدالعزيز بن صالح الدسيماني ۱۱
 هندسة كيميائية 436104717 نواف بن محمد بن عبدالعزيز الفالج ۱۲
 الهندسة الصناعية 436104681 عبدهللا بن سليمان بن عهللاهللاهللا الصقير ۱۳
 ميكانيكيةهندسة  436100299 محمد بن سعد بن محمد المسفر ۱٤
 هندسة كهربائية 435101732 عبدهللا بن حمد بن عبدالعزيز التويجري ۱٥
 هندسة ميكانيكية 436104111 احمد بن عبدهللا بن حمد العوهلي ۱٦
 الهندسة الصناعية 436100520 ناصر بن حسن بن عثمان اباحسين ۱۷
 الصناعيةالهندسة  436103792 سليمان بن ابراهيم بن سعود الرميح ۱۸
 هندسة كهربائية 436104772 محمد بن صادق بن محمدعلي محمد ۱۹
 هندسة كهربائية 436106702 انس  عماد الدين  ذياب اللحام ۲۰
 هندسة مدنية 436105682 عبدهللا بن ابراهيم بن موسى الموسى ۲۱
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة كهربائية 436106708 خالد  صبرى  عيسى العالم ۲۲
 هندسة ميكانيكية 436107512 محمد بن صالح بن عبد الكريم العقيل ۲۳
 هندسة كهربائية 436106705 عمر  سمير  عبدالعال زمزم ۲٤
 هندسة مدنية 436103138 علي العقيل مشعل بن صالح بن ۲٥
 الهندسة الصناعية 436102608 تميم بن سلطان بن عبدالمحسن الخميس ۲٦
 هندسة ميكانيكية 436101922 عبدالسالم بن ابراهيم بن عبدهللا التركي ۲۷
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الصناعية 436104229 راجح بن ناصر بن حمود الراجح ۱
 هندسة ميكانيكية 436106531 عبدالرحمن بن بدر بن عبدالرحمن بن نفيسه ۲
 الهندسة الصناعية 436102765 صالح بن احمد بن صالح الحميدان ۳
 الهندسة الصناعية 436104013 الغامديانس بن علي بن احمد  ٤
 الهندسة الصناعية 436101687 زياد بن سعيد بن محمد البركي ٥
 هندسة كهربائية 436100986 عبدالعزيز بن محمد بن مسعد القرني ٦
يحي ۷  هندسة كهربائية 436101329 عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز الضو
 هندسة كهربائية 436100726 محمد بن عبدالكريم بن محمد الخمعلي ۸
 هندسة كهربائية 436106701 ممدوح  فواز  ممدوح الجود ۹
 هندسة ميكانيكية 436104562 ريان بن ناصر بن صالح العقيل ۱۰
 الهندسة الصناعية 436103568 خالد بن سليمان بن ابراهيم الميمان ۱۱
 الهندسة الصناعية 436101887 ابراهيم بن محمد بن عبدالعزيز الربيعه ۱۲
 هندسة كيميائية 436100361 يزيد بن سعيد بن علي القحطاني ۱۳
 الهندسة الصناعية 436101928 معاذ بن زيد بن راشد الحبيش ۱٤
 الهندسة الصناعية 436101768 خالد بن وليد بن سليمان بن ريس ۱٥
 ميكانيكيةهندسة  436103815 عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد النفجان ۱٦
 هندسة كيميائية 436102038 خالد بن فائز بن محمد الشهري ۱۷
 هندسة ميكانيكية 436107075 بداي بن وائل بن بداي الدهاسي ۱۸
 هندسة ميكانيكية 436102771 زياد بن عبدهللا بن براهيم المبرز ۱۹
 هندسة كهربائية 436103630 فيصل بن فهد بن عبدهللا الزهير ۲۰
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ندسةاهل كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة ميكانيكية 436107962 عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن فريان ۲۱
 هندسة كهربائية 436104565 عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن خنين ۲۲
 الهندسة الصناعية 436160218 عبدالعزيز بن عبدهللا البنيانفيصل بن  ۲۳
 الهندسة الصناعية 436102533 عثمان بن محمد بن عثمان السناني ۲٤
 الهندسة الصناعية 436105637 زياد بن شجاع بن سعود الحربي ۲٥
 هندسة كهربائية 436103771 فيصل بن مسفر بن عبدهللا العيسى ۲٦
 هندسة ميكانيكية 436101409 سعد آل عمرسعد بن علي بن  ۲۷
 هندسة كهربائية 436101248 خالد بن محمد بن عبدهللا بن عليان ۲۸
 هندسة ميكانيكية 435108598 عبدالرحمن  خليل  عبدالرازق خليل ۲۹
 هندسة كهربائية 435106049 مشاري بن متعب بن عويض العضياني العتيبي ۳۰
 الهندسة الصناعية 436102844 عبدهللا بن تركي بن محمد التويم ۳۱
 هندسة كيميائية 436101536 طارق بن سابق بن محمد الفوزان ۳۲
 الهندسة الصناعية 436101188 نواف بن ابراهيم بن موسى اليحيان ۳۳
 الهندسة الصناعية 436104880 خالد بن فواز بن محمد الفواز ۳٤
 الهندسة الصناعية 436104202 عبدالعزيز بن عبدهللا المقرنمحمد بن  ۳٥
 هندسة كهربائية 436101776 نواف بن ابراهيم بن محمد آل ذيبان ۳٦
 هندسة ميكانيكية 436102961 عبدالرحمن بن موسى بن ناصر آل مسعود ۳۷
 هندسة ميكانيكية 436106700 اسامه  احمد  حماد حسن ۳۸
 هندسة كهربائية 436104814 الشايع محمد بن بدر بن علي ۳۹
 هندسة كهربائية 435102365 محمد بن عبدهللا بن محمد السريع ٤۰
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اهلندسة يةلك  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة مدنية 436107192 حسين  بشار  كمال بشير ٤۱
 الهندسة الصناعية 436101560 فيصل بن ماجد بن حمود الذياب ٤۲
 هندسة كهربائية 436104125 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الضباح ٤۳
يلي يوسف بن عبدهللا بن محمد ٤٤  الهندسة الصناعية 436102416 مدلي الرح
 الهندسة الصناعية 436102691 سعد بن عبدالعزيز بن محمد العوين ٤٥
 الهندسة الصناعية 436100545 فيصل بن عبدالعزيز بن فهد العيدان ٤٦
وشي السراج ٤۷  هندسة ميكانيكية 436106667 عبدالغني  وائل  عبدالرحيم الب
 هندسة كهربائية 436106369 ليث بن عبداللة بن عبدالرحمن الحامد ٤۸
 الهندسة الصناعية 436104578 عبدهللا بن محمد بن احمد الظفيري ٤۹
 هندسة ميكانيكية 436101710 سالم بن عيسى بن سالم الحربي ٥۰
 هندسة كهربائية 436100750 عبدالهادي بن ضميد بن عبدالهادي الدوسري ٥۱
 الهندسة الصناعية 436101696 فيصل بن عبدهللا بن مشارى الدخيل ٥۲
 الهندسة الصناعية 436106348 الوليد بن عبدهللا بن سعد المقرى ٥۳
 هندسة ميكانيكية 436100612 علي بن عبدهللا بن علي السحيباني ٥٤
 هندسة ميكانيكية 436100366 انس بن خالد بن فهد الفهيد ٥٥
 هندسة ميكانيكية 436100085 ناصر بن عبدهللا بن ناصر السدحان ٥٦
 كهربائيةهندسة  436106662 عبيده  محمود  حسن ذيب ٥۷
 هندسة كهربائية 436105973 محمد بن ابراهيم بن محمد السماري ٥۸
 هندسة ميكانيكية 436104378 علي بن سعد بن علي الشهري ٥۹
 الهندسة الصناعية 435104150 محمد بن احمد بن محمد سعد القدسي ٦۰
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ندسةاهل كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الصناعية 436101880 ريان بن عبدهللا بن زامل العمر ٦۱
 هندسة كهربائية 436100676 عبدالعزيز بن سيف بن ناصر الشهراني ٦۲
 الهندسة الصناعية 436106175 عبدهللا بن احمد بن عبدهللا ابوعباة ٦۳
 الهندسة الصناعية 436105473 عبدالملك بن سعود بن محمد يوسف كريم ٦٤
 هندسة ميكانيكية 436104729 حمد بن سالم بن حمد الشمري ٦٥
 الهندسة الصناعية 436102854 علي بن مساعد بن علي العرينى ٦٦
 هندسة ميكانيكية 435103765 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا الخضيري ٦۷
يلي ٦۸  الهندسة الصناعية 436106477 محمد بن خالد بن محمد الغف
 الهندسة الصناعية 436105887 معاذ بن حمد بن سليمان البازعي ٦۹
 الهندسة الصناعية 436102013 سعود بن منصور بن علي الضلعان ۷۰
 الهندسة الصناعية 436104075 ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد ۷۱
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  صيفيالفصل ال وىلاأل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الميكانيكية 436104707 ريان بن محمد بن عبدهللا السلطان 1

 الهندسة الكـهربائية 436100457 عبدالرحمن بن خميس بن ناصر الخميس 2

 هندسة صناعية 436105527 عبدالعزيز بن خالد بن ابراهيم الهدلق 3

 الهندسة الميكانيكية 436102354 بن محمد بن صالح الشومريوسف  4

 الهندسة الميكانيكية 435108271 محمد  عمر  سعيد بن دحمان 5

 الهندسة الكيميائية 435100582 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن السعيد 6

 الهندسة الكيميائية 435105779 يزيد بن حمد بن إبراهيم المنيع 7

 هندسة صناعية 435108315 عوض  علي الرعودمحمد   8

 الهندسة المدنية 435105337 عبدالمجيد بن ظافر بن علي القرني 9

 الهندسة المدنية 435104699 وليد بن فهد بن محمد الخضير 10

 هندسة البترول والغازالطبيعي 436107969 خالد بن موسى بن مريف الربعي 11

 هندسة صناعية 435107569 عبده قاسممنصور  يحي   12
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  صيفيالفصل ال ثانيةال على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الكـهربائية 436101964 سالم بن خالد بن سالم الخنبشي 1

 هندسة صناعية 435108318 صابر  سالم  خيرهللا باجري 2

 الهندسة الكـهربائية 436103579 محمد بن خالد بن صالح الحقباني 3

 هندسة صناعية 436105002 بن ابراهيم بن عبدهللا الدباسعثمان  4

 الهندسة المدنية 436100270 محمد بن فهد بن سعد المقرن 5

 هندسة صناعية 435107586 فيصل  عبدهللا االسدي 6

 الهندسة المدنية 436100140 فيصل بن ماجد بن ابراهيم الدوسري 7

 الهندسة المدنية 436101784 حسام بن سعيد بن محمد محي 8

 هندسة صناعية 436100721 سعد بن طارق بن احمد بن سعيد 9

 الهندسة الميكانيكية 436100985 سليمان بن محمد بن سليمان اليوسفي 10

 هندسة صناعية 436101588 طالل بن فهد بن خالد الجريسى 11

 الهندسة المدنية 436102101 ماهر بن عبدالسالم بن ابراهيم أبابطين 12

 هندسة صناعية 436101647 محمد بن عبدهللا بن محمد الغيث 13

 الهندسة الكـهربائية 436106188 طالل بن عايض بن سعود العتيبي 14

 هندسة صناعية 436105169 محمد بن خالد بن عثمان المقري 15

 الهندسة الكـهربائية 436102206 راكان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السليمي 16

 الهندسة الكـهربائية 436102414 فراس بن يوسف بن ابراهيم المشيقح 17

 الهندسة الكـهربائية 436101936 عبدالرحمن بن عبداالله بن صالح المديميغ 18

 هندسة صناعية 436100820 ابراهيم بن فهد بن عبدهللا العواد 19

 الهندسة المدنية 436101569 لعصيميمحمد بن ابراهيم بن سعد ا 20
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  صيفيالفصل ال ثانيةال على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الكـهربائية 435104363 مهند بن فهد بن عبدهللا ال زيد 21

 الهندسة المدنية 436105903 سلطان بن حمد بن عايض العتيبي 22

 الهندسة الميكانيكية 436101240 عبدالمجيد بن أحمد بن مفلح ال صقر 23

 هندسة صناعية 436101873 بن محمد بن ظافر القحطانيهشام  24

 الهندسة الميكانيكية 436103007 محمد بن طعيس بن عساف السهلي 25

 الهندسة الكـهربائية 436102716 هشام بن عبدهللا بن ابراهيم العبيد 26

 هندسة صناعية 436106652 أنس  عالء  حسين السرابي 27

 هندسة صناعية 436102072 بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن مانعوليد  28

 الهندسة المدنية 436100246 محمد بن عبدالعزيز بن علي القاضي 29

 الهندسة الميكانيكية 435103316 عبدالعزيز بن محمد بن صالح الرسيني 30

 هندسة صناعية 436103273 نواف بن بندر بن عبدالرحمن آل تويم 31

 الهندسة المدنية 436103766 عبدالعزيز بن فهد بن ابراهيم السنان 32

 الهندسة الميكانيكية 436105027 مشاري بن عبدالعزيز بن سلمي المطيري 33

 الهندسة الميكانيكية 435103856 ماجد بن عبد الرحمن بن محمد السدحان 34

 الهندسة الميكانيكية 436104692 ثامر بن فالح بن علي السبيعي 35

 هندسة صناعية 436104635 فهد بن عبدهللا بن سعيد السابر الحمالي 36

 هندسة صناعية 436102780 عمر بن عبدالكريم بن عبدهللا الجمعه 37

 الهندسة الكـهربائية 436102557 احمد بن ابراهيم بن مرشود الرميح 38

 الهندسة الكـهربائية 436106903 ريان بن عوض بن احمد الجهني 39

 الهندسة المدنية 436106319 نواف بن محمد بن ابراهيم الغامدي 40
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  صيفيالفصل ال ثانيةال على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الميكانيكية 436107588 عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الغانم 41

 هندسة صناعية 436102682 عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن العريني 42

 الهندسة الكـهربائية 436102938 بن ابراهيم بن موسى الدوسريعبداالله  43

 الهندسة الكـهربائية 436104654 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن العريني 44

 الهندسة الكـهربائية 436100589 مشاري بن حسين بن علي الحمودي 45

 الهندسة المدنية 436105891 عبدهللا بن فهد بن ناصر الحوتان 46

 هندسة صناعية 436104588 عبدالمحسن بن خالد بن عبدالمحسن الفضلي 47

 الهندسة الكـهربائية 436101621 عبدهللا بن محمد بن احمد الغامدي 48

 الهندسة الكـهربائية 436102283 فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الرصيص 49

 هندسة صناعية 436100050 ريان بن صالح بن محمد الخزيم 50

 الهندسة الكـهربائية 436100408 مشعل بن خالد بن علي السلطان 51

 الهندسة الكيميائية 436104230 فهد بن زيد بن عبدهللا العجالن 52

 الهندسة الميكانيكية 437107259 سليمان بن عبدهللا بن سليمان السويلم 53

 الهندسة الكـهربائية 435105868 فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الداود 54

 هندسة صناعية 436105374 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مبارك 55

 الهندسة الكـهربائية 436160163 أحمد بن صالح بن أحمد المقرن 56

 الهندسة الكـهربائية 436102646 مشعل بن عبدهللا بن محمد الشثري 57

 هندسة صناعية 435107076 بن نايف بن عبدالرحمن القبالنعبدالرحمن  58

 هندسة صناعية 436102333 فيصل بن صالح بن حمد العيدي 59

 الهندسة الكـهربائية 436101712 ابراهيم بن علي بن ابراهيم العمران 60
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اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  صيفيالفصل ال ثانيةال على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة المدنية 436102370 عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن الرميح 61

 الهندسة الكـهربائية 436100946 فيصل بن عبدالعزيز بن محمد الشايع 62

 هندسة صناعية 436100605 يوسف بن وائل بن سعد الراشد 63

 الهندسة الكـهربائية 436105231 سعد بن عبدهللا بن سعد المواش 64

 الهندسة الميكانيكية 435107849 علي  طالب  حسين الخليفي 65

 هندسة صناعية 436100039 بن عبدهللا بن صالح الشمالنعبدهللا  66
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علوم األغذية والزراعة كلية  - هـ1414للعام الدراسي  األولالفصل  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وتغذية اإلنسانعلوم األغذية  436100257 عبدهللا بن منصور بن صالح المنصور ۱
 علوم األغذية وتغذية اإلنسان 436104549 خالد بن بادي بن قاعد العتيبي ۲
 علوم األغذية وتغذية اإلنسان 436100211 عبدهللا بن محمد بن موسى الغنيمي ۳
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علوم األغذية والزراعة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وتغذية اإلنسانعلوم األغذية  437105047 ابراهيم بن مقبل بن ناصر المقبل ۱
 

 

 

 

 

 137



 

 

 

 

 

 

  الرتبيةكلية 

 األول للفصل الدراسي األوىلاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 هـ١٤٤١

 138



 

 

الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الدراسات االسالمية 436106666 فارس  فتح  الدين بيانوني ۱
 الدراسات االسالمية 435108462 زاكدمحم  زاكوان حاجي  ۲
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الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولالفصل  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الدراسات االسالمية 436100122 عبدهللا بن سعيد بن مسيعد السلمي ۱
 علم النفس 436100614 بن عبدهللا بن سعد السعيدانعبدالرحمن  ۲
 التربية الخاصة 436101967 شايع بن سليمان بن شايع المطرفي ۳
 الدراسات االسالمية 435108547 عمر  غربا آدم ٤
 الدراسات االسالمية 436103376 سعد بن احمد بن ياسين معجمي ٥
 الدراسات االسالمية 436105457 زياد بن عبدالرحمن بن عبدهللا المريشد ٦
 الدراسات االسالمية 435108461 دمحم عبدالرحمن ۷
 الدراسات االسالمية 436107454 طه  عثمان نور ۸
 الدراسات االسالمية 436101541 عبدالمحسن بن سعود بن حمود السحيمي البلوي ۹
 التربية الخاصة 436104119 علي بن دمحم بن احمد البارقي ۱۰
 الدراسات االسالمية 436107592 عثمان  احمد دمحم ۱۱
 علم النفس 436101212 مدهاس بن سعد بن مدهاس الرشيدي ۱۲
 التربية الخاصة 436103166 سيف بن فهد بن عامر العجمي ۱۳
 علم النفس 436102448 احمد بن علوى بن حسن باصره ۱٤
 الدراسات االسالمية 435108460 كاتم  محمود توري ۱٥
 الدراسات االسالمية 436101031 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم العوشن ۱٦
 الدراسات االسالمية 436103454 نواف بن حامد بن مطلع المطيري ۱۷
 الدراسات االسالمية 436103944 فرج بن مخيزيم بن فرج القحطاني ۱۸
 الدراسات االسالمية 435108464 يوسف  دمحم ساغو ۱۹
 التربية الخاصة 436102927 بن علي بن دمحم اليزيديسلطان  ۲۰
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الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل األول على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علم النفس 436103963 عبداالله بن سعود بن عباس العنزي ۲۱
 التربية الخاصة 435108119 يوسف بن حسن بن عيسى البيشي ۲۲
 علم النفس 436106856 مهند بن سليمان بن دمحم المحمود ۲۳
 الدراسات االسالمية 436107057 فالح بن نواف بن صعب االسلمي الشمري ۲٤
 الدراسات االسالمية 436101142 دمحم بن عبدهللا بن دمحم الحسين ۲٥
 التربية الخاصة 436102660 سالم بن هندى بن راضى القحطانى ۲٦
 علم النفس 436106119 مشاري بن عبيد بن عبدهللا الدوسري ۲۷
 علم النفس 436103173 سامي بن عبدهللا بن جمعان الزهراني ۲۸
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الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الدراسات االسالمية 436107487 عبدالجليل مو ۱
 االسالمية الدراسات 436107663 شيخو اتوري ۲
 اللغة اإلنجليزية 437103680 رائد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الغنايم ۳
 اللغة اإلنجليزية 437102320 فيصل بن دمحم بن عبدهللا بن عوين ٤
 الدراسات القرآنية 436108132 عبدهللا  احزامي  سميعون جازولي ٥
 الدراسات القرآنية 436108090 عبدالعزيز عبدالواحد ٦
 الدراسات االسالمية 436107571 فيروج ماي ۷
 الدراسات االسالمية 436107529 ابراهيم  علي مكاتي ۸
 الدراسات االسالمية 436107664 عمر كامارا ۹
 التربية الخاصة 436107796 طارق بن عبدالرحمن بن عبدهللا الفواز ۱۰
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الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الدراسات االسالمية 437102710 انس بن علي بن دمحم المهيدب ۱
 اللغة اإلنجليزية 437100908 خالد بن عبدالعزيز الحنيشلعبدهللا بن  ۲
 الدراسات االسالمية 436107576 عبدالوحيد  حفيظ ميان ۳
 الدراسات االسالمية 436102004 خالد بن زبن بن مدلول الفضيلي الشمري ٤
 علم النفس 437102196 عبدالرحمن بن احمد بن قاسم معينى ٥
 اللغة اإلنجليزية 437100921 الغامديريان بن خضر بن دمحم  ٦
 الدراسات االسالمية 436108134 دمحم فاضل ۷
 التربية الخاصة 437103070 ريان بن خالد بن سعيد المالكي ۸
 الدراسات االسالمية 436107307 صديق  منيب سرانجاني ۹
 التربية الخاصة 436107835 معتصم با�  خالد  مسعود زغل ۱۰
 التربية الخاصة 437101718 قاسم بن يحيى االعجماحمد بن  ۱۱
 التربية الخاصة 437105346 وليد بن دمحم بن محسن آل فرحه الغامدي ۱۲
 الدراسات االسالمية 436107667 حميد يحياوي ۱۳
 الدراسات االسالمية 437100431 فيصل بن عبدالرحمن بن دمحم السنيدي ۱٤
 الدراسات االسالمية 436107247 سليمان سوري ۱٥
 علم النفس 437104993 سعد بن عبدهللا بن سعد القرني ۱٦
 اللغة اإلنجليزية 437101708 فيصل بن ابراهيم بن دمحم الهمالن ۱۷
 الدراسات االسالمية 436107058 نايف بن علي بن احمد ال احمد القرني ۱۸
 الخاصةالتربية  436107791 دمحم بن راضي بن جاسم الرشيد ۱۹
 التربية الخاصة 436107055 عبدالمحسن بن دمحم بن مسعد العتيبي ۲۰
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الرتبية كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الدراسات االسالمية 436107308 عبدالرحمن سماكي ۲۱
 الدراسات االسالمية 436102001 بن سعود العجمي فيصل بن سعد ۲۲
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الطب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب وجراحة 434106889 عبدالعزيز بن حمد بن صالح الصالحي ۱
 طب وجراحة 434102298 الوليد بن دمحم بن حمد السليمان ۲
 طب وجراحة 434100427 فراس بن عبدالكريم بن عمر السويداء ۳
 طب وجراحة 434102342 ريان بن دمحم بن ابراهيم الفالج ٤
 طب وجراحة 434103291 دمحم بن صالح بن عبدالرحمن المحمود ٥
 طب وجراحة 434106095 عبدهللا بن ناصر بن عبدالعزيز العمير ٦
 طب وجراحة 434101875 بن سامي بن عبدهللا البوارديمساعد  ۷
 طب وجراحة 434100441 دمحم بن تراحيب بن عبدهللا المتيهي العتيبي ۸
 طب وجراحة 434102864 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز اليحيى ۹
 طب وجراحة 434102476 نواف بن عبدهللا بن شارع العتيبي ۱۰
 طب وجراحة 434101320 عبدهللا الغليقهفارس بن دمحم بن  ۱۱
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الطبكلية   - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب وجراحة 434100687 معاذ بن احمد بن دمحم العيسى ۱
 طب وجراحة 434100710 أحمد بن علي بن دمحم العماري ۲
 طب وجراحة 434100726 فهد بن خالد بن عبدالرحمن الرواف ۳
 طب وجراحة 434104788 سلمان بن دمحم بن عبدهللا القزالن ٤
 طب وجراحة 434102543 دمحم بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق ٥
 طب وجراحة 434101605 دمحم بن ذياب بن دحيم السويدي السبيعي ٦
 طب وجراحة 434100478 بن سليمان العاصم هيثم بن ابراهيم ۷
 طب وجراحة 434100174 قاسم بن احمد بن علي السلطان ۸
 طب وجراحة 434101350 عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدهللا آل تويم ۹
 طب وجراحة 434107090 سعيد بن ماجد بن سعيد نصار ۱۰
 وجراحة طب 434101347 عبدالرحمن بن دمحم بن عبدهللا المزعل ۱۱
 طب وجراحة 434102281 راكان بن خالد بن صالح السالم ۱۲
 طب وجراحة 434100432 مهند بن مساعد بن فهد السحيم ۱۳
 طب وجراحة 433108385 خالد بن جمعان بن علي الزهراني ۱٤
 طب وجراحة 434106586 عبدالمجيد بن سليمان بن عبدهللا الخراشي ۱٥
 طب وجراحة 434101904 السالممشاري بن فهد بن سالم  ۱٦
 طب وجراحة 434106693 عبدهللا بن احمد بن عبدهللا الفيفي ۱۷
 طب وجراحة 434106494 عمر بن فيصل بن عبدهللا الفرحان ۱۸
 طب وجراحة 434104003 عبدالرحمن بن دمحم بن عبدهللا بري ۱۹
 طب وجراحة 434103690 احمد بن صالح بن أحمد الصالح ۲۰
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الطب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب وجراحة 434101558 مصعب بن عبدالعزيز بن صالح العقيل ۲۱
 طب وجراحة 434102242 حسين  مراد  أحمد الكاف ۲۲
 طب وجراحة 434106444 قصي بن فهد بن عبدهللا المحمود ۲۳
 طب وجراحة 434104761 ناصر بن صالح بن ناصر الخريجي ۲٤
 طب وجراحة 434101614 دمحم بن عثمان بن ناصر الصبيح ۲٥
 طب وجراحة 434102239 عبدالرحمن  مراد  أحمد الكاف ۲٦
 طب وجراحة 434100186 فيصل بن عدنان بن عبدالرحمن الجبرين ۲۷
 طب وجراحة 434102321 عبدهللا بن دمحم بن عبدهللا السلطان ۲۸
 طب وجراحة 434101767 سعود بن دمحم بن عبدالمحسن الحيدر ۲۹
 طب وجراحة 434106390 طالل بن نبيل بن داود الحوشان ۳۰
 طب وجراحة 434104036 عبدالعزيز بن فيصل بن صالح الفريجي ۳۱
 طب وجراحة 434105727 دمحم بن عبدالعزيز بن سعد العجالن ۳۲
 طب وجراحة 434101975 دمحم بن سعد الخريجي سعد بن ۳۳
 طب وجراحة 434100284 فهد بن عبدهللا بن دمحم السحيباني ۳٤
 طب وجراحة 434100145 الوليد بن سري بن وائل بريك ۳٥
 طب وجراحة 434100105 عبدهللا بن دواس بن عبدالعزيز الدواس ۳٦
 طب وجراحة 434100045 دمحم بن عبدالرحمن بن مستور آل هداف القحطاني ۳۷
 طب وجراحة 434101874 خليفه بن عبدالهادي بن مبارك ال عبدالهادي الدوسري ۳۸
 طب وجراحة 434100279 خالد بن معيض بن دمحم الرزقي القرني ۳۹
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الطب كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب وجراحة 434102376 عبدهللا بن عبدالعزيز بن فهد الهويدي ٤۰
 طب وجراحة 434100016 إبراهيم بن علي بن إبراهيم الفواز ٤۱
 طب وجراحة 434103767 دمحم بن صالح بن حسن الرويتع ٤۲
 طب وجراحة 434103053 عوف بن عبداللطيف بن دبيان العوفي ٤۳
 طب وجراحة 434100591 ابراهيم بن بكر الديحاني المطيريعبدالرحمن بن  ٤٤
 طب وجراحة 434103818 انس بن سليمان بن صالح الخليفي ٤٥
 طب وجراحة 434104573 عبد هللا بن سليمان بن دمحم الخمشي ٤٦
 طب وجراحة 434101246 عزام  فيصل  عبدهللا بامقدم ٤۷
 طب وجراحة 434104449 أنس بن علي بن حسن الزهراني ٤۸
 طب وجراحة 434100101 صالح بن عبد العزيز بن صالح بنيان ٤۹
 طب وجراحة 434100053 معاذ بن عبدهللا بن اسماعيل آل الشيخ ٥۰
 طب وجراحة 434101247 دمحم بن صالح بن دمحم الفالح ٥۱
 طب وجراحة 434100724 عمر بن زهير بن عبدهللا رهبيني ٥۲
 طب وجراحة 434103276 صالح العبديحاتم بن عبدهللا بن  ٥۳
 طب وجراحة 433100354 عمر بن احمد بن عمر العريني ٥٤
 طب وجراحة 433100256 نايف بن أحمد بن قاسم الحازمي ٥٥
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طب أسنان كلية  - هـ1414للعام الدراسي  األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب أسنان عام 435102068 موسى بن سليمان بن ابراهيم مدوح هزازي ۱
 طب أسنان عام 435101574 ناصر النشميفيصل بن يوسف بن  ۲
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طب أسنانكلية   - هـ4114للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب أسنان عام 435100333 نواف بن ابراهيم بن محمد الفوزان ۱
 طب أسنان عام 435103564 ابراهيم بن طارق بن ابراهيم العلي ۲
 طب أسنان عام 435101552 تركي  خالد  وليد أبو غوش ۳
 طب أسنان عام 435105833 عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز المحيسن ٤
 طب أسنان عام 435102403 ناصر بن عبدهللا بن سعد العريفي ٥
 طب أسنان عام 435100870 هشام بن حسان بن فضل عقيل ٦
 طب أسنان عام 435106719 عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن عبدالكريم الجعيدي ۷
 طب أسنان عام 435105144 وليد بن خالد بن حاسن المالكي ۸
 طب أسنان عام 435100114 عمرو بن فهد بن عبده بشيري ۹
 طب أسنان عام 434101954 مهند بن عبدالعزيز بن سعود الغزي ۱۰
يحي  ۱۱  طب أسنان عام 435100952 صفحيتركي بن علي بن 
 طب أسنان عام 435100901 خالد بن ابراهيم بن محمد بن رزين ۱۲
 طب أسنان عام 435100929 فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن االحمد ۱۳
 طب أسنان عام 435100628 عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن عون ۱٤
 طب أسنان عام 435100096 عبدالعزيز بن محمد بن صالح الشهري ۱٥
 طب أسنان عام 435106148 خالد بن محمد بن عبدهللا العوشزي الشهراني ۱٦
 طب أسنان عام 435102588 علي بن مطلق بن فهد عجيان ۱۷
 طب أسنان عام 435100088 عبدالرحمن بن حمد بن محمد الماجد ۱۸
 طب أسنان عام 435100356 عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز ال رشود ۱۹
 طب أسنان عام 435105115 صالح بن خالد بن صالح القاضي ۲۰
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طب أسنان كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 طب أسنان عام 435100511 نواف بن عبدالرحيم بن عبدالكريم المزروعي ۲۱
 طب أسنان عام 435103157 عبداالله بن حبيب بن حسن سليماني ۲۲
 طب أسنان عام 435105523 خالد بن عبدالمجيد بن احمد بن سعيد ۲۳
 طب أسنان عام 435101203 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا العومي ۲٤
 طب أسنان عام 435106414 حمد بن علي بن حمد النفيسه ۲٥
 طب أسنان عام 435104433 بن ابراهيم ال طالبابراهيم بن غانم  ۲٦
 طب أسنان عام 435101804 مشاري بن عبد العزيز بن عبد هللا الرشيد ۲۷
 طب أسنان عام 435103951 عبدالرحمن بن محمد بن سليمان العاصم ۲۸
 طب أسنان عام 435104425 خالد بن صفوق بن مردوح الفدعاني العنزي ۲۹
 طب أسنان عام 435102880 بن عبدالعزيز العقيلمرشد بن ابراهيم  ۳۰
 طب أسنان عام 435100451 سعد بن مفلح بن محمد الحيزاء الشهراني ۳۱
 طب أسنان عام 435100283 بندر بن ناصر بن زيد المشاري ۳۲
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العلوم الطبية التطبيقية كلية  - هـ1414للعام الدراسي  األولالفصل  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 العالج الطبيعي 435106173 محمد بن علي بن محمد حدور ۱
 العالج الطبيعي 436100377 فارس بن نايف بن منيف العتيبي ۲
 العالج الطبيعي 436100774 محمد بن علي بن عبدهللا الشهري ۳
 العالج الطبيعي 436105666 عبدالكريم بن محمد بن محسن العتيبي ٤
علي بن عبدهللا الفرهود ٥  اجهزه-تقنية طبيه حيوية 436100700 صالح بن 
 علوم المختبرات االكلينيكيه 436101119 بن عايد العنزي بندر بن محمد ٦
 علوم المختبرات االكلينيكيه 436100448 عبدالملك بن صالح بن عبيد الفواز ۷
 رعاية االسنان 436103083 خالد بن عامر بن مثيب المطيري ۸
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العلوم الطبية التطبيقية ليةك  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفحلاصلون ا  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 العالج الطبيعي 436102112 فيصل بن عبدالعزيز بن ابراهيم الصويغ ۱
 دكتور البصريات 436103498 فارس بن سليمان بن عبدالعزيز المبيريك ۲
 العالج الطبيعي 437103919 محمد بن عبدالعزيز بن محمد التميمي ۳
 دكتور البصريات 436101855 وائل بن عبدهللا بن احمد عبدالكريم ٤
 العالج الوظيفي 437103528 احمد بن علي بن حسن رديني ٥
 دكتور البصريات 436100033 عبدالعزيز بن ناصر بن محمد الرويشد ٦
 والسمع عالج علل النطق 437103474 محمد بن سفر بن محمد الشلوي ۷
 دكتور البصريات 436106336 سعود بن ضيف  هللا بن هذال العتيبي ۸
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العلوم الطبية التطبيقية كلية- هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 دكتور البصريات 436103750 الحربيعبدالهادي بن سليمان بن عبدالهادي  ۱
 علوم المختبرات االكلينيكيه 437102213 مشعل بن مرزوق بن عبدهللا الشرافاء ۲
 علوم االشعة 437104002 فيصل بن خليف بن القوين المطيري ۳
 العالج الوظيفي 436108142 عبدالعزيز بن سعد بن عبدهللا ال رجب ٤
 دكتور البصريات 436103236 نايف بن رحيم بن مرزوق الحافي ٥
 علوم االشعة 437101606 سلطان بن عبدالعزيز بن سعود هويمل ٦
 دكتور البصريات 436105641 رامي بن منصور بن محمد الغامدي ۷
 رعاية االسنان 437100493 راشد بن ابراهيم بن راشد اليحيى ۸
 الوظيفيالالالال  437100706 طارق بن عبدالرحيم بن حسن سبيه ۹
يلي ۱۰  علوم االشعة 437104809 عبدالمحسن بن صبيح بن عبيد الرو
 علوم المختبرات االكلينيكيه 437103092 صالح بن عبدهللا بن صالح الشلهوب ۱۱
 علوم المختبرات االكلينيكيه 437103574 محمد بن سليمان بن محمد العبداللطيف ۱۲
 علوم المختبرات االكلينيكيه 437101411 محمد بن وليد بن محمد الغامدي ۱۳
 علوم االشعة 437102330 مطلق بن سعد بن مطلق بن طواله ۱٤
 علوم االشعة 437101871 يحي بن احمد بن حسين خبراني ۱٥
 علوم االشعة 437102911 فهد بن عبدالمحسن بن محمد بن مرشد ۱٦
 الطبيعيالعالج  437101299 عايش بن خالد بن عايش الحافي ۱۷
 دكتور البصريات 436100760 رائد بن خالد بن محمد الماس ۱۸
 اجهزه-تقنية طبيه حيوية 437103189 بندر بن راشد بن محمد النفيسه ۱۹
 العالج الوظيفي 437105098 عبداالله بن عايد بن مفلح العنزي ۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 164



 

العلوم الطبية التطبيقية كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم المختبرات االكلينيكيه 437103030 احمد بن خالد بن غرم هللا الغامدي ۲۱
 اجهزه-تقنية طبيه حيوية 437104681 سلطان بن مسفر بن محمد القحطاني ۲۲
 دكتور البصريات 436107011 نواف بن فهد بن اناصر السبيعي ۲۳
 علوم االشعة 437101200 محمد بن عبدالعزيز بن سعود السعدان ۲٤
 اجهزه-تقنية طبيه حيوية 437103950 ثامر بن نجر بن منير العتيبي ۲٥
علي العبدالسالم ۲٦  العالج الطبيعي 437101970 علي بن محمد بن 
 اجهزه-تقنية طبيه حيوية 437100995 فهد بن عبدهللا بن فهد آل حسينه ۲۷
 علوم االشعة 437102080 ياسر بن جابر بن عبدهللا القحطاني ۲۸
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة البرمجيات 436100805 فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز الحسين ۱
 هندسة البرمجيات 436100062 دمحم بن رفعت بن ميلي بيك طاشكندي ۲
 علوم الحاسب 436102053 عبدهللا بن سعد بن مبارك الدوسري ۳
 نظم المعلومات 436102990 عبدالرحمن بن هليل بن ساري السبيعي العنزي ٤
 هندسة البرمجيات 436101866 عبدهللا بن دمحم بن عبدالعزيز البريدي ٥
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة البرمجيات 436104949 فيصل بن يوسف بن عبدهللا القبالن ۱
 هندسة الحاسب 435100736 خالد بن عبدهللا بن عبدالحكيم الدعيج ۲
 نظم المعلومات 436104871 احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفاضل ۳
 نظم المعلومات 436100826 فهد بن دمحم بن بطي السبيعي ٤
 نظم المعلومات 436105645 خالد بن وليد بن عبدالمحسن ابابطين ٥
 علوم الحاسب 435108307 بن ناصر بن لعبون ناصر بن زامل ٦
 هندسة البرمجيات 436108123 عبدهللا بن خالد بن سليمان بن فاضل ۷
 هندسة البرمجيات 436101704 راكان بن سالم بن سعود الحربي ۸
 علوم الحاسب 436104029 فهد بن عبدالمحسن بن فهد السيف ۹
 هندسة الحاسب 435108623 عبدالرحمن  دمحم  اديب ناصيف ۱۰
 هندسة الحاسب 435108362 دمحم  وجيه موسى حسن ۱۱
 نظم المعلومات 436103533 ابراهيم بن عبدالمحسن بن ابراهيم النمر ۱۲
 نظم المعلومات 436100150 فرحان بن حمد بن فرحان الخبيزي ۱۳
 هندسة البرمجيات 436102633 عبداالله بن احمد بن حسن الزهراني ۱٤
 هندسة البرمجيات 436108147 فراس بن زهير بن ناصر الحصنان ۱٥
 نظم المعلومات 436101195 احمد بن فهد بن عبدالعزيز البسام ۱٦
 علوم الحاسب 436104450 عبدالرحمن بن دمحم بن علي زارع ۱۷
 هندسة البرمجيات 436100079 ناصر بن دمحم بن ناصر آل هويدي ۱۸
 هندسة البرمجيات 436102074 عبدالعزيز بن ابراهيم العصيليدمحم بن  ۱۹
 هندسة البرمجيات 436103351 عبدالرحمن بن سعود بن دمحم المندح ۲۰
 علوم الحاسب 436101369 عبدهللا بن فهد بن عبدالمحسن المنيع ۲۱
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الحاسبعلوم  437100171 عبداالله بن عبدهللا بن سليمان الهدلق 1

 هندسة الحاسب 436103331 محمد بن طالب بن محمد العتيبي 2

 نظم المعلومات 437103130 محمد بن ابراهيم بن سعود آل معمر 3

 هندسة البرمجيات 437106689 عبدالمجيد بن محمد بن عبدهللا المسند 4

 هندسة الحاسب 435107401 أحمد  عبده  أحمد العمري 5

 هندسة البرمجيات 436100983 سلمان اليحيىاسامه بن فهد بن  6

 علوم الحاسب 436106668 عبدهللا  محمد  أحمد طجو 7
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المعلوماتنظم  436103132 عبدالعزيز بن تركي بن عبدالعزيز العبداللطيف ۱
 هندسة البرمجيات 437101517 راكان بن عبدهللا بن صالح الوابل ۲
 نظم المعلومات 437103026 دمحم بن رائد بن صالح الخليفه ۳
 هندسة البرمجيات 436101394 نواف بن فهد بن قبالن القبالن ٤
 نظم المعلومات 437104966 وليد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الفدا ٥
 هندسة البرمجيات 436106094 بن عبدهللا بن دمحم الدوسريسعود  ٦
 علوم الحاسب 437101382 ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر عجيان ۷
 هندسة البرمجيات 437102539 ريان بن عبدهللا بن صالح الوابل ۸
 نظم المعلومات 437100700 زياد بن دمحم بن سعيد القحطاني ۹
 نظم المعلومات 437105242 حرقاننايف بن دمحم بن ناصر  ۱۰
 علوم الحاسب 436101655 سلطان بن دمحم بن سلطان بن سلطان ۱۱
 علوم الحاسب 436100452 عبدالرحمن بن عوده بن عبدهللا البلوي ۱۲
 نظم المعلومات 436103103 عبدهللا بن احمد بن عبدهللا بن سند ۱۳
 نظم المعلومات 437103637 ابراهيم بن ماجد بن ابراهيم السنيدي ۱٤
 علوم الحاسب 436103472 عبدالرحمن بن دمحم بن صالح الصالح ۱٥
 نظم المعلومات 436102278 عبدالرحمن بن حجي بن ابراهيم الحجي ۱٦
 نظم المعلومات 436101870 مشعل بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحمداني ۱۷
 هندسة الحاسب 435100422 الدوسريعبدالمحسن بن احمد بن عبدهللا المسعري  ۱۸
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الصيفي األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون    

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 هندسة الحاسب 436100650 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا ال منصور 1

 علوم الحاسب 437101744 سليمان بن ناصر بن سليمان الناصر 2

 هندسة البرمجيات 437102322 معاذ بن ناصر بن عبدالمحسن البسام 3

 هندسة البرمجيات 437100341 زياد بن سليمان بن سليمان الرويشد 4

 نظم المعلومات 437100664 ريان بن سعد بن بداح السبيعي 5

 نظم المعلومات 437100972 ريان بن عبدهللا بن صالح السحيباني 6

 هندسة البرمجيات 437103642 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالرحمن السعيد 7

 علوم الحاسب 437103336 يزيد بن فهد بن محمد الحميد 8

 علوم الحاسب 437100762 محمد بن صالح بن ناصر الحميد 9

 هندسة البرمجيات 437100964 بن ابراهيم السحيم يابراهيم بن عل 10

 نظم المعلومات 437101120 عبدالعزيز بن علي بن عبدهللا الهذلول 11

 علوم الحاسب 437102303 محمد بن ابراهيم بن سليمان الصغير 12
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الصيفي على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات 437103385 سعد بن ناصر بن سعد العشري 1

 نظم المعلومات 437100145 عبدهللا بن سلمان بن عبدهللا المهيني 2

 نظم المعلومات 437105250 سعد بن وليد بن سعد العريفي 3

 هندسة البرمجيات 437103013 سامي بن خالد بن عبدهللا الزكري 4

 نظم المعلومات 437105214 عمر بن حمدان بن عبدالعزيز الحمدان 5

 علوم الحاسب 436160311 شالل السويلم احمد بن ابراهيم بن 6

 نظم المعلومات 437103585 فيصل بن ابراهيم بن زيد الهزاني 7

 هندسة البرمجيات 436103247 عبدهللا بن حامد بن ابراهيم الريس 8

 علوم الحاسب 436105124 محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العنقري 9

 نظم المعلومات 437100119 ابراهيم بن احمد بن عبدهللا الجنيدل 10

 نظم المعلومات 437105208 محمد بن صالح بن براهيم الشماسي 11

 نظم المعلومات 437160223 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الرميح 12

 هندسة البرمجيات 437106288 عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا الجمهور 13

 هندسة البرمجيات 437103984 زياد بن ابراهيم بن محمد العقيلي 14

 هندسة الحاسب 435107512 احمد  عبدالملك  احمد الوديدي 15

 علوم الحاسب 436103139 سلطان بن صالح بن علي الضلعان 16

 هندسة البرمجيات 437101098 عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربيعه 17

 هندسة البرمجيات 437103290 عبدهللا بن حمد بن ناصر الدخيل 18

 علوم الحاسب 437102141 خالد بن محمد بن ابراهيم المنيع 19

 هندسة البرمجيات 437103175 محمد بن عبدالرحمن بن محمد العقيل 20
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علوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الصيفي على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات 437103400 عبدهللا بن فهد بن عبدهللا بن منيف 21

 هندسة البرمجيات 437103218 سلطان بن عادل بن عبدهللا اليحيى 22

 نظم المعلومات 437102185 فهد بن ضحيان بن عبدهللا الضحيان 23

 هندسة البرمجيات 436102081 فيصل بن عبدالعزيز بن سعود الصقري 24

 نظم المعلومات 437103165 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا التركي 25

 هندسة البرمجيات 437100713 فهد بن محمد بن فهد بن شلهوب 26

 علوم الحاسب 437100670 عبدالعزيز بن فهد بن محمد الدهالوي 27

 هندسة البرمجيات 437105310 عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد القنيه 28

 نظم المعلومات 437102043 خالد بن عبدهللا بن فهد القحطاني 29

 علوم الحاسب 437101406 عمر بن مساعد بن سليمان الصغير 30

 علوم الحاسب 437104297 عبدالرحمن بن مساعد بن مشاري الرومي 31

 نظم المعلومات 437104877 خالد بن محمد بن محمود االزوري 32

 هندسة البرمجيات 437100597 علي بن عبدالعزيز بن علي الضلعان 33

 علوم الحاسب 436104136 ياسر بن خالد بن عبدالرحمن الرزيحى 34
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العمارة والتخطيط كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البناءعمارة وعلوم  435103453 عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا السالم 1

 عمارة وعلوم البناء 435106735 يونس بن عبد العزيز بن يوسف العمار 2

 عمارة وعلوم البناء 435103474 عبدالرحمن بن احمد بن حسن آل مرعبه العرجاني 3

 عمارة وعلوم البناء 435105210 محمد بن حمد بن محمد الغزي 4

 عمارة وعلوم البناء 435106001 عبدهللا بن فهد بن عبدالعزيز الصبيحي 5

 عمارة وعلوم البناء 435104677 سليمان  نضال  سليمان مزيد 6

 عمارة وعلوم البناء 435104157 نواف بن عبدالكريم بن عبدهللا الرزقان 7

 التخطيط والتصميم العمراني 435101729 احمد بن خالد بن عبداللطيف الظفر 8
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العمارة والتخطيط كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثاينالفصل  الثانية الشرف على مرتبة احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عمارة وعلوم البناء 436104846 محمد بن احمد بن عبدهللا الحمدان 1

 عمارة وعلوم البناء 436100743 حسين بن اسامه بن حسين المنصوري 2

 عمارة وعلوم البناء 436102776 فهد بن خالد بن عبدالكريم القنيصي 3

 عمارة وعلوم البناء 436103066 عبدالرحمن بن احمد بن محمد العباد 4

 عمارة وعلوم البناء 435105338 محمد بن ناصر بن عبدهللا الحنطي 5

 عمارة وعلوم البناء 436102284 محمد بن يحي بن صالح المالكي 6

 عمارة وعلوم البناء 436102588 االمير مشاري بن خالد بن عبدهللا ال سعود 7

 عمارة وعلوم البناء 436106707 عبدهللا  سراج الدين  مصطفى القان 8

 عمارة وعلوم البناء 435104206 منصور بن رائد بن منصور الدخيل 9

 عمارة وعلوم البناء 435108601 رامي  احمد  عبدالحي جلو 10

 عمارة وعلوم البناء 436100233 محمد بن احمد بن علي الذروي 11

 عمارة وعلوم البناء 436106782 فهد بن صالح بن عيسى الشثري 12

 عمارة وعلوم البناء 435108489 عبدالرزاق  وليد الياس 13
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لعمارة والتخطيطا كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الصيفي الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 العمرانيالتخطيط والتصميم  436160296 نايف بن فهد بن عبدالمحسن الغنام 1

 وعلوم البناء العمارة 436100655 مسعود بن محمد بن مسعود الزنيفير الحربي 2
 

 العمارة وعلوم البناء 436104444 نواف بن عادل بن سعد آل عبدالسالم 3
 العمارة وعلوم البناء 436104212 بدر بن سلمان بن ناصر بن غيث 4 
 العمارة وعلوم البناء 435108355 أمجد  ظافر  أحمد البيطار 5 
 

 العمرانيالتخطيط والتصميم  436100249 عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا المنيع 6
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اللغات والرتمجة كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل األول األوىلعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اللغة اإلنجليزية والترجمة 435108416 محمد  ماجد القرا ۱
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 435108426 راتب الحمداناحمد   ۲
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اللغات والرتمجة كلية  - هـ4114للعام الدراسي الفصل األول  الثانية على مرتبة الشرف احلاصلون  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والترجمةاللغة اإلنجليزية  435105078 خالد بن ابراهيم بن مطلق القحطاني ۱
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 435108628 وو زهي ۲
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 435107864 فهد  عيد  عياده مطني ۳
 اللغة الفرنسية والترجمة 435102311 صالح بن خالد بن صالح بن سعيد ٤
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اللغات والرتمجة كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436107062 مشعل بن عبدالرحمن بن عبدهللا المسعود ۱
 اللغة اليابانية والترجمة 436101452 سعد بن صالح بن عبدهللا اليوسف ۲
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 435107760 مسلمانوسيم  أكرم  مسلمان بن فريد أحمد  ۳
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اللغات والرتمجة كلية- هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والترجمةاللغة اإلنجليزية  436100481 عبدالملك بن عبدهللا بن سليمان الشبيب ۱
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436104612 سعود بن عبدهللا بن حسن الفيفي ۲
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436102902 طارق بن مشعان بن دغيم الشمري ۳
 اللغة األلمانية والترجمة 436106841 نايف بن شجاع بن شارع العتيبي ٤
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436101325 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العريفي ٥
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436103780 عبدالرحمن بن عماد بن محمد الهذيل ٦
 اللغة اليابانية والترجمة 436104683 نواف بن راشد بن عبدهللا المقرن ۷
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436105730 سعود بن نايف بن خليف الشمري ۸
 اللغة اليابانية والترجمة 434102083 بن عبدالرحمن بن محمد الربيعان حذيفه ۹
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436105317 سليمان بن محمد بن عبدالرحمن المجحد ۱۰
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436103902 غازي بن عبدهللا بن براز العتيبي ۱۱
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436103091 مشاري بن حامد بن عبدهللا البلوي ۱۲
 اللغة الفرنسية والترجمة 436103442 حمد بن بندر بن محمد الحمودي ۱۳
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436104205 عبدالحكيم بن محمد بن عبدهللا الخطاف ۱٤
 اللغة الفرنسية والترجمة 436103557 نايف بن محمد بن ناصر القحطاني ۱٥
 اللغة اليابانية والترجمة 435104917 بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن رضيانزياد  ۱٦
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436105239 عبدهللا بن زيد بن علي الجوير ۱۷
 اللغة اإلنجليزية والترجمة 436104296 يزيد بن محمد بن صالح اليوسف ۱۸
 الفرنسية والترجمةاللغة  435101713 باسل بن صالح بن حسن الشهري ۱۹
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اللغات والرتمجة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الصيفي الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اللغة العبرية والترجمة 436104661 رياض بن بندر بن ضيف  هللا العتيبي ۱
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التمريض كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 تمريض 436910284 خالد بن يحيى بن حسن كشر ۱
 تمريض 436108136 رائد بن مشني بن سعيد الحربي ۲
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التمريض كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفحلاصلون ا  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 تمريض 437102913 فهد بن ياسر بن فهد آل داود ۱
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التمريض كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 تمريض 437104834 فيصل بن عامر بن عمر المطيري ۱
 تمريض 437104371 ياسينزين بن ابراهيم بن دمحم  ۲

 تمريض 437106167 صالح بن خالد بن عبدالعزيز الهزاع ۳

 تمريض 437100405 نواف بن حامد بن مسهوج العنزي ٤

 تمريض 437104019 نواف بن منيف بن مبارك القصيري الحربي ٥

 تمريض 437100748 سعيد بن ملفي بن سعيد المطيري ٦

 تمريض 437106234 حارثيتركي بن يحي بن علي رابعي  ۷
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السياحة واآلاثر كلية  - هـ1414للعام الدراسي  الفصل األول الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والفندقيةاإلإلارة السياحية  436104843 سلطان بن علي بن عبده حبتري ۱
 اإلإلارة السياحية والفندقية 436103857 عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الجبعان ۲

 اإلدارة السياحية والفندقية 436108154 خالد بن عبدالعزيز بن محمد اليزيد ۳
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السياحة واآلاثر كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اإلدارة السياحية والفندقية 437103115 منذر بن سليمان بن صالح االصقه 1

 اإلدارة السياحية والفندقية 437103538 عبداالله بن سعد بن دحمان الشهري 2

 السياحية والفندقيةاإلدارة  437100166 عبدهللا بن خالد بن عبدهللا القاسم 3

 اإلدارة السياحية والفندقية 437104590 نواف بن عالءالدين بن محمد مطر 4

 اإلدارة السياحية والفندقية 437106277 حاتم بن ناصر بن فهاد البيشي 5

 آثار 436102757 محمد بن احمد بن سعيد البياهي 6

 السياحية والفندقيةاإلدارة  437102881 عقيل بن صالح بن عقيل العقيل 7

 اإلدارة السياحية والفندقية 437102613 صالح بن فهد بن ظافر األحمري 8

 اإلدارة السياحية والفندقية 437106416 خالد  احمد  رشيد عبدهللا 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 204



 

 

 

 

 

 

  علوم الر�ضة والنشاط البدينكلية 
 األولللفصل الدراسي  الثانيةعلى مرتبة الشرف  احلاصلون

 هـ١٤٤١ 

 205



 

 

الر�ضة والنشاط البدينعلوم  كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولالفصل  الثانية على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والنشاط البدنيعلوم الرياضة  436104817 مشعل بن عبدهللا بن سعد العجالن ۱
 علوم الرياضة والنشاط البدني 436103684 عبدالرحمن بن خالد بن عبيد العتيبي ۲
 علوم الرياضة والنشاط البدني 436101133 عبدالرحمن بن متعب بن عمير الفراج ۳
 علوم الرياضة والنشاط البدني 436106868 نوار بن سعد بن ضيف  هللا السميري ٤
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علوم الر�ضة والنشاط البدين كلية - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والنشاط البدنيعلوم الرياضة  437100363 فهد بن عبدهللا بن صالح بن خليف ۱
 علوم الرياضة والنشاط البدني 437103500 خالد بن عمر بن صالح الدوسري ۲

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437101152 علي بن بريك بن معيض القرني ۳

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437104039 عبدالعزيز بن عبدهللا بن بنيه األسلمي الشمري ٤

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437102752 صالح العليانيصالح بن سعد بن  ٥

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437102579 عبدهللا بن عبدالمحسن بن عبدهللا بن باز ٦

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437100997 علي بن عبدهللا بن ابراهيم الدكان ۷

 الرياضة والنشاط البدنيعلوم  437103890 مشاري بن معال بن دمحم الحربي ۸

 علوم الرياضة والنشاط البدني 437103160 ريان بن حمد بن ناصر المناع ۹
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات  كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الفصل الثاين األوىل على مرتبة الشرفاحلاصلون 
 الطبية الطارئة

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101439 العبداللطيفمحمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم  ۱
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102030 محمد بن ناصر بن مبارك الدوسري ۲
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100569 عبدالرحمن بن محمد بن سعد الفليح ۳
 الطارئةعلوم الخدمات الطبية  437106848 نايف بن خالد بن حمد ال منصور ٤
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101688 محمد بن طارق بن محمد السليم ٥
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101097 عبدالعزيز بن عادل بن عبدالعزيز العبدالقادر ٦
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103804 عبدالرحمن بن يوسف بن عبدالرحمن الدغيري ۷
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101028 عبدهللا بن حمد الدوسريفهد بن  ۸
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102564 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز القعيضب ۹
 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436102823 حامد بن صالح بن حامد آل دغيش ۱۰
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات  كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين الشرفعلى مرتبة احلاصلون 
 الطبية الطارئة

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103566 ناصر بن عبدهللا بن ناصر آل سالم 1

 الخدمات الطبية الطارئةعلوم  437105293 فهد بن سعد بن سعيد الدعرمي 2

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102679 طالل بن سعود بن جزاء الدلبحي 3

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102181 محمد بن خالد بن محمد المجحدي 4

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100720 اسامه بن صالح بن عبدهللا الجريش 5

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436107995 بن عبدالرحيم الهندي عمار بن عبدالعزيز 6

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101106 ثامر بن ناصر بن بخيت المدرع 7

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102870 عايض بن عبيد بن محمد القحطاني 8

 الخدمات الطبية الطارئةعلوم  437100857 عبداالله بن محمد بن عبدالرحمن أبوعباة 9

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102559 مشعل بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن صليح 10

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100960 ماجد بن عبدالعزيز بن عبدهللا المحارب 11

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437104205 ريان بن علي بن عيسى المالكي 12

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102478 تركي بن محمد بن سليمان النصيان 13

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437105075 عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن عمار 14

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437104446 عبدالمجيد بن علي بن سعيد الغامدي 15

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103097 القحطانيعبدالعزيز بن ظافر بن علي  16

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437104210 سعود بن محمد بن ابراهيم الخنيزان 17

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436100158 نايف بن على بن هزاع الشمراني 18

 الطارئة علوم الخدمات الطبية 437100878 منصور بن سعد بن صالح الطويرقي 19

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102777 احمد بن عبدالمنعم بن احمد بورقه 20
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات  كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون 
 الطبية الطارئة

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437101019 عبدالرحمن بن محمد بن علي البيشي 21

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103638 عبداالله بن خلف بن صليبان المخلفي 22

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436104234 سامي بن منور بن عبدهللا المطيري 23

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100710 ناصر بن مساعد بن ناصر العلي 24

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100576 نواف بن نبيل بن عبدهللا الشايع 25

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100069 عبدهللا بن مرعي بن سالم الشهراني 26

 الطارئةعلوم الخدمات الطبية  437104899 مشعل بن منصور بن عبدالرحمن المهنا 27

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437104630 مصعب بن عبدهللا بن معيش العتيبي 28

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437105069 فارس بن سميح بن هزاع السميح 29

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436107298 محمد بن ابراهيم بن محمد السنيدي 30

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437104452 الرقيبهسلمان بن ابراهيم بن علي  31

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103514 سلطان بن حمد بن ناصر القحطاني 32

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102202 احمد بن عبدهللا بن مفرح آل رقبة 33

 الطبية الطارئةعلوم الخدمات  437100901 عبدالعزيز بن براهيم بن حمد الفاضل 34

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100649 محمد بن سعد بن مشبب االحمري 35

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437105189 مازن بن يحيى بن عبدهللا البيشي 36

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103688 ماجد بن عبدالرحمن بن عبدهللا ابن مقرن 37

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437103595 بن سليمان الرميح سليمان بن خالد 38

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102683 نايف بن محمد بن حسين البقمي 39

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437102073 سعود بن على بن سعد القحطانى 40
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األمري سلطان بن عبدالعزيز للخدمات  كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاين على مرتبة الشرفاحلاصلون 
 الطبية الطارئة

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436101357 تركي بن عبدهللا بن عباس مدنى 41

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100339 زياد بن سعيد بن جبران الشهراني 42

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437105008 زياد بن خالد بن عبدالعزيز الهديب 43

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436103424 هشام بن فهد بن سعد النشوان 44

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436101856 نواف بن موسى بن علي محزري 45

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436102753 عبدهللا بن ناصر بن ابراهيم بن خميس 46

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 437100008 عبدهللا بن خليفه بن عوض العنزي 47

 علوم الخدمات الطبية الطارئة 436103995 عبدالعزيز بن سعود بن متعب بن مضيان 48
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 / املزامحية ةالتطبيقي ادارة األعمالكلية 

 األول للفصل الدراسي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 
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إدارة األعمال التطبيقية/مزامحية كلية   - ه1441للعام الدراسي األولالفصل  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 التطبيقيالمالية  436170233 فيصل بن طالل بن ماطر الثمالي ۱
 المالية التطبيقي 436105935 محمد بن علي بن احمد حسنين ۲
 المالية التطبيقي 436101533 تميم بن عبدهللا بن موسى العثمان ۳
 المالية التطبيقي 436104924 خالد بن محمد بن سليمان ال سليمان ٤
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 / املزامحية ةالتطبيقي ادارة األعمالكلية 
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إدارة األعمال التطبيقية/مزامحية كلية  - ه1441للعام الدراسي  الثاينالثانية الفصل على مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 المالية التطبيقي 436170048 خالد بن مذكر بن خالد العتيبي ۱
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 / املزامحية التطبيقي واملعلومات علوم احلاسبكلية 

 األول للفصل الدراسي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 
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 عوم احلاسب واملعلومات كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولالفصل  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون 
مزامحية/التطبيقي  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 ةنظم المعلومات التطبيقي 436170234 باسل بن عبدهللا بن منصور الهويمل ۱
 نظم المعلومات التطبيقية 436170137 فهد بن سعيد بن دمحم القحطاني ۲
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 / املزامحية التطبيقي واملعلومات علوم احلاسبكلية 

 الصيفي للفصل الدراسي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 

 هـ١٤٤١

 221



 

 

عوم احلاسب واملعلومات  كلية  - هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثانية الفصل الصيفيعلى مرتبة الشرف احلاصلون 
مزامحية/التطبيقي  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نظم المعلومات التطبيقية 436100513 عبدهللا بن يحي بن جمعان النعماني ۱
 نظم المعلومات التطبيقية 436170017 دمحم بن سعد بن سليمان الهويدي ۲
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 / املزامحية ةالتطبيقي اهلندسةكلية 

 األول للفصل الدراسي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 
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التطبيقية/مزامحيةاهلندسة  كلية  - هـ1414للعام الدراسي  األولالفصل  الثانيةعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الكهربائية التطبيقيةالهندسة  435104286 محمد بن عبدهللا بن علي بن عون ۱
 الهندسة الكهربائية التطبيقية 435170011 راكان بن بندر بن الحميدي السموحي المطيري ۲
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 / املزامحية ةالتطبيقي اهلندسةكلية 

 الثاين للفصل الدراسي الثانيةاحلاصلون على مرتبة الشرف 
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التطبيقية/مزامحية اهلندسة كلية  - هـ4114للعام الدراسي  الثانية الفصل الثاينعلى مرتبة الشرف احلاصلون   

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الهندسة الكهربائية التطبيقية 436170025 تركي بن سهول بن عبيد الشيباني ۱
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سيف  الدين سلمان فرحان الفيفيغازي محمد ناصر الحريقي

نواف عبدالله زيد الخليفهصالح محمد صالح عاطف

عبيد سعود هميجان الحبيلعبدالعزيز ثابت محمد بن ظبيه

شعيب علي  الكنكاويسيكو   كوياتي

خالد سعيد عوض الحجوريمحمد   توفيق

عبد السالم محمد حسين الشناظبيعبد الرشيد أديني  عبدالرؤوف
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435190036436101728

436105325435102650

435103932435106800

435106914435107069

436100008436101007

436102986436103324

436104731436105194

436105559436108059
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله منصور عبدالله العليانيمحمد حمد محمد الربعي

فارس فائز محمد األحمرىسعود فيصل علي ناقوص

عبدالعزيز ابراهيم عبدالله بن غيثسعود عبد الله عبد الرحمن اليوسف

خالد علي محمد عسيريزياد جزاء محصان العتيبي

عبيد أحمد سعد القحطانيعمر احمد علي الشهري

عبداالله ناصر شديد العتيبيفيصل سالم ظافر الغامدي

فواز عبدالله راشد آل سليمانعبدالعزيز أحمد محمد االسمري

عبدالله عبدالمحسن عبدالله بن حسيناحمد حسن ابراهيم عين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماعاللغة االنجليزية

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104083434105226

434190321435100577

435103980435104733

436100952436102288

436102872436103165

436104155436105123

436170194437103790

437105520432110133
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سالم عنبر الحنتوشي العتيبيراكان مشعل عبداللطيف القشعم

فيصل سلمان محمد ال سعد القحطانيعبدالعزيز خالد عبدالعزيز العتيق

احمد نهاب مبرد الشمريفيصل عيسى عبد الرحمن العيسى

محمد عبدالرحمن سعد الزماميعبدالكريم فهد  علي ال كزمان

سعود ابراهيم محمد الخرعانطالل ناصر عبيد المطيري

محمد حسن حمود الحربيعبدالعزيز عبدالله محمد خرعان

محمد فهد محمد بن معيوفعلي نور علي المطيري

محمد متعب فرحان الشيبانيخالد فالح فهد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106064434190124

435100885435105004

435105452435107474

435160268435170375

435190103436100508

436100532436101236

436102083436102132

436102230436102843
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله علي دجين السهليمهند فهد سليمان المقحم

نواف سعد رشيد الدوسريالمهند منصور عبدالرحمن موزان

عبدالوهاب عبدالعزيز سعود المليفيابراهيم حمد هادي اليامي

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز العوامنواف يوسف عبدالرحمن بن راجح

محمد صالح عبدالله بن رشيدمساعد خليل الزعيلي العنزي

ماجد بجاد دويالن المطيريفيصل عبداللطيف نفل العنزي

صاهود رحيم مطلق العضيانيسلطان سعيد عبدالهادي العتيبي

راكان محمد عواض الغنامي العتيبياحمد حسين حسن القويد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

نظم المعلومات الجغرافيةالخدمة االجتماعية

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103181436103486

436104086436104581

436104766436105429

436105438436105738

436107029436107702

436160380436108117

437105417438105521

434103530434106751
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن حيدر علي عباسحمد مساعد حمد الزهيري

فهد محمد راجح البقميعادل فهيد فهد الحربي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السلطانعبدالعزيز محمد عبدالعزيز البريدي

عبدالعزيز علي كسار العنزيعبدالعزيز سلمان عبدالعزيز بن خميس

ماجد محمد مناحي القحطانيعبدالعزيز فهد محمد بن سعيد

خالد عبدالرحمن محمد القاسممشعل الفديع عبدالله العصيمي

ماجد سعد احمد الخضر الزهرانيعبدالله عبدالعزيز عبدالله المويجد

خالد عبدالله سعد آل مرضي القرنياحمد يوسف صنهات العضياني العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105560436101982

436104882436105090

436106279436106990

436160181437102245

437103991432103525

435100121435100259

435102794435105490

435105737435105760
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غالب ماجد هادي الدربيمحمد نائف دخيل الله المتعب المطيري

فهد عبدالله زابن العتيبيعبدالعزيز محمد علي الفوزان

فهد محمد سعيد بن غاصببندر نهاري محسن خرمي

علي احمد علي بن ضعيانعبدالعزيز عبدالرحمن محمود فرح

مالك عايض سهل الحافيمحمد غازي مطلق العتيبي

محمد احمد محمد القرنيعلي عسكر حمود العنزي

سلمان حمد احسان الزهرانيمساعد عبدالرحمن سعود العمر

حابش سحمان عيسى العليانينواف سعيد محمد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435160169436100344

436101382436102694

436103295436103800

436103895436105395

436105846436108042

436160370437101262

437102119437102487

437103194437103934
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الطرباقنايف حسن ناصر القحطاني

احمد مشعل مذكر الغبيوي العتيبيعبدالرحمن عبدالعزيز سليمان الجبالي

حاتم نايف محمد العصيمي العتيبيمعاذ يزيد مسعود العبدلي الفيفي

نواف نايف غازي الشلوي الحارثياحمد علي عبدالله الزهراني

احمد عاطف حبشي البقيشي السحاريعمر عبدالعزيز صالح آل بطيح الشمراني

راكان علي عبدالله المعمرينواف محمد عبدالعزيز المعيلي

عبدالله عسكر عياط عسكر العنزيمبارك صالح مبارك ال عمار الدوسري

محمد علي زيد بن شنارعبدالله عقيل صعيقر الفدعاني العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104528437160095

434104905435102578

435100888435102017

435102135435102746

435103418435103590

435105587435105811

435106465435107891

435190359435190442
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عثمان لفى عبدالمغنى المطيريخالد احمد شبيب بن دويان

راكان محمد احمد زيلععبدالله ابراهيم عبدالله ال حامد الشريف

سعد نواف عايش المقاطي العتيبيابراهيم سلمان محمد السعيد

نايف سعد فيصل الحافيعبدالعزيز علي عبدالرحمن الشهري

عبدالله مساعد محمد بن هديانعبدالله فالح شايع الروق القحطاني

سلمان نومان سلمان الشمريفايز فارس سعد السبيعي

عبدالعزيز فهد سعد العجالنوليد جابر علي السحاري

منصور فارس عبيد الرويسسعد حميد حجاب السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102826436106037

433102552435100439

435100828435102380

435105623435106936

435160084436100768

436101823436102947

436103647436105896

436105926436160199
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله عثمان عبدالله الربيشماجد حسن محمد غزواني

مهند ابراهيم حمد الضويلععبدالله ناصر عبدالعزيز التريكي

سطام عبدالله علي القحطانيعبدالوهاب حسن مسفر الثقفى

طالل منصور عبدالرحمن القميزيمحمد سعود سلمان ال سعود

سعد عبدالعزيز سعد بن حسيناناحمد محمد عبدالله المسيند

زياد حسين عبدالله آل عثمانالوليد عبدالمحسن محمد المنيف

عبدالعزيز علي عالءالدين حسني محمدعبدالعزيز عوض ظافر عبدالله آل عبيه القحطاني

عبدالله فهد عبداللطيف السهيلمهيدب محمد مهيدب المهيدب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)جغرافيا

اعالم (عام)اعالم (عام)

اآلداب في الجغرافيااعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160288431110294

435101662436170190

436100242435107604

431106125432100562

433110541434101995

435100606435100851

435101855435102327

435102680435102821
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل مناور صالل العبدلي المطيريعبدالمحسن حمد ناصر الدريبي

خالد فيصل سيف الجعيدعبدالله عبدالرحمن محمد أباحسين

نايف عبدالعزيز محمد آل فريانسعود سعد محمد الحمر

هاني عبدالله علي الكناني الزهرانيعبداالله جعفر مبارك سنيد العفاري

يوسف فيصل حمد القعيدتركي عبدالله عساف العساف

عبدالعزيز حمدان عبدالله الحمدانعبدالله خالد عبدالله العميل العساف

فيصل ناصر ابراهيم البدرخالد احمد سعيد ال حدال االحمري

عمر عبدالرحمن فهد المطرففيصل خريص فائز الرمضاني البقمي
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طالل عبدالرحمن شهيل الشهيل  السويدسطام محمد ناصر الشهراني

فهد سعد مقبل البراقماجد فهد صالح الهذيل

عمر عبدالرحمن عمر الصبرانحسام محمد عمر الصبران

سعود غنام عبدالله العامرعبدالله محمد جريفان العجمي

عبدالكريم يوسف ناصر البريكانسلطان سعد ناصر الدويسان

عمر محمد عبدالله الشهريعبدالله ابراهيم عبدالعزيز العمر

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الخليفهمحمد فيصل سعود الهزاني

تركي شباب نايف الراجحيخالد سفر سائر البقمي
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محمد علي سعد بن سبيتخالد ناصر منصور القحطاني

احمد محمد عبدالله الزعاقيعبدالعزيز زهير محمد االدريسي

مشعل خليفه معيض المطيريفواز ابراهيم عبدالرحمن الحسين

فهد نور صليبي الحربيمشاري محمد عبدالعزيز السحمان

ناصر عبدالعزيز عبدالله العريفىراشد أحمد راشد بن قعود

يزيد عمران سليمان العمرانمنصور مفلح ناصر الحربي

سلطان سعد عبدالرحمن الحسينانعبدالكريم صالح عبدالكريم الموسى

محمد سالم محمد القحطانيرياض عبداللطيف محمد ال طلحه
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تركي عبدالعزيز ابراهيم الصفيانرشيد سليمان رشيد الرشيد

صالح سليمان صالح العبيدانناصر محمد يحيى الزهراني

عبدالله علي احمد المزروعيزيد محمد عواض العتيبي

مشاري ماجد نوار الحارثياحمد فيصل عبدالله العمودي

محمد حسين علي الغراشبدر علي عايض العتيبي

مشعل ابراهيم صالح المعتازعبدالعزيز محمد فهيد العرابي

فهد عبدالله مشنان الدوسريياسر فهد عبدالعزيز السنيدي

ابراهيم محمد مناحي العنزيعبدالعزيز احمد حمد السلمان
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تركي عبدالعزيز عبدالرحمن العيسىيزيد عبدالعزيز محمد الفوزان
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سليمان ابراهيم فهد البحيريحسين علي دبكل العنزي

فهد عايض عباس العتيبيخالد محمد راجح العثيمين

سلطان فهد عبدالله الدريسعيسى صالح عيسى الخلفان

بندر ظافر عبدالله الودعانينجيب رضا رمزي خياط

نجر سيف عيد العتيبيمبارك محمد ناصر البقمي

سعيد سعد سعيد القحطانيعبدالفتاح أحمد عبده الحيدري

سعد عبيد محمد آل حامدمحمد علي محمد العبداللطيف

ماهأمأ   وي ءجاحميدي سليمان  عمر
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اعالم-اذاعة وتلفزيوناعالم-عالقات عامه

علم اجتماععلم اجتماع

خدمة اجتماعيةعلم اجتماع

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

خدمة اجتماعيةخدمة اجتماعية

تاريخ حديثاألدب والنقد

النحو واللغهتاريخ حديث

النحو واللغهالنحو واللغه
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محمد عبد الرحمن ناصر الحمدسالم فضل عاشور باجري

عبد الكريم قعيد مقعد العتيبيفهد عبد الله محمد الخلف

جابر نصرين عريفج السهليمرتضى   يوسف

محمد سعيد محمد المالكيتركي عبداللطيف محمد الطلحه

عبدالرحمن سفر فهد بن مقبلعبدالرحمن عامر سعد الشهري

عمرو عادل ياسين بسيونيسعد محمد فواز ال داوود

عادل سعيد هديرس الوقيتان العازميسلطان سالم ساري المقاطي العتيبي

سلمان بدر مبارك نادر الدوسريسلطان محمد ناصر الجيزاني الشريف
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األدب والنقدالنحو واللغه

النحو واللغةالنحو واللغة

التاريخ القديمالنحو واللغة

االعالماالعالم

االعالماالعالم

االعالماالعالم

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية
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محمد افيق   محمد اخيرارشاد احمد  عبدالحي

محمد احمد عيد الشمريعبدالعزيز شليويح مطر العتيبي

سلطان احمد محمد الجديعيموسى   غي

محمد حسن حماد القرينياسامه متعب منور المطيري

ناصر عبدالرحيم ناصر الزهرانيخالد محمد عبدالعزيز العمري

متعب عبدالله حمود السبيعيفيصل مجحود عيظه الزهراني

عبداالله محمد يحي العبدلييوسف سمر ضيف  الله الحربي

عمر سعود شافي الغيثي الشمريعبدالله سعيد حسين ال فردان القحطاني
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لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية
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رائد فهيد سعدون العضيله المطيريعبدالله علي أحمد الحسيكي الحارثي

عبدالله سلطان عبدالله المهناءعبدالعزيز ناصر علي القحطاني

عبدالرحمن مشعل منير العتيبياحمد عبدالرحمن عثمان الجلعود

يوسف ابيدا  محمديزيد صالح علي العمري

عبدالله جزاء خلف ال ظفرعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن السويد

تركي عبدالله جريفان العجميسعد حاشم سنيد الشمري

بندر عبدالله محمد بن طالبفهد عبدالله محمد الصعب

زيد محمد زيد الشثريعبدالله شامان غثيث الشمري
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تاريختاريخ
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تاريختاريخ
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تاريختاريخ
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اللغة االنجليزيةتاريخ
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سعود فضل الله ابراهيم ولد علي العنزيعبدالعزيز سيد قاسم الحربي

محمد نياف موسم النفيعي العتيبيراشد ثنيان راشد آل ثنيان الدوسري

محمد علي احمد الشهريمحمد صالح فهيد العمري الحربي

محمد عبدالعزيز محمد بن زاملعبدالله حسن يحي جعفري

فيصل حسن احمد الزهرانيفهد عبدالعزيز محمد الدخيل

عبدالله صالح احمد االحمدعلي راشد علي العليوه

زاهر عامر دمنان عسيريصالح عبدالعزيز صالح الشنيفي

سليمان عبدالكريم سليمان الجريد سلطان جلوي سعود عبد العزيز آل سعود
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اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية

اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية
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علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106599434106049

434106952435101549

435106677436101500

436102645436103060

436103697436104507

436104793436105178

436106483437103114

434107172435104915
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منذر علي عبده سهليعبدالعزيز يوسف عبدالرحمن الدباس

صالح محمد صالح الزميععلي مشهور علي الزميع

عبدالله سعيد جمعان الشهرانييزيد محمد علي الشهري

راشد عبدالله عبدالعزيز الخرجيعبدالرحمن يحي عذاب سحاري

زياد ظافر أحمد االحمريزياد عبدالعزيز سعد السيف

حمد سلطان حمد العتيقمشعل حمدي علي العتيبي

عبدالرحمن فهد عبدالله بن مشعانعلي محمد علي حمدي

عبدالعزيز سعد محمد الدوسرينواف عبدالله راجح ال راجح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435160248436100193

436103076436104638

436105379436106844

436107977436160352

437101684437102771

437102835437103058

437103285437103365

437103771437105068
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ماجد اديب عقيل القويعيناصر عبدالله محمد القحطاني

محمد عبدالله محمد القعودناصر بدر كاسب البدران

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز البجاديسلمان عبدالرحمن سعد العمري

عبدالرحمن خليل ابراهيم الصقرمحمد سعد فهد المطيري

زيد راشد زيد بن ذوادمشعل الحميدي دغيمان الحربي

نواف شبيب عايش العتيبيفيصل سلمان فهد القريني

عبدالله سعود شميالن الرشيديمعاذ أحمد صالح الصقعوب

تركي عبدالله محمد الحربيعبدالله سعود عبدالعزيز بن مقيطيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105289435106953

436102352436104206

436104397436104802

436106276436107322

437100183437100935

437101095437101434

437101586437101789

437102697437102988
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8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز شداد محياء المطيريسلمان محمد سعيد االحمري

فارس احمد ناصر مطريمؤيد حسن محمد بن شيحان

عبدالله عيسى عبدالله آل دريهمزامل جرمان مهدي القحطاني

عبدالله مرضي محمد بن برغشزياد بدر عبدالرحمن الفواز

محمد مشعل ناصر العتيبيباسم أحمد محمد سعد

حسن طالل فالح الفريديفؤاد مغرم خلوفة الشهري

محمد سعد شائع القحطانيعبدالله عبدالرحمن حمد الدباس

مطلق جابر عواض العتيبيدخيل رجاءالله راجي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103306437103555

437103957437104239

437106292437160005

437160036437190642

436108235438105111

438106591439105472

439105652439105666

439105752439105758
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد خالد عبدالله الحشاشسامي صقر حضيض السلمي

فرحان ابراهيم عيد محمدأديب حسن محمد كاظم

محمد محارب عبدالرحمن المحاربعبدالمحسن خالد فهد الشمري

عبدالعزيز خالد نغيمش السفيانيمشعل عبدالرحمن عبدالكريم المنيع

عبدالعزيز معيض عايض القحطانيخالد حسين صالح الهروبي

عبدالعزيز سعود خلف العنزيعبدالله عبدالعزيز ابراهيم العجالن

مشاري عبدالله حمد السليميمشعل مزيد صالح النويصر

فهد راشد عبدالرحمن الدوسريحمد ناصر حمد العمران

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية

علم المعلوماتنظم المعلومات الجغرافية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105759439105818

439106032432107174

436100880436101806

436102632436103937

436104479436160138

436190307437100499

437100822437100965

437104464437106504
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي عبدالرحمن عبدالله داوودعبدالمجيد ناصر مطلق العتيبي

تركي ناصر ميشع الفرهودي الشيبانيثامر عبدالوهاب محمد اباالخيل

فيصل عبدالله تركي الحجنه العتيبيعبد الله ماجد عبد الله الدهيش

خالد طالل مقعد الدلبحي العتيبيغالب حسين غالب المعجل

خالد عبدالله خلف الشمرانيعبدالعزيز سعد عائض القحطاني

متعب خالد دغيم الشمريعدنان عبدالله محمد الشهري

خالد عبدالعزيز عبدالله الدائلزياد محمد عبدالله الفالح

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الهديبماجد فهيد عقيل المطيرى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437106687437106884

437190111435101105

435102809435104577

435106683435106774

435160275436102205

436103048436103893

436104573436104840

436105388436105594
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ماجد علي حمدان الغامديعبدالمحسن عبدالرحمن احمد باكرمان

عبدالله هادي علي نهاريعبدالرحمن حمد مرزوق المطيري

فهد عبدالعزيز سعد الرصيصتركي محمد صالح المزيني

فراس عبدالله صقير العرينييزيد عبدالله زياد العتيبي

عبدالمجيد عبدالرحمن سعد الشهريفواز فيصل مطر الجهني

عبدالكريم عبدالله عبدالرحمن الفوزانسعود سلمان عبد الهادي العتيبي

عبدالله سالم غالب الرشيديفيصل محمد عبدالله السهلي

نايف محمد نايف العتيبيفيصل نافل مدوخ الشلوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105901436106247

436108047436160378

437100721437101251

437101304437102106

437102235437102284

437102586437103124

437103181437103558

437104022437104069
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل فهد مرشد اليحياعبدالرحمن بدر مبارك العنادي

خالد عبدالعزيز محسن الزهرانيريان عمر سعد المطوع

خالد زاهر محمد االسمرىمحمد ياسين محمد الشهري

ماجد ابراهيم عبدالله السبيعيياسر عبدالرحمن عبدالله السليمان

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اليوسفاحمد بادي عمر العتيبي

عبدالعزيز بندر فايز الريسنواف محمد مخلد الحربي

عبدالله راشد عبدالله محمدابراهيم محمد عبدالرحمن الجريوى

بسام عبدالله عبدالعزيز كيشانعبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز الطويل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

جغرافياعلم المعلومات

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104104437104410

437104466437104521

437104873437104891

437105116437105270

437106270437160134

437160270437160388

437910213434101143

435103261435106484
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان فهد عبدالله العجالنمجدالله محمد  الجهماني

خالد محمد سالم ابو جماحفيصل محمد منصور بن هويمل

مذكر فراج ضويحي السبيعيسعد خالد سعد المسعري

علي محسن احمد ناصريشمروخ عبدالله شمروخ الدغيلبي العتيبي

عبدالله صلفيق خلف الثابتي الشمريمشاري سعود دخيل الله العتيبي

محمد سلطان محمد الحمدانعبدالعزيز فهيد خالد الخنفري القحطاني

عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن المعيوفنصر علي هاشم بن هاشم

مسفر خالد محمد الشهريسالم صالح هليل العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108431435190095

436101682436104068

436105849436105990

435100014435101990

435102579435104635

435106129436100601

436102567436102948

436107047436160186
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عيد مفرح شباب البقميتركي فالح سعد السبيعى

عبدالرحمن عادي براهيم العتيبيعبدالله سليمان رجاء العنزي

عبدالله محمد عايض الهاجريمنصور حمود محمد الشميمري

سميح عبدالله علي آل سميحراشد عبدالله راشد العمار

راكان فواز ناصر ابونياننواف سعد محمد المطيري

يوسف سعد يوسف الرشيدمحمد جمعي ابراهيم الجمعي

شارع عبدالجليل شارع الدغيلبي العتيبيسلطان محمد حمد الركبان

عمر محمد عبدالله السيفعبداإلله خالد عبدالعزيز مازي
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مشعل أحمد عبدالله العبدليعبدالله محمد عبدالله الحمالي

سامي سعود زيد ابوقيان الدعجانيخالد وليد عبد الرحمن بن عبد الواحد

عبدالرحمن سعيد عبدالله البشيري الزهرانيمحمد مقبل سليمان الفهر القحطاني

محمد علي عبدالفراج الفقيرعبداالله عبدالله علي الريس

سلطان علي خداش القحطانينادر حمود هذال الضميني البقمي

يوسف علي هادي محمدنواف سعد سلمان الكنهل

خالد حمود سالم ال شافي الهاجريعبدالرحمن عمر عبدالعزيز المرشدي

عبد العزيز بدر محمد القرنيعبدالرحمن محمد عبدالله حكمي
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434106140434106738

434106884434107123

434107708434160177

434190180435100399

435101671435101868
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صالح سعد صالح السويعد الشمريمشاري عبدالله محمد المقبل

راشد عبدالله راشد بن دوخيريان ابراهيم عمار العمار

مشعل سعود عبدالرحمن المقبلخالد سلطان سعد الحميدي

محمد عبدالله شايع الشلقانثامر نايف رشدان الهجله المطيري

خالد منيف نايف مالفخخالد بكر سعد ابوبكر

عبدالعزيز سعد عواد الضفيريمحمد عبدالعزيز محمد النشمي العتيبي

سعد سعود سعد العقيليعبدالرحمن فهد محمد المسبحي

محمد نايف غازي النفيعي العتيبيفراج منصور حواس الوبيري الشمري
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خالد رديني محمد خبرانيحسن عبدالرحمن حسن العكاس

سلمان سند سماح الطبيخيعبدالعزيز احمد عبدالعزيز ابوحيمد

عبدالعزيز سعد عبدالله العيسىصالح عبدالله صالح بن سليم

معاذ فهد سعد الكنعانرياض ناصر عبدالله بن شيحان

سفر مبارك علي سحنونتركي رافع فرحان العنزي

محمد مبارك محمد الدوسريسعد عبدالكريم محمد البريثن

تركي عبدالملك سليمان عبدالواحدماجد محمد راشد الخميس

عبدالعزيز عبدالمحسن علي بن ريسسلطان درهوم دعيفيس البقمي
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مازن محمد احمد الزهرانينواف راشد عبدالعزيز المزيعل

عبدالله محمد عبدالله الحارثيمحمد سعد محمد العويفي

خالد عبدالله عبدالله اللحيدانطارق حسان حسن الطلحي

الوليد خالد سعد الحقبانيعبدالرحمن عادل محمد الجنوبي

سلطان محماس قبالن القحطانيسعود أحمد فهد بن مغيصيب

محمد فيصل محمد الغريبعمر عبدالرحمن عبدالكريم الدريويش

سعد وليد سعد الصفيانعبدالعزيز حسين نزال العنزي

عبدالمجيد خالد عبدالعزيز البخيتالمنذر عبداللطيف سعيد الغامدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101914436101950
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فراس أيمن علي العواميحازم هميجان وسيمر المطيري

نواف سليمان عبدالرحمن الوهيبيفهد علي عبدالله الشهراني

سعد فهد سعد بن سريعتركي عبدالله نزال العنزي

محمد راشد عبدالله المريمشاري سعود االسود العنزي

ابراهيم محمد ابراهيم الهزانيعبدالرحمن ناصر عبدالعزيز الجبر

سعد محمد سعد ال ماجدعبدالرحمن مساعد راشد العتيبي

تركي فالح سعد العجميبسام عبدالرحمن زيد السويداء

راكان فائز احمد المالكيخالد محمد سالم القحطاني
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436103171436103190

436103203436103372

436103418436103448
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436103573436103626
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فيصل عبداللطيف عبدالله العبدالوهابيوسف بدر سعود البدر

عيد خالد عبدالله المطيريعبدالكريم محمد عبدالمحسن العاصم

محمد عبدالكريم سعيد الجهنيفهد سعود ذيب العتيبي

غانم عبدالله غانم المجحدعبدالله سعد محمد العجمي

طالل محمد عائض القحطانيسعود عبدالعزيز على الهويشل

سلمان منصور ابراهيم الحميدانمحمد عبدالعزيز محمد العويبيل

فيصل ناصر نايف بن لبدهيوسف دغيس فاتق العتيبي

مشعل مساعد سعد بن عكيلسالم غازي مذخر البقمي
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436103809436103889

436103953436104061

436104184436104201

436104310436104468
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زياد نايف نور المطيرينواف فهد صالح التويجرى

محمد عران مطلق العتيبيمشاري محمد سليمان المهناء

ابراهيم محمد ابراهيم العتيبيمعجب زيد نجاء الحارثي

نواف محمد فهيد العقلسلطان عايض علي شطف

عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن التميميفهد هادي سالم الفيفي

محمد عبدالعزيز محمد الحميضيسعيد يحيى شتوي القحطاني

محمد نايف جزاء العتيبيعمر لؤي محمد زكي رضوان

عبدالله علي محمد الدريبيناصر شعيل شعيل القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105183436105189

436105294436105347

436105403436105428
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عبدالله محمد عضوان األحمريعماد عبدالله محمد أبوزيد

سلطان حجرف دغيمان المطيريعمر سعد علي األحمري

خالد عايض عبدالله االحمريراكان خالد محمد القحطاني

فارس ثامر نفاع الجابريخالد عدال شافي السبيعي

فهد عبدالعزيز فهد الرويشدعبدالعزيز اياد عبدالله الضويلع

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن النخيشعبدالله حمد عبدالعزيز الدايل

عبدالعزيز صالح عبدالله القيعانسعيد محمد سعيد العمري
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436107273436107652

436107867436107973

436108158436108192
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فراس سعد محسن الحربيابراهيم سعد ابراهيم الحيدر

يزيد مسلط محمد ناحل الحربيعبدالرحمن إسحاق عبدالرحمن آل الشيخ

وليد عليوي نمر العصيمييزيد عبدالرحمن حمد الخريجي

محمد احمد عيضه الزهرانينايف سيف حسين آل جحيش

تركي خالد عبدالعزيز العريفيحمود محمد سحمي الهاجري

خالد مشبب ناجي آل مطلقعبدالله ناصر عبدالله الشيبان

فيصل صنيتان صقر العتيبيمهند عبدالرحمن سويد السويد

محمد صالح محمد الشويرخبدر فهد محمد الحقباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160078436160189

436160310436160341

437100103437100182

437100197437100428

437100462437100623

437100757437100838

437100942437100982

437101229437101318
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل مساعد فهد المساعدحسين علي محمد القحطاني

فهد طارق محمد ال صالحعبدالعزيز خالد عبدالله العتيبي

طارق طايع صالح الحربيماجد مسعود شجعان العتيبي

نواف حمد سليمان الصيخانزيد علي عبدالعزيز بن محيسن

علي مهدي علي ابوفطيممشعل عبدالله ابراهيم السحيم

عبدالله عبدالرحمن محمد الحوشانمشاري محمد صالح الحربى

محمد خالد احمد الصالحفهد عبدالرحمن منصور الجريس

خالد زارع فايز الشهريمحمد خالد محمد العجمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437101362437101461

437101579437101697

437101767437102180

437102418437102601

437102867437103106

437103356437103939

437103964437104337

437104664437105551
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالمجيد عبدالله عايد العنزي ممدوح بندر عبدالله آل سعود

مشاري صالح محمد النفيسهخالد عبدالله عبدالمحسن المسند

صالح الحميدي ابراهيم الشمريعبدالمجيد ابراهيم عبدالله الدوسري

صالح منصور سليمان الزيدانبندر عبد الله عبدالرحمن آل فواز

محمد يوسف عائد العتيبيمحمد صالح علي العمري

زياد عبدالعزيز عبدالله الزاملمبارك مفلح شارع القحطاني

عبد الرحمن علي عبد الله ابوعريفبدر عبدالحميد عبدالرحمن العمار

موسى رمضان موسى الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اعالم (عام)اعالم (عام)

اعالم (عام)اعالم (عام)

علم المعلوماتاعالم (عام)

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

437106483437106683

437160058437160330

437160455435107675

435107794437105441

437106318438105340

438105350438105600

438105653438105900

438105993
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد فهد فهيد الحربيعمر محمد مناور الميموني المطيري

محمد سليمان محمد الباتليبدر حمود حسين السبيعي

اسامه سالم احمد صبيانيفهد سامي محمد بن حمود

ابراهيم محمد ابراهيم القصيرشنان صقر شنان الدوسري

نايف ماجد فهد القريشيعمر عبدالرحمن عبدالله داوود

سعود محمد حاكم الجبعاءفهد صالح فهد العجالن

سلطان عبدالله مطلق ال عليان القحطانيعبدالله ابراهيم عبدالله بن ربيع

محمد منصور احمد المزروعابراهيم احمد دخيل السويدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

اللغة االنجليزيةلغة عربية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتالخدمة االجتماعية

علم المعلوماتعلم المعلومات

علم المعلوماتعلم المعلومات

جغرافياعلم المعلومات

اعالم (عام)جغرافيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103232436102281

436102401432101876

436100543436104436

437102600436105456

436107048437101142

437102341437104462

437160441434107339

435104415434103674
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2

خالد عبدالعزيز مشرف آل جمعة العمرياالسم :

اعالم (عام)التخصص :

435100846رقم الطالب :

 274



 

 

 

 

 

 

 العلومكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

 275



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد عبدالرحمن محمد الدخيلسالم مناع عويد العنزي

خالد عصام منصور مباركعبدالله خالد عبدالله العرفج

احمد عبدالرحمن عبدالله بن ثاريمحمد زكي علي باغفار

زياد عبدالله حمد الزغيبيفهد حسين علي الشريف

عبداالله ناصر عبدالرحمن ابودجينعبدالله محمد علي العليوى

حمد ناصر عيد االحمدياسامة ابراهيم سعد ال سويلم

عبدالرحمن محمد صالح  عبدالخالقراشد حسن حسين موسى

خلف ماجد خلف المطيريعبدالرحمن رضوان  ادريس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431106272434104970

435100269435103255

435107525436103832

436104330436105714

432100630432101941

434103383435107257

435107545435108366

435108441436100088
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله تركي عبدالله العليفهد حمد صالح الفليح

فهد خالد محمد الجويعدراكان عبدالرحمن عبدالله السيف

سلطان تركي حشر الهيضلفارس عبدالرحمن صالح العجروش

عبدالله عبدالعزيز عبدالله المسعدعبدالعزيز ابراهيم عبدالله المبارك

عبدالعزيز مفلح عويشز الحربيعبدالله ضيف  الله علي العمري

مبارك حمود عايض القحطانيخالد محمد محمد منقري

احمد فرحان مسفر المقرحيمحمد سعود سعيد الكلثم

ريان علي محمد القحطانيفهد فهاد سرحان القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100326436100737

436100795436101455

436101594436101827

436101916436102400

436102909436103293

436103759436103824

436103945436104602

436105029436105510
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سعد سليمان بن سليمانسلمان فهد يوسف الصهيل

عبدالعزيز مهنا محمد المهنافهد شباب هادي السلمي

محمد عبدالوهاب عبدالرزاق المسعودعبدالعزيز محمد سليمان العنقري

فيصل علي مسفر المالكيمبارك سلطان مبارك القحطاني

عبدالمجيد صالح أحمد بن جبيرمحمد عبدالله محمد الجارالله

ابراهيم محمد عبدالمحسن المحيسنمحمد عائد شباب البقمي

سلمان ناصر راشد العميرهعبدالرحمن محمد حمود القحطاني

مشعل مسعود طلع المطيريمحمد عبدالعزيز محمد عبيه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيولوجياكيمياء

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105848434101675

434190054435101002

436100294436101201

436101206436101539

436102157436102164

436102253436103752

436104043436105642

436107257436160053
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رائد صالح سعيد العتيبيسلطان محمد عبدالرحمن الحربي

عبدالملك صالح محمد الثنيانسامي ثايب عطاالله المطيري

أحمد عبدالله يحيى أحمد الجبوبياحمد عبده محمد جارالله خضير

بدر محمد سعيد بن دليلسهل جمال سهل وحدين

عبدالوهاب مبارك حسن العبدليخالد مسفر علي الوادعي

غزاي بشير ساكت الشمرينواف عبدالرحمن علي العمري

محمد ابراهيم محمد الهويشزيد عبدالرحمن زيد الشثري

عبدالعزيز فهد عبدالله البكيريعبد الله عبد الرحمن إبراهيم الخضيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيولوجياجيولوجيا

جيوفيزياءجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رياضياتجيوفيزياء

رياضياترياضيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160149436160157

436160171435106022

435107236435107647

435108312436100385

436101318436103738

436105828436107033

436160136432100680

434101272436100682
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل أحمد صالح سلمهفيصل علي عازم الفهيدي

عائض علي عائض الشحفي الحارثياحمد خالد سعد الحميدي البقمي

خالد سعد سعود بن جليغممحمد فهد سليمان الطرير

عبدالرحمن محمد عبيدالله الغامديعبدالرحمن سعدي سعيد عقبي

بندر سعيد حسن القحطانيبدر عبدالله حمد العيد

نواف ابراهيم سعد ال محيسنعبدالعزيز سليمان احمد الحمين

نايف مرزوق مبيريك الحربيعبدالله ابراهيم عبدالمحسن الزامل

محمد منصور محمد المحياناصر عبدالله ناصر السريع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101217434103052

434103735435100276

435102270435104708

435107573436100086

436100577436101302

436101341436102511

436102648436103093

436105460436105826
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد ناصر محمد العقيليعلي سعيد علي آل شرف

مشعل زبار مدوخ الرياحي البقميسالم سعد حسن الجباري

بسام ناصر حامد الفائزفهد مطلق مقبل الرويس العتيبي

سعود عبدالعزيز حسين الخالديعبدالله احمد علي الغامدي

زياد سعد عبدالعزيز اليعيشعبدالله ابراهيم عبدالله الطعيس

نايف عبدالرحمن قعود العنزياحمد عمر عبدالله العبيد

سند عبدالله ابراهيم السليمانسعود فهد محمد الحميداني

ناصر محمد ناصر بن صفيانحاتم سعيد سعود المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

علم الحيواناحصاء

علم الحيوانعلم الحيوان

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431102139433104857

434100408434106803

435104016435105383

436100113436102415

436106053434102788

436100188436106963

431101392433105385

433114064436101762
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد محمد احمد شويكانمحمد سعد عبدالعزيز المقرن

نايف عبدالعزيز سعد العريفيمفلح مبارك ناصر الشهراني

سعد مبارك عبد الله صقرعارف محمد سيف الشميري

عبدالمانع حمد مانع القحطانيحكيم علي حسين مساعد

نياف بادي سالم المطيريعصام محمد محمد الشعيبي

عبد الباسط محمد مهدي العدينيوسيم شرف شمسان سعيد

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الهويملتوفيق محمد شارع العتيبي

حامد ردن عبدالله العصيميمحمد حسن شوعي جوهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

احياء دقيقةفيزياء

كيمياءكيمياء

نباتنبات

علم الحيوانجيولوجيا المياه

الصخور الرسوبية والطبقاتعلم الحيوان

كيمياء فيزيائيهكيمياء فيزيائيه

العلوم في الفيزياءالعلوم في علم البوليمرات

العلوم في الفيزياءالعلوم في الفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103335436106635

435107132436107526

434107349434108353

436107818436107268

436107444431105540

435107922435108685

433107097435107830

436107180437105801
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رامي نايف صالح الميموني المطيريعبدالعزيز نبيل عبدالعزيز عويضه

سلطان عبدالله عبدالرحمن الحبي العامرياحمد ابراهيم عبدالقادر الحفظي

عبدالله فهد عبدالله القباعنواف ناصر راشد الحنو

عبدالرحمن ناصر مفتاح الغامديمشاري صالح عبدالله العتيبي

حسان عبدالهادي مهدي الحربيعبدالمحسن عبدالرحمن ابراهيم العسيمي

حسن أحمد مرعى االسمريعبدالله محمد عبدالله بن دهيش

يوسف عبدالرحمن محمد مجرشيمشعل خالد عبدالرحمن المشخص

عبدالمجيد مفضي احمد العقيديتركي عواض عايض البقمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434102938435100321

435106189435106358

436100422436100591

436101177436101626

436103450436103469

436104352436104587

436104742436160086

436160161436160241

 283



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

فيصل يوسف عبد الرحمن بن راجححسام الدين حسن محمد عبه جي

مالك علي محمد التميميمحمد فالح منير الشدادي الحارثي

محمد عبدالله حمدى الجهنيعمر صالح عبدالله العطر

محمد علي صالح الدهيمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الرياضيات االكتوارية والماليةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436160388434103278

434104343436104769

436105671436107024

436108012
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد مبارك فائز النشاوي االكلبيابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الربيع

عبدالرحمن عبدالعزيز احمد الحيانسعد عبدالرحمن زيد الشثري

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الضويلعمحمد صالح محمد الودعاني الدوسري

يزيد محمد مطلق بن طوالهنايف زايد بقيران السبيعي

عبدربه محمد مجهل المطيريهيثم عالي علي المحمدي الحربي

سعد عبدالله سعد الدوسريعبدالعزيز عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال

احمد عبدالرزاق محمد القرشي المالكيتركي محمد غائب الحارثي

عبدالرحمن خالد سالم الصيعريسعود عبدالرحمن ابراهيم الجويسر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

كيمياء حيويهكيمياء حيويه

نباتنبات

نباتنبات

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433102810433107113

434100901434101865

435101059436100668

436101917436108186

435105344435170219

436105972436170024

432104840435101727

436100691436101879
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلمان مطلق حجرف العجميمحمد كتاب حسين الشمري

عبدالرحمن محمدامين عبيدالله التركستانيعبداالله محمد علي القحطاني

مشاري عبدالهادي عوده السبيعي العنزيعبدالله محمد عبدالله الدخيل الله

سالم حبيب حميان العتيبيمحمد عبدالرحمن محمد العمري

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السلمانمؤيد عبدالله محمد الوهيبي

فارس جاسر عبدالله الشهريعمر علي بركه العلوي الحربي

راكان مشعل علي ال مقيبلعلي محمد علي آل مرعي الشهري

طالل بندر ابراهيم العمرانعيفان هادي مسرب االسلمي الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

كيمياءكيمياء

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101986436102086

436102714436103593

436104797436107750

436170091437100869

437104833437105198

433104516434104011

434104772435100036

435101563435101597
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وليد سالم مقعد القحطانيعبدالله احمد جابر احمد الشامي

سعيد عوظه سعيد الشهرانيعبدالعزيز راشد عبدالعزيز آل معدي

عبدالسالم مداوي مسفر الزهرانيمصطفى احمد صالح الزهراني

عبدالله احمد عبدالله الدريويشمحمد ناصر محمد العصفور

نواف صويلح عبيسان العتيبييوسف ربيع بخيت جعفري العنزي

عبدالرحمن فريد عبدالله صالحمشعل عبدالله مبارك الحارثي

صالح عمر صالح الدوسريابراهيم محمد عبدالعزيز العيد

احمد عبدالله محمد الحارثيمحمد خضران عوض الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435108253436104044

436104204436106006

436106804436108146

436160081437170169

433105868434102979

434105637434108080

435101797435103295

435103505435103565
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي محمد أحمد هزازيحمد صالح حمد الداود

محمد انيس فارع محمد الدبعيعبدالله عقالن احمد الصهيبي

احمد عادل احمد بازرقانايمن خالد حسين الوادي

فهد عبدالله فهد البدراني الحربيأحمد حسن حسن النجار

نواف محمد علي الياميسعود علي خالد السميري العتيبي

عمر عبدالعزيز عبدالرحمن الحريشينادر سعد مبارك القحطاني

فرج باسل فرج سعدنايف ناصر عبدالله الشهراني

نايف محماس غازي البقميمحمد سعد فهد البوعبيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

جيوفيزياءجيوفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103674435105624

435107281435107648

435107800435108275

435108352435170102

435170110435170271

436103488436104552

436107067436107413

436107554436107855
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل علي محمد العنزيمتعب عياد عايض الحربي

سالم يسلم سالم الشماسيصالح محمد صالح البشري

تركي عبدالعزيز محمد العثمانعبدالله علي فاتن الشيباني

عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسنسلطان غالب رجاءالله العوني المطيري

عبدالحكيم علي محمد النفيسهخالد يحيى علي حمدي

عبدالرحمن بسام فاروق شاهينعبدالعزيز هليل حبيب العزيزي المطيري

الوليد عبدالله عبدالعزيز ال نزهانفواز عبداالله فهد المطرف

معاذ عبدالله محمد الشهريسعد خالد سعد الرزوق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيوفيزياءجيوفيزياء

رياضياترياضيات

بحوث العملياترياضيات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160060436170257

434102920434108154

436101026430106362

433104352434100404

434103339435106615

435107071435190264

436100048436101016

436102754436103084
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان محمد عبدالرحمن الهويرينيمبارك فهد مبارك ال سليمان

عبدالله عادل عبدالله الشدوخيعبدالملك رشيد عبدالرحمن الرشيد

عبدالله خالد راشد الخثرانفيصل عبدالله سليمان الحديثي

ناصر محسن مسند السبيعيسعود سلطان يوسف العنيزي

ريان وليد عبدالعزيز الحميديمشاري عوض محمد المالكي

شبيب فالح مناحي المسردي القحطانيمحمد عبدالرحمن محمد المزيعل

يزيد على خليفه الوهابيعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الهريش

فيصل فهد مشلح الدعجانيعبدالله ابراهيم صنت الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

بحوث العملياتبحوث العمليات

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

احصاءاحصاء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103457436106217

436160145436190523

437100365437101354

437102139437102549

437104106437104489

433107982434107542

435100296435102102

435170050436100479
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الشثرينايف محمد عبدالله التركي

عبدالله محمد عبدالله المقحمراكان محمد عوض المطيري

سعود زاكي مزيد السمي البقميعبدالله محمد عبدالله القرني

عبدالعزيز عبدالقادر احمد السليمانناصر فتن عايض العتيبي

يزيد مشاري عبدالغني الغمالسعبدالرحمن احمد مبارك الحمود

خالد عبدالله غرم الله الزهرانيخالد مشبب عبدالرحمن االحمري

سعد عسكر محمد القحطانييزيد مساعد محيميد المطيري

سعود مشعل حسين الغامديعمر غالب عمير العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

احصاءاحصاء

علم الحيواناحصاء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

فيزياءفيزياء

احياء دقيقةفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100732437101748

437103329436103696

432104127434102158

434104239435102606

435102811435104716

435170198436100068

436102018436104105

436107709434107644
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8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مصعب عبدالله حماد ال حمادحمود علي محمد البكري

خالد علي احمد عسيريعبد الله محمد  حسين

محمد عبدالله ناصر المعشوقمحمد فريح عيضة الحارثي

عبدالهادي حسين علي العجميعبداإلله فهد عيسى العبيدي

سلطان سعيد شتيان الجهنيعبدالعزيز ناصر محمد بن صبيح

سلمان صالح سلمان العتيبيعامر مهدي مبارك العجمي

خالد نايف عبدالله المالكياحمد صالح احمد سماره

فايز محمد يعن الله العمارييعقوب سرور بشير العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105786438105344

438106703439105623

439105627439105632

439105634439105655

439105656439105699

439105794439105807

439105808439105823

439105826439105827
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر فهد عمر القحطانيعطا الله الفي مسند العنزي

ياسر سعيد عبدالله الشهريعبدالله عبدالعزيز سعيد الدوسري

عبدالله محمد فراج الفراجفيصل ناصر عبد الله الدريبي

نايف عايض محمد العتيبيفايز داخل معلف اللهيبي

عبدالله صالح محمد الصقعبيمعن عقيل ابراهيم القين

علي عمر محمد الحارثيموسى عبدالرحمن علي الحسينان

سلطان محمد أحمد حداديضيف الله محمد قائد الثميلي

بدر محمد حمود ثامرحبيب عبد الغني أوييبغي اوييسجي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

العلوم البيئيةالعلوم البيئية

جيوفيزياءالعلوم البيئية

علم الحيوانجيوفيزياء

كيمياءعلم الحيوان

كيمياءكيمياء

كيمياء عضويهكيمياء حيويه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105922439105963

439106020439106285

439106320439106335

439106608434107420

436106613437105815

438105519436107458

436107980437107070

437106814435107382
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد عثمان عوض الشهرانيليونارد فيتري  ويجايا

علي عبدالهادي عبدالله العامرعبدالله مناحي مفلح القحطاني

تركي معيوض عواض الربيعيمروان أحمد خليل نشبت

وليد خالد محمد الورهيحمود عبد الغني أحمد قاسم

عبدالله محمد سعد الشهريمحمد طه يسن حسن

مبروك صالح علي صالحعبدالله محمد عبدالله السالم

محمد علي حسن حسانيوسف ظافر علي الشهراني

عبدالعزيز موسى محمد المشنوي الفيفيزياد ميلم سعيد الجذع العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

بيولوجيا الخلية والوراثة واألنسجةنبات

بيولوجيا الخلية والوراثة واألنسجةبيولوجيا الخلية والوراثة واألنسجة

احياء دقيقةفيزياء

العلوم في التنوع االحيائياحياء دقيقة

كيمياء فيزيائيهعلم الحيوان

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434107235435108518

435108563435107138

438105473438105650

433108317436107715

437107164435107623

435107985434107496

432106694433108403

435102275435103087
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن تركي عبدالرحمن السريعخالد غالب عبدالله القرني

سعد منصور سعد المرحوممنصور عبدالرحمن منصور الهويمل

طالل طامي سعيد البيشيعبدالعزيز جزاع مطر العنزي

عبدالمجيد سعيد سعود البقميعبدالله ابراهيم عبدالله النويصر

عبدالله سليمان علي الدخيلأنس عبدالمحسن عثمان أباحسين

بدر خالد عبدالعزيز الشويعرعمار فيصل عبدالله الفالح

اياد عبدالعزيز عبدالرحمن اللحيدانعبدالله منصور عبدالله الشويقي

احمد عبدالعزيز محمد خميسعبدالرحمن هشام محمد السمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100531436100911

436101067436101567

436103339436103649

436103990436107212

434100686434105219

434106206434160186

435106004436100797

436102445437105352
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناجي عبدالله احمد ريكانعبدالله سليمان ظاهر الصومالي

مناحي محمد عبدالله القحطانىعبدالقادر فهد سالم باجابر

فيصل مبارك شايع الشلقانمحمد نفل مطلق الحارثي

رائد حمود شباب العصيميمتعب صنيتان جزاع الشمري

عبدالعزيز محمد عوض القرنيمحمد علي محمد القحطاني

سلطان سلطان صالح العوضحسام عبدالرحمن ناصر السند

الفي خلف الفي العتيبيعمر عيد الفي العتيبي

علي الحميدي علي المطيريوائل سلمان نهار الصقري العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيولوجياكيمياء حيويه

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيولوجياجيولوجيا

جيوفيزياءجيوفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106519435108257

436104307436160307

437100201437101007

437101313437101857

437102179437103313

437103417437104012

437105107437106896

434103137436102382
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشاري خاطر ابراهيم الزهرانيعبدالمحسن عبداالله سليمان الجابر

ابراهيم عبدالرحمن عبدالعزيز الحسينعبدالرحمن سليمان مفرح الفيفي

محمد ابراهيم محمد اليمينيتميم مسعد بركه المطيري

يزيد سعد محمد البدرانيزيد محمد زيد الخثالن

نواف محمد حمدان الشمريمحمود احمد محمد سالم عبدالرحمن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جيوفيزياءجيوفيزياء

بحوث العملياتجيوفيزياء

الرياضيات االكتوارية والماليةبحوث العمليات

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

الرياضيات االكتوارية والماليةالرياضيات االكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437101002437101223

437103953435102875

436100570436100991

436103218436105129

436107649437103090
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بندر خالد ابراهيم الغامديعبدالله حمود عبدالله العمري

أحمد جاسم عثمان الدريهمنايف عبدالعزيز علي الربيعان

عبدالحكيم خالد عبدالرحمن الهمشخالد عبدالله سلطان السحيباني

فهد سعود سعد العريفيعادل علي عبدالله القحطاني

أحمد حمد عبدالله الماجدخالد تركي سالم القحطاني

إلياس عبدالله ضيف الله العواجيمحمد فهد عبدالله القضيبي

عبدالرحمن مغامس عبدالعزيز المغامسإبراهيم صالح عبدالله الدويش
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حمد محمد حمد مدعجعبدالعزيز احمد عبدالمحسن الوهيب

سعد محمد حامد الناصرمحمد عبدالله محمد القريشي

عبدالعزيز محمد علي زبينيسلمان عبدالعزيز ابراهيم العسكر

عبدالحكيم عبدالرحمن عبدالله آل عثمانمحمد عبدالعزيز محمد التميمي

سلمان هائل منصور االيداءعلي سفر حنش العمري

منصور عبدالله سليمان العمروعبدالله فهد مسحل الحنتوشي

جلوي سعود محمد العتيبيمساعد النشمي عايد العنزي

عبدالعزيز محمد عبدالله العميريعلي شبيب سعد السبيعي
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إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات
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عبدالله سليمان عبدالرحمن الغرشيمهند يوسف سالم العطا الله

فيصل محمد عبدالمحسن الثميريسعود محمد يحيى المساوي

معتز سالم ناصر العبدلي الشريفمحمد ابراهيم حمد الصائغ

عبدالله محمد جطلي ال سفران العجميسعد حجيالن حمد السابح

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الهاللعبدالرحمن سعود عبدالعزيز الزير

سعود خالد عبدالعزيز آل الشيخصالح عبدالعزيز صالح النغيمشي

علي فايز عبدالله الحجالنسلمان عبدالله صالح السويلمي

هيثم ابراهيم صالح الغفيليخالد فهد صقر الحوشان
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نواف عدنان محمد السويحمشعل عبدالعزيز عبدالله الدريس

راشد عواض عطيه الغامديسعد فهد سعد الحميدي

يحي سعيد معيض البشيري الزهرانيمحمد منصور علي عسيري

طارق عمرو عطيه مباركوسيم محمد عبدالله المذي القحطاني

مشاري علي سعيد عثمان آل كيرعانمحمد موسى حسن المرضوي الغامدي

عبدالله فهد عبدالله بن سعيدطارق ابراهيم حسن بن لويبه

عبدالله حامد سعدون السلميمحمد عبدالله محمد العميل

انور عبدالله احمد الدينيفيصل محمد ابراهيم السماعيل
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عبدالعزيز خالد عبدالعزيز آل حسين التميميعبدالكريم هشام احمد ابوذياب

ابراهيم عبدالعزيز علي القربانمهند مسلم عبدالهادي العجمي

ماجد أحمد ابراهيم عسيريمحمد صباح يوسف البسام

عبدالرحمن موسى عبدالله ال اسماعيلعبدالعزيز سعد محمد العبدالرزاق

عبدالله سعد عايض العوفي الحربيفيصل أحمد جار الله الربيش

عبدالله حمود هاجد القحطانيعبدالله ابراهيم عبدالله السماري

سعود عبدالله هشبل هشبلنواف صالح عبدالله العيسى

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الدغيمعبد الله عبد الرحمن علي المعارك
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عبدالله سعود سليمان الشقيرطالل فايز علي العصيمي العتيبي

فهد عبدالله محمد التويجريخالد علي غازي ابو رقبه الزيادي

عبدالله خالد عبدالله الحبيباحمد فهد سعود اليمني

عبدالرحمن عبدالله علي العوادعبدالملك احمد معتق درمان

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المهناءطالل عبدالله إبراهيم الكثيري

محمد ناصر محمد بن جمعهالوليد ذيب احمد الذيب

مشعل عبدالله سليمان العائدعبدالرحمن محمد سالم باهمام

عبدالعزيز صالح عبدالله الغامديعمر عبدالكريم عبدالله ال مرعي
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عبدالرحمن سليمان ابراهيم العوهليعبدالله صالح عبدالرحمن الضراب

لؤى عبدالله ابراهيم الجرباءفارس فائق سعد الزامل

احمد سعيد مريع القحطانيفهد عبدالعزيز عبدالرحمن السحيباني

سفيان خالد ابراهيم الرجيعيناصر سعود عبدالله العريفى

عبدالله ابراهيم عبدالله بن جمعهعبدالعزيز عساكر محمد بن عساكر

عاهد ناصر عتيق االحمدعبدالله أحمد سليمان الجربوع

حسام سعيد صالح الغامديناصر ثنيان حمد الشديد
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خالد محمد غرمان الشهريسلطان صالح عبدالله المقبل

الوليد خالد سليمان المعيوفمحمد منصور سعيد الزهراني

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المهباشمحمد سلمان سعد بن صالح

فيصل عبدالله صالح السويلميفيصل صالح محمد العمري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اباعودمحمد عبدالعزيز عبدالله العنيق

سعود صالح علي ال الشيخعبدالله عبدالعزيز ناصر الغنام

محمد سعد عبدالرحمن السحيليعبدالرحمن عمرو محمد الحربي

فهد محمد عبدالله العبودسلمان خالد عبدالله الضحيان
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عبدالله عبدالمجيد عبدالعزيز الجريويابراهيم عبدالعزيز سليمان الغنيمي

عبدالرحمن يحي عثمان السعيدسيف سعد علي القحطاني

ابراهيم عبدالعزيز محمد المحيميدثامر عبدالعزيز راشد الدواس

صالح ابراهيم صالح الحموديعبدالله عبدالرزاق فهد الراشد

سعود سليمان عبدالله الناصرعبداالله عبدالله سعد الحقباني

عبدالعزيز عثمان عبدالعزيز الفالجصالح عبدالحميد صالح الخليفه

يزيد راشد عبدالرحمن آل جمعاننواف مشخص عبدالرحمن المشخص
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ريان أحمد عبدالعزيز الفاضلمحمد صالح سعد الدخيل

نواف صالح عبدالله الوهيبيمحمد دخيل محمد الناجم

عبدالعزيز خالد عبدالله السماريمحمد عبدالرحمن محمد الشمري

زياد خالد عبدالرحمن الحسينيبدر مشعل طالل الرشيد

ابراهيم صالح براهيم الشماسيناصر فهد ناصر المنصور

مشعل عبدالمحسن عبدالله الجاراللهريان سليمان علي الذكري

فيصل عبدالعزيز عبدالله الرشيدنجاد عبدالله احمد الغامدي
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436103672436103695

436103714436103736

436103814436104085
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عيسى عبدالكريم عيسى العميمخالد وليد عبدالله العليان

خالد محمد سعد العريفيابراهيم احمد ناصر العليان

نواف محمد عبدالعزيز المهناسليمان محمد سليمان السبتي

عبدالله أحمد عبدالله ابانميفارس عبدالله صالح الصنيع

محمد سعد عبدالله الصالحعبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز الفريح

محمد خالد ناصر الرتيقنايف علي دليم القحطاني

محمد سعد محمد المسنابراهيم محمد صالح الشايع

مهند سيف محمد الرميحيعبدالله سالم عمر باوزير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104189436104286

436104394436104461

436104560436104622

436104711436104732

436104755436105006

436105348436105675

436106299436106309

436106420436106587
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

محمد عبدالله محمد الفائزعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الهذيلي

محمد سعد محمد البليخيمنصور عبدالعزيز عبدالرحمن البسام

غالب عوض عيد العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

اإلدارة العامةالمحاسبة

اإلدارة العامة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436106967436107068

436107168437106916

438105663
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد نجيب زامل السليمبسام محمد صالح الخليفي

بدر رياض عبدالرحمن الدخيلأحمد سعد ابراهيم الفوزان

معتز أنور سيف مسعوداحمد سالم صالح الخميس

ياسر فرحان ذياب الشمريثامر سعد عباس العتيبي

عبدالرحمن محمد رحيل العنزيمنصور عايض عبدالله ال بودرمان

فارس محمد مذهان العنزيأحمد عبدالعزيز عبدالرحمن بن دريهم

يوسف زايد صالح الزايدعبدالرحمن سالم سعيد البلوي

متعب نايف فائز الحربيعبدالله ثامر عبيد الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في الماليةالعلوم في المالية

األعمال اإللكترونيةالعلوم في المالية

إدارة الصحة والمستشفياتعلوم القرارات

إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات

إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات

إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات

إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات

إدارة الصحة والمستشفياتإدارة الصحة والمستشفيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105233439105544

439105570438105221

439105550438105161

439105535439105558

439105778439105809

439106002439105549

439105552439105665

439105777439105780
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود عبدالعزيز سعود بن دحيمعبدالرحمن حمد سليمان المحيذيف

عبدالله سالم سياف القحطانيطارق سعيد عبدالله ال غظيف القحطاني

حسين مسعود عبدالله آل منصرهاشم محمد عبدالهادي القحطاني

عبدالله محمد زيد العسكرابراهيم محمد عبدالرحمن الركف

حاتم ناصر سرور الدلبحي العتيبيناصر مبارك ناصر الموح

سلطان احمد ابراهيم البدرخالد عزمي عبدالرحمن الدحيم

بدر ناصر سالم القحطانيسلطان فلجي زنيح العنزي

تركي فيصل تركي البكرأنس محمد سليمان الرفاع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصادإدارة الصحة والمستشفيات

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105933431100459

431114159432100144

432101683433103756

433103815433104015

434100661434101250

434101386434101394

434102235434105679

435101295435103892
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد فهد زيد الدعفسريان محمد صالح العيد

فيصل محمد معتق ابومارقهعبدالعزيز محمود محمد الصومالي

احمد سعيد حسن االسمريعبدالله سعد عبدالله السعدون

تركي سليمان تركي التركيمحمد سعيد محمد الحسنيه القحطاني

مازن معيض محمد القحطانياحمد سعيد صالح الغامدي

محمد صالح حسن العشيرعبدالرحمن مرزوق سعد الخالدي

خالد فراج محمد المشاويه الدوسريعبدالله خالد شبيب القثامي

فارس عبدالله ابراهيم ال داودفيصل سامي حجاج الثنيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

الماليةاالقتصاد

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102024436106500

431103542433104074

434105543434106877

435103970435104407

436102449434102631

434104922434107243

435100503435100547

435102856435102990
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل عبدالرحمن محمد الناصرابراهيم عبداللطيف علي باوزير

فهيد مطلق فهيد العصيمي العتيبيعبدالرحمن مذهل متعب ال متعب الدوسري

خالد هشام عبدالرحمن بن عتيقمحمد عبدالعزيز نصار الجرماوي

سالم عمر سالم باحبيلعبدالرحمن عبدالحكيم محمد بن عساكر

وافي احمد سالم عبدالحقمحمد ناصر ابراهيم عالمي

سعود محمد صالح الغنامعبدالله عبدالمحسن عبدالله المحيسن

نايف عبدالله عبدالرحمن الزاحمفيصل محمد قاسم الشائع

فهد عبدالله فهد بن فارسفايز سليمان عبيد العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103149435103894

435103937435104457

435104539435106120

435106491435106797

435107451435107490

436100107436100108

436100196436100210

436100333436100519

 334



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله يوسف عبدالله الفاضلريان نبيل علي الراجح

فهد عبدالله فهد المرشدحسام سعد محمد الطخيس

فيصل ناصر سعود العريفىعبدالرحمن تركى عبدالرحمن المشخص

نايف عبدالرحمن فهد الربديعبدالعزيز أحمد ابراهيم السالم

محمد علي احمد العبيداللهزياد هندي عبدالله الهندي

عبدالله عادل عبدالله الحمداننايف عبدالعزيز محمد السعوى

ابراهيم خالد ابراهيم العروانعبدالعزيز سلطان صالح الراجحي

الوليد عبدالعزيز عبدالرحمن المباركعبدالله محمد عبدالله آل حمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100669436100734

436101030436101168

436101281436101297

436101468436101807

436101828436102249

436102428436102516

436102717436102779

436102853436103006

 335



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل فهد سليمان الحيدريعبدالمحسن عبدالله سعد الشهراني

خالد عبدالعزيز عثمان الشباناتيزيد عبدالعزيز علي النشوان

فهد محمد احمد السهلياحمد عبدالعزيز احمد الجربوع

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الفوزانعبدالعزيز منصور عبدالعزيز المسعود

سعيد سعد عبدالله الدوسريفارس احمد فارس الخضيري

عمر احمد عقيل الطيارعبدالعزيز عبدالله ناصر الرشيد

محمد عبدالله بندر الرقاصراشد خالد راشد الدرع

محمد عبدالله محمد الشعالنفهد احمد حسن الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103008436103281

436103320436103419

436103708436103728

436103731436103758

436103984436104135

436104215436104298

436104875436104931

436105225436105377
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود محمد احمد المعجلماجد احمد عيضه الغامدي

فهد عبدالعزيز عبدالرحمن الفائزعبدالله علي حسن الشهري

خالد عبيد سليمان العبيداحمد محمد سعيد الغامدي

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الهدلقتركي فيحان شعيفان العتيبي

تميم محمد صالح الزغيبيسعود حامد عبدالله الشهوان

عبدالعزيز محمد علي الشهريمحمد فهد علي بن دريس

موسى عكاش مزعل محمدانس احمد سعد ال خيبر الزهراني

محمد صالح محمد الشغيانمحمد صالح محمد العثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105389436105391

436105501436105588

436105616436105665

436106032436106116

436106218436106318

436106350436106400

436106595436106955

436107076436107154
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان منصور احمد المالكبراك محمد براك العتيبي

عبدالله محمد عبدالعزيز الحمودسيف االسالم تحسين فخري ابو رمضان

صالح محمد صالح الركفسعد سعود سعد المطوع

خالد صالح علي القحطانينايف عبدالرحمن سعد حمدان

عبدالعزيز علي محمد الفضلعبدالله محمد مجحود الخزمري الزهراني

احمد سعد عبدالرحمن السعيدانعبد العزيز سلطان حمد القعيد

نواف خليل صالح الحوشاناحمد خالد ابراهيم الدريويش

مساعد احمد سعد بن حميضانمهند صالح علي الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

االدارةاالدارة
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فهد عبيد رباح الوهبي الحربيفيصل علي عبدالمطلب السعداني الخيبري

عبدالرحمن علي فايع الشديديعبدالله علي ناصر الشهري

حسين سالم جعفر الكثيريسالم أحمد مبخوت البريكي

زاهي سعد بركه العنزيبدر راشد عبدالمحسن الزنيدي
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نواف عبدالعزيز عامر الرشيدنواف عبدالله علي آل داهم القحطاني

خالد معيض خضران العلي الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم صيدليةعلوم صيدلية

دكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435101101436100322

435100311

 413



 

 

 

 

 

 

 كلية اهلندسة

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

 414



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز ناصر عبدالله الروقيعبدالله سمير عبدالله اليحيى

مشاري جوال السيد العنزياوماطوشو حميد  اوالبيسي

محمود محمد عبد الموجود حجازيأحمد علي صالح القوباني

جياد ناصر جليميد الدوسريأوديبولي حنبلي  أالدي

عبدالرحمن فهد عبدالله المقبلسالم فوزان سليمان المطرفي

عبدالرحمن محمد صالح القاسمحمد احمد حمد العقل

فارس شجاع عبد الله العصيمياسامه عبد الله ابراهيم المهيدب

عبدالله فيصل عابد الحازمي الحربيعبداإلله عبدالرحمن سعد البراك

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

قوى كهربائيةهندسة ميكانيكية
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خالد محمد فالح ال زبران القحطانيعبدالله مناحي عبدالله الحمالي القحطاني

ضيف الله غريب ضيف الله الحزيمي العتيبيخالد عصمان سعد العريفي

عبدالعزيز محمد عبدالله الماضيصالح حمد ابراهيم الصقير

ماجد عطاءالله بندر التوم الحافيمحمد يزيد محمد اليمني

عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الغانماديب عبدالله ابراهيم الغرير

عمر مساعد محمد الراجحفهد عبدالله عتيق المضحي المطيري

محمد حسن ناصر آل بريكانس يوسف عبدالله الماضي
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خالد علي عبدالله الصقر الحقبانياسامه حمد سليمان العجالن

عبدالعزيز مبارك رشيد الدوسريدجين عصمان علي السهلي

عبدالله خليفه محمد الوهابيعبدالعزيز حمد عبدالله الجريسي

محمد سعيد سعد القحطانيسليمان سلطان سليمان الفراج

سطام حامد محمد الالفي الغامديغالب عائض بجاد البيضاني الحربي

فراس يوسف صالح الفوزانعبدالله ابراهيم محمد القناص

احمد حسان ابراهيم الحسينناصر أنس عبدالله الزيد

أنس محي الدين  زينيهفيصل علي عبدالله آل الشيخ
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سعود عبد العزيز حمد الموسىمحمد ياسين  خزمه

ماجد خليف ثنيان العنزيعبدالله حسن سليمان بن عويس

علي صالح محمد اللحيدانثامر عبدالله سالمين باجعيفر

فيصل خليفه فازع الضبيطي المطيريزياد عبدالرحمن ابراهيم الشاوي

عبدالمحسن راشد هالل الشريف المطيريناصر محمد ناصر اليحيى

عبدالله عصام عبدالله العثماناحمد محمد عبدالعزيز ال راشد
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عثمان حسن عثمان اباحسينعبد الله سعد عبد الرحمن بن الشيخ

عبدالله ناصر عبدالله الريسعبدالله منيف نايف الرحيمي المطيري

عبدالله عبدالرحمن ابراهيم القصيرمالك صالح عبدالله الحمدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105722435108290

433101179433101546

433104385435100009

435100620435100712

435101038435101279

435101350435102786

435102860435103196

435103198435104008

 419



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمحسن محمد عوضه آل عوضه العليانيعبدالله محمد ناصر الداود

علي سعود ذعار الشمريمحمد عبدالمحسن محمد الطمرة

لؤي عصام بشير باشراحيلعمر ضيف الله مسفر العصيمي العتيبي

عبدالله عبدالرحمن عبدالله آل فطيس السلوليغنيم محمد غنيم الحقباني

سعد عبدالرحمن عبدالله الحميديعبدالله محمد عبدالله ال صالح القحطاني

خالد عبدالرحمن سعد المقبلابراهيم عبدالرحمن سعد المقبل
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هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية

هندسة كهربائيةهندسة كهربائية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104706435106896

435108291435160041

433101682435100649
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435105904435105906
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435107879435107883
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محمد عيدروس  احمدشقران نبيل عبدالكريم الخليفه

ظافر محمد ظافر مذكر األحمريحمد يوسف محمد العقيل

مشعل محمد عثمان العبيدزيد محمد ابراهيم حمدان

ابراهيم صالح محمد الدخيلموسى مسفر مبارك الكلثم

عبدالعزيز محمد حسن هزازيمحمد احمد سعيد سبره ابوعليط

عبدالله سامي محمد زرعهعبدالرحيم علي عبدالله الغامدي

مهند ابراهيم ابراهيم التميميسلطان عبدالرحمن عبدالله الغامدي

محمد فهد عبدالله بن شيتانعبدالله خالد صالح سالم
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التخصص :التخصص :
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هندسة البترول والغازالطبيعيهندسة البترول والغازالطبيعي

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

434101322434107976

432103854433108217

434100247434101381
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434103827434105321

434105693434106327

434107133434107392

434108144434108365
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ناصر محمد ناصر البدرحسام دباس راشد الدباس

عبدالعزيز محمد صالح باوزيرعبدالمجيد سليمان عبدالله السويح

فهد مبارك فهد ال حبشانمحمد سليمان محمد الناصر

انس احمد علي المطروديعبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التويجري

نواف ناصر منير المغيري العتيبيجاسر منصور منير المغيري العتيبي

سعد عبدالرحمن محمد الحسينيمحمد سامي محمد ابابطين

عمر عبدالعزيز اسماعيل ابوحسينعبدالله سامي عبدالله الهاجري

ابراهيم محمد عبدالله المسندليث عبدالناصر يوسف الزغل
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

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

435100962435101131

435101186435101360

435101744435102471

435103214435103480

435103819435105492

435105649435105688

435106815435107589

435107775435108228
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االسم :االسم :

عبدالعزيز سليمان عبدالرحمن الميموني المطيريعبدالله بدر عبدالرحمن العقل

ضاري خالد يوسف الضحيانمحمد بشار احمد عثمان خضير

مشعل خالد حمد الضويلعفهد عواد مطر االسلمي الشمري

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الشبلغصاب سجدي منيع العتيبي

محمد سعد عبدالله المطوعسلطان فراج عويض الشلوي

ناصر خميس ناصر الخميسبندر خالد علي الصيعري

صايل عطية جديع العطيةعبدالعزيز نايف محمد آل معمر

فيصل خالد مبروك العبدالرزاقابراهيم عمر ابراهيم العريفي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة ميكانيكيةهندسة ميكانيكية

هندسة مدنيةهندسة ميكانيكية

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة

هندسة المساحةهندسة المساحة
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435108287435108395

436106703436107968

436108029435103796

432100743432101947

432102338432105595

433101788433102253

434103879434108336

435100590435101801
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االسم :االسم :
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سليمان صالح سليمان الصبيحيعبدالله سعد عبدالله معمر

ماجد عبدالله عطيان السيدمازن سعدي ابراهيم السعدي

عبدالرحمن صالح طالب العوينيعبدالله مبارك سعد سليمان

مشاري محمود يوسف المغربيمحمد عيظه احمد بارحيم

خالد سعيد مبارك آل مرضينايف نياف نايف العتيبي

وليد عبدالله صالح العرفعبدالرحمن سامي محمد مارديني

عبدالرحمن مبارك عبدالرحمن الحميدسالم عبدالله سالم العقيلي

يزيد محمد صالح العقيلمعتز حمد ناصر الناصر
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الصناعيةهندسة المساحة

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية
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435102192434101266
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عبدالرحمن صالح صالح الفوازعبدالعزيز صالح عبدالعزيز السرحان

عبدالعزيز عبدالله ابراهيم المقبلعبدالرحمن بندر سعيد آل غانم الغامدي

تركي عبدالمحسن نهار السميريعبدالرحمن صالح احمد العمودي

فيصل وليد عبدالعزيز العكرشعبدالله احمد عبدالقادر محروس

بدر عبدالله صالح النغيمشيتركي نايف مناحي بن سعيدان

احمد محمد ابوبكر الصافيعبدالعزيز سلوم عبدالله السلوم

عبدالله محسن علي العطاسفيصل عويد الفوري المصلوخي العنزي

ريان سالم يحي بابكرعبدالعزيز سليمان عبدالعزيز العميرينى

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102157435102284

435102506435102720

435103004435103660

435103893435104047

435104354435104471
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االسم :االسم :

عبدالرحمن عبدالعزيز علي المهوسعبدالله عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي

محمد خالد شبيب القثاميخالد وليد محمد الحوشان

اسامه صالح علي السلطانسلطان عادل يوسف الفوزان

فيصل عبدالله محمد الدوسريسليمان سليم زامل الزامل

عبدالله مساعد موسى البيضاني الحربيمهند يوسف ابراهيم المشيقح

خالد ابراهيم عثمان أبانميثامر عبدالله محمد الشريف

عبدالرحمن عبدالله صالح الخليفيخالد ضيف الله فالح الحربي

نادر معيض هادي آل درهم القحطانيخالد فهد عبدالله الفوزان
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الهندسة الصناعيةالهندسة الصناعية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102331436106623

432100940432101025

432103896432104159

433100309433106251

434101460434102330

434104068434105542

434106351434108037

435100324435100706
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االسم :

فارس صالح غرم الله الزهرانيفهد محمد جبران مسرع ال مسرع

محمد صالح عبدالرحمن العيسىمحمد عبدالله صالح الجبالي

فواز عبدالرحمن ابراهيم المنصورمحمد سعد عبدالله البعيجي السبيعي

محمد عثمان رحيم المغيري العتيبيفيصل سليمان محمد العريني

حمزة نادي محمد ابراهيم يونس
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التخصص :

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية

هندسة كيميائيةهندسة كيميائية
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435106321435108223
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عاصم إبراهيم عثمان أبانمينايف فاضل حويجة العيساوي

عاصم محمد حمدان الغامديمحمد مطر عيد العنزي

محمد مومنور  رحمنمحمد ذو الفكر   حيدر

عبد الرحمن أحمد محمد صالحمحمد سعد عليان الحربي

محمد يمان محمود ياسين الريابيوازع محمد أحمد عبد القوي

خالد عبيد محمد القحطانيفكري عبدالرقيب احمد علي

فيصل محمد ابراهيم العوادنجيب فؤاد محمد الخلي

حسن محي الدين حسن حسينمحمد حسن محمد قيس
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

قوى كهربائيةهندسة المساحة

قوى كهربائيةقوى كهربائية

قوى كهربائيةقوى كهربائية

هندسة إنشاءاتقوى كهربائية

هندسة وإدارة التشييداتصاالت

النظم الصناعيةصناعات كيميائية

اتصاالتالكترونيات

قوى كهربائيةقوى كهربائية
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435108494436107394
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علي عبد الكريم عبيد المرفديلمبوي كئندي  قاسم

علي   معروفعماد محروس عواد محمد

باسم مطيع عبد الله عبدهأسامه عبد الله أحمد عبد الحميد

عاطف محمد عبده غالبوديع أمين محمد قائد

طالل طالب حميد الشمريأحمد سعد ناصر األسمري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقيعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105450436105554

436106002436106379

436106688436160046

436170034434105539

435101599435101656

435102114435105260

435105520435170224

435170344436100268
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد محمد عبدالله العطرابراهيم عبدالله منيجل الحيدان

سعود ناصر معيض الحواشيعبدالله عبدالرحمن عبدالله الفاخرى

عبد المحسن عبد العزيز محمد العمرانعمر محمد مصطفى السوادي

عبدالرحمن عبدالله علي الحميدعبدالله محمد عبدالله الحميزي

اصيل محمد حسن اناجريهعبدالرحمن عبدالعزيز محمد غيث

محمد صالح محمد القحطانيهيثم عبيد بادي العلوي الحربي

عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالرحمن النافعناصر محمد ابراهيم الخليفه

خالد سليمان طعيسان العقيليمحمد عبدالقادر  عمر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102062436104501

436160090436170095

432100269433102036

433104600433114179

434103415434103587

434106732435102127

435102719435106084

435107911436100217

 450



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

فهد مشبب عبدالله القحطانيعبدالمجيد محمد عبدالعزيز بن مهيزع

رمضان سليم عايد العنزيفيصل محمد مبارك آل عاتي

عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن الحميدي البقمياحمد عبدالله االمين محمد

عبدالله صالح عبدالله الربيعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في تغذية األنسانالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في تغذية األنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436103078436105176

436106143436106953

436108114437105984

437106594
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي صقر محمد الحربيعمر سعد ناصر بن بديع

عبده محمد سعيد ناجيمطهر محمد علي فرحان

علي رمزي علي السليمانسعود عبدالرحمن علي التميمي

محمد عبد الحميد عبد الله مكارمجميل مهدي حسين مهدي

علي صالح أحمد محمدعبدالرحمن سعد عبدالرحمن المبارك

خالد مرشود راشد الرحيليأحمد ياسين باشه معجمي

محمد علي محمد العبيدمرزوق هادي فهد آل فهد

ابراهيم محمد ابراهيم آل مغيرهبدر عبدالرحمن يحيى السريبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

وقاية النباتعلوم االنتاج النباتي

االقتصاد الزراعىاالقتصاد الزراعى

انتاج دواجنانتاج دواجن

االرشاد الزراعيانتاج الحيوان الزراعى

علوم األغذيةاالرشاد الزراعي

علوم التربهعلوم التربه

علوم االنتاج النباتيعلوم التربه

علوم االنتاج النباتيعلوم االنتاج النباتي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433101203432102577

434107996434108117

436107686437105772

434108511435108384

437105758435108334

433108051434107600

435107749435100406

436102828436108115
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نور االيمان  سوانساعلي مساعد عبدالعزيز المساعد

ناصر عيضة حامد الحارثيمحمد ماجد ضحيان المقاطي

منصور عبدالقادر عبدالوهاب البابطينباسل ابراهيم محمد الشبانه

حسن محمد حنش آل مناع عسيريسلطان سويلم مسلم الزبني الرشيدي

نواف عبدالله ابراهيم التميمييزيد عبدالعزيز صالح الصالح

محمد عبدالله فهد الهويشلمهند محمد جلوي الشدادي الحربي

محمد عبدالله سعيد الغامديتركي خالد عبدالعزيز العبدالسالم

فهد خالد فهد العقيلعثمان نورى احمد الرشيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في المراعي والغاباتعلوم االنتاج النباتي

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160214437107160

434103379434106168

434106484434106837

434160165435100806

435101437435102171

435102950435105970

436100164436100657

436100987436101310

 454



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله علي عبدالله الغامديسليمان عيسى يوسف الدحيالن

انس عبدالعزيز عبدالله السبتينواف عبدالرحمن عمر السحيباني

عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم الشايعنايف سعيد علي الشهراني

عيسى محمد سحيم العليانيمحمد عبدالسالم عبدالله بن خضير

بندر يحي عبدالله المالكييزيد عاطف عقيل الحربي

انس سعيد محمد القحطانيبسام محمد سعود التميمي

ابراهيم مقبل ناصر المقبلفيصل محمد سعود الصفيان

خالد مبارك سعيد الدوسريعبدالحكيم عبدالله محمد الوهيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101649436101775

436102651436102705

436103528436104367

436104402436105725

436106401436106729

436160115437102535

437102885437105047

432103755434101145
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد علي ابوبكر جرفانسلمان محمد صالح الشلهوب

راكان نواف غزاي العتيبيعبدالعزيز جاسر محمد الجاسر

عبدالسالم عبدالرحمن محمد العمريطالل محمد حسن السهلي

شاكر عبدالوهاب ناصر الطريريباسل علي محمد السعدون

عبدالرحمن فهد عبدالله الراجحعمر سعود عبدالله بن عمر

عبدالرحمن يوسف حسن العتيبيراكان رائد فيصل الحكيم

عمر عبدالعزيز صالح العرينيعبدالمجيد ناصر عبدالرحمن العمار

عبدالرحمن سلمان سالم الحكمي الفيفيمحمد عدنان مسعود احمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

االقتصاد التطبيقياالقتصاد التطبيقي

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434160097435190304

436101642436103186

436106107436160045

437102852437104867

432104686432108315

433100533433101415

433101488433102570

433104076433104804
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبداللطيف احمد عبداللطيف المرشدنواف عبد الرحمن عبد العزيز المسعد

زيد االسود جيالن الشرقيمحمد هاشم داود السعود

ابوبكر محمد  بشيرحماد محمد عبدالعزيز الراشد

خالد عبدالغني عبدالرحمن المدنيمعاذ علي عبدالرحمن الخلف

نايف محمد عبيد العتيبيمحمد عوض الكريم محمد أحمد

طارق محمد رتيمي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في الهندسة الزراعيةالعلوم في الهندسة الزراعية

العلوم في تغذية األنسانالعلوم في تغذية األنسان

العلوم في تغذية األنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

433105998433106366

434102970434103997

434106189434160216

435190362437102001

436108180438105087

438105186
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مؤيد اسماعيل محمد النهاريبدر احمد حسين الحسين

خالد عبدالرحمن ابراهيم المحيذيففهد ابراهيم عبدالكريم الجاسر

ضيف الله سلطان ضيف الله الرويس العتيبيناصر محمد غالب السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم االنتاج النباتي

علوم األغذية وتغذية اإلنسانعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

االقتصاد التطبيقيعلوم األغذية وتغذية اإلنسان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103459435102137

436102104436105185

436105601433106517
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم علي هادي النجادي الريثيفيصل موسى عبدالله الربيعان

عادل علي سلمان غزوانيعمر محمد  سيدي

مجدي نافع مطر السالمي الحربيحسين محسن سعد ال عاطف القحطاني

محمد زاكوان  حاجي زاكسعد محسن عبدالله آل شريد

صالح سليمان صالح الرداحيمحمد خيري حميزان بن عمران

زياد احمد عوض الفهمي الزهرانيفيصل معيض سعد القحطاني

محمد عبدالله ابراهيم بن قعودزيد عبدالله زيد آل داود

محمد فالح هديان آل ظافرفادي شنين شطي البياعي العنزي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100258434104249

434107740435100038

435100500435100505

435101485435108462

435108529436105179

436105503434100968

434106504435101315

435101652435102073
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل عبدالله عبدالرحمن ال سعد القحطانيعبداإلله عبدالله عبدالعزيز الفايز

حامد حسين حامد آل حميدان الغامديعبدالعزيز محمد عبدالله الراشدي

نصرالدين أيونان  داتوكاليأحمد ناصر عبدالرحمن المسعود

الحسن عبدالولي محمد حسين الشايفيتون   يوسفي

محمد   عبدالرحمنكاتم محمود  توري

عمر غربا  آدميوسف محمد  ساغو

عبدالله مشبب عبدالله الغامديعبدالله سعيد مسيعد السلمي

فهد فنيس محمد القحطانيسعيد فهد سعيد العجمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102485435103732

435104092435106297

435107075435107729

435107927435108258

435108460435108461

435108464435108547

436100122436100154

436100165436100348
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فارس فهد حمود بن رجعانمنصور محمد حماد القحطاني

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم العوشنياسر ابراهيم عبدالله الحمود

نواف محمد سعد المقرنمحمد عبدالله محمد الحسين

عبدالعزيز نواف حسين العقيديعبدالمحسن سعود حمود السحيمي البلوي

عبدالله زكي عبدالرحمن اليمنىياسر عبدالله دغيم العتيبي

نواف حامد مطلع المطيريسعد احمد ياسين معجمي

عارف حمدان عريفج الحربيسعيد حميد حامد العديني

سعد محمد بجاد القحطانيمنيف طلق مطلق العتيبي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100658436100783

436100823436101031

436101142436101440

436101541436101983

436103112436103219

436103376436103454

436103642436103742

436103906436103943
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد هديبان ناصر السهليفرج مخيزيم فرج القحطاني

عبدالعزيز عبدالله علي القرنيتركي ابراهيم احمد الزهراني

نايف محمد خالد الغيدانيريان منصور حسن آل خليل

زياد عبدالرحمن عبدالله المريشدعساف فهد علي العريفى

عبدالله حسن محمد المطيريرشيد ابراهيم رشيد بن مجلي

سلطان احمد حصيني مجولفارس فتح الدين بيانوني

مانع عناد مانع العنزيفالح نواف صعب االسلمي الشمري

فواز حسين صنهات المطيريابو يزيد   خوتيوف
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الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية
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436103944436104250

436104265436104412

436104548436104989

436105072436105457

436105566436105810

436106666436106952

436107057436170014

434107871435100976
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جمهور محمود  يوكصادقين   مدروم

تقي الدين   شهاب الدينالطاف الرحمن خان   تاج الدين خان

صالح محمد محمد هادي العبدلياحسان   الهى

علي هارون صري اوغلوطه عثمان  نور

عثمان احمد  محمدبكير زاكر  أكبابا

عبدالله عويد محمد الرشيديمرزوق نهار مرزوق العصيمي

مشعل خالد علي العندسظافي محمد عمار الحقباني

حمود سعيد مسلم السليميحسين يحيى هادي دغريري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

دراسات اسالميه (الفقه و اصوله)دراسات اسالميه (الفقه و اصوله)

دراسات اسالميه (تفسير وحديث)دراسات اسالميه (تفسير وحديث)

ادارة التعليم العامطرق تدريس المواد االجتماعية
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435107635435107719

435107763435107765
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عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن بن جطيلعبدالله أحمد عثمان الصغير

أيمن مساعد ناصر الطيارعبدالكريم إدريس  اييتورو

بريك محمد بريك آل بريك الدوسريعبدالمجيد عبدالرحمن عبدالله الزوير

عبدالله فرج محمد االكلبيمحمد دخيل عبدالعزيز الحمادي

بندر سعود عبدالعزيز الرميحخالد محمد مرزوق الحربي

عادل احمد عمر هوساويمحمد عبدالله عيد الحربي

مصعب مزيد خليل المزيدعادل احمد عبدالله الغامدي

محمد عبدالعزيز صالح السيفموسى عبدالرحيم عبدالحبيب االنصاري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طرق تدريس اللغة العربيةمناهج عامه

طرق تدريس العلوم الشرعيةطرق تدريس العلوم الشرعية

طرق تدريس العلوم الشرعيةطرق تدريس العلوم الشرعية

طرق تدريس العلوم الشرعيةطرق تدريس العلوم الشرعية

ادارة التعليم العاليدراسات اسالميه (الفقه و اصوله)

التربية الخاصة-مسار التخلف العقليطرق تدريس العلوم

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةالتربية الخاصة-مسار التخلف العقلي

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةالتربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105716436106997

437106796437106813

438105420438105723

438105975438106271

436107561436106981

436107306437106518

438105642437107407

438105438438105514
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محمد عبدالرحمن محمد السيفإبراهيم حمد إبراهيم المنيف الوهبي

عبدالله خالد عبدالرحمن الدعجانيمتعب محمد سعد حنتوش

أحمد سالم مبيريك الشامانيعبد الجواد صالح محمد العليوي

محمد سلمان جابر سحارياسحاق   سماكي

ابراهيم محمد حسن منقريمعاذ عبدالله راجح الشلعان

معاذ محمد عبدالله الرميحيعبدالملك إبراهيم عبدالله الحامد

سامي احمد حسن المالكيعبدالرحمن غدير عاصي العنزي

دحان أحمد  علي الفراصيخالد ابراهيم سليمان الحمود
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةالتربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةالتربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعيةالتربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلمدراسات اسالميه (تفسير وحديث)

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلمالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلمالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

التربية الخاصة - مسار صعوبات التعلمالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

علم النفس التربوي والنموالتربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعالية
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438105750438105812

438105888438105890
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435107821434107673
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عبدالله محمد عبدالرحمن الفهديحمود عبدالرحمن محمد السحمه

ماجد خالد ابراهيم العتيبيعبدالله علي حمود الميموني

ابراهيم صالح ابراهيم الحديثىعبدالعزيز محمد عبدالعزيز الزعاقي

فهد فرج علي القنورمحمد سعد عيد القحطاني

عبدالله حمد عبدالله عجيانعلي غنام عبدالله القريني

عبدالرحمن سويلم محمد السليمانمحمد سعد محمد العريفى

محمد سهيل دغيم العتيبيمحمد عبدالعزيز سليمان اليوسف

محمد بدر عتقان العتيبيمتعب خلف هزاع العتيبي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرىعلم النفس االرشادي

التربية الفنيةتعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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436107231437105743

438105762434160091
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد يحيى محمد الثوابيعمران سليمان علي الرجيعي

فهد تركي محمد المفلحمهند سالم سويد السبيعي

حمود سلطان حمود القحطانيفيصل سعد علي الشهراني

احمد عبيد شطي الفدعاني العنزيمحمد حسين محمد البديري المطيري

بندر عبدالله بخيتان العصيمي العتيبياحمد بدر احمد الخلف

عيد حامد صالح العدينيعبداالله عبدالله سالم العريبي السبيعي

عبدالرحمن عبدالله سعد السعيدانمحمد حسين عون الله المطيري
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلمان فيصل مدوخ البقميانس ابراهيم عبدالله السياري

محمد هيازع عبدالله البارقيريان سليمان عبدالله المنيف

عبدالرحمن عمر فيحان المرزوقيمحمد عبدالرحمن صالح القفاري

نايف علي احمد ال احمد القرنيعبدالوهاب حسن جبران الفيفي

فيروج   مايصديق منيب  سرانجاني

حميد   يحياويشيخو   اتوري

انس علي محمد المهيدبفيصل عبدالرحمن محمد السنيدي

عبدالرحمن مقبل عبدالرحمن الجميلرائد حمد ابراهيم الزنيتان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104478436104482

436104615436104748

436105359436106236

436106991436107058

436107307436107571

436107663436107667

437100431437102710

437103289437103666
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان سعود حبنان الشيبانيناصر ضيدان حسين القحطانى

نظام الدين   كوتاعبدالمجيد عبدالعزيز محمد المحسن

محمد انعام الحق بن محمد شمس الحقرضاء الكريم   محمد عالم

راكان سليمان عبدالله المنيفظفار احمد  اظهار

عبدالرحمن   سماكيسليمان   سوري

عبدالوحيد حفيظ  ميانابراهيم علي  مكاتي

عمر   كاماراحارث   بيكوفيك

محمد سليمان صالح الجمعةمحمد   فاضل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

الدراسات االسالميةالدراسات االسالمية

االدارة التربويةالدراسات االسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103687437104509

437105375434107743

435107357435107787

435108459436104967

436107247436107308

436107529436107576

436107640436107664

436108134437105609
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد محمد عبدالله الخلفمحفوظ   داربو

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الشديفهد مصلح عبدالله العتيبي

سعد مبارك مطر معاشفيصل فهد عبدالله سلوم

عبدالمجيد نوح ضيف الله الغويريعبد األحد   سمانوف

عيسى سعد احمد الربيععبدالله مشبب محمد االحمري

راشد عبد الله علي صالحمحمد ناصر عبدالله الحبيب

عبدالرحمن حسن محمد الحسنناجي راشد ناجي الحقباني

سالم ثالب سالم القحطانيناصر شبيب عبدالله الحليسي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االدارة التربويةاالدارة التربوية

االدارة التربويةاالدارة التربوية

دراسات اسالميه (تفسير وحديث)االدارة التربوية

طرق تدريس المواد االجتماعيةدراسات اسالميه (تفسير وحديث)

أصول التربيهأصول التربيه

أصول التربيهأصول التربيه

أصول التربيهأصول التربيه

أصول التربيهأصول التربيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437106823439105572

439105786439106373

439106388433108336

438106176436106470

437106578437106642

437106763437106929

438105458438106339

435107744436107219
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعود علي البوشيعبدالعزيز مطير سليمان العنزي

محمد عيد مثيب العتيبيمحمد زيد حمد الفحيلة

عبدالله سعد محمد السدحانعبدالله محمد صالح الغامدي

محسن محمد عبدالمحسن القحطانيمحمد مرضي علي الغامدي

حسن محمد عبدالله الحقبانيمعاذ صالح ابراهيم الفراج

خالد أحمد عثمان الغامديعبدالكريم سالم محمد المطيري

مصطفى   فالسلطان سليمان فالح العنزي

وائل حمد محمد الحربيصالح نحيطر رويعي الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

أصول التربيهأصول التربيه

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

ادارة التعليم العامادارة التعليم العام

مناهج عامهمناهج عامه

علم النفس التربوي والنموعلم النفس التربوي والنمو

طرق تدريس العلوم الشرعيةعلم النفس التربوي والنمو

دراسات اسالميه (الفقه و اصوله)طرق تدريس العلوم الشرعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105817437106522

435107841436107366

436107450437105651

437105741437106576

438105358438105359

434108100435107203

435107309437106802

438106331433106860
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد موسى عطاالله العنزيناصر ممدوح حطاب العلي

زيد فالح ناصر العنزيعبدالعزيز عبدالله محمد الحامد

عبد المحسن سعد عويض الحارثينجيب عباس دخيل الدريوشي

ناصر عيد غازي العتيبيماجد عوض احمد العماري

نواف عبدالله محمد الضباحتركي عبدالرحمن خازم الشهري

فهد دخيل الله عيد المطيريجمعان سعد جمعان القحطاني

سلطان عبدالعزيز يحى الزهرانيسليمان أحمد سليمان السفاعي

قصي مصعب حسون الراويمحمد مكي احمد مكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة التعليم العاليادارة التعليم العالي

ادارة التعليم العاليادارة التعليم العالي

ادارة التعليم العاليادارة التعليم العالي

طرق تدريس العلومطرق تدريس العلوم

التربية الخاصة-مسار التخلف العقليالتربية الخاصة-مسار التخلف العقلي

التربية الخاصة-مسار التخلف العقليالتربية الخاصة-مسار التخلف العقلي

تعليم الكبار والتعليم المستمرالتربية الخاصة-مسار التخلف العقلي

دراسات اسالميه (العقيدة)تعليم الكبار والتعليم المستمر

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435107135435107967

436106517437105747

437106636437107084

437105738437106596

437105732438105614

438105615438105643

438105976438105801

438105979432108441
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد علي حسين األحمريسلطان سعيد عبدالله المالكي

سعيد حمدان سعيد اليابسبدر عبدالله محمد الجمعة

فؤاد فهيد شائع الدوسريساعد حبشي عبدالقادر األنصاري

عبدالله علي عبدالله آل حمدحمد عبدالله عبده حكمي

فهد الفي حامد العتيبيفهد علي محمد المطير

مهند سعد راشد العبيدحسين راشد محمد آل عبداللطيف

وائل عبدالله محمد الوابليطالل فهد شجاع القحطاني

الحسين حسن محمد سيدمحمد عبدالله عبدالله الجبيلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دراسات اسالميه (تفسير وحديث)التربية الخاصة -مسار االعاقة السمعية

تعليم الكبار والتعليم المستمرتعليم الكبار والتعليم المستمر

المناهج وطرق التدريس العامةالمناهج وطرق التدريس العامة

طرق تدريس الرياضياتالتربية الخاصة - مسار صعوبات التعلم

طرق تدريس الرياضياتطرق تدريس الرياضيات

التربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعاليةطرق تدريس العلوم

التربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعاليةالتربية الخاصة - االضطرابات السلوكية واالنفعالية

علم النفس االرشاديعلم النفس االرشادي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105922437106901

436107323436107325

435107285436107332

438105355436107141

436107676438105612

434107526437105736

438105352438105527

436106504436107283
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعد ساير الحربيعزيز لفاء سلمان المطيري

بدر يحيى عبدربه المصعبياحمد عمر عبدالرحمن الدايل

ماجد حمد شويش الشويشعمر ماجد عبدالوهاب الشريده

محمد محمد منصور المنصورسعيد هادي حسن الشهراني

سلمان رزحان مفرح ال سلمان الشهريمحمد جميل محمد سعيد فلفالن

نواف عبدالله عبدالرحمن العبالنعيد عبدالله عيد القحطاني

سطام عبدالعزيز محمد خامسهسلطان محمد ظافر الشهراني

ناصر حمدان صالح الحمدانعبدالعزيز خلف عبدالعزيز ال سليمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنيات التعليممناهج وطرق تدريس الحاسب

تقنيات التعليمتقنيات التعليم

تربية فنيةتقنيات التعليم

تربية فنيةتربية فنية

التربية الفنيةتربية فنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105360438105636

439105601439105605

439105747434107767

436107242437106811

437106996435103356

436101161436101937

436101984436104107

436104977436105153
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر ظافر عائض الشهرانيخالد بندر زاهي المطيري

عبدالله عايض حياالله الشهريعبدالله حسن شيخوه العمري

محمد عبدالله مدعث الدوسريسعد عبدالله عبدالرحمن القحطاني

مشاري معيبد عبيد العويمري الرشيديعبدالله بطي محمد الدوسري

محمد جمعان محمد آل شبيب الدوسريأحمد ابراهيم علي القحطاني

راكان عبدالله مشرع البقميريان عبدالرحمن خلوفه الدحيمي الشهري

عبدالعزيز خليفه مورد الدهمشي العنزيعادل مانع احمد المنهبي الزهراني

عبدالله نشات شاكر المبيضعبدالعزيز ناصر عبدالرحمن المزيني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

التربية الفنيةالتربية الفنية

علم النفسالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105307436105603

436160283436190446

437101433437103920

437104394434101686

434104642434107572

435102416435102942

435103010435103204

435105414435105447
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بندر ناصر حمد الجروي القحطانيعبدالله محمد ابراهيم بن جبرين

سلمان دغيمان جعيثن الصالحي الحربيعبدالرحمن خلف سعود العنزي

محمد نائف عائض العتيبيخالد عمير محمد القحطاني

عبدالعزيز سعيد يحي الزهرانيفيصل علي خالد الحارثي

عبدالعزيز عبدالرحمن علي بن عوينابراهيم خالد ابراهيم عتيق

زياد زيد عيد العتيبيراكان فهد رشيد العمار

محمد خالد عبدالله المانععبدالله علي موسى الخليل

احمد محمد مطلع المطيريعبدالرحمن احمد قاسم معينى
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105858435106969

435107860435108326

436101335436101953

436102912436104216

436105575436105600
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االسم :االسم :

فهد حسين مصلح القاضيعبدالله خالد عبدالله الغامدي

فهد مسهي فراج السبيعيوائل عبدالرحمن محمد حجر

سعد عبدالله سعد القرنينادر خالد سلطان التوم

زياد منصور علي الغامديسعيد محمد سعيد الشهري

وليد ابراهيم حيالن المخلفيعبدالرحمن مهدي بطاح العنزي

فهد بريكان فهد آل وقيان الدوسريتركي عبدالله مسفر االكلبي

نايف هذال محمد البويريد القحطانيسيف سالم جروح الجعفري العنزي

منتصر داؤد  شعيبعبدالعزيز   دوانغتا

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

الدراسات القرآنيةعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

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

437102801437102976

437103619437104136

437104738437104993

437105111437106339

437106717435100142

435101992435102622

435104280435104305

435107637435107728
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالفتاح   ديرامايبا الحاج عمر  درامي

عبدالله احزامي سميعون جازوليعبدالعزيز   عبدالواحد

محمد راضي جاسم الرشيدعبدالله سعد عبدالله الزهراني

معتصم بالله خالد مسعود زغلطارق عبدالرحمن عبدالله الفواز

علي فهد قعدان العضياني العتيبيعبدالله غالب احمد عبدالله

عبدالرحمن ضيف الله محمد الزهرانيمحمد أحمد محمد الزهراني

احمد قاسم يحيى االعجمعبدالمحسن محمد مسعد العتيبي

وليد محمد محسن آل فرحه الغامديعبدالرحمن ناصر علي عطيف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة
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رقم الطالب :رقم الطالب :

436107485436107573

436108090436108132

435108121436107791

436107796436107835

436107837436100019

436102865436103460

436107055437101718

437103451437105346

 489



13

االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن الرسينيخالد عواد شطي العنزي

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العبد العاليعبدالرحمن مسند الفي المطيري

محمد مطلق عيد آل عيدنايف عبدالعزيز محمد النمران

تركي سرحان محمد الشهريريان خالد سعيد المالكي

عبدالله نبيل عبدالله بن جاراللهمعجب مصلح محمد العجمي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز بن بريكمنصور مسعود سعد القحطاني

محمد عبدالله عبدالرحمن الدريبيأحمد مرفوع جهيم الفدعاني العنزي

سعود ظافر ظافر البرنوسفرج احزام فرج العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105538437105590

437106149435102614

435102906436100073

437103070437100527

437100674437104604

437106252437160233

434103662435100008

435100281435102923
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االسم :االسم :
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عمر عبدالعزيز ناصر السويدسلطان منصور محمد شراحيلي

فهيد ناصر فهيد السبيعيعامر عبدالعزيز محمد الربعي

عبد الملك عبد الله سليمان السليماناحمد عيد عياده الجرباء

عبدالله تركي مشرع الحمرانيعبدالرحمن محمد احمد الربعي عسيري

عبدالمجيد ناصر محمد النويصريريان عبدالعزيز محمد الراجح

محمد فايز مستور القرنيعبدالله سعيد حسين بكري

عبدالله تركي عبدالله بن مفيريجفيصل عبدالله حسن المالكي

عيد فراج محمد القرقاح القحطانيبدر خالد سعد العمهوج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الرياضياتالرياضيات

الحاسب اآلليالفيزياء

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

الحاسب اآلليالحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزيةالحاسب اآللي

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101334436106684

436100538434102301

434107916434160066

435100887435101065

435104025436100005

436101380436103047

437104351433100964

434104085434106792
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالعزيز عبيد اليوسفياسر خالد شاهر المهيدلي العتيبي

طارق علي ناصر العبدالله الشهريفيصل خالد عبدالعزيز السيف

فيصل مبارك فهد المشاوية الدوسرييوسف عبدالعزيز راشد الدواس

بسام عبدالعزيز فهد الحويفي الحربيفيصل سعود سحيم الدغيلبي

ماجد ابراهيم مبارك العقيلطالل هادي ناصر الخنفري القحطاني

عبدالله خالد عبدالعزيز الحنيشلمحمد ناصر محمد ال كليب

فيصل ابراهيم محمد الهمالنريان خضر محمد الغامدي

رائد عبدالرحمن عبدالله الغنايمفيصل محمد عبدالله بن عوين
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101461435102239

435103101435103391

435105256435105479

435108233435108246

435190356436104545

436160273437100908

437100921437101708

437102320437103680

 492



16

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سليمان حمد الحواسفارس مبارك عبدالله الزهراني

خلف قعيميل خلف الشمريفهد إبراهيم أحمد موكلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

التربية الخاصة في اإلعاقة السمعيةتعليم الرياضيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103714437104496

436107184437105961
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي حسين محمد الوهابياحمد عبدالله خليفة اليحيا

احمد عبدالرحمن محمد التويجريحسين عثمان عبدالله الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخدير والعناية المركزةطب وجراحة العيون

زمالة األنف واألذن والحنجرةالتخدير والعناية المركزة
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل محمد عبدالله العواجينذير عبدالله نذير عابدين

سامي صالح مرعي العمريسليمان محمد سليمان المثري

نايف أحمد قاسم الحازمينواف سعد محمد العريفي

طارق خالد إبراهيم المطروديعمر احمد عمر العريني

مبارك فهد مبارك الغييثات الدوسريعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الفوزان

خالد فهد منيف الكثيريعبدالله ناصر عبدالله السهلي

عبدالعزيز عبدالله احمد العبدالكريمعبدالمجيد منيع مويس المطيري

احمد عمار احمد العالمطارق سامي ابراهيم المسند

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :
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431100298431105875

432100523433100182

433100185433100256

433100354433100521

433101605433102349

433102603433103220

433103558433105357

433105483433106133
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االسم :االسم :
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سلطان مساعد عواض الدلبحي العتيبيخالد جمعان علي الزهراني

فيصل محمد احمد المعجلإبراهيم علي إبراهيم الفواز

محمد عبدالرحمن مستور القحطانيعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الطويل

صالح عبد العزيز صالح بنيانمعاذ عبدالله اسماعيل آل الشيخ

عبدالله محمد خطاب محمود خطابعبدالله دواس عبدالعزيز الدواس

الوليد سري وائل بريكفيصل عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري

فيصل عدنان عبدالرحمن الجبرينقاسم احمد علي السلطان

محمود عبدالمجيد عبدالحميد تختهغازي سعود جزاء الدلبحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة
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433108385434100002

434100016434100018
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434100053434100101
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434100144434100145
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434100204434100227
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد عبدالله محمد السحيبانيخالد معيض محمد الرزقي القرني

سلطان عبدالله علي الشبيلي الزهرانيمحمد عبدالله علي المزيني

فراس عبدالكريم عمر السويداءنواف احمد عواض المنهبي الزهراني

محمد تراحيب عبدالله المتيهي العتيبيمهند مساعد فهد السحيم

عبدالعزيز وليد عبدالعزيز الراشدهيثم ابراهيم سليمان العاصم
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435109877439106210

439106387439107621
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمحسن عارف بشير السبيعي العنزيمعاذ عبدالمجيد عثمان الزهراني

سلطان محمد عليان الجمعهعبدالعزيز احمد سعود الدحيم

مهند عبدالعزيز سعود الغزيمحمد يوسف عليثه الرفاعي الجهنى

جواد محمد ابراهيم البياليسعد غازي سعد آل شيبان

ريان علي محمد القرنيمشاري خالد محمد الرشيد

عبدالرحمن حمد محمد الماجدعبدالرحمن محمد عبدالله آل وزره الدوسري

عمرو فهد عبده بشيريعبدالعزيز محمد صالح الشهري

بندر ناصر زيد المشارييحيى معيض يحيى القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432101417433100641

433104677434100089

434100246434101954

434102621434102849

434104233434106652

435100031435100088

435100096435100114

435100124435100283
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نواف ابراهيم محمد الفوزانفيصل سعود سعيد الحازمي

فيصل عبدالله سويلم السويلمعبدالعزيز سعود عبدالعزيز ال رشود

نواف عبدالرحيم عبدالكريم المزروعيسعد مفلح محمد الحيزاء الشهراني

فارس صالح احمد العدواني الزهرانييزيد عبدالله محمد السديس

عبدالعزيز عمر عبدالعزيز بن عونعبدالرحمن احمد منزل الفدعاني العنزي

فهد عمار شيبان ال عاطف القحطانيعمر محمد أحمد الخزمري الزهراني

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العليويعبدالعزيز محمد عبدالعزيز العليوي

خالد ابراهيم محمد بن رزينهشام حسان فضل عقيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100301435100333

435100356435100368

435100451435100511

435100532435100558

435100596435100628

435100656435100843

435100853435100853

435100870435100901
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تركي علي يحي صفحيفهد عبدالعزيز عبدالرحمن االحمد

عبدالله عبدالعزيز عبدالله العوميمصعب عبدالله عبدالرحمن السعيدان

عبدالله غتر محمد الشيبانيسلطان سعد سعيد الدويسان

تركي خالد وليد أبو غوشمبارك عبدالله مبارك أبودجين الدوسري

نواف سعيد علي ال ماطر الشهرانيفيصل يوسف ناصر النشمي

مشاري عبد العزيز عبد الله الرشيدعمار محسن محمد آل مانع القرني

احمد رجب معسر النجرسخالد سامي حمد المعمر

موسى سليمان ابراهيم مدوح هزازيعبدالرحمن خالد محمد بن عثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100929435100952

435101042435101203

435101412435101482

435101513435101552

435101574435101695

435101786435101804

435101849435101871

435102021435102068
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناصر عبدالله سعد العريفيعبدالملك مروان محمدعلي زمزمي

صالح بسام صالح المطلقابراهيم صالح محمد الطريفي

مرشد ابراهيم عبدالعزيز العقيلعلي مطلق فهد عجيان

عبدالرحمن عبدالله صالح السويدعبداالله حبيب حسن سليماني

عمر محمد علي آل موسىسالم عبدالله سالم بن عون

عبدالرحمن محمد سليمان العاصمابراهيم طارق ابراهيم العلي

خالد صفوق مردوح الفدعاني العنزيفهد ماجد فهد الشريده

عبدالعزيز عبدالرحمن سليمان المعيوفابراهيم غانم ابراهيم ال طالب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102258435102403

435102423435102517

435102588435102880

435103157435103206

435103317435103431

435103564435103951

435104238435104425

435104433435104550
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح خالد صالح القاضيعبدالله مغرم احمد الحسيني الشهري

خالد عبدالمجيد احمد بن سعيدوليد خالد حاسن المالكي

خالد محمد عبدالله العوشزي الشهرانيعبدالعزيز ماجد عبدالعزيز المحيسن

حمد علي حمد النفيسهعبدالعزيز فهد محماس العصيمي العتيبي

محمد يحي محمد العياشي الزهرانيعبدالرحمن عبدالرزاق عبدالكريم الجعيدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

طب أسنان عامطب أسنان عام

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105096435105115

435105144435105523

435105833435106148

435106213435106414

435106719435106894
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد عبدالله سعد الحمدانبندر مسحل محماس العصيمي العتيبي

محمد عبداللطيف سعيد المهدي الغامديالحسين مؤنس حسين السايس

عبدالله خالد بدر العسكريزيد علي جاري القرني

صالح علي عبدالله الفرهودزياد عبدالله عبيدالله الغامدي

عبدالله فهد ابراهيم بن عبدالواحدنواف عبدالعزيز يوسف السويل

مشاري محمد ابراهيم الهويشلمحمد بدر نفاع العمري

يزيد عوضه علي الشهريعبدالعزيز فهد سعود القباني

علي عبدالرحمن محمد الشهرانيمحمد محمد خير محمد الحمال

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىتقنية طبيه حيوية-اجهزه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101170435103974

435105018435106195

436100367436100506

436100527436100700

436100862436100921

436102437436103694

436104938436105232

436106421436101127
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

انس عبدالله حمد الغنامثامر سعد ناصر االسمري

عبدالعزيز ابراهيم احمد جعفريمعن ابراهيم محمد الطوب

ريان سعيد علي القحطانيمشعل عبدالعزيز سعد العروان

عبدالعزيز محمدالفاتح عبدالله الخياريعبدالملك صالح عبيد الفواز

بندر محمد عايد العنزياحمد جمال عبدالرحمن التويجري

عبدالمحسن نصير عبدالمحسن الرشيدعبدالعزيز خليفه عبدالرحمن المهباش

سلطان عبدالكريم ابراهيم الحلوهنواف حسن شنبر الشهري

فهد عيد فهد الحربيابراهيم عبدالله ابراهيم الموسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102761436103121

434105684435101850

436100063436100386

436100448436100487

436100725436101119

436101319436101842

436101921436102221

436103212436104424
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

الوليد عبدالملك فهد الشديعبدالرحمن سعيد عبدالله المالكي

صالح غزال غريب العنزيعبدالعزيز الفي شمالي العنزي

خالد عامر مثيب المطيريعبدالعزيز سعيد علي آل شرف

مشعل عايض محمد ال ناهض العمريمحمد ناصر صالح الشبيكي

عبدالله سليمان عبدالله المويزريعبدالله انس حسن الخويلدي

سعد عبدالله سعد المقبلعبدالله متعب عبدالله المطيري

احمد سعيد أحمد آل قاعدأحمد ظافر عوض القحطاني

سعد خالد سعد القحطانيمحمد عبدالعزيز سعد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانرعاية االسنان

علوم االشعةتقنية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

العالج الطبيعيعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104542436106322

436106648436106954

436101737436103083

436102057435100463

436100383436100692

436101700436102003

436104965436105711

436105728432104109
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر صالح محمد العمريمحمد علي محمد حدور

فارس نايف منيف العتيبياياد صالح سعد البريت

عبدالعزيز مشعل حسام الزهيرمحمد علي عبدالله الشهري

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد المزيدمحمد خالد محمد البالجي

صالح بدر مشعل الشلهوبانس عبدالله جمعان الزهراني

عبدالله غرم الله علي الزهرانيعلي سعد زايد آل جازع

عبدالكريم محمد محسن العتيبيعبدالله عبدالعزيز عبدالله الزهراني

عمر سمار اسيمر الجابريعبدالمجيد ناصر محمد العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

الكيمياء الحيوية الطبيةالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106173436100110

436100251436100377

436100774436101773

436102060436103123

436103199436103585

436103601436105218

436105370436105666

437105492437105493
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االسم :االسم :

االسم :

نايف ثويب مثيب المطيريعبدالله سليمان عبدالله الصيخان

محمد علي محمد هيجان

التخصص :التخصص :

التخصص :

الكيمياء الحيوية الطبيةالكيمياء الحيوية الطبية

أمراض الدم والمصل

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

437105605437106485

437105491
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طالل عشيوي جاعف العنزيوليد خالد زيد الرماني

سعد عبدالعزيز سعد اليوسفمحمد احمد سعود المشهدي

تركي مرزوق رزيق المطيريناصر عبدالرحمن ناصر بن فضل

حامد احمد علي الدبيسعمار محمد حميد الحميد

عبدالعزيز صالح موسى العتيبينواف عادل ابراهيم البدر

عامر مبارك عامر المطيريفهد عبدالله فهد آل حسينه

خالد محمد حسن الشهريبندر راشد محمد النفيسه

سلطان مسفر محمد القحطانيثامر نجر منير العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

تقنية طبيه حيوية-اجهزهتقنية طبيه حيوية-اجهزه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432105011433106235

435100037435102204

436101765436102145

436106755436107504

436107591436108205

437100995437102957

437103189437103896

437103950437104681
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يوسف علي ناصر العجيانثامر عبدالمعطي عبدالقادر االنديجاني

عبدالله احمد عبدالله العبادسلمان يحي جابر اليوسي الشهري

سلطان ايمن سلطان شيرسعود عبدالله غالب العبدالله

محمد عبدالله عبدالرحمن القلعيأحمد سعد هذيل الفريدي

خالد عبدالوهاب صالح الوهابيعبدالمجيد عبدالهادي احمد آل احمد العمري

نواف ثامر عبدالعزيز فارسىمحمد جهز سالم الحربي

محمد وليد محمد الغامديعبدالله ابراهيم قاسم جوفي

عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالعزيز الزيرمشعل مرزوق عبدالله الشرافاء

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىتقنية طبيه حيوية-اجهزه

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105400433101856

434106664436100121

436100416436101674

434100084435104950

435106579436100335

436103676436107004

437101092437101411

437102213437102422
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح عبدالله صالح الشلهوباحمد خالد غرم الله الغامدي

مشاري سالم ابراهيم المطيرياسامه فهد صالح بن نصار

عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز العيسىمحمد سليمان محمد العبداللطيف

حمد ناصر عبدالله الراجحيفيصل ممدوح طه الشيبي

راشد ابراهيم راشد اليحيىعبدالعزيز رزقان مسعد المطيري

محمد حسين محمد سحمانمحمد سعود فالح السهلي

احمد محمد احمد الربيشعبدالعزيز عبدالرحمن محمد الخضر

سعيد ناصر علي ال فروان الياميصالح عبدالرحمن صالح باكرمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

علوم المختبرات االكلينيكيهعلوم المختبرات االكلينيكيه

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

رعاية االسنانرعاية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

تقنية االسنانتقنية االسنان

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103030437103092

437103107437103453

437103574437104457

435101338436103081

437100070437100493

437102670437160402

435103093436102689

436106479436108178

 522



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان عبدالله ضيف  الله المالكينواف احمد عبدالعزيز الجريان

سلطان صالح يوسف المقيطعبدالله محمد عبدالله العود

عبدالله محمد صالح الرميحاحمد محمد عبدالله القثمي

عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الدوسرياشرف فؤاد احمد اليماني

وليد صالح عبدالعزيز العبداللطيفعبدالله فهد عبدالله الراجح

عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز المقيبلريان سليمان عبدالعزيز القحطاني

فهد عبدالرحمن محمد الزايدمحمد عبدالعزيز سعود السعدان

سلطان عبدالعزيز سعود هويملمشعل عبدالعزيز حمد الشاهين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية االسنانتقنية االسنان

علوم االشعةتقنية االسنان

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104154437104401

437104592436101316

436102276436105632

436107994437100158

437100544437100689

437100794437101001

437101200437101261

437101507437101606
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هشام سعيد عبدالله االحمرييحي احمد حسين خبراني

محمد علي محمد الشهرانيياسر جابر عبدالله القحطاني

خالد ابراهيم عبدالله التركيمطلق سعد مطلق بن طواله

فهد عبدالمحسن محمد بن مرشدعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بن مضحي

بدر مسحل محمد العتيبيفيصل عمار عبدالرحمن الرحمه

عبدالمحسن صبيح عبيد الرويليفيصل خليف القوين المطيري

عبدالعزيز سعد عبدالعزيز القرينيمصعب سليمان براهيم الهيضل

نهار عبدالرزاق سليمان المحيسنسلطان متعب مخلف العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

علوم االشعةعلوم االشعة

عالج علل النطق والسمععلوم االشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437101871437102060

437102080437102172

437102330437102388

437102546437102911

437103052437103932

437104002437104809

437105090437105135

437105340436103037
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد راجي خريص العتيبيمحمد احمد عبدالعزيز العساف

سليمان بدر سليمان االسودمحمد خالد محمد المهنا

عبدالله محمد صالح ابوزيدخالد رضاء رديني العتيبي

محمد سفر محمد الشلويبراك سلطان براك العتيبي

فيصل حسين حشان المقاطي العتيبيعبداالله فائز عبدالعليم صالح عبدالعزيز

عبدالله خالد سعود العيدمحمد راشد عبدالله حبيان الدوسري

فيصل عبدالعزيز ابراهيم الصويغاصيل خالد محمود قطان

عبدالعزيز ناصر محيسن العنزيفيصل احمد سعود الجعيدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103716436105130

437102078437102404

437102533437103095

437103135437103474

437105326437107074

435102162435106785

436101799436102112

436102201436108212
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بندر ماضي محمد العتيبياحمد حامد احمد الغامدي

زياد عبدالله علي الغامديياسر عبدالله عبدالمحسن المجاهد

سليمان عبدالله سليمان الغنيمعايش خالد عايش الحافي

علي محمد علي العبدالسالمأيمن علي ابراهيم حوباني

فارس راشد عائض الزهرانيعبدالعزيز محمد ابراهيم الشديدي

محمد عبدالعزيز محمد التميميفيصل ناصر عبدالله المطرودي

بدر أحمد علي مرتضىرامي عبدالرحمن مسعود المطيري

وليد علي محمد القحطانيحاتم عسكر خضير الخالدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

التغذية السريريةالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437100239437100396

437100549437100619

437101299437101518

437101689437101970

437102214437103488

437103727437103919

437104654437106493

437106659439105691
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االسم :االسم :

عبدالرحمن عبدالله رافع العمريسلمان عبدالله علي الحمزه

مازن موسى محمد مسمليأحمد سالم بدوي ال لحارث

بيه محمد هداج القرنيوليد احمد ناصر الثويني

عبدالعزيز فياض فنيطل العنزيجابر علي محمد الشهري

سالم صالح سالم الوادعينواف خلف خازن العنزي

عبدالرحمن عبدالله سعد القحطانيفراس صالح احمد الشهري

اسامه احمد موسى الشهريعبدالعزيز سعد عبدالله ال رجب

طارق عبدالرحيم حسن سبيهتركي مسري عايض المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

أمراض الدم والمصلأمراض الدم والمصل

العلوم في البصرياتالعلوم في البصريات

العلوم في البصرياتالعلوم في البصريات

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105915439105975

438105631438105707

439105680439105705

439105706439106477

435104392436100265

436104005436104357

436108142437100083

437100491437100706
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر مسير نداء المطيريمشاري محمد عبدالله الهويمل

سالم سعد محمد القحطانيريان عبدالله محمد المالكي

عبدالرحمن خليفه عوض العنزيعبدالعزيز محمد ناصر الدوسري

فهد سالم سعد القحطانيعبدالله صالح احمد القرني

ريان علي يحيى العسيرياحمد علي حسن رديني

ياسر سعد محمد سرحانوليد فائز محمد الشهراني

رائد احمد عبدالعزيز النصارعبداالله عايد مفلح العنزي

عبدالعزيز ناصر محمد الرويشدمحمد احمد عبدالرحمن القرعاوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

العالج الوظيفيالعالج الوظيفي

دكتور البصرياتالعالج الوظيفي

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437100871437101054

437101140437101191

437101937437102206

437102875437103406

437103528437104689

437104746437104930

437105098435101831

435103761436100033
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وائل عبدالله احمد عبدالكريمرائد خالد محمد الماس

فارس سليمان عبدالعزيز المبيريكنايف رحيم مرزوق الحافي

رامي منصور محمد الغامديعبدالهادي سليمان عبدالهادي الحربي

نواف فهد اناصر السبيعيسعود ضيف  الله هذال العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100760436101855

436103236436103498

436103750436105641

436106336436107011
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز صالح عبدالعزيز العبدالكريمسعيد محمد محمود حمام

صالح نصار صالح السليمعادل عبدالله يحيى الحربي

عبدالجواد عبدالكريم محمد عموريأحمد جعفر الفنوش الشبلي

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المغامسعبدالرحمن بدر عبدالله الدايل

عبدالعزيز محمد علي الداوديزيد عبدالله سعد العريفي

عبدالعزيز خالد عبدالله العيبانخالد عبدالله سعد رشود

الوليد ابراهيم عبدالعزيز الصالحالبراء عبدالرحمن صالح الشايع

عبدالله فهد عبدالمحسن المنيعناصر زامل ناصر بن لعبون

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

نظم المعلوماتنظم المعلومات

علوم الحاسب والمعلومات (علوم حاسبات)علوم الحاسب والمعلومات (علوم حاسبات)

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434108501437105497

437106523438105104

429107134433107237

433101137434105602

434105712435100161

435103790435104881

435105661435106367

435108307436101369
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزيد نواف طلق العتيبيياسر محمد عبدالله المحيميد

عبدالكريم عبدالمحسن محمد العبدالكريمعبدالله سعد مبارك الدوسري

زياد مهدي نعمة الله بن صالحفهد عبدالمحسن فهد السيف

عبدالله حمد سليمان الحلوهعبدالرحمن محمد علي زارع

سعود عبدالعزيز عبد الحميد الحمودمهند محمد ناصر بن خليف

سهيل محمد ابراهيم السيفعبدالله فهد عبدالله سبيت

مشاري عماش شطي الفداعي الشمريمهند يحي سليمان الشهري

محمد علي محمد الغفيليعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السريهيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101512436101683

436102053436102100

436104029436104191

436104450436105422

436106625433101578

434100796434100876

434101846434103852

434104029434104046
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز ابراهيم عبدالله السواجيمحمد خالد محمد الشارخ

تركي عبدالله عايد العوادخالد عبدالله عبدالحكيم الدعيج

بدر بزيع نهار المويهي المطيريزياد سليمان عبد العزيز الدواس

علي عبدالله علي المنديل التويجريمهند سعيد عبدالرحمن الكلثمي الشهري

تركي مسبل سعد العمريمشعل عبدالله حسين القبيل

محمد وجيه موسى  حسنخالد عبدالعزيز عبدالله الشعالن

عبدالله سليمان عبدالله الوهيدعبدالرحمن محمد اديب ناصيف

تقي الدين احمد  بن جاب اللهالوليد عبدالحكيم عبدالرحمن بن غيث

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104836434105387

435100736435102640

435105444435105593

435108266435108279

435108298435108300

435108301435108362

435108623437107220

434103214434107806
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد محمد نايف العتيبي العصيمىعبدالله خالد فهاد الشبرمي

نايف محمد مقبل الرويسعبدالعزيز مقرن عبدالعزيز المقرن

فرحان حمد فرحان الخبيزيخالد حجي عايد المفضلي الشمري

فهد محمد بطي السبيعيخالد مانع محمد االحمري

خالد أحمد سعيد الغامديمشاري محمد عبدالله بن محسن

عبدالعزيز صالح سعد الهزانياحمد فهد عبدالعزيز البسام

عبدالعزيز عبدالله سعد العريفيعبدالرحمن هليل ساري العنزي

ابراهيم عبدالمحسن ابراهيم النمرحسين علي حسين المطوع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100329435102470

435103275435104992

435107374436100150

436100411436100826

436100827436101103

436101195436102586

436102990436103207

436103321436103533

 534



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد صالح عبدالعزيز الفاضلعبدالله ناصر عبدالله الغيهب

احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الفاضلراشد عبدالله راشد الشليغم

خالد وليد عبدالمحسن ابابطينعبدالله محمد سعد القباني

ثامر عبدالعزيز عبدالرحمن ال حموديزيد داود عبدالعزيز الداود

أحمد علي مقبل الحربيعبدالرحمن عبدالله سعد العريفي

عصام يحيى حسين حمديفهد عبدالله عبدالعزيز الدويش

فيصل عبدالعزيز صالح العمارهشام عبدالله محمد الفواز

طالل حسن عبدالله العمريخالد احمد محمد المهوس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104365436104596

436104655436104871

436104907436105645

436105888436105904

436106488436106815

434102770434103365

434103502434103535

434105578434106658
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الحميدعيد عبدالعزيز عيد العيد

ابراهيم صالح ابراهيم الشنيبرفيصل عبدالله عبدالمحسن المدلج

محمد رفعت ميلي بيك طاشكنديوضاح عصام حيدر حسين

محمد بدر محمد العيدانناصر محمد ناصر آل هويدي

عبدالمجيد بدر راشد الشرافيسعد مبارك عبدالله الدوسري

عبدالله عبداللطيف محمد البعيجانفيصل مساعد عبدالعزيز الحسين

عبدالرحمن علي ناصر السنيديراكان سالم سعود الحربي

محمد عبدالعزيز ابراهيم العصيليعبدالله محمد عبدالعزيز البريدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103494435105325

435106211435107062

435108270436100062

436100079436100296

436100544436100699

436100805436100816

436101704436101804

436101866436102074
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد مجري قاعد العتيبيعبداالله احمد حسن الزهراني

عبدالرحمن سعود محمد المندحرياض حمد عبدالرحمن بن مرعبه

فيصل يوسف عبدالله القبالنفهد ابراهيم ناصر الدرع

عبدالرحمن احمد رشدي طومانعبدالله أحمد عبدالله الحامد

فراس زهير ناصر الحصنانعبدالله خالد سليمان بن فاضل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102633436102867

436103025436103351

436104624436104949

436106417436106660

436108123436108147
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمحسن سليمان عليثة الشطيريفيصل فهد علي العشير

حماد محمد صالح الحمادمحمد علي يحي اليحي

يزيد صالح مرزم المرزم السبيعيسليمان سعد سليمان الشهري

محمد عبدالعزيز محمد الوهيبيحميد عبد السالم علي غالب

فيصل إبراهيم عبدالله المديفرمؤيد فهد عبدالعزيز الحسين

عبدالرحمن عبدالله هاجد المطيريعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الدخيل

عبدالعزيز احمد ناصر العثيمينعبدالعزيز جارالله عبدالعزيز الغضبان

عبدالكريم عيد حديد الرحيمي المطيريعبدالله ماضي عبدالرحمن محمد بن ماضي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتهندسة البرمجيات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

علوم الحاسب والمعلومات (علوم حاسبات)نظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

علوم الحاسبهندسة البرمجيات

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431106552439105523

439105524439106135

439106508435107960

435107314437105658

439105522439105606

439105793439105795

439106172433104486

434100854434102566
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله فهيد المزيدعبدالله حمود سليمان المشيقح

فيصل عمر عبدالعزيز المقرنفهد خالد فهد ال سعيد

عبدالرحمن عوده عبدالله البلويابراهيم فايز عبدالله ال وزرة الدوسري

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم بن صالحراشد عبدالمجيد عبدالله آل الشيخ مبارك

عبدالله ابراهيم حمد السحيبانيسلطان محمد سلطان بن سلطان

سلمان جمال احمد الصالحفهد محمد سعيد العسيري

يزن خالد عبدالرحمن الوهيبيعبدالرحمن محمد صالح الصالح

ابراهيم عبدالله عبدالعزيز العميرينياحمد صالح عبدالله البلطان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434106221435100645

435101028435105084

435106918436100452

436100846436101230

436101655436101761

436101976436102374

436103472436104333

436104469436105274
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد وليد صالح الحمادعلي محمد علي شعبي

عبداالله عبدالله سليمان الهدلقعبدالله محمد أحمد طجو

محمد احمد محمد معافاناصر عبدالعزيز ناصر عجيان

عبدالرحمن محمد ناصر الناصرعبدالرحمن عطيه حامد الزهراني

مصعب طارق محمدالعيد الخطراويحمد حمدان صالح الحمدان

عمار محمود يوسف قاعودطالل ابراهيم سعيد قريش المالكي

عبدالرحمن محمد عبده هاشميمهند عبد الله محمد الوليدي الشهري

أمير مازن محمد عرقسوسعبدالمحسن احمد عبدالله المسعري الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105309436105952

436106668437100171

437101382438105898

432104315434100245

434100470434101236

434101357434101525

435100131435100197

435100422435100428
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبداالله الفي صنيتان العتيبيعبدالعزيز سعيد عوض آل سلطان القحطاني

عبدالمجيد شهيل عبدالله السبرحمد عبدالرحمن حمد الدهيمي

عبدالله محمد صالح البشريأحمد عبده أحمد العمري

سعيد محمد سعيد العمريعبدالعزيز صالح محمد التيماني

عبدالله عتيق صالح العتيقحبيب امين صادق  شاهين االحمر

محمد طالب محمد العتيبيسعود محمد منصور المالك

بدر الدين سمير نور الدين الوتارسلطان عبدالله زيد بن سعران

محمد مسعود محمد النفيعي العتيبيعمر عاهد علي الخطيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

هندسة الحاسبهندسة الحاسب

نظم المعلوماتهندسة الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435101176435103027

435104739435105710

435107401435108278

435108288435108294

435108587436102077

436102173436103331

436104477436107348

436107349435104578
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن بن هويملريان محمد علي عبيد القحطاني

محمد مطلق محمد بن مطلقعماد عبدالله خليفه الخليفه

سعد محمد سعد العيسىمشعل عبدالرحمن ابراهيم الحمداني

عبدالرحمن حجي ابراهيم الحجيمحمد ناصر محمد الماضي

عبدالعزيز تركي عبدالعزيز العبداللطيفعبدالله احمد عبدالله بن سند

عبدالرحمن عبدالكريم يحيى اليحيىحمد عبدالكريم يحي العساف

علي سهيل محمد صابانعبدالكريم عبدالسالم عبدالكريم الدخيل

محمد رائد صالح الخليفهزياد محمد سعيد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170197436100236

436100378436100800

436101870436101877

436102039436102278

436103103436103132

436103231436103929

436105397436107352

437100700437103026
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد ناصر العبداللهمحمد ابراهيم سعود آل معمر

ابراهيم ماجد ابراهيم السنيديعامر فوزان احمد السويلم

نايف محمد ناصر حرقانوليد عبدالعزيز ابراهيم الفدا

عبدالملك عبدالعزيز عبدالله الجريدمهند سمير حسن بلخي

صالح عبدالعزيز صالح العميرسعد معلوي سعيد الشهراني

عبدالرحمن علي يوسف ديريهعبدالعزيز ناصر عبدالله السهلي

يزيد حمد صالح الخويطرعلي يوسف علي الشنيفي

فهد سامي علي الحمدانيزيد راشد ابراهيم الراشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103130437103197

437103213437103637

437104966437105242

432102386433101463

434101026435101684

435103150435104659

435105143435105965

436100202436100369
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسامه فهد سلمان اليحيىاسامه علي ناصر الغامدي

نواف فهد قبالن القبالنيزيد احمد سليمان العيد

راكان صالح حمد الناصرمحمد عبدالرحمن ناصر ابوحيمد

بدر عبدالله مفلح الفريديمحمد عبدالرحمن صالح الذيب

سهيل عبدالله طارق حجارعبدالله ناصر عبدالرحمن المقيل

عبدالرحمن خالد سليمان الرماحخالد فهد برغش بن مسلم

خالد عايض محمد االحمريعبدالرحمن عوض عبدالله الصيعري

سعود عبدالله محمد الدوسريعبدالله عبدالرحمن نصار المغامسي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100794436100983

436101244436101394

436102119436102329

436102409436102662

436103316436103481

436103636436104015

436104528436105695

436105726436106094
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8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان عبدالله صالح الوابلعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز الرويشد

عبدالمجيد محمد عبدالله المسندريان عبدالله صالح الوابل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436170275437101517

437102539437106689
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد صالح ناصر الحميدعمر عبدالرحمن عثمان العريني

زياد ابراهيم محمد العقيليفيصل عبدالعزيز سعود الصقري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102264437100762

436102081437103984
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله صالح محمد المسيندفهد محمد رشيد الغانم

فهد علي سمران الحسني العنزيمحمد فهد محمد آل ثنيان

فيصل علي محمد الحرابيمشاري سعد عبدالله المعمر

عوده صالح ابراهيم العودهعبدالرحمن فهد عبدالرحمن السيف

خالد جمال حسن الرفاعيمشعل سلطان عبدالرحمن الربيش

سلطان عبيد محمد العبيدحسين مسفر حسين الحيدان القحطاني

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العمرهشام محمد ابراهيم الماضي

مشعل محمد عبدالعزيز المقبلالوليد عثمان محمد الحميدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

428103279432104447

433101722433105320

433106048434100535

434102702434102861

434103433434103529

434106269434106403

434108389434108410

435100559435100762
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد عبدالرحمن احمد الحميديطالل فهد عبدالرحمن بن سعيد

محمد عبدالله عبدالعزيز عبدانمشاري حميد عبيد الحربي

خالد عبدالله محمد أبوبكرعبدالله فهد عبدالله آل عثمان

عبدالرحمن احمد حسن آل مرعبه العرجانيعبدالله عبدالرحمن عبدالله السالم

ناصر عبدالله ناصر الجماعين الدوسريامجد سليمان محمد بن رحمه

نواف عبدالكريم عبدالله الرزقانصالح سعد صالح بن شعيل

سليمان نضال سليمان مزيديوسف يحيى صالح الطويرقي

عزام يوسف ابراهيم القاضيمحمد حمد محمد الغزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100835435101219

435101581435102072

435103278435103342

435103453435103474

435103501435103825

435104101435104157

435104568435104677

435105210435105224
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله فهد عبدالعزيز الصبيحيفارس زياد طارق اليحيى

خالد صالح سليمان الرفيعييونس عبد العزيز يوسف العمار

عبداإلله مقبل عبدالله المطيريعبدالله علي محمد ال مانع

راكان محمد حامد المطوععبدالغني مسفر محمد المالكي

محمد علي محمد الجليميدبدر ناصر فهيد القحطاني

سلطان علي موسى يتيمي عبدليفالح منيف فواز الحارثي

احمد خالد عبداللطيف الظفرمحمد احمد يوسف المغربي

عبدالعزيز فهد عبدالله السيفسعد محمد زهير المرافيع القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط العمرانيعمارة وعلوم البناء

العلوم في التصميم العمرانيالتخطيط العمراني

العلوم في التصميم العمرانيالعلوم في التصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

العلوم في التطوير العقاريالتخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105879435106001

435106735437105580

438105279435107089

437105574437106443

431101771431102173

433100637434105067

435100228435101729

435102037437105560
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4

االسم :االسم : فيصل نايف محمد الحربيعبدالله حمود ضعيان الحربي

التخصص :التخصص : العلوم في التطوير العقاريالعلوم في التطوير العقاري

رقم الطالب :رقم الطالب : 438105655438106407
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 العمارة والتخطيطكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محسن مبارك ضبابمعاذ محمد عالوة جاب الله

بسام محمد علي الغصونحمد عبدالله حمد السويداني

عبدالله صالح عبدالرحمن باكرمانعبدالعزيز أحمد عبدالعزيز المرشد

محمد ثامر ثنيان ال سعودمحمد ناصر محمد الطوب

عبدالرحمن خالد عبدالله الدويستركي محمد سعود بن شديد

عمر يوسف خلف اللحيدهمحمد عبدالملك عبدالله العقيل

عيسى محمد سعيد العيسان الغامديبندر عبدالعزيز عبدالكريم السبيعي

عمر صالح براهيم البديويعماد محمد سعيد ال فارس العمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431105703431106209

431110169432100870

432103058432106874

433102112434100010

434103403434104430

434105285434106250

434106485434160012

435100242435100564
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسام سعود عبدالرحمن الحاتمخالد مسعود سعد آل سعد الغامدي

يزيد خالد عبدالعزيز سجاءأنس سعيد علي الغيالني

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفالحعمر عبدالرحمن محمد الدخيل

مهند فهد عبدالله المحاربفارس عبدالمحسن علي الشدي

منصور رائد منصور الدخيلعبدالعزيز خالد عبدالعزيز طياش

احمد ابرهيم احمد الذييبعبدالله فهد عبدالله القاسم

سلطان فهد خالد السديريسالم فهد سالم المبارك

وليد خالد ابراهيم المسفرمحمد ناصر عبدالله الحنطي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100652435102785

435102857435103161

435103489435103635

435103676435103782

435104156435104206

435104209435104776

435104855435105202

435105338435106041
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مازن عبدالله محمد الهنديعبدالله محمد علي الرميلي

محمد سعيد محمد باجخيفمؤيد عبدالله راشد الدباس

عبدالرزاق وليد  الياسأحمد كمال مصطفى البارودي

محمد احمد علي الذرويرامي احمد عبدالحي جلو

عبدالعزيز زهير محمد السراجبدر نجيب عبدالعزيز القاضي

عادل علي عبده االلمعيحسين اسامه حسين المنصوري

االمير مشاري خالد عبدالله ال سعودمحمد يحي صالح المالكي

فهد خالد عبدالكريم القنيصيسلمان علي عبدالله العايد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106453435107211

435107311435107549

435108353435108489

435108601436100233

436100370436100587

436100743436102129

436102284436102588

436102678436102776
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد احمد عبدالله الحمدانعبدالرحمن احمد محمد العباد

رشيد محمد رشيد ابوجاداللهعلي عصام علي دبور

فهد صالح عيسى الشثريعبدالله سراج الدين مصطفى القان

محمد سفر شايع المامونجمال محمد أحمد ناصر

عبدالعزيز علي محمد النصارعوض سعد عوض القحطاني

خالد محمد فهد التخيفيأحمد محمد حامد القرشي

أحمد عبدالله محمد النوفلعبدالمجيد محمد عبدالله العطني

ابراهيم فهد ابراهيم الداودابراهيم فواز ابراهيم عرفات

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط العمرانيعمارة وعلوم البناء

التخطيط العمرانيالتخطيط العمراني

التخطيط العمرانيالتخطيط العمراني

العلوم في التصميم العمرانيالتخطيط العمراني

العلوم في التصميم العمرانيالعلوم في التصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103066436104846

436105414436106654

436106707436106782

436108240437105555

437105588438105149

438105720439105498

439106496435107341

437105807438105205
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله زيد عبدالله بن معطشحمد عبدالعزيز عبدالرحمن المصيريعي

ابراهيم سعيد محمد الراعيفيصل محمد عبدالعزيز الجماز

عبدالعزيز سعيد عيدان الغامديمحمد دعيج محمد الدعيج

هشام علي محمد الحداوي الغامديعبدالله حمد عبدالله العماري

خالد مصطفى عبدالفتاح االيوبيعبدالعزيز حسين خاطر العبيدي الزهراني

يزيد محمدعامر محمدعرفان عرفهعبدالله احمد عبدالله الشهري

محمد احمد عبد الله آل ناعم الشهريناصر راشد عبدالله بن دخيل

بدر محمدالشبل يحي التركستانيمازن محمد ابراهيم منصور

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في التصميم العمرانيالعلوم في التصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

التخطيط والتصميم العمرانيالتخطيط والتصميم العمراني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105274438105426

432106671433101163

434103660435101223

430102727433100161

433101025433107907

434103761434160013

435103254435106365

435107926436101650
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سعيد عبدالله مريعسلطان عبدالرحمن محمد العريفي

صالح مناحي نايف المطيريحسين محمد حسين الخليفة

فهد صالح عبدالله السياريصالح سليمان علي الحميداني

محمد مرزوق معيوف المطيريعبدالرحمن محمد عبدالرحمن أباالخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العلوم في التطوير العقاريالعلوم في التطوير العقاري

العلوم في التطوير العقاريالعلوم في التطوير العقاري

العلوم في التطوير العقاريالعلوم في التطوير العقاري

العلوم في التطوير العقاريالعلوم في التطوير العقاري

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105559437106455

439105496439105715

439105724439105764

439106076439106170
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 العمارة والتخطيط كلية

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 

 561



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالرحمن حمد الحركانزياد ناصر سعد البويريد

خالد صالح عبدالعزيز المقبلمسعود محمد مسعود الحربي

نايف فهد عبدالمحسن الغنامتركي خالد ابراهيم الشليل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

عمارة وعلوم البناءعمارة وعلوم البناء

التخطيط والتصميم العمرانيعمارة وعلوم البناء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434100471434190142

436100655436101413

436104004436160296

 562



 

 

 

 

 

 

 اللغات والرتمجةكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

علي احمد علي ال قيسان المنتشرييزيد عبد الرحمن صالح العبيد

سلطان محمد سلطان السلطانيزن فهد سلمان الدوسري

صالح خالد صالح بن سعيدعلي ناصر علي الخرجي

سعيد عبدالله حامد ال مانع الزهرانييحيى محمد علي طالبي

عبدالعزيز ظافر شعثان آل نصير القحطانيفيصل عبدالرحمن محمد الوابل

سامي ناصر سيف المطوعسلمان حسين فرج الحبشي

يوسف شكري سعيد البكري الشهريباسل سعيد جابر القحطاني

معن عبدالحي اسود العيساويمحمد عبدالله عبدالرحمن آل شديد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433103255434101603

434160119435100105

435100716435102311

435103165435103350

435104082435105364

435105406435106407

435106692435106700

435106799435106827
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طارق فيصل منصور الهراوي المالكيابراهيم محمد ابراهيم الرزيقي

مازن تقي مزيد المشرافي المطيريمعتز علي عبدالرحمن الرشيدان

احمد إبراهيم احمد الصائغهذال محمد سعيد الحربي

عبدالله فيصل ركف الركفأحمد بركي ربيعان المطيري

محمد علي محمد ال جاللهعاصم صالح ناصر الناصر

يوسف عكاش مزعل العنزيابراهيم عبدالعزيز محمد الحجي

يزيد عبدالله شايع الشلقانسلمان صالح عمر البحيث

محمد سالم محمد ال روق القحطانييزيد يحيى محمد المالكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة التركية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة الصينية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433107510434101293

434103545435101535

435103117433102919

434106778433107151

429110651432102995

433103035433107516

433110264434101193

434101853434102640
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعد مقرن سعد المقرنيوسف احمد علي البناوي

عبدالكريم مرزوق سالم الغنيم العريانيفيصل خالد عبدالرحمن الزهيري

نواف علي محمد آل صميع عسيريعبدالعزيز موسى حسن مقبول

غنام حمد محمد آل سعد القحطانيعبدالله حمد عبدالله بن شحبل

عبدالملك سعود زيد ال عميقان التميميسعود عبدالعزيز عبدالرحمن الفهيد

فهد سعد معيوف النفيعي العتيبيفيصل علي سليمان الرشود

سليمان سلطان عبدالعزيز المواشمحمد عثمان موسى فقيهي

سليمان عبدالله سليمان الفايزعبدالله فهد عبدالله المزيني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104225434105370

434105958434106338

435100931435101195

435101298435101400

435101706435101893

435101934435102583

435102736435103230

435104173435104657
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد ابراهيم مطلق القحطانيراشد عمر محمد الخريف

احمد محمد حمد العقيليعبدالله صالح عبدالله الهدلق

منيف محمد عويد عقيلصالح عبدالرحمن احمد البيراس الغامدي

فهد عيد عياده مطنيعبدالعزيز مبارك عوض العتيبي

محمد ماجد  القراأمير مسلم  فاسي

خالد ممدوح بدر الملحماحمد راتب  الحمدان

محمد علي حسين ابن جازعه قحطانيوو   زهي

عبدالملك عبدالله محمد الناصرمحمد ابراهيم صالح العيسى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435104782435105078

435105481435106582

435106725435107458

435107501435107864

435108338435108416

435108426435108580

435108628434190290

434190655435102491
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

الوليد عبدالعزيز منصور الغفيليسعود نايف حسين الكثيرى

محمد خالد عبدالله الشاعرعيسى خليفة عيسى الشامي

ابراهيم حسن ابراهيم الحسنعرار حزام عرار ال شامر العجمي

مهند احمد سليمان السيفعلي حزام عبدالله ال حبشان الشهري

عبدالله احمد عبدالله أل مليح الشهريزياد فيصل فريح الحبردي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفارسية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الروسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الروسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الروسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435160230433101871

434101573434103191

435101084435103054

435104730435106250

435106792435106868
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 اللغات والرتمجةكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله حمدان صقر ال ثنيانعبدالله غنام سفر العضيله المطيري

عبدالله يحى احمد ال حسنه الدوشانعبدالله فارس مطلق السبيعي

خالد حسن محمد العبسي الشهريمحمد سعيد محمد االحمري

عمر هليل فالح العنزيعبدالمحسن صالح سيار العنزي

عبدالرحمن راشد عبدالعزيز البنيهباسل صالح حسن الشهري

نواف بندر نايف بن عميرة العتيبيعبدالله حسن سالم الحامدي

ذعار عبدان علي الحافيمحمد علي حسن شيخ

نايف محمد ناصر القحطانيحمد بندر محمد الحمودي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةلغه انجليزيه

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

430105911432103072

433104232433110171

434100313434102431

434102830434107920

435101713435101862

435103323435103882

435105767435160181

436103442436103557
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الدرويشعلي عبدالرحمن سعد ال صفيان

عبدالرحمن علي بطمان العنزيسامي حسن سالم الشهري

عبدالله ناصر عبدالله المطوععبدالمجيد فهد محمد الغرابي

يزن مسفر عوض ال شري القحطانيمشاري خالد راجح العتيبي

عبدالعزيز طعيس سعيد المقاطي العتيبيفيصل بكر علي هوساوي

نواف علي رويضان مخلفي الحربيريان عبدالرحمن عمر الجالل

محمد يوسف علي القسوميريان حمود راشد السكران

عبدالعزيز زيد عبدالله بن خرعانعبدالرحمن هالل ضيف  الله العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلسبانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104128436104855

436106857429102677

434106328434106986

435100435435100800

435102043435102900

435103630435104793

435105197435106861

436102204436106901
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جبرئيل جبار غالب المطيريفيصل عبدالله سالم الحافي العتيبي

عمر فايز ظافر الشهريعبدالعزيز محمد علي الوقيان

عبدالله سعد عوض القرنيعبدالعزيز عبدالله محمد البابطين

خالد عبدالله محمد آل حدالعبدالله راشد علي آل هزاع

يزيد عوض الفي العنزيباسل سلطان لفى المطيري

عبداالله محمد سعد بن جريانسعد تركي سعد الرويبعه

سلطان فيصل راشد الهبادسطام فيصل راشد الهباد

مساعد نواف عبدالله الدايلعبدالسالم سلمان سليم العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101701434107575

435105308436101227

436101608436102405

436102956436102977

436103363436103878

436104036436104233

436104324436104328

436104758436104824
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز سالم سالمه العميرييزيد احمد شرف الزهراني

فهد أحمد فهد بن مغيصيبنايف عوض سميحان العنزي

عبدالمجيد عبدالعزيز محمد الشبيلينايف شجاع شارع العتيبي

حذيفه عبدالرحمن محمد الربيعانسعد محمد سعد الصفيان

سعد صالح عبدالله اليوسفزياد ابراهيم عبدالعزيز بن رضيان

نواف راشد عبدالله المقرنعبدالملك احمد ابراهيم السلمان

عبدالله فهد محمد البصريمحمد ظافر محمد الشهري

سليمان حمد سليمان الحلوهعبدالله أحمد امحمد القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة األلمانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة األلمانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اليابانية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة التركية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105114436105678

436105829436106212

436106841432100863

432104051434102083

435104917436101452

436104556436104683

434103236432103210

432103701433101149
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

يزيد صالح ناصر العبيدعمر عبدالله عثمان الشمري

سالم علي سالم الشهريمحمد سريع محمد السريع

فهد غالب عايش الجعفري العنزيفيصل غالب عبدالله آل قريه القرني

صالح عبدالله محمد باسودانخالد مجلي عثمان العضياني العتيبي

علي صالح حميدان الحميدانعزام محمد عبد الله الصيخان

ناصر عبدالعزيز عبدالرحمن السالمخالد عبدالرحمن محمد السدحان

سمير خليف سمير السبيعي العنزينواف عامر زائد ال مرعي االسمري

سليمان ابراهيم سليمان الوابلنشمي مشعل عوض الميموني المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433106250434101673

434105290434106400

435100045435100138

435100781435101654

435102209435103613

435103763435104143

435104614435104671

435105205435105529
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وسيم أكرم مسلمان أحمد مسلمانخالد عبدالله فازع الفهيدي القرشي

خالد عواد سوعان الحويطيحمد عبدالله محمد الحوشان

عبدالله عبداالله عبدالله العامرعبدالملك عبدالله سليمان الشبيب

عبدالله سعد عبدالله العريفيمشاري حزام فالح القحطاني

راكان سالم مصاول الحربيمعاذ عبدالله محمد البراك

عبدالمحسن محمد ظافر العمريمبارك عبدالله بالغيث العريانى

عمر عبدالله سليمان المشهديتركي مخلد سويد العتيبي

عبدالعزيز محمد مصلح العتيبييزيد عبدالله ضاوي البقمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435105644435107760

435170255435170303

436100481436100716

436100949436101325

436101428436101519

436101636436101731

436101890436102064

436102093436102251
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد عبدالله فهد العرينيحمد ناصر محمد ال قريان

طارق مشعان دغيم الشمريخالد محمد عبدالله القحطاني

مشاري حامد عبدالله البلوياسامه عبدالله سعد الهويمل

محمد احمد محمد المانعسعد معيض محمد القرنى

غازي عبدالله براز العتيبيعبدالرحمن عماد محمد الهذيل

عبدالحكيم محمد عبدالله الخطافخالد عبدالله سالم الغامدي

فيصل مهل عواد الحربييزيد محمد صالح اليوسف

عبدالعزيز عبدالرحمن صالح العتيبيسعود عبدالله حسن الفيفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436102271436102468

436102900436102902

436102994436103091

436103096436103692

436103780436103902

436104127436104205

436104296436104413

436104612436105105
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8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد محمد زيد الحبيشعبدالله زيد علي الجوير

عبدالله مفرس فارس البقميسليمان محمد عبدالرحمن المجحد

سعود نايف خليف الشمريمحمد ابراهيم عبدالله المعتق

مشعل عبدالرحمن عبدالله المسعودوليد نواف محمد الشمري

محمد سعد مخالف الطيسان المالكيناصر عبدالله عبدالرحمن الهديان

نواف عبدالله ثالب الشمريهيثم علي ناصر غزاوي

علي سعد عبدالرحمن الكعبي العمريسلطان مشبب صالح ال جبران القحطاني

محمد عبدالله محمد العريفيمشاري عبيد بادي الشيباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة الفارسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105239436105248

436105317436105453

436105683436105730

436107026436107062

436107253433102687

434160140436105495

436107707434108022

436102665436102942
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9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عمر عبدالله ابراهيم الشثريثامر حسين عوضه ال طزاء

مالك عبدالله حمد المغيبي العتيبيعبدالعزيز محمد عبدالعزيز السكيري

ايمن جمعان عيضه المالكيعبد الملك طالل عبد الله السبيعي العنزي

مشاري محمد عبدالرحمن الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة الروسية والترجمةاللغة الفارسية والترجمة

اللغة الروسية والترجمةاللغة الروسية والترجمة

الترجمةاللغة الروسية والترجمة

اللسانيات النظرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436104148434100791

435103302435104012

435105893439106214

439106484
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 اللغات والرتمجة كلية

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 

 579



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منصور دخيل معدي القحطانيمحمد خالد محمد المهوس

عثمان ابراهيم محمد المشاري التميميريان ثنيان عبدالله الثنيان

عبدالرحمن محمد مطهر السريحيعلي عبدالله فرج العرجاني

محمد سعد احمد العامري الزهرانيخالد مرضي ناصر ال حسينه الدوسري

فواز حسن ثويني الشمريناصر حمود ناصر الحصيني

عبدالرحمن علي حسن عواجيمحمد فواز محمد الشبانات

ناصر فهد ناصر العنزانحمد محمد حمد الحمد

رياض بندر ضيف  الله العتيبيمحمد عبدالباقي صالح المحسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الفرنسية والترجمةاللغة الفرنسية والترجمة

اللغة اليابانية والترجمةاللغة اإلسبانية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

اللغة العبرية والترجمةاللغة العبرية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433105246435101712

436104017435104914

430106657433103446

435106039435160101

436100634436104386

436160040435107503

436101093436101987

436103423436104661

 580



 

 

 

 

 

 

 التمريضكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله يحي احمد غرابعبده محمد عبده حكمي

سعد عقيل عيادة الشمريعلي محمد حسن الزبيدي

حسن يحيى محمد حنتولمزعل سعد الحميدي الحربي

ابراهيم محمد علي معلمعبدالمجيد محمد حمد مقربش

عبدالله سعد عبدالله الصنيتانعبدالله محمد سعد البتال

جمعان مبارك جمعان القحطانيعلي عبيد برجس المطيري

احمد عبدالله محمد البارقيطالل ربيع عوض الحجيلي

نايف احمد علي قحلعيسى حسن ظيف الله ال محرق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض صحة المجتمعتمريض صحة المجتمع

تمريض صحة المجتمعتمريض صحة المجتمع

تمريض صحة المجتمعتمريض صحة المجتمع

تمريض صحة المجتمعتمريض صحة المجتمع

ادارة تمريضادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105329438105331

438105422438105443

438105463438105611

438105332438105368

438105492438105630

438105645438105734

438105758438105917

438105327438105328

 582



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان موسى حمد عالللهيحيى جابر عيسى الحقوي

حمد سمران وقيده الحربيعلي حسين هادي ال ابراهيم

أحمد محمد أحمد الشيخييحي عبدالله سويد عامري

باسل حامد عوده المعبديجابر علي ادريس نعمي

صالح عبدالكريم حامد خالفيحيى أحمد حسن عقدي

عبدالله حمود ناصر الياميابراهيم حمد صالح اليامي

عبدالعزيز عبيد هندي الخراصي العتيبيمحمد عبداللطيف سعد العيد

زياد هليل عسكر الجعفري العنزيعبدالله صالح عبدالله بن مقباس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438105330438105362

438105367438105401

438105413438105421

438105448438105451

438105680438105698

438105722438106180

435103205435103396

435104190435106620
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد خالد عبدالله خورشيدمهند خالد عبدالرحمن الزعيبي

باسل محمد عثمان العيافنواف عائض يحي االحمري

يوسف عبدالله ناصر العويمروائل براك عبدالرحمن الزميع

خالد مخلف جدوع العنزينشمي سفر معالء العتيبي

عبدالله جبار ناصر الشهرانيفارس فوزي عوده الحربي

محمد فراج معيض البقميفهد عبدالعزيز محمد الخرعان

أحمد راشد احمد الفريختركي زياد عايض المطيري

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن اليوسفزياد عدلي اسعد الصباغ

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436100675436100686

436100927436100937

436101054436101123

436101270436101339

436101381436101746

436102252436102781

436102834436103003

436103250436103628
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالسالم عبدالخالق احمد العمريانس احمد عبدالرحمن العمري

عبدالرحمن عبدالله محمد المنيعابراهيم علي ابراهيم الحساني

مشاري عبدالله سعيد األحمرينايف ماجد حمدي الحربي

ابراهيم ناصر ابراهيم الذيبانعمر محيسن رويان الشمري

صالح عادل صالح الصقررائد مشني سعيد الحربي

مطلق ذياب فهاد الحارثي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436104056436104271

436104525436104786

436105375436105712

436105922436107226

436108136436160222

436170146
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 التمريضكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 

 586



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسماعيل أحمد يحيى هزازيعبدالله عائض سعيد الوادعي

مشاري ابراهيم عبدالله الشمريعويد مطر صخي الشمري

فيصل حزام حزمي العتيبيعلي عالي ردان البشري الحربي

عبدالله بريك صالح ال عوضفائز فهد طالع الحربي

ريان راشد محمد القزالنياسين محمد علي الربعي

أحمد عطيه يحي نجميحسن احمد ضيف الله فتحي

حمود إبراهيم عواد العنزياحمد عمر احمد الشاردي

عوض معيض عبدالله العليانيعلي شتيوي علي الشمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض الصحة النفسية والعقليةتمريض الصحة النفسية والعقلية

تمريض صحة المجتمعتمريض الصحة النفسية والعقلية

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105671439105687

439105692439105942

439106233439106341

439106557439106105

438105495438105629

439105682439105683

439105684439105689

439105694439105701
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد ريفان الياميطالل محمد موسى عالالله

سعد عبدالله علي الحارثيسلمان مطارد مليح الرويلي

علي جابر محمد حقويعبد العزيز سفر سويفر المطيري

محمد موسى يحي ديباجينادر عطالله الفي المطيري

سلمان عبدالرحمن عبيد المطيريفهد خلف عبدالله المالكي

عبدالعزيز عبدالله ناصر ال عميرمعاذ عواجي حسن والبي

عبدالمجيد محمد جهز الرياحي البقميخالد باجد سنيد الظاهري الحربي

جابر محمد جابر الشمرانيوليد صالح عبدالرحمن الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439105709439105817

439106080439106081

439106156439106247

439106342439106384

439106522439106635

433100658434101591

434102098435103918

436100163436100183
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محمد راشد بن خنينفيصل محمد عبدالله الشهري

عمر مشعل هليل الحربيعبدالله رسام عبدالله القحطاني

نادر فريح ضميان العنزيابراهيم االسمر فرحان العنزي

محمد صالح معيض الشمرانيمهند عبدالله عايض الراجحي

محمد عبدالهادي محمد آل جابرسعود عبدالعزيز بشير البشير

مهنا سعد محمد آل سهلمحمد خليفه ثويب المطيري

عبدالله صالح احمد الكثيريمتعب مانع سالم القحطاني

سعيد ملفي سعيد المطيرينواف حامد مسهوج العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436101285436102485

436102499436102685

436102988436103296

436103726436106028

436106042436106912

436107183436107275

436108005437100117

437100405437100748
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعد سليمان بن قميشمشاري عبدالرحمن مشوح العنزي

فهد ياسر فهد آل داودعبدالله محمد مهدي البيشي

عبدالمجيد علي عبدالله الشايقيعبدالعزيز صالح عبدالعزيز الجربوع

زين ابراهيم محمد ياسيننواف منيف مبارك القصيري الحربي

عبدالعزيز محمد حمد عاتيعبدالعزيز خالد صالح البريكي

فيصل عامر عمر المطيريعبدالله علي احمد قبولي

جهاد عبدالكريم سليمان العتيقعبدالله ابراهيم عبدالعزيز العثمان

فهد عبدالرحمن سعيد العمريصالح خالد عبدالعزيز الهزاع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437100753437101546

437102814437102913

437103424437103760

437104019437104371

437104618437104663

437104790437104834

437104866437105673

437106167437106225
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عمر محمد سحل رافعتركي يحي علي حارثي

عمر عادل صالح الصقرمحمد علي عبدالله الصومالي

خالد فضل حسن الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

437106234437106437

437106721437160168

437170079
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 التمريضكلية 

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 

 592



1

عبداالله يحيى احمد جلياالسم :

تمريضالتخصص :

434105372رقم الطالب :
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 آلسييحةة اآلاثركلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 

 594



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فهد سعد محمد الهاجريعبد الله سعد عبد الله الطرير

عبدالمحسن عبدالفتاح عبدالله الجاسمخالد عثمان عبدالله القاسم

محمد عبدالله سعد عرفجعبدالرحمن حماد عبدالرحمن الحماد الدوسري

عبدالرحمن عماد عبدالرحمن الديحانعبدالعزيز خالد عبدالعزيز أبووايل

عمر احمد علي الماضي العيساويفيصل سليمان صالح الحناكي

عبدالرحمن حمد عناد الخالدفهد ناصر ريحان البوري
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نايف علي عبدالله آل حميدي القحطانياحمد هاني احمد علي

عبداالله عبدالله حمد غنيميفهد عمر يونس البراك
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عبدالله سعد سرور الغائبحمزه خالد عمر القثمي

عبدالله رائد عبدالعزيز أباالخيلعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الجبعان

سلطان علي عبده حبترينايف نقاء شافي العصيمي

محسن علي محمد العطاسفهد محمد عبدالعزيز آل ضرمان

عبدالعزيز فهد محمد العنزيموفق ياسين محمد فالته
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سلمان رشيد عبدالعزيز الشالشناصر راشد ناصر العويدان

ابراهيم قاسم محمد المسنديزيد سامي محمد البديوي

زياد يحى حسين العبيدي المالكيعبدالله عبدالعزيز عبدالله اللهيميد

موسى حمد صالح الخربوشطارق غيث ابراهيم العتيبي

عبد الرحمن يوسف عبد الحميد حسينمحمد عبدالوهاب صالح السيار

محمد سعود محمد المساعدفراس محمد حمد الكثيري

سليمان محمد عبدالله آل محفوظمسفر محمد مسفر القحطاني
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محمد يحي فهد الشريدهعبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الواصل

عايض جازع ظافر ال عاطف القحطانيمشاري فيصل صالح المريشد

سياف سالم عبيد الجبيل البلوياحمد عبدالله ابراهيم الصبحي الحربي

سلطان ناصر ظافر الشرافي الدوسريمحمد عبدالرحمن محمد الذياب

زياد صالح عبد الله الحسنعساف عبدالعزيز عساف الهميش الغامدي

احمد سعود محمد عبداللهمتعب منصور ناصر الدوسري

محمد ابراهيم محمد الحسينمحمد علي حمد السعدون

خالد سعد سالم المهرىسعد عبدالعزيز عبدالله ال بجير
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عبدالله علي محمد الضفيانعبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحارثي

وليد احمد محمد المصعبيعبداالله محمد عبدالله بن عمر

بدر هندى ضيف  الله العتيبىعمر احمد عبدالعزيز المسعود

سعود محمد عقيل العتيبياالميرسلطان تركي ابراهيم              آل سعود

فيصل سلطان نايف بن لبدهماجد محمد عبدالله العتيبي

ماجد صالح محمد السليمخالد ناصر عبدالله العريفي

عبدالله مصلح عبدالله ال حسن القرنيمامون ايمن مامون علوش

عبدالله محمد عبدالله الضورانيعبدالله طارق محمد احمد
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عبدالرحمن صالح صهبان آل سليمه الغامديعبدالله عبدالعزيز عبدالله العمران

مهند عبدالرحمن إبراهيم المشعلمشعل محمد مشعل السريع

محمد صالح محمد المنصورعبدالكريم صالح حمود السيف

ظافر سارح ظافر القرنيعبدالله بندر ابراهيم بن عمران

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن المزيعلمقرن نايف حشاش العتيبي

محمد سعد ناصر الربيعهنايف ابراهيم فالح القحطاني
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عبدالعزيز عدنان ساعد المالكياسامة محمد سعود العليوه

نواف فهد فرج السلمييزيد سعيد عبدالله الشهري

عبدالله محمد سعود بن روكانمعاذ عبدالله عبدالرحمن العبيدي

عبدالعزيز عبدالكريم محمد العبدالكريمنواف فهد سعد النافع

عبدالمجيد ابراهيم حمد الطليحيعبدالله خالد عبدالله القاسم

مشاري خالد محمد القحطانيعبدالله عبدالحكيم عبدالله المغيصيب
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اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104693436104890

436105497436105777

436105839436105940

436106837436160009

436190650436910080

437100166437101194

437101386437101895

437102613437102803
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منذر سليمان صالح االصقهعقيل صالح عقيل العقيل

نواف عبدالله علي العبدالحافظعبداالله سعد دحمان الشهري

نواف عالءالدين محمد مطرريان مبارك مسفر الدوسري

سعود حسن سعود العجميفيصل محمد احمد شكر

عمر محمد عبدالله القرنيريان عادل عبدالرحمن الرشيد

خالد احمد رشيد عبداللهحاتم ناصر فهاد البيشي

حمد علي حمد الخربوشاحمد ابراهيم محمد السويلم

طالل سامي عبدالرحيم ترجمانناصر سعد محمد المضحي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

إدارة موارد التراث واإلرشاد السياحيإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

اإلدارة السياحية والفندقيةإدارة موارد التراث واإلرشاد السياحي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437102881437103115

437103538437103808

437103834437104590

437104860437104896

437105159437106095

437106277437106416

432103528435160246

436107736434100768
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

راكان ابراهيم عبدالله الشريفعبدالله منير محمد الرويلي

عبدالله سعد شيبان العليانيمشعل عبدالرحمن دوشق الناهض

ريان فهد عايش العنزيتركي ناصر محمد العريفي

محمد عبدالمحسن عثمان الشبانهمحمد سليمان عبدالله الخضيري

ياسر عبدالله غصاب الشمرانيفيصل علي زراع الدالي

محمد عبدالرحمن محسن الحازميعوض أحمد سعيد القرني

هاني عبدالله علي الحسني الزهرانيمحمود عبد الباسط عطيه السيد

مشاري فواز غانم الجليدي الحربيمحمد عامر محمد العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

الكتاباتآثار قديمه

آثارالممالك العربية 1000ق.م-500ق.م

آثارآثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104373434105090

435101327435106970

436101407436102580

436104362437104368

437105526437106159

435107777438105939

436108008433102351

434104210435101228
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عبدالله ابراهيم عبدالله المويزريزياد صالح ناصر العيد

عبدالله وليد عبدالله آل هليلرفيدي علي رفيدي ال بكري األسمري

عبدالعزيز فارس عبدالعزيز السلميمحمد احمد سعيد البياهي

علي محمد عبدالله الخزيم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

آثارآثار

آثارآثار

آثارآثار

آثار

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

435105789435106955

435160236435190699

436102757436104888

436105182

 606



 

 

 

 

 

 

 آلسييحةة اآلاثركلية 

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح علي صالح الضويانعبدالله عبدالعزيز عبدالله آل سويلم الدوسري

محسن عايض محسن القحطانيراشد موفق يوسف الراشد

محمد خالد محمد الدريبينواف فهد عبدالله العرفج

عمر عبدالرحمن عمر المعيقلعبدالله محمد عبدالله الحسين

عمر محمد عبدالله الزهرانيفراس عبدالله صالح المسعود

مشاري محمد عبدالله الخراشيعمر زايد فهد العيباني

احمد سليمان صالح العوادمحمد فهد محمد الشعيبي

خالد فهد صالح المنقورعمر سعيد محمد آل محمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

اإلدارة السياحية والفندقيةاإلدارة السياحية والفندقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102920436102027

436102898436104948

436160002436160344

437100717437102146

437104340437106308

437160172437160350

434103849435160005

435160176436104540
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2

عبدالله حسين عبدالله اليحيااالسم :

اإلدارة السياحية والفندقيةالتخصص :

437160109رقم الطالب :
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 علوم الر�ضة والنشاط البدينكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  األولخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل محمد حسن الشمرانيعلي محمد غنام آل مرضي القريني

تركي عبد العزيز سعد السلوليبادي مشوط سالم الزمامي الدوسري

حسن احمد محمد الربعيعبدالرحمن متعب عمير الفراج

غيث هادي فالح القحطانيصالح احمد صالح العاشور

حمود سعد ذعار القحطانيعبدالله سعيد عبدالله القحطاني

عبدالله محمد علي القرنيرائد ظيف  الله محمد القرني

عماد سعيد محمد الزهرانيعبدالرحمن مبارك احمد آل جازع

نايف صالح محمد السحيبانىعبدالله محمد عبدالله العبدالوهاب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101304434103295

435104639435104755

436101133436101138

436101203436101760

436102137436102641

436103338436104084

436104883436105036

436105247436105364
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد يحيى محمد القحطانيرائد سعد ناجي الحقباني

نواف محمد عبدالله الحويطاننوار سعد ضيف  الله السميري

ناصر سعيد ناصر الدعيدععلي عبدالله مفرح الدحيمي القرني

عبداالله على عبدالله الشهريخالد نايف محماس الدعجاني

عبد الله ناصر سليمان الوهيبيمحمد فهد عبدالله الحمداني

عبدالعزيز حسن طعيس الهدر االسلمي الشمريفيصل سلمان حيان آل مقرح

تركي محمد يحيى آل عالس القحطانيعبدالرحمن ناصر مسلم آل جروه السبيعي

بندر ظيف الله محمد آل محمد القرنيعبدالقادر خالد محمد الورثان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436105938436105986

436106868436106887

436107116436107178

436108108432105085

433103503434105643

434160146435101182

435102689435102702

435102715435103002
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز عبدالله سليمان المسعودمحمد منصور عبدالله الزغيبي الحربي

فيصل عبدالله عبد الرحمن الكريمي العمريسلطان احمد عبداللطيف المرشد

فالح مسفر فالح القحطانيمحمد سعيد عبدالله البشيري الزهراني

نايف متعب محمد المتيعبمحمد عبدالله مضحي الشردان

طالل سمير سليمان الحربيعبدالعزيز أحمد محمد الشامي

سليمان عبدالعزيز سليمان العضيبيعبدالله نجيب عبدالله الغريري

أصيل خالد إبراهيم عيسىفهد بدر براهيم النويصر

خالد احمد يحيى المجليمحمد عثمان عوضه ال عبوش

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103572435104747

435106624435160202

435190558436102792

436104463436104506

436104788436106301

436107251436160010

434103225434106053

434107263435101244
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعد عبدالعزيز الدليهانيسطام سالم مشيوط السمي البقمي

عبدالله محمد عتيق الدلبحييوسف محمد محمد ابو الغيث

عبدالله علي محمد الشعيالنسلمان مضواح شتوي القحطاني

مشعل عبدالله سعد العجالننواف محمد فهد بن صالح

سامر ابراهيم علي القبيسيابراهيم يحيى ابراهيم نانتومي

عبدالعزيز قاسم سليمان القاسمخالد فهد سعود زامل

فيصل عبدالعزيز محمد العريفييوسف احمد محمد األسمري

فيصل محسن صالح حمزيفيصل مجري مسند الجهمي السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106055436100177

436101018436102439

436102460436104032

436104762436104817

434160136435101818

435103019435103830

435104033435104448

435104596435105109
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نواف احمد محمد جبارييزيد محمد الفديع الروقي العتيبي

سعد عبدالرحمن سعد العروانراكان عبدالعزيز حاتم الحاتم

فهد خالد فهد بن سويلممحمد احمد محمد القحطاني

محمد فهد حسن الهويملنايف خالد معلت المطيري

عزام احمد محمد الحبيبفيصل مشعل حامد المطيري

عبدالرحمن خالد عبيد العتيبيوليد شديد ضيف  الله المطيري

فهد خالد علي الحبيبعلي محمد علي الثاقب

سعود راشد زيد التميميعبدالله محمد صالح الخطاف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435160167435910009

436100901436101493

436101613436101979

436102282436102348

436102560436103394

436103656436103684

436103765436103831

436103986436104019
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سطام فواز محمد المطيريجهاد سامي حمد المرزوقي

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن السحليمحمد ابراهيم محمد التركي

ثابت أحمد عبدالله العيزريمهند عثمان وقيتان الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

التربية البدنيةعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436104791436105020

436105190436105366

436105788434107760
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مراد محمد عايض الذيابيعبدالرحمن مشعل جبار القعياني المطيري

علي راجح بركوت الناشريمشعل ابراهيم احمد الغريبي

سلمان خالد منصور الزغيبيمتعب سعيد منير الروقي

راكان خالد مقبل القحطانيعبدالله مبارك مستور الشهراني

نواف خالد عبدالله الصالحنواف خالد محمد آل قاسم

عبدالله مرشد عبدالله الخثرانسعود سالم عوض العنزي

فهد عبدالله صالح بن خليفخالد أحمد يحيى الحربي

عبدالرحمن محمد حسن االحمريخالد وليد سعد المسعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434103574435104886

435106494436104609

436105326436105458

436105539436105592

436105735436106231

436170043437100226

437100348437100363

437100506437101128
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حامد ظافر رميح الشبويعلي بريك معيض القرني

عبدالله عبدالمحسن عبدالله بن بازخالد عبدالله علي بن بريكان

عناد سعيد ثايب المطيريصالح سعد صالح العلياني

عبدالله محمد شايع الشهرانيناصر سعيد محمد االسمري

خالد عمر صالح الدوسريمحمد مدعث عبدالله آل صويان

بدر علي عبدالعالي المالكيصالح احمد صالح الغامدي

مشاري معال محمد الحربيمحمد خالد سلطان بن ماضي

عبدالمجيد علي مهدي مروحيطالل سعد يوسف الحمد الرويشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437101152437101493

437101537437102579

437102752437102857

437102888437103235

437103473437103500

437103552437103682

437103781437103890

437104011437104194
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عادل عمر بن صفيانعبدالله سعد حمود العصيمي

سطام صالح ناصر العليانابراهيم حنيان مبارك الدوسري

عبدالعزيز علي محمد العمرينايف عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر

احمد سعيد قالط الناهسينواف سلطان مانع العمري

محمد مسفر فهيد القحطانيخالد محمد سليمان المعتاز

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخضيرعلي ابراهيم عبده البارقي

محمد ظافر يوسف الخثيمي الشهريعبدالله راشد عبدالله الجديعي

انس حمد عثمان الشعالنراكان عبدالعزيز محمد الفاضل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104224437104285

437104302437104332

437104539437104796

437104876437106155

437160126437160263

437160431433106684

435100960435101583

435104612435105869
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان ظفر محمد آل ظفرنواف محمد عبدالله الغوينم

خالد ناصر شرار العتيبيعبدالرحمن محمد حمد السليم

عبدالله احمد محمد العصيميعبدالملك محمد عبدالعزيز الزمامي

عبدالعزيز محسن سليم الحدباءرائد زيد علي الدريهم

هجاج خزيم مناحي المحيميدي السهليسلطان ناصر شباب الحمالى القحطاني

عبدالرحمن عبدالله علي هزازيعبدالرحمن محمد ذياب العتيبي

محمد سويد محمد الدوسريعبدالعزيز عبدالله عبدالرحمن المرشد

سعد محمد راشد الخثرانعقاب فالح جازي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106509435106845

435190190436100761

436102642436103855

437102751434106129

435105055435105724

436102979436103658

436104526436104795

436105662436160196
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل سعد محمد العنزانعلي عبدالله ابراهيم الدكان

سلطان سالم سالم الزينعبدالعزيز عبدالله بنيه الشمري

فيصل محمد فهد القحطانيعبدالعزيز حمدان مسفر الشمراني

محمد مساعد محمد بن هديانعبدالله جابر حسن الحكمى الفيفي

وليد عبدالله محمد الجرفين الدوسريقاسم سلمان محمد سفياني

ريان خالد مبارك الدوسريخالد حمد محمد القحطاني

سالم مسفر محمد الشهريعبدالمحسن عيسى ناصر دريبي

نايف عبدالله عبدالرحمن آل عطرهمحمد سعد عبدالعزيز الشليل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437100997437102454

437104039437105367

437910376434160080

435103191435103599

435106612435160100

436102190436103940

436104217436104849

436106146436106986
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عادل عوض محمد االحمريعبدالعزيز عبدالله سعيد الدوسري

عبدالله عبدالعزيز محمد الرشيدنواف عبدالله محمد الحاضر

محمد عبدالله ذيب القحطانيخالد محمد عبدالله السلوم

فهد منصور محمد عوضهفهد ناصر عبدالرحمن العريفي

نواف سعيد معاضه المطيريزياد عيد راشد المطيري

ريان حمد ناصر المناعسعد حمد عايض القحطاني

متعب محمد عمر العتيبيسلطان محمد دخيل الشهراني

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز الدوسريخالد علي معيض القرني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436160334437100106

437100132437100251

437100537437100685

437101102437101581

437101900437102619

437102781437103160

437104100437104279

437104829437105112
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7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد سعيد عبدالله بن هشبلعبدالعزيز سعد عبدالله الباز

عبدالرحمن خالد عبدالله بن سريهيدسعود علي سعود القميزي

فهد سعيد عبدالله الغامديمهند مشبب سعد ال عذبه

ماجد إبراهيم جزاء العتيبيتركي شايع راشد الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

علوم الرياضة والنشاط البدنيعلوم الرياضة والنشاط البدني

التربية البدنيةعلوم الرياضة والنشاط البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437105199437106680

437160204437160268

437160374437190094

437910298437107377
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1

االسم :االسم :

االسم :

بندر محمد مبارك الدوسرياسامه عبدالرحمن علي الغامدي

محمد تركي محمد الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436101238436101995

436102361
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نايف على هزاع الشمرانيراشد عواد عايض السبيعي العنزي

عبدالله خالد بستان الشمريتركي عبدالله عباس مدنى

عبدالله ناصر ابراهيم بن خميسنواف موسى علي محزري

هشام فهد سعد النشوانحامد صالح حامد آل دغيش

سامي منور عبدالله المطيريعبدالعزيز سعود متعب بن مضيان

عمار عبدالعزيز عبدالرحيم الهنديمحمد ابراهيم محمد السنيدي

عبدالله مرعي سالم الشهرانيعبدالله خليفه عوض العنزي

زياد سعيد جبران الشهرانياحمد عبدالله محمد الحمود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435106349436100158

436101357436101706

436101856436102753

436102823436103424

436103995436104234

436107298436107995

437100008437100069

437100236437100339
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نواف نبيل عبدالله الشايععبدالرحمن محمد سعد الفليح

ناصر مساعد ناصر العليمحمد سعد مشبب االحمري

عبداالله محمد عبدالرحمن أبوعباةاسامه صالح عبدالله الجريش

عبدالعزيز براهيم حمد الفاضلمنصور سعد صالح الطويرقي

عبدالرحمن محمد علي البيشيماجد عبدالعزيز عبدالله المحارب

عبدالعزيز عادل عبدالعزيز العبدالقادرفهد عبدالله حمد الدوسري

احمد صالح محمد الفايزثامر ناصر بخيت المدرع

محمد عبدالرحمن ابراهيم العبداللطيفمحمد سعد محمد بن نصار

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437100569437100576

437100649437100710

437100720437100857

437100878437100901

437100960437101019

437101028437101097

437101106437101190

437101279437101439
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مساعد حمد عبدالله الحمدمحمد طارق محمد السليم

سعود على سعد القحطانىمحمد ناصر مبارك الدوسري

محمد خالد محمد المجحديمحمد ربيع محمد العامر

عبدالله منصور عبدالله البراكاحمد عبدالله مفرح آل رقبة

مشعل عبدالرحمن عبدالله بن صليحتركي محمد سليمان النصيان

عاصم حامد داخل المطيريعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز القعيضب

نايف محمد حسين البقميطالل سعود جزاء الدلبحي

عايض عبيد محمد القحطانياحمد عبدالمنعم احمد بورقه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437101688437101907

437102030437102073

437102147437102181

437102202437102472

437102478437102559

437102564437102598

437102679437102683

437102777437102870
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان حمد ناصر القحطانيعبدالعزيز ظافر علي القحطاني

سليمان خالد سليمان الرميحناصر عبدالله ناصر آل سالم

ماجد عبدالرحمن عبدالله ابن مقرنعبداالله خلف صليبان المخلفي

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الدغيرياسامة عبدالعزيز محمد العجالن

سعود محمد ابراهيم الخنيزانريان علي عيسى المالكي

سلمان ابراهيم علي الرقيبهعبدالمجيد علي سعيد الغامدي

سعود محمد فهد الوحيمرمسفر مبارك مسفر حنيف

عبدالكريم سعيد زياد المطيريمصعب عبدالله معيش العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437103097437103514

437103566437103595

437103638437103688

437103744437103804

437104205437104210

437104446437104452

437104548437104619

437104630437104846
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

زياد خالد عبدالعزيز الهديبمشعل منصور عبدالرحمن المهنا

عبدالرحمن سعد عبدالرحمن بن عمارفارس سميح هزاع السميح

فهد سعد سعيد الدعرميمازن يحيى عبدالله البيشي

نايف خالد حمد ال منصورعبدالعزيز احمد سعد حجى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437104899437105008

437105069437105075

437105189437105293

437105327437106848
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1

االسم :االسم : عبدالكريم حسن على الفيفيريان منصور احمد األحمري

التخصص :التخصص : علوم الخدمات الطبية الطارئةعلوم الخدمات الطبية الطارئة

رقم الطالب :رقم الطالب : 437101410437103624
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فيصل علي راشد آل عبدالله التميميفارس عثمان محمد الحميضي

بندر عبدالله عبدالله الحمالي القحطانيفهد موسى عبدالمحسن الموسى

عبداالله محمد عبدالرحمن الشنفرييزيد سعد محمد الحمالي القحطاني

مشعل بدر محسن العتيبيناصر عبدالله ناصر العريفي

حمزة سمير عبدروس بارومنايف سفر علي ال بخات الشهراني

فيصل محمد عبدالهادي القحطانيسلطان عبدالله محمد العريفى

عبدالله مشنان محمد الدوسريسعود مساعد سعود السعدان

راكان عبدالعزيز محمد الجنوبيتميم عبدالله موسى العثمان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100047435102079

435102873435103014

435103030435103155

435106068435170093

435170308435170320

436100069436100332

436100575436101417

436101533436101897
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم محمد ابراهيم بن سليمانفهد عبدالرحمن جزاء الدوسري

عبدالملك مرضي محمد السبيعيعبدالمجيد عبدالعزيز براهيم المقحم

خالد محمد سليمان ال سليمانطالل ابراهيم عبدالعزيز اللهيب

محمد علي احمد حسنينمفلح ذيب دبسان القحطاني

نواف محمد حمد السعدعبدالله راشد سعد الشبانات

طارق خليل ابراهيم العباسياسر سلمان عبدالله الثنيان

عبدالله ماجد عبيد العتيبيفيصل طالل ماطر الثمالي

عبدالله طارق عبدالله المخلفيمشاري سيف سعد الرسام الحمالي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436103290436103305

436103417436103735

436103850436104924

436105698436105935

436170022436170184

436170199436170232

436170233436170261

433103002433105219
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مشعل عساف فهد ال عبدالهادي الدوسريشهاب فاضل عبدالهادي الحربي المالكي

عيسى عبدالله غالب عبيدراشد ناصر راشد العميره

ماجد حمد عبدالعزيز العجالنعبدالله العبيد محسن ال مجحود القحطاني

ابراهيم فهد مفلح الفريدي الحربيعبدالرحمن مناحي عبدالرحمن كريسيع القحطاني

عبدالعزيز أسامة عبدالرحمن كبوشسعد خالد سعد المحيسن

عيد فارس عيد المقاطي العتيبيصالح ابراهيم صالح العثيمين

ريان عبدالله زيد الدريسعبدالكريم يوسف عبدالكريم المونس

ابراهيم عبدالله جمعان الدوسريعلي سعيد علي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434170017434170208

434170251434170278

434170315435106257

435170040435170066

435170073435170124

435170293435170371

436102760436160125

436170035436170086
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4

االسم :االسم : عبدالله محمد عبدالله البخيتبدر علي عبدالرب بن طالب

التخصص :التخصص : التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب : 436170143436170263
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد عبدالله محمد الشيخ الخادمسعد خالد سعد بن عميره

خالد حمود ذعار الثوري السبيعيمشعل عبده حسين االسمري

فهد منيع عبدالله المنيععبدالله صالح عبدالله ألحميد

رائد علي عايض الشمرانينواف عبدالعزيز سليمان بن سليمان

عبدالله خالد سعود المسعريمشعل على عبدالرحمن النفيعي

خالد مذكر خالد العتيبيبدر عبدالمحسن سالم القحطاني

عبدالرحمن عبدالله احمد ابورقهحسن علي احمد عريشي

فهد حمد ابراهيم العمرانمحمد سالم فراج الجلعود

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435100306435106635

435170137435170229

436100836436100979

436101398436104076

436105475436170004

436170005436170048

436170120436170171

436170179436170255
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سالم عبدالمحسن عبدالرحمن العمارصالح سليمان علي الغصون

خالد عايد باسل السويلمفهد هادي مسفر القحطاني

موسى عبدالله عوض السبيعي العنزيعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن المونس

عبداالله عبدالعزيز عبدالله العثمانمناحي محمد مناحي الرمثي الشهراني

بندر ناصر ابراهيم بن ثنيانمحمد سعد زقيحان الشلوي الحارثي

ياسر سعيد علي أل عوض العمريعبدالله سليمان عبدالله المصبح

مهند علي ظافر ال مفرح الشهريبندر عمر محمد المالكي

وليد غالب بندر العضياني العتيبيعبدالعزيز أحمد حبيب الله بخاري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المالية التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالمالية التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436170321436170330

436170332434104807

434170054434170128

434170354435100286

435101719435102605

435104686435170006

435170171435170194

435170266435170286
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد عبدالله حمد العاطفي القحطانيمحمد علي محمد الشعيالن

عبدالرحمن سعود راشد ال عسيمصالح خالد صالح بن صفيان

محمد خالد محمد بن سلمهتركي سعد سعود العتيبي

محمد عبدالله محمد المعيقلعامر محمد عبدالله الشافي

عبدالملك عبدالرحمن محمد العسكرعادل عبدالله جاسر الرميح

محمد سلطان عائض القحطانيخالد سعود ابراهيم الخثالن

حاتم جمعان فايز القحطانيمحمد عبيدالله مصلح الطويرقي

حمد سعيد سعد القحطانيفهد محمد راشد السبيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170298435170331

435170343435190373

436100833436102055

436104269436105047

436160047436170044

436170068436170083

436170110436170125

436170167436170186
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم الجاسرفيصل كمهان عبدالله السبيعي

خالد عظيمان مصاول المجمعي السبيعيراكان طالل سالم المنصور

عبدالله محمد ضويحي القحطانيعبداالله عبدالله فهد العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

التسويق التطبيقيالتسويق التطبيقي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436170222436170315

436170342436170348

436170349436170355
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد سعيد محمد القحطانيمحمد عبدالله محمد الهويدي

محمد سعد عبدالله الجريدفهد عبدالعزيز فهد المرزوق

خالد محمد علي اثالويجهاد عبد الله عبد الرحمن المقبل

فيصل سعود شديد النفيعي العتيبيفيصل ضيدان عبدالله الهندي

البراء ناصر عبدالعزيز بن منيعسلطان سالم محمد العبدالله التميمي

محمد سعد محمد الغبشاني الدوسريمازن مساعد عيد العضيله المطيري

سلمان عبدالله سلمان البلويرعد عبدالله سعد الهميلي الحارثي

عبداالله محمد سعد الدريهمالبراء سليمان حمد الماجد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434101760434102132

434103969434105109

434170018434170049

434170187434170244

435103495435103907

435107276435170115

435170179436101447

436102612436160111
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سعد فهد محمد الجبرينفهد سعيد محمد القحطاني

باسل عبدالله منصور الهويملعبدالرحمن نايف سبيل الحربي

عبدالمجيد خضير بالل الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436170137436170142

436170206436170234

436190386

 647



 

 

 

 

 

 

 / املزامحية علوم احلاسب التطبيقيكلية 

 هـ١٤٤١الثاين للعام الدراسي لفصل خرجيو ا

 648



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمحسن محمد مناحي آل سعيدان القحطانىعبدالرحمن محمد ناصر آل عبيد الغامدي

خالد حسين محمد آل حسين العمريغالب محمد منفور الهودان

نايف محمد سعود العشرهفيصل متعب سعد مرعي

تركي عمر محسن العتيبيبدر عبدالمحسن عبدالرحمن ابانمي

عمر عبدالمحسن محمد الفليجالبراء عادل ابراهيم الشعالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104440434105928

435100194435100845

435104188435170165

436107494436170152

436170200436170287

 649



 

 

 

 

 

 

 احلاسب التطبيقي / املزامحيةعلوم  كلية

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 

 650



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

احمد صادق سلطان النويصرحسين عوض حسين الثبيتي

عبدالله يحي جمعان النعمانيعبدالعزيز سليمان ابراهيم الصفار

خالد محمد ناصر العريفيفهد عبدالله فهد العجمي

عبدالعزيز فهد محمد الغمالسمحمد سعد سليمان الهويدي

ياسر مسعد قريفان المطيريمحمد عيضه بيشي المالكي

بندر محمد حمد القحطانيسعد ناصر محمد التمامي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

نظم المعلومات التطبيقيةنظم المعلومات التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435102166435170176

436100432436100513

436103602436106485

436170017436170047

436170170436170172

436170340436910035
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله سعد عبيد الحمالي القحطانيحسام سليمان عبدالعزيز الرضيان

صالح محمد عبدالله السويدفهد ابراهيم علي السبر

عبدالله سعد عبدالله الخطيفيمحمد عبدالله علي بن عون

مشعل مقبل إبراهيم الحافي العتيبيراكان بندر الحميدي السموحي المطيري

رياض علي مبارك العلىمحمد مرزوق علي النفيعي العتيبي

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الكثيريرائد علي يحيى مدوح هزازي

عبدالعزيز غنام محمد النفيعي العتيبيجهز مفلح جهز المساعره الدوسري

محمد فهد محمد البيشيخالد محمد سعد بن شنار

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434104893435101277

435102165435103433

435104286435170004

435170011435170181

435170235435170241

435170346435105095

435105607435170008

435170248435170254
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معاذ ابراهيم علي بن خطافعبدالله محمد احمد الشهري

حمد سويلم حمد القحطانيعمران ناصر مسفر سمهاء الغامدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170275435170322

435170328435170352
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز محمد سعد الزماميزياد سالم زابن القحطانى

عبدالله سليمان عبدالمحسن الرشيدفهد بندر ناصر ابوخليل

راشد مبارك راشد الضرغامخالد منصور محمد الرشيد

عبدالله ناصر عبدالله الزماميعبدالعزيز محمد سليمان العبيد

يزيد عبدالرحمن موسى القصيبيغالب جمعان محمد المسردي القحطاني

عبدالعزيز غازي سلطان العتيبيتركي سهول عبيد الشيباني

عبدالمجيد سعود سعد السميريرائد حسن سعود العجمي

اصيل عبد االله عبد الله الحرملمحمد سعود محمد بن جامع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الكهربائية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435170034435170035

435170041435170092

435170192435170213

435170234435170237

435170312435190332

436170025436170140

434170197434170320

435102238435102868
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد فهد محمد الطليحيريان احمد على الشغيبى الشهري

عبدالله مبارك حمد العاطفي القحطانينايف عوض عايض الشيباني العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435103720435170173

435170180435170258
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1

االسم :االسم :

االسم :

عبدالرحمن محمد يحي حكميمعاذ وفيق عزب جاد حسانين

سلطان احمد محمد بن حزيم

التخصص :التخصص :

التخصص :

الهندسة الميكانيكية التطبيقيةالهندسة الكهربائية التطبيقية

الهندسة الميكانيكية التطبيقية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

436170299434170001

435104882
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سامي متعب نايف المطيريصالح عشق زعل العضياني

ظيف الله مناحي عبيد العتيبيمنصور سعد عواض الثبيتي

سامي ضياع قاسم حمدانفرحان علي عبدالله الشهري

بندر عبيد صامل السفيانييوسف محمود محمد دملخي

محمد سمير مشعل المطيريخالد عيضه حميد المالكي

محمد عبدالله محمد الناصرمحمد عبدالله محمد الوادعي

منصور جابر عيسى سادليبندر عبدالعزيز أحمد مجرشي

عبدالوهاب حسين أحمد الحازميحمد مهل عازي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910497438910498

438910499438910501

438910502438910503

438910504438910505

438910506438910507

438910508438910509

438910511438910512

438910513438910515
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رائد علي رضوان خفاجهفادي يوسف محمود شحاده

بشار عبدالكريم ابراهيم سالمهمحمد جميل محمد جابر

موسى يحي فايع عسيريصالح خليف صالح المطيري

بركه رشيد محمد الرشيديفايز علي أحمد آل جبران

علي ناصر محمد العليمحمد عبدالله عبدالعزيز الرويمي

ساير مساعد صويبر الجعيدرامي سالم طرقي الزيادي

عمر عدنان علي عبدالحفيظعايض مديسيس ركيان العنزي

محمد فحاط صلبي العنزيأحمد عبدالله عمر العسكري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910516438910517

438910519438910520

438910521438910522

438910523438910524

438910525438910526

438910527438910528

438910529438910610

438910611438910615
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان علي رشيد السالمهعبدالمجيد محمد علي الزهراني

إبراهيم سعد جلوي األكلبيسعود عوض عويض الحربي

سعد حمدان عسير العتيبيعبدالمجيد بداي عواض العتيبي

خالد يحيى حسن كشرأحمد ناصر محسن العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

ادارة تمريضادارة تمريض

تمريضادارة تمريض

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910628438910635

438910636438910638

438910639438910640

438910670436910284
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سلطان سيف محمد الدوسريعبدالله عبدالمحسن عبدالرزاق الزكري

فيصل نصيب علي الزهرانيمشعل مسعود سالم القحطاني

يزيد صالح حمد النوشانزياد حشر فرحان العتيبي

منصور سلطان منصور الجديعيسلطان فالح مبارك القحطاني

محمد عبدالله معمر المعمرسليمان محمد عبدالعزيز الرتيق

سلطان نوار محمد العتيبيصالح أحمد دبالن الشمري

عبدالمجيد عبدالله سمير العنزيعبدالله عبدالعزيز محمد الزهراني

منصور حميد حمد الحازميصالح عبدالرحمن عبدالله الصفيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436910304437910017

437910075437910100

437910130437910133

437910143437910214

437910333437910353

437910460437910530

437910649437910672

437910730437910732
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محمد فالح الشهرانيطالل مسحل شجيران العتيبي

فهد صالح عبدالله المجيدلعبدالعزيز بندر سعد اليوسف

عبدالعزيز ادريس محمد الزاملامجد محبوب عيد المحبوب

عبدالله راشد عبدالرحمن اليحيىعبدالعزيز عبدالله ابراهيم ابوخليل

عبدالرحمن مطلق متعب بن غنامابراهيم فيصل ابراهيم السبر

محمد تركي محمد الحمادعبدالرحمن رشيد محمد العميقان التميمي

راشد سعد راشد الحازمي الحربيبندر فهد بندر بن شلهوب

مشاري محمود حواس الفدعاني العنزيفيصل محمد فهد علي الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437910743438910000

438910001438910007

438910013438910022

438910026438910028

438910049438910051

438910053438910054

438910065438910074

438910090438910095
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالمجيد دحيم جرى العتيبيمحمد مطلق محمد ربيعه

سلطان محمد ناصر السعيريبندر ناصر غريب الحبابي

عبدالمجيد بندر هذال آل شروان الدوسريعبدالكريم محمد عبدالعزيز الشرهان

صالح محمود صالح بخشفواز محمد عبدالرحمن الحسينان

عبدالله مطلق ناصر العريدي العتيبيماجد عبدالله محمد الجمعه

مشعل ابراهيم عبدالعزيز بن عونابراهيم عاصف محمد المغربي

بشار محمد حسين ربيعسلطان علي عايض القحطاني

باسل عبدالعزيز ابراهيم الدوسريسعد عبدالله سعد العقيفي
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االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االتصاالت وشبكات الحاسباالنظمـة

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عماد عبدالعزيز عبدالله الشنيفيعبدالرحمن سعد علي الدوسري

عبدالله محمد عبدالله الحربيعبدالله عون محمد بن عون

عبدالكريم أحمد ناجي الوهبيمحمد صالح راجي الفدعاني العنزي

باسم سالم صالح المطيريمحمد عبدالوهاب محمد الحارثي

مازن محمد غريب العنزيهادي طيب هادي عواجي

محمد سلمان صقر المطيريفهد محمد علي القاضي

مشعل حسن حسن آل قحيشي البارزيظافر منصور سعيد ال مسعود

محمد شبيب ظافر النفيعيعبدالملك محمد محمود حسين
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االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

السكرتارية الطبيةاالتصاالت وشبكات الحاسب

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية
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437910238437910385
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سعيد شاهر سعيد آل عفراء القحطانيعبدالله ناحي حشر الدغيلبي العتيبي

علي احمد علي هلماني شراحيليبندر خالد دناح العنزي

مشعل عبدالرحمن سعد السيفسلطان فياح زايد المطيري

علي عبدالباقي محمد النعيمناصر غازي صالح السماعيل

عمر حسن ربيع الزهرانيسعود عبدالعزيز سعود الخليل

خالد رفيعي مسند العميريعمار سعد محمد الجبيري الشهري

فهد متعب نائف ال سعد القحطانيعبد المجيد طالل غالب شاكر

نواف عبدالله كريوين النفيعي العتيبي عبدالعزيز احمد علي المهوس
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة
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438910370438910401
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438910437438910601
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالعزيز صالح علي الجديعيعبد الله ناصر صالح الونيس

خالد عبدالرحمن محمد بن منيعفيصل مشرع مطلق العصيمي العتيبي

محمد تركي صالح العيافعبدالملك راشد ابراهيم عليوه

نواف خالد سعد بن شامانريان عبدالعزيز علي الغامدي

سالم أحمد محمد جازعنواف سعيد عمر الخنبشي

معيض عبدالرحمن احمد الشهريحسان سعيد محمد المالكي

عبدالعزيز فرحان يحيى الخالديابراهيم عثمان ابراهيم الحسين

سعود عبدالله عبدالعزيز ال نزهانهزاع منصور هزاع العجمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية
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سيف طالل نهاب الشمريسلطان حسن صالح الدوسري

خالد مساعد عبدالمحسن المحيسنفرحان مزيد محمود الخالدي

عبدالعزيز محمد ناصر العوادعبدالله محمد احمد قشيش

عبدالرحمن بريت مطني السبيعي العنزيخالد بندر حمود ال حلفه القحطاني

محمد سيار سحل الفدعاني العنزيهاني محمد محيميد السبيعي العنزي

صالح محمد عبدالرحمن الغريبيمعتز منصور مبروك الصويلح

ابراهيم عبد الله ناصر آل عبد الله التميميشاكر احمد يحى ال بكرى عسيري

يزيد منصور عبدالله السبيعيمحمد علي مبارك الربيعي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

التسويقاالعمال المصرفية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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437910590437910639

437910659438910079

438910136438910148

438910171438910187

438910197438910199

438910207438910226

438910239438910256

438910308437910112
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االسم :االسم :

االسم :

طالل حمد عبد العزيز الحمد السبيعيرائد عدنان محمد الغرابي

علي عبدالله سعد الدعمه القحطانيعبدالله رشيد حسن الهزاني

مشاري ناصر عبدالله الزكريعلي فهد محمد الجوعي

صالح خالد صالح الصفيانفيصل عبدالمحسن عبدالعزيز آل الشيخ

سعيد صالح حمد حترشسعد محمد سعد بن جابر

خالد مصطفى محمد حجازي

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)التسويق

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

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

437910394438910009

438910081438910245

438910413438910418

438910444436170124

436910008436910306

436910338
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح ابراهيم صالح الريسجهاد ابراهيم عبدالعزيز المنيع

محمد عادى سعيد العتيبيبدر عبدالمحسن محمد بن حسن

فهد خالد عبدالله المسفرغنام بدر غنام القريني

علي عبده يحى هزازيعبدالمحسن صالح عبدالعزيز المفدى

المهند علي حسن حكميعبدالوهاب سعود علي معشي

عبداللطيف عبيد سمير العنزيمشاري ناصر محمد العتيبي

عيسى فهيد محمد العريبي السبيعيعبدالله خالد عثمان العثمان

سعد فهد سعد نصارحماد خالد حماد جوخه العجمي
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436910310436910339

437190978437191058

437910045437910125

437910195437910240

437910328437910676

437910697437910727

438910030438910070

438910257438910290
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

أحمد عبدالعزيز محمد العصفورعبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بن عيد

مساعد فهد سليمان الرتيقعبدالعزيز سبهان محمد الوهبي الشمري

سلطان ماجد محمد نافعتركي محمد حدحود آل سليمان العجمي

عبدالرحمن عبدالله ناصر الراجحيحمود مطلق قبيل الجهني

احمد عبدالمحسن أحمد العصيميفهد عايض سفر الشدادي الحارثي

خالد أحمد سعيد الغامديريان احمد عبدالمحيط المالكي

احمد عثمان  الكيالنيعبدالرحمن عامر مصلح السعدي

نواف ناصر عبدالله الزايدعبدالرحمن عثمان عبدالله العبدالله
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االنظمـةاالنظمـة

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :
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437910350437910428
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

عادل محي الدين عادل الحمالسعود محمد إبراهيم السالمه

فيصل بدر احمد العوميعبدالله محمد علي الشاعر

معاذ ابراهيم محمد آل عثيمينالوليد عبدالله سعد سجوان الدوسري

طالب صفوان طالب الفيحاناحمد محمد ثامر المطيري

عبدالله عمر طاهر مجشن عاتيمحمد عوض مناور العنزي

حمد دحام سويط السبيعى العنزىبدر ذياب هزاع العنزي

فهد علي محمد ابن  بنه الغامديخالد ناصر سالم الشمري

محمد عبدالله يوسف الثنيانمحمد احمد محمد مغاوي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

االتصاالت وشبكات الحاسباالتصاالت وشبكات الحاسب

السكرتارية الطبيةاالتصاالت وشبكات الحاسب

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

438910185438910200

438910291438910476

438910560437910136

437910308438190846

438910146438910182

438910201438910230

438910268438910384

438910429438910430
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حسين محمود علي مجرشيابراهيم عبدالله ابراهيم العوله

فهد ناصر سعد النفيعي العتيبياحمد عبدالله ناهي المطيري

زياد منصور عبدالرحمن الشالحي المطيريبندر محمد حنش الجروان البيشي

عبدالله حسان سليمان الحويطىعبدالملك هشام عبدالله العسيالن

مازن عزيز عائض الشاطري المطيرينواف عبدالغني محمد الذهيبي الشهري

طالل ناصر معدي الشهرانيعلي مدوخ مركف االسلمي الشمري

يوسف علي صالح الغامديمؤيد عبدالعزيز سعد المسطح الشمري

مازن عبدالعزيز ابراهيم العميريفهد راشد فهد آل طهيف الدوسري
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

المحاسبةالسكرتارية الطبية
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910562438910631

438910693438910696

438910697438910699

438910717439910032

439910129439910226

439910239439910250

439910252439910259

439910307437910541
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالح ناصر صالح الخليويمصعب نائف خفران السهلي

عبدالعزيز منصور محمد البكرنواف منصور عبدالعزيز الحوطي

عبدالعزيز طاهر محمد راجحي عاتيمحمد علي عبدالكريم الغانم

خالد شجاع فهيد العتيبيعبدالعزيز خالد سليمان الصهيل

سليمان محمد سليمان الصبيحينواف ملفي عبدالعزيز الهليل

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن بن هويديسعود عبدالمحسن محمد الحميضي

عبدالله سلطان عبدالله السبيعي العنزيمحمد صالح دغيم الشكره

عبدالرحمن عبيد كريوين النخيش العتيبيخالد مشعل مسعد الشيباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437910572437910577

438910014438910159

438910445438910531

438910576438910585

439910012439910013

439910060439910090

439910100439910138

439910141439910166
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله فايز راشد العنزيمحمد عبدالرحمن سليمان السنيدي

جميل عيد حويل العضيله المطيريسعيد يحيى سعيد السعدي الزهراني

سعد راشد سعد القحطانيعبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشريدي

ناصر محمد مقبول عارفنايف صالح سليمان البصيري

عبدالرحمن علي عبدالله جماح حمدينواف فايح مشحن العصيمي العتيبي

فارس سمير ايوب الخورعبدالله ابراهيم احمد النعمي عتودي

عبداالله محمد عبدالله القحطانيعبدالله سمير ايوب الخور

محمد خالد محمد الحمودفيصل احمد محمد العمودي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

البرمجة وقواعد البياناتالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةالبرمجة وقواعد البيانات

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439910177439910217

439910251439910324

437910052437910215

437910251437910738

438910050438910218

438910231438910294

438910295437910034

437910414437910425
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حمد ابراهيم عبداللطيف المناعمحمد ابراهيم عبداللطيف المناع

محمد مقعد بداح الزياديعمر عبدالله عطيه الفهمي الزهراني

فيصل عبدالرحمن حمد الرفيقمحمد سعد فايز ال زروق االحمري

خالد ابراهيم خضر ال عتيق الزهرانيسالم صالح سالم باكلكا

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم القرطونمشعل ابراهيم مصلح العتيبي

محمد مهنا سعد المهنافيصل فهد ابراهيم العصيمي العتيبي

عبدالرحمن هشام عبدالرحمن السكيريعبدالله عبدالرحمن هادي الصالحي الحربي

تركي فيصل يوسف بن رشيدعبدالله علي عبدالله الخطيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

االعمال المصرفيةاالعمال المصرفية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910083438910085

438910158438910169

438910213438910337

438910535438910626

437910119437910721

437910744438910010

438910153438910237

438910304438910318
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرحمن محمد حمد الجريسيناصر ابراهيم عبدالله الليفان

تركي سعيدان زايد الهراني العتيبيفيصل عبدالسالم حميد الخطابي

عادل ذعار صامل المطيريبدر خالد محمد عبدالله الفريج

ابراهيم صالح محمد السدحانمصعب محمد حواس العوذه

احمد عبدالله مانع علياحمد عادل محمد ابراهيم

راكان سلطان سعد العمري الحربيموسى مازن صبحي البيات

مؤيد علي محمد آل رحمه الفضليصالح سلطان سعد العمري الحربي

نواف عبدالعزيز راشد الحرابيسعد احمد محمد النداف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438910388438910403

438910539438910602

438910624438910632

438910648438910665

439910000439910002

439910005439910035

439910036439910055

439910077439910109
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عمر صالح معدي الروقي العتيبيمحمد ناصر معدي السمي البقمي

عبدالله منصور عبدالله السبعانفيصل منصور يحى ملي

وليد علي عبدالله علي محمد زمنان العجميحمزة هاني خيري التميمي

عامر سالم رجاء العنزيمحمد حسن محمد الفيفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)التسويق

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439910158439910296

439910297439910312

439910334434107900

436910007436910021
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد احمد محمد الصالحيفيصل محمد عبدالعزيز المنيع

فراس محمد عبدالله النويصرعبدالرزاق متعب مثكب العنزي

حمد عبد العزيز ناصر آل عوض الدوسريفهد سعيد علي نبت

صالح محمد عبدالله بن طلحهراكان عايض مشبب االحمري

نايف سالم خليوي المطيرياحمد ادهيسان خالد المطيري

خالد نويشى محمد الحارثيمحمد عبدالله صالح القصيبي

محمد فيصل محمد الفهدطالل احمد محارب المحارب

سعد محمد ذيب الحميدانيعبداالله محمد عبدالله الحارثي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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437190149437190378
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437190093437190138
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437190414437190859
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يوسف احمد علي مدخليمازن سعيد ابراهيم عسيري

عبدالعزيز فالح سند العتيبيصالح عبدالوهاب صالح السيار

فيصل حمدان منور الحماد الرشيديمقرن مرشد عبدالله آل راضي الدوسري

تركي ناصر مستور عليصالح علي صالح العماري

محمد عبدالله راشد العاطفي القحطانيمحمد دخيل محمد الحربي

عبدالعزيز عمر فرج باثالثعلي يحيى محمد شراحيلي

صالح ابراهيم عجالن العجالنمهند رشيد مشعل عقيل

فهد عيد عبدالله المظيبريماجد نايف فارس العتيبي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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االسم :االسم :
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معاذ خالد علي بن نفجانابراهيم سليمان جاسم المشوح

خالد عبدالرحمن ناصر الماضينواف فيصل حثول القحطاني

مهند مطر عبدالرحمن الغنامي العتيبيعبدالودود محمدجان عبدالكريم بخاري

ابراهيم عبدالله ابراهيم الراشدمحمد سالم مفرح الشهري

عيسى محمد ردمان عامرراشد فرج راشد السبيعى

بسام خالد عبدالله العبودهيثم علي صالح الحماد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز خضيرتركي ناصر نبقي آل جبور الخالدي

احمد محمد عبدالباري العيدروسعبدالله يحيى عبدالرحمن الجديعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190261437190379

437190396437190426

437190751437190823

437190882437190924

437190958437191042

437191046438190033

438190184438190264

438190428438190459
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالكريم خالد عبدالعزيز بن زنقرريان خالد محمد الحازمي

عبدالعزيز هويدي عبدالله الدوسريعبدالله راشد عبدالله ابونيان

سليمان فهد سليمان بن عكيلعبدالله ابراهيم عبدالله الدواس

ريان سليمان محمد الحمدانفهد ابراهيم عبدالرحمن الرشيد

عبدالكريم عبدالله محمد اليوسفحسن احمد حسن شراحيلي

بسام تميم مبارك الهديانسعود عبدالعزيز محمد الهديان

عبدالله محمد صالح حبودلعبدالله جراز عبدالله العتيبي

نواف حمد عبدالله بن صعيبسلمان عبدالعزيز محمد الفقيري العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسباإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438190504438190507

438190533435190068

436190021436190062

436190385436190505

436190615436190619

436190659437190003

437190933438190022

438190063438190130
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد علي حسين العسافمحمد هاشم بشير فوتاوي

علي عبدالله علي آل مرزن العسيريعبيد ابراهيم سعد ال منجل السهلي

محمد عبدالله محمد السويدانعبدالله محمد إسماعيل العفيدلي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشقيرانسلطان حمود جاسم العنزي

تركي علي عبدالله الغامديريان ناصر راشد بن صعيقر

عايض محمد عايض الحافيعبدالله فهد عبدالله المطيلق

رزن سعد رزن القحطانيابراهيم فهد ابراهيم الحايك

تركي محمد ناصر آل غنوم الشهرانيريان عبدالله سالمه الدخيل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438190140438190171

438190190438190204

438190457438190464

438190559439190569

437190013437190195

437190278437191066

437191071438190567

435190235438190148
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6

عبود عوض عبود آل قطر القحطانياالسم :

السكرتارية التنفيذيةالتخصص :

438190278رقم الطالب :
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 ملتمعكلية 

 هـ١٤٤١للعام الدراسي  الثاينخرجيو الفصل 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر عبدالله رميح الرميحخليل أحمد حسن تبيري

سعود شايع سعيد القحطانيمساعد اسامه مساعد الخضر

عبدالرحمن محمد مهدي الشهريعبدالعزيز عبدالله نياف العتيبي

محمد عبدالرحمن عبدالله الدخيلوليد فهد حامد الغامدي

ابراهيم كساب شلمان الفدعاني العنزيموسى سعد موسى السلطان الدوسرى

عبدالرحمن سعود عبدالعزيز الشثريمحمد حمد راشد الهويشل

حمود جعفر عايض القحطانيياسر عبدالرحمن محمد المقيص

محمد ناصر مفرح عسيريماجد عبيد خلف الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436190549437190480

437190890437190937

437190997437191018

437191026438190281

438190421438190483

436190119436190596

436190691437190517

437190995437191030
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالرزاق يوسف عامق العنزيخالد مهدي هادي آل هتيله

عبدالله أحمد سليمان الشارخسعد سليمان عبدالله التخيفي

عبدالرحمن عبدالمحسن عبدالله الدايلسلطان منصور محمد العمري 

نواف خالد ابراهيم المباركتركي محسن سعود المقاطي العتيبي

عبد العزيز محمد خلف الصبيحي الخالديعبدالمجيد رباح بشير الغيثي الشمري

سعد خالد عبدالله الفوازعبدالرحمن عبدالله سعود بن مرعبه

سليمان عبدالله محمد النشمي العتيبيمحمد خالد محمد الحصيني

طالل فهد علي ال مانع الغامديخالد بندر محمد أبو وعالن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437910382438190043

438190146438190147

438190170438190337

438190352438190358

438190374438190429

438190586438190589

438190607438190608

438190620438190655
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سعود عبدالعزيز عبدالله العصيميمشعل خالد رشيد الرشيد

يزيد مسفر فالح باين العتيبيعبدالرحمن سليمان صالح المرشد

احمد عواض حزام الشلويماجد فهيد مناور الميموني المطيري

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن الماجدمشعل صالح سالم الفقيري العنزي

فؤاد علي محمد غنيميعبدالرحمن عبدالله عبدالكريم العمير

سلطان موسى سعيد العنزيبدر ناصر عوض المرافيع القرني

نواف محمد سعيد القحطانيسليمان خالد ناصر العبيد

طالل محمد عبدالرحمن الدباسسيف حامد رحيل العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438190670438190725

438190741438190752

438190755438190783

438190813438190840

438190849438190863

438190864439190623

436190503437190027

437190152437190221

 694



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خالد طارق اسعد اشرففيصل عبداالله ابراهيم بن عتيق

بندر حسن هادي محزريمحمد عبدالله محمد الخنفري القحطاني

يزيد مناحي شعيان العصيمي العتيبياحمد هاشم احمد كريري

سعد مساعد سعد اليوسفصالح خالد محمد الحصيني

راشد عيد راشد الرفاعيمحمد صالح محمد النفيسه

فارس خلف رمضان العنزيمشعل مونس حميد حسين

عبدالعزيز صالح محمد النفيسهوليد حسن مشبب ال الزالل الشهراني

سعد غالب سعد العيسىعبدالله شايع شايع ال دحيم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190990437910073

438190132438190137

438190162438190215

438190313438190322

438190336438190525

438190557438190592

438190631438190696

438190700438190761
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مهند عبدالرحمن بخيت رزق اللهريان راشد سعد دبل

محمد سعد عبد الله العنزانعلي محمد طاهر الهاشم

عبدالله زويد عبدالله الزويدمحمد صالح محمد المبرك

احمد محمد عوض المطيريفارس فهد سعود بن عقيل

سلطان منصور محمد الشقحاءعبدالمؤمن ادريس عبدالمؤمن الهوسه

عبدالله مقعد عبدالله النفيعي العتيبياحمد ناصر احمد اليحيى

عبد العزيز محمد عايض عمر ال عايضبدر محمد علي الشهري

وليد فوزان مفرح النفاعيعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن بن قاسم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

علوم الحاسبعلوم الحاسب

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438190765438190770

438190784438190853

438190912439190824

437190756437190770

438190515438190587

438190600438190674

438190687438190754

438190834438190837
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

يوسف احمد عبد الحي جلونواف عبدالله محمد آل عقيل اليامي

عثمان سعود عثمان بن عويسفهد صالح فهد الهذال

عبيد قحيصان عبيد الحربيعمر خالد عمر العتيبي

محمد عبدالله محمد الهاشلعبداالله يونس داؤود حسين

عبدالله محمد عبدالعزيز الجويرمتعب عبدالعزيز متعب الجعفري العنزي

فهد خالد فهد السعيد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

التسويقعلوم الحاسب

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438190892438190904

438190916436190561

437190323437190901

437191015437191051

438190036438190493

438190831
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 ملتمع كلية

 هـ١٤٤١خرجيو الفصل الصيفي للعام الدراسي 
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدر عبدالرحمن عبدالله الهويشلصالح محمد صالح تكروني

فهد ممدوح فهد المساعدعبدالله يحيى محمد شراحيلي

مشاري سعد ظافر المسعري الدوسريداود عبدالرحمن عبدالله الداود

نايف سالم سعيد مطلق سعيدطارق ناصر سيف ملهي العريفي

معاذ عبدالرحمن مفرح الطويلعي العنزيعبدالعزيز سعد محمد الصعب

عبيد خالد عبيد باخريصهمشعل احمد علي صديق

البراء فرج سعد النويحل الدوسريسلطان محمد إبراهيم الفدعاني العنزي

محمد ابو بكر محمد بارزيقعبد الرحمن عبد الله ابراهيم المنيع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437190481438190236

438190253438190532

438190550438190618

438190691438190702

438190804439190058

439190115439190172

439190182439190247

439190350439190494
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ابراهيم صالح ثواب العنزيياسر عبدالله راجح العتيبي

فيصل صائل مفرس الدغفلي البقميالوليد احمد يحيى أبوطالب

ابراهيم عبدالله مبارك الشمريفيصل ابراهيم علي حيدري

ريان عبدالله ابراهيم الدوسرينواف محمد عبدالله المجحد

سالم عبدالله سالم النهديمحمد سعود عبدالعزيز الصقر

محمد عبيد محمد صافي الدوسريعبدالله دحام صالح العنزي

عبدالله حمود محمد آل جربي العليانيفهد خالد شارع الشوافه القحطاني

خالد احمد شوعي مجرشيعبدالرحمن طويرش عبدالله الشمالني العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة أعمال التأمينادارة أعمال التأمين

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439190695439190812

437190994438190551

438190658438190767

438190855438190907

438190913439190060

439190088439190126

439190188439190194

439190244439190254
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناصر عبدالله ناصر المنجلي السهليريان بندر رمضان العنزي

نواف عبدالعزيز علي آل شايععبدالله شايع عبدالله آل سويدان الدوسري

عبدالعزيز سعد محمد المطرودعبدالله ابراهيم محمد الجساس

مشعل خالد سلمان اليحيىبدر عبدالله محمد آل مفلح القرني

تركي عليان عايد عوضعبدالله صالح سعد الزومان

فيصل مساعد عبدالمحسن المجاهدنواف غرامه مفرح ال جابر االسمري

سلمان محمد خلف الفدعاني العنزينواف عبدالعزيز عبدالله الغانم

رائد ابراهيم عبدالله العمريسالم علي سالم باكلكا

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439190305439190332

439190342439190356

439190435439190493

439190496439190524

439190560439190619

439190655439190687

439190713439190719

439190747439190750
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مبارك عزيز عواد العنزيعادل عبدالرزاق راضي العنزي 

بندر مطر جدوع العنزيوليد مطر جدوع العنزي

احمد محمد حمزة شويل عسيريراكان محمد سليمان العريفي

معاذ سليمان عبدالله الحمدفيصل مصلح هالل العنزي

احمد صالح محسن العمري الخالديسلمان عبدالعزيز محمد بن سفيران

محمد عبدالله محمد الفوزانمحمد راشد شايع آل شايع

عبدالرحمن سعود عبدالعزيز النعيمهريان عبدالله محمد الخشرمي الشهري

خالد خليل خلف العنزيفيصل محمد عبد الرحمن الضعيان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشريةادارة الموارد البشرية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

اإلدارة المالية والمصرفيةاإلدارة المالية والمصرفية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439190802439190807

439190822439190823

437190828438190361

438190569438190909

439190029439190089

439190169439190193

439190502439190652

439190656439190805
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبدالله محمد عبدالله البخيتعبدالعزيز محمد عبدالله العنزي

فرات عبدالرحمن علي آل مناع الشمرانيعبدالله ناصر محمد الصائغ

صالح ناصر محمد العبيدعبدالرحمن عبدالعزيز عثمان البجادي

محمد فهد محمد ال علييزيد صالح عبدالله الزيد

شريف احمد يحيى عسيريسلمان مساعد عبدالله بن خضير

عبدالرحمن مرحوم عبدالرحمن المرحومراكان عبدالله محمد ال بخات الشهري

عبد الله محمد صالح الموسىفراس عبدالله غرم الله العبدلي الغامدي

خالد احمد سعيد الغامديمحمد خالد حمود الربيعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسباإلدارة المالية والمصرفية

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439190814438190223

437190084437191084

438190090438190098

438190585438190880

438190882439190046

439190072439190334

439190387439190602

439190654439190755
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

خالد دشن محمد العرجي القحطانيعمر عبدالله سليمان عتيق

عبداالله فوزان محسن السعديعبدالله سلمان ابرهيم ابوسليمان

عبدالعزيز سعود سعيد المقابله الدوسريمحمد عبد العزيز محمد بن هديان

عبدالعزيز عبدالله راشد آل جميد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التسويقالتسويق

السكرتارية التنفيذيةالتسويق

السكرتارية التنفيذيةالسكرتارية التنفيذية

السكرتارية التنفيذية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

439190756439190761

439190859438190906

439190238439190487

439910049
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

محمد   كوثرعلي أديكنلي  عبدالمطلب

وتارا تيانبو  موريأبوبكر طاقو  محمد

كومباوري   يعقوبتابسوبا   سليمان

بيري بيتريك  بن بيبيناألمين ساجو  سونكو

واسيو ابراهيم  اديبايوكوناتي   ابراهيم

شيخ مرتضى  امباكيأكنبودي إبراهيم  أوالليكن

رفعت   احميتوفمحمد   سيال

أرشد   اللهعبدالعظيم نذير  حسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439107017439107046

439107050439107058

439107076439107077

439107089439107090

441106773441106787

441106790441106803

441106834439106801

439107038439107045
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أحمد   الحسنعبدالحكيم راشد موانجي -

محمد نذير  ابوبكرابراهيم عبدالله  سليمان

ياسر عرفات - -حسن محمد  حسن

نصرو   حمدووكيل الحاج عبدالسالم -

عبد السميع أولوافيمي  مفتاح الدينسالم عفنان رابح الشمري

سليمان إبراهيم  معلميونس عبيد  شينواري

ابراهيم   اكيويابوبكر   ناماري

محمد زيد  الحسنأبوبكر أومبا أومبا -

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439107061439107074

439107078439107079

439107139441106791

441106832441106833

437106968439105989

438106683438106844

438106847438106849

439106280439106382
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

معين   قربونوفديالوار   حكيموف

أبوبكر   ماليوفمحمد   سوفيف

سيد أمير  خالوفناصح قمر الدين  فانجكوغا

سهيل الياس  باتيلمحمد موري  دونسو

شرزاد حبيب الله  يوفعدنان أ  محمود

تونغ هاي  فنغأحمد عمر ناصر -

نورالله   تورنغماوي   هو

لويس اوغستو ميلو شفينغبيرزكريا محمود أديب -

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439106519439106520

439106521439106561

439106562439106574

439106631439106648

439106649439106657

439106666439106669

439106670439106676

439106683439106686
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريان  محفوظ  قليزرامو   امداد الله

أحمد مخلص  سيريغاراسحاق   أمورزاقوف

أبوبكر   كومبينمباايروكو   جمال الدين

عبد الرحمن   خانمحمد ثالث - -

ديرا   حسنشاليف   ساما

نورو   تيامدمبيلي   حميدو

بهرام   حمروقولوفكامانا ابراهيم  موسى

كمانا مسعود  عليابوبكر محمد ادم صو

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439106799439106914

439106924439106989

439106994439107010

439107019439107022

439107025439107028

439107030439107031

439107033439107056

439107070439107075
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5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ايات الله   بانافوينقوميني   فرنسوى

عبد الجامع   الياسموسى بن موسى  كومارا

عاصف محمد  داريوسف   احمد

ميرزا   سيليكوفيشعباس أبوبكر  كاندي

عبد الحي علي  امادوعبدالرحمن   حسين

عبدالله بريما - ادامونعمان أكرم محمد أكرم

محمد كمران  حسينمام سامب  جوب

سيكيتوليكو   عرفاتعبدالرحمن زياد عبدالله -

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439107081439107084

439107085439107086

439107087439107088

439107092439107093

439107094439107095

439107098439107156

441106756441106770

441106771441106800
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6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

حمزة - - سفانيسعيد اسماعيل - -

رفقي حاربني - -فضيلة   لطفي

عبد الله حياتو - -جاد الحق ادم -

عبدالقادر عمر  سينيساجو   ماني

محمد اسرائيل صديق ميانمحمد مجاهد حاسبون -

بالل سعيد  عمر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

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

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

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

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

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

الكفاية في اللغة العربية لغير الناطقين بها

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

441106804441106827

441106828441106830

441106835441106840

441106841441106843

441106849441106850

441106855
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