
دليل الخريجات
للعام الجامعي ١٤٤3ـه





اليعتبر هذا الدليل مستنداً رسمياً إلثبات 
تخرج طالب معين أو تحديد تاريخ تخرجه





الوصف                               
الدكتوراه
الماجستير
الزمالة

البكالوريوس
 الحاصالت على مراتب الشرف

كلية اآلدابكلية اآلداب
كلية العلوم

كلية ادارة االعمال
كلية الصيدلية

كلية العلوم الطبية التطبيقية
كلية التربية
كلية الطب

كلية طب االسنانكلية طب االسنان
كلية اللغات والترجمة

كلية علوم الحاسب و المعلومات
كلية التمريض

كلية الحقوق والعلوم السياسية
كلية علوم الرياضةو النشاط البدني

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع- الحوسبة التطبيقية
الخريجاتالخريجات
كلية اآلداب

خريجات الفصل االول  1443ـه
خريجات الفصل الثاني  1443ـه

كلية العلوم
خريجات الفصل االول  1443ـه
خريجات الفصل الثاني  1443ـه
خريجات الفصل الصيفي  1443ـه1443ـه

كلية ادارة االعمال

الصفحة
11
21
153
157
158
159159
182
197
229
238
254
274
281281
289
307
333
346
380
387
390390
391
392
408
426
427
437
446446
448



الوصف                               
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه
خريجات الفصل الصيفي 1443ـه

كلية الصيدلية
خريجات الفصل الثاني 1443ـه
كلية العلوم الطبية التطبيقيةكلية العلوم الطبية التطبيقية
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

كلية التربية
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

كلية الطب
خريجات العام الجامعي 1443ـه1443ـه

كلية طب االسنان
خريجات العام الجامعي 1443ـه

كلية اللغات والترجمة
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

كلية علوم الحاسب والمعلومات
خريجات الفصل االول 1443ـه1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه
خريجات الفصل الصيفي 1443ـه

كلية التمريض
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني  1443ـه
 كلية الحقوق والعلوم السياسة
خريجات الفصل االول  1443ـه1443ـه
خريجات الفصل الثاني  1443ـه

الصفحة
449
475
485
487
488
495495
496
499
511
512
524
535
536536
544
545
550
551
559
570
571571
577
589
598
599
602
612
613613
626



الوصف                               
خريجات الفصل الصيفي 1443ـه

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع- الحوسبة التطبيقية
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443هــه

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع - الدبلوم
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

معهد اللغويات
خريجات الفصل االول 1443ـه
خريجات الفصل الثاني 1443ـه

الصفحة
645
647
648
653
654
656656
658
659
688
727
728
730



درجة الدكتوراه

١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 األدب والنقد اآلداب أريج بنت حممد بن سليمان السويلم  1

 والنقداألدب  اآلداب أزهار بنت حممد بن عبد العزيز الشيبان  2

 األدب والنقد اآلداب حنني بنت عبدهللا بن سعيد الدعجاين  3

 األدب والنقد اآلداب بدور بنت حممد بن انصر الفصام  4

 األدب والنقد اآلداب هيا بنت راشد بن عبد هللا الزهري  5

 األدب والنقد اآلداب أدمي بنت انصر بن حسني األنصاري  6

 األدب والنقد اباآلد مىن بنت سعود بن حممد آل تومي  7

 األدب والنقد اآلداب ليلى بنت عبدالرمحن بن فهد الدوسري  8

 األدب والنقد اآلداب نوره بنت حممد بن عبد هللا الدخّيل  9

 األدب والنقد اآلداب شيخة بنت راضي بن مسيليل العتييب  10

 اجلغرافيا البشرية اآلداب ابمسه بنت حييا بن جاسم الطالب  11

 اجلغرافيا البشرية اآلداب أمحد الربعي رمحه بنت حيي بن  12

 اجلغرافيا البشرية اآلداب فاتن بنت هديبان بن تركي املطريي  13

٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 اجلغرافيا الطبيعية اآلداب نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اجلرب  14

 اللغوايت التطبيقة اآلداب دانية بنت عادل بن أديب سالمة  15

 للغوايت التطبيقةا اآلداب غزيل بنت حممد بن عزيز العتييب  16

 اللغوايت التطبيقة اآلداب فاتن بنت أمحد بن حسن العرجاين  17

 اللغوايت التطبيقة اآلداب غادة بنت علي بن عبدهللا الغامدي  18

 اللغوايت التطبيقة اآلداب مرام بنت انصر بن مرشد الزير  19

 النحو واللغة اآلداب إميان بنت نواف بن فريح احلريب  20

 النحو واللغة اآلداب هيم بن مبارك ال جويرأمساء بنت ابرا  21

 النحو واللغة اآلداب وائم بنت مساعد بن سعد األمحدي  22

 النحو واللغة اآلداب مشسه بنت عبد هللا بن حممد الشهراين  23

 النحو واللغة اآلداب سامية بنت معمس بن حيىي عسريي  24

 النحو واللغة اآلداب زهراء بنت علي بن عبد هللا األمحري  25

 النحو واللغة اآلداب نور  وليد  ـ طويل  26

 النحو واللغة اآلداب شيخة بنت عبيد بن عبدالرمحن البشر  27

٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 اتريخ اسالمى اآلداب ساره بنت أمحد بن حممد الزهراين  28

 اتريخ اسالمى اآلداب شيخه بنت حممد بن فاحل الدوسري  29

 اتريخ اسالمى اآلداب اجلوهره بنت راشد بن حبيب اخلالدي  30

 اتريخ اسالمى اآلداب رمي بنت حممد بن ابراهيم العنزي  31

 اتريخ حديث اآلداب صفيه بنت عبدهللا بن برد الرويلي  32

 اتريخ حديث اآلداب نبيلة بنت سعود بن حممد املطريي  33

 خدمة اجتماعية اآلداب أماين بنت زهري بن عبدهللا الشهري  34

 اجتماعيةخدمة  اآلداب رانيه بنت خالد بن فريج اجلهىن  35

 خدمة اجتماعية اآلداب انيفه بنت مناحي بن شباب البقمي  36

 خدمة اجتماعية اآلداب مجيله بنت جازع بن حممد الشهري  37

 خدمة اجتماعية اآلداب ساملة بنت حممد بن محدان الشهري  38

 خدمة اجتماعية اآلداب فاتن بنت علي بن فايز االمسري  39

 خدمة اجتماعية داباآل جنالء بنت صاحل بن سامل آل عوض  40

 خدمة اجتماعية اآلداب هيا بنت عبدالرمحن بن سعيد الكلثم  41

٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 علم اجتماع اآلداب عبري بنت حممد بن انصر بن سفران  42

 علم اجتماع اآلداب رحاب بنت عوض بن صمدان املطريي  43

 علم اجتماع اآلداب هنادي بنت حممد بن عبدالرؤوف داود  44

 علم اجتماع اآلداب ويرسارة بنت بركات بن مقاط اجل  45

 علم اجتماع اآلداب هيله بنت رزاح بن مفرح العتييب  46

 علم اجتماع اآلداب ساره بنت فهد بن حممد القحطاين  47

 علم اجتماع اآلداب سارة بنت سلطان بن مطلق الثبييت  48

 علم اجتماع اآلداب مداخل بنت زيد بن عبدالرحيم التيماين  49

 علم اجتماع اآلداب يز البدنهملا بنت حممد بن عبد العز   50

 الرتبية اخلاصة يف االضطراابت السلوكية واالنفعالية الرتبية حنان بنت علي بن حممد القرين  51

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية نسيم بنت عطا هللا بن سعد اجلهين  52

 عاقة السمعيةالرتبية اخلاصة يف اإل الرتبية إميان بنت عبدالعزيز بن حممد اجلرب  53

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية وعد بنت علي بن عمران اجلميعي  54

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية هناء بنت عبدهللا بن غرم هللا الزهراين  55

٥



 

   

 التخصص الكلية االسم م

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية فاطمة بنت فهد بن جاسم العنزي  56

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية ان بن حمسن الدعجايننداء بنت فجح  57

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة السمعية الرتبية ندى بنت عبدالرمحن بن زبن املخضب  58

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة الفكرية الرتبية غادة بنت انصر بن رشود املوسى  59

 رتبية اخلاصة يف اإلعاقة الفكريةال الرتبية سارة بنت خالد بن ابراهيم الفوزان  60

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة الفكرية الرتبية مجيلة بنت عبدهللا بن ابوعالمة جمرشي  61

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة الفكرية الرتبية مجيلة بنت مشبب بن علي الراوي  62

 فكريةالرتبية اخلاصة يف اإلعاقة ال الرتبية هند بنت مصطفى بن عبدالرمحن ادريس  63

 الرتبية اخلاصة يف اإلعاقة الفكرية الرتبية ندى بنت عبدالرمحن بن أمحد السجان  64

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية نسرين بنت أمحد بن حممد الضبيب  65

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية بدور بنت أمحد بن سامل ابمهام  66

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية نوف بنت حسن بن عطاهلل العمري  67

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية جوخه  سامل  راشد الكلباين  68

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية هناء بنت زايد بن حيىي العمري  69

٦



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 علمالرتبية اخلاصة يف صعوابت الت الرتبية إميان بنت إبراهيم بن عبدهللا املقيطيب  70

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية ضحى بنت سيف بن عبداهلادي القحطاين  71

 الرتبية اخلاصة يف صعوابت التعلم الرتبية جلني بنت حممود بن حممد سندي  72

 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية هياء بنت حممد بن سعيد الشهري  73

 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية هيا بنت سليمان بن حممد اجلاسر  74

 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية سعاد بنت عبدالعزيز بن صاحل اهلمالن  75

 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية مسر بنت حيىي بن حممد الشريف  76

 املناهج وطرق التدريس العامة الرتبية آالء بنت علي بن انصر الصواين  77

 إدارة التعليم العايل الرتبية دي العتييبحسناء بنت بلج بن اب  78

 إدارة التعليم العايل الرتبية جواهر بنت عيسى بن عبدالرمحن البيز  79

 إدارة التعليم العايل الرتبية عبري بنت عبدهللا بن علي القحطاين  80

 إدارة التعليم العايل الرتبية وفاء بنت عبد هللا بن فرحان العمري  81

 إدارة التعليم العايل الرتبية بد اللطيف احلمادأمل بنت ابراهيم بن ع  82

 إدارة التعليم العايل الرتبية منرية بنت عمر بن ضاوي العتييب  83

٧



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة التعليم العايل الرتبية ليلى بنت درع بن علي ال مذعان  84

 إدارة التعليم العايل الرتبية منرية بنت عبدالعزيز بن عبدهللا أبوحيمد  85

 إدارة التعليم العايل الرتبية صاحل الطويلإميان بنت سعد بن   86

 إدارة التعليم العايل الرتبية ساره بنت شويش بن سعود الضوحيي  87

 إدارة التعليم العام الرتبية جناة بنت علي بن عبدهللا الشمراين  88

 إدارة التعليم العام الرتبية سامية بنت تراحيب بن بني العتييب  89

 إدارة التعليم العام الرتبية السليماننوره بنت عبدالرمحن بن صاحل   90

 إدارة التعليم العام الرتبية عواطف بنت قاعد بن ترحييب العتييب  91

 إدارة التعليم العام الرتبية عبري بنت عبدالرمحن بن انصر الفايز  92

 إدارة التعليم العام الرتبية غادة بنت محد بن حممد اجلمل  93

 إدارة التعليم العام رتبيةال رمسيه بنت عياد بن مرشود اجلهين  94

 إدارة التعليم العام الرتبية بدريه بنت حممد بن مسحل املطريي  95

 إدارة التعليم العام الرتبية أشواق بنت ابراهيم بن عبدهللا ال عثمان  96

 إدارة التعليم العام الرتبية مها بنت رابح بن قعيشيش املخلفي  97

٨



 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة التعليم العام الرتبية مصلحة بنت حسني بن حممد البارقي  98

 أصول الرتبية الرتبية اميان بنت عبدالعزيز بن امحد القاضي  99

 أصول الرتبية الرتبية امل  حممد  ارشيد حبيب راشد الشدقم العازمي  100

 أصول الرتبية الرتبية رفعه بنت فرج بن حضرم الدوسري  101

 أصول الرتبية الرتبية حصه بنت ابراهيم بن عبداحملسن اخلضريي  102

 أصول الرتبية الرتبية جنوى بنت مسعود بن سعيد الطالل  103

 تربية فنية الرتبية خلود بنت عبدهللا بن انصر احلصان  104

 تربية فنية الرتبية فاتن بنت حممد بن صاحل الرباك  105

 تربية فنية الرتبية جواهر بنت ابراهيم بن سليمان بن األمري  106

 تربية فنية ةالرتبي هنلة بنت صاحل بن عبدهللا الشويعر  107

 تربية فنية الرتبية رغده بنت فيصل بن خضر الدعواين  108

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية ندى بنت عبدهللا بن سعود التميمي  109

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية منال بنت صاحل بن عبدهللا الشبيلي  110

 كبار والتعليم املستمرتعليم ال الرتبية منرية بنت مسفر بن حممد احلصف  111

٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية جناة  أمحد  قايد قاسم  112

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية امساء بنت عبدهللا بن محد اجمللي  113

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية نوره بنت سعد بن انصر العريفي  114

 دراسات اسالميه )العقيدة( الرتبية لباهليأريج بنت سليمان بن عبد هللا ا  115

 دراسات اسالميه )العقيدة( الرتبية سعاد بنت حيىي بن صاحل الذكري  116

 دراسات اسالميه )العقيدة( الرتبية عزيزة  مبارك  مصبح الكلباين  117

 دراسات اسالميه )العقيدة( الرتبية إيناس بنت زيد بن عبد الكرمي الزيد  118

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية يز بن خالد الرشيدفاطمة بنت عبد العز   119

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية أروى بنت عبد الرمحن بن عثمان اجللعود  120

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية دالل  ماجد  انصر البعيجان  121

 ت اسالميه )الفقه و اصوله(دراسا الرتبية عفراء بنت عبدالرمحن بن ابراهيم الدابسي  122

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية آالء بنت أمحد بن عقيل الطيار  123

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية نوره بنت عبدهللا بن أمحد القاسم  124

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية بشرى بنت صقر بن رشيد العتييب  125

١٠



 

 التخصص الكلية االسم م

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية بن سليم العويف هدى بنت إبراهيم  126

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية سارة بنت عادل بن حممد أمني روزي  127

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية اهلنوف بنت حممد بن شويش آل شويش  128

 ميه )الفقه و اصوله(دراسات اسال الرتبية شهد بنت عبدالعزيز بن حممد املهناء  129

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية هند بنت عبدهللا بن محد اجلاليل  130

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية شريفة بنت أمحد بن حيىي الفيفي  131

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية سارة بنت عبيد بن مسلم السبيعي  132

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية الردادي مرمي بنت صالح بن مهل  133

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية امينه بنت حممد بن عبدهللا بن مهناء  134

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية زينب بنت محود بن عبدالرمحن اخلضريي  135

 ميه )الفقه و اصوله(دراسات اسال الرتبية جوهره بنت عبدهللا بن ابراهيم العمر  136

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية دانية بنت منصور بن محزة التميمي  137

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية وجدان بنت خالد بن عبدالعزيز البجادي  138

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية خدجية بنت سليمان بن علي ابجبع  139

١١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية راهيم التميميمرمي بنت سعود بن إب  140

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية فاطمة بنت سعد بن عبد اجلبار السلمي  141

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية نسرين بنت عبد هللا بن يسلم اب داود  142

  وحديث(دراسات اسالميه )تفسري الرتبية نورا  مرخيان  وليد املطريي  143

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية رشا بنت عبد الرمحن بن صاحل احملمود  144

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية شذى بنت علي بن حممد الرميح  145

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية هند بنت حممد بن عبدهللا املزروع  146

 طرق تدريس العلوم الرتبية لطيفة بنت عبد الكرمي بن محود اخللف  147

 طرق تدريس العلوم الرتبية نوره بنت فراج بن حممد الدوسري  148

 طرق تدريس العلوم الرتبية فاتن بنت عبدهللا بن أمحد النفيسه  149

 علم النفس )القياس والتقومي( الرتبية شذى بنت شاكر بن حممود خياط  150

 لنفس )القياس والتقومي(علم ا الرتبية انئلة بنت معيض بن خشنان القحطاين  151

 علم النفس )القياس والتقومي( الرتبية حصه بنت وقيت بن ثويب احلارثي  152

 علم النفس االرشادي الرتبية خلود  صاحل  أمحد ابمساعيل  153

١٢



 

 التخصص الكلية االسم م

 علم النفس االرشادي الرتبية منرية بنت محد بن مطلق العتييب  154

 اديعلم النفس االرش الرتبية عزة بنت عايض بن حسن العمري  155

البندري بنت عبدالعزيز بن سليمان السليمي   156
 احلوشان

 علم النفس االرشادي الرتبية

 علم النفس االرشادي الرتبية بدور بنت حممد بن علي العنزي  157

 علم النفس االرشادي الرتبية تغريد بنت عبدهللا بن عبدالكرمي الدخيل  158

 شاديعلم النفس االر  الرتبية عبري بنت محد بن علي املقبل  159

 علم النفس الرتبوي والنمو الرتبية ابتسام بنت عبدهللا بن صاحل بن هداين  160

 العصور اإلسالمية السياحة واآلاثر دميا  امساعيل  خلف الزعيب  161

 ق.م500-ق.م1000املمالك العربية  السياحة واآلاثر منال بنت جعفر بن صاحل شطا  162

 ق.م500-ق.م1000املمالك العربية  السياحة واآلاثر مسر بنت حممد بن سعد النوفل  163

 الصيدالنيات الصيدلة سامية بنت احلرير بن سامل احلربدي  164

 علم االدوية -علم األدوية والسموم  الصيدلة آالء بنت امحد بن حممد العنتيت  165

 احصاء العلوم وائم بنت حممد بن ابراهيم اهلدلق  166

١٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 ةاحياء دقيق العلوم اميان  حممد  عبد املعطي ضمرة  167

 احياء دقيقة العلوم علياء بنت معيوض بن عويض اجلعيد  168

 احياء دقيقة العلوم رشا  علي  حممد الصائم  169

 الرايضيات التطبيقية العلوم منرية بنت عايل بن ضاوي العتييب  170

 الكيمياء التحليلية العلوم شريفه بنت امحد بن حممد الشريف  171

 لكيمياء العضويةا العلوم صاحله بنت مانع بن راجح اجلبريي  172

 الكيمياء الغري عضوية العلوم أماين  حممد  أمحد العنسي  173

 علم احليوان العلوم نوف بنت أركان بن إبراهيم الداود  174

 علم احليوان العلوم اثري بنت حممد بن مفرح عسريي  175

 علم احليوان العلوم ساره بنت علي بن غامن الذبياين  176

 علم احليوان العلوم احلريبحنان بنت معال بن حممد اجلابري   177

 علم احليوان العلوم بشائر بنت سعد بن حممد القحطاين  178

 علم احليوان العلوم اميان بنت امحد بن حممد النبايت  179

 علم احليوان العلوم نورة بنت فهد بن سليمان احلر  180

١٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 علم احليوان العلوم جواهر بنت مرزوق بن حممد الغامدي  181

 علم احليوان العلوم لعروي اجلهيننوره بنت سعد بن مبطي ا  182

 علم احليوان العلوم نوال بنت ابراهيم بن انصر احلوشاين  183

 علم احليوان العلوم رؤاء بنت صاحل بن حسني احملالوي  184

 علم احليوان العلوم اسراء بنت حممد بن امحد ابوعبيد شكر  185

 علم احليوان العلوم نوف بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليحيا  186

 علم احليوان العلوم بندري بنت عبدالرمحن بن إبراهيم بن خبيتال  187

 فيزايء العلوم إهلام بنت أمحد بن صاحل الظفريي  188

 فيزايء العلوم نفيسه  عبد الرحيم  حممد يعقوب  189

 فيزايء العلوم سعاد  محود  حيىي عوضه  190

 كيمياء فيزايئية العلوم سباء  أمني  عبد الرحيم األدميي  191

 نبات العلوم مرزن بن مبارك آل عندلعبري بنت   192

 نبات العلوم سهام بنت حممد بن رشيد البلوي  193

 ادارة األعمال )املالية( إدارة األعمال غاده بنت علي بن عبدهللا املنجم  194

١٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار املوارد البشرية يف القطاع العام -اإلدارة العامة  إدارة األعمال حصة بنت حممد بن محد الرتيق  195

 التسويق إدارة األعمال امحد بن راشد احلدابننوره بنت   196

 التسويق إدارة األعمال سلوى بنت فؤاد بن اديب طاهر  197

 االستعاضة السنية طب األسنان فلوه بنت عبدهللا بن خالد الرشيد  198

 االستعاضة السنية طب األسنان ساره بنت حممد بن عبدهللا النفيعي  199

 االستعاضة السنية طب األسنان شهد بنت حممد بن عبداحملسن التوجيري  200

 إصالح األسنان طب األسنان نورة بنت نزيه بن عز الدين شونو  201

 إصالح األسنان طب األسنان رمي بنت حمسن بن عبدالكرمي املطريي  202

 إصالح األسنان طب األسنان جنود بنت عبداهلادي بن ظافر الشهري  203

 الح األسنانإص طب األسنان انفال بنت حممد بن عبدهللا القصري  204

 إصالح األسنان طب األسنان ندى بنت عبدهللا بن ضحيان الضحيان  205

 أمراض وجراحة اللثة طب األسنان عبري  مجال  علي أمحد  206

 أمراض وجراحة اللثة طب األسنان رؤى بنت عبدالعزيز بن علي اليامي  207

 ثةأمراض وجراحة الل طب األسنان أريج بنت حسني بن حممد نور الدين خمتار  208

١٦



 

 التخصص الكلية االسم م

 أمراض وجراحة اللثة طب األسنان هنادي بنت غرم هللا بن عتيق الزهراين  209

 تقومي األسنان طب األسنان هنا بنت عبداجمليد بن عبداحلميد ختته  210

 تقومي األسنان طب األسنان بنان بنت عطاءهللا بن سليمان املشعلي  211

 سنانتقومي األ طب األسنان فردوس بنت حممد طاهر بن مال أكرم خباري  212

 تقومي األسنان طب األسنان روان  مأمون  رفيق خلف  213

 جراحة الفم والوجه والفكني طب األسنان مشس بنت عبدهللا بن مانع التومي  214

 جراحة الفم والوجه والفكني طب األسنان جلني بنت عبد اجمليد بن عبدالرزاق حكيم  215

 ن األطفالطب أسنا طب األسنان رؤى بنت ابراهيم بن سليمان احليدري  216

 طب أسنان األطفال طب األسنان رهيف بنت عصام بن حسني مطر  217

 طب أسنان األطفال طب األسنان نورة بنت عبداحلكيم بن عبداحملسن املاضي  218

 طب أسنان األطفال طب األسنان جلني بنت خالد بن سعد املرشد  219

 ألسنانعالج جذور وأعصاب ا طب األسنان نوره بنت عبدهللا بن حممد اهلويش  220

 عالج جذور وأعصاب األسنان طب األسنان العنود بنت مشاري بن عبدهللا املشاري  221

 عالج جذور وأعصاب األسنان طب األسنان غاليه بنت حممد ضياء بن حممد خري السواح  222

١٧



 

 التخصص الكلية االسم م

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة سناء بنت رزحان بن حممد السبيعي  223

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة ضرييدالل بنت عبدهللا بن علي اخل  224

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة عبري بنت عبداحلميد بن أمحد اجلهين  225

 نوف بنت إبراهيم بن انصر التمامي  226
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 منال بنت خالد بن انيف السبهان  227
علوم احلاسب 

 لوماتواملع
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 هدى بنت عبدالرمحن بن سالمة املزيين  228
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 فاطمه بنت فهد بن يوسف القعيد  229
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 يدانرشا بنت حممد بن فهد الع  230
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 هيفاء بنت محد بن عبدالرمحن بن قاسم  231
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 إميان بنت سليمان بن عبدالرزاق الباليل  232
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 سبات(علوم احلاسب واملعلومات )علوم حا

١٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 دالل بنت عبدالرزاق بن علي الضويلع  233
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 أمريه بنت علي بن سعود آل عثمان  234
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 هيفاء بنت حممد بن محد اليحياء  235
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 حلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(علوم ا

 رمي بنت جابر بن حممد احلكمي الفيفي  236
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )علوم حاسبات(

 نوره بنت عبدالعزيز بن سعد احلماد  237
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )نظم املعلومات(

 عسجا بنت عبداللطيف بن محد الدر   238
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )نظم املعلومات(

 غدير بنت علي بن محد التوجيري  239
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )هندسة حاسب(

 رهام بنت عبدالعزيز بن راشد الدايل  240
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )هندسة حاسب(

 بنت انفع بن خبيت احملمديعهود   241
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )هندسة حاسب(

١٩



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 ابتهال بنت أمحد بن اليف العبالين  242
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 علوم احلاسب واملعلومات )هندسة حاسب(

 

 

 

٢٠



درجة الماجستر

٢١



 

 

 

 التخصص الكلية االسم م

1  
 اإلعالم اآلداب منال بنت عبدالعزيز بن إبراهيم اليحىي

 اإلعالم اآلداب ابرار بنت صالح بن عطية هللا احلازمي  2

 اإلعالم اآلداب املها بنت سعد بن إبراهيم العصفور  3

 اإلعالم اآلداب مرمي بنت عايض بن موسى الكثريي  4

 اإلعالم اآلداب عفاف  غسان  كمال هيكل  5

 اإلعالم اآلداب هاجر بنت عبدالرمحن بن صاحل الناصر  6

 اإلعالم اآلداب لينا بنت ثنيان بن عبدالرمحن الثنيان  7

 اإلعالم اآلداب مسرية بنت خلف بن عائد احلريب  8

 اإلعالم اآلداب أفنان بنت عبدالرمحن بن سعد احلسني  9

 اإلعالم اآلداب خوله بنت ابراهيم بن عمر الرشود  10

 اإلعالم اآلداب  بنت حممد بن راشد الوهيبروايب  11

 اإلعالم اآلداب بشائر بنت عبدهللا بن علي اخلطيب  12

 اإلعالم اآلداب زينب بنت حسني بن خليل البطران  13

 اإلعالم اآلداب مىن بنت خلف بن عائد احلريب  14

٢٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلعالم اآلداب نورة بنت حممد بن عبدالعزيز العبيدان  15

 اإلعالم اآلداب ن حممد ذاكر جانسندس بنت حممد اندر ب  16

 اإلعالم اآلداب خلود بنت طالب بن حممد الياسني  17

 اإلعالم اآلداب نوف بنت عبدالعزيز بن سامل الصاعدي  18

 اإلعالم اآلداب هند بنت حسن بن سعد القحطاين  19

 اإلعالم اآلداب حصه بنت عبدهللا بن سامل بن طواله  20

 اإلعالم داباآل مها بنت مبلش بن سفر البقمي  21

 اإلعالم اآلداب أبرار بنت موفق بن صاحل اجلربوع  22

 اإلعالم اآلداب زهرة بنت علي بن راشد الضامن  23

 اإلعالم اآلداب مرام بنت سليمان بن عبدهللا املوينع  24

 اإلعالم اآلداب اهلنوف بنت انصر بن سامل العيار  25

 اإلعالم اآلداب نوره بنت حممد بن عبدهللا املنصور  26

 اإلعالم اآلداب خامته  عبدهللا  طالب ابرجاش  27

 اإلعالم اآلداب سارة بنت فهد بن عبداللطيف الدايل  28

٢٣



 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلعالم اآلداب أمرية بنت عبدهللا بن عثمان الباز  29

 اإلعالم اآلداب مسيه بنت سلطان بن صاحل اللحياين  30

 اإلعالم اآلداب ساره بنت عبدالسالم بن عبدهللا السليمان  31

 اإلعالم اآلداب بنت أسامة بن حممود سالمةجلني   32

 اإلعالم اآلداب بسمه بنت أمحد بن عبدهللا السامل  33

 اإلعالم اآلداب هاجر بنت حممد بن أمحد اهلمامي  34

 اإلعالم اآلداب رغد بنت صاحل بن حممد الصليح  35

 اإلعالم اآلداب هدى بنت عبد الرمحن بن راشد احلريب  36

 اإلعالم اآلداب دالعزيز الطياشنوره بنت عبدهللا بن عب  37

 اإلعالم اآلداب هيفاء بنت علي بن حممد جار هللا  38

 األدب والنقد اآلداب نوف بنت عايض بن شايل املطريي  39

 األدب والنقد اآلداب مشوخ بنت عفيص بن هداين القحطاين  40

 األدب والنقد اآلداب ساره بنت فاحل بن معتق احلريب  41

 األدب والنقد اآلداب ي عبد الفتاحاميان بنت امحد بن عل  42

٢٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 األدب والنقد اآلداب مسية بنت عبدالرمحن بن مبارك السبيعي  43

 األدب والنقد اآلداب دانه بنت فهد بن حممد الشلدي الدوسري  44

 األدب والنقد اآلداب صبا بنت مطلق بن اليف العتييب  45

 األدب والنقد اآلداب نوره بنت سعد بن سعيد القحطاين  46

 األدب والنقد اآلداب اية بنت انصر بن مزيد العتييبهد  47

 األدب والنقد اآلداب خدجية بنت حممد بن أمحد الربقاوي  48

 البيئة واملوارد الطبيعية -اآلداب يف اجلغرافيا  اآلداب ميمونه بنت عائض بن غائب احلارثي  49

 لبيئة واملوارد الطبيعيةا -اآلداب يف اجلغرافيا  اآلداب نوره بنت عبدهللا بن حيىي األمسري  50

 البيئة واملوارد الطبيعية -اآلداب يف اجلغرافيا  اآلداب نوهاء بنت حسني بن بليهان اجلعيدي  51

 البيئة واملوارد الطبيعية -اآلداب يف اجلغرافيا  اآلداب نوره بنت مطلق بن عبيد ابوثنني  52

53  
 اآلداب فايزة بنت عبدهللا بن ابراهيم الغشيان

التنمية اإلقليمية  -جلغرافيا اآلداب يف ا
 املستدامة

54  
 اآلداب مساح بنت غازي بن تركي احلربدي

التنمية اإلقليمية  -اآلداب يف اجلغرافيا 
 املستدامة

55  
 اآلداب سحر بنت صاحل بن فهد اجلاسم

التنمية اإلقليمية  -اآلداب يف اجلغرافيا 
 املستدامة

٢٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

56  
 باآلدا رمي بنت اليف بن مطر الزغييب احلريب

التنمية اإلقليمية  -اآلداب يف اجلغرافيا 
 املستدامة

57  
 اآلداب معايل بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الطخيس

التنمية اإلقليمية  -اآلداب يف اجلغرافيا 
 املستدامة

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب رحاب بنت صاحل بن عبدالرمحن الراشد  58

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب مسية بنت سعود بن عبداهلادي العنزي  59

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب ورود بنت ماطر بن زيدان املطريي  60

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب خلود بنت خالد بن جباد الدلبحي  61

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب سهى بنت عبدهللا بن صاحل احلريب  62

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب مد بن راشد احمليميدنورا بنت حم  63

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب مرام بنت سحمي بن سعد اخلنفري القحطاين  64

 اآلداب يف اللغوايت التطبيقية اآلداب بشائر بنت امحد بن سعيد الغامدي  65

 ايت التطبيقيةاآلداب يف اللغو  اآلداب شهد بنت محود بن عبدهللا العمري  66

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب عائشه بنت خالد بن ابراهيم الدويش  67

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب جند بنت فيحان بن مقعد العتييب  68

٢٦



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب نورة بنت فهد بن عبدهللا العبودي  69

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب روان بنت مفرح بن جزاء املغريي  70

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب بن محد احلمامةأمساء بنت حممد   71

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب غيداء بنت عبدهللا بن محد اجلربين  72

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب نورة بنت انصر بن عبدالكرمي العمري  73

 اآلدب اإلجنليزي اآلداب داليا بنت مساعد بن محد احلامت  74

 ئطاخلرا اآلداب غادة بنت ابراهيم بن حممد احلسني  75

 النحو واللغه اآلداب لولوة بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن القبيشي  76

 النحو واللغه اآلداب حوراء بنت علي بن توفيق اجلاسم  77

 النحو واللغه اآلداب مرمي بنت صاحل بن علي الشوميان  78

 النحو واللغه اآلداب فاتن بنت خلف بن عامر العتييب  79

 النحو واللغه اآلداب دوعإمتنان بنت حممد بن عبدهللا بن ج  80

 النحو واللغه اآلداب عهود بنت عبدهللا بن بركات ابوزير  81

 النحو واللغه اآلداب فاطمه بنت أمحد بن عمر املالكي  82

٢٧



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 النحو واللغه اآلداب كرميه بنت سليمان بن حممد العطوي  83

 اتريخ اسالمى اآلداب مها بنت سعيد بن سعد األمحري  84

 اتريخ اسالمى اآلداب ي طوهريامل بنت حممد بن هاد  85

 اتريخ اسالمى اآلداب أمل بنت عبدالرمحن بن عبدهللا السبيعي  86

 اتريخ حديث اآلداب شروق بنت عطاهللا بن ثواب املطريي  87

 اتريخ حديث اآلداب خالدة بنت انصر بن عبدالعزيز الضعيان  88

 اتريخ قدمي اآلداب منار بنت سعود بن سعد العجمي  89

 اتريخ قدمي اآلداب احل بن حممد العتييبنوره بنت ص  90

 اتريخ قدمي اآلداب لبيبه بنت ايسني بن جزاع العنزي  91

 جغرافية التنمية اإلقليمية اآلداب وردة بنت علي بن سعد الشهراين  92

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب أصالة بنت عبد الرمحن بن عثمان كنبيجه  93

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب مسران احلريبهتاين بنت عبدهللا بن   94

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب رؤى بنت سليمان بن عبدالعزيز الرفيعي  95

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب نوف بنت سلطان بن معزي العصيمي  96

٢٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التأهيل االجتماعي -ية خدمة اجتماع اآلداب هديل بنت صاحل بن داود املسعود  97

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب هند بنت حزام بن عبدالرحيم احلمادي  98

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب مشاعل بنت فهد بن عبدالرمحن املديفر  99

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب اهلنوف بنت حممد بن عبدالرمحن القاسم  100

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب ساره بنت محد بن راضي احلمد  101

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب شادن بنت محد بن صاحل السامل  102

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب روان بنت منصور بن عبدالعزيز الربيدي  103

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب دعاء بنت حيىي بن عبدهللا الغامدي  104

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب رزان بنت سطام بن سامل الشمري  105

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب ندى بنت مستور بن عياد اجلعيد  106

 يالتأهيل االجتماع -خدمة اجتماعية  اآلداب خولة بنت خالد بن حممد املرشود  107

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب أنوار بنت عبدهللا بن منسي الشريف  108

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب دانة بنت خالد بن عبدهللا الرتكي  109

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب غاليه بنت انشر بن حوميد املعبدي  110

٢٩



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب دنورة بنت انصر بن سعد االمح  111

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب نوف بنت نواف بن شعيفان االزمع  112

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب مودة بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز بن مخيس  113

 هيل االجتماعيالتأ -خدمة اجتماعية  اآلداب رىب بنت محد بن حممد الوهييب  114

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب هنى بنت حممد بن عبدالعزيز الوتيد  115

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب روان بنت انيف بن انجي احلريص  116

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب بثينه بنت هادي بن علي عسريي  117

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب مد السليطنياهلنوف بنت منصور بن حم  118

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب شعاع بنت زوينب بن دنفس الرويلي  119

 التأهيل االجتماعي -خدمة اجتماعية  اآلداب نوال بنت سعود بن علي معشي  120

 التأهيل االجتماعي -ية خدمة اجتماع اآلداب تغريد بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الطليحي  121

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب أمساء بنت عبدهللا بن سعد البكريي  122

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب منار بنت سامل بن حممد العنرب  123

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب بشرى بنت عبدهللا بن انصر الدخيل  124

٣٠



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب  بن انصر املفرييجعبري بنت عبدهللا  125

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب أروى بنت عثمان بن عبدالعزيز العثمان  126

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب مشاعل  حممد  فضل اهلي  127

 االجتماعية التنمية -علم اجتماع  اآلداب رمي بنت مشعل بن حممد البقمي  128

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب ساره بنت ابراهيم بن حممد احلمني  129

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب أفنان بنت أمحد بن عبدالرمحن العتيق  130

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب حنان بنت ابراهيم بن سعد بن حاضر  131

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب حممد اخلالدينورة بنت عبدهللا بن   132

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب ملياء بنت صاحل بن سعيد الغامدي  133

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب العنود بنت صاحل بن عبدهللا املهيويب  134

 ة االجتماعيةالتنمي -علم اجتماع  اآلداب أثري بنت خالد بن سعد الزير  135

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب امريه بنت خالد بن حممد احلارثي  136

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب مرمي بنت حسن بن راشد بن جرب  137

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب انفال بنت محد بن عبدهللا الثاقب  138

٣١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب الشهريعائشة بنت عبدالرمحن بن فهد   139

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب بلقيس  امحد  مرزوق زين  140

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب دالل بنت فواز بن كسار العنزي  141

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب غرام بنت منصور بن مدهون العتييب  142

 التنمية االجتماعية -علم اجتماع  اآلداب وان بنت محد بن حممد الدريهمر   143

 علم املعلومات اآلداب عفاف بنت غنام بن عايض احلريب  144

 علم املعلومات اآلداب امنه بنت عبدهللا بن فهد املساعد  145

 علم املعلومات اآلداب عبري بنت ظافر بن ابراهيم احلذيفي  146

 علم املعلومات اآلداب امديأمل بنت محيد بن أمحد الغ  147

 علم املعلومات اآلداب فاطمة بنت حسني بن حيىي قنطاش  148

 علم املعلومات اآلداب أفنان بنت أنور بن عايش حكمي  149

 علم املعلومات اآلداب جواهر بنت حسني بن مسفر السبيعي  150

 علم املعلومات اآلداب فاطمه بنت مبارك بن عبداهلادى ال رشيد  151

 علم املعلومات اآلداب د بن مرتك العتييبامل بنت ماج  152

٣٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 علم املعلومات اآلداب منريه  عبد هللا  حممد املالح  153

 علم املعلومات اآلداب أمل بنت احلميدي بن برجس املعمر  154

 علم املعلومات اآلداب وفاء بنت خالد بن مطر العتييب  155

 علم املعلومات اآلداب نورة بنت حممد بن فهيد القحطاين  156

 علم املعلومات اآلداب ه بنت عبدالرمحن بن صاحل السليمانشيخ  157

 علم املعلومات اآلداب رمي بنت صاحل بن علي الزهراين  158

 علم املعلومات اآلداب هيفاء بنت مشعل بن بدر احلريب  159

 علم املعلومات اآلداب خلود بنت فهد بن عيسى الفهيد  160

 وماتعلم املعل اآلداب فاطمه بنت حممد بن سعد اهلليل  161

 علم املعلومات اآلداب موضي بنت سعد بن حممد صعيقر  162

 علم املعلومات اآلداب سهام بنت علي بن سفر القحطاين  163

 علم املعلومات اآلداب عبري بنت ابراهيم بن شطي الشمري  164

 علم املعلومات اآلداب رغد بنت امحد بن حممدحيي الفضلي  165

 ملعلوماتعلم ا اآلداب رغد بنت دخيل بن فهد الناصر  166

٣٣



 

 التخصص الكلية االسم م

 علم املعلومات اآلداب مشاعل بنت فهد بن حممد بن فرحان  167

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب اميان بنت عبدالكرمي بن عبدهللا العبدالكرمي  168

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب أماين بنت حممد بن عبدالكرمي الغزي  169

 مات اجلغرافيةنظم املعلو  اآلداب نوره بنت انصر بن مبارك الدوسري  170

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب هياء بنت ابراهيم بن حسن اخلرجيي  171

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب اروى بنت خالد بن عبداخلالق السلمي  172

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب وفاء بنت عبيد بن مشحن املطريي  173

 علومات اجلغرافيةنظم امل اآلداب اميان بنت نواف بن محدان العتييب  174

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب خرييه بنت عمر بن سعيد البسيسي  175

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب نوره بنت ابراهيم بن ابراهيم الرتكي  176

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب حنان بنت محد بن ضيف هللا املطريي  177

 ظم املعلومات اجلغرافيةن اآلداب جمد بنت حممد بن عبدهللا الصاحل  178

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب وضحى بنت هايف بن منيف العتييب  179

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب هديل بنت عبد العزيز بن عبد الرمحن السالمه  180

٣٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب اثري بنت عبدهللا بن ابراهيم الضلعان  181

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب لساطيعفراء بنت نزار بن اكرم ا  182

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب روافد بنت حممد بن حممد علي الغرييب  183

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب رمي بنت حسن بن امحد الزهراين  184

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب مها بنت مثيب بن موسى العتييب  185

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب بيعيغاده بنت هزاع بن حممد الس  186

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب حصة بنت حممد بن عبدالرمحن العمري  187

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب أمواج بنت خري بن مسري املطريي  188

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب اميان بنت سعيد بن سفر الشهراين  189

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب طرييجناح بنت فاحل بن غائب امل  190

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب دالل بنت مشعان بن عمر أابالعال  191

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب نوره بنت مسعود بن فالح آل رشيد  192

 نظم املعلومات اجلغرافية اآلداب مالك بنت عبدالعزيز بن ابراهيم السماعيل  193

 اإلدارة الرتبوية الرتبية ن عبداهلادي الغريريأثري بنت عبدهللا ب  194

٣٥



 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلدارة الرتبوية الرتبية أمساء بنت عبدهللا بن حممد املديهيم  195

 اإلدارة الرتبوية الرتبية حنان بنت فهد بن حدجان الدعجاين  196

 اإلدارة الرتبوية الرتبية حصة بنت انصر بن عبدهللا الغنام  197

 اإلدارة الرتبوية الرتبية جيهار بنت صاحل بن سحلي العتييب  198

 اإلدارة الرتبوية الرتبية هناء بنت عبدالرمحن بن عبدالكرمي املعجل  199

 اإلدارة الرتبوية الرتبية صاحلة بنت مسامح بن مرزوق الشمري  200

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نوره بنت مبارك بن جلوي الدوسري  201

 لرتبويةاإلدارة ا الرتبية جناح بنت اليف بن عبيد العنزي  202

 اإلدارة الرتبوية الرتبية فاطمة بنت سعد بن عثمان الداوود  203

 اإلدارة الرتبوية الرتبية فاطمة بنت علي بن مفتاح الغامدي  204

 اإلدارة الرتبوية الرتبية خولة بنت أمحد بن صاحل الصمعاين  205

 اإلدارة الرتبوية الرتبية هنى بنت عبدالعزيز بن مهنا املهنا  206

 اإلدارة الرتبوية الرتبية ر  هذال املطرييانتصار  منصو   207

 اإلدارة الرتبوية الرتبية مرمي بنت عبد هللا بن ابراهيم الشعييب  208

٣٦



 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نوره بنت صاحل بن عبدهللا اللحيدان  209

 اإلدارة الرتبوية الرتبية اروى بنت عايض بن حممد ال متيم  210

 اإلدارة الرتبوية الرتبية لكرميرنيم بنت سليمان بن ابراهيم عبدا  211

 اإلدارة الرتبوية الرتبية مشاعل بنت انصر بن عوض الغريب  212

 اإلدارة الرتبوية الرتبية جواهر بنت سعيد بن حممد القرين  213

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نوير بنت حممد بن حمسن الرويس  214

 بويةاإلدارة الرت  الرتبية إميان بنت تركي بن عبدهللا اهلزاين  215

 اإلدارة الرتبوية الرتبية ندى بنت عبدالعزيز بن حممد احلقباين  216

 اإلدارة الرتبوية الرتبية مثراء بنت عايض بن مفلح الشهراين  217

 اإلدارة الرتبوية الرتبية ابتهاج بنت فهد بن مسلط العنزي  218

 اإلدارة الرتبوية الرتبية منال بنت مزيد بن انفل العتييب  219

 اإلدارة الرتبوية الرتبية لرمحن بن علي العريينإميان بنت عبدا  220

 اإلدارة الرتبوية الرتبية فاطمة بنت محدان بن حممد املطريي  221

 اإلدارة الرتبوية الرتبية فتون بنت سلطان بن سليمان السلطان  222

٣٧



 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلدارة الرتبوية الرتبية مىن بنت علي بن ابراهيم اهلزاع  223

 اإلدارة الرتبوية بيةالرت  أمل بنت سعد بن أمحد السبيعي  224

 اإلدارة الرتبوية الرتبية أثري بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السويلم  225

 اإلدارة الرتبوية الرتبية رزان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الثنيان  226

 اإلدارة الرتبوية الرتبية عائشة بنت خالد بن عقييل العقيل  227

 الرتبويةاإلدارة  الرتبية ندى بنت سعد بن انيف القحطاين  228

 اإلدارة الرتبوية الرتبية وفاء بنت حيىي بن سعيد الشهراين  229

 اإلدارة الرتبوية الرتبية جنالء بنت عبدالعزيز بن حممد آل فراين  230

 اإلدارة الرتبوية الرتبية وعد بنت خالد بن محد اجلميل  231

 اإلدارة الرتبوية الرتبية هوازن بنت عبدهللا بن ترحييب العتييب  232

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نت عثمان بن عبدهللا الغامديعفاف ب  233

 اإلدارة الرتبوية الرتبية جنالء بنت ابراهيم بن صاحل السحيباين  234

 اإلدارة الرتبوية الرتبية أبرار بنت عبدالرمحن بن حممد املوسى  235

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نورة بنت صاحل بن علي الباحوث  236

٣٨



 

 التخصص الكلية االسم م

 اإلدارة الرتبوية الرتبية ن املواشاروى بنت عمر بن فرحا  237

 اإلدارة الرتبوية الرتبية منار  حممد  عبيد الكثريي  238

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نوره بنت يوسف بن حممد اليحىي  239

 اإلدارة الرتبوية الرتبية مرام بنت فهد بن عويد القحطاين  240

 بويةاإلدارة الرت  الرتبية مرام بنت عبدالعزيز بن حممد العويفي  241

 اإلدارة الرتبوية الرتبية هيا بنت معدي بن شراثن القحطاين  242

 اإلدارة الرتبوية الرتبية نوره بنت حممد بن عبدالرمحن الدوسري  243

 اإلدارة الرتبوية الرتبية بشاير بنت عبدهللا بن ابراهيم النمري  244

 اآلداب يف التفسري الرتبية متاضر بنت انصر بن عبدهللا اخلميس  245

 اآلداب يف التفسري الرتبية بنت أمحد بن سليمان السويلم بدرية  246

 اآلداب يف التفسري الرتبية رشاء بنت رجاء بن جوعان احلريب  247

 اآلداب يف السنة وعلومها الرتبية إميان بنت ايسر بن عوض العطاوي  248

 اآلداب يف السنة وعلومها الرتبية نوره بنت سعد بن عبدالرمحن آل محود  249

 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية هللا  عايد فالححليمه  عبد  250

٣٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية منال بنت عبدهللا بن إبراهيم احلزمي  251

 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية أميمة بنت إبراهيم بن علي الدريهم  252

 لقرآنيةاآلداب يف القراءات ا الرتبية ضحى بنت مساعد بن حممد املهيلب  253

 اآلداب يف القراءات القرآنية الرتبية مرمي بنت حممد بن عبده هزازي  254

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية اميان بنت فاحل بن علي الشلوي  255

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية إيالف بنت عبدهللا بن إبراهيم الرشود  256

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية ينخلود بنت علي بن مذكر القحطا  257

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية ندى بنت خالد بن علي الغفيلي  258

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية فاتن بنت خالد بن سعد الصاحل  259

 ف العقليمسار التخل-الرتبية اخلاصة الرتبية فاطمه بنت حزام بن طهيف القحطاين  260

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية دانيه بنت عبد الرمحن بن عبد العزيز السليماين  261

 مسار التخلف العقلي-الرتبية اخلاصة الرتبية مجانة  عبداحلكيم  عمر ابهرمز  262

263  
 الرتبية فاطمة بنت ابراهيم بن علي شعيب

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 ليةواالنفعا

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة  الرتبية آالء بنت حسن بن حممد احلسن  264

٤٠



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 واالنفعالية

265  
 الرتبية ساره بنت سعد بن انصر احلسن

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

266  
 الرتبية عائشه بنت عبدهللا بن حامد أبوروحني

ة االضطراابت السلوكي -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

267  
 الرتبية ساره بنت حممد بن عبدالعزيز الربيدي

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

268  
 الرتبية عهود بنت مسعد بن مارق احلريب

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

269  
 الرتبية وفاء  عبدالعزيز  حممد ابحشوان

ضطراابت السلوكية اال -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

270  
 الرتبية عروب بنت عوض بن عايض القرين

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

271  
 الرتبية ندى بنت عمر بن امحد ابمهام

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

272  
 الرتبية عبري  عبدالرحيم  عبود العمودي

االضطراابت السلوكية  - الرتبية اخلاصة
 واالنفعالية

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة  الرتبية روان بنت فهد بن عبدالعزيز احلسن  273

٤١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 واالنفعالية

274  
 الرتبية دالل  سامي  حممود عيد

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

275  
 الرتبية عبري بنت محود بن عايض العتييب

االضطراابت السلوكية  -خلاصة الرتبية ا
 واالنفعالية

276  
 الرتبية ابداوود -ساره  عمر  

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

277  
 الرتبية ساره  عبدهللا  صاحل ابعليان

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

278  
 الرتبية ايمسني  مطلق  صاحل الصقري

االضطراابت السلوكية  -ة الرتبية اخلاص
 واالنفعالية

279  
 الرتبية ليلى  إبراهيم  علي الديراين

االضطراابت السلوكية  -الرتبية اخلاصة 
 واالنفعالية

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوره بنت حممد بن عبدالعزيز الرباك  280

 مسار اإلعاقة الفكرية -اصة الرتبية اخل الرتبية مشاعل بنت فائح بن انفل الشلوي  281

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية اجماد بنت فهد بن سعود املواش  282

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية مرمي بنت عبدالعزيز بن سليمان احلسياين  283

٤٢



 

 التخصص الكلية االسم م

 عاقة الفكريةمسار اإل -الرتبية اخلاصة  الرتبية شوق بنت عبدهللا بن صاحل احلصيين  284

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية ميعاد بنت عايض بن سعدون املطريي  285

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية حنان  حسني  حممد محيد  286

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية منال بنت حسن بن علي القحطاين  287

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية مان بن عبد العزيز احلسياينملياء بنت سلي  288

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية آمال بنت ظافر بن علي بن جبعان  289

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية عفاف بنت منهي بن محود العنزي  290

 مسار اإلعاقة الفكرية -الرتبية اخلاصة  الرتبية يبأسيل بنت طالل بن حممد احلر   291

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية أماين بنت عبدهللا بن حممد القرين  292

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية أروى بنت سعد بن أمحد بن عجالن  293

 مسار صعوابت التعلم -اخلاصة الرتبية  الرتبية غادة بنت عبدهللا بن جربان العبيدي  294

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوال بنت عبدهللا بن عبدهللا القحطاين  295

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية دعاء بنت عبدالرمحن بن عبدالكرمي العوهلي  296

 ر صعوابت التعلممسا -الرتبية اخلاصة  الرتبية شيخة بنت انصر بن خالد الربيه  297

٤٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية مها بنت عبد هللا بن ابراهيم آل طالب  298

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية ساره بنت عبدهللا بن انصر الكثريي  299

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية مها بنت سعد بن زيد العتييب  300

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية ة بنت حسني بن علي القحطاينشاهر   301

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية زينب بنت خليل بن ابراهيم الصويلح  302

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية رمي بنت عبدالرمحن بن سعد املقري  303

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية يبجنوى بنت محاد بن حجاج احلر   304

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية اجلوهرة بنت سليمان بن عبدهللا اابمني  305

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية سهام بنت ربيع بن رجاء العنزي  306

 مسار صعوابت التعلم -اخلاصة الرتبية  الرتبية نوف بنت عبدهللا بن مبارك املبارك  307

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية نوره بنت مجعان بن سامل املالكي  308

 مسار صعوابت التعلم -الرتبية اخلاصة  الرتبية غيداء بنت عبدهللا بن حممد العبداهلادي  309

 السمعية مسار االعاقة-الرتبية اخلاصة  الرتبية مالك بنت حممد بن صاحل العقيل  310

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية رغد بنت علي بن حممد آل سلمان  311

٤٤



 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية رانء بنت محود بن فهيد العتييب  312

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية هدى بنت ابراهيم بن علي هبكلي  313

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية بن عبدالرمحن اجلحيديلاحالم بنت سلطان   314

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية الفهده بنت سعد بن حممد العريفي  315

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية رحاب بنت عبدالرمحن بن حممد الرصّيص  316

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية امل بنت علي بن شعيل القحطاين  317

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية غزيل بنت علي بن حممد القحطاين  318

 مسار االعاقة السمعية-الرتبية اخلاصة  الرتبية انهد بنت سعود بن عبدالرمحن اخليربي  319

 فسية لغري العادينياخلدمات الن الرتبية ساره بنت حممد بن انصر الشهيل  320

 أصول الرتبية الرتبية بشاير بنت علي بن حممد اليوسف  321

 أصول الرتبية الرتبية تغريد بنت صاحل بن عبد الرمحن الشايقي  322

 أصول الرتبية الرتبية آمال  الطيب  املبارك برغوث  323

 أصول الرتبية الرتبية ساره بنت سعد بن سامل العمري  324

 أصول الرتبية الرتبية حلريبنوره بنت محيد بن علي ا  325

٤٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 أصول الرتبية الرتبية العنود بنت انصر بن ابراهيم املزروع  326

 أصول الرتبية الرتبية رمي  عبد هللا  عمر كوديو  327

 أصول الرتبية الرتبية أمل بنت خضران بن سلطان الزهراين  328

 أصول الرتبية الرتبية مضاوي بنت عبدهللا بن حممد بن مسيح  329

 أصول الرتبية الرتبية حممد بن سعود املبدلنوره بنت   330

 أصول الرتبية الرتبية اروى بنت سعيد بن شاهر القحطاين  331

 أصول الرتبية الرتبية رمي بنت هالل بن سعيد احلارثي  332

 أصول الرتبية الرتبية رمي بنت حممد بن حيىي القحطاين  333

 أصول الرتبية الرتبية رمي بنت عبدالرمحن بن فهد العصيمي  334

 أصول الرتبية الرتبية فريدة بنت فهد بن حممد بن عساكر  335

 أصول الرتبية الرتبية هند بنت سعود بن عبدالعزيز األمحد  336

 أصول الرتبية الرتبية بيان بنت عبدالعزيز بن حممد الرشيد  337

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية لبىن بنت عبدالعزيز بن خالد الرشيد  338

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية عمر جحالنغيداء بنت عبدهللا بن   339

٤٦



 

 التخصص الكلية االسم م

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية اسيل بنت زايد بن علي اجلمعه  340

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية دعاء بنت مفرح بن علي الفيفي  341

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية ساره بنت عبدالعزيز بن عيضه الثقفي  342

 تربية الطفولة املبكرة لرتبيةا شوق بنت علي بن حممد العميم  343

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية سارة بنت يوسف بن عثمان اخلليوي  344

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية نوره بنت ابراهيم بن عبدالرمحن التيسان  345

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية مسية  خالد  صاحل ابقلب  346

 تربية الطفولة املبكرة يةالرتب أفنان بنت حممد بن جابر الشهراين  347

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية رمي بنت حممد بن دخيل هللا القرشي  348

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية زينب بنت انصر بن سامل الدوسري  349

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية رمي بنت حممد بن ابقان العنزي  350

 ية الطفولة املبكرةترب الرتبية نوف بنت شديد بن حممد القحطاين  351

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية غدير بنت محد بن عبدهللا الطاسان  352

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية آالء  أمحد  عبدهللا عزي  353

٤٧



 

 التخصص الكلية االسم م

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية نوف بنت مشاري بن عبدالرمحن بن جويعد  354

 ية الطفولة املبكرةترب الرتبية امساء بنت سلطان بن عبدالرمحن املهوس  355

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية فاطمه بنت علي بن صاحل الشمراين  356

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية ذكرى بنت سعيد بن سعد عسريي  357

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية مليس بنت علي بن عبدالرحيم الغامدي  358

 الطفولة املبكرةتربية  الرتبية أروى بنت علي بن عبداخلالق القرين  359

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية مرام بنت عبدالعزيز بن غازي الرشيدي  360

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية مها بنت عضيب بن جالب العنزي  361

 تربية الطفولة املبكرة الرتبية نوره بنت عبدهللا بن ابراهيم آل عسكر  362

 ية الطفولة املبكرةترب الرتبية نوره بنت محد بن عبدهللا بن شيحه  363

 تربيه فنيه الرتبية مها بنت راشد بن ابراهيم الشربمي  364

 تربيه فنيه الرتبية فاتن بنت احلميدي بن مسند الرشيدي  365

 تربيه فنيه الرتبية نوف بنت تركي بن عبدالرمحن العبداللطيف  366

 تربيه فنيه الرتبية طرفه بنت مصطفى بن حممد اخلضري  367

٤٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 تربيه فنيه الرتبية بدهللا اهلذلولنوره بنت عادل بن ع  368

 تربيه فنيه الرتبية يف بنت عبدالعزيز بن حممد الشراين  369

 تربيه فنيه الرتبية ابتهال  عبدهللا  امحد ابداود  370

 تربيه فنيه الرتبية هنال بنت عبدهللا بن علي النجران  371

 تربيه فنيه الرتبية آرام بنت عبدهللا بن عبدالرمحن العطيفي  372

 تربيه فنيه الرتبية بنت ساعد بن سعيد الزهراين ساره  373

 تربيه فنيه الرتبية شهد بنت ابراهيم بن انصر الغيث  374

 تربيه فنيه الرتبية نوف بنت أمحد بن عبدالعزيز العمرية  375

 تربيه فنيه الرتبية نوره بنت عبدالرمحن بن حممد الدواس  376

 تربيه فنيه الرتبية مىن بنت حبيب بن حجي النويصر  377

 تربيه فنيه الرتبية ندى بنت إبراهيم بن حممد السيد اهلاشم  378

 تربيه فنيه الرتبية صاحلة بنت سامل بن سلمان املالكي  379

 تربيه فنيه الرتبية هاجر بنت مقبل بن عواد البلوي  380

 تربيه فنيه الرتبية بشاير بنت حممد بن سعيد اجلهين  381

٤٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 ربيه فنيهت الرتبية بدور بنت عبدهللا بن حممد اخلليفة  382

 تربيه فنيه الرتبية نوف بنت حممد بن عبدهللا الصاحل  383

 تربيه فنيه الرتبية شيماء بنت حممد بن عبيدهللا الفريدي  384

 تربيه فنيه الرتبية دينا بنت ابراهيم بن سعد الزكري  385

 تربيه فنيه الرتبية مرمي بنت امحد بن عبدالعزيز العتيق  386

 تربيه فنيه رتبيةال رمي  فاحل  عبدهللا احملجان  387

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية هدى بنت عبدهللا بن علي الشالل  388

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية نوير بنت مبارك بن سعد السهلي  389

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية منال بنت فهد بن سليمان بن سبيل  390

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية يننورة بنت سعد بن جربين اجلرب   391

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية بدرية بنت حممد بن فهد العنزي  392

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية وداين بنت ماطر بن عبدهللا العصيمي  393

 مرتعليم الكبار والتعليم املست الرتبية شيمه بنت سلطان بن عبدهللا القحطاين  394

 تعليم الكبار والتعليم املستمر الرتبية نوال بنت حممد بن انصر العمار  395

٥٠



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية ساره بنت عبدهللا بن عمر العبدالكرمي  396

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية اريج بنت حممد بن امحد الداعج  397

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية جي بن فاحل الدوسريأمساء بنت ان  398

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية شادن بنت حممد بن عبد الرمحن املنصور  399

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية شرين بنت غازي بن حممد سحله  400

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية ن عبدهللا السديسساره بنت عمر ب  401

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية سحر بنت انصر بن إبراهيم الشميمري  402

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية صيته بنت انجي بن محد الدوسري  403

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية علي الغنامعزيزة بنت حممد بن   404

 تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقني بلغات أخرى الرتبية ندى بنت ظافر بن علي الشهري  405

 تقنيات التعليم الرتبية ابتسام بنت أمحد بن سعيد القريشان  406

 تقنيات التعليم الرتبية رمي بنت حممد بن عبدهللا اليعيش  407

 تقنيات التعليم الرتبية مرمي بنت عيسى بن امحد القرينيس  408

 تقنيات التعليم الرتبية رهف بنت حممد بن عجب السهلي  409

٥١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 تقنيات التعليم الرتبية حصه بنت عبدالرمحن بن راشد السلطان  410

 تقنيات التعليم الرتبية راند بنت حممد بن إبراهيم الربيع  411

 تقنيات التعليم لرتبيةا نوف بنت مرعي بن عبدهللا فقيه  412

 تقنيات التعليم الرتبية عهود بنت عائض بن سعيد ال حاضر  413

 تقنيات التعليم الرتبية الدانه بنت خالد بن غامن الغامن  414

 تقنيات التعليم الرتبية ليلى بنت عماش بن عبدالرمحن البديري  415

 عليمتقنيات الت الرتبية هنى بنت عبدهللا بن عبد العزيز العبد اللطيف  416

 تقنيات التعليم الرتبية شذى بنت حممد بن محد املوسى  417

 تقنيات التعليم الرتبية روان بنت عبدالعزيز بن سعد العتييب  418

 تقنيات التعليم الرتبية اجلوهره بنت حممد بن صاحل العيسى  419

 تقنيات التعليم الرتبية دالني بنت عبدهللا بن عبدالعزيز أبوعباة  420

 تقنيات التعليم الرتبية عباس العتييبشيخه بنت سعيد بن   421

 تقنيات التعليم الرتبية منريه بنت حممد بن عبدهللا اهلندي  422

 تقنيات التعليم الرتبية نوال بنت موسى بن عيد العنزي  423

٥٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 تقنيات التعليم الرتبية نوف بنت محد بن علي القحطاين  424

 تقنيات التعليم الرتبية رهف بنت فهد بن سعد بن عجالن  425

 تقنيات التعليم الرتبية اره بنت صاحل بن عبداحملسن العصيميس  426

 تقنيات التعليم الرتبية اشواق بنت سعيد بن عيد املطريي  427

 تقنيات التعليم الرتبية والء بنت رجاء بن ضيف هللا املطريي  428

 تقنيات التعليم الرتبية اجماد بنت ضاوي بن حممد العتييب  429

 تقنيات التعليم الرتبية القاسمساره بنت سعود بن عبدالعزيز   430

 تقنيات التعليم الرتبية اجماد بنت مطر بن عبيدان املطريي  431

 تقنيات التعليم الرتبية أمل بنت علي بن إبراهيم حكمي  432

 تقنيات التعليم الرتبية أجماد بنت عطاهللا بن عايض املطريي  433

 متقنيات التعلي الرتبية لينا بنت عبد هللا بن انصر العريفي  434

 تقنيات التعليم الرتبية أمساء بنت عبدالعزيز بن درع ال درع  435

 تقنيات التعليم الرتبية ساره بنت فهد بن سعيد بن سعيد  436

 تقنيات التعليم الرتبية أفنان بنت نفاع بن عتيق السلمي  437

٥٣



 

 التخصص الكلية االسم م

 تقنيات التعليم الرتبية سهى بنت حممد بن ضيف هللا العمري  438

 تقنيات التعليم الرتبية ينورة بنت مفرس بن فارس البقم  439

 تقنيات التعليم الرتبية دانيه بنت ابراهيم بن صاحل الزغييب  440

 تقنيات التعليم الرتبية أشواق بنت صاحل بن أمحد الشهري  441

 تقنيات التعليم الرتبية مزون بنت فهد بن عبدهللا العيسى  442

 تقنيات التعليم الرتبية أحالم بنت حممد بن عبدالعزيز الشيبان  443

 تقنيات التعليم الرتبية البندري بنت ماجد بن عجمي الدويش  444

 تقنيات التعليم الرتبية بديعة بنت سعود بن رجاء املطريي  445

 تقنيات التعليم الرتبية عروب بنت سعد بن سليمان العريفي  446

 تقنيات التعليم الرتبية مشاعل بنت حممدعلي بن بنية السراين  447

 تقنيات التعليم الرتبية عريفيأثري بنت عبدهللا بن سيف ال  448

 تقنيات التعليم الرتبية هند بنت علي بن انصر الشهري  449

 تقنيات التعليم الرتبية موضي بنت حممد بن عبدالعزيز النافع  450

 تقنيات التعليم الرتبية نوف بنت عساف بن شوكت العسايل  451

٥٤



 

 التخصص الكلية االسم م

 تقنيات التعليم الرتبية شهد بنت خالد بن فهد سويدان  452

 تقنيات التعليم الرتبية سعد بن مقبل الشلوي مالك بنت  453

 تقنيات التعليم الرتبية نورا بنت انصر بن عبداحملسن الغنيم  454

 تقنيات التعليم الرتبية اروى بنت محد بن حممد العيسى  455

 تقنيات التعليم الرتبية حصه بنت سعود بن عبدالعزيز القاسم  456

 ت التعليمتقنيا الرتبية جنود بنت فهمي بن مكي فالوده  457

 تقنيات التعليم الرتبية نورة بنت مناحي بن سلطان هدالن  458

 تقنيات التعليم الرتبية مناهل بنت سعود بن عبدالعزيز بن هوميل  459

 تقنيات التعليم الرتبية ران بنت غنام بن عساف العتييب  460

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية فوزية بنت سفر بن عبد الغين الغامدي  461

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية رمي بنت حممد بن إبراهيم بن طالب  462

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية نورة بنت مبارك بن حممد السبيعي  463

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية هالة بنت مفلح بن مطلق الشلوي  464

 اسات اسالميه )الفقه و اصوله(در  الرتبية ستنا  مشس الدين  فرح ابوبكر  465

٥٥



 

 التخصص الكلية االسم م

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية ساره بنت انيف بن عيد العتييب  466

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية سارة بنت زبن بن جباد العتييب  467

 دراسات اسالميه )الفقه و اصوله( الرتبية رمي بنت فهد بن مسفر الدوسري  468

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية عبدالرمحن الكريديس عبري بنت صاحل بن  469

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية هياء بنت سعد بن عبدهللا الدوسري  470

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية حنني بنت مرشود بن سعدي اللهييب  471

 تفسري وحديث(دراسات اسالميه ) الرتبية هاجر بنت حممد بن ابراهيم الفراج  472

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية مرمي بنت سليمان بن موسى العمري  473

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية خدجية بنت مجال بن حممد حكيم خبش  474

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية أمساء بنت حممد بن عبدالعزيز اهلدلق  475

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية رييزينب بنت سعدون بن صقر املغ  476

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية مرمي بنت محد بن حممد اجلماعني الدوسري  477

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية عفاف  عداوي  ملحان أمحد  478

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية رمي  أمحد  سامل ابمحيد  479

٥٦



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية ائع بن سامل الدوسريأمينة بنت ش  480

 دراسات اسالميه )تفسري وحديث( الرتبية اسيه بنت ثنيان بن صاحل الثنيان  481

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية خولة  حافظ  عبد الوحيد فتح حممد  482

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية رشا  مجال  عوض داوود  483

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية نت عبد العزيز بن سعود الرشوداهلنوف ب  484

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية بيان بنت عبدهللا بن حممد الدامغ  485

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية منرية بنت عبدالرمحن بن سليمان السيف  486

 دة(دراسات اسالميه )عقي الرتبية شادن بنت صاحل بن عبدهللا العثمان  487

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية امل بنت حممد بن عبدهللا الشريف  488

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية أروى بنت أمين بن حممد سعيد حسنني  489

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية أفنان بنت عبدالرمحن بن حممد السويلم  490

 ه )عقيدة(دراسات اسالمي الرتبية هند بنت خالد بن علي اجلارهللا  491

 دراسات اسالميه )عقيدة( الرتبية وضحى بنت خالد بن عبدهللا الدوسري  492

 طرق تدريس الرتبية الفنية الرتبية أفنان بنت امحد بن حممد العليان  493

٥٧



 

 التخصص الكلية االسم م

 طرق تدريس الرتبية الفنية الرتبية امنه بنت وصل بن حممد الشيخ  494

 ية الفنيةطرق تدريس الرتب الرتبية رمي بنت علي بن محد العثمان  495

 طرق تدريس الرايضيات الرتبية منريه بنت عبدالعزيز بن حممد السويلم  496

 طرق تدريس الرايضيات الرتبية مها بنت ابراهيم بن حممد االومري  497

 طرق تدريس الرايضيات الرتبية عبري بنت عبدهللا بن حممد احلقباين  498

 رايضياتطرق تدريس ال الرتبية نورة بنت حممد بن عبدهللا الشهري  499

 طرق تدريس الرايضيات الرتبية حنان بنت صاحل بن عبدهللا النعيم  500

 طرق تدريس الرايضيات الرتبية فاتن بنت عمر بن علي العوبثاين  501

 طرق تدريس العلوم الرتبية أمساء بنت صاحل بن حممد املتعب  502

 طرق تدريس العلوم الرتبية جنود بنت حييي بن عطيه الزهراين  503

 طرق تدريس العلوم الرتبية عبدهللا بن فرحه الشمراينساره بنت   504

 طرق تدريس العلوم الرتبية شريفه بنت مجعان بن محدان الزهراين  505

 طرق تدريس العلوم الرتبية نوره بنت مساح بن اليف الرشيدي  506

 طرق تدريس العلوم الرتبية سلوى بنت سعد بن عايض العتيىب  507

٥٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 طرق تدريس العلوم الرتبية أشواق بنت فهد بن صاحل املطريي  508

 طرق تدريس العلوم الرتبية مجيلة بنت حيي بن جابر احلريصي  509

 طرق تدريس العلوم الرتبية هيفاء بنت غيدان بن محد القحطاين  510

 طرق تدريس العلوم الرتبية مزيونة بنت سعد بن مبارك الدوسري  511

 ومطرق تدريس العل الرتبية نورة بنت عبدهللا بن عزيز العمري  512

 طرق تدريس العلوم الرتبية دالل بنت ابراهيم بن سليمان البسام  513

 طرق تدريس العلوم الرتبية شويهينه بنت متعب بن تراحيب العتييب  514

 طرق تدريس العلوم الرتبية هتاين بنت محود بن غصني القحطاين  515

 طرق تدريس العلوم الرتبية نوير بنت خلف بن هليل الرشيدي  516

 طرق تدريس العلوم الرتبية بن خبيت الزهراين زهور بنت عطيه  517

 طرق تدريس العلوم الرتبية أمل بنت حممد بن عبدهللا اجلميعي  518

 طرق تدريس العلوم الرتبية شيخة بنت عبدهللا بن بنيان السبيعي  519

 طرق تدريس العلوم الرتبية سامية بنت محدان بن سليمان احلميد  520

 طرق تدريس العلوم الشرعية رتبيةال هدى بنت دلوه بن حممد العليوي  521

٥٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية مرمي بنت عبدهللا بن حسني فقيهي  522

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية سناء بنت محد بن فرهود العنزي  523

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية هيا بنت محدان بن عبيد العتييب  524

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية حلصانعبري بنت حممد بن عبدالعزيز ا  525

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية شايعة بنت علي بن صاحل السحيباين  526

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية ساره بنت حسني بن حممد القحطاين  527

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية مىن بنت خلف بن دعداع العنزي  528

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية علي السعيدهناء بنت سليمان بن   529

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية مىن بنت سبعان بن عايض الذاييب  530

 طرق تدريس العلوم الشرعية الرتبية مها بنت فرحان بن راشد الظفريي  531

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية منرية بنت محود بن عبدهللا التوجيري  532

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية بدهللا بن علي الرشيدبدرية بنت ع  533

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية فاطمة بنت علي بن إبراهيم اخلضري  534

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية سحر بنت انصر بن عبدهللا الشكره الدوسري  535

٦٠



 

 التخصص الكلية االسم م

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية منرية بنت سعيد بن عساف العمري  536

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية منيفه بنت ضيف هللا بن فارع العتييب  537

 طرق تدريس اللغة العربية الرتبية فاطمة بنت حامد بن حممد الشهري  538

 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية زينة بنت حممد بن علي آل ظفري  539

 س املواد االجتماعيةطرق تدري الرتبية جنالء بنت حمسن بن حنيف الرويس العتييب  540

 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية ندى بنت فهد بن عبد الرمحن الفائز  541

 طرق تدريس املواد االجتماعية الرتبية ساره بنت صرب بن غضيان الشمري  542

543  
 الرتبية نوره بنت ابراهيم بن حممد الداوود

مسار  -علم النفس االجتماعي والصناعي 
 علم النفس اإلجتماعي

544  
 الرتبية منرية بنت حممد بن عبد هللا بن جابر

مسار  -علم النفس االجتماعي والصناعي 
 علم النفس اإلجتماعي

545  
 الرتبية فاطمة بنت انصر بن ضيف هللا العتييب

مسار  -علم النفس االجتماعي والصناعي 
 علم النفس اإلجتماعي

 اديعلم النفس االرش الرتبية رفال بنت عادل بن سعود قباين  546

 علم النفس االرشادي الرتبية إميان بنت حممد بن أمحد ابيونس  547

 علم النفس االرشادي الرتبية نوره بنت محدان بن عبدالعزيز ال نزهان  548

٦١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 علم النفس االرشادي الرتبية مها بنت عواد بن عيد احلريب  549

 علم النفس االرشادي الرتبية هنى بنت عبداحملسن بن سيف السيف  550

 علم النفس االرشادي الرتبية مهيل بن عبدهللا العتييبجنود بنت   551

 علم النفس االرشادي الرتبية منرية بنت حممد بن ابراهيم الشنيفي  552

 علم النفس االرشادي الرتبية مهاء بنت عبدهللا بن عبد العزيز العواد  553

 ر الرتبويمسا -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية منرية بنت عبدهللا بن سلطان بن ماضي  554

 مسار الرتبوي -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية ساره بنت حممد بن عبدهللا السويدان  555

 مسار الرتبوي -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية أجماد بنت راشد بن محدان احمليشري  556

 يمسار الرتبو  -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية بشاير بنت سامل بن حممد الغامدي  557

 مسار الرتبوي -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية ابتهاج بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العرفج  558

 مسار الرتبوي -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية حليمه بنت موسى بن عبدهللا احلريب  559

 الرتبوي مسار -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية اهلام بنت عبدالعزيز بن سليمان بن شاهني  560

 مسار النمو -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية مسية بنت حممد بن عبدهللا البواردي  561

 مسار النمو -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية امرية بنت موهف بن دعاج العتييب  562

٦٢



 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار النمو -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية هدى بنت صاحل بن علي البييب  563

 مسار النمو -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية عبدهللا بن حممد بن عباس وجدان بنت  564

 مسار النمو -علم النفس الرتبوي والنمو  الرتبية مشاعل بنت صاحل بن سليمان املتوزي  565

 مسار القياس والتفومي -قياس وتقومي  الرتبية رحاب بنت إبراهيم بن حممد اجلنيدل  566

 مسار القياس والتفومي -قياس وتقومي  الرتبية الوهييب نورة بنت حممد بن عبدهللا  567

 مسار القياس والتفومي -قياس وتقومي  الرتبية خوله بنت سامل بن عبدهللا البديع  568

 مسار القياس والتفومي -قياس وتقومي  الرتبية ارسان بنت سعيد بن تركي الشهراين  569

 مسار القياس والتفومي - قياس وتقومي الرتبية هياء بنت علي بن عيسى الوميين  570

 مسار القياس والتفومي -قياس وتقومي  الرتبية غدير بنت حممد بن امحد الشعالن  571

 مناهج عامه الرتبية مسية بنت انصر بن مهيزع املهيزع  572

 مناهج عامه الرتبية نوره بنت خالد بن عبدالرمحن احلميدان  573

 همناهج عام الرتبية ندى بنت محاد بن حامد الساملي  574

 مناهج عامه الرتبية حنان بنت ممدوح بن منقل العنزي  575

 مناهج عامه الرتبية نور بنت فهد بن عبدالعزيز الشمري  576

٦٣



 

 التخصص الكلية االسم م

 مناهج عامه الرتبية الولو بنت عبدالرمحن بن علي العتيق  577

 مناهج عامه الرتبية غدير بنت خالد بن راكان املرشد  578

 وطرق تدريس احلاسب مناهج الرتبية حنان بنت فهد بن انصر بن دهيم  579

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية سارة بنت انصر بن حممد احلواس  580

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية صفاء بنت بشيت بن محد املطريف  581

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية اهلنوف بنت انصر بن عبدهللا اجلرابء  582

 هج وطرق تدريس احلاسبمنا الرتبية هال بنت فيحان بن محود العماج  583

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية لؤلؤة بنت سعد بن ابراهيم الشقراوي  584

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية هتاين بنت عوض بن سليم العنزي  585

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية ساره بنت سعود بن حممد احلديب  586

 هج وطرق تدريس احلاسبمنا الرتبية أمل بنت مسفر بن علي آل ظبية  587

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية هنوف بنت عبدهللا بن حممد احلسيين  588

 مناهج وطرق تدريس احلاسب الرتبية ساره بنت سامل بن حممد آل عقيل  589

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض مسية بنت حمسن بن حممد القرين  590

٦٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض ابتسام بنت أمحد بن عتيق الزهراين  591

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض جنود بنت حممد بن عيدان اجلابري  592

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض عفاف بنت خليف بن رجاء العنزي  593

 كبارالتمريض الباطين واجلراحي لل التمريض آمنه بنت فرحان بن عبدهللا العنزي  594

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض شريفه بنت زيد بن علي عسريي  595

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض أمل بنت سعيد بن عبدهللا البيشي  596

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض رمي بنت هاشم بن حممد فالته  597

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض هناء بنت فرحان بن حممد العنزي  598

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض مرمي بنت حيي بن عبده جباري  599

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض فاطمة بنت منصور بن عثمان العنزي  600

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض صاحله بنت مناور بن مطلع املطريي  601

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض نت عمر بن حممد ابوذراعمسر ب  602

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض عزيزة بنت بيشي بن حسن جمرشي  603

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض هند بنت مبارك بن فهد الشمري  604

٦٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 ين واجلراحي للكبارالتمريض الباط التمريض بدرية بنت مفضي بن زامل الشمري  605

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض فاطمة بنت غرم هللا بن حسن الزهراين  606

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض مرام بنت ابرهيم بن عبداحملسن العويد  607

 التمريض الباطين واجلراحي للكبار التمريض أهنار بنت كمال بن صديق أمحد كمال  608

 إدارة متريض التمريض بنت حبيب بن حممد العبدهللازينب   609

 إدارة متريض التمريض ميساء  معني  حممد القريويت  610

 إدارة متريض التمريض فاطمه بنت حسني بن حسن حميميد  611

 إدارة متريض التمريض سحر بنت صاحل بن حممد الشمراين  612

 إدارة متريض التمريض هناء بنت زيدان بن خلف العنزي  613

 إدارة متريض التمريض ه بنت حممد بن سعيد الدوسريربيع  614

 إدارة متريض التمريض حنان بنت شحاذة بن رفيد العنزي  615

 إدارة متريض التمريض صاحله بنت حمسن بن حسن الشمري  616

 إدارة متريض التمريض دالل بنت محد بن سعد الشعيل  617

 إدارة متريض التمريض حنان بنت قياض بن سند العنزي  618

٦٦



 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة متريض التمريض بنت سعد بن علي االمحديفاتن   619

 إدارة متريض التمريض ماريه بنت علوش بن عواد الفريدي  620

 إدارة متريض التمريض مها بنت سعيد بن حممد الشهراين  621

 إدارة متريض التمريض حصه بنت عبدهللا بن محد املقري  622

 إدارة متريض التمريض مرمي بنت حسن بن سعيد الزهراين  623

 إدارة متريض التمريض اء بنت عوض بن شعيل احلريبامس  624

 إدارة متريض التمريض جواهر بنت حبيليص بن سعد الوذيناين  625

 إدارة متريض التمريض فردوس بنت حسني بن جاسم العلوان  626

 إدارة متريض التمريض نعمة بنت حممد بن حيي احلارثي  627

 ة متريضإدار  التمريض هناء بنت حممود بن إمساعيل الصومايل  628

 إدارة متريض التمريض بنني بنت صادق بن حممد الغزال  629

 إدارة متريض التمريض خلود بنت مبارك بن حممد البيشي  630

 إدارة متريض التمريض فاديه بنت عبدهللا بن عبدهللا كريري  631

 إدارة متريض التمريض علياء بنت سالمه بن سامل البلوي  632

٦٧



 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة متريض التمريض وجدان بنت عبدالغين بن حممد فالته  633

 إدارة متريض التمريض لينا بنت ابراهيم بن عياد احلريب  634

 إدارة متريض التمريض صاحله بنت سليمان بن عتيق اجلهين  635

 إدارة متريض التمريض نوال بنت محدان بن صاحل عسريي  636

 إدارة متريض التمريض مسريه بنت سعيد بن رزين العتييب  637

 إدارة متريض التمريض لعيسىمنال بنت حسن بن حممد ا  638

 إدارة متريض التمريض نوره بنت سعد بن عبدالرمحن املنيصري  639

 إدارة متريض التمريض العنود بنت جلوي بن عويض املطريي  640

 إدارة متريض التمريض أشواق بنت حسن بن علي الزهراين  641

 إدارة متريض التمريض مىن بنت محدان بن مرزوق البلوي  642

 إدارة متريض التمريض بن محيد العتييبأمل بنت متعب   643

 إدارة متريض التمريض مدا بنت علي بن عوام عوام  644

 إدارة متريض التمريض زهراء بنت حممد بن عبده دالك  645

 إدارة متريض التمريض ندى بنت عبدالرمحن بن حممد الريس  646

٦٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة متريض التمريض عائشه بنت خضر بن عبدهللا االنصاري  647

 إدارة متريض التمريض د بن شعوان األمسريامل بنت سعي  648

 إدارة متريض التمريض هدى بنت مبارك بن قاضب العنزي  649

 إدارة متريض التمريض غاده بنت غازي بن سعيد العروي اجلهين  650

 إدارة متريض التمريض نوره بنت إبراهيم بن آدم الصومايل  651

 إدارة متريض التمريض هدى بنت عوض بن سفر العازمي  652

 إدارة متريض التمريض ا بنت مفرج بن سعد السبيعيمه  653

 إدارة متريض التمريض بشائر بنت حممد بن انصر النخلي  654

 إدارة متريض التمريض أمساء بنت عبدالعزيز بن محد الظيب  655

 إدارة متريض التمريض فخرية بنت حسني بن مدن اخلنيزي  656

 إدارة متريض التمريض أحالم بنت حسن بن عيسى جباري  657

 إدارة متريض التمريض رهام بنت بالل بن بكر الشنقيطي  658

 إدارة متريض التمريض نوال بنت محد بن زبن اجلهين  659

 إدارة متريض التمريض فاطمه بنت مفضي بن سبيت العنزي  660

٦٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة متريض التمريض اقبال بنت عبدالوهاب بن حممد الفى  661

 يضإدارة متر  التمريض نوضاء بنت انصر بن سعد العتييب  662

 إدارة متريض التمريض وفاء بنت حممد بن أمحد األشرم  663

 إدارة متريض التمريض بشائر بنت مبارك بن مسلم الشوميان  664

 متريض األمومة التمريض جواهر بنت سعد بن حسني الصاهود  665

 متريض األمومة التمريض فوزيه بنت علوش بن سفر العتييب  666

 متريض األمومة التمريض زينب بنت حممد بن امحد الصندل  667

 متريض األمومة التمريض نوره بنت قاسم بن حممود النخلي  668

 متريض األمومة التمريض هبه بنت محود بن حسني العمراين  669

 متريض األمومة التمريض غدير بنت علي بن حممد شعراوي  670

 متريض األمومة التمريض فايزة بنت شايف بن راجح الشهري  671

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض ينصباح بنت سعد بن علي الشهرا  672

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض عزة بنت جبد بن غازي العتييب  673

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض فوزيه بنت عائض بن فائز الشهري  674

٧٠



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض هند بنت خالد بن عتيق املطريي  675

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض بدالرمحن بن حممد ال صالحنورة بنت ع  676

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض عائشه بنت منصور بن حسن العتييب  677

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض طيف بنت امحد بن صاحل الزهراين  678

 النفسية والعقليةمتريض الصحة  التمريض غدير بنت جعفر بن عبد هللا النخلي  679

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض ابتسام بنت علي بن رفيدي الشهري  680

 متريض الصحة النفسية والعقلية التمريض دالل بنت حممد بن مسعود الزهراين  681

 متريض الطفولة التمريض بيان بنت حممد بن عبداخلالق القرين  682

 متريض الطفولة التمريض معديه بنت حممد بن امحد االمسري  683

 متريض الطفولة التمريض رمي بنت رشيد بن انفع املطريي  684

 متريض الطفولة التمريض مساهر بنت عقيل بن دخيل هللا الغبيوي  685

 متريض الطفولة التمريض سهام  عبده  حممد احلجوري  686

 متريض الطفولة التمريض نوف بنت هالل بن زابن اجلعيد  687

 متريض الطفولة التمريض مد برانويأمامة بنت حممد صاحل بن حم  688

٧١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 متريض الطفولة التمريض شيخه بنت متعب بن خلف العنزي  689

 متريض الطفولة التمريض صيته بنت عبدالرمحن بن مشوح العنزي  690

 متريض الطفولة التمريض جنوى بنت حيىي بن حممد كريري  691

 متريض الطفولة التمريض علياء بنت عبداحملسن بن علي البحراين  692

 متريض القبالة التمريض عييدة بنت احلسن بن محيد العبسي  693

 متريض القبالة التمريض شيخه بنت ابراهيم بن سعد الشوييب  694

 متريض القبالة التمريض دالل بنت امحد بن علي امللحم  695

 متريض القبالة التمريض رمسيه بنت حسن بن عبده الصومايل  696

 ريض القبالةمت التمريض نوف بنت عايد بن رحيل العنزي  697

 متريض القبالة التمريض هيفاء بنت حسني بن علي املالكي  698

 متريض صحة اجملتمع التمريض اايت بنت حممد بن أمحد زمار  699

 متريض صحة اجملتمع التمريض بشرى بنت علي بن حسني الشريط  700

 متريض صحة اجملتمع التمريض رحاب بنت حسن بن عمر حليب  701

 متريض صحة اجملتمع التمريض مد الغزالفاطمة بنت عبدالناصر بن حم  702

٧٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 متريض صحة اجملتمع التمريض رمي بنت سعود بن مسرع القحطاين  703

 متريض صحة اجملتمع التمريض كنان بنت عبدهللا بن علي بن عمران  704

 متريض صحة اجملتمع التمريض فتون  حمسن  سامل اخلالقي  705

 يض صحة اجملتمعمتر  التمريض أشواق بنت غرم هللا بن حيي املالكي  706

 متريض صحة اجملتمع التمريض نرميان بنت عبد الواسع بن عبد اجمليد نوح  707

 متريض صحة اجملتمع التمريض عائشة بنت رمضان بن بنيه البقمي  708

 متريض صحة اجملتمع التمريض ران بنت زيد بن غازي الراجحي البقمي  709

 تمعمتريض صحة اجمل التمريض منال بنت غازي بن اليف احلريب  710

 متريض صحة اجملتمع التمريض اريج بنت عايد بن خلف اخلالدي  711

 متريض صحة اجملتمع التمريض زينب بنت حممد بن امحد اخلري  712

 متريض صحة اجملتمع التمريض افنان بنت عماد بن حسان اخلالدي  713

 متريض صحة اجملتمع التمريض ايمسني بنت عواض بن عيضة اللحياين  714

 متريض صحة اجملتمع التمريض بن سعيد باللدارين بنت امان   715

 متريض صحة اجملتمع التمريض عائشه بنت بركه بن مربوك اجلهين  716

٧٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 متريض صحة اجملتمع التمريض ايمسني بنت سعد بن حممد الرشيدي  717

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مرام بنت عبدهللا بن راشد العبداللطيف  718

ديب بن حممد آل هديب شهد بنت ه  719
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية الدوسري

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوف بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العسكر  720

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية فاطمة بنت عبد العزيز بن سامل الرويشد  721

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ك بنت عبداللطيف بن أمحد اجلعفريمال  722

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية خولة بنت عبد هللا بن حرمييص البدراين  723

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية اجلوهره بنت حممد بن سليمان الدليالن  724

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية انيفة بنت غالب بن حممد بن سقيان  725

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هيا بنت صقر بن عبدهللا املوسى  726

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية راي بنت براهيم بن عبدهللا الراجحي  727

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بنت عبدالعزيز بن عبداللطيف العمارأمل   728

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ساره بنت عبد العزيز بن سلمان املغلوث  729

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رمي بنت منذر بن عبداجلبار اجلاسم  730

٧٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ساره بنت حممد بن انصر النصيب  731

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الشعييب  732

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية روان بنت عبدالعزيز بن حممد سامل حداد  733

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية أثري بنت سليمان بن فوزان الفوزان  734

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عبري بنت عيد بن صاحل الروقي  735

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هيفاء بنت عبد احملسن بن حممد العبد القادر  736

نعيمه بنت حممد عبدهللا بن حممد األمني   737
 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية الشنقيطي

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ابتهال بنت حممد بن ابراهيم املوسى  738

 لقانون اخلاصالقانون يف ا احلقوق والعلوم السياسية منريه بنت سعود بن عبدالعزيز الفضلي  739

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية خلود بنت عبدهللا بن سعد احلماد  740

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت عبدالرمحن بن عيسى الرميح  741

 انون اخلاصالقانون يف الق احلقوق والعلوم السياسية بشرى بنت عبداللطيف بن أمحد السليمان  742

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بيان بنت عبد هللا بن عبد الرمحن املقبل  743

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية وفاء بنت بشري بن فرحان العنزي  744

٧٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 خلاصالقانون يف القانون ا احلقوق والعلوم السياسية حصه بنت حممد بن صاحل السامل  745

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هند بنت حيي بن أمحد عسريي  746

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية هند  علي  حسني ذايب  747

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية جواهر بنت عبدهللا بن منصور السحيمي  748

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ن سويف العتييبمرمي بنت تركي ب  749

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية روان بنت سعد بن رشود الرشود  750

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية اهلنوف بنت خالد بن عبود ابسيف  751

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية وعشادن بنت صاحل بن عبدهللا اجلرب  752

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية امريه  رضوان األمحر  753

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رزان بنت حممد بن عبدهللا السحيم  754

 القانون يف القانون اخلاص م السياسيةاحلقوق والعلو  أجماد بنت عبدالرمحن بن صاحل الناصر  755

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية نورة بنت منصور بن عبدهللا بن حسن  756

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية سارة بنت فيصل بن سعود اجلريسي  757

 القانون يف القانون اخلاص ياسيةاحلقوق والعلوم الس شروق بنت شليويح بن عبد هللا احلريب  758

٧٦



 

 التخصص الكلية االسم م

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية عائشه بنت عبدهللا بن انصر احلميدي  759

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رزان بنت عبدهللا بن منيع الشريف  760

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية رميا بنت وليد بن إبراهيم احلميد  761

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية مشاعل بنت حممد بن سليمان املوسى  762

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية دالل بنت صاحل بن عبدهللا العزاز  763

 لقانون يف القانون اخلاصا احلقوق والعلوم السياسية روان بنت عبدهللا بن إبراهيم احمليميد  764

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية ندى بنت إبراهيم بن عبدهللا الزهراين  765

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية بدور بنت فاحل بن مفلح احلريب  766

 القانون اخلاص القانون يف احلقوق والعلوم السياسية خلود بنت هبار بن ثقل العتييب  767

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية سندس بنت خالد بن عبدهللا بن شديد  768

 القانون يف القانون اخلاص احلقوق والعلوم السياسية حنان بنت فاروق بن حممد فريد  769

 مالقانون يف القانون العا احلقوق والعلوم السياسية أضواء بنت فهد بن محود العنزي  770

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية غيداء بنت عبدهللا بن سعد الكثريي  771

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية اجلوهره بنت عبدهللا بن راشد احلمد  772

٧٧



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية بشرى بنت خالد بن سعود التومي  773

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ري بنت عامر بن عومير السحيميعذا  774

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية أمساء بنت حممد بن عبدهللا بن عمار  775

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية جند بنت عواض بن رجاء احلريب  776

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية د بن عبدهللا احلامدرميا بنت أمح  777

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ابتهال بنت مصلح بن عواضه احلريب  778

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية غيداء بنت مخيس بن بشري املطريي  779

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية براهيم اخلالديأمل بنت عبدهللا بن ا  780

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رهف بنت عبدهللا بن انصر الصبيح  781

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نوره بنت علي بن زيد ال عثمان  782

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية يم الشعييبزينب بنت عبد الرمحن بن ابراه  783

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية هدى بنت نزار بن حممد العمرو  784

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نواره بنت عبداللطيف بن صاحل امللحم  785

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية لزاملعلياء بنت عبدالعزيز بن حممد ا  786

٧٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رزان بنت خالد بن سعد آل تومي  787

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية وعد بنت سعود بن مسعود احلجيلي  788

 القانون يف القانون العام ق والعلوم السياسيةاحلقو  ميمونة بنت انيف بن حممد أاباخليل  789

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية افنان بنت مخيس بن علي بن مخيس  790

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية أثري بنت عبدهللا بن علي الضواين  791

 القانون يف القانون العام لوم السياسيةاحلقوق والع بسمة بنت إبراهيم بن عبدهللا احلميد  792

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية مرام بنت عبدالعزيز بن منور املطريي  793

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية هند بنت ماضي بن مفرج السبيعي  794

 القانون يف القانون العام ةاحلقوق والعلوم السياسي رغد بنت فهد بن راضي احملمدي  795

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نوف بنت عبدالعزيز بن سلطان الرشيد  796

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية غادة بنت انصر بن صاحل العمران  797

 لقانون يف القانون العاما احلقوق والعلوم السياسية رغد بنت امساعيل بن ابراهيم ابو شريع  798

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية أصايل بنت عبدهللا بن حممد الطاسان  799

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية تركية بنت منصور بن عبدهللا الرتكي  800

٧٩



 

 التخصص الكلية االسم م

 نون يف القانون العامالقا احلقوق والعلوم السياسية فاطمه بنت عبدهللا بن علي اخلويف  801

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نوف بنت عبدالعزيز بن يوسف اجلندان  802

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية شادن بنت فهد بن إبراهيم ال صقيه  803

 قانون يف القانون العامال احلقوق والعلوم السياسية األمرية العنود بنت فيصل بن فهد آل سعود  804

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ساره بنت عبدالرمحن بن علي اجلليفي  805

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية هتاين بنت حممد بن امساعيل الزعاق  806

 نون العامالقانون يف القا احلقوق والعلوم السياسية لبابة  معاذ  حممد شقفة  807

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رميا بنت عصام بن شوكت العسايل  808

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية عهد بنت ضيف هللا بن مسعود العتييب  809

 مالقانون يف القانون العا احلقوق والعلوم السياسية أجماد بنت ماجد بن جراد العتييب  810

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية رغد بنت منيع بن صاحل البالع  811

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية ندى بنت حممد بن علي اهلاجري  812

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية نورة بنت عمار بن دخيل هللا املطريي  813

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية مبارك بن مثل القحطاين بدور بنت  814

٨٠



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 القانون يف القانون العام احلقوق والعلوم السياسية صفية بنت انصر بن عقيل الطريفي  815

816  
 السياحة واآلاثر أمل بنت دبيل بن حممد العتييب

 -اآلاثر اإلسالمية  -اآلاثر اإلسالمية 
 العمارة

 الفنون -اآلاثر اإلسالمية  -اآلاثر اإلسالمية  السياحة واآلاثر ت عيد بن عويض الغويريبدريه بن  817

 الفنون -اآلاثر اإلسالمية  -اآلاثر اإلسالمية  السياحة واآلاثر هند بنت بنيان بن عايل العتييب  818

 الفنون -ر اإلسالمية اآلاث -اآلاثر اإلسالمية  السياحة واآلاثر ابتسام بنت يعن هللا بن عبدهللا الغامدي  819

 العمارة -اآلاثر القدمية  -اآلاثر القدمية  السياحة واآلاثر عفاف بنت محدان بن سليمان احلارثي  820

 الفنون -اآلاثر القدمية  -اآلاثر القدمية  السياحة واآلاثر ملى بنت انصر بن حممد آل حسن  821

 الصيدالنيات الصيدلة انديه بنت انصر بن مشعل العوين  822

 الصيدالنيات الصيدلة رمي بنت حممد بن انفع العنزي  823

 الصيدالنيات الصيدلة رحاب بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الشمري  824

 الصيدالنيات الصيدلة إسراء  كمال الدين  الطيب حممد  825

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة حنان  حسين  ابو مسلم ابو زيد  826

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة هنى بنت عويض بن مسران احلريب  827

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة فاتن بنت انيف بن خالد الدعجاين  828

٨١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة شهد بنت اسحاق بن حممد خان  829

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة امل بنت عبدالرمحن بن خبيت الرفاعي  830

 كلينيكيةالصيدلة اإل  الصيدلة ميسون بنت حممد بن ابراهيم الرجيعي  831

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة بشائر بنت فهد بن منيخر الدوسري  832

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة شهد بنت انصر بن محد الناصر  833

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة أمساء بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز املعيذر  834

 ينيكيةالصيدلة اإلكل الصيدلة جنوى بنت أنور بن عبدالعزيز اجلابر  835

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة سيناء بنت حممد بن علي النجراين  836

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة أريج بنت حمّمد بن أمحد آل بشري  837

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة وجدان بنت فوزان بن عبدالرمحن احملرج  838

 كيةالصيدلة اإلكليني الصيدلة سدمي بنت ابراهيم بن عبدهللا العريض  839

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة بشاير بنت حممد بن جعرب العنزي  840

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة بدور بنت علي بن ابراهيم الغبان  841

 الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة نوف بنت انصر بن عبدهللا الراجحي  842

٨٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار ب -عقاقري  -العقاقري  الصيدلة خلود بنت علي بن هادي جعمل  843

 مسار ب -عقاقري  -العقاقري  الصيدلة بنت حممد بن فواز التميمي مرام  844

 مسار الكيمياء الدوائية -الكيمياء الصيدلية  الصيدلة أمل بنت سليمان بن علي املورعي احلريب  845

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة مالك بنت امحد بن عبداحملسن العويد  846

 قابة اجلودة يف الصيدلةر  الصيدلة شهد بنت عوض بن علي القرين  847

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة نوف بنت عايد بن خلف العنزي  848

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة رانيه بنت أمحد فؤاد بن هاشم نواوي  849

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة غاده بنت عبدالعزيز بن اثري احلريب  850

 رقابة اجلودة يف الصيدلة ةالصيدل مي بنت أمحد بن حممد العصيمي  851

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة سهام بنت أمحد بن خليفه الزماي  852

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة حصه بنت سليمان بن فوزان الفوزان  853

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة بشاير بنت زيد بن هليل العنزي  854

 رقابة اجلودة يف الصيدلة ةالصيدل جواهر بنت ميس بن ملوح العنزي  855

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة هاجر بنت سعد بن علي الرشيد  856

٨٣



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة هند بنت سليمان بن عبدهللا الزهري  857

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة خدجية بنت عباس بن قاسم النخلي  858

 رقابة اجلودة يف الصيدلة صيدلةال مشاعل بنت انصر بن عبدهللا النويصر  859

 رقابة اجلودة يف الصيدلة الصيدلة فاطمه  حمسن  مبارك ابكرمان  860

 علم األدوية الصيدلة هنى بنت حسني بن حممد العساف  861

 علم األدوية الصيدلة إميان بنت عبدالرمحن بن سعد الداود  862

 علم السموم الصيدلة آالء بنت سعد بن سعيد احلارثي  863

864  
 الطب ت عبدهللا بن ابراهيم الراضيساره بن

الصحة  -الربانمج املشرتك يف الصحة العامة 
 العامة )املعلوماتية الصحية(

 العلوم يف التعليم الطيب الطب احلان بنت حممدامني بن حممود حاجي  865

 العلوم يف التعليم الطيب الطب هبة بنت عماد بن عبدالرمحن البتريي  866

 العلوم يف التعليم الطيب الطب ابوكافتهأماين بنت سعيد بن أمحد   867

 احصاء العلوم فردوس بنت شتوي بن مجعان القحطاين  868

 احصاء العلوم ريهام بنت عبدهللا بن ضيف هللا العمرو  869

 احصاء العلوم ريوف بنت عبدهللا بن حممد الصخابره  870

٨٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 احصاء العلوم أبتسام بنت تراحيب بن بني العتييب  871

 احياء دقيقة العلوم ود العصيميمالك بنت حميا بن مح  872

 احياء دقيقة العلوم طيبه بنت عبدالقادر بن عبدهللا اجلاسم  873

 احياء دقيقة العلوم مداين بنت صاحل بن عبدالوهاب الصانع  874

 احياء دقيقة العلوم روان بنت عبدهللا بن علي الصويلح  875

 احياء دقيقة العلوم ساره بنت زكي بن حممد البهكلي  876

 احياء دقيقة العلوم حممد بن مطر الزهراين رشا بنت  877

 احياء دقيقة العلوم فاطمة  سامل  حممد اخلليفي  878

 احياء دقيقة العلوم منرية بنت منصور بن عبدالعزيز اجلبايل  879

 احياء دقيقة العلوم سجى بنت سعيد بن سامل الفريدي  880

 احياء دقيقة العلوم كادي بنت عبدهللا بن حممد اهلزاع  881

 البيئة احليوانية والتلوث العلوم م بنت عبدهللا بن عبداهلادي القحطاينابتسا  882

 البيئة احليوانية والتلوث العلوم وائم بنت إبراهيم بن سليمان النقري  883

 احلشرات والطفيليات العلوم جوري بنت عمر بن ابراهيم املشوح  884

٨٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 اتاحلشرات والطفيلي العلوم شروق بنت عبدالعزيز بن حممد البسيوين  885

 الرايضيات العلوم غادة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الزبريي  886

 الرايضيات العلوم رمي بنت مسفر بن عساف العتييب  887

 الرايضيات العلوم خلود بنت علي بن مشعل الشيباين  888

 الرايضيات العلوم مرمي  علي  عبدهللا احلاج  889

 الرايضيات العلوم انوار بنت عطيه بن سعيد الزهراين  890

 الرايضيات العلوم ه بنت مطلق بن خلف املعازحص  891

 الرايضيات العلوم نوف بنت سعود بن حممد العبدالكرمي  892

 مسار الفلك -العلوم يف الفيزايء  العلوم امساء بنت ابراهيم بن فهد سبيال  893

894  
 العلوم زينب  حممد  عبده سعد

مسار الفيزايء احليوية  -العلوم يف الفيزايء 
 والطبية

895  
 العلوم محود بن عبدالعزيز الطريقيمي بنت 

مسار الفيزايء احليوية  -العلوم يف الفيزايء 
 والطبية

 مسار الفيزايء النووية -العلوم يف الفيزايء  العلوم شعيع بنت فهد بن عيد الغبيوي  896

 مسار الفيزايء النووية -العلوم يف الفيزايء  العلوم هال بنت مفرس بن فالح العتييب  897

٨٦



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 مسار فيزايء احلالة املكثفة -العلوم يف الفيزايء  العلوم عبدهللا بن حممد املشوح عائشه بنت  898

 مسار فيزايء احلالة املكثفة -العلوم يف الفيزايء  العلوم سارة بنت انصر بن عبد هللا اليمين  899

 مسار فيزايء احلالة املكثفة -العلوم يف الفيزايء  العلوم نوف بنت فهد بن سامل الزعيب  900

901  
 العلوم جدان بنت عويض بن خليوي املطرييو 

مسار فيزايء الطاقة  -العلوم يف الفيزايء 
 املتجددة والبيئة

902  
 العلوم بلقيس  سعيد  عبده مشسان

مسار فيزايء الطاقة  -العلوم يف الفيزايء 
 املتجددة والبيئة

903  
 العلوم راية بنت حسني بن هادي آل حنظل

الليزر  مسار فيزايء -العلوم يف الفيزايء 
 واألطياف

904  
 العلوم هياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا التميمي

مسار فيزايء الليزر  -العلوم يف الفيزايء 
 واألطياف

 الكيمياء العلوم أماين  مبارك  عبيد ابمقدم  905

 الكيمياء العلوم خلود بنت عبدهللا بن غايل السهلي  906

 الكيمياء العلوم رغد بنت حممد بن سعد األمسري  907

 الكيمياء العلوم وره بنت حممد بن عبدالرمحن بن سعيدانن  908

 الكيمياء العلوم أجماد بنت عبدهللا بن ابراهيم الصياحي  909

٨٧



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الكيمياء العلوم مشاعل  اثبت  عفتان اجلبور  910

 الكيمياء العلوم ابتسام بنت سليمان بن حممد العليقي  911

 الكيمياء العلوم آاثر  حممد اهلادي عمر  912

 الكيمياء العلوم دهللا بن انصر العريجحنني بنت عب  913

 الكيمياء العلوم ابتسام بنت ابراهيم بن حممد بن شرفان  914

 الكيمياء العلوم نوره  عمر  أبوبكر ابعامر  915

 الكيمياء العلوم خلدا بنت مساعد بن صويلح الرشيدي  916

 الكيمياء العلوم نوره بنت عواد بن عياد املطريي  917

 الكيمياء العلوم ومسيه  حممد  عبده دحان  918

 الكيمياء العلوم راي بنت مهنا بن عبدهللا اليابس  919

 الكيمياء العلوم اهلام  عبد هللا  سامل ابجعيفر  920

 الكيمياء العلوم سارة بنت ابراهيم بن سعد التميمي  921

 الكيمياء العلوم عبري بنت خالد بن عبدالعزيز اجلبيلة  922

 الكيمياء احليوية العلوم موضي بنت عبدهللا بن علي املطلق  923

٨٨



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الكيمياء احليوية العلوم أمل بنت انصر بن عائض القحطاين  924

 الكيمياء احليوية العلوم أثري بنت علي بن عبدهللا الصياح  925

 الكيمياء احليوية العلوم هنوف بنت عبدهللا بن مسفر ال منصور  926

 الكيمياء احليوية العلوم مرام بنت محد بن علي الشوميي  927

 الكيمياء احليوية العلوم سعادة املراشدة  عال  حممد  928

 الكيمياء احليوية العلوم مالك بنت مسلم بن حممد اجلميعة  929

 الكيمياء احليوية العلوم غاده بنت عبيد بن شريد املطريي  930

 الكيمياء احليوية العلوم البتول بنت يوسف بن عبدهللا الشويعي  931

 مياء احليويةالكي العلوم انفال بنت حسني بن فهد العجمي  932

 الكيمياء احليوية العلوم عهود  أمني  عبد الودود ردمان  933

 الكيمياء احليوية العلوم غيداء بنت ابراهيم بن حممد الرويشد  934

 الكيمياء احليوية العلوم جنالء بنت بدر بن انصر البدر  935

 الكيمياء احليوية العلوم هند بنت معيض بن زبن احلارثي  936

 الكيمياء احليوية العلوم ي الشهريأمل بنت حممد بن عل  937

٨٩



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الكيمياء احليوية العلوم صفيه بنت فهد بن مشوح املشوح  938

 الكيمياء احليوية العلوم هنلة بنت سليمان بن علي املشيقح  939

 الكيمياء احليوية العلوم دالل بنت زيد بن خنيالن احلوطي  940

 الكيمياء احليوية العلوم تسنيم  حممد  ابراهيم حسني  941

 بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة العلوم د بنت سعد بن بركي الزعيبجن  942

 بيولوجيا اخللية والوراثة واألنسجة العلوم هديل بنت عبدهللا بن حممد املسعود  943

 علم احليوان العلوم نوره بنت حممد بن سليمان الشيبان  944

 علم احليوان العلوم خدجية  حسني  حممد العمودي  945

 علم احليوان العلوم د بن فرج خطراويسعاد بنت حمم  946

 علم احليوان العلوم خولة بنت سلطان بن حامد العتييب  947

 علم احليوان العلوم اميان بنت عبد هللا بن حممد الشهري  948

 علم احليوان العلوم العنود بنت انصر بن عبدهللا الرشيد  949

 علم احليوان العلوم ندى بنت عيد بن عايض الكشي  950

 علم احليوان العلوم يمان بن عيد العطويرمي بنت سل  951

٩٠



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 علم احليوان العلوم مالك بنت حممد بن حلو العنزي  952

 علم احليوان العلوم مالك بنت عبدهللا بن فهد القحطاين  953

 علم احليوان العلوم ساره بنت عايض بن سامل ابنعيم  954

 علم احليوان العلوم أثري بنت مسفر بن عبدهللا املنبهي  955

 علم احليوان العلوم صاحل بن حيىي الشهريروان بنت   956

 علم احليوان العلوم روان بنت إبراهيم بن حممد املعارك  957

 علم احليوان العلوم ليايل بنت خلف بن عبدهللا الشمري  958

 علم احليوان العلوم دميا بنت عبدهللا بن أمحد طريه  959

 علم احليوان العلوم أمنية بنت فريج بن مطلق البلوي  960

 علم احليوان العلوم نت عايض بن سامل ابنعيممنال ب  961

 علم احليوان العلوم ماجدة بنت فهد بن عبدهللا املرشود  962

 علم احليوان العلوم عفاف بنت سعود بن متعب الركايب  963

 علم احليوان العلوم وصايف بنت سامل بن مرزوق اللحياين  964

 علم احليوان العلوم يسراء بنت سائر بن دغيليب املرشدي  965

٩١



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 علم احليوان العلوم أريج بنت حممد بن علي الزهراين  966

 علم احليوان العلوم وضحا بنت خالد بن راكان القحطاين  967

 علم احليوان العلوم هند بنت محيد بن حممد العويف  968

 علم احليوان العلوم نوف بنت رشيد بن محد العنزي  969

 علم احليوان العلوم دالل بنت أمحد بن صاحل احلمود  970

 علم احليوان العلوم ه بنت حممد بن محد احلركانفاطم  971

 علم احليوان العلوم ذكرى بنت عبدالرمحن بن حممد الصاحل  972

 علم وظائف األعضاء وبيولوجية التكوين العلوم حصه بنت ابراهيم بن عبدهللا احلصيين  973

 كوينعلم وظائف األعضاء وبيولوجية الت العلوم العنود بنت انصر بن عبدهللا ابن صبار  974

 نبات العلوم امنه بنت سلمان بن ابراهيم الشهوان  975

 نبات العلوم العنود بنت سعد بن صاحل املومي  976

 نبات العلوم أمل بنت حجاب بن رابح العجمي  977

 نبات العلوم منرية بنت خالد بن حممد القناعي  978

 نبات العلوم فاتن  حممد  عبده القادري  979

٩٢



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 نبات العلوم بثينه بنت عبدهللا بن فهد الرشيد  980

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية شهد بنت سعيد بن حمفوظ الغامدي  981

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية نوف بنت امحد بن عبده مدخلي  982

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية وفاء بنت خالد بن فهد الشدي  983

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية عبدهللا بن حممد ضياء بن عيسىاميان بنت   984

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية غدي بنت سعد بن علي الغامدي  985

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية االء بنت فضل هللا بن كرم هللا البلوشي  986

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية ن بن صاحل بن عبيداهلنوف بنت سلطا  987

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية هديل بنت سلمان بن عواد العطوي  988

 األحياء الدقيقة الطبية العلوم الطبية التطبيقية فاطمة بنت حيي بن حممد عسريي  989

 التغذية السريرية م الطبية التطبيقيةالعلو  فاطمه بنت فهد بن فرج الصقيه  990

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية منريه بنت انصر بن عبدالرمحن السحيباين  991

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية ملا بنت عبدالرمحن بن حممد العجالن  992

 ذية السريريةالتغ العلوم الطبية التطبيقية جنود بنت فهد بن احلميدي احملمدي  993

٩٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية رابعه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليمين  994

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية اهلنوف بنت سليمان بن عبدهللا الصمعاين  995

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية بشرى بنت عبدالرمحن بن مايد فطاين  996

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية ن بنت عبدالرمحن بن ماجد املاجدجنا  997

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية نورة بنت سعد بن عبدالعزيز اخلالدي  998

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية وجود بنت أمحد بن عمر العبداللطيف  999

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية وينمجيلة بنت ايهاب بن خليل اجلاع  1000

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية نوره بنت عاصم بن عبدالعزيز الفدا  1001

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية حنني بنت وجدي بن عبد السالم املدين  1002

 التغذية السريرية بيقيةالعلوم الطبية التط مىن بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الرويتع  1003

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية ساره بنت سامي بن عيد القبساين  1004

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية رمي  سعيد  وجيه ابسعد  1005

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية ابرار بنت عويض بن عايض احلريب  1006

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية اد العتييبوجدان بنت ماجد بن جر   1007

٩٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية يف بنت علي بن حباب النفيعي  1008

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية غاده بنت حممد بن عبدالعزيز الغفيص  1009

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية روان بنت سلطان بن محيد القحطاين  1010

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية ميساء بنت مساعد بن سعيد احلجيلي  1011

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية أمل بنت عبدهللا بن صالح احلريب  1012

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية هنى بنت محدان بن حممد السحيمي  1013

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية بن عبدهللا السعوي تفاين بنت امحد  1014

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية إسراء بنت عبدالفتاح بن إمساعيل اجلزائري  1015

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية بلقيس بنت صاحل بن جريذي اجلهين  1016

 التغذية السريرية لعلوم الطبية التطبيقيةا أمنية بنت عادل بن عبداخلالق مرغالين  1017

 التغذية السريرية العلوم الطبية التطبيقية شيماء بنت أمحد بن محاد املالكي  1018

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية بشرى بنت أمحد بن حافظ احلكمي  1019

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية صاحلة بنت حسن بن حممد حوابين  1020

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية ندا بنت صاحل بن انصر الراجحي  1021

٩٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية هنادي بنت مطر بن كليفيخ احلارثي  1022

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية مزينة بنت حيي بن بشري اجلوش  1023

 العالج الطبيعي التطبيقيةالعلوم الطبية  جنود بنت عيظه بن سعيد العمودي  1024

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية نوره بنت عبدالرزاق بن سلطان املطريي  1025

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية هنى بنت إبراهيم بن عبدالرمحن اليوسف  1026

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية بنان بنت أمحد بن حممد املاص  1027

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية بنت عصام بن عباس مسعودأفنان   1028

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية عهد بنت حممد بن سعد اجلابر  1029

 العالج الطبيعي العلوم الطبية التطبيقية رهف بنت فهد بن عبداحملسن املدجل  1030

 احلماية من اإلشعاع الطيب -العلوم اإلشعاعية  بية التطبيقيةالعلوم الط اماين بنت عبداحلميد بن عبدالوهاب العوهلي  1031

 احلماية من اإلشعاع الطيب -العلوم اإلشعاعية  العلوم الطبية التطبيقية رمي بنت عبدالعزيز بن صاحل الذكري  1032

 ن اإلشعاع الطيباحلماية م -العلوم اإلشعاعية  العلوم الطبية التطبيقية جواهر بنت عواد بن كوميان الفدعاين العنزي  1033

1034  
 العلوم الطبية التطبيقية عهد بنت انيف بن خضر املطريي

املوجات فوق الصوتية  -العلوم اإلشعاعية 
 الطبية

املوجات فوق الصوتية  -العلوم اإلشعاعية  العلوم الطبية التطبيقية بشائر بنت منصور بن حممد املعجم  1035

٩٦



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الطبية

1036  
 العلوم الطبية التطبيقية مرمي بنت حممد تقي بن منصور الرمضان

املوجات فوق الصوتية  -العلوم اإلشعاعية 
 الطبية

1037  
 العلوم الطبية التطبيقية نوال بنت فهد بن ضيف هللا املالكي

تقنيات التصوير ابلرنني  -العلوم اإلشعاعية 
 املغناطيسي

1038  
 العلوم الطبية التطبيقية نسيبة بنت عدانن بن انصر خواجي

تقنيات التصوير ابلرنني  -العلوم اإلشعاعية 
 املغناطيسي

1039  
 العلوم الطبية التطبيقية رقيه بنت عايض بن دالك عسريي

تقنيات التصوير ابلرنني  -العلوم اإلشعاعية 
 املغناطيسي

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية خلود بنت حممد بن براهيم املنيع  1040

 العلوم يف البصرايت الطبية التطبيقية العلوم نوال بنت حممد بن زابر املطريي  1041

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية مسر بنت سعدون بن عبد هللا العتييب  1042

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية عبري بنت عماد بن عباس الصديق  1043

 بصرايتالعلوم يف ال العلوم الطبية التطبيقية جنود بنت حممد بن فهد العويس  1044

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية عهود بنت حممد بن سعيد احلارثي  1045

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية مىن بنت عواد بن عوجيان العنزي  1046

٩٧



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية نوره بنت حسن بن عبدهللا آل حسن  1047

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية لعزيز الغامديعبري بنت عواض بن عبدا  1048

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية جند بنت ابراهيم بن حممد أاب احلسن  1049

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية أمل بنت سعيد بن علي الغامدي  1050

 العلوم يف البصرايت لطبية التطبيقيةالعلوم ا نوره بنت حممد علي بن عبدهللا الغامدي  1051

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية إميان بنت حممد بن ذايب العتييب  1052

 العلوم يف البصرايت العلوم الطبية التطبيقية أمل بنت صنهات بن بدر العتييب  1053

 لبصرايتالعلوم يف ا العلوم الطبية التطبيقية خلود بنت ابراهيم بن مسران البالدي  1054

 الكيمياء احليوية الطبية العلوم الطبية التطبيقية امنة بنت امحد بن عمر الزيلعي  1055

 الكيمياء احليوية الطبية العلوم الطبية التطبيقية ميسر بنت محيد بن حممد الشراري  1056

 الكيمياء احليوية الطبية العلوم الطبية التطبيقية االء بنت حممد بن عبدالكرمي الرتكستاين  1057

 الكيمياء احليوية الطبية العلوم الطبية التطبيقية ندى بنت معال بن حضريي اجلهين  1058

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية شيماء بنت سعيد بن حمفوظ الغامدي  1059

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية تغريد بنت حممد بن ابراهيم الكلثم  1060

٩٨



 

  

 التخصص الكلية االسم م

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية  شاووشمارية بنت حممد بن عبدهللا  1061

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية ساره بنت حممد بن حسن الصائغ  1062

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية أمساء بنت مجال بن عبد هللا أبو الشامات  1063

 أمراض الدم واملصل يةالعلوم الطبية التطبيق رمي بنت فهد بن حممد الراشد  1064

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية رفيف بنت انصر بن حممد العنزي  1065

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية رمي بنت محدان بن حممد البلوي  1066

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية ساره بنت حسني بن عبدهللا انظر  1067

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية د بن سليم اجلهينعفراء بنت عيا  1068

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية امتنان بنت عبدهللا بن امحد الربيك  1069

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية عايشه بنت معتق بن علي اجلهين  1070

 أمراض الدم واملصل بية التطبيقيةالعلوم الط صفيه بنت عبدالكرمي بن حممد العنزي  1071

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية نعيمة بنت حممد بن علي السلطان  1072

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية امل بنت عشيوي بن رمضان العنزي  1073

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية عزيزة بنت مبارك بن فنيس القحطاين  1074

٩٩



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية هوازن بنت حممد بن امحد ابخلري  1075

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية هتاين بنت حممد بن عبدهللا القحطاين  1076

 أمراض الدم واملصل العلوم الطبية التطبيقية حنان بنت صاحل بن زايع الغامدي  1077

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط سنورا بنت علي بن يسلم ابمخي  1078

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط سرى بنت يوسف بن أمحد العوهلي  1079

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط ران بنت غازي بن حممد عباس  1080

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط ساره بنت راشد بن حيي الدوسري  1081

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط الوهييب رميا بنت صاحل بن عبدالرمحن  1082

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط ساره بنت حممد بن عبد العزيز العجالن  1083

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط افنان بنت امحد بن ابراهيم اليوسف  1084

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط مضاوي بنت سلطان بن حممد اهلاجري  1085

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط لوه بنت عادل بن عبدالعزيز السليملو   1086

 التخطيط العمراين العمارة والتخطيط بشرى بنت عامر بن سامل ابنعيم  1087

 العلوم يف التصميم العمراين العمارة والتخطيط رهف بنت أمحد بن صاحل املزيين  1088

١٠٠



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 يف التصميم العمراينالعلوم  العمارة والتخطيط مروة  حممد  أمحد ابشطح  1089

 العلوم يف التصميم العمراين العمارة والتخطيط جنالء بنت عبدهللا بن عباد العباد  1090

 العلوم يف التصميم العمراين العمارة والتخطيط هال بنت عبد هللا بن دغيليب املرزوقي  1091

 العلوم يف التصميم العمراين العمارة والتخطيط نوره بنت محيدان بن علي الرتكي  1092

 الرتمجة اللغات والرتمجة ايثار بنت حممد بن ابراهيم الفعيم  1093

 الرتمجة اللغات والرتمجة ساره بنت عبدهللا بن عبدالرمحن العبداللطيف  1094

 الرتمجة اللغات والرتمجة جمد بنت عالء بن حممد احلميدي  1095

 الرتمجة اللغات والرتمجة عزه بنت مساعد بن حممد الغامدي  1096

 الرتمجة اللغات والرتمجة بن راشد ال عيدانمنريه بنت حممد   1097

 الرتمجة اللغات والرتمجة رند بنت حممد بن عبدهللا الفوزان  1098

 الرتمجة اللغات والرتمجة لبىن بنت عمر بن إبراهيم املديفر  1099

 الرتمجة اللغات والرتمجة أمل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا اليحيان  1100

 الرتمجة اللغات والرتمجة لشمريدالل بنت كرمي بن عبدهللا آل جعفر ا  1101

 الرتمجة اللغات والرتمجة عبري بنت أمحد بن حممد السعيد  1102

١٠١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 الرتمجة اللغات والرتمجة عواطف بنت سعد بن فاحل الشلوي  1103

 الرتمجة اللغات والرتمجة اجلازي بنت منصور بن عبدهللا اجلميعه  1104

 ةالرتمج اللغات والرتمجة أثري بنت سعد بن عبدهللا ال عون  1105

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة منريه بنت سعد بن عبدهللا القرانس  1106

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة هنادي بنت سلطان بن حممد املهوس  1107

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة أمساء بنت حيىي بن سعيد القحطاين  1108

 اللسانيات النظرية ةاللغات والرتمج نوره بنت ابراهيم بن أمحد املنصور  1109

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة ابرزة بنت جرب بن ضيف هللا العتييب  1110

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة سارا بنت سعود بن مشاري العتييب  1111

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة ساره بنت حممد بن ماجد القحطاين  1112

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة آل طالب اجماد بنت عبدالعزيز بن عبدهللا  1113

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة مالك بنت عبدهللا بن عجالن الروقي  1114

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة ريهام بنت طالع بن مسعد العتييب  1115

 اللسانيات النظرية اللغات والرتمجة لبىن بنت عبدهللا بن عبدالرمحن العزاز  1116
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 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال اهلام بنت محود بن انيض العتييب  1267

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال رؤى بنت صاحل بن سعيد أبوراس  1268

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال ن عثمان السميطنور بنت بدر ب  1269

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال آالء بنت مساعد بن عبدالعزيز السياري  1270

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال رمي بنت انصر بن عايض العجمي  1271

 ي يف اإلدارة الصحيةالتنفيذ إدارة األعمال ود بنت شرف بن خلف الزهراين  1272

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال مجانه بنت عبدهللا بن امحد آل صفر  1273

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال ران بنت عبدهللا بن حممد الزحيفي  1274

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال دنيا بنت يوسف بن زين العابدين قطان  1275

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال بنت سعد بن طالع املطريي فوزيه  1276

 التنفيذي يف اإلدارة الصحية إدارة األعمال صفاء بنت عون بن منصور املختار  1277
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 وم يف املاليةالعل إدارة األعمال رميا بنت علي بن عون القحطاين  1296
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال سحر  أمحد  صادق الفاتش  1299

 املاليةالعلوم يف  إدارة األعمال اهلنوف بنت انيف بن علي املقاطي  1300

 العلوم يف املالية إدارة األعمال والء بنت عبدالكرمي بن علي النخلي  1301

 العلوم يف املالية إدارة األعمال مرمي بنت عائش بن رجاهللا املطريي  1302

 العلوم يف املالية إدارة األعمال رهف بنت عبدالرمحن بن عبدهللا السليمان  1303
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال أروى بنت عبدهللا بن أمحد الزيد  1305

 العلوم يف املالية إدارة األعمال روان بنت عبدهللا بن صاحل احلناكي  1306
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال غادة بنت مساعد بن إبراهيم العقيل  1310
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال بشائر بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الفهيد  1314
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال اشواق بنت حممد بن مسفر الزهراين  1317

 العلوم يف املالية إدارة األعمال روان بنت حامد بن عامق العنزي  1318

 يةالعلوم يف املال إدارة األعمال مىن بنت فهد بن موسى اخلالدي  1319
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 وم يف املاليةالعل إدارة األعمال شذا بنت انصر بن عبدهللا اهلويدي  1323

 العلوم يف املالية إدارة األعمال أجماد بنت عبدهللا بن امحد اجملحد  1324

 العلوم يف املالية إدارة األعمال فاطمه بنت منصور بن صاحل الزويد  1325

 العلوم يف املالية إدارة األعمال وداد بنت عبداهلادي بن فنيس البقمي  1326
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 العلوم يف املالية إدارة األعمال افراح بنت مطرف بن حممد العجمي  1329

 العلوم يف املالية إدارة األعمال العنود بنت حممد بن عبدالعزيز العضاض  1330

 العلوم يف املالية إدارة األعمال سليمانساره بنت عبداحملسن بن عبدهللا ال  1331

 العلوم يف املالية إدارة األعمال أفنان بنت عدانن بن امحد الوراثن  1332

 العلوم يف املالية إدارة األعمال هند بنت سلطان بن حممد املطوع  1333

 العلوم يف املالية إدارة األعمال مليا بنت خالد بن فهد املرحوم  1334

 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال  آل عثمانرغد بنت سلمان بن عبدهللا  1335
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 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال شيخه بنت حممد بن ظافر العتييب  1337

 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال هياء بنت عبدالرمحن بن عبدهللا بن سلمه  1338

 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال رمي بنت حممد بن عبدهللا املرتك  1339
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 العلوم يف إدارة املوارد البشرية إدارة األعمال وفاء بنت سعيد بن سند املطريي  1351
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 احملاسبة إدارة األعمال ت معوض بن عائض احلريبعفاف بن  1365

 احملاسبة إدارة األعمال ريوف بنت عبدالعزيز بن حممد احلسني  1366
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 احملاسبة إدارة األعمال رغد بنت مسفر بن سعيد الغامدي  1375
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 احملاسبة إدارة األعمال زهرة بنت حميسن بن حسني النخلي  1379
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 احملاسبة إدارة األعمال منال بنت عثمان بن عبدهللا شاطي  1384

 احملاسبة إدارة األعمال غاليه بنت طالق بن جاوان احلريب  1385

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال منار بنت يوسف بن علي العقل  1386

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت خليل بن عثمان الثابت  1387

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال مشس بنت عبدهللا بن ابراهيم الرمضي  1388

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال ريداء بنت فهد بن معجب البويريد  1389

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال فهده بنت عبيد بن خلف العنزي  1390

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال بن شعيل مرام بنت فهد بن حممد  1391

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال شروق بنت عبدالرمحن بن سعد اليوسف  1392

١٢٣



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوره بنت صاحل بن ابراهيم بن حميا  1393

 يإدارة األعمال التنفيذ إدارة األعمال روان بنت حممد بن حسني الصغري  1394

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال روان بنت عبدالعزيز بن عبدهللا احلميدان  1395

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال فاطمة بنت حممد بن سعيد املدين  1396

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال رمي بنت سعيد بن امحد ابسندوه  1397

 إدارة األعمال التنفيذي عمالإدارة األ نورة بنت حممد بن صاحل الساير  1398

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال امل بنت صاحل بن عبدهللا العقيل  1399

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال اهلنوف بنت سليمان بن ابراهيم املنديل  1400

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال هيفاء بنت عبدالعزيز بن حممد الدغيثر  1401

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال بنت عبدهللا بن حممد القرزعي سارة  1402

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال رشا بنت حممد بن سعيد الغامدي  1403

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت صاحل بن علي الصقريي  1404

 رة األعمال التنفيذيإدا إدارة األعمال سارة بنت عبداحملسن بن صاحل آل الشيخ  1405

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال فهدة بنت منديل بن عبدهللا املنديل  1406

١٢٤



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال البندري بنت سعد بن عويض املطريي  1407

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال االء بنت عبدرب الرسول بن موسى العمران  1408

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال هللا بن حممد الضبيبمنرية بنت عبد  1409

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال أنفال بنت ايسني بن يوسف العوام  1410

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت عبدالرمحن بن عبدالعزيز العتيق  1411

 ة األعمال التنفيذيإدار  إدارة األعمال هيفاء بنت أيوب بن منصور اجلربوع  1412

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت حممد بن عبدالرمحن اجلرب  1413

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال هالة بنت أمحد بن حسن الشمراين  1414

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال أمساء بنت قاسم بن أمحد الرماح  1415

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال لقديريخلود بنت حممد بن عبدهللا ا  1416

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال مىن بنت جربان بن عوض آل شامر  1417

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال لينا بنت فياض بن عبدالكرمي الفياض  1418

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت حممد بن عبدهللا الدخيل  1419

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال أنوار بنت حامد بن حممد العتييب  1420

١٢٥



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوره بنت صاحل بن علي احلجيالن  1421

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوره بنت عبدهللا بن فاحل العماين  1422

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال ااين بنت عبده بن حممد الصومايل  1423

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال رهف بنت حسن بن زيد السبيعي  1424

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال هدى بنت عبدالرمحن بن حممد السلطان  1425

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال عهود بنت علي بن حممد التميمي  1426

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال املرشود مىن بنت فهد بن عبد هللا  1427

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال فاطمه بنت تركي بن حممد االمحري  1428

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال كحله بنت علي بن سعيد اليامي  1429

 يإدارة األعمال التنفيذ إدارة األعمال ابتسام بنت عبدالرمحن بن سعد احلمدان  1430

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال هال بنت سلطان بن سعود السهلي  1431

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال نوف بنت موسى بن عواد اجلهين  1432

 إدارة األعمال التنفيذي إدارة األعمال حواء بنت حممد بن عبدهللا جربيل  1433

1434  
 إدارة األعمال يفء بنت سلمان بن عبدهللا الدايل

اإلدارة الصحية  -دارة الصحة واملستشفيات إ
 )مسار السياسات الصحية(

١٢٦



 

 

 التخصص الكلية االسم م

1435  
 إدارة األعمال هنله بنت أمحد بن راشد السماري

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1436  
 إدارة األعمال نوره بنت سليمان بن عبدهللا العريفي

ة الصحية اإلدار  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1437  
 إدارة األعمال دميه بنت حممد بن صاحل حركايت

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1438  
 إدارة األعمال رقية بنت سليمان بن عبدهللا الفرحيي

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1439  
 إدارة األعمال منريه بنت محد بن حممد الشثري

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1440  
 إدارة األعمال رمي بنت عبدالرمحن بن عبدهللا العنقري

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1441  
 إدارة األعمال املوسىملياء بنت مشعل بن عبدالكرمي 

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1442  
 إدارة األعمال حصه بنت حممد بن عبدالرمحن العنقري

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1443  
 إدارة األعمال دميه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الغدير

اإلدارة الصحية  -ة الصحة واملستشفيات إدار 
 )مسار السياسات الصحية(

١٢٧



 

 التخصص الكلية االسم م

1444  
 إدارة األعمال ساره بنت سعد بن عبدالعزيز الداعج

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1445  
 إدارة األعمال سارة بنت فهد بن سامل احملفوظ

ية اإلدارة الصح -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1446  
 إدارة األعمال أزهار بنت عويض بن فهد اجلعيد

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1447  
 إدارة األعمال رزان بنت سعد بن علي اجلمعه

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1448  
 إدارة األعمال حامد أبوسته علياء  أمين 

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1449  
 إدارة األعمال امنه بنت ابراهيم بن أمحد الشريف

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 )مسار السياسات الصحية(

1450  
 إدارة األعمال نوال بنت عصام بن صايل املطريي

اإلدارة الصحية  -لصحة واملستشفيات إدارة ا
 )مسارجودة الرعاية الصحية(

1451  
 إدارة األعمال فاطمة بنت خالد بن عيسى عسريي

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1452  
 إدارة األعمال العنود بنت حممد بن علي الشهراين

لصحية اإلدارة ا -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

١٢٨
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1453  
 إدارة األعمال دعاء  عبداحلميد  حممد البعناين

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1454  
 إدارة األعمال روان بنت خالد بن زيد احلمدان

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 حية(الرعاية الص ةمسار جود)

1455  
 إدارة األعمال أشواق بنت صاحل بن حممد القحطاين

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1456  
 إدارة األعمال اخالص بنت حيىي بن حممد املغامسي

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1457  
 إدارة األعمال مد الوقيتنوف بنت فهد بن حم

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1458  
 إدارة األعمال عبري بنت عبدالعزيز بن فهد احلسني

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1459  
 عمالإدارة األ سارة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الصهيل

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1460  
 إدارة األعمال عسل بنت حممد بن فيصل السمريي

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1461  
 إدارة األعمال نوف بنت فهد بن حممد اهلبدان

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

١٢٩
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1462  
 إدارة األعمال هديل بنت مسعود بن عبدالعزيز السيد

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةمسار جود)

1463  
 إدارة األعمال رانيا بنت صاحل بن حممد املانع

اإلدارة الصحية  -إدارة الصحة واملستشفيات 
 الرعاية الصحية( ةدمسار جو )

 علوم القرارات إدارة األعمال نوراهلدى بن شريف  1464

 علوم القرارات إدارة األعمال هنى بنت عبدهللا بن انصر السويد  1465

 علوم القرارات إدارة األعمال فرح بنت سعود بن ضعني العتييب  1466

 علوم القرارات إدارة األعمال هنوف بنت حممد بن شبل الكعيط  1467

 علوم القرارات إدارة األعمال لد بن سامل ابمقدممسر بنت خا  1468

 علوم القرارات إدارة األعمال حصه بنت عبدهللا بن صاحل اللحيدان  1469

 علوم القرارات إدارة األعمال مشاعل بنت حممد بن شايع القحطاين  1470

 علوم القرارات إدارة األعمال فاطمه بنت هادي بن حسني العجمي  1471

 علوم القرارات إدارة األعمال محن ال مقرنموضي بنت سعود بن عبدالر   1472

 علوم القرارات إدارة األعمال غدير بنت سعيد بن ابراهيم الغامدي  1473

 علوم القرارات إدارة األعمال فاطمة بنت امحد بن حممد ابمحدين  1474

١٣٠



 

 التخصص الكلية االسم م

 علوم القرارات إدارة األعمال أثري بنت سامل بن سويلم اجلهين  1475

 علوم القرارات إدارة األعمال صميتأزهار بنت صاحل بن عبدالرمحن ال  1476

 علوم القرارات إدارة األعمال هيا بنت فهد بن عبدالعزيز الداوود  1477

 علوم القرارات إدارة األعمال يف بنت عبدالعزيز بن حممد السعوي  1478

 علوم القرارات إدارة األعمال بشاير بنت سعود بن مفرح العنزي  1479

 علوم القرارات دارة األعمالإ لولوه بنت عبدالعزيز بن صاحل النافع  1480

 علوم القرارات إدارة األعمال مها بنت إبراهيم بن عبدالرمحن احلصيين  1481

 االستعاضة السنية طب األسنان اهلنوف بنت سعد بن ذاعر احلريب  1482

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة دعاء بنت خالد بن صاحل احلريب  1483

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة املسعودي هديل بنت عليان بن سويلم  1484

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة ساميه بنت خلف بن مسلم الشمري  1485

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة لينا بنت عبدالرمحن بن راشد الشهري  1486

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة روان بنت عبداللطيف بن حممد العبداللطيف  1487

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة رهف بنت سعود بن رافد القرايف  1488

١٣١



 

 

 التخصص الكلية االسم م

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة أفنان بنت سعد بن جعفر اجلعفر  1489

 علوم يف تغذية األنسانال علوم األغذية والزراعة أزهار بنت مشرف بن مزعل العنزي  1490

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مرمي بنت حممد بن عبدالوهاب دعجم  1491

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة منار بنت إبراهيم بن صاحل احلسن  1492

 األنسانالعلوم يف تغذية  علوم األغذية والزراعة رهف بنت حممد بن دخيل هللا السفياين  1493

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مسيه بنت سعد بن يوسف الدرويش  1494

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة نوره بنت انصر بن عبدهللا آل حسني  1495

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة أحالم بنت مهدي بن حسن مصراء  1496

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة لد بن حممد دراجاشواق بنت خا  1497

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة نسرين بنت عبدهللا بن علي مسلط  1498

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة عائشه بنت عادل بن أمحد الزويدي  1499

 العلوم يف تغذية األنسان األغذية والزراعة علوم امرية بنت امحد بن حيي الزهراين  1500

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة رمي بنت عبدهللا بن حممد القحطاين  1501

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة عهود بنت حممد بن سعد العتييب  1502

١٣٢
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 وم يف تغذية األنسانالعل علوم األغذية والزراعة رفعة بنت صاحل بن حسن القدسي  1503

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة نوف بنت سعد بن يوسف الصقر  1504

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة فاطمه بنت عبدهللا بن يوسف العوض  1505

 نالعلوم يف تغذية األنسا علوم األغذية والزراعة نوران بنت معتق بن عبد السالم البلوي  1506

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة شيماء بنت بكر بن عبد اللطيف السلطان  1507

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة هتاين بنت حممد بن عبدهللا الشهري  1508

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة رغد بنت علي بن عبدهللا املخلف  1509

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة محد بن صاحل الدخيل هللا ازهار بنت  1510

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة ساره بنت علي بن حممد املسعود  1511

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة منريه بنت إبراهيم بن إبراهيم التميمي  1512

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة د الدوسرياهلنوف بنت حممد بن سع  1513

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مشاعل بنت عايض بن سعيد العتييب  1514

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة هيا بنت عبدالرمحن بن سعد الركيان  1515

 العلوم يف تغذية األنسان ية والزراعةعلوم األغذ آايت بنت فهد بن أمحد الفهيد  1516
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 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة لولوه بنت طارق بن مبارك الغامن  1517

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة مشاعل بنت عبيد بن مرزوق املطريي  1518

 يف تغذية األنسان العلوم علوم األغذية والزراعة هبه بنت خليل بن ابراهيم اليحىي  1519

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة رزان بنت غرم هللا بن عثمان الغامدي  1520

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة اهلنوف بنت سعود بن عبد العزيز الثبييت  1521

 ذية األنسانالعلوم يف تغ علوم األغذية والزراعة جنود بنت هاين بن ابراهيم بن حريب  1522

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة نوره بنت عمران بن علي العمران  1523

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة فاطمه بنت موسى بن محد اجلمعان  1524

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة عبري بنت عيد بن ذعار الشيباين  1525

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة غريب بن فهيد الشمريسحر بنت   1526

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة هال بنت أمحد بن صاحل أبوزيد  1527

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة روايب بنت عبدالعزيز بن شريده الشريده  1528

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة اجلويعدأسيل بنت حممد بن عبدالرمحن   1529

 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة أريج بنت عبدهللا بن حممد املوسى  1530
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 العلوم يف تغذية األنسان علوم األغذية والزراعة غزيل بنت حممد بن عقيل اجلميل  1531

 تغذية اإلنسان والزراعةعلوم األغذية  هدى بنت حممد بن مبارك آل متيم  1532

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة عزيزة بنت أمحد بن متعب الفيفي  1533

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة هله بنت عقالء بن عشوي الظلماوي  1534

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة حليمه بنت علي بن رمضان بن عطاء  1535

 تغذية اإلنسان علوم األغذية والزراعة فيفيلطيفة بنت حيىي بن حسني ال  1536

1537  
 ساره بنت ذعار بن جمالد السبيعي

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1538  
 مسيه بنت حممد بن سعود التميمي

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1539  
 نوره بنت حممد بن عبدهللا أابمني

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1540  
 منال بنت سلطان بن مبارك القحطاين

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1541  
 نوف بنت عبد العزيز بن صاحل بن صاحل

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

١٣٥
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1542  
 شهد بنت عبد هللا بن منصور العساف

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1543  
 منال بنت سعد بن عويض احلارثي

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1544  
 شروق بنت سليم بن حممد البلوي

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1545  
 نوف بنت عبدالعزيز بن انصر املطوع

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1546  
 عبري بنت حسن بن سليمان الفيفي

علوم احلاسب 
 األمن السيرباين واملعلومات

1547  
 مراحب بنت حممد بن عبدالكرمي السليمان

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1548  
 نوره بنت محد بن عبدهللا العقيلي

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1549  
 هيفاء بنت حممد بن علي ال سرار

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1550  
 بنت ممدوح بن محدي العنزيرشا 

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

١٣٦
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1551  
 فاطمه بنت انصر بن حممد احمليميد

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1552  
 رسيل بنت فهد بن علي السكران التميمي

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1553  
 عجب بن سعيد الزهراينعهود بنت م

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1554  
 لطيفه بنت خالد بن محد بن جويعد

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1555  
 مرام بنت حممد بن عبدالقادر ابحارث

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1556  
 بن سفر الزايديشذا بنت عبد هللا 

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1557  
 ندى بنت حسني بن حممد الشريف

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1558  
 إبتهال بنت فهد بن انصر بن جريد

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1559  
 رمي بنت صاحل بن محد السعيد

وم احلاسب عل
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

١٣٧
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1560  
 لينة بنت عبدالكرمي بن يوسف العبدالكرمي

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1561  
 مرام بنت حممد بن عبدهللا القحطاين

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1562  
 سوسن بنت أمحد بن علي العوى

احلاسب علوم 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1563  
 رغد بنت عبداحملسن بن عبدالعزيز السديس

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1564  
 منال بنت حسني بن حممد الشريف

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1565  
 آمال بنت فهد بن ابراهيم الداود

ب علوم احلاس
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1566  
 انفال بنت حممد بن عبدالرمحن بن دريهم

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1567  
 هاله بنت عبد العزيز بن علي املزروع

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1568  
 أمساء بنت حممد بن امحد الشهري

 علوم احلاسب
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

١٣٨
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1569  
 أمل بنت عبدالكرمي بن يوسف العبدالكرمي

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1570  
 حصه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اليحىي

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1571  
 وضحى بنت مانع بن علي القحطاين

ب علوم احلاس
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1572  
 رابب بنت مكي بن عبد هللا ال أمان

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1573  
 اماين  فارس  مربوك بن قحمان

علوم احلاسب 
 العلوم يف تقنية املعلومات واملعلومات

1574  
 نوف بنت عبدهللا بن انصر بن عجيان

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  ماتواملعلو 

1575  
 منرية بنت عبدهلل بن مناحي هريس العصيمي

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1576  
 اجلوهرة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز اخلنيين

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1577  
 اينوفاء بنت عوضه بن سعيد القحط

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

١٣٩
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1578  
 رمي بنت امحد بن عواض املسعودي

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1579  
 تغريد بنت سعد بن موسى العفيصان

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1580  
 هللا اخلراشينوره بنت ابراهيم بن عبد

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1581  
 غاده بنت صاحل بن عبدهللا اجلفري

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1582  
 بدور بنت مفرح بن فريح العنزي

علوم احلاسب 
 شبكات -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1583  
 مد بن عبدالرمحن الشقرياجلوهرة بنت حم

علوم احلاسب 
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1584  
 اميان بنت حممد بن سليم احلمدي

علوم احلاسب 
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1585  
 نوره بنت أمحد بن حممد السالمه

علوم احلاسب 
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

1586  
 سند بن مسري السهليابرار بنت م

علوم احلاسب 
 عام -العلوم يف هندسة احلاسب  واملعلومات

١٤٠
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1587  
 رفاء  هائل  عبداجلليل سعيد

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1588  
 امل بنت سليمان بن حممد العمرو

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1589  
 اروى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الدخيل

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب علوماتوامل

1590  
 رؤى بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الدويش

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1591  
 رمي بنت إبراهيم بن عبدهللا الشريهي

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1592  
 هياء بنت عبدالرمحن بن معيقل البسام

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1593  
 سعد املطريي هتاين بنت معزي بن

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1594  
 فاتن بنت انيف بن زابن املطريي

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1595  
 لبىن بنت عبدالرمحن بن ابراهيم بن سامل

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

١٤١
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1596  
 منريه بنت محد بن ابراهيم الزيدان

علوم احلاسب 
 اسبعلوم احل واملعلومات

1597  
 بشائر بنت قاسم بن سعيد االمحري

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1598  
 غدير بنت منصور بن حممد الثاري

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1599  
 اشجان بنت حممد بن سعد العتييب

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1600  
 حليمة بنت عبداحملسن بن علي جوش

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب لوماتواملع

1601  
 مالك بنت مسعود بن حممد املسعود

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1602  
 نوره بنت سامل بن انصر الشهراين

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1603  
 هيفاء بنت حممد بن شويش آل شويش

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1604  
 شذى بنت عبدهللا بن حممد الشهري

لوم احلاسب ع
 علوم احلاسب واملعلومات

١٤٢
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1605  
 هيفاء بنت مرضي بن حممد بن برغش

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1606  
 بتول بنت حيىي بن علي ال خرمي

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1607  
 هيفاء بنت حممد بن فهد احلسينان

علوم احلاسب 
 علوم احلاسب واملعلومات

1608  
 صاحل العليانمشاعل بنت حممد بن 

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1609  
 مرام بنت صاحل بن عبدهللا السحيباين

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1610  
 أمل بنت فرحان بن مطلق العنزي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1611  
 أفنان بنت صاحل بن عبدهللا النفيسه

علوم احلاسب 
 ملعلوماتنظم ا واملعلومات

1612  
 وضحى بنت عبدهللا بن محدان العتييب

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1613  
 أريج بنت عبدهللا بن حممد العبداجلبار

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات
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1614  
 ريهام بنت عبدهللا بن صاحل الزويد

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1615  
 غريبزهراء بنت عمر بن حممد امل

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1616  
 مشاعل بنت جربان بن حممد مدخلي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1617  
 نورة بنت سعود بن عبدهللا الشباانت

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1618  
 ندى بنت فيصل بن سليمان العقييل

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1619  
 غاده بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الضلعان

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1620  
 عائشه بنت زيد بن سعود العسكر

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1621  
 عبري بنت عمر بن حممد املغريب

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1622  
 امريه بنت حميا بن عايض املطريي

 علوم احلاسب
 نظم املعلومات واملعلومات
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1623  
 جواهر بنت سليمان بن علي التميمي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1624  
 شذا بنت سامل بن حسن اخلالدي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1625  
 ابتهال بنت ابراهيم بن راشد التميمي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1626  
 نصري ال معلوي عائشة بنت علي بن

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1627  
 أشواق بنت مفرح بن محود احلريب

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1628  
 مارين بنت حممود بن علي الراقدي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1629  
 شهد بنت علي بن صاحل آل قريشه

علوم احلاسب 
 اتنظم املعلوم واملعلومات

1630  
 منرية بنت محد بن محد الطالسي

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1631  
 غاده بنت فيصل بن حمماس القحطاين

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات
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1632  
 مرمي بنت سعد بن عبدالعزيز الغنام

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1633  
 ساره بنت خالد بن عبداحملسن التوجيري

احلاسب  علوم
 نظم املعلومات واملعلومات

1634  
 هيله بنت عبدالعزيز بن عبدهللا املسند

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1635  
 العنود بنت مسفر بن حممد القحطاين

علوم احلاسب 
 نظم املعلومات واملعلومات

1636  
 رغد بنت ابراهيم بن محد املعجل

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1637  
 ى بنت عبدهللا بن حممد الراجحيهن

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1638  
 ملياء بنت عبدالعزيز بن حممد آل الشيخ

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1639  
 سحر بنت أمحد بن عبدالعزيز الرتكي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1640  
 رغد بنت عبدهللا بن سعد بن سحيم

وم احلاسب عل
 هندسة الربجميات واملعلومات
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1641  
 سحر بنت ابراهيم بن عمر فنتوخ

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1642  
 العنود بنت عبدالعزيز بن خلف الراشد

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1643  
 رمي بنت سعد بن عبد هللا التميمي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1644  
 مها بنت فايز بن عبد هللا الشهري

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1645  
 هبه بنت صاحل بن عبدهللا الصائغ

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1646  
 ساره بنت عمر بن عبدالعزيز السيف

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1647  
 وجدان بنت عبد العزيز بن علي اهلزاين

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1648  
 سجى بنت عبدالرمحن بن حممد احلريب 

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1649  
 البتول بنت ابراهيم بن عبد العزيز اخلضريي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات
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1650  
 ران بنت علي بن عبدهللا العمر

علوم احلاسب 
 الربجمياتهندسة  واملعلومات

1651  
 فاطمه بنت سراح بن رشيد الشهري

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1652  
 والء بنت تركي بن سعيد املرزوقي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1653  
 أماين بنت عبدهللا بن محد السعدي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1654  
 يخوله بنت سليمان بن علي الصاحل

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1655  
 هياء بنت عبدالعزيز بن مبارك الشريف

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1656  
 عبري بنت ظافر بن عبد هللا الشهري

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1657  
 وجدان بنت عبدهللا بن عبدالرمحن الدويش

علوم احلاسب 
 ندسة الربجمياته واملعلومات

1658  
 نورة  صاحل  حممد املعلم

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات
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1659  
 فصايل بنت علي بن دغفق العنزي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1660  
 سهام بنت مطلق بن صقر العتييب

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1661  
 قرينوره بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العن

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1662  
 مال بنت انصر بن خضران احلريب

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1663  
 مشاعل بنت سعدون بن جرب اجلهين

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1664  
 تركيه بنت سعد بن مهل النومسي

علوم احلاسب 
 هندسة الربجميات واملعلومات

1665  
 رزان بنت حممد بن سعد الزومان

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات

1666  
 شذى  عمر  حممود  عباس

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات

1667  
 سهى  بشري  حممد شوقي صندوقه

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات
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1668  
 نوره بنت عبدالرمحن بن زامل الشريف

علوم احلاسب 
 احلاسبهندسة  واملعلومات

1669  
 سحر بنت شائع بن حممد القوزي

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات

1670  
 أيه  حممد  حممود عبدالدامي

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات

1671  
 منار بنت حممود بن امحد اجلزائري

علوم احلاسب 
 هندسة احلاسب واملعلومات

 تطوير مهارات معلم اللغة العربية كلغة اثنية العربيةمعهد اللغوايت  أمل بنت أمحد بن ابراهيم ال قرون  1672

 تطوير مهارات معلم اللغة العربية كلغة اثنية معهد اللغوايت العربية مشاعل بنت انيف بن عبدالعزيز بن انحل  1673

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية فاطمة بنت سعد بن خصفان القرين  1674

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية ت حممد بن معوض البلويتغريد بن  1675

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية أمل بنت دليبح بن دحيم العتييب  1676

 لناطقني هباتعليم اللغة العربية لغري ا معهد اللغوايت العربية منريه بنت مرزوق بن هزاع العتييب  1677

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية منال بنت مشعل بن ضيف هللا احلريب  1678

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية رمي بنت عايض بن عوض احلريب  1679
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 اللغة العربية لغري الناطقني هبا تعليم معهد اللغوايت العربية هدى بنت حممد بن عبدهللا العيدي  1680

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية مدى بنت عبدهللا بن علي اهلندي  1681

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية نوف بنت عواد بن بشارة اجلهين  1682

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا غوايت العربيةمعهد الل نوال بنت عايض بن جباد املطريي  1683

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية العنود بنت عبدالعزيز بن سعد احلارثي  1684

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية مها بنت ظافر بن حممد الشهري  1685

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية ن بن عبدهللا التخيفيسلمى بنت سليما  1686

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية ندى بنت سعد بن حممد اهلميم  1687

 ناطقني هباتعليم اللغة العربية لغري ال معهد اللغوايت العربية انوار بنت شديد بن ضيف هللا املطريي  1688

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية شذا بنت حممد بن سليمان القزالن  1689

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية مىن بنت عبدهللا بن حممد الوهييب  1690

 عليم اللغة العربية لغري الناطقني هبات معهد اللغوايت العربية سحر بنت عبد الرمحن بن سعد اليابس  1691

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية علية بنت حسن بن خضران العماري  1692

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية موضي بنت حممد بن عبدالرمحن احلريب  1693
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 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لعربيةمعهد اللغوايت ا جي  عائشة لوح  1694

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية هند بنت عبدهللا بن حممد العمري  1695

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية غدير بنت عبدالرمحن بن أمحد السعيد  1696

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية د الشهراينأفنان بنت مثيب بن سع  1697

 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا معهد اللغوايت العربية بشرى  امتياز  مظفر علي  1698
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درجة الزمالة
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 التخصص االسم م

 الدبلوم يف األشعة الصوتية ألمراض النساء والوالدة نت عبدالقادر بن حممد السليماناميان ب  1

 الدبلوم يف األشعة الصوتية ألمراض النساء والوالدة ملى بنت محود بن محد العربه  2

 الدبلوم يف األشعة الصوتية ألمراض النساء والوالدة نورا بنت حممد بن عبدالقادر العامودي  3

 الدبلوم يف األشعة الصوتية ألمراض النساء والوالدة مد بن فرج البوي البلويهند بنت حم  4

 الدبلوم يف علم الوابئيات احلقلي ابتسام بنت عمر بن امساعيل مشاط  5

 الدبلوم يف علم الوابئيات احلقلي فاطمة بنت سعيد بن حسن الغاوي  6

 قليالدبلوم يف علم الوابئيات احل ندى بنت سعيد بن حسن الغاوي  7

 زمالة األشعة التشخيصية بيان بنت خالد بن موسى الطاسان  8

 زمالة األمراض اجللدية راما بنت عايد بن حممد احلالف  9

 زمالة األمراض اجللدية سارة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن هداب  10

 زمالة األمراض اجللدية هنى بنت عبدهللا بن انصر الفريح  11

 زمالة اجللكوما واملاء األبيض يف مججومحنان بنت غازي بن عبداللط  12

 زمالة أمراض األنف واألذن واحلنجرة اشجان بنت حممد بن عبدهللا املهنا  13

اميان بنت عبدالرمحن بن عبدهللا الداموكي   14
 الرشيدي

 زمالة أمراض األنف واألذن واحلنجرة

١٥٤
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 حلنجرةزمالة أمراض األنف واألذن وا رسيل بنت صاحل بن عبدالرمحن السويدان  15

 زمالة أمراض األنف واألذن واحلنجرة شهد بنت حممد بن فهد املهنا  16

 زمالة أمراض األنف واألذن واحلنجرة عائشه بنت جابر بن انصر آل حمبوب  17

 زمالة أمراض األنف واألذن واحلنجرة نوف بنت محود بن مثقال الشمري  18

 زمالة أمراض الروماتيزم امساء بنت امحد بن محزه بديوي  19

 زمالة أمراض الصدرية لدى الكبار بشاير بنت مرزوق بن سعد العتييب  20

 زمالة جراحة الثدي والغدد الصماء رحاب بنت عمر بن عبدالعزيز املعقل  21

 زمالة جراحة الثدي والغدد الصماء رقيه بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الصنيتان  22

 ي والغدد الصماءزمالة جراحة الثد مها بنت امحد بن ابراهيم العامودي  23

 زمالة جراحة اجللد والليزر نوره بنت عبدالرمحن بن سبيت السبيت  24

 زمالة جراحة اجليوب األنفية وقاع اجلمجمة خلود بنت سعد بن عبدهللا عسريي  25

 زمالة داء السكري رمي بنت انيف بن عايض املطريي  26

 زمالة داء السكري زبيده بنت عمر بن محزه اجلعلي  27

 زمالة داء السكري حيي بن معتوق لبانمسر بنت   28

 زمالة شبكية العني والتهاب القزحية بدور بنت عماد بن امحد البابطني  29
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 زمالة طب التخدير ابرار بنت حيي بن حممد فادن  30

 زمالة طب التخدير حنني  فوزي  علي عمله  31

 زمالة طب التخدير دالل بنت فهد بن ابراهيم السلطان  32

 زمالة طب التخدير سليمان العندس روان بنت علي بن  33

 زمالة طب التخدير يسرى  سهيل  فايز الكيايل  34

 زمالة طب الكلى للكبار ساره بنت عتيق بن عاتق الشيخ  35

 زمالة طب النوم اريج بنت عايض بن سعد احلارثي  36

 زمالة علم األحياء اجملهرية ابتهال  امحد  حسن العمودي  37

 زمالة علم األحياء اجملهرية ادري السلميابرار بنت سعد بن انفع الص  38

 زمالة علم األمراض التشرحيي دىن  هاشم  امحد بركه  39

 زمالة علم األمراض التشرحيي سلوي بنت خضر بن حممد الشيباين  40

 زمالة علم األمراض التشرحيي صفيه بنت سليمان بن سرحان اجلهين  41

 مراض التشرحييزمالة علم األ وجدان بنت عبيد بن حممد الشهراين  42
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درجة البكالوريوس
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الحاصالت على مراتب شرف
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كلية اآلداب
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كلية اآلداب
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  437201140 العقيل حممد بن يوسف بنت جنود  1

 )عام( إعالم  438200679 الوهيب حممد بن فهد بنت اجلوهرة  2

 )عام( إعالم  438202728 اهلضييب انصر بن عبدالعزيز بنت أمل  3

 )عام( إعالم  436202505 القحطاين سعد بن تركي بنت نوره  4

 )عام( إعالم  438201392 السياري عبداحملسن بن عبدهللا بنت رمي  5

 )عام( إعالم  438200103 اهلريي صاحل بن حممد بنت نوف  6

 )عام( إعالم  438200557 الشريف حسني ال سعد بن حسني بنت حنان  7

 عربية لغة  438201745 العنزي اجلعفري حمسن بن خلف بنت منوه  8

 )عام( إعالم  438201601 الوادعي مجيل آل عبدهللا بن صاحل بنت روان  9

 )عام( إعالم  438201820 احلراجني فرج بن سامل بنت ساره  10

 اإلجنليزية اللغة  438200075 السمحان حممد بن عماد بنت جنود  11

 )عام( إعالم  438200439 الفيفي املشنوي مقنع بن حسن بنت مسر  12

 )عام( إعالم  438202607 العنزي السبيعي حممد بن عوض بنت شذا  13

 اإلجنليزية اللغة  438200237 الغامدي الفقيه عبداجمليد بن فايز بنت ايثار  14

 اإلجتماع علم  438200812 القحطاين عاطف ال ظافر بن عباس بنت بشاير  15

 )عام( إعالم  438201318 القعود رشيد بن علي بنت شهد  16
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 )عام( إعالم  438202513 ماجد ال سعد بن حممد بنت رميا  17

 ماعيةاالجت اخلدمة  438200814 السبيعي القريشي قعيد حممد بن عبدهللا بنت مشاعل  18

 )عام( إعالم  438201791 القحطاين احلمايل دبيان بن سعد بنت اروى  19

 )عام( إعالم  438204593 املاجد عبدهللا بن عبدالرمحن بنت ابتهال  20

 )عام( إعالم  438204596 جارنوب نور  آايت  21

 )عام( إعالم  438200183 املريشد حممد بن سعد بنت رزان  22

 )عام( إعالم  438201532 العبدالكرمي عبدالرمحن بن عبدهللا بنت فهده  23

 )عام( إعالم  438201494 الشثري حممد بن ابراهيم بنت رهف  24

 )عام( إعالم  438200970 العبديل عبدهللا بن مساعد بنت ميهاف  25

 )عام( إعالم  438201043 الغامدي مرازحه آل حممد بن علي بنت سحر  26

 )عام( إعالم  438202680 الدريهم العبود عبدهللا بن عبدالعزيز تبن سدمي  27

 اإلجتماع علم  438202237 العتييب الروقي مضحي بن سعد بنت خوله  28

 االجتماعية اخلدمة  438202342 حمارب بن ابراهيم بن فهد بنت رمي  29

 ةاإلجنليزي اللغة  438202375 العبودي ابراهيم بن حممد بنت نوره  30

 )عام( إعالم  438200167 الزهراين املرواين حيي بن انجم بنت اثري  31

 )عام( إعالم  438200718 العويرضي انصر بن سليمان بنت ساره  32

 )عام( إعالم  438200356 الدوسري سريهيد آل عبداهلادي بن حممد بنت سوزاان  33

١٦٢



 

  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  438200656 القحطاين عاطف آل حممد بن فارس بنت نوف  34

 )عام( إعالم  438202820 الغيهب الرمحن عبد عبدهللا بن حممد بنت ريناد  35

 االجتماعية اخلدمة  438200779 الفايز ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم بنت فرح  36

 اإلجنليزية اللغة  437204406 الشبل عبدالرمحن بن حممد بنت نوره  37

 اإلجنليزية اللغة  438202404 العتييب العصيمي هللاعبد بن فاحل بنت اثري  38

 )عام( إعالم  437925366 ابشن عمر بن عبدهللا بنت خلود  39

 )عام( إعالم  438201860 العطيات سعود بن عواد بنت مها  40

 )عام( إعالم  438202351 العريفى حممد بن عبدهللا بنت غاده  41

 االجتماعية اخلدمة  436200962 فاضلال حممد بن عبدهللا بنت بشرى  42

 )عام( إعالم  438201606 الشبيب عبدالعزيز بن انصر بنت رهف  43

 االجتماعية اخلدمة  438202819 امللوحي ابراهيم بن صاحل بنت ساره  44

 )عام( إعالم  438202328 القحطاين العاطفي حممد بن عبدهللا بنت غادة  45

 جغرافيا  438203697 حدادي مشرقي بن حيىي بنت ابتسام  46

 اإلجنليزية اللغة  438202356 احلامد حممد بن سعد بنت رمي  47

 )عام( إعالم  438202668 احلارثي اجلياشي فهيد بن فاحل بنت رجاوي  48

 )عام( إعالم  438200391 احلسيين عبدالرمحن بن ابراهيم بنت ساره  49

 )عام( إعالم  438202801 املقحم مقحم بن عبدالرمحن بنت رميا  50

١٦٣



كلية اآلداب
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

١٦٤



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة  438202500 الشويش ابراهيم بن علي بنت رمي  1

 )عام( إعالم  438200162 العتييب  تركي بن عمر بنت دالل  2

 )عام( إعالم  438200643 غمالس علي بن عبدالعزيز بنت شهد  3

 )عام( إعالم  438202087 العمري اخلشيلي عبدهللا بن شعبان بنت حنني  4

 االجتماعية اخلدمة  438204401 العقيدي  مشعل  رشيد  غاده  5

 )عام( عالمإ  438200032 املطريي العضيله حممد بن فهد بنت جنوى  6

 )عام( إعالم  438200861 احلارثي الشدادي علي بن محود بنت رزان  7

 )عام( إعالم  438201809 املالكي عبدهللا بن سعيد بنت بدور  8

 )عام( إعالم  438925492 احلميضي ابراهيم بن عبدهللا بنت غاده  9

 االجتماعية خلدمةا  438200811  امساعيل آل ابراهيم بن امساعيل بنت ريناد  10

 )عام( إعالم  438202509 الروقي القسامي مرزوق بن محد بنت هيا  11

 االجتماعية اخلدمة  438201890 الزهراين احلريري حممد بن راشد بنت رغد  12

 )عام( إعالم  438201625 القديري حممد بن ابراهيم بنت فتون  13

 )عام( إعالم  438202308 ليالروي الكويكيب دميثان بن انصر بنت عهد  14

 )عام( إعالم  438203687 الشايقي عبدهللا حممد بن فهد بنت مي  15

 االجتماعية اخلدمة  438201445 قحل حسن بن حيي بنت نوره  16

 )عام( إعالم  438201673 الدعيدع ابراهيم بن فهد بنت رميا  17

 االجتماعية مةاخلد  438201676 القحطاين سعد بن حممد بنت رهف  18

 )عام( إعالم  437200424 القحطاين سعد بن مسفر بنت نورة  19

١٦٥



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  438201246 السويدان انصر بن خالد بنت مها  20

 االجتماعية اخلدمة  438201925 السحيمي سعد بن منصور بنت سالفه  21

 االجتماعية مةاخلد  438202022 القحطاين السويداين سامل بن فاحل بنت اثري  22

 )عام( إعالم  438200196 العتييب القثامي عوض بن عبدهللا بنت اهلنوف  23

 )عام( إعالم  438200691 الغفيص عبدالعزيز بن منصور بنت ملى  24

 اإلجنليزية اللغة  438201561 الشعالن عبدالرمحن بن فهد بنت رمي  25

 )عام( إعالم  438201863 شق ال ليحانالط عبدالعزيز حممد بن عبدالعزيز بنت ران  26

 )عام( إعالم  438925038 احلارثي سامل بن عمر بنت لينا  27

 )عام( إعالم  438201736 عبيد امحد بن فهد بنت جود  28

 اإلجنليزية اللغة  439202937 الفهد سعد بن انصر بنت هياء  29

 )عام( إعالم  438201173 املطريي العيباين ثراين بن راشد بنت رىب  30

 )عام( إعالم  438925179 جريس بن صاحل بن حممد بنت سحر  31

 )عام( إعالم  438925033 الرتيق عبدالرمحن بن انصر بنت ابتسام  32

 االجتماعية اخلدمة  438202556 العنزي السبيعي ضاهر بن رشيد بنت عهود  33

 اإلجنليزية اللغة  438203824 عمران بن عبدالرمحن بن عمران بنت لينا  34

 )عام( إعالم  438200137 السهلي عبيد سجوان بن عبدهللا بنت سجى  35

 )عام( إعالم  438201838 الكنعان عبدهللا بن فهد بنت ساره  36

 االجتماعية اخلدمة  438202468 الشهري احمللفي امحد بن حممد بنت هدى  37

 )عام( إعالم  438201801 سليم جابر بن هادي بنت دانه  38

١٦٦



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  438202734 الشيحه عبدهللا بن سامي بنت دمي  39

 االجتماعية اخلدمة  438203623 املاجد حممد بن عبدهللا بنت شهد  40

 )عام( إعالم  438201616 الدوسري انصر بن ابراهيم بنت دينا  41

 عام() إعالم  438200003 البيشي عبدهللا بن حيىي بنت هناء  42

 )عام( إعالم  438201307 العبدالرزاق مربوك بن خالد بنت اجلوهرة  43

 )عام( إعالم  438925028 البوري راشد عبدهللا بن انيف بنت دميه  44

 )عام( إعالم  437204505 العنزي علي بن جزاع بنت فاطمة  45

 )عام( إعالم  438202805 التميمي حممد بن عبدهللا بنت حصه  46

 )عام( إعالم  438202681 الغضباين جناء بن فهد بنت طيف  47

 االجتماعية اخلدمة  438202041 ابانفع حسني بن صاحل بنت شهد  48

 اإلجنليزية اللغة  437202361 الدحيان سعود بن موسى بنت فاطمه  49

 جغرافيا  438926383 القحطاين فرحان آل سعد صاحل بن خالد بنت فاطمة  50

 )عام( إعالم  438202288 الغنام صاحل بن عبدالرمحن بنت طمةفا  51

 )عام( إعالم  438200846 الزنيدي راشد بن عبدالعزيز بنت شوق  52

 )عام( إعالم  438202037 السياري صاحل عبدهللا بن خالد بنت نوره  53

 اإلجنليزية اللغة  438204029 اجلدعان فهد بن عادل بنت نود  54

 )عام( إعالم  438202060 الشهري خازم ال حممد خازم بن عبدالعزيز نتب رميا  55

 اإلجتماع علم  438202690 الزبن عبدهللا حممد بن عبدهللا بنت نوره  56

 )عام( إعالم  437926478 الدوسري سامل بن عبدهللا بنت شهد  57

١٦٧



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  438200392 الشلهوب عبدالعزيز بن امحد بنت نورة  58

 اإلجتماع علم  438204235 غشام بن حممد بن عبدهللا بنت بسمه  59

 جغرافيا  438202372 العصيمي سعيد بن راشد بنت خلود  60

 )عام( إعالم  438201985 املواش سعد بن منصور بنت تغريد  61

 اإلجنليزية اللغة  438200633 احلميزي عبدهللا بن ابراهيم بنت روان  62

 )عام( إعالم  438200116 احلماد انصر بن فهيد بنت نوره  63

 )عام( إعالم  438202391 العتيق سعد بن انصر بنت غدير  64

 )عام( إعالم  438202139 محدان آل محدان بن حممد بنت حنان  65

 )عام( إعالم  438926284 احلميضي عبدهللا بن حممد بنت فدوي  66

 االجتماعية اخلدمة  438202220 املطريي املشرايف عبيد بن حممد بنت خلود  67

 اإلجنليزية اللغة  438200976 السبت عبدالعزيز بن امحد بنت ساره  68

 اإلجنليزية اللغة  438204121 ابوشعيب حممد  مجال  هبه  69

 )عام( إعالم  437201013 السعد حممد بن اندر بنت ملا  70

 جغرافيا  437926644 املالكي علي بن خبيت بنت عهود  71

 االجتماعية اخلدمة  438200867 الشيباين سرحان مفلح بن سرحان بنت ابتسام  72

 )عام( إعالم  438202312 العنزي السبيعي مرشد بن فهد بنت آالء  73

 )عام( إعالم  437200343 الشراري ضايف بن حامد بنت غيداء  74

 اإلجتماع علم  438202462 السكران أمحد بن عبدالرمحن بنت الدانه  75

 االجتماعية اخلدمة  438202658 الثبييت مسفر بن فايز بنت نور  76

١٦٨



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة  438200689 الغامدي الغامن غامن بن حممد بنت روان  77

 االجتماعية اخلدمة  438201887 القرين خفري آل علي بن غيثان بنت اصاله  78

 )عام( إعالم  438202647 مايلالث عابد بن محود بنت شيماء  79

 اإلجنليزية اللغة  438201545 املرشد راكان املندوب بن منور بنت مها  80

 االجتماعية اخلدمة  437202225 العنزي حممد بن عزاين بنت شهد  81

 )عام( إعالم  438200155 القميزي عبدهللا بن حممد بنت رنيم  82
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كلية اآلداب
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

١٧٠



 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة  438202500 الشويش ابراهيم بن علي بنت رمي  1

 )عام( إعالم  438200162 العتييب  تركي بن عمر بنت دالل  2

 )عام( إعالم  438200643 السغم علي بن عبدالعزيز بنت شهد  3

 )عام( إعالم  438202087 العمري اخلشيلي عبدهللا بن شعبان بنت حنني  4

 االجتماعية اخلدمة  438204401 العقيدي  مشعل  رشيد  غاده  5

 )عام( إعالم  438200032 املطريي العضيله حممد بن فهد بنت جنوى  6

 )عام( إعالم  438200861 ثياحلار  الشدادي علي بن محود بنت رزان  7

 )عام( إعالم  438201809 املالكي عبدهللا بن سعيد بنت بدور  8

 )عام( إعالم  438925492 احلميضي ابراهيم بن عبدهللا بنت غاده  9

 االجتماعية اخلدمة  438200811  امساعيل آل ابراهيم بن امساعيل بنت ريناد  10

 )عام( إعالم  438202509 الروقي يالقسام مرزوق بن محد بنت هيا  11

 االجتماعية اخلدمة  438201890 الزهراين احلريري حممد بن راشد بنت رغد  12

 )عام( إعالم  438201625 القديري حممد بن ابراهيم بنت فتون  13

 )عام( إعالم  438202308 الرويلي الكويكيب دميثان بن انصر بنت عهد  14

 )عام( إعالم  438203687 الشايقي عبدهللا حممد بن فهد بنت مي  15

 االجتماعية اخلدمة  438201445 قحل حسن بن حيي بنت نوره  16

 )عام( إعالم  438201673 الدعيدع ابراهيم بن فهد بنت رميا  17

١٧١



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة  438201676 القحطاين سعد بن حممد بنت رهف  18

 )عام( إعالم  437200424 القحطاين سعد بن مسفر بنت نورة  19

 )عام( إعالم  438201246 السويدان انصر بن خالد بنت مها  20

 االجتماعية اخلدمة  438201925 السحيمي سعد بن منصور بنت سالفه  21

 االجتماعية اخلدمة  438202022 القحطاين السويداين سامل بن فاحل بنت اثري  22

 )عام( إعالم  438200196 العتييب اميالقث عوض بن عبدهللا بنت اهلنوف  23

 )عام( إعالم  438200691 الغفيص عبدالعزيز بن منصور بنت ملى  24

 اإلجنليزية اللغة  438201561 الشعالن عبدالرمحن بن فهد بنت رمي  25

 )عام( إعالم  438201863 شق ال الطليحان عبدالعزيز حممد بن عبدالعزيز بنت ران  26

 )عام( إعالم  438925038 احلارثي سامل بن عمر بنت لينا  27

 )عام( إعالم  438201736 عبيد امحد بن فهد بنت جود  28

 اإلجنليزية اللغة  439202937 الفهد سعد بن انصر بنت هياء  29

 )عام( إعالم  438201173 املطريي العيباين ثراين بن راشد بنت رىب  30

 )عام( إعالم  438925179 جريس بن صاحل بن حممد بنت سحر  31

 )عام( إعالم  438925033 الرتيق عبدالرمحن بن انصر بنت ابتسام  32

 االجتماعية اخلدمة  438202556 العنزي السبيعي ضاهر بن رشيد بنت عهود  33

 اإلجنليزية اللغة  438203824 عمران بن عبدالرمحن بن عمران بنت لينا  34

 )عام( إعالم  438200137 السهلي عبيد انسجو  بن عبدهللا بنت سجى  35

١٧٢



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم  438201838 الكنعان عبدهللا بن فهد بنت ساره  36

 االجتماعية اخلدمة  438202468 الشهري احمللفي امحد بن حممد بنت هدى  37

 )عام( إعالم  438201801 سليم جابر بن هادي بنت دانه  38

 )عام( إعالم  438202734 حهالشي عبدهللا بن سامي بنت دمي  39

 االجتماعية اخلدمة  438203623 املاجد حممد بن عبدهللا بنت شهد  40

 )عام( إعالم  438201616 الدوسري انصر بن ابراهيم بنت دينا  41

 )عام( إعالم  438200003 البيشي عبدهللا بن حيىي بنت هناء  42

 )عام( إعالم  438201307 العبدالرزاق مربوك بن خالد بنت اجلوهرة  43

 )عام( إعالم  438925028 البوري راشد عبدهللا بن انيف بنت دميه  44

 )عام( إعالم  437204505 العنزي علي بن جزاع بنت فاطمة  45

 )عام( إعالم  438202805 التميمي حممد بن عبدهللا بنت حصه  46

 عام() إعالم  438202681 الغضباين جناء بن فهد بنت طيف  47

 االجتماعية اخلدمة  438202041 ابانفع حسني بن صاحل بنت شهد  48

 اإلجنليزية اللغة  437202361 الدحيان سعود بن موسى بنت فاطمه  49

 جغرافيا  438926383 القحطاين فرحان آل سعد صاحل بن خالد بنت فاطمة  50

 )عام( إعالم  438202288 الغنام صاحل بن عبدالرمحن بنت فاطمة  51

 )عام( إعالم  438200846 الزنيدي راشد بن عبدالعزيز بنت شوق  52

 )عام( إعالم  438202037 السياري صاحل عبدهللا بن خالد بنت نوره  53

١٧٣



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اإلجنليزية اللغة  438204029 اجلدعان فهد بن عادل بنت نود  54

 )عام( إعالم  438202060 الشهري خازم ال حممد خازم بن عبدالعزيز بنت رميا  55

 اإلجتماع علم  438202690 الزبن عبدهللا حممد بن عبدهللا بنت نوره  56

 )عام( إعالم  437926478 الدوسري سامل بن عبدهللا بنت شهد  57

 )عام( إعالم  438200392 الشلهوب عبدالعزيز بن امحد بنت نورة  58

 اإلجتماع لمع  438204235 غشام بن حممد بن عبدهللا بنت بسمه  59

 جغرافيا  438202372 العصيمي سعيد بن راشد بنت خلود  60

 )عام( إعالم  438201985 املواش سعد بن منصور بنت تغريد  61

 اإلجنليزية اللغة  438200633 احلميزي عبدهللا بن ابراهيم بنت روان  62

 )عام( إعالم  438200116 احلماد انصر بن فهيد بنت نوره  63

 )عام( إعالم  438202391 العتيق سعد بن انصر بنت ديرغ  64

 )عام( إعالم  438202139 محدان آل محدان بن حممد بنت حنان  65

 )عام( إعالم  438926284 احلميضي عبدهللا بن حممد بنت فدوي  66

 االجتماعية اخلدمة  438202220 املطريي املشرايف عبيد بن حممد بنت خلود  67

 اإلجنليزية اللغة  438200976 السبت عبدالعزيز بن امحد تبن ساره  68

 اإلجنليزية اللغة  438204121 ابوشعيب حممد  مجال  هبه  69

 )عام( إعالم  437201013 السعد حممد بن اندر بنت ملا  70

 جغرافيا  437926644 املالكي علي بن خبيت بنت عهود  71

١٧٤



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة  438200867 لشيباينا سرحان مفلح بن سرحان بنت ابتسام  72

 )عام( إعالم  438202312 العنزي السبيعي مرشد بن فهد بنت آالء  73

 )عام( إعالم  437200343 الشراري ضايف بن حامد بنت غيداء  74

 اإلجتماع علم  438202462 السكران أمحد بن عبدالرمحن بنت الدانه  75

 االجتماعية اخلدمة  438202658 ييتالثب مسفر بن فايز بنت نور  76

 االجتماعية اخلدمة  438200689 الغامدي الغامن غامن بن حممد بنت روان  77

 االجتماعية اخلدمة  438201887 القرين خفري آل علي بن غيثان بنت اصاله  78

 )عام( إعالم  438202647 الثمايل عابد بن محود بنت شيماء  79

 اإلجنليزية اللغة  438201545 املرشد راكان املندوب بن منور بنت مها  80

 االجتماعية اخلدمة  437202225 العنزي حممد بن عزاين بنت شهد  81

 )عام( إعالم  438200155 القميزي عبدهللا بن حممد بنت رنيم  82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٧٥



كلية اآلداب
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

١٧٦



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم 438200212 املنيعي عبدالرمحن بن عبدهللا بنت العنود 1

 )عام( إعالم 439202394 طحنون بن حممد بن فهد بنت خلود 2

 عربية لغة 439202049 البديع سعود بن بديع بنت حنان 3

 اإلجنليزية اللغة 439201967 املوسى وسىم بن ابراهيم بنت امل 4

 )عام( إعالم 438926408 الغامدي العبديل الرزاق عبد بن هللا ضيف بنت ملى 5

 اإلجتماع علم 439202099 احلمودي موسى عبدهللا بن امحد بنت نورة 6

 االجتماعية اخلدمة 438201804 القحطاين عاطف ال سعيد بن دخيل بنت حنان 7

 االجتماعية اخلدمة 439201762 الوادعي خادم مسفرال بن حسني تبن العنود 8

 )عام( إعالم 439201704 النمله عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت مرمي 9

 االجتماعية اخلدمة 439202127 شربالدوسري آل خبيت بن انصر بنت نوف 10

 اإلجنليزية اللغة 438201397 االمسري مشاعث ال علي بن فائز بنت رغد 11

 )عام( إعالم 438926360 الصبيحي ابراهيم بن عبدهللا بنت اجلوهره 12

 )عام( إعالم 438200701 اخلليف صاحل بن حممد بنت افنان 13

 اإلجنليزية اللغة 439202522 زكري حممد بن يوسف بنت هوازن 14

 االجتماعية اخلدمة 438202388 الشيباين العرم ابدي بن شرار بنت مساهر 15

 االجتماعية اخلدمة 439202785 صبحان آل حسن بن علي بنت ديغ 16

 )عام( إعالم 438200355 السب اجمللي عبدالعزيز بن عبدهللا بنت عبدالعزيز  غيداء 17

 )عام( إعالم 439202044 اخلميس عبدهللا بن انصر بنت رمي 18

١٧٧



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عربية لغة 439202779 الدوشان يسر آل حمسن بن حيىي بنت زينب 19

 )عام( إعالم 437926610 القحطاين ذعار بن حمماس بنت شهد 20

 )عام( إعالم 438200922 الرزين عبدهللا بن عبدالعزيز بنت نورة 21

 )عام( إعالم 439202087 النهدي صاحل بن محد بنت شوق 22

 االجتماعية اخلدمة 438201703 الدوسري الفصام فارس بن انصر بنت هال 23

 اإلجنليزية اللغة 439201998 الفراج حممد نب فهد بنت روان 24

 اإلجنليزية اللغة 439202374 الشيباين عبيدهللا بن هللا دخيل بنت وجدان 25

 االجتماعية اخلدمة 438201896 الغامدي سعد بن محزه بنت جلني 26

 )عام( إعالم 439202600 الرشيد عبدهللا بن انصر بنت شهد 27

 االجتماعية اخلدمة 438202450 الراجحي احلص بن عبدهللا بنت تينا 28

 )عام( إعالم 438200766 العتييب الدعجاين سعود بن انصر بنت مىن 29

 )عام( إعالم 438925320 السرور سليمان عقيل بن شاكر بنت اخدان 30

 االجتماعية اخلدمة 438201835 العتييب الشيباين مروى بن فيحان بنت اجلوهرة 31

 االجتماعية اخلدمة 438204296 الزعيب قعود  لخلي  امساء 32

 االجتماعية اخلدمة 439202553 شربين بن عبدالرمحن بن صاحل بنت رميا 33

 عربية لغة 439201903 اجلبايل حممد بن عبدالعزيز بنت لينه 34

 جغرافيا 439202700 القحطاين سفر بن على بنت امل 35

 االجتماعية اخلدمة 438926182 ياملشنو  شريف حسن بن امحد بنت كوثر 36

١٧٨



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االجتماعية اخلدمة 438926347 املرزوقي جهجاه بن سعد بنت مها 37

 )عام( إعالم 438201721 الدوسري ظافر بن دحيم بنت رغد 38

 )عام( إعالم 439202683 السبيعي العريين مزيد حممد بن مزيد بنت غيوض 39

 االجتماعية اخلدمة 439202093 قاسم بن عبدهللا بن سلطان بنت حصه 40

 االجتماعية اخلدمة 438202116 السليمان حممد بن عبدالرمحن بنت وعد 41

 )عام( إعالم 438925042 العتييب مرزوق بن حممد بنت أسرار 42

 )عام( إعالم 438201825 مهنا بن عبدالعزيز بن امحد بنت ايرا 43

 االجتماعية اخلدمة 439202482 العصيمي عبدهللا بن ذيب بنت روان 44

 االجتماعية اخلدمة 439202626 املطوع ابراهيم حممد بن انصر بنت فتون 45

 اإلجتماع علم 439202138 عجيبان بن فهد بن خالد بنت ساره 46

 اإلجنليزية اللغة 439202290 الشريهي سعد بن عبداحملسن بنت اماين 47

 )عام( إعالم 438200561 ريياملط الشالحي مبارك علي بن عقيل بنت اميان 48

 )عام( إعالم 438202626 العنزي الفدعاين خلوف بن خليل بنت بسمه 49

 )عام( إعالم 438204437 املطريي الشالحي رفيع بن زايد بنت وجدان 50

 )عام( إعالم 438925153 الدابسي عبدهللا بن امحد بنت اتال 51

 )عام( إعالم 439202819 يزالفا حممد عبدالعزيز بن حممد بنت العنود 52

 )عام( إعالم 438201114 الزهراين العمري سعد بن ابراهيم بنت جنود 53

 اإلجتماع علم 439201937 الغامدي علي آل عثمان بن سعيد بنت ميمونه 54

١٧٩



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اإلجنليزية اللغة 439203210 عقيل فضل بن رايض بنت عاليه 55

 )عام( إعالم 438925249 سعد عبدهللا حممد بن فهد بنت وجدان 56

 االجتماعية اخلدمة 438200005 ودعاين حممد بن حسن بنت عزيزه 57

 عربية لغة 439202308 التوجيري حممد بن عادل بنت منريه 58

 اتريخ 438200027 املطريي الزاملي مصلح بن لفاي بنت ورود 59

 عيةاالجتما اخلدمة 439202207 السويري موسى سعد بن علي بنت ليان 60

 )عام( إعالم 439202218 السديري خالد بن عبدالرمحن بنت اجلوهره 61

 اإلجتماع علم 439202065 الشهري دروش آل غرسان بن محود بنت غدي 62

 اإلجنليزية اللغة 438200580 اجلماز عبدالرمحن بن حممد بنت نوره 63

 )عام( إعالم 438926273 اخلليوي علي بن فهد بنت فلوة 64

 )عام( إعالم 438200004 الغامدي عوض عبدهللا بن علي بنت حرس 65

 )عام( إعالم 438203660 املرشد خليفه بن سليمان بنت ثناء 66

 عربية لغة 439202321 السهلي العماء مبارك بن فراج بنت هياء 67

 )عام( إعالم 438204206 الوهييب حممد بن عبدالعزيز بنت لينا 68

 )عام( إعالم 438201816 العاطفي جابر بن فهد بنت جنود 69

 )عام( إعالم 438926342 السرحان عبدهللا بن عمر بنت شوق 70

 االجتماعية اخلدمة 438201710 االمحري مسفر ال مشبب بن سعد بنت منريه 71

 )عام( إعالم 438925280 الشائع عبدالرمحن بن صاحل بنت اروى 72

١٨٠



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 )عام( إعالم 438925138 دمح بن أبراهيم بن سليمان بنت هنى 73

 )عام( إعالم 438926034 علواين علي بن علي بنت ابتسام 74

 جغرافيا 438200888 العياف عثمان بن بدر بنت مين 75

 )عام( إعالم 438201734 الدوسري العبيد ظافر بن حممد بنت امساء 76

 )عام( إعالم 438204504 اجلطيلي ابراهيم بن خالد بنت رهام 77

 االجتماعية اخلدمة 438925467 الشمري الطواله هنار بن عبدهللا بنت منال 78

 اإلجنليزية اللغة 439202332 التميمي احلسني سليمان بن ابراهيم بنت خلود 79

 االجتماعية اخلدمة 439202036 الطحيين صاحل بن يوسف بنت ملى 80

 ()عام إعالم 438925318 احلريب امحد بن عماد بنت غدير 81

 االجتماعية اخلدمة 438204119 ريكلي عبدهللا  الدين انصر  مسية 82

 )عام( إعالم 438202715 العواد حممد بن عبداللطيف بنت اجلوهره 83

 )عام( إعالم 438926524 دحام بن عبدالرمحن بن ابراهيم بنت لطيفه 84

 اتريخ 438204505 درع آل حنبص سعد بن عبدهللا بنت عبري 85

 

 

 

 

 

 

١٨١



كلية العلوم

١٨٢



 كلية العلوم
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

١٨٣



 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200209 البدر ابراهيم بن خالد بنت لينا  1

 واملالية اإلكتوارية اتالرايضي  438201908 السلمان حممد بن عبدالرمحن بنت رشا  2

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200360 العنزي الشمالين رحيم بن سعود بنت رزان  3

 احليوية الكيمياء  438200669 احملمود علي بن آمحد بنت ساره  4

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200076 العمران حممد بن امحد بنت غاده  5

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201582 الوهييب عبدهللا بن نصورم بنت ساره  6

 الفيزايء  438202038 األمسري مفرح آل علي بن عبدهللا بنت اجماد  7

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201384 موسى آل موسى بن ابراهيم بنت مجان  8

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202039 العبداجلبار حممد بن عبدهللا بنت اروى  9

 الدقيقة االحياء  438201781 احلسني محد بن ابراهيم بنت شيخه  10

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200895 احلبيب ابراهيم بن حبيب بنت غاده  11

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202576 الصنيع سليمان بن حممد بنت نورة  12

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201796 العتييب الدغيليب سحيم بن حممد بنت ابتهال  13

 الدقيقة االحياء  438201198 املسفر أمحد بن مساعد بنت اجماد  14

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200339 الشمري اجلرواين ظاهر بن عوده بنت فاطمه  15

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201277 السعد عبدهللا بن انصر بنت ران  16

 احليوية الكيمياء  438201176 التوجيري الدهش عبدالرمحن بن عثمان بنت دانه  17

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200419 الكنهل عبدهللا بن حممد بنت رمي  18

١٨٤



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الكيمياء  438201227 حرقان بن انصر بن عبدالعزيزبن بنت رهف  19

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201026 الشهري عبدالوهاب ال فائز بن عبدالغين بنت غيداء  20

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202524 الدوسري حممد بن سعد بنت كادي  21

 احليوية الكيمياء  438201967 السبيعي القريشي فيحان بن حزام بنت نوره  22

 احليوية الكيمياء  438202593 اجلوعي فهد بن محد بنت لعنودا  23

 الدقيقة االحياء  438200099 املوسى حممد بن عبدهللا بنت أجماد  24

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200541 العوده عبدهللا بن حممد بنت اجلوهرة  25

 واملالية اإلكتوارية تالرايضيا  438925370 اخلشان صاحل بن حممد بنت ريناد  26

 نبات  438200337 الرثيع سليمان بن عبدهللا بنت خوله  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٥



 كلية العلوم
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

١٨٦



 

 

 

 

 

  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201769 رثياحلا العضياين جابر بن فيصل بنت روايب  1

 الفيزايء  438201448 املرزوقي مخيس سعيد بن سعد بنت شهد  2

 الدقيقة االحياء  438201350 مبارك عبدهللا بن مبارك بنت نورة  3

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438204332 السعيد ابراهيم بن خليل بنت ساره  4

 الدقيقة االحياء  438202130 الفهد ابراهيم بن انصر بنت فتون  5

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  437926131 املرشد عبدهللا بن عبدالرمحن بنت شهد  6

 احليوية الكيمياء  438201955 االمسري مبطي أمحد بن علي بنت شهد  7

 دقيقةال االحياء  438202769 اجلديعي صاحل بن الرمحن عبد بنت روان  8

 الدقيقة االحياء  437200597 الزهراين علي بن عيدان بنت تذكار  9

 احليوية الكيمياء  438201885 برواس عبدالعزيز بن حامد بنت سلمى  10

 الدقيقة االحياء  438202218 الرميزان حممد بن ابراهيم بنت غيداء  11

 نبات  438201570 العنقري سليمان بن حممد بنت انديه  12

 الدقيقة االحياء  438200734 اهلاجري ابراهيم بن حممد بنت ريوف  13

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202131 العلياين صاحل بن حممد بنت غاده  14

 نبات  438201884 زانن آل عبدهللا بن راشد بنت هياء  15

١٨٧



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احليوية الكيمياء  438204529 العنزي الزيداين عقالء بن علي بنت ود  16

 الدقيقة االحياء  438200582 احلسن عبدالرمحن بن عبداللطيف بن خالد بنت مجانه  17

 احليوية الكيمياء  438202578 السعدون هللا عبد بن احلميد عبد بنت جنالء  18

 الدقيقة االحياء  438200985 املطريي هللا دخيل بن صاحل بنت منال  19

 احليوية الكيمياء  438201421 جريد عبدهللا بن خالد بنت هناء  20

 الرايضيات  438201436 الناصر عبدهللا بن ابراهيم بنت مرام  21

 الرايضيات  438201476 احلريب رابح بن خالد بنت نوف  22

 الفيزايء  438203569 العولقي مبارك  أمحد  العنود  23

 الدقيقة االحياء  438202635 السنيدي صاحل بن عبدالعزيز بنت افنان  24

 الفيزايء  438200612 العتييب املغييب تراحيب بن خالد بنت رزان  25

 احليوية الكيمياء  438201005 العصيمي جباد بن ضاوي بنت نوره  26

 اإلحصاء  438200802 اخلراشي عبدهللا بن صاحل بنت االء  27

 فيزايءال  438202637 املطريي الرحيمي مويس بن علي بنت روان  28

 الدقيقة االحياء  438200708 السليم رشيد حممد بن عبدالرمحن بنت درر  29

 نبات  438201878 القحطاين مجيح آل خشنان بن معيض بنت انوار  30

 الفيزايء  438202119 البشري راشد بن ابراهيم بنت شهد  31

 قيقةالد االحياء  438925247 الدابس عبدالرمحن بن يوسف بنت شاهه  32

 احليوية الكيمياء  438201550 املطريي الرحيمي منيع بن عوض بنت اوجاد  33

١٨٨



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احليوية الكيمياء  438200245 الدريهم جاسم بن رافع بنت مها  34

 الدقيقة االحياء  438202597 العجالين حممد بن علي بنت فاتن  35

 الكيمياء  438200856 غامن ال محد بن حممود بنت فاطمة  36

 الدقيقة االحياء  438200918 الشهري مرعي آل هيازع بن حممد بنت ندى  37

 الكيمياء  438202776 القحطاين البصريي عويد بن ظافر بنت وجدان  38

 احليوية الكيمياء  438202549 مدعج محد بن حممد بنت منريه  39

 الفيزايء  438200687 اخلراشي عبدهللا بن فهد بنت عروب  40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٨٩



 كلية العلوم
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

١٩٠



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الكيمياء  439200758 احلبيب حممد بن عبدالرمحن بنت نسيبه  1

 الرايضيات  438201011 الوهيىب ابراهيم بن محد بنت هيله  2

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438204501 املالكي العصماين رجب بن عبدهللا بنت ءشهال  3

 الفيزايء  439200949 املهناء عبدالعزيز بن ابراهيم بنت هياء  4

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201748 القحطاين ابوسكيته حممد بن فهد بنت شوق  5

 احليوية الكيمياء  439200936 العنزي السبيعي سعني سليمان بن بدر بنت دميه  6

 اإلحصاء  439200748 الشهري العماري امحد حياهللا بن علي بنت ساره  7

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201910 القحطاين العاصمي بدر بن خالد بنت نوره  8

 احليوية لكيمياءا  439200689 الغامدي مسفر آل عبدهللا بن ابن عائد بنت غيداء  9

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202025 البسام حممد بن عبدالعزيز بنت اتال  10

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201493 الرتكي منصور بن عبدالرمحن بنت جودي  11

 الكيمياء  439201068 املطريي املويهي حممد بن خالد بنت اهلنوف  12

 احليوية الكيمياء  439201163 البسام عبداحملسن بن صران بنت ران  13

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  437201964 العتييب عبود بن عبيد بنت اهلنوف  14

 احليوية الكيمياء  439200934 الشهري حنش بن علي بنت رغد  15

 الرايضيات  438201617 العبدهللا عثمان انصر بن عبدهللا بنت عبري  16

 احليوية الكيمياء  439201043 كلثم آل عبيد بن خلف بنت مرمي  17

 اإلحصاء  439200904 العتييب الدلبحي سليم بن غزاي بنت هيفا  18

١٩١



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 نبات  439201187 ابمهام امحد بن عمر بنت جنود  19

 الدقيقة االحياء  439201057 الصوينع سليمان بن عبدالرمحن بنت طرفه  20

 احليوية الكيمياء  439200684 الراشد عبداحملسن بن عبدهللا بنت مرام  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٢



 كلية العلوم
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

١٩٣



 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 قيقةالد االحياء  439200948 لغيب حيي بن علي بنت شجون  1

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201897 السحيباين محد بن حممد بنت هيفاء  2

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438202792 احلبايب مرزوق بن حممد بنت افنان  3

 الكيمياء  439201049 احلريب الطريسي فاضي بن يوسف بنت عبري  4

 احليوية الكيمياء  439201028 ييبالعت العضياين طلق بن نواف بنت يف  5

 احليوية الكيمياء  439201237 احليان امحد بن عبدالعزيز بنت عهود  6

 الدقيقة االحياء  439200315 الدوسري النتيفات مدهش بن راشد بنت ميعاد  7

 اإلحصاء  439200961 العتييب النفيعي هللا دخيل بن عايض بنت نوره  8

 الكيمياء  439201257 املطرد علي بن عبداالله بنت هياء  9

 اإلحصاء  439201193 الشمري خلف بن حممد بنت نوره  10

 الكيمياء  439201450 اجلهين سليم بن عبدهللا بنت دينا  11

 الرايضيات  439200690 املبارك عبدالرمحن بن ابراهيم بنت البتول  12

 الكيمياء  439201289 الرباهيم ابراهيم بن عبدهللا بنت نوره  13

 احليوية الكيمياء  439203471 اهلباد احلميدي بن شاكر بنت رميا  14

 اإلحصاء  439201294 الشمري سعد ايب ال مبارك بن فهد بنت خوله  15

 الرايضيات  439200857 الغباري حممد بن حسني بنت ريناد  16

١٩٤



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438201744 الدوسري سعدون ال حسن بن دهيم بنت امساء  17

 الكيمياء  439200737 العتييب الشيباين ثنيان شويط بن انصر بنت جنود  18

 الدقيقة االحياء  439200824 الشهري الزهريي زاهر بن حممد بنت رميا  19

 احليوية الكيمياء  439201007 اليوسف عبدهللا بن خالد بنت العنود  20

 واملالية اإلكتوارية الرايضيات  438200235 الراجحي علي بن طارق بنت غادة  21

 احليوية الكيمياء  439200709 الربيدي انصر بن عبدالرمحن بنت أنفال  22

 احليوية الكيمياء  439201067 الغامدي حذيفه ال سعد بن محزه بنت مليا  23

 اإلحصاء  439200908 الكثريي علي بن سعد بنت علياء  24

 الفيزايء  439201000 املطريي امليزاين عويض بن عبدهللا بنت اءوف  25

 الفيزايء  438202852 خبيت تركي بن خالد بنت غاده  26

 احليوية الكيمياء  438202264 الرويس مفرج حممد بن خالد بنت رغد  27

 الفيزايء  438204581 مشطاء امحد  موسى  هاجر  28

 احليوية الكيمياء  439201165 العمار نعبدالرمح بن جالل بنت رميا  29

 نبات  438202444 الفراج فراج بن علي بنت مجانه  30

 الدقيقة االحياء  438202187 الصغري سليمان بن خالد بنت بثينه  31

 احليوية الكيمياء  438925469 احلازمي شاكر بن فيصل بنت مالك  32

 احليوية الكيمياء  438925653 القحطاين احلضوان علي بن عمار بنت داليا  33

١٩٥



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الكيمياء  439200865 السعيد انصر بن عثمان بنت أرايف  34

 احليوية الكيمياء  437203799 الزهراين عايض بن عبدالعزيز بنت مها  35

 اإلحصاء  439200841 النصار عبدهللا بن عبدالعزيز بنت نوره  36

 الفيزايء  438201542 جمرشى حممد بن على بنت روان  37

 الكيمياء  438202011 الشويرخ حممد بن سامي بنت لينا  38

 الكيمياء  439200719 السهلى القباين حممد بن احلميدي بنت شهد  39

 الكيمياء  439200911 الفوزان صاحل بن يوسف بنت رغد  40

 اإلحصاء  439200731 احلريب العمري سعد بن عبدالعزيز بنت شهد  41

 احليوية الكيمياء  438202738 العنزي الطويلعي حممد بن عبدهللا بنت لينه  42

 نبات  438201518 الزاحم ابراهيم بن عبدالسالم بنت شادن  43

 الفيزايء  438202464 الزير حممد بن مرشد بنت هيا  44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١٩٦



كلية إدارة األعمال

١٩٧



كلية ادارة األعمال
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

١٩٨



 

 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املالية  438201834 صفيان بن حسن بن عبدالعزيز بنت دالل  1

 اإلدارية املعلومات نظم  438200652 عمر آل سعد بن علي بنت لني  2

 اإلدارية املعلومات نظم  438200747 املتعب راشد بن عبدالعزيز بنت عبري  3

 اإلدارة  438204099 العصامي علي  محود  يسرى  4

 اإلدارة  438202746 حبجر بن ابراهيم بن راشد بنت لطيفه  5

 االقتصاد  437201384 اخلميس عبدالرمحن بن حممد بنت ماراي  6

 املالية  438200220 خباري عبدالواحد بن عبداللطيف بنت والء  7

 املالية  438200293 القاضي ابراهيم بن يوسف بنت البتول  8

 املالية  438200721 اللييفه عبدهللا بن امحد بنت شروق  9

 املالية  438201551 احلريب الشعيب حممد بن عبدهللا بنت شادن  10

 احملاسبة  438201111 عوين بن عبدالرمحن بن صاحل بنت دمي  11

 اسبةاحمل  438201487 املديين عبدالرمحن بن عمر بنت نوف  12

 احملاسبة  438203884 الشبيب عبدهللا حممد بن عبدالرمحن بنت مشاعل  13

 اإلدارية املعلومات نظم  438200892 الدايل عبدالرمحن بن يوسف بنت ندى  14

١٩٩



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 اإلدارية املعلومات نظم  438201968 أاباحلسن عبدالرمحن بن خالد بنت أفنان  15

 اإلدارة  438202303 يمالسل ابراهيم بن عمر بنت منريه  16

 املالية  438200170 اجلاسر عبدالرمحن بن وليد بنت رمي  17

 املالية  438200208 الزبن عبدالعزيز بن عبدهللا بنت جند  18

 املالية  438200732 اخللف محود بن منصور بنت امل  19

 اإلدارية املعلومات نظم  438202710 اليحىي عبدهللا بن عبدالعزيز بنت غاده  20

 املالية  438200090 احلواس ابراهيم بن عبدالرمحن بنت شوق  21

 املالية  438201528 الزهراين الكناين عبدهللا بن صاحل بنت ظالل  22

 املالية  438201699 احلزميي امحد بن حممد بنت اجماد  23

 املالية  438202097 العليان صاحل بن امحد بنت ترف  24

 املالية  438202323 عبداللطيف آل عبدهللا بن عبدالعزيز تبن فلوه  25

 احملاسبة  438200685 الضلعان صاحل بن علي بنت رميا  26

 احملاسبة  438200947 العمري عبدهللا بن ابراهيم بنت يف  27

 احملاسبة  438202603 احلمد راشد بن عبدهللا بنت رمي  28

 املالية  438200493 بدلامل عبدالرمحن بن انصر بنت رهف  29

 املالية  438200522 السحيباين عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت غاده  30

 املالية  438200622 اليوسف عبدهللا بن عبدالعزيز بنت جنود  31

٢٠٠



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املالية  438200898 العتييب الدعجاين حممد بن محد بنت رغد  32

 املالية  438201367 القحطاين قنفذ ال هادي بن سعيد بنت نوف  33

 املالية  438201960 العمر سعود بن عبدهللا بنت مرام  34

 املالية  438202692 امليمان صاحل بن سليمان بنت جود  35

 اإلدارية املعلومات نظم  438201948 الرويتع صاحل بن حممد بنت رميا  36

 اإلدارية لوماتاملع نظم  438203401 البواردي عبدالرمحن بن سامي بنت رميا  37

 اإلدارة  438202385 اهلبدان ابراهيم بن علي بنت غاده  38

 املالية  438200647 تريكي بن انصر بن خالد بنت لطيفه  39

 املالية  438200654 النعيم عبدهللا بن خليفه بنت غاليه  40

 املالية  438202158 العليان براهيم بن حممد بنت لينا  41

 املالية  438202384 القرين مسافر ال علي بن مدحم بنت لبىن  42

 احملاسبة  438200680 التوجيري محد بن محد بنت حصه  43

 احملاسبة  438201084 العبدالكرمي عبدهللا بن عثمان بنت شيخه  44

 احملاسبة  438202366 السيويف انصر بن يوسف بنت شوق  45

 اإلدارية املعلومات نظم  438202492 اللعبون انصر بن عبداحملسن بنت رفيف  46

 اإلدارة  438200576 الطريف صاحل بن عدانن بنت عريب  47

 اإلدارة  438202362 الثنيان حممد بن ثويين بنت بشرى  48

٢٠١



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 التسويق  438203922 احلمريي علي  أمني  أماين  49

 يةاملال  438201032 املديهيم سليمان عبدالرزاق بن امحد بنت نوره  50

 املالية  438201179 العجمي سعد بن فالح بنت منرية  51

 احملاسبة  438200229 الزهراين القوم امحد بن سعيد بنت وجدان  52

 احملاسبة  438200642 املسلم عبدالكرمي بن ابراهيم بنت فتون  53

 احملاسبة  438200905 الغفيلي حممد بن خالد بنت رزان  54

 احملاسبة  438201211 جردان بن حممد بن عبدهللا بنت ميساء  55

 اإلدارية املعلومات نظم  438201399 كتىب عمر بن سراج بنت فاتن  56

 اإلدارية املعلومات نظم  438201788 الزهريي عبدالرمحن بن خالد بنت ملى  57

 اإلدارية املعلومات نظم  438202359 السيف عبدالعزيز بن عبدهللا بنت جنود  58

 اإلدارة  438201746 الدوسري حممد بن مسفر بنت مىن  59

 التسويق  438202278 الشعالن عبدهللا حممد بن سعد بنت امتثال  60

 املالية  438200820 التميمي حممد بن عبدهللا بنت سريين  61

 املالية  438201391 عواض ال حممد بن احلسني بنت شذا  62

 املالية  438201739 الصانع ابراهيم بن عصام بنت فهده  63

 املالية  438202140 الربيع فهد بن مقرن بنت االء  64

 املالية  438202613 القحطاين اخلنفري حممد بن فرحان بنت رهف  65

٢٠٢



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املالية  438202893 الشبانة عبدالعزيز بن حممد بنت شيخة  66

 احملاسبة  438200378 اخلليفي علي بن فهد بنت رميا  67

 احملاسبة  438201128 احلديثي حممد بن عبدهللا بنت شهد  68

 احملاسبة  438202098 الربيكان بريكان بن عبدهللا بنت اهلنوف  69

 اإلدارية املعلومات نظم  438202629 صلهيب انصر بن حيىي بنت مرام  70

 اإلدارية املعلومات نظم  438202725 املانع عبدالرمحن بن يوسف بنت فلوه  71

 املالية  438200320 العيسى عبدالعزيز بن خالد بنت جود  72

 املالية  438202018 الشعالن فهد بن منصور بنت جود  73

 احملاسبة  438200211 احلميدان سعد بن حممد بنت رغد  74

 احملاسبة  438200234 الربيعان علي بن عبدهللا بنت امل  75

 احملاسبة  438200877 لشيخا ال ابراهيم بن حممد بنت ساره  76

 اإلدارية املعلومات نظم  438200334 املدجل ابراهيم بن امساعيل بنت نورة  77

 اإلدارية املعلومات نظم  438200614 الراشد راشد بن ابراهيم بنت جنالء  78

 اإلدارية املعلومات نظم  438200917 الشايع ابراهيم بن انصر بنت غادة  79

 اإلدارية املعلومات نظم  438201794 الغامن علي بن ابراهيم نتب اجلوهرة  80

 املالية  438200435 السديس عبدالرمحن بن حممد بنت جلني  81

 املالية  438200540 الباهلي خالد بن تركي بنت نوره  82

٢٠٣



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املالية  438200653 الرويتع محد بن ابراهيم بنت هيفاء  83

 املالية  438201066 البابطني دمح بن منصور بنت اجلوهره  84

 املالية  438201083 البقمي احلميدي عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت غالية  85

 املالية  438201932 املرزوقي عبدهللا بن وليد بنت رميا  86

 املالية  438202201 الشهراين علي بين سعيد بن دخيل بنت رميا  87

 املالية  438202376 انالشومي صاحل بن يوسف بنت روان  88

 املالية  438202683 املزيين حممد بن صاحل بنت حصه  89

 احملاسبة  438201056 الشدي عبدالعزيز بن عبدهللا بنت شذى  90

 املالية  438202894 ابفقيه سعيد بن حممد بنت شذى  91

 اإلدارية املعلومات نظم  438201707 العتييب الدغيليب صنهات بن خالد بنت طيف  92

 اإلدارية املعلومات نظم  438202816 العثمان عبدالرمحن بن حممد بنت شيخه  93

 اإلدارة  438202390 الصويلح علي بن هللا عبد بنت رهف  94

 التسويق  438201907 الرزحيي حممد بن بندر بنت هياء  95

 املالية  438201297 املنيف حممد بن عبدهللا بنت عبري  96

 املالية  438201435 اليحىي عبدالرمحن بن خالد بنت داغي  97

 املالية  438201498 املنصور امحد بن امحد بنت لولوه  98

 املالية  438201961 املهنا سعد بن صاحل بنت ساره  99

٢٠٤



 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احملاسبة  438200301 العنزي اجلعفري فهاد بن عياد بنت سهام  100

 اإلدارية املعلومات نظم  438202615 املطريي فتاءاهل انصر بن سليمان بنت اجلوهرة  101

 اإلدارة  438200397 االمسري كداش آل حسن بن عبدهللا بنت اهلنوف  102

 التسويق  438200602 الغبان ابراهيم بن علي بنت غاده  103
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 صيدلة دكتور  437201400 الدهامي صاحل بن عبدهللا بنت خزامى  28

 صيدلة دكتور  437925824 اخلزمي عبدهللا بن طارق بنت يف  29

 صيدلة دكتور  437200332 القب حممد بن خالد بنت اجلوهرة  30

 صيدلة دكتور  437201920 احمليا علي بن عبدالرمحن بنت رمي  31

 صيدلة دكتور  437200682 العصيمي شايف بن مرزوق بنت مها  32

 صيدلة دكتور  437202496 ينالقحطا محيد بن سلطان بنت ساره  33

٢٣٢



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 صيدلة دكتور  437204039 جربين آل عبدهللا بن عبدالرمحن بنت ساره  34

 صيدلة دكتور  437204067 املاضي سليمان  حممد  ابنه  35

 صيدلة دكتور  437201525 الشهري علي بن حممد بنت مها  36

 صيدلة كتورد   437200329 الزيد عبدهللا بن عبداحلميد بنت عائشه  37

 صيدلة دكتور  437201251 حمارب بن محد بن حممد بنت عبري  38

 صيدلة دكتور  437202193 هوساوى هاشم بن حممد بنت هنال  39

 صيدلة دكتور  437202579 العيسى ابراهيم بن عبدهللا بنت مرام  40

 صيدلة دكتور  436200118 الرميح عبدالرمحن بن خالد بنت مشاعل  41

 صيدلة دكتور  437202534 احلبشي عبدهللا بن علي بنت حنان  42

 صيدلة دكتور  437200434 الدريهم ابراهيم بن سعود بنت لطيفه  43

 صيدلة دكتور  437200590 الرويس عبدهللا بن امحد بنت سارة  44

 صيدلة دكتور  437201074 العليان علي بن فهد بنت سدمي  45

 صيدلة دكتور  437200003 العماري عمر بن بكر بنت رغد  46

 صيدلة دكتور  437200613 الفهيد حممد بن محد بنت رميا  47

 صيدلة دكتور  437200615 السيف حممد بن عبدالرمحن بنت سارة  48

 صيدلة دكتور  437200770 الطخيس ابراهيم بن عبدهللا بنت نوف  49

 صيدلة دكتور  437202148 الدوسري امحد بن فائز بنت مرمي  50

٢٣٣



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 صيدلة دكتور  437202397 املطريي هزاع بن بسام بنت نوف  51

 صيدلة دكتور  437200078 عبدالقادر بن عبداحملسن بن عبدهللا بنت مها  52

 صيدلة دكتور  437200191 العميل صاحل بن انصر بنت نوف  53

 ةصيدل دكتور  437200177 املطريي عبدهللا بن حممد بنت ايالف  54

 صيدلة دكتور  437200974 العمريه عمر بن سلمان بنت مشوخ  55

 صيدلة دكتور  437200316 السماري حممد بن عبدالرمحن بنت لينا  56

 

 

٢٣٤



كلية الصيدلة
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٢٣٥



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 صيدلة دكتور  437200030 العتييب حمسن بن انيف بنت امل  1

 صيدلة دكتور  437200107 الصوينع صاحل بن عثمان بنت شروق  2

 صيدلة دكتور  437202160 العبيد ابراهيم بن ماجد بنت شذى  3

 صيدلة دكتور  437200603 السجاء عبدهللا بن عبدالعزيز بنت رغد  4

 صيدلة دكتور  437200773 فائزال حممد بن فايز بنت رغد  5

 صيدلة دكتور  437200695 اجلديعي عبدالعزيز بن خالد بنت رنيم  6

 صيدلة دكتور  437204026 طواله بن حممد بن خالد بنت العنود  7

 صيدلة دكتور  437200634 العباد عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت هنالء  8

 صيدلة دكتور  437201500 شياخلرا عبدالعزيز بن سليمان بنت اشراق  9

 صيدلة دكتور  437202102 اخلراشي عبدالرمحن بن خالد بنت ليان  10

 صيدلة دكتور  437201300 اجلبلي سعود بن انصر بنت نورة  11

 صيدلة دكتور  437201393 الشهراين سعيد بن مستور بنت رهف  12

 صيدلة دكتور  437203096 العامل أمحد  عمار  سهى  13

 صيدلة دكتور  437201709 الغامدي علي بن امحد بنت ساره  14

 صيدلة دكتور  437200740 السحلي عبدالرمحن بن خليل بنت دالل  15

 صيدلة دكتور  437202087 الفارس عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت هيا  16

 صيدلة دكتور  437201348 احلريب سعود بن عماش بنت أثري  17

 صيدلة دكتور  437201703 ثنيان بن صقر بن فهد بنت غدير  18

٢٣٦



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 صيدلة دكتور  437200199 صليح بن حممد بن فريد بنت رغد  19

 صيدلة دكتور  437201324 السبيعي محد بن فاحل بنت ساره  20

 صيدلة دكتور  437200344 العتييب فرج بن مسعود بنت رمي  21

 صيدلة دكتور  437201973 الناصر محد بن عبدالعزيز بنت غاده  22

 صيدلة دكتور  437200927 املطريي عايض بن حممد بنت نوال  23

 صيدلة دكتور  437201070 الزايد مبارك بن فهد بنت نوره  24

 صيدلة دكتور  437204058 البقمي عبدهللا بن سطام بنت سارة  25

 صيدلة دكتور  437200028 الشمري شايف بن انصر بنت منريه  26

 صيدلة دكتور  437200441 موسى آل سعود بن خالد بنت مرمي  27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٣٧



كلية العلوم الطبية التطبيقية

٢٣٨



كلية العلوم الطبية التطبيقية
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

٢٣٩



  

 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البصرايت كتورد   437201095 املسند ابراهيم بن بشري بنت مروه  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٤٠



كلية العلوم الطبية التطبيقية
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البصرايت دكتور  437201234 العتييب مقعد بن فيحان بنت فاطمه  1

 السريرية التغذية  438201692 القصري حسن بن مدحم بنت حنان  2

 البصرايت دكتور  437201998 التوم حيي بن حاضر بنت رغد  3

 والسمع النطق علل عالج  438202339 التوجيري عبدالعزيز بن صاحل بنت العنود  4

 والسمع النطق علل عالج  438202123 العتييب النفيعي عبدهللا بن طالل بنت انديه  5

 والسمع النطق علل عالج  438203320 الصاحل عبدالرزاق  جهاد  مجانه  6

 البصرايت دكتور  437201428 العديين سفر بن مربوك بنت أطالل  7

 والسمع النطق علل عالج  438202301 احلماد سعد بن أبراهيم بنت غدير  8

 السمعو  النطق علل عالج  438202456 املهيدب حممد بن جاسر بنت نوره  9

 السريرية التغذية  438201231 احلويطان حممد بن عبدالعزيزبن بنت فلوه  10

 والسمع النطق علل عالج  438200063 العنزي الفدعاين عزو بن خالد بنت اثري  11

 والسمع النطق علل عالج  438202807 ماضي آل عبدالرمحن بن عبدهللا بنت ملياء  12

 والسمع النطق علل عالج  438203313 ياملشجر  صاحل  عمر  سدمي  13

 والسمع النطق علل عالج  438202063 السنيدي عبدهللا بن ابراهيم بنت لطيفه  14

 والسمع النطق علل عالج  438201522 املطريي اليابسي سعدي بن عبداهلادي بنت اجماد  15

 

 

 

٢٤٢



كلية العلوم الطبية التطبيقية
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 السريرية التغذية  439200478 احليدر حممد بن انصر بنت اثري  1

 والسمع النطق علل عالج  439200471 الزهراين احلريري سعيد بن خضران بنت رهف  2

 والسمع النطق علل عالج  439202856 النعيم عبدالعزيز بن امحد بنت ملى  3

 والسمع النطق علل عالج  439200331 مليباري عمر بن عبدهللا بنت هال  4

 األشعة علوم  439200273 الشيباين مشعان بن مفرح بنت وجدان  5

 السريرية التغذية  438204034 الشهري غامن ال سعيد بن حممد بنت رغد  6

 الطبيعي العالج  439200327 سلمه بن لرمحنعبدا بن عبداحملسن بنت رهف  7

 البصرايت دكتور  438201483 الناصر حممد بن خالد بنت حصه  8

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200409 عمران بن ابراهيم بن بندر بنت شدن  9

 األشعة علوم  439200033 اجلربوع عبدالعزيز بن حممد بنت رنده  10

 والسمع النطق علل عالج  439200263 خثالن بن علي هللاعبد بن سعد بنت مروه  11

 الطبيعي العالج  439200232 العصيمي النفراين مرزوق بن حممد بنت وعد  12

 األشعة علوم  439200200 املزيد فهيد بن مزيد بنت رفيف  13

 البصرايت دكتور  438201400 السامل سامل بن ابراهيم بنت نوره  14

 البصرايت دكتور  438202606 الغامدي الرفاعي مطلق بن عيدس بنت وفاء  15

٢٤٤



  

  

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 األسنان رعاية  439200051 القدسى مصطفى بن عبداللطيف بنت نوف  16

 السريرية التغذية  439200037 ااباخليل علي بن عبدالرمحن بنت العنود  17

 والسمع النطق علل عالج  439200082 اهلداين محد بن سليمان بنت دالل  18

 والسمع النطق علل عالج  439200277 الفواز زيد بن عبدهللا بنت مها  19

 والسمع النطق علل عالج  439200514 الشالش عبدهللا بن براهيم بنت هدى  20

 األشعة علوم  439200169 حامت بن دخيل بن فهد بنت هتون  21

 األشعة علوم  439200324 القحطاين ظافر بن خالد بنت ساره  22

 البصرايت دكتور  438200406 العتيق  حممد بن عتيق بنت انسام  23

 والسمع النطق علل عالج  439200022 الدمهش عبدهللا بن دمهش بنت جود  24

 والسمع النطق علل عالج  439200238 ابقيس حممد بن عمر بنت االء  25

 ايتالبصر  دكتور  438200889 احلجي عبدالعزيز بن انصر بنت رفيف  26

 البصرايت دكتور  438201037 أابمنى سليمان بن انصر بنت رهف  27

 الطبيعي العالج  439200074 العبيدهللا حممد بن امحد بنت لينه  28

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200349 جليدان هاشم بن سعود بنت اميان  29

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200396 السماري ابراهيم بن حممد بنت رمي  30

 والسمع النطق علل عالج  439200197 العتييب النفيعي عايض بن انئف بنت نوره  31

 والسمع النطق علل عالج  439204251 العبدالقادر عبدالرمحن بن محد بنت يف  32

٢٤٥



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200350 التميمي حضيض بن مقبل بنت رميا  33

 البصرايت دكتور  438200240 املويلحي دهللاعب بن عطيه بنت حنني  34

 البصرايت دكتور  438203330 ابدخن ساملني  انصر  هتون  35

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200018 القحطاين مشعوف بن سلمان بنت ساره  36

 الطبيعي العالج  439200060 العنقري عبدالعزيز بن حممد بنت رنيم  37

 البصرايت دكتور  438200347 كريت حسني بن حيي بنت دعاء  38

 البصرايت دكتور  438201094 تومي آل انصر بن عبدهللا بنت ملى  39

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200279 املسيب مسيب بن عبدالرمحن بنت فاتن  40

 والسمع النطق علل عالج  439200246 املاضي محد بن محد بنت جيهان  41

 والسمع النطق علل عالج  439200372 الرتكي انصر بن بدر بنت دميا  42
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كلية العلوم الطبية التطبيقية
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 ةاألشع علوم  439202893 املشجري صاحل  عمر  وعد  1

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200287 السقاط حممد بن طارق بنت منار  2

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200341 املتعب فهد بن سعود بنت غال  3

 والسمع النطق علل عالج  439200275 العوبثاين سعيد بن امحد بنت ود  4

 والسمع النطق لعل عالج  439202908  القني عبدالكرمي بن حسن بنت ليال  5

 األشعة علوم  439204248 سلطان بن عبدالرمحن بن ابراهيم بنت دميا  6

 والسمع النطق علل عالج  439200059 الدوسري امحد بن فائز بنت منريه  7

 األشعة علوم  439200122 الياسني ايسني بن نبيل بنت غاده  8

 والسمع النطق علل عالج  439200714 املطوع محود بن فهد بنت دانيا  9

 الطبيعي العالج  439200161 املطريي املهلكي مثيب بن زاكي بنت عهود  10

 والسمع النطق علل عالج  439200048 البصيص عبدهللا بن حممد بنت دالل  11

 األشعة علوم  439200441 السلوم عبدالرمحن بن ابراهيم بنت رىب  12

 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  439200215 احلريشي حممد بن انصر بنت لطيفه  13

 والسمع النطق علل عالج  439200420 العنزي الدمهشي خليف بن فرحان بنت غفران  14

 الطبيعي العالج  439200138 البقمي السناين حمسن بن حممد بنت اجماد  15

٢٤٨



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الطبيعي العالج  439200385 الرشيدي فهد بن خالد بنت اللولو  16

 البصرايت دكتور  438200414 عبداجلبار صالح بن عالء بنت سراء  17

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200160 الثبييت سعد بن حممد بنت رغد  18

 البصرايت دكتور  438200041 القحطاين فاضل ال عبدهللا بن محد بنت خلود  19

 يةالسرير  التغذية  439200234 الدميخي حممد بن عبدهللا بنت لينا  20

 والسمع النطق علل عالج  439200187 النافع محود بن عبداللطيف بنت غاده  21

 السريرية التغذية  439200184 القحطاين العاطفي حسني بن خالد بنت رغد  22

 البصرايت دكتور  438200143 عسريي الرتايب حممد بن حيي بنت أروى  23

 األشعة علوم  439200236 الذاييب عيد بن صاحل بنت طيف  24

 الطبيعي العالج  439200063 املوري حممد بن قاسم بنت أجماد  25

 الطبيعي العالج  439200080 املطريي العضيله ركيان بن خالد بنت شوق  26

 السريرية التغذية  439200486 الشهري القبل ال حممد ظافر بن حيي بنت ملى  27

 البصرايت دكتور  437201417 املصلوخ حممد بن ابراهيم بنت ميار  28

 البصرايت دكتور  438202759 سرحان حممد بن انصر بنت عهد  29

 والسمع النطق علل عالج  439200019 حسينه آل فهد بن عبدهللا بنت ساره  30

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200431 الدريويش حممد بن خالد بنت اللولو  31

٢٤٩



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البصرايت دكتور  438200924 اجرياهل معيض بن عبدهللا بنت طيف  32

 البصرايت دكتور  438201724 أبوقيان عبدالرمحن بن سعود بنت رهف  33

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200054 العقيل حممد بن عبدهللا بنت دىن  34

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200088 السبيعي العامري صاحل بن حممد بنت وجدان  35

 األشعة علوم  439200243 حممد موسى بن عثمان بنت سلطانه  36

 والسمع النطق علل عالج  439200116 الغامدي رمضان آل بن امحد حممد بنت أبرار  37

 البصرايت دكتور  438200543 البواردي سعد بن عبدهللا بنت سدمي  38

 األشعة علوم  439200158 النجيدي سليمان بن امحد بنت دمي  39

 األشعة علوم  439200345 احلمود حممد بن ابراهيم بنت هدمي  40

 األشعة علوم  439200115 األمحري طلقي آل سعيد بن عبدالوهاب بنت هديل  41

 األسنان رعاية  439204345 التميمي عميقان آل ابراهيم بن حممد بنت أمساء  42

 طبيعيال العالج  439200497 العنزي جعفري عوض بن سامل بنت منال  43

 البصرايت دكتور  438200890 مسعد ال زيد بن عبدالعزيز بنت العنود  44

 األشعة علوم  439200220 املطريي اجلبارالقميشي عبد بن متعب بنت عهد  45

 صحى تعليم- اجملتمع صحة علوم  439200152 القحطاين حسن آل حممد بن علي بنت ريناد  46

 السريرية التغذية  439200505 دهالعو  أمحد بن منصور بنت وعد  47

٢٥٠



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والسمع النطق علل عالج  439200395 املساعد سلمان بن صاحل بنت روان  48

 والسمع النطق علل عالج  439200414 اليحىي علي بن حممد بنت امريه  49

 والسمع النطق علل عالج  439204262 الكنهل حممد عبدهللا بن رائد بنت نوره  50

 الطبيعي العالج  439200025 املطري سليمان بن بدر بنت نوره  51

 الطبيعي العالج  439200301 اخلالدي اجلربي عبدالعزيز بن سعد بنت وعد  52

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200454 اهلداين عبدهللا بن علي بنت رغد  53

 عوالسم النطق علل عالج  439200310 مهيزع بن سامل بن حممد بنت منريه  54

 الطبيعي العالج  438203292 امليمين امحد يونس حممد  خالد  مرمي  55

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200407 البقمي اجلبلي شباب بن فيحان بنت غال  56

 الطبيعي العالج  438202020 الزهراين الفهمي عطيه بن عثمان بنت رزان  57

 األشعة علوم  439925925 عبدالواحد بن انصر بن صاحل بنت ساره  58

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200205 العتييب الدعجاين انصر بن سلمان بنت مرام  59

 األشعة علوم  439200498 احللوه ابراهيم بن عبدالكرمي بنت ران  60

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200112 مباركي عبدهللا بن علي بنت نوره  61

 األشعة علوم  439200261 عيسى آل مدحم بن علي بنت غدير  62

 األشعة علوم  439200352 السويلم خالد بن امين بنت منريه  63

٢٥١



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الطبيعي العالج  439204249 احلارثي العضياين مسفر بن عويض بنت مشعل  شروق  64

 الطبيعي العالج  439204252 الفيفي الثويعي علي بن امحد بنت راند  65

 األشعة علوم  439200029 علي حممد بن صاحل بنت امنيه  66

 األشعة علوم  439200222 جمرشي شوعي بن جربان بنت مرام  67

 الطبيعي العالج  439200424 العوشن عبدهللا بن يزيد بنت نوره  68

 السريرية التغذية  439202863 املسلم امحد بن عبدالرمحن بنت ساره  69

 الطبيعي العالج  438200618 الشايقي عبدهللا انصر بن ماجد بنت دميه  70

 السريرية التغذية  439200394 النصار انصر بن فهد بنت رزان  71

 الطبيعي العالج  438204016 احلامت محد بن ماجد بنت هياء  72

 والسمع النطق علل عالج  439200437 السالمه علي بن عبدهللا بنت ساره  73

 األشعة علوم  439200191 يههن ابو انصر بن خالد بنت رغد  74

 الطبيعي العالج  439200127 خنني بن الرمحن عبد بن انصر بنت ساره  75

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200011 الزهراين اجلنديب علي بن عثمان بنت عهد  76

 أجهزة-حيوية طبية تقنية  439200325 عمران بن حممد بن عبدالرمحن بنت شادن  77

 األشعة علوم  439200353 االمحري علي بن سعد بنت ريناد  78

 األشعة علوم  439200388 الشهري  حسن بن موسى بنت رؤى  79

٢٥٢



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 األشعة علوم  439200412 االمحد عبدالعزيز بن عبدهللا بنت نوف  80

 السريرية التغذية  439200183 الدريويش حممد بن اللطيف عبد بنت منريه  81

 الطبيعي العالج  439200303 ضاحي رمضان بن مدين بنت وفاء  82

 والسمع النطق علل عالج  439200404 القحطاين الفهري  سامل بن حممد بنت منار  83

 السريرية التغذية  438200786 املرزوقي ابراهيم بن فيصل بنت عهود  84

 السريرية التغذية  439200375 الزايدي سعد بن عبدهللا بنت رهف  85

 البصرايت دكتور  438202262 املطريي الرحيمي عطاهللا بن محدان بنت الام  86

 السريرية التغذية  439200444 السياري عبدالعزيز بن مساعد بنت منريه  87

 السريرية التغذية  439200342 الدوسري الفرحان محد بن حسن بنت غاده  88

 الطبيعي جالعال  438200745 املهيدب حممد بن وليد بنت سارا  89

 السريرية التغذية  439200125 املطريي املشرايف شايل بن ساير بنت شادن  90

 الطبيعي العالج  438202835 اللحيدان عبدالكرمي بن حممد بنت جنود  91

 األشعة علوم  439200328 احلريب العلوي عبدهللا بن دهل بنت منار  92
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 الفنية الرتبية  437204499 القحطاين عسكر آل سعيد بن حممد بنت ندى  1

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200519 احلركان محد بن الرمحن عبد بنت هبه  2

 القرآنية الدراسات  438202226 الدامغ يمانسل بن امحد بنت اريج  3

 النفس علم  438201539 العتييب العصيمي سعد بن سلطان بنت العنود  4

 النفس علم  438202654 املديهش حممد بن مديهش بنت افنان  5

 النفس علم  438200034 العتييب الزايدي سعيد بن نواف بنت رزان  6

 اخلاصة الرتبية  438200870 احلامد سعد بن عيسى بنت وعد  7

 اخلاصة الرتبية  437204468 القحطاين أبوظهري متعب سامل بن فالح بنت أفراح  8

 النفس علم  438200606 الرومي عبدالعزيز بن علي بنت عائشه  9

 النفس علم  437202162 اخلليفه حممد بن صاحل بنت سارة  10

 اخلاصة الرتبية  438203358 املهناء حممد بن عبدالعزيز بنت نوف  11

 اإلسالمية الدراسات  438204307 هللا شهيد شهيد  عائشة  12

 النفس علم  438202185 الشهري املشهوري دمحان بن سعد بنت ميعاد  13

 اإلسالمية الدراسات  438204511 عبدهللا السماين  عبداحلي  رمي  14

 القرآنية الدراسات  438201330 النمله ابراهيم بن سليمان بنت هنى  15

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200014 الزهراين عمر بن امحد بنت روان  16
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200554 القحطاين اخلنفري حممد بن انصر بنت اريج  17

 القرآنية الدراسات  438200989 سليم بن عبدهللا بن وليد بنت رمي  18

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200358 احلقباين عبدهللا بن تركي بنت اثري  19

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202843 العثمان عبدهللا بن انصر بنت رزان  20

 النفس علم  437925185 ابشه حممد بن عبدهللا بنت رمحه  21

 النفس علم  438202195 االمحري الثعليب سعيد بن عبدهللا بنت سعاد  22

 القرآنية الدراسات  438201233 اجلدوع عبدالعزيز بن حممد بنت اسراء  23

 النفس علم  438201268 العتييب العصيمي سلطان بن نزال بنت امرية  24

 اخلاصة الرتبية  438201190 احلريب بدراين بنيان بن عائش بنت بدور  25

 اخلاصة الرتبية  438201718 العامر مدحم بن راشد بنت بشرى  26

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201565 اخلالدى الزايد عبدهللا بن حممد بنت حصة  27

 النفس علم  438201274 احلريب املخلفي عقيالن بن فيصل بنت مها  28

 الفنية الرتبية  438202439 احلماد عبدالعزيز بن حممد بنت منريه  29

 اإلسالمية الدراسات  438204518 موغول فرتوحي  نشاط  30

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201831 الشهراين هادي بن سعيد بنت هبة  31

 النفس علم  438201857 اليماين القحطاين حيىي بن عبدالرمحن بنت مسيه  32
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 النفس علم  438202699 العنزي السبيعي قعود بن حممد بنت بتول  33

 القرآنية الدراسات  438202812 القحطاين احلميداين عايض بن حزام بنت عبري  34

 النفس علم  438201621 القحطاين عليان آل حممد بن فهد بنت ملى  35

 اخلاصة الرتبية  438201795 السهلي  سعد عبدهللا بن فهد بنت ران  36

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201287 الزامل عبدالعزيز بن عبدهللا بنت هياء  37

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202674 احلسيين فهد بن عبدالرمحن بنت ساره  38

 النفس علم  438201521 احلسياين عبدالعزيز بن خالد بنت جنا  39

 النفس علم  438925477 العنزي عبيد بن عبدالرزاق بنت هتاين  40

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202596 هديب بن سليمان حممد بن فهد نتب مشاعل  41

 اإلسالمية الدراسات  438201087 القحطاين عليان ال علي عبدهللا بن عبدالرمحن بنت رغد  42

 القرآنية الدراسات  438202059 ابزراره سامل بن حممد بنت ليلى  43

 اخلاصة الرتبية  438201533 ابفضل سامل بن عمر بنت سارة  44

 القرآنية الدراسات  437925254 التميمي احلمران عبيد بن سعود بنت ساره  45

 النفس علم  438200958 البقمي املرزوقي هللا  ظيف بن نقاء بنت عهد  46

 النفس علم  438202779 الدوسري مبارك بن حممد بنت مرام  47
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 اخلاصة الرتبية  438200617 املقبل عبدالرمحن محد بن امحد بنت روان  1

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201317 الدوسري محد بن حممد بنت نوره  2

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202530 البقمي اجلنيين حسني بن سعد بنت مواهب  3

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438204528 الناصر عبدالعزيز بن محد بنت نور  4

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438926102 البابطني عبدالعزيز بن عبداحملسن بنت دانه  5

 النفس علم  438201438 كريري امحد بن بدهع بنت هتاين  6

 النفس علم  438202663 القويفل حممد بن حمسن بنت شيخه  7

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  437202092 الصفوق امحد بن وائل بنت نوره  8

 النفس علم  438200440 الشهرى حيى بن فارس بنت ساره  9

 النفس علم  438202046 وداملسع شهيل بن عبدهللا بنت ود  10

 النفس علم  438202413 القطامي علي انصر بن ابراهيم بنت حنان  11

 اإلسالمية الدراسات  438200572 حبرتي ابراهيم بن حيىي بنت رغد  12

 القرآنية الدراسات  438200807 احلسني عبدالرمحن بن عبدالوهاب بنت رىب  13

 النفس علم  438201036 يالشهر  حيي بن حممد بنت غيداء  14

 النفس علم  438202831 البواردي حممد بن سليمان بنت يف  15

 النفس علم  437204398 القحطاين حممد بن علي بنت دميا  16
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 النفس علم  438201567 الدحيم عبدهللا بن حممد بنت هاله  17

 النفس علم  438202401 الصاحلى عبدهللا بن صاحل بنت مسر  18

 الفنية الرتبية  438203705 العبدالكرمي عبدهللا بن مجال بنت رمي  19

 اإلسالمية الدراسات  438202316 املعدي محد بن عبدهللا بنت اجلوهره  20

 النفس علم  438200002 العتييب احلزميي عقاب بن مسحل بنت جواهر  21

 النفس علم  438202093 الكليب عبدهللا بن حممد بنت ريناد  22

 النفس علم  438200473 العبدالوهاب عبدهللا بن عبدالوهاب بنت نورة  23

 النفس علم  438200991 احلريب سحيمان بن حممد بنت نورة  24

 اخلاصة الرتبية  438200678 ابومحود علي بن موسى بنت شهد  25

 اصةاخل الرتبية  438202179 الدوسري احلراجني فهيد بن عبداهلادي بنت اميان  26

 اخلاصة الرتبية  438202609 العبيد سلطان بن راشد بنت نوره  27

 اإلجنليزية اللغة  438201531 اخلريف ابراهيم بن حممد بنت منريه  28

 النفس علم  437200897 احلميدان محيدان بن عبدالعزيز بنت موضي  29

 سالميةاإل الدراسات  438201784 طالب آل محد علي بن ابرهيم بنت رمي  30

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202058 احلجي سعد بن عبدهللا بنت العنود  31

 النفس علم  438200061 الرميح عبدهللا بن ابراهيم بنت اثري  32

 النفس علم  438200450 محيد بن ابراهيم بن حممد بنت روان  33
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 اخلاصة الرتبية  438202103 املزيين عبدالعزيز بن علي بنت منار  34

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201642 الشقيق حممد عبدالعزيز بن عبدهللا بنت طيف  35

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438926388 الفيفي امحد زاهر بن عيسى بنت ران  36

 النفس علم  438202396 الرشيد بشر بن فهد بنت رميا  37

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  437926591 احلنااي عبدالكرمي بن هللاعبد بنت مها  38

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200684 العتييب الغبيوي صقر بن ايسر بنت اروى  39

 القرآنية الدراسات  438200001 عبدىل عبدهللا بن على بنت ابتسام  40

 اخلاصة الرتبية  438201045 القحطاين عليان ال حممد بن انيف بنت امساء  41

 اإلسالمية الدراسات  437926616 الزريق حسن بن يوسف بنت اهلنوف  42

 النفس علم  438201117 قعود بن عبدالرمحن ابراهيم بن حممد بنت وائم  43

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200185 العريفى خالد صقر بن عبدهللا بنت رنيم  44

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201914 الناصر ابراهيم بن صالح بنت العنود  45

 اخلاصة الرتبية  437204334 محاده علي بن رايض بنت زهراء  46

 اإلجنليزية اللغة  438200997 خريف بن فهد بن علي بنت مليا  47

 اخلاصة الرتبية  437204420 العتييب النفيعي مقعد بن سعود بنت مشاعل  48

 اإلسالمية الدراسات  438203753 اجلبيله عبدهللا فهد بن عبدالعزيز بنت حصة  49

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201526 املوسى محد بن عبدالرمحن بنت لينه  50
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 الفنية الرتبية  438202829 قيسي خملى شوعي بن ابوطالب بنت جواهر  51

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438204299 العنزي عطيه  حممد  فاتن  52

 اخلاصة الرتبية  438202512 الدهيمي حممد بن فهد بنت ساره  53

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200827 السهلي عبدالرمحن بن عبدهللا بنت شهد  54

 النفس علم  438203615 السهلي احمللفي دجني بن عبدهللا بنت منريه  55

 الفنية الرتبية  438925041 حبول ال سامل بن عبدهللا بنت سارة  56

 اخلاصة الرتبية  438201120 مجيعه بن حممد بن انصر بنت بروق  57

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438925918 الدريس محد حممد بن محد بنت ملى  58

 النفس علم  438202702 اهلويشل حممد بن عبدهللا بنت رهف  59

 اخلاصة الرتبية  438201632 القحطاين داحه ال سعيد بن علي بنت مرام  60

 اخلاصة الرتبية  438201413 املوسى فهد بن محد بنت نوره  61

 النفس علم  438202514 العيسى عبدالرمحن بن حممد بنت حور  62

 النفس علم  438204651 القيشاوي مدحت  ايهاب  قمر  63

 اإلسالمية الدراسات  438201265 الغامن حممد عبدهللا بن فهد بنت نوف  64

 النفس علم  437926676 احلمودي سعد بن عبدالرمحن بنت هيا  65

 النفس علم  438202827 زهراين قريش امحد بن حممد بنت االء  66

 الفنية الرتبية  438200369 ابدغشر عمرسعيد بن علي بنت خدجيه  67
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 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438925315 السدحان ابراهيم بن عبدالعزيز بنت نوره  68

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201595 جدوع بن عبدهللا بن حممد بنت نوره  69

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438202457 الشيحان عبدهللا علي بن عبدالرمحن بنت رمي  70

 اخلاصة الرتبية  438201490 النقيه عبدهللا بن فهد بنت اثري  71

 اخلاصة الرتبية  438203684 العويرضي زيد بن عبدالعزيز بنت بشاير  72

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201738 القحطاين العلياين مفلح بن سعد بنت ومسيه  73

 اإلجنليزية اللغة  438202501 العثمان سليمان بن تركي بنت رمي  74
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 كلية التربية
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 النفس علم  439201873 العايدي الشايع شايع بن عبدالعزيز بنت رغد  1

 القرآنية لدراساتا  439202463 احلزميي حممد بن أمحد بنت نوره  2

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202539 رابح ال عبدهللا بن حممد بنت نوره  3

 القرآنية الدراسات  439202782 القرعاوي محد بن مجال بنت نسيبه  4

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438204580 رشيد بن عبدالرمحن بن ابراهيم بنت ابتهال  5

 اإلسالمية الدراسات  439202365 طلحه بن عبدالرمحن بن زيد بنت ساره  6

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202766 الفريح علي ابراهيم بن علي بنت رمي  7

 اإلسالمية الدراسات  439202291 البكريي ابراهيم بن فهد بنت ران  8

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202015 اخلالدي الضوحيي محاد بن نشمي بنت رمي  9

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202170 حفيظ ال سعود بن انيف بنت شهد  10

 النفس علم  439202635 السعيد عبدهللا بن عبدالكرمي بنت سجى  11

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202236 الضواين صاحل بن عبدهللا بنت حصه  12

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202355 احلقباين حممد بن عبدالعزيز بنت ملى  13

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202425 السبيعي العريين عبدالرمحن بن عبدهللا بنت دمية  14

 النفس علم  439203192 احلريب العلوي سلطان بن انيف بنت طيف  15

٢٦٦



  

 

 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 النفس علم  438204502 البديوي علي بن زعبدالعزي بنت يف  16

 النفس علم  439202609 احلمود عبدهللا بن عبدالرمحن بنت رهف  17

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202566 املزيرعي حممد بن ابراهيم بنت نوف  18

 النفس علم  439201837 مشعيب عوض بن حممد بنت ندى  19

 النفس علم  438201892 السهلي الغزواين عبدهللا اجفر  بن سعد بنت منال  20

 النفس علم  439201725 ابوخليل عبود بن راشد بنت سارة  21

 القرآنية الدراسات  439202489 العمران حممد بن عمران بنت شهد  22

 النفس علم  439202094 السبيعي الفياض مساعد بن ضيدان بنت رميا  23

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438201618 اهلاجري منيف ال رشدم بن انصر بنت وائم  24

 النفس علم  439202112 كليب بن راشد بن علي بنت هياء  25

 الفنية الرتبية  438202547 املالكي سعيد بن امحد بنت روال  26

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438204290 مقطف محدان  عبيد  آسيا  27

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439201813 العجالن علي بن امحد بنت يفط  28

 اإلجنليزية اللغة  438201808 الزومان عبدهللا بن زومان بنت ساره  29

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202548 العجمي الشامري معجب بن انصر بنت لولوه  30

٢٦٧



  

 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202671 يالسويلم حممد بن امحد بنت رند  31

 النفس علم  439201724 ابوخليل عبود بن راشد بنت نورة  32

 النفس علم  438200195 الوهييب صاحل بن حممد بنت رفيف  33

 النفس علم  439202175 العتييب العصيمي عائض بن سعود بنت العنود  34

 الفنية الرتبية  438202206 حزمي نب حممد بن عبدالرمحن بنت دالل  35

 اإلسالمية الدراسات  438202622 احلارثي عايض بن مبارك بنت ميمونه  36

 القرآنية الدراسات  439202136 اجمليدل هللا عبد بن براهيم بنت حصه  37

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202023 احلريب الوهيب حممد بن فرحيان بنت وداد  38

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202424 البقمي الدغفلي ضاوي بن مسلط بنت رهاف  39

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202435 احلريب املخلفي ماشع بن غازي بنت شهد  40

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202474 احلارثي صاحل بن سعيد بنت رهف  41

 النفس علم  438202522 البقمي الرمحاين حمسن بن جالل بنت رزان  42
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 كلية التربية
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االبتدائية املرحلة قبل ما ليمتع  439202053 اللوحيق مشيد بن عبدالعزيز بنت اجلوهره  1

 النفس علم  439202658 القحطاين رائف آل عبدهللا بن سعد بنت بثينه  2

 القرآنية الدراسات  439202622 الرويس احمليميدي فهاد بن سعد بنت عهد  3

 النفس علم  438203304 دهر بن مخيس  عمر  رزان  4

 القرآنية الدراسات  439202760 اجملاهد مقرن بن خالد بنت غاده  5

 النفس علم  438201558 صبياين امحد بن عبده بنت طيف  6

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202579 حكمي حيىي بن عبدامللك بنت وعد  7

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202759 املزيين سعد بن دهيش بنت دانه  8

 النفس علم  438200040 تييبالع سعد بن مساعد بنت رهف  9

 النفس علم  438200502 اخلنبشي سامل بن أمحد بنت عائشه  10

 القرآنية الدراسات  439202322 البديوي صاحل بن حممد بنت شهد  11

 القرآنية الدراسات  439202323 املالكي امحد بن سامي بنت شهد  12

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438204294 مقطف محدان  عبيد  هاجر  13

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202440 القحطاين مسعودي ال عرار بن فهيد حممد بنت رغد  14
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439925078 مغريه آل كليب بن علي بن حممد بنت أسيل  15

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  437201144 الذروي صاحل بن حسن بنت صيته  16

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200626 العصيمي احلمراين فايح بن عبدالرمحن بنت شذى  17

 النفس علم  438200818 املتعب سعدهللا بن علي بنت العنود  18

 النفس علم  438201755 الفيفي امحد بن حممد بنت ابتهال  19

 النفس علم  439201713 العمري هللاعبد بن صاحل بنت دانيه  20

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202447 احلريب احليسوين معلث وداين بن بنيدربن بنت وعد  21

 النفس علم  437925276 املقحم عبدالعزيز بن ابراهيم بنت سهام  22

 النفس علم  439201674 املقبل عبدهللا بن ابراهيم بنت مزنه  23

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439201956 الواصل فايز  انصر بن عبدهللا بنت ساره  24

 الفنية الرتبية  438200052 الشعالن عبدهللا بن ابراهيم بنت علياء  25

 النفس علم  438200314 الدعفس عبدهللا بن أمحد بنت افنان  26

 القرآنية الدراسات  439202211 الزهراين العدواين خضران بن مفرح بنت بشائر  27

 النفس علم  438201840  خليف بن عبدالرمحن بن خالد بنت منال  28

 النفس علم  438200161 اهلزاع انصر بن عبدالعزيز بنت حصه  29

 النفس علم  438926710 خلوفه مقبل العزيز عبد بن سريع بنت ساره  30
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202473 الشريف سعد بن حممد بنت حنني  31

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439202685 الداود سعد بن الرمحن عبد بنت امل  32

 اإلجنليزية اللغة  438202298 الشيباين القرفاين مشعل بن علي بنت رهف  33

 االبتدائية رحلةامل قبل ما تعليم  439202058 العنزي امليهويب جايز بن سامل بنت غدير  34

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439204053 الرميضي علي بن سعيد بنت رزان  35

 القرآنية الدراسات  438200563 الزهراين القرابيه سعيد بن حممد بنت روان  36

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  439201829 الدوسري ودان ال مسفر بن حممد بنت فاطمة  37

 النفس علم  438926240 السبهان حممد عبدهللا بن مشعل بنت ماجده  38

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438925011 دهام آل عبدالعزيز بن سعود بنت رغد  39

 النفس علم  439201811 املهيزع سعد بن حممد بنت نوره  40

 النفس علم  438200088 فرحان بن مرضي بن فهد بنت دالل  41

 القرآنية الدراسات  439201815 املنصور عبدالعزيز بن فهد بنت شذى  42

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200057 اليحىي ابراهيم بن عبدهللا بنت رمي  43

 اإلسالمية الدراسات  439202831 الصويلحي صاحل بن حممد بنت ملى  44

 النفس علم  438200720 جلهينا املرواين سلمي صاحل بن حممد بنت والء  45

 النفس علم  438201376 القعيضب حممد بن عبدهللا بنت حنني  46
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 النفس علم  439926008 املرشد عبدالعزيز بن عبدهللا بنت رهف  47

 النفس علم  438201867 العتييب العصيمي مقبول بن عادل بنت شذى  48

 اخلاصة الرتبية  438925317 دخيل بن انصر بن صاحل بنت بدور  49

 اإلسالمية الدراسات  438201844 احلمدان صاحل بن انصر بنت موضي  50

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438200913 احلقباين علي بن حممد بنت نورة  51

 اإلسالمية الدراسات  438202078 السوادي مصطفى بن حممد بنت مرضيه  52

 االبتدائية املرحلة قبل ما تعليم  438926301 القحطاين معيض آل حممد بن سعد بنت ملياء  53

 النفس علم  438200478 املطريي الرمحي خويلد بن ايسربن بنت شوق  54

 اإلجنليزية اللغة  438202001 العوام علي بن انصر بنت ساره  55

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٧٣



كلية الطب البشري
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وجراحة طب  436202416 السرجاين الدين صالح بن هاين بنت رمي  1

 وجراحة طب  436200263 قوقندي جان حممد بن عادل بنت بشرى  2

 وجراحة طب  436200086 اليوسف عبدهللا بن عبدالعزيز بنت ندى  3

 وجراحة طب  436200252 القحطاين سعيد بن سعد بنت روان  4

 وجراحة طب  436200273 العنقري ابراهيم بن سعد بنت فاطمه  5

 وجراحة طب  436201611 املانع عبدالعزيز بن فهد بنت ران  6

 وجراحة طب  436201808 الطاسان صاحل بن حممد بنت فاطمه  7

 وجراحة طب  436203722 الغامدي مستور بن علي بنت مسيه  8

 وجراحة طب  436202727 اابمني انصر بن عبداحملسن بنت جواهر  9

 وجراحة طب  436200311 الغامدي حممد بن سعيد بنت رنيم  10
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كلية الطب البشري
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية  للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وجراحة طب  436200944 البقمي راجح بن عبدهللا بنت دعهو   1

 وجراحة طب  436201612 الرباك عثمان بن عبدهللا بنت رميا  2

 وجراحة طب  436200715 الدوسري عيسى بن مسفر بنت دينا  3

 وجراحة طب  436201494 الصومايل عبده بن أمحد بنت ندى  4

 وجراحة طب  436200723 سجا عبدهللا بن خالد بنت دانيه  5

 وجراحة طب  436201647 املاجد عبدهللا بن علي بنت اشواق  6

 وجراحة طب  436202238 الغفيلي صاحل بن حممد بنت نوره  7

 وجراحة طب  436200669 الكاليب عبدهللا بن حممد بنت دانيه  8

 وجراحة طب  436201142 السكيت عبدهللا بن علي بنت غادة  9

 وجراحة طب  436200412 الغيهب عبدالعزيز بن غيهب بنت شذا  10

 وجراحة طب  436201593 الشبيب محود بن سلمان بنت نوره  11

 وجراحة طب  436201751 العجمي عبدالسالم  جنيب  انوار  12

 وجراحة طب  436202552 التميمي صاحل بن عبدامللك بنت ملى  13

 وجراحة طب  436202383 الضفيان سعد بن زيد بنت منريه  14

 وجراحة طب  436202916 ابوحيمد محد بن عبدهللا بنت العنود  15

 وجراحة طب  436200239 العماري حممد بن علي بنت نوف  16

٢٧٨



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وجراحة طب  436202551 الوكيل صاحل بن سامي بنت لينا  17

 وجراحة طب  436202792 السليماين عبدهللا بن عادل بنت اسيل  18

 وجراحة طب  436202702 عبدالفتاح حممد بن وليد بنت دعاء  19

 وجراحة طب  436203695 السهلي فهد بن هللا عبد بنت نوره  20

 وجراحة طب  436201591 السبكي محزه بن عصام بنت حنني  21

 وجراحة طب  436201796 الغامدي امحد بن عبدهللا بنت مها  22

 وجراحة طب  436200065 الرشيد عامر بن حممد بنت اثري  23

 وجراحة طب  436202439 اببعري ابراهيم بن صاحل بنت وائم  24

 وجراحة طب  436200996 الشييب فيصل بن حممد بنت امال  25

 وجراحة طب  436201264 الربيكان عبدهللا بن منذر بنت ليلى  26

 وجراحة طب  436200150 الفوزان محد بن عبدالعزيز بنت ملى  27

 وجراحة طب  436202905 ابراسني عمر بن عبدالرمحن بنت ران  28

 وجراحة طب  436201916 الناصر حممد بن عبدالرمحن بنت هبه  29

 وجراحة طب  436202246 العقيلي حممد بن سعود بنت نوف  30

 وجراحة طب  436204225 املزروع حممد بن ابراهيم بنت غاده  31

 وجراحة طب  436201836 دلقاهل حممد بن سعد بنت غاده  32

 وجراحة طب  436201041 املهنا عبدهللا بن علي بنت غاده  33

٢٧٩



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 وجراحة طب  436201615 الدعيجي عبدهللا بن حممد بنت ايرا  34

 وجراحة طب  436201575 بياري رشاد بن ابسم بنت هنال  35

 وجراحة طب  436202835 الشعالن ابراهيم بن سعود بنت هيفاء  36

 وجراحة طب  436201016 العنزان عبدالعزيز بن حممد بنت شهد  37

 وجراحة طب  436201437 الصليهم علي بن سعد بنت اللؤلؤ  38

 وجراحة طب  436201478 العتييب مبرييك بن سلطان بنت رميا  39

 وجراحة طب  436200129 العثيم حممد بن عثيم بنت لني  40

 وجراحة طب  436201587 العنزي حممد بن موسى بنت اجنود  41

 وجراحة طب  436200132 ابشيخ حممد بن عبدالرمحن بنت حنني  42

 وجراحة طب  436201640 القرين عائض بن علي بنت أمل  43

 وجراحة طب  436202557 الوادعي عبدهللا بن حممد بنت روان  44

 وجراحة طب  436202350 العيسى امحد بن سعود بنت مها  45

 وجراحة طب  436202728 الزيد عبدالواحد بن عبدهللا بنت جلني  46

 وجراحة طب  436202774 برانوي بكر بن حممود بنت راب  47

 وجراحة طب  436202788 سامل ال حيىي بن علي بنت رىب  48

 وجراحة طب  436202729 الصيخان حممد بن سليمان بنت العنود  49

 

٢٨٠



كلية طب األسنان
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كلية طب األسنان
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عام أسنان طب  437201855 العلي مدين بن حسن بنت حفصه  1

 عام أسنان طب  436200656 الدوسري حممد بن عبدهللا بنت عهد  2

 عام انأسن طب  437200683 عمر آل سعد بن علي بنت سدمي  3

 عام أسنان طب  437200001 املقبل خالد بن عبداحلميد بنت شيخه  4

 عام أسنان طب  437200267 العواجي عبدهللا بن حسني بنت رهف  5

 عام أسنان طب  437201594 النويصر ابراهيم بن عاطف بنت اهلنوف  6

 عام أسنان طب  437200442 العمران عمران بن حممد بنت ملى  7

 عام أسنان طب  437201504 احلقيل عبدالعزيز بن عبدهللا بنت ىند  8

 عام أسنان طب  437201588 احليدري سليمان بن فهد بنت العنود  9

 عام أسنان طب  437201858 احملسن حممد بن عمر بنت فاطمه  10

 عام أسنان طب  437201948 سعود آل مقرن بن فيصل بنت االمريةاجلوهرة  11

 عام أسنان طب  437201656 السنيدي عبدالرمحن بن سعد بنت جواهر  12

 عام أسنان طب  437201248 العتييب سعود بن مشروخ بنت ريناد  13

 عام أسنان طب  437201839 املطريي مرزوق بن عابد بنت عزيزه  14

 عام أسنان طب  437202037 العييدي حممد بن سعد بنت اسرار  15

 عام أسنان طب  437201759 اليحىي عبدالرمحن بن عبدهللا بنت ارين  16

٢٨٣



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عام أسنان طب  437204054 الغامدي حيي بن علي بنت ندى  17

 عام أسنان طب  437202276 السحيباين علي بن حممد بنت امل  18

 عام أسنان طب  437204148 االيوب عبدهللا بن امحد بنت روان  19

 عام أسنان طب  437201455 املزروع عبدهللا بن عبدالعزيز بنت نوره  20

 عام أسنان طب  437201661 الصاحل أمحد بن صاحل بنت ملى  21

 عام أسنان طب  437202018 الدوسري سامل بن سعيد بنت فرح  22

 عام أسنان طب  437202304 السويلم سليمان بن حممد بنت لطيفه  23

 عام أسنان بط  437201298 الفريح انصر بن سليمان بنت جود  24

 عام أسنان طب  437201876 الفرحان زيد بن عبدالرمحن بنت اثري  25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٨٤



كلية طب األسنان
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للعام الجامعي 1443 ـه

٢٨٥



  

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عام أسنان طب  437202712 احلريب منادي بن محد بنت نوره  1

 عام أسنان طب  437201042 اخللف عبداحملسن بن محود بنت هيام  2

 عام أسنان طب  437202656 الفوزان حممد بن سعد بنت فاطمه  3

 عام أسنان طب  437200577 الربيكان عبدهللا بن بندر بنت ايرا  4

 عام أسنان طب  437200999 الغامدي علي بن مجعان بنت رمي  5

 عام أسنان طب  437203776 مشحم آل حسني بن ىيحي بنت ملى  6

 عام أسنان طب  437200484 دريهم بن عبدالعزيز بن عبدهللا بنت سارة  7

 عام أسنان طب  437200560 احلصان صاحل بن عبدهللا بنت ريوف  8

 عام أسنان طب  437200624 العبديل مطر بن هايل بنت مها  9

 عام أسنان طب  437201621 ابوحيمد عزيزعبدال بن ابراهيم بنت ندى  10

 عام أسنان طب  437200022 احلسني عبدهللا بن عبداللطيف بنت أمساء  11

 عام أسنان طب  437200562 الدوخي عبدالرمحن بن دوخي بنت هياء  12

 عام أسنان طب  437201849 العمرى فارس بن رافع بنت ريناد  13

 عام أسنان طب  437200399 املذن يمانسل بن عبدالعزيز بنت هيفاء  14

 عام أسنان طب  437202373 العبدالكرمي حممد بن عماد بنت شيماء  15

٢٨٦



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عام أسنان طب  437200066 العمري عبدهللا بن سليمان بنت اسيل  16

 عام أسنان طب  437200750 القاسم عبدهللا بن عبدالعزيز بنت افياء  17

 عام أسنان طب  437201644 الفاضل بدهللاع بن عبدالرمحن بنت ران  18

 عام أسنان طب  437202010 الدوسري حممد بن محد بنت مها  19

 عام أسنان طب  437200612 احلميدي حسن بن عبدهللا بنت رمي  20

 عام أسنان طب  437201786 ابحص آل حممد بن ظافر بنت ملى  21

 عام أسنان بط  437202725 ابوزير عبدهللا  محزة  نور  22

 عام أسنان طب  437200702 الشرقي راشد بن شرقي بنت رميا  23

 عام أسنان طب  437202696 اجلربوع صاحل بن سليمان بنت رزان  24

 عام أسنان طب  437201961 الربدي عبدهللا بن فهد بنت نوره  25

 عام أسنان طب  437202339 القحطاين علي بن حممد بنت شهد  26

 عام أسنان طب  437200304 املتعب انصر بن توفيق بنت لوهلو   27

 عام أسنان طب  437202362 القبالن قبالن بن حممد بنت غيداء  28

 عام أسنان طب  437201480 الكعيط شبل بن علي بنت نور  29

 عام أسنان طب  437200851 عسكر بن عبدهللا بن سلطان بنت متاضر  30

 عام أسنان طب  437200820 املطريي ابرج بن بدر بنت ريهان  31

 عام أسنان طب  437201058 الدوسري مسفر بن حممد بنت غيداء  32

٢٨٧



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 عام أسنان طب  437202597 الرشيدي علي بن معيبد بنت شوق  33

 عام أسنان طب  437202640 احلريب دميثان بن هاجد بنت وجد  34

 عام أسنان طب  437204036 الغامدي امحد بن عطيه بنت رهف  35
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 كلية اللغات والترجمة

٢٨٩



كلية اللغات و الترجمة
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

٢٩٠



  

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438204652 القيشاوي مدحت  ايهاب  نوال  1

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200424 الصليهم عبدهللا بن خالد بنت رزان  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٩١



كلية اللغات و الترجمة
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

٢٩٢



  

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 ةوالرتمج اإلجنليزية اللغة  438201325 الداوود انصر بن عبدهللا بنت نورة  1

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437202489 الرتكي انصر بن عبدالرمحن بنت ملى  2

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200776 خريف بن سعد بن راشد بنت اسيل  3

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200906 ابلغنيم حممد بن ابراهيم بنت ليلى  4

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438202306 الشتوي عبدهللا بن حممد بنت بشرى  5

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202472 دغريرى ابراهيم بن حيى بنت رهف  6

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438204308 خان الرمحن بذل  هللا شهيد  ماراي  7

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437201252 الدويش عبدالعزيز بن امحد بنت شيهانة  8

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437201387 العتييب موسى بن نوح بنت فتون  9

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200499 العلي ممدوح بن بندر بنت سلمى  10

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200655 النعيم عبدهللا بن عبدالعزيز بنت اجلازي  11

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200306 واينالط صاحل بن عبدالعزيز بنت جنالء  12

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202371 املقبل عبدالرمحن بن حممد بنت اجلوهره  13

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437201467 السبيعي شبيب بن هزاع بنت جنود  14

 والرتمجة ليزيةاإلجن اللغة  438203667 العتييب العضياين فهيد بن فيصل بنت ود  15

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200303 الزكري عبدهللا بن امحد بنت ساره  16

٢٩٣



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438204292 الصومايل يوسف بن علي بنت أفراح  17

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201160 السحيلي عبدهللا بن حممد بنت مها  18

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201805 الفهيد حسن بن ابراهيم بنت منال  19

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438202109 تركاي حممد بن سعيد بنت رمحه  20

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200480 السياري سليمان بن ابراهيم بنت نوف  21

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437200751 القحطاين حيي بن رايض بنت نوف  22

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202118 غنام بن زيد بن سعد بنت لطيفه  23

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437200440 الشامخ فهد بن عبدهللا بنت ملى  24

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201177 عقيل بن الرمحن عبد بن فهد بنت ملياء  25

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202233 الشيخ مقرن بن عبدالعزيز بنت لطيفه  26

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202243 السبيعي اجلبور سعود بن انصر بنت علياء  27

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201939 اخلامسي مطلق بن مناحي بنت ىف  28

 والرتمجة نسيةالفر  اللغة  437202340 العتييب مسفر بن راضي بنت اجماد  29

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201290 الطريفي عبدالعزيز بن فهد بنت هيفاء  30

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201154 عبدالسالم بن عبدالعزيز بن عبدالسالم بنت غيداء  31

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202471 العبدالوهاب فارس بن انصر بنت دانه  32

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437201392 املالكي حسني بن سعيد بنت حنان  33

٢٩٤



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202849 العتييب درمييح بن سعد بنت هنادي  34

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437200174 الزهراين امحد بن مجعان بنت نورا  35

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201343 تومي ال حممد بن سعود بنت جنالء  36

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202698 سريع بن فهد بن عبدهللا بنت يف  37

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438204338 املوسى انصر بن عبدهللا بنت مرام  38

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201129 العتييب املغريي مرزوق بن فاضي بنت سناء  39

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437204434 عبدالقادر مسعود  فضل  فاطمه  40

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202717 السعيد فهد بن عبدهللا بنت هياء  41

 والرتمجة الفرنسية اللغة  437925758 الدويس عبدهللا بن خالد بنت فاطمة  42

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437202121 الصالل عبدهللا بن حممد بنت جنود  43

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200272 الريس ابراهيم بن حامد بنت رمي  44

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200613 الزهراين سعيد بن سعد بنت وداين  45

 ةوالرتمج اإلجنليزية اللغة  438201031 الزهراين احلسين سعيد بن مسفر بنت رمي  46

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202315 السلطان سلطان بن حممد بنت اجماد  47

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200421 شلهوب بن سعد بن عبدالعزيز بنت ساره  48

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200327 احليالن عبدهللا بن عمر بنت شادن  49

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200961 اهلويدي محد بن ابراهيم بنت غدير  50

٢٩٥



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200249 السليمان ابراهيم بن عبدالرمحن بنت نوف  51

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201993 الريس ابراهيم بن عبداللطيف بنت طرفه  52

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٩٦



كلية اللغات و الترجمة
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439201958 اخلضري عبدهللا بن امحد بنت جود  1

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201829 العتييب الدغيليب عايض بن حممد بنت مها  2

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202145 ابرشيد عمر بن امحد بنت شيخه  3

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202442 اخلضري صاحل بن عبدالرمحن بنت دميا  4

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202360 الدهيشى عبدالعزيز بن عبداجمليد بنت جىن  5

 والرتمجة اإلجنليزية غةالل  439201911 السناين حممد بن عبدهللا بنت غدير  6

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202176 الصغري عبدهللا بن حممد بنت رىب  7

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202419 الغميز صاحل بن سامل بنت حصه  8

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202486 خثالن آل سعد بن انصر بنت بشرى  9

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202784 الغامدي يعل بن امحد بنت فاطمه  10

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202206 اليحىي عبدالعزيز بن عبدهللا بنت راند  11

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202610 الزير عبدالرمحن بن عبداللطيف بنت أسرار  12

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202151 الدوسري مسفر بن عبدهللا بنت مرام  13

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202804 املقرن سعد بن عبدامللك بنت فاطمة  14

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439201842 الضواين انصر بن سعد بنت ملى  15

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202643 خبش صاحل بن حممود بنت ينت روان  16

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200468 اجلهين حممد بن عبدهللا تبن نورة  17

٢٩٨



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202810 السحيباين صاحل بن علي بنت وداد  18

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202545 الزغييب ابراهيم بن أمحد بنت ساره  19

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202124 املطريي الشاطري مذكر بن فهد بنت ابتسام  20

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438204036 الوذانين عواض بن سلطان بنت دميا  21

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438204616 أمحد حممد  خالد  صفاء  22

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202397 التميمي حسني ال زيد بن حسني بنت هاجر  23

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202075 السعيد محد ابراهيم بن عبدهللا بنت جمادا  24

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202923 العندس انصر بن حممد بنت جوري  25
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كلية اللغات و الترجمة
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202227 محيد بن حممد بن عبدالعزيز بنت ساره  1

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202045 الشهري حبشي ال علي حممد بن ماجد بنت رىب  2

 والرتمجة ةاإلجنليزي اللغة  439202768 خشمع ال مرتك بن ظافر بنت رمياز  3

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201810 البادي حممد بن عبدالعزيز بنت ايرا  4

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202346 الربدي عبدهللا بن فهد بنت بسمه  5

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200834 اجلبري عبدهللا بن محد بنت ريوف  6

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439201932 العسكر عبدهللا بن فهد بنت ساره  7

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202167 الدوسري سعد بن سعيد بنت هبه  8

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438203398 الشهري معيض بن عاطف بنت شوق  9

 لرتمجةوا اإلجنليزية اللغة  439202627 الشهراين علي بين خزام بن مفلح بنت منار  10

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202274 السامل فهد بن وليد بنت نورة  11

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202073 اخللف عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت رند  12

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438200031 العثيمني عبدالعزيز بن يوسف بنت نوره  13

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439200647 احلقباين جابر آل حلفا بن مسفر بنت ساره  14

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202777 العتييب الدعجاين حممد بن عبداهلادي بنت طيف  15

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202758 العلى عبدهللا بن امحد بنت جواهر  16

٣٠١



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202507 اخلرجيي عبدالعزيز بن خالد بنت اتال  17

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202675 العلياين مسافر آل سعد بن حممد بنت رىب  18

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202331 املطريي عائض بن ساير بنت سارة  19

 الرتمجةو  اإلجنليزية اللغة  439202260 القحطاين احليدان فهد بن منصور بنت نوره  20

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439201979 الصقيهي سليمان بن حممد بنت شادن  21

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202612 السهلي ماضي بن عبدهللا بن عبدالعزيز بنت رغد  22

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437201316 احلريب سعود بن فهد بنت شهد  23

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202437 السلمي اخلضريي عبدالصمد بن يمابراه بنت غادة  24

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202005 احلريب الوهيب ذعار بن خلف بنت جلني  25

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201182 احلميضي حممد بن فهد بنت ريكان  26

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202195 الوابل صاحل بن عمر بنت مسا  27

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202922 حسني السيد  مصطفى  سدمي  28

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202429 الربيعان انصر بن فهد بنت هيا  29

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439925400 الدويش ابراهيم بن سليمان بنت رنيم  30

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438925131 منيخر بن عجمي بن صورمن بنت دالل  31

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439201971 الدوسري شايع بن موسى بنت وجود  32

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202215 العساف منصور بن عبدالعزيز بنت نوف  33

٣٠٢



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202266 العقيل حممد بن عقيل بنت رغد  34

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202285 القحطاين فري ال سامل بن سعيد بنت رزان  35

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439201709 العيوين حممد بن محد بنت شادن  36

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202056 تومي ال سعد بن خالد بنت فتون  37

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439925342 العبيد سليمان بن محدا بنت شهد  38

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439201717 معمر آل سعود بن ابراهيم بنت غاليه  39

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  437201217 العتييب رفاعي بن حممد بنت البندري  40

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201109 الشهري العلي امحد بن محدان بنت شهد  41

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439202664 البطاح صاحل بن علي بنت حنني  42

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200362 الشمري اهلمزاين مظهور بن فايز بنت هديل  43

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438201396 السبيعي سحمان بن سلطان بنت مها  44

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200529 العمري الفندي أمحد بن غيثان بنت دانوج  45

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438204506 السعيد حممد بن عبدالعزيز بنت روى  46

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202026 الدغيشم فهد بن عبدالعزيز بنت ضي  47

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438202217 يالعقيف سعد بن سعود بنت العنود  48

 والرتمجة الفرنسية اللغة  438200930 الغمالس عبدهللا بن ابراهيم بنت فرح  49

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438201334 املبارك يوسف بن حممد بنت خولة  50

٣٠٣



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 ةوالرتمج اإلجنليزية اللغة  439202755 الدرييب صاحل بن انصر بنت فلوه  51

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  438200608 الغامدي مجعان ال امحد بن صاحل بنت شهد  52

 والرتمجة الفرنسية اللغة  439201701 السويلم أمحد بن محد بنت علياء  53
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كلية اللغات و الترجمة
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 والرتمجة اإلجنليزية اللغة  439202204 العتييب العصيمي شبيب بن سعود بنت نوره  1
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كلية علوم الحاسب و المعلومات
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كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه

٣٠٨



  

 

 

 

 

 

 التخصص م اجلامعيالرق االسم م

 الربجميات هندسة  438201478 املطوع انصر بن فهد بنت وائم  1

 الربجميات هندسة  438200710 العتييب الدغيليب حممد بن عبدهللا بنت شهد  2

 الربجميات هندسة  438201344 العدوان حممد بن فهد بنت رميا  3

 احلاسب ومعل  438202270 ثنيان ال ثنيان بن فهد بنت مليا  4

 الربجميات هندسة  438201272 الشباانت عبدهللا بن خالد بنت هديل  5

 املعلومات تقنية  438200442 سليمان آل عبدهللا بن سعود بنت ملا  6

 الربجميات هندسة  437200871 القباين مساعد بن حممد بنت رمي  7

 ربجمياتال هندسة  438202619 سيف بن علي بن عبدهللا بنت غيداء  8
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كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات تقنية  438925359 مسفر ال علي هللا عبد بن عبدالرمحن بنت هيفاء  1

 الربجميات هندسة  438201010 املقرن عبدهللا بن يزعبدالعز  بنت هيله  2

 احلاسب علوم  438201170 املغريه فهد بن عبدالرمحن بنت رميا  3

 املعلومات نظم  438200852 احملمود عبدهللا بن عبدالرمحن بنت بسمة  4

 املعلومات تقنية  438202496 أمحد بن سليمان بن أمحد بنت بثينه  5

 املعلومات تقنية  438201906 احلميضي ابراهيم بن لرمحنعبدا بنت رهف  6

 املعلومات تقنية  438926451 اجلندل ابراهيم بن حممد بنت غروب  7

 املعلومات تقنية  438201868 عقيف بن عبدالعزيز بن سلمان بنت ذكرى  8

 واملعلومات احلاسب علوم   437200289 شافعي صدقه بن عادل بنت راند  9

 املعلومات تقنية  437203097 زهري اب بكر ابو  خالد  فره  10

 املعلومات تقنية  438202398 الكلثم سعيد بن سعود بنت منريه  11

 الربجميات هندسة  438201145 الدوسري احلقباين عبدهللا بن حممد بنت ريناد  12

 احلاسب علوم  438200277 عثمان آل حممد بن عبدالعزيز بنت رمي  13

 الربجميات هندسة  438201242 السكران ابراهيم بن عمر بنت أثري  14

 املعلومات تقنية  438200992 النجيم حيىي بن ابراهيم بنت البتول  15

 املعلومات نظم  438202277 القريين اابالروس مطلق بن سامل بنت نوره  16

٣١١



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 تاملعلوما تقنية  438200455 املنصور منصور بن بندر بنت رزان  17

 الربجميات هندسة  438201108 دحباش آل هادي بن ملوح بنت طيف  18

 املعلومات نظم  438202531 املشوح سعد حممد بن مشوح بنت أنفال  19

 احلاسب علوم  438201201 املطرود عبدهللا بن امحد بنت نوره  20

 املعلومات نظم  438200757 العمري عبدالعزيز بن سليمان بنت شروق  21

 املعلومات تقنية  438201991 املطريي القميش خليفه بن معوض بنت ندى  22

 احلاسب علوم  438201238 احملارب حممد بن خالد بنت ساره  23

 الربجميات هندسة  438202856 فراين آل حممد بن محد بنت هيفاء  24

 املعلومات تقنية  438200845 احلذيفي فهد بن عادل بنت نورة  25

 احلاسب علوم  438201813 النهدي مقيزح عامر بن رايض بنت ديله  26

 املعلومات تقنية  438201452 الشباانت عبدهللا بن حممد بنت رغد  27

 املعلومات تقنية  438202523 العزه سعد بن فيصل بنت نوره  28

 املعلومات نظم  438201082 الشنيفي عبيد بن خالد بنت نوف  29

 املعلومات نظم  438201688 احلسني ابراهيم بن دالكرميعب بنت خلود  30

 واملعلومات احلاسب علوم   437200220 اهلديب هديب بن عبداحملسن بنت هتون  31

 احلاسب علوم  438200528 اخلليفه ابراهيم بن عيسى بنت اجلوهره  32

 املعلومات تقنية  438200636 الشيخ ال صاحل بن عبدهللا بنت جنالء  33

٣١٢



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب علوم  438201257 املدجل حممد بن عبدالسالم بنت ملياء  34

 املعلومات تقنية  439204369 قويد جروان بن مران بنت سراب  35

 املعلومات نظم  438201286 الزامل حممد بن عبدالعزيز بنت مشاعل  36

 الربجميات هندسة  438204125 سعيد بن املختار  الدين نور  إيناس  37

 الربجميات هندسة  438201023 الشمري املفضلي محدان بن اثمر بنت مها  38
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كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٣١٤



  

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب علوم  439200959 السبيت نسليما بن عبدهللا بنت رمي  1

 احلاسب علوم  439201076 الكثريي سعد بن عبدالعزيز بنت مها  2

 احلاسب علوم  439202867 العليان صاحل بن عبدهللا بنت غال  3

 املعلومات تقنية  439200964 العيسى عيسى بن ابراهيم بنت العنود  4

 املعلومات تقنية  439200787 هداب ال فهد بن عبداحلكيم بنت سارة  5

 املعلومات تقنية  439202914 الربيعة عبدالعزيز بن عبدهللا بنت هناء  6

 احلاسب علوم  439200838 العمر حممد بن عمر بنت طيف  7

 احلاسب علوم  441204043 الفوزان ابراهيم بن بن سعد بنت شهد  8

 الربجميات سةهند  439201174 اخلرجي سعد بن عبدهللا بنت ران  9

 الربجميات هندسة  439200866 السنيدي عبدالعزيز بن ابراهيم بنت ساره  10

 املعلومات تقنية  439202913 الربيعة عبدالعزيز بن عبدهللا بنت هيفاء  11

 الربجميات هندسة  439201004 العجالن حممد بن اجمليد عبد بنت املها  12

 املعلومات تقنية  439200820 السيف انصر بن سيف بنت غاده  13

 الربجميات هندسة  439200823 الشهراين سفر بن سامل بنت ساره  14

 املعلومات تقنية  439200856 السيف عبدهللا بن فهد بنت شهد  15

 املعلومات تقنية  439200791 الدريس راشد بن حممد بنت ساره  16

٣١٥



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات تقنية  439200981 الدرييب حممد بن عبدهللا بنت نوف  17

 املعلومات تقنية  439200783 احلقباين مشالن صاحل بن تركي بنت منريه  18

 املعلومات نظم  439201112 العبدالكرمي عبداحملسن بن ابراهيم بنت عريب  19

 الربجميات هندسة  439202861 الذهيبان حممد بن خالد بنت سارة  20

 املعلومات تقنية  439200704 ماميالز  عبدهللا بن انصر بنت ظباء  21

 املعلومات تقنية  439201162 العتييب العضياين مسعد بن طالع بنت شذى  22

 املعلومات تقنية  439201167 الفارس عبدالعزيز بن امحد بنت غاده  23

 الربجميات هندسة  439201054 الشعالن عثمان بن سليمان بنت فاتن  24

 املعلومات تقنية  439201022 الكنهل مدحم بن سامي بنت شيخه  25

 احلاسب علوم  439201113 اليحىي عبدالرمحن بن زايد بنت لينا  26

 املعلومات نظم  439201157 اللعبون عبدالعزيز بن حممد بنت ملى  27

 املعلومات تقنية  436202567 السياري عبدهللا بن حممد بنت ايرا  28

 املعلومات تقنية  439201296 العقالء ليع بن عبدالرمحن بنت جود  29

 احلاسب علوم  439201239 الزكري عبدهللا بن حممد بنت لينا  30

 املعلومات تقنية  439201542 القحطاين عائض بن انصر بنت اماين  31

 احلاسب علوم  439201062 القدميي مصطفي بن عبدالسالم بنت دمي  32

 الربجميات هندسة  439201114 السامل عبدالرمحن بن ماجد بنت نوره  33

٣١٦



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الربجميات هندسة  439201265 الزهراين الدحيه بن حسن صاحل بنت رغد  34

 الربجميات هندسة  439201282 الصليفيح عبدالعزيز بن عبدهللا بنت نوره  35

 املعلومات تقنية  439203603 اجلنويب ابراهيم بن فهد بنت نوره  36

 احلاسب علوم  439200802 النغيمش ابراهيم بن دالعزيزعب بنت ايمسني  37

 احلاسب علوم  439201300 الضلعان سليمان حممد بن سليمان بنت ريناد  38

 املعلومات نظم  439200844 الرباك علي بن انصر بنت مها  39

 املعلومات تقنية  439201146 الشريف عبدالعزيز بن عصام بنت راتل  40

 الربجميات هندسة  439200805 التمامي عبدهللا بن بداجمليدع بنت موضي  41

 احلاسب علوم  439202858 الشبيب سعد بن حممد بنت غادة  42

 املعلومات نظم  438202641 السياري عبدالعزيز بن حممد بنت رىب  43

 الربجميات هندسة  439201200 العقالء عبدهللا بن حممد بنت جود  44

 املعلومات تقنية  439200969 التميمي الضفيان زيد بن هللاعبد بنت غاده  45

 املعلومات تقنية  439201036 العمري حممود ال غرمان بن عبدالرمحن بنت ملى  46

 الربجميات هندسة  438201506 الدوسري العماري حممد بن سعد بنت اميان  47

 اتاملعلوم نظم  439200847 السويلم حممد بن ساري بنت مها  48

 املعلومات تقنية  439200659 الصايغ حسني بن حممد بنت هبه  49

 الربجميات هندسة  439200796 الفوزان عبدالرمحن بن فوزان بنت شادن  50

٣١٧



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات تقنية  439201059 زيد ال عبدهلل بن فهد بنت لطيفة  51

 املعلومات نظم  439202874 الصائغ امحد بن مساعد بنت امل  52

 الربجميات هندسة  439201140 السحيباين سلطان بن وائل بنت الني  53

 املعلومات نظم  439201108 الزهريى عبدالعزيز بن عبداجمليد بنت ريناد  54

 الربجميات هندسة  439201092 املعمر فيصل بن ماجد بنت اروى  55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣١٨



كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٣١٩



  

 

 

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات نظم  439200831 الشويعر حممد بن فهد بنت رغد  1

 املعلومات نظم  439200925 املسفر امحد بن عبدهللا بنت نوف  2

 املعلومات نظم  439201238 املزيين عيسى عبدالرمحن بن حممد بنت ايالف  3

 املعلومات تقنية  438200880 املزيد مزيد بن امحد بنت جود  4

 املعلومات تقنية  439200970 املطريي الشاطري خليف بن مجيل بنت رزان  5

 املعلومات نظم  439201053 الربيشي أمحد بن خالد بنت اجلازي  6

 املعلومات نظم  439200915 الزمامي عبدالرمحن بن فهد بنت رانو   7

 املعلومات تقنية  439201173 القحطاين السحيمي انصر بن انيف بنت نوف  8

 احلاسب علوم  439200882 العجالن عبدهللا بن صاحل بنت مرمي  9

 املعلومات نظم  438200901 املغامس محد بن خالد بنت رهام  10

 املعلومات نظم  439200894 القعيد محد بن سلطان نتب جودي  11

 املعلومات نظم  439200938 يوسف ال يوسف بن حممد بنت دمية  12

 الربجميات هندسة  438202763 اجلسار عبدهللا بن عبدالعزيز بنت خوله  13

 الربجميات هندسة  439200774 القحطاين احلمايل فهاد بن فراج بنت مسر  14

 املعلومات تقنية  439200837 القرين مزاحم ال عبدالغين بن حسن بنت لمشاع  15

٣٢٠



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب علوم  439200752 املطريي الرحيمي حضيض بن حممد بنت رىب  16

 املعلومات تقنية  439200104 الراجح راجح بن صاحل بنت دانه  17

 لوماتاملع تقنية  439200722 الزهراين اجلنديب خبيت بن صاحل بنت غاده  18

 املعلومات تقنية  439201099 املهناء العزيز عبد بن حممد بنت جمد  19

 احلاسب علوم  439200989 املخضوب عبدالعزيز بن صاحل بنت عبري  20

 احلاسب علوم  439200849 الزهراين شويل آل مسفر بن حسن بنت ايرا  21

 املعلومات تقنية  438202115 احلريب البيضاين حممد بن عبداحملسن بنت شادن  22

 املعلومات تقنية  439201266 النويصر حممد بن محود بنت لينا  23

 احلاسب علوم  439200691 املسعود حممد بن مسعود بنت سلطانه  24

 املعلومات نظم  439200687 حصنان انصر بن صاحل بنت رغد  25

 علوماتامل نظم  439200968 املاضي عبدهللا بن سليمان بنت رؤى  26

 الربجميات هندسة  439202859 اهلاجري حممد بن وليد بنت ران  27

 املعلومات نظم  438202891  الزيد عبدالعزيز بن عمر بنت دمية  28

 الربجميات هندسة  439201286 عصيل بن راشد بن ابراهيم بنت اجلوري  29

 علوماتامل تقنية  439200768 الدخيل حممد بن عبدالرمحن بنت ملى  30

 الربجميات هندسة  439200817 النمله عبدهللا بن صاحل بنت شيهانه  31

 املعلومات تقنية  438202246 املطوع عبدهللا بن انصر بنت مها  32

٣٢١



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات تقنية  439201017 النهاىب عبدهللا بن خالد بنت عبري  33

 احلاسب لومع  438201047 السليمان عثمان بن الرمحن عبد بنت نوف  34

 املعلومات نظم  439201268 العجالن حممد بن عبدالعزيز بنت هاله  35

 الربجميات هندسة  439201111 احلوشان الرمحن عبد بن سعد بنت نوره  36

 الربجميات هندسة  439200853 الشالش عبدهللا بن يوسف بنت رهف  37

 ملعلوماتا نظم  439200931 الباهلي حممد بن خالد بنت جند  38

 املعلومات نظم  439200797 امليمان ابراهيم بن صاحل بنت رميا  39

 املعلومات تقنية  439200249 السويلم سليمان بن داود بنت اجلوهره  40

 املعلومات تقنية  438202605 اجلنيدل منصور بن عبدهللا بنت جنود  41

 الربجميات هندسة  439200135 عسريي ذيبان أمحد بن عبدهللا بنت صفيه  42

 الربجميات هندسة  438200111 القحطاين العبيدي حممد بن عبدهللا بنت ساره  43

 املعلومات تقنية  438200412 اجلريد حممد بن ابراهيم بنت جنود  44

 الربجميات هندسة  439200676 الشريف حيىي ال امحد بن عبدهللا بنت سارة  45

 املعلومات نظم  438202340 العمار عمار بن حممد بنت مجايل  46

 الربجميات هندسة  439201625 السويلم عبدالرمحن بن ابراهيم بنت العنود  47

 املعلومات تقنية  438200798 الوهييب حممد بن عبدالعزيز بنت اروى  48

 الربجميات هندسة  438202750 العقيلي حممد بن ابراهيم بنت دانه  49

٣٢٢



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب علوم  439200778 الشهراين احلنيفي اثمر نب محد بنت افنان  50

 املعلومات نظم  438203374 الفريح حامد بن اايد بنت ريوف  51

 املعلومات تقنية  438202505 عثمان آل زيد بن علي بنت داليا  52

 املعلومات تقنية  439200869 الدخيل عبدهللا بن حممد بنت لينه  53

 املعلومات نظم  439201274 البقمي الطريفي هندي بن عبدهللا بنت أثري  54

 احلاسب علوم  439200755 العروان سعد بن عبدالرمحن بنت رغد  55

 املعلومات نظم  438200120 املاضي عبدهللا بن عمر بنت عبري  56

 احلاسب علوم  439201142 القاسم صاحل بن امحد بنت هيا  57

 الربجميات هندسة  438201398 السويلم سليمان بن عبدهللا بنت بشرى  58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٢٣



كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه

٣٢٤



  

 

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 حلاسبا علوم  439200798 السحيباين عبدالرمحن بن سامي بنت غاده  1

 الربجميات هندسة  439200716 محيد بن تركي بن حممد بنت دالل  2

 احلاسب علوم  439200703 العمار ابراهيم بن عبدهللا بنت رميا  3

 الربجميات هندسة  439200371 مسفر ال مسفر بن حممد بنت روان  4

 وماتاملعل تقنية  439201084 علي آل مطرب بن حممد بن عبدهللا بنت غاده  5

 الربجميات هندسة  439200901 الدويغري صاحل بن خلف بنت رميا  6

 الربجميات هندسة  439201279 الرويس رشيد بن سعد بنت نوره  7

 املعلومات تقنية  439201069 املغامس عبدالعزيز بن مغامس بنت ريناد  8

 وماتاملعل نظم  439200863 السحيباين عبدالرمحن بن سليمان بنت اتال  9

 الربجميات هندسة  439200766 العنزي حسيان بن حممد بنت هدى  10

 احلاسب علوم  439201078 السهلي ضوحيي ال صقر بن حممد بنت شادن  11

 الربجميات هندسة  439201006 الدريهم انصر بن عبدالعزيز بنت رند  12

 اتالربجمي هندسة  439201070 اجلوفان مسفر بن خالد بنت رزان  13

 الربجميات هندسة  439200715 زعري آل سعيد سعد بن عبدالرمحن بنت أفنان  14

 الربجميات هندسة  439201190 القريين صاحل بن ابراهيم بنت شذى  15

 الربجميات هندسة  439201172 السنيدي احملمد راشد بن صاحل بنت منريه  16

 املعلومات تقنية  439200707 احلديثي ابراهيم بن مساعد بنت دميه  17

٣٢٥



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الربجميات هندسة  439200815 الدغيم عبدهللا بن عبدالعزيز بنت موضي  18

 الربجميات هندسة  439200683 العنقري الراجح عمر بن عبدالرمحن بنت نوره  19

 الربجميات هندسة  439200892 املطريي الضبيطي طلع بن عايد بنت دميه  20

 املعلومات تقنية  439200946 العريفي حممد بن هذال بنت هتون  21

 الربجميات هندسة  439202857 الشلهوب عبدالرمحن بن فواز بنت نوف  22

 املعلومات تقنية  439201042 املهيدب سعد بن عبدالرمحن بنت شدن  23

 احلاسب علوم  439200705 السعيد عبدالرمحن بن عبدهللا بنت لينه  24

 املعلومات نظم  439200842 الغامن دسع بن انصر بنت نوره  25

 املعلومات نظم  439200875 البليهي حممد بن عبدالرمحن بنت منار  26

 املعلومات نظم  439200997 املشاري علي سلمان بن حممد بنت تذكار  27

 الربجميات هندسة  439201044 الفرائضي عبدهللا بن حممد بنت الغاليه  28

 املعلومات تقنية  439201281 خريف آل مدحم بن رشود بنت امل  29

 الربجميات هندسة  439200859 املرزوق صاحل بن محد بنت مشاعل  30

 الربجميات هندسة  439200893 احلقباين عبدالرمحن بن تركي بنت رميا  31

 املعلومات تقنية  439200977 الداعج حممد بن عبدهللا بنت هديل  32

 املعلومات تقنية  439200724 التوجيري ابراهيم بن زعبدالعزي بنت غيداء  33

 الربجميات هندسة  439200735 املطريي اهلجله عواض بن عبدالرمحن بنت ملى  34

٣٢٦



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 الربجميات هندسة  439200899 الشهراين سرح بين محدان بن سعيد بنت شهد  35

 الربجميات هندسة  439201031 درويش بن انيف بن سلطان بنت جود  36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٢٧



كلية علوم الحاسب و المعلومات
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات نظم  439201291 الوايلي رشيد بن عبدهللا بنت منال  1

 الربجميات هندسة  439200903 املطريي شاطريال عياد بن عبدهللا بنت جلني  2

 الربجميات هندسة  439201136 شهيوين بن عبدالعزيز بن امحد بنت مضاوي  3

 املعلومات نظم  439200814 العمري البحيثي غازي بن هذال بنت ساره  4

 الربجميات هندسة  439201170 الدرويش عبدالرمحن بن صاحل بنت ساره  5

 املعلومات نظم  439200782 عاصم بن ابراهيم بن دهللاعب بنت وعد  6

 املعلومات تقنية  439201299 الغامدي انصر بن فيصل بنت رنيم  7

 احلاسب علوم  439200825 الشايع احلميدي بن حممد بنت نورة  8

 املعلومات تقنية  439201103 احلصنان انصر بن زهري بنت رواء  9

 الربجميات هندسة  438200816 احلمراين هرنوي بن امحد بنت بسمه  10

 الربجميات هندسة  439200708 داود آل حممد بن عبدهللا بنت شهد  11

 احلاسب علوم  439201267 اهلمامي عبدهللا بن صاحل بنت أثري  12

 املعلومات تقنية  439201149 املقرن حممد بن هيثم بنت روان  13

 املعلومات تقنية  439200874 حياملسب سعد بن حممد بنت جنود  14

 املعلومات تقنية  439200884 احلالف عبدالرمحن بن سعد بن سامل بنت دالل  15

 احلاسب علوم  439201014 الدابسي ابراهيم بن عبدالرمحن بنت لبىن  16

 الربجميات هندسة  438204309 الرابعي الياس  انهض  فاطمة  17

٣٢٩



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات تقنية  439200672 هريالش علي بن مشعل بنت فرح  18

 املعلومات نظم  439201030 املنصور حممد بن منصور بنت اجلوهرة  19

 املعلومات تقنية  439201205 ااببطني عبدهللا بن محد بنت ملياء  20

 املعلومات تقنية  439201088 الشامخ حممد بن بدر بنت نوف  21

 املعلومات تقنية  439200682 عيفان بن حممد بن سامي بنت العنود  22

 املعلومات تقنية  439201159 الدهيشي ابراهيم بن فهد بنت رهف  23

 املعلومات نظم  439200769 السكيت علي بن عبدالرمحن بنت ليان  24

 الربجميات هندسة  439201298 العيسى عبدهللا بن خالد بنت منريه  25

 املعلومات تقنية  439201091 السليم صاحل بن يوسف بنت طيف  26

 املعلومات تقنية  439201143 الشبل ابراهيم بن محد بنت رهف  27

 احلاسب علوم  439201137 الناجم عبدالرمحن بن انجم بنت جنود  28

 الربجميات هندسة  439201077 السالمه صاحل بن امحد بنت نوره  29

 املعلومات تقنية  439200881 سيف بن عبدالعزيز بن حممد بنت مها  30

 الربجميات هندسة  439200987 االمسري عطيف آل عبدهللا بن امحد بنت شهد  31

 احلاسب علوم  439201156 السحيباين انصر بن صاحل بنت عائشه  32

 املعلومات نظم  439202917 املشهور أمحد  عبدالقادر  ران  33

 املعلومات تقنية  438200518 السويلم عبدالعزيز بن خالد بنت هتون  34

٣٣٠



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب علوم  439201002 العطيان عبدهللا بن حيي بنت فاطمه  35

 املعلومات نظم  439200974 العتمي حممد بن نبيل بنت رغد  36

 احلاسب علوم  439200914 املاجد حممد بن عبدالرمحن بنت ارين  37

 علوماتامل نظم  439201124 املقرن ابراهيم بن وائل بنت نوره  38

 املعلومات تقنية  439201202 العواد صاحل بن محد بنت حنني  39

 املعلومات نظم  438201387 العقيل عبدهللا بن العزيز عبد بنت رميا  40

 املعلومات تقنية  439201222 اخلضريي ابراهيم بن عبدالرمحن بنت غيداء  41

 املعلومات ةتقني  439200972 الشمري انصر بن يوسف بنت لطيفه  42

 املعلومات تقنية  439201085 الداغري انصر بن عبدالرمحن بنت سحر  43

 املعلومات نظم  439200896 املاضي حممد بن امحد بنت سارة  44

 الربجميات هندسة  439201240 اجلمعه عبدهللا بن ابراهيم بنت جلني  45

 املعلومات ظمن  439200730 العوده عبدالرمحن بن عوده بنت لولوه  46

 املعلومات نظم  439200725 القحطاين احلمايل ذيب بن عبدهللا بنت نوره  47

 املعلومات نظم  439201184 الدواس صاحل بن حممد بنت جنالء  48

 الربجميات هندسة  439200698 العامر عبدالعزيز بن فهد بنت رند  49

 الربجميات هندسة  439201236 السهلي اجلاسر فاحل بن انيف بنت رهف  50

 املعلومات تقنية  439201301 الكنهل محد بن ابراهيم بنت جلني  51

٣٣١



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 املعلومات نظم  439201195 الكرمي العبد الكرمي عبد بن عدانن بنت منار  52

 الربجميات هندسة  438925344 املكرمي حيي بن حممد بنت جيهان  53

 الربجميات هندسة  439201039 احلسني عمر بن فهد بنت حصه  54

 الربجميات هندسة  439201215 دليله بن حممد بن فيصل بنت العنود  55

 املعلومات تقنية  439201158 املبارك حممد بن مبارك بنت منار  56

 املعلومات نظم  439200854 الفيفي سليمان بن حسن بنت امل  57

 املعلومات تقنية  438202741 القحطاين مريتع آل فايز بن سامل بنت سارة  58

 املعلومات نظم  439200699 اهلوميل عبدالرمحن حممد بن العزيز عبد بنت اجماد  59

 املعلومات تقنية  439201203 الربيع سليمان بن عادل بنت صبا  60

 الربجميات هندسة  439200763 السبيعي مقعداملشعيب بن قشعان بنت هتاين  61

 املعلومات تقنية  438201503 الدوسري عبدهللا بن حممد بنت شهد  62

 املعلومات تقنية  438201726 الرويسان سعود بن حممد بنت شذى  63

 احلاسب علوم  439201050 الدلبحى عقاب بن عبدهللا بنت ندى  64

 املعلومات نظم  439200909 الرسيين انصر بن عبدهللا بنت ملا  65

 املعلومات تقنية  439200889 اخلميس فهد بن خالد بنت لني  66
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ض كلية التمري

٣٣٣



ض كلية التمري
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  436925194 الدوسري سعيد بن حممد بنت نوير  1

 متريض  438204499 سليمان عبده  سليمان  ساره  2

 متريض  439202941 الشهراين عبدهللا بن ابراهيم بنت فاطمه  3

 متريض  438204078 الظفريي عبيد بن سعدون بنت شعاع  4

 متريض  438204293 الصومايل يوسف بن علي بنت امل  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٣٥



ض كلية التمري
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض 438925805 بشرى فايز حسن العليان 1

 متريض 438204302 ساره عبيد محدان مقطف 2

 متريض 438201463 انديه بنت ابراهيم بن علي قشيش 3

 يضمتر  438202442 ريناد بنت خالد بن عجيب حممد بن طلحه 4

 متريض 438925361 فاطمه بنت سليمان بن سعد الدهاس 5
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ض كلية التمري
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  439202898 سيندامل انصر بن حممد بنت العنود  1

 متريض  439200596 زيد بن عبدالرمحن بن حممد بنت مناير  2

 متريض  439202762 العتييب العصيمي حامد بن تركي بنت رميا  3

 متريض  439200618 العتييب النفيعي علي بن حممد بنت وجدان  4

 متريض  439200541 الدوسري الفصام فارس بن سلطان بنت أمل  5

 متريض  439200611 الناجم عبدهللا بن حممد بنت موضي  6

 متريض  439200535 القحطاين املسردي حمبوب بن انصر بنت دمي  7

 متريض  439200582 العتييب الشيباين اندر بن متعب بنت لطيفه  8

 متريض  439202184 الشمراين حامد آل علي بن حممد بنت ران  9

 متريض  439200538 االمسري داهش ال صران بن عبدهللا بنت اثري  10

 متريض  439200609 السراح سلمان بن حممد بنت صاحله  11

 متريض  439200663 احلارثي اجلياشي جزاء بن جدعي بنت ريناد  12

 متريض  439200567 الصعب حممد بن عبدالعزيز بنت العنود  13
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  439200645 هزازي عيسي  حسن بن جابر بنت أمرية  14

 متريض  439200619 حسني آل عبدهللا بن انصر بنت ريوف  15

 متريض  439202591 السبيعي  احملمدي مناحي ابين بن حممد بنت موضي  16

 متريض  439200656 الفرج طالل بن رايض بنت غاده  17

 متريض  439200549 الشهري البكري معاضه بن عبدهللا بنت ندى  18

 متريض  439200530 الصاحل عبدالرمحن بن عبدالعزيز بنت منريه  19

 متريض  439200547 العنزي اجلعفري دخيل بن صاحل بنت مرادي  20

 متريض  439200551 عسريي زاهر ال امحد بن حسن بنت اروى  21

 متريض  438202191 السديري فهد بن انيف بنت اجلوهره  22

 متريض  439204278 عيسى ابو عيسى  عمر  دميه  23
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ض كلية التمري
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 متريض  439200617 الشيباين غازي بن خملد بنت وفاء  1

 متريض  438200995 البقمي القريف زابر ذعار بن عايض بنت عفاف  2

 متريض  439200555 الضوحيي امحد بن عبدهللا بنت حنني  3

 متريض  439200529  الرحيمي هللا دخيل بن عيد بنت دينا  4

 متريض  439204284 كريري عبدهللا بن عبدالرمحن بنت عائشه  5

 متريض  439200891 الدوسري الشرادين سامل بن حممد بنت مي  6

 متريض  439202478 الصومايل عثمان بن عيسى بنت هنادي  7

 متريض  439204276 الزهراين الفهمي عوضه بن هاشم بنت منال  8

 متريض  439200531 الغامدي سعد بن حممد بنت روان  9

 متريض  439200661 العتييب العضياين مطلق سفر بن عبيد بنت مرادي  10

 متريض  439200635 املبلع عبدالرمحن بن أمحد بنت قوت  11

 متريض  439200664 الدوسري الزيد محد بن متعب بنت رمياز  12

 متريض  439204280 الدوسري صاحل آل حممد بن خالد بنت ساره  13

 متريض  438926081 اخلميس علي بن عبداجلبار بنت فاطمه  14
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  439200521 املديهيم عبدالعزيز بن خالد بنت هيا  15

 متريض  439200539 املطريي حميا بن حممد بنت اثري  16

 متريض  439200566 مسملي حممد بن حيىي بنت شروق  17

 متريض  439204277 احلراجني فهيد سعد بن عبدهللا بنت مرام  18

 متريض  439200634 القرين العماري مطر بن سرحان بنت ملا  19

 متريض  439200585 املطريي القميشي عبدالرمحن بن محد بنت ندى  20

 متريض  439200638 الرصيص الصفار صاحل سعيد بن امحد بنت ريل  21

 متريض  439204279 الغامدي منيس ال صاحل بن وليد بنت مشاعل  22

 متريض  439200629 املواش مبارك بن علي بنت هديل  23

 متريض  439202818 الفيفي سلمان بن امحد بنت رهف  24

 متريض  439203275 املالكي بيدهللاع بن فيصل بنت رميا  25

 متريض  439200561 غفريي علي بن امحد بنت نوف  26

 متريض  439200540 محدي ابراهيم بن حممد بنت وعد  27

 متريض  439200639 احمليميد محد بن حممد بنت رزان  28

 متريض  439200523 دريهم عبدالعزيزبن بن سعد بنت ساره  29
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  439200599 االمسري حيي بن امحد بنت ابتهال  30

 متريض  439200662 زعري ال سعيد بن عبدهللا بنت حنني  31

 متريض  439200643 العتييب الذاييب فوزان بن فائز بنت مشاعل  32

 متريض  439200545 الشيباين غزاي رحيم بن عبدهللا بنت روان  33

 متريض  439200569 املطريي الشطيطي حسني بن عبدالرمحن بنت بشاير  34

 متريض  439200595 مثال حممد بن سعود بنت العنود  35

 متريض  439200552 ابوالسمح عبدالظاهر بن عاصم بنت نسرين  36

 متريض  439200606 احلمداين حممد بن سعد بنت شهد  37

 متريض  439200571 اليوسف يوسف بن حممد بنت عهود  38

 متريض  439200646 املطريي الشطيطي محد بن سعد بنت امريه  39

 متريض  438925417 الصقر عبدالعزيز بن توفيق بنت لطيفة  40

 متريض  439200526 املطريي اهلجله قبل بن هللا عوض بنت شروق  41

 متريض  439200563 العنزي الطلوحي علي بن مفظي بنت اماين  42

 متريض  439200644 رىباحل املخلفي ديقان بن سعود بنت عهد  43

 متريض  439200557 العتييب العصيمي سعد  بن عايض بنت اميان  44

٣٤٤



  

 

 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 متريض  439200929 التميمي عبدهللا آل سعد بن راشد بنت رزان  45

 متريض  439201245 العنزي السبيعي معيوف بن سليم بنت محده  46

 متريض  439200548 جنمي على بن خالد بنت جنود  47

 متريض  439200621 حباب سعيد بن نزار بنت لينا  48

 متريض  439204285 الفرج زيد بن فرج بنت ران  49

 متريض  439200598 عايت صوعان امحد بن راجح بنت احالم  50
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كلية الحقوق و العلوم السياسية
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1443 ـه
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 احلقوق  438202023 الفارس حممد بن عبدالرمحن بنت رند  1

 احلقوق  438200792 الغامن عبدالعزيز بن سليمان بنت منريه  2

 احلقوق  438201411 السويد محود بن فهد بنت شادن  3

 احلقوق  438201655 دحيم آل مسفر بن حممد بنت سدمي  4

 احلقوق  438202068 اليوسف عبدهللا بن يوسف بنت رمي  5

 احلقوق  438202416 القحطاين سلطان ال عوض بن حسني بنت نوره  6

 احلقوق  438202614 ابومعطي ابراهيم بن خالد بنت رغد  7

 احلقوق  438200047 اجلمعان محد بن خالد بنت اهلنوف  8

 احلقوق  438201415 السحيباين عمر بن عبدالرمحن بنت سهاد  9

 احلقوق  438202216 الرميح حممد بن علي بنت غيداء  10

 احلقوق  437201655 املطريي عميش بن غازي بنت ملى  11

 احلقوق  438200231 سلمه بن سعد بن وليد بنت نوره  12

 احلقوق  438201390 العمري حممد بن عبدالعزيز بنت مشاعل  13

 احلقوق  438201656 احلوشان دمح بن فهد بنت رمي  14

 احلقوق  438202236 مغامر آل حممد بن عبدهللا بنت طيف  15
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 احلقوق  438200172 احلوشان عبدهللا بن عبدالعزيز بنت ريناد  16

 احلقوق  438200919 الوهيىب محد بن وهيب بنت عبري  17

 احلقوق  438200960 العباد حممد بن صاحل بنت رغد  18

 احلقوق  438201672 العجالن هللا عبد عبدالرمحن بن حممد بنت ولبت  19

 احلقوق  438201728 احلميضي محد بن صاحل بنت غادة  20

 احلقوق  438201839 الناصر محد بن صاحل بنت مشاعل  21

 احلقوق  438202731 العريين صاحل بن امحد بنت جلني  22

 احلقوق  437201374 اجلمعه حممد بن فهد بنت الدانه  23

 احلقوق  438200140 قمصاين وليد بن بندر بنت يف  24

 احلقوق  438201027 املعمري صاحل بن حممد بنت حصه  25

 احلقوق  438202562 مغريه آل زيد بن علي بنت شذى  26

 احلقوق  437200002 الشيخ أمحد بن عدانن بنت فائدة  27

 احلقوق  438200174 يالغامد هللا غرم بن سعد بنت بشرى  28

 احلقوق  438200682 البديع سعود بن فهد بنت عزيزه  29

 احلقوق  438200711 الراجحي عبدالعزيز بن وهب بنت افنان  30
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلقوق  438200920 العتيقي صاحل بن عماد بنت نورة  31

 احلقوق  438201424 ابز بن عبدهللا بن وليد بنت ملى  32

 احلقوق  438201434 سليمان آل زيد بن عبدهللا بنت أمساء  33

 احلقوق  438202424 دحيم آل انصر بن عبدهللا بنت ملياء  34

 احلقوق  438202826 هاليب بن سامل بن سليمان بنت اميان  35

 احلقوق  438200247 احلريص سليم صاحل بن عبدهللا بنت ليان  36

 احلقوق  438200804 العتييب مطلق بن مشوح بنت أمل  37

 احلقوق  438200850 العتييب الدلبحي عواض بن مساعد بنت نوف  38

 احلقوق  438202566 املطريي العوين نور بن عواض بنت رحاب  39

 احلقوق  438202623 القحطاىن مرحيه فاهد بن فالح بنت ساره  40

 احلقوق  438202646 العتييب العضياين حممد بن عبدالرمحن بنت ليلى  41

 احلقوق  438200205 العتييب الدغيليب عبدهللا بن سعد بنت اجماد  42

 احلقوق  438200797 اخلويطر حممد بن زايد بنت بشائر  43

 احلقوق  438202008 هبكلي حسن بن ابراهيم بنت املها  44

 احلقوق  438203297  الطيار سعود بن سعد بنت ليان  45
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 احلقوق  438200488 اخلضري اهيمابر  بن عبدالعزيز بنت اجماد  46

 احلقوق  438201644 الضحيان صاحل بن حممد بنت سارا  47

 احلقوق  438202542 العنزي غضوري معاشي بن طالل بنت روان  48

 احلقوق  438200036 العتييب العربي سعدون مسعود بن انجي بنت يف  49

 احلقوق  438201380 الدخيل عبدالرمحن بن أمحد بنت رميا  50

 احلقوق  438201818 الفائز سليمان بن صاحل بنت راند  51

 احلقوق  438202159 احلريب العياضى جزاء بن ماجد بنت رغد  52

 احلقوق  438202485 الشثري حممد بن عبدهللا بنت رميا  53

 احلقوق  438202544 القحطاىن محوض ال حممد بن سعيد بنت ندى  54

 احلقوق  438201797 العقيلي ابراهيم بن شفيق بنت ليان  55

 احلقوق  438202357 العطيه عطيه بن عبدالكرمي بنت شهد  56

 احلقوق  438202581 النفيسه مطلب بن عبدهللا بنت لني  57

 احلقوق  438200402 اليوسف راشد بن اديب بنت اجلوهره  58

 احلقوق  438201055 بقيه آل حممد بن سعد بنت جنود  59

 احلقوق  438202154 الدايل عبدهللا بن فهد بنت نوره  60
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 احلقوق  438202573 الشهراين علي بن مبارك بنت اهلنوف  61

 احلقوق  438925364 الرشود سعود ابراهيم بن حممد بنت روان  62

 احلقوق  438201433 احلمدان سليمان بن صاحل بنت مها  63

 احلقوق  438201510 احملفوظ نعبدالرمح بن ابراهيم بنت ساره  64

 احلقوق  438202594 القحطاين عبدالرمحن عايض بن صاحل بنت شادن  65

 احلقوق  438200042 الدوسري العامر سعد بن حممد بنت فايزه  66

 احلقوق  438200484 شويش بن حسني شويش بن عبدهللا بنت نوره  67

 احلقوق  438201008 النفيعي الزايدي عايد بن سعد بنت رزان  68

 احلقوق  438201471 القرىن عاطف آل حممد بن معيض بنت ريناد  69

 احلقوق  438201772 الفردان امحد بن وليد بنت غدير  70

 احلقوق  437926652 الضوحيي زيد بن حممد بنت مشاعل  71

 احلقوق  438200082 الضبيبان عبدهللا بن سعد بنت رمي  72

 احلقوق  438200124 الشمري اجلميل فهد بن يترك بنت ريوف  73

 احلقوق  438200579 العتييب املغريي جزاء بن مجال بنت مشاعل  74

 احلقوق  438201130 الغنام ابراهيم بن عبدالعزيز بنت نوف  75
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 احلقوق  438201900 القحطاين شبوه آل عائض محد بن حممد بنت موضي  76

 احلقوق  438202147 احلضيف حممد بن علي بن احملسن عبد بنت أمساء  77

 احلقوق  438202510 اخلراشي عبدهللا بن صاحل بنت هيله  78

 احلقوق  438202811 العمار عبدهللا بن فهد بنت اهلنوف  79

 احلقوق  438200448 متعب ال فهد بن العزيز عبد بنت جود  80

 قوقاحل  438200847 احلمدان انصر بن منصور بنت رميا  81

 احلقوق  438200878 الربيثن محد بن عبدالعزيز بنت رميا  82

 احلقوق  438202006 البشر عبدهللا بن مسفر بنت هياء  83

 احلقوق  438200544 املطريي احلريص غازي بن حممد بنت اجلوهره  84

 احلقوق  438202395 العيشان حممد بن سعود بنت سدمي  85

 احلقوق  438200259 الزهراىن دامح بن على بنت سعاد  86

 احلقوق  438201373 العتييب املغريي صنهات بن سطام بنت ندى  87

 احلقوق  438200202 القحطاين سعيد ال عوض بن سعد بنت اثري  88

 احلقوق  438200931 اكرب حممد بن ابراهيم بنت رغد  89

 وقاحلق  438201758 عجيان بن عبدهللا بن حممد بنت لولو  90
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 احلقوق  438201966 الشهري زخران ال علي بن ظافر بنت شهد  91

 احلقوق  438200121 معيقل ال فهد بن ابراهيم بنت لني  92

 احلقوق  438202242 العلي حممد بن منصور بنت رغد  93

 احلقوق  438202678 الطيار سليمان بن مساعد بنت غيداء  94

 احلقوق  438925473 تالشباان سعود بن سعد بنت خوله  95

 احلقوق  437926718 شطي نزال  حممد  شهد  96

 احلقوق  438200276 العتييب الرويس فهاد بن عبدهللا بنت ايرا  97

 احلقوق  438200521 املطري ابراهيم بن حممد بنت شهد  98

 احلقوق  438202319 السلمي صاحل بن عبدالرمحن بنت رميا  99

 احلقوق  438201845 السالمه عبدهللا بن دامح بنت غادة  100

 احلقوق  438201874 ابوحربش حممد بن سعود بنت رنيم  101

 احلقوق  438200692 الفاحل عثمان بن عبدهللا بنت سحر  102

 احلقوق  438201167 البدر عبدالكرمي بن حممد بنت يف  103

 احلقوق  437201847 العنزي مسري بن عبود بنت وفاء  104

 احلقوق  438202302 القحطاين سلطان آل سامل بن سعيد بنت اهلنوف  105
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 احلقوق  438202764 احلماد حممد بن علي بنت العنود  106

 احلقوق  437925137 احلزميي عبدالعزيز بن عبدالرمحن بنت سنداين  107

 احلقوق  437200872 ابمقابل حممد بن وليد بنت انفال  108

 احلقوق  438202557 الشوميان صاحل بن سليمان بنت ايرا  109
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 احلقوق  438201879 احلريب املرشودي صاحل بن عبدالعزيز بنت رمي  1

 احلقوق  438200426 السويدي عبدهللا بن امحد بنت نور  2

 احلقوق  438200577 الزارع حممد بن صاحل بنت وجد  3

 احلقوق  438202533 املطريي الصعييب مرزوق خلف بن مناحي بنت رمي  4

 احلقوق  437201457 العطاس عمر بن ابوبكر بنت مها  5

 احلقوق  437925104 احلراجني رجف بن سامل بنت حصه  6

 احلقوق  438201442 اخلالد خالد بن عبدالعزيز بنت ساره  7

 احلقوق  437200258 الشهري عبدالرمحن بن عبدهللا بنت رمي  8

 احلقوق  438201377 ابوحيمد حممد بن محد بنت عبري  9

 احلقوق  437203839 حنبشي جابر هادي بن حممد بنت اميان  10

 احلقوق  438200882 البقمي الدغافله زامل بن مشرع بنت شيخه  11
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 احلقوق  438202260 معمر بن حممد بن سعد بنت ساره  71

 احلقوق  438201846 خليف بن انصر بن منصور بنت شهد  72

 احلقوق  438204545 اهلويدي العزيز عبد بن سعود بنت غادة  73

 احلقوق  438925715 حريصي على بن حمسن بنت شهد  74

 احلقوق  438200855 القاسم ابراهيم بن سعد بنت جلني  75

 احلقوق  438201152 اخلرصان حممد بن فهد بنت عبري  76

 احلقوق  437201132 السبيعي خالد بن علي بنت جند  77

 احلقوق  438200030 حبيش آل عبدهللا بن ابراهيم بنت اصايل  78

 احلقوق  438202251 الفهيد سعد بن حممد بنت هيا  79
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 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 احلقوق  438202538 العضييب انصر بن يوسف بنت لطيفه  80

 احلقوق  438200491 امللحم عبدالعزيز بن انصر بنت منريه  81

 احلقوق  438201071 املهوس هللا عبد انصر بن حممد بنت دمي  82

 احلقوق  438201449 البقمي جزله هللا دخيل بن جرب بنت طيف  83

 احلقوق  438202113 الثابت امحد بن اثبت بنت رؤى  84

 احلقوق  438202453 الصعيدي ابراهيم سامل بن عبدالعزيز بنت وجدان  85

 احلقوق  438202765 العصيمي مزيد بن فراج بنت اجلوهرة  86

 احلقوق  438200233 السعدوين منيف بن ماجد بنت ريناد  87

 احلقوق  438201112 الرباهيم خليفه بن عباس بنت منار  88

 احلقوق  438202030 السحمه العريدي سحمي بن حممد بنت يف  89

 احلقوق  438202822 الشلوي صعيقر بن سعود بنت رهف  90

 احلقوق  438925860 اجلميل عبدالرزاق بن أمحد بنت شهد  91

 احلقوق  437926655 احلومياين عبدهللا بن فهد بنت اهلنوف  92

 احلقوق  438201422 الرويس صاحل بن خالد بنت غاده  93

 احلقوق  438202091 احلليبه عبدهللا بن هنار بنت هيا  94

 احلقوق  438202489 مسيند بن صاحل حممد بن وليد بنت يف  95
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 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 احلقوق  438200242 الشمري الالحقي حسني بن صنيتان بنت رموز  96

 احلقوق  438201465 القحطاين العلياين عايض بن حممد بنت لينا  97

 احلقوق  438202688 فاران آل فهاد مبارك بن فهاد بنت شادن  98

 احلقوق  437201075 حدادى عبدهللا بن حيي بنت شروق  99

 احلقوق  438200053 املهري هللا عبد بن أمحد بنت سلمه  100

 احلقوق  438200956 اخلليفه منيع بن خليفه بنت رهف  101

 احلقوق  438201149 الناجم عبدالعزيز انصر بن عبدالعزيز بنت أروى  102

 احلقوق  438201832 العجاجي ابراهيم بن عبدالرمحن بنت اجلوهرة  103

 احلقوق  438202294 القحطاين هداف آل مستور بن حممد نتب اروى  104

 احلقوق  438201640 القحطاين خازم آل حممد بن سعيد بنت شهد  105

 احلقوق  438201759 السدحان انصر بن عبدهللا بنت جواهر  106

 احلقوق  438200267 القوس نياف بن سهل بنت مشس  107

 احلقوق  438200559 لنفيسةا سعود بن ابراهيم بنت العنود  108

 احلقوق  438202744 صاحل ال حممد بن فهد بنت حصة  109

 احلقوق  438203961 احلريب العمري زيد بن سامي بنت رمي  110

 احلقوق  438925314 الرباهيم عبدهللا بن صاحل بنت العنود  111
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 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 احلقوق  438200885 العريين عبدالرمحن بن أمحد بنت اجلوهرة  112

 احلقوق  438201997 الغدير ابراهيم بن عبدهللا بنت ساره  113

 احلقوق  438201075 العنزي السبيعي فزاع بن انيف بنت مشاعل  114

 احلقوق  438202330 الشيخ ال عبدالرمحن بن حممد بنت رمي  115

 احلقوق  438202517 املطريي الشاطري عبداهلادي بن خالد بنت رمي  116

 احلقوق  438200465 العقيل عبدالرمحن بن محد بنت هغاد  117

 احلقوق  438201357 جعفر شيخ آل حسن بن علي بنت جمد  118

 احلقوق  438202355 العامري علي بن عبدهللا بنت ملى  119

 احلقوق  438202747 السهلي الفطيماين مطلق حممد بن عبدهللا بنت شروق  120

 احلقوق  438925346 الوسيمر مطلق بن مانع بنت فلوه  121

 احلقوق  438925845 اخليربي الشعيل عيد بن طه بنت صاحله  122

 احلقوق  438204011 اخلرجي انصر بن سعد بنت ملك  123

 احلقوق  438925308 النفيعي غازي عبدهللا بن منصور بنت ريوف  124

 احلقوق  438925420 الرشيدان محد بن سلمان بنت نوره  125

 احلقوق  438200553 الدوسري الودعاين فاحل بن بدر بنت هياء  126

 احلقوق  438200609 احلارثي امحد بن علي بنت عهود  127
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 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 احلقوق  438201240 العمري حممد بن مرعي بنت رزان  128

 احلقوق  438201546 املاجد عبدهللا بن انصر بنت روى  129

 احلقوق  438200547 محود ال محود بن عبدهللا بنت ريناد  130

 احلقوق  438200677 التوجيري عبدالعزيز بن أمحد بنت نوف  131

 احلقوق  438200873 العتييب طلق بن خالد بنت غال  132

 احلقوق  438202414 الغامدي العمري علي بن عوض بنت هند  133

 احلقوق  438202625  تومي بن فهد بن حممد بنت رميا  134

 احلقوق  438202652 العنزي املطريف زعل بن فارس بنت نفتو   135

 احلقوق  438202830 العبدهللا بشري بن مصعب بنت رند  136

 احلقوق  438202279 الشريف حسني ال عبدالعزيز بن حسني بنت فدى  137

 احلقوق  438201202 الدرييب حممد بن صاحل بنت نوف  138

 احلقوق  438201803 الشهري ازمخ ال خازم بن ظافر بنت منال  139

 احلقوق  438202348 احملسن عبدالعزيز بن سليمان بنت رميا  140

 احلقوق  438200228 التميمي الرقيب زيد بن حممد بنت رحاب  141

 احلقوق  438202515 احلمدان عبدهللا بن تركي بنت لينا  142

 قوقاحل  438200639 الطيار عبدهللا بن خالد بنت شذى  143
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 التخصص اجلامعي الرقم االسم م

 احلقوق  438201360 السبيعي القريشي حزام بن حممد بنت اهلنوف  144

 احلقوق  438202272 الزكري فهد بن عبدالكرمي بنت نوره  145

 احلقوق  438204448 الثمايل محيدان بن عبدالعزيز بنت رغد  146

 احلقوق  438200840 حسني آل علي بن حممد بنت رىب  147

 احلقوق  438201647 احلسني حسني بن دحمم بنت لولو  148

 احلقوق  438201437 القحطاين املسردي معدي بن عائض بنت نوره  149

 احلقوق  438201544 اجلربين عبدهللا بن عبدالعزيز بنت الرمي  150

 احلقوق  438925162 الناصر صاحل بن فهد بنت نوره  151

 احلقوق  438201025 املقرن حممد بن عبدالعزيزبن بنت ملى  152
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كلية الحقوق و العلوم السياسية
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلقوق  438204006 الربيت عبدالعزيز علي بن حممد بنت نوره  1
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 كلية علوم الرياضة و النشاط البدني
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202238 املعاوي احلضينان عائض بن مفلح بنت اثري 1

 البدين والنشاط الرايضة علوم 438202293 القحطاين العاطفي هادي بن عايض بنت رميا 2

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202300 املسعود فهد بن ابراهيم بنت ساره 3

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202235 الشعالن ابراهيم بن مشعل بنت رزان 4

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202009 القحطاين الكريعاين حسن بن مشعل بنت كادي 5

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201672 الذيباين عمر بن سامل بنت رمي 6

 البدين والنشاط الرايضة علوم 438200206 العريفى حممد بن سعد بنت نوره 7

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202143 القحطاين جرعن آل بن علي سعيد بنت انديه 8

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201926 الرويس احمليميدي فلحان بن بدر بنت نورة 9

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202550 القحطاين املهداين حممد بن فيصل بنت وداد 10

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201742 املطريي العضيله ماشع بن سهيل بنت ابتسام 11

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201938 السامل عبدهللا بن أمحد بنت مضاوي 12

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202079 الزيد صاحل بن راشد بنت ندى 13

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202187 السويلم حممد بن عبدهللا بنت رىل 14

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202244 الصغري عبدهللا بن عبدالرمحن بنت امل 15
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201705 حييا ال عبدالرمحن بن صاحل بنت بشاير 16

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202783 املسعود أمحد انصر بن أمحد بنت املها 17

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202816 اجلنويب حممد عبدالعزيز بن ابراهيم بنت فاطمه 18

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201954 احلمدان علي بن حممد بنت ملياء 19

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439201879 اهلمالن حممد بن ابراهيم بنت شهد 20

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202809 القعيد سعد بن عبدالعزيز بنت اجلوهرة 21

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202653 النوفل عبدالعزيز بن حممد بنت جيهان 22

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202827 القحطاين قويفلال عبداحملسن بن عايض بنت مزون 23

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202230 الناصر عبداللة بن صاحل بنت جلني 24

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202748 احلقباين رشيد بن ابن هللا عبد بنت ساره 25

 البدين والنشاط الرايضة علوم 439202481 العقيلي عبدهللا بن علي بنت شادن 26
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 كلية علوم الرياضة و النشاط البدني
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202271 الزويد عبدالعزيز بن سليمان بنت شهد  1

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202311 العويضه عبدهللا بن عبدالعزيزبن بنت مشوخ  2

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202499 القحطاين عيد بن حممد بنت قمراء  3

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202477 اخلنفري ذعار سلطان بن ابدي بنت شهد  4

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438203682 الدويش عبدالعزيز بن صاحل بنت ساره  5

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439201905 الصويلح صاحل حممد بن عبدهللا بنت شروق  6

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438200700 احلوطي عبدالرمحن بن زيد بنت رزان  7

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439201819 القرين جحوش آل حنش بن ابن عبدهللا بنت روزان  8

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439925316 طالب ال علي بن زيد بنت غاده  9

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202320 اللوميي مهنا مسفر بن عبدالرمحن بنت ندى  10

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439201986 زرابن امحد بن حممد بنت شهد  11

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438202181 الشريف حسني علي بن شعبان بنت رغد  12

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202017 املرزوق حممد بن عبدهللا بنت رغد  13

 البدين والنشاط ضةالراي علوم  439201858 العضيب حممد بن عبداحلكيم بنت شهد  14

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438926136 املطريي مسفر مناور بن نياف بنت مىن  15
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439925102 الرشيدان سليمان الرمحن عبد بن سليمان بنت يف  16

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438204005 سعود ال مشاري بن فهد بنت هدى  17

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202754 السبيعي علي ال جرب بن انصر بنت شهد  18

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439203248 القريشي عبدهللا بن منذر بنت ايرا  19

 البدين والنشاط الرايضة علوم  438202341 احمليسين حممد عبدالرمحن بن عبدهللا بنت هنى  20

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439201682 احلقباين سعيد بن عبدالرمحن بنت ساره  21

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202027 الداود عبدهللا بن ابراهيم بنت طيف  22

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439925116 املطريي الشالحي جنم بن بدر بنت أبرار  23

 البدين والنشاط الرايضة علوم  439202668 الشهري ليع بن سعيد بنت رغد  24
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 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
( الحوسبة التطبيقية)
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كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
  (الحوسبة التطبيقية)

الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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 التخصص الرقم اجلامعي االسم م

 احلاسب( شبكات )مسار التطبيقية احلوسبة  439925074 سلمان عبدهللا  منذر  رزان  1

 احلاسب( شبكات )مسار التطبيقية احلوسبة  439926046 الصفدي أمحد  مسري  ينال  2

 احلاسب( شبكات )مسار التطبيقية احلوسبة  439925899 العنزي السبيعي عيد بن حممد بنت مجانه  3

 احلاسب( شبكات )مسار التطبيقية احلوسبة  439925088 هويدي ال هويدي بن عبدهللا بنت ايمسني  4
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الخريجات
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كلية اآلداب
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كلية اآلداب
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ندى محمد عبدالله ال اسماعيلمزنه معتق ناشر المطيري

عاليه محمد خلوفه بن فهدموضي بندر جمعان بن سعد

رغد عوض فرحان الرويليالبتول خالد عبدالرحمن الشهري

جود محمد حسين القحطانيعبير هالل محمد العنزي

سارا بخيت علي الدوسريوعد محمد رشيد العنزي

شهد سعود هاجد العتيبيفاطمه عبدالله محمد آل خريف

بيان سعود سعد المحاربمنوه خلف محسن الجعفري العنزي

عهد مبارك حميد ابو وثالنابتهال عطا الله صالح السعد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

تاريختاريخ

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431202260435925030

436203424436925104

436925432437200588

437925028437925030

437925031437925175

437925864437926013

438201745438202659

434925017436925838

٣٩٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اثير هالل علي فهد طعيميسرناد ابراهيم مهنا المهنا

سلوى محمد زبن الحميانيريم ناصر صقر الدوسري

فلوة علي جاسر الشايعفاطمه موسى سعود الديحان

نوره محمد عبدالرحمن الشبلفرح حامد عبيد العنزي

نجود عماد محمد السمحاندانه عبدالرحمن عبدالله الدبيان

روان ابراهيم عبدالله الحميزيايثار فايز عبدالمجيد الفقيه الغامدي

جمان فهد عبدالرحمن السيفساره احمد عبدالعزيز السبت

حصه ابراهيم محمد المليكيروابي عطاالله الطيب السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة اإلنجليزيةتاريخ

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925782435203763

436200559437201087

437202361437203315

437204156437204406

437926613438200075

438200237438200633

438200976438201126

438201197438201200
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم فهد عبدالرحمن الشعالنمها منور المندوب راكان المرشد

نوره محمد ابراهيم العبوديريم سعد محمد الحامد

لينا عمران عبدالرحمن بن عمراناثير فالح عبدالله العصيمي العتيبي

هبه جمال محمد ابوشعيبنود عادل فهد الجدعان

نورة محمد عبدالله الزاملالعنود سويلم عبدالعزيز السويلم

حصه منصور عبدالله الجويانهياء ناصر سعد الفهد

خوله سعد مضحي الروقي العتيبيبشاير عباس ظافر ال عاطف القحطاني

نوره عبدالله محمد عبدالله الزبنالدانه عبدالرحمن أحمد السكران

التخصص :التخصص :

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

علم اإلجتماعاللغة اإلنجليزية

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 :

438201545438201561

438202356438202375

438202404438203824

438204029438204121

438925129438925236

439202937436201547

438200812438202237

438202462438202690
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وجدان عبدالله عبدالرحمن الصالحيفي عبيد عبدالله العمري

هاله عبدالرزاق عبداالله راضيبسمه عبدالله محمد بن غشام

ريم عبدالرحمن احمد الناخبيبشرى عبدالله محمد الفاضل

روان سالم محمد القرنياروى عبدالعزيز علي الفضل

هذر حسين عبدالله محمدفاطمه عامر علي جابر الربعي

بثينه عبدالله محمد بن تويمدليل فهيد فهد الشمري

العنود غازى ابراهيم الشمسانشهد عزيان محمد العنزي

نوف خالد عبدالعزيز المفرجساره داخل مدسوس العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم اإلجتماععلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةعلم اإلجتماع

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438203822438204007

438204235435925454

436200962436202104

436203380436203515

436204552436925873

437201224437201242

437202225437202428

437203903437925025
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمياء منصور عبدالعزيز سعودهياء عبدالعزيز سليمان الداود

امجاد ناصر نزال الخمشي العنزيخلود ابراهيم حسن الفيفي

روان محمد غانم الغانم الغامديسهام عبدالله حمد ناصر الغنام

ريناد اسماعيل ابراهيم آل اسماعيل فرح ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الفايز

ابتسام سرحان مفلح سرحان الشيبانيمشاعل عبدالله محمد قعيد القريشي السبيعي

رهف محمد سعد القحطانينوره يحي حسن قحل

رغد راشد محمد الحريري الزهرانياصاله غيثان علي آل خفير القرني

اثير فالح سالم السويداني القحطانيسالفه منصور سعد السحيمي

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 :

437925209437925810

437926493438200551

438200570438200689

438200779438200811

438200814438200867

438201445438201676

438201887438201890

438201925438202022
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

خلود محمد عبيد المشرافي المطيريشهد صالح حسين بانافع

هدى محمد احمد المحلفي الشهريريم فهد ابراهيم بن محارب

عهود رشيد ضاهر السبيعي العنزيريم علي ابراهيم الشويش

ساره صالح ابراهيم الملوحينور فايز مسفر الثبيتي

غاده رشيد مشعل  العقيديشهد عبدالله محمد الماجد

ساره سلطان محمد األسلمي الشمرياهداب منصور سعيد رويجح

نجد عامر عبدالوهاب السلهامجمانه يوسف عبدالرحمن الحزيمي

رفعه مترك عبدالله الدوسريجواهر سعيد عبدالله القرني

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

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 :

438202041438202220

438202342438202468

438202500438202556

438202658438202819

438203623438204401

438925059438925143

435202878436925279

436925825437925012
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

امجاد عمر فيحان المرزوقيوجدان أحمد حسن  آل غانم عسيري

حصه عبدالعزيز حمد عبدالله القعيدفوزيه عبدالله مطلق النفيعي العتيبي

عاليه احمد عبدالرحمن بن سعيدهال سلطان عبدالمحسن العتيبي

عبير متعب جابر خبرانياسمهان بندر محمد هروبي

ابتسام احمد يحي الحربيفتون فهد سعود النزهان

عائشه عامر احمد البارقيعهود بخيت علي المالكي

خلود راشد سعيد العصيميشادن ناصربن عبدالله بن عبدالكريم

ابتسام يحيى مشرقي حداديهيا حثالن عبدالله ابا الروس

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 :

437926618438203630

438925020438926679

436925164436925297

437202234437925013

437925039437926485

437926644438200110

438201459438202372

438202815438203697

٣٩٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوف ابراهيم شويش السبيعي العنزيحياة خالد راشد العبيدى

رغد سليمان علي المورعي الحربيبشاير فهد مكي علي محوري

فاطمة خالد صالح سعد آل فرحان القحطانيمها عبدالمحسن عوبان العمري الخالدي

حصه احمد ناصر العجاجيشذا عبدالله ابراهيم النفيسه

نوير علي غزاي العتيبيفرح خالد عثمان العثمان

دانه هادي جابر سليمنجوى فهد محمد العضيله المطيري

سوزانا محمد عبدالهادي آل سريهيد الدوسريحصه عبدالله محمد التميمي

لميس عبدالله هليل شعوانحنان محمد حمدان آل حمدان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

جغرافياجغرافيا

إعالم (عام)جغرافيا

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438203700438925043

438925316438925480

438925889438926383

438926450435201131

435925516437201038

438200032438201801

438202805438200356

438202139432202000
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

وضحى عثمان سعد القحطانيلمياء منصور محمد المسبحي

نوره تركي سعد القحطانيغاده سعود براهيم الجبيرى

هال مناحي هويمل ال فويزأماني غرمان سعيد العمري

رنيم ابراهيم عمر السالمشهد محمد جبريل المطيري

نورة مسفر سعد القحطانيغيداء حامد ضافي الشراري

نجود يوسف محمد العقيللما نادر محمد السعد

شهد مفلح عبدالعزيز المفلحالهنوف مشعل نايف العتيبي

بدور ماجد فهد الماجدساره الحميدي حميد الرحيمي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

435925321436200340

436200753436202505

436203539436925448

436925515437200148

437200343437200424

437201013437201140

437201195437201376

437201520437203101
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمة جزاع علي العنزينوف علي محمد االسمري

الجوهره تركي عبدالعزيز العوادلمى فهد عبدالله الرميح

روان صالح محسن عبدالعزيزخلود عبدالله عمر باشن

ساره عبدالعزيز عبدالله بن معمرشهد عبدالله سالم الدوسري

نوف محمد صالح الهيريهناء يحيى عبدالله البيشي

سجى عبدالله سجوان عبيد السهلينوره فهيد ناصر الحماد

دالل عمر تركي  العتيبيرنيم محمد عبدالله القميزي

رزان سعد محمد المريشداثير ناجم يحي المرواني الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

437204205437204505

437925016437925075

437925366437925830

437926478437926605

438200003438200103

438200116438200137

438200155438200162

438200167438200183

٤٠٢



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره ابراهيم عبدالرحمن الحسينيالهنوف عبدالله عوض القثامي العتيبي

سمر حسن مقنع المشنوي الفيفينورة احمد عبدالعزيز الشلهوب

شهد عبدالعزيز علي غمالسحنان حسين سعد ال حسين الشريف

الجوهرة فهد محمد الوهبينوف فارس محمد آل عاطف القحطاني

ساره سليمان ناصر العويرضيلمى منصور عبدالعزيز الغفيص

رزان حمود علي الشدادي الحارثيشوق عبدالعزيز راشد الزنيدي

سحر علي محمد آل مرازحه الغامديميهاف مساعد عبدالله العبدلي

دانه عبدالله سعد العجالنرغد خالد علي بن نشوان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438200196438200391

438200392438200439

438200557438200643

438200656438200679

438200691438200718

438200846438200861

438200970438201043

438201116438201157

٤٠٣
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مها خالد ناصر السويدانربى راشد ثريان العيباني المطيري

الجوهرة خالد مبروك العبدالرزاقياسمين فهد ناصر السويلم

ريم عبدالله عبدالمحسن السياريشهد علي رشيد القعود

فهده عبدالله عبدالرحمن العبدالكريمرهف ابراهيم محمد الشثري

رهف ناصر عبدالعزيز الشبيبروان صالح عبدالله آل جميل الوادعي

فتون ابراهيم محمد القديريدينا ابراهيم ناصر الدوسري

جود فهد احمد عبيدريما فهد ابراهيم الدعيدع

بدور سعيد عبدالله المالكياروى سعد دبيان الحمالي القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438201173438201246

438201251438201307

438201318438201392

438201494438201532

438201601438201606

438201616438201625

438201673438201736

438201791438201809

٤٠٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره فهد عبدالله الكنعانساره سالم فرج الحراجين

مها عواد سعود العطياترهف عبدالله سعيد بارقي الغامدي

تغريد منصور سعد المواشرنا عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الطليحان ال شقير

ريما عبدالعزيز خازم محمد ال خازم الشهرينوره خالد عبدالله صالح السياري

فاطمة عبدالرحمن صالح الغنامحنين شعبان عبدالله الخشيلي العمري

آالء فهد مرشد السبيعي العنزيعهد ناصر دميثان الكويكبي الرويلي

غاده عبدالله محمد العريفىغادة عبدالله محمد العاطفي القحطاني

هيا حمد مرزوق القسامي الروقيغدير ناصر سعد العتيق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438201820438201838

438201854438201860

438201863438201985

438202037438202060

438202087438202288

438202308438202312

438202328438202351

438202391438202509

٤٠٥
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شذا عوض محمد السبيعي العنزيريما محمد سعد ال ماجد

رجاوي فالح فهيد الجياشي الحارثيشيماء حمود عابد الثمالي

طيف فهد نجاء الغضبانيسديم عبدالعزيز عبدالله العبود الدريهم

ديم سامي عبدالله الشيحهأمل عبدالعزيز ناصر الهضيبي

ريناد محمد عبدالله عبد الرحمن الغيهبريما عبدالرحمن مقحم المقحم

لمى عبدالله علي الزيدانرزان سلطان عبدالله الحمدان

حصة خالد عبدالرحمن اليوسفمي فهد محمد عبدالله الشايقي

آيات نور  جارنوبابتهال عبدالرحمن عبدالله الماجد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438202513438202607

438202647438202668

438202680438202681

438202728438202734

438202801438202820

438203616438203637

438203687438203888

438204593438204596

٤٠٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ريم سلطان ناصر البصريديمه نايف عبدالله راشد البوري

لينا عمر سالم الحارثيابتسام ناصر عبدالرحمن الرتيق

حنان عبدالعزيز محمد الفاضلسحر محمد صالح بن جريس

غاده عبدالله ابراهيم الحميضيضحى خالد يوسف بن رشيد

فدوي محمد عبدالله الحميضي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438925028438925032

438925033438925038

438925179438925206

438925297438925492

438926284

٤٠٧



كلية اآلداب
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٤٠٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

روان عبدالله عبدالعزيز الدخيلعالية متعب عبدالله سلطان

منيره محمد سعد المطرفالجوهره عبدالعزيز ناصر المحرج

العنود تركي حمود النفيعيهاجر حسين معلوي الشهراني

ضحى فهد على القحطانىرزان عيد مبارك هادي عمران

لين عبدالعزيز صالح أحمد البسامشهد محمد سعود القحطاني

نجد ناصربن عبدالله الحسوندرة عبدالله عبدالعزيز الجبرين

بدور مرداس حسين القحطانيمشاعل مرداس حسين الحواش القحطاني

ريناد علي ابراهيم العرينيلينه عبدالعزيز محمد الجبالي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة انجليزيةلغة انجليزية

اجتماعاجتماع

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

428203685428920347

427921532431923191

436203378436925040

436925830437200806

437925879438201138

438204360438204530

439201715439201716

439201903439202047

٤٠٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره سليمان ابراهيم هزازيحنان بديع سعود البديع

هياء فراج مبارك العماء السهليمنيره عادل محمد التويجري

زينب يحيى محسن آل يسر الدوشانشيماء محمد ضاوي المريري الحارثي

بدريه عبدالرحمن ماجد بن ربيعانريم طارق محمد الثويني

رغد سعد محمد السلمهجيهان فالح سالم أبوظهير القحطاني

ورود لفاي مصلح الزاملي المطيريهناء أبو الغيث رباح يحيى العماري

ريما ناصر صالح العمراناريج هالل غازي هالل العقيلي المطيري

نور محمد علي سعيدرأفال محمد مرزوقي علي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

لغة عربيةلغة عربية

تاريخلغة عربية

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439202049439202212

439202308439202321

439202690439202779

439203204436925926

437204469437925034

437925239438200027

438200073438200940

438202205438203326

٤١٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نورين طلعت حسن ابراهيم سليماناروى أحمد عبدالله آل عقيل

ريوف خالد سليمان بن سبيتعبير عبدالله سعد حنبص آل درع

غاليه خالد سعد العريفيجود صالح عمر المقرن

لطيفه عبدالعزيز احمد السنانينوره محمد عبدالله الشقاوي

غيداء ابراهيم محمد الحجيعهود ابراهيم محمد الحقباني

نوره سالم حمد السالماميره عبدالله محمد العميري

رهف عبدالله احمد آل حمدين الغامدىنوره محمد عبدالرحمن الجماز

غاده سليمان يونس البراكرغد فائز علي ال مشاعث االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تاريختاريخ

تاريختاريخ

تاريختاريخ

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438203653438204120

438204505438925076

438925174438926113

436200168437201454

437201905437201956

437202706438200515

438200580438201012

438201397438201484

٤١١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ميعاد سلمان عبد الهادي الغبيوي العتيبيمها نافع الفي العلوى الحربي

ساره عبد الملك ابراهيم عميرشوق ممدوح عناد العنزي

لولوه خالد عبدالرحمن بن شاهيننوف عبدالله منصور المالك

بدور موفق فواز السهلينهله منصور محمد الراجحي

امل ابراهيم موسى الموسىساره عبدالعزيز محمد بن غيث

سميه محمد عبدالعزيز الفصامروان فهد محمد الفراج

اماني عبدالمحسن سعد الشريهيرؤى سليمان سعد البواردي

رهام عوض عواض الشيبانيخلود ابراهيم سليمان الحسين التميمي

التخصص :التخصص :

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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202559438202600

438203675438925156

438925222438926029

438926268439201694

439201797439201967

439201998439202062

439202251439202290

439202332439202350
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هوازن يوسف محمد زكريوجدان دخيل الله عبيدالله الشيباني

الجوهره عادل مبروك عبدالحيخلود سعود محمد بن شهيل

رزان بندر نافع النميانوجدان سليم سعيد فرحان

شهد احمد سعيد  العرابي الحارثيالغاليه ناصر عبدالحميد المعمر

عاليه رياض فضل عقيلمي محمد احمد الجعفر

ميمونه سعيد عثمان آل علي الغامديأسماء أحمد عوض الدهيسي المالكي

نورة احمد عبدالله موسى الحموديغدي حمود غرسان آل دروش الشهري

مشاعل علي عبدالله العريديساره خالد فهد بن عجيبان

التخصص :التخصص :

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

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 :

439202374439202522

439202535439202663

439202688439202772

439202865439202900

439202938439203210

438200131439201937

439202065439202099

439202138435200708

٤١٣



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اروى غراف جعيب العنزيشهد عبداللطيف عبدالرحمن عايض

غاده حمد براهيم الجرباءشيخه صالح عبدالله الشويش

عزيزه حسن محمد ودعانيوداد عبدالرحمن عبدالله العتيبي

ساره احمد محمد آل يعال الغامديرغد عيسى سعد الحامد

هال ناصر فارس الفصام الدوسرينجالء سعد ناصر الدويسان

حنان دخيل سعيد ال عاطف القحطانيمنيره سعد مشبب ال مسفر االحمري

بدريه تركي عقل العمري الحربيالجوهرة فيحان مروى الشيباني العتيبي

وعد عبدالرحمن محمد السليمانلجين حمزه سعد الغامدي

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 :

436203435436925263

436925555437925296

437926477438200005

438200869438201050

438201069438201703

438201710438201804

438201835438201895

438201896438202116

٤١٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سماهر شرار بادي العرم الشيبانيديما يوسف توفيق نقوال المسلماني

نوره شايع سلمان الرمالي القرينيلطيفة علي صالح الدهامي

ريما بدر عبدالله القصيري الحربيتينا عبدالله صالح الراجحي

ساره محمد عبدالله محمد السياريرغد بندر عيد العطيفي العنزي

ريناد تركي خلف الدهيسي المالكياذكار محمد شايع الجارالله الشايع

اسماء خليل قعود الزعبيسمية ناصر الدين عبدالله ريكلي

ريما عبدالعزيز محمد ال جفالمنيرة حسن عبدالعزيز بن دريس

نوره ناصر راشد آل عبدالله التميميفاطمة حمد محمد المنصور

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 :

438202214438202388

438202389438202422

438202450438202476

438202650438202721

438203631438203679

438204119438204296

438925034438925036

438925037438925165

٤١٥
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

تاظي محمد لهد الخريصي الشمرىمنال عبدالله نهار الطواله الشمري

مها سعد جهجاه المرزوقيكوثر احمد حسن شريف المشنوي

العنود حسين مسفرال خادم الوادعيلما علي عبدالله الراجحي

نوره سعود ابراهيم الشامانالمها عبد الرحمن محمد الدريهم

لمى يوسف صالح الطحينيهند عبدالله غازي الشيباني العتيبي

نوف ناصر بخيت آل شبرالدوسريحصه سلطان عبدالله بن قاسم

روان ذيب عبدالله العصيميليان علي سعد موسى السويري

فتون ناصر محمد ابراهيم المطوعريما صالح عبدالرحمن بن شبرين

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 :

438925467438925846

438926182438926347

438926694439201762

439201906439201959

439202000439202036

439202093439202127

439202207439202482

439202553439202626

٤١٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غدي علي حسن آل صبحاننوره بشير عبدالله العوام السبيعي

نوره فهد منصور بن زيدسهام صالح حمود الضويحي

رزان غريب فاطم اليابسي المطيريساره فهد عبدالعزيز العريني

اميره سعد عبدالرحمن العنبرميالد منصور عبدالعزيز الباحوث

رزان عبدالله ابراهيم القعودساره خالد عبد الله بن مسلم

في ناصربن ظافر السويدي السبيعيرهف سلطان راشد الحرابي

خوله عبدالباري حمزه الفيافنان رجاء شنوان الزيد

مني بدر عثمان العيافالهنوف منصور عبدالعزيز نداء النهير 

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية

جغرافياالخدمة االجتماعية

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 :

439202712439202785

439925985435925824

437925011438925048

438925050438925057

438925172438926351

438926386439202715

433201061437925791

438200629438200888
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ربا حمود مبارك الهويملي الحربيهديل محمد سعد  الدوسري

مرام تركي حماد الثقفي العتيبيرنيم علي خالد رفاعي

اثير فهد محمد الرسينيالجوهره سعد علي الوشمي

اماني علي عتيق الوهبي المالكيشهد ناصر عبدالكريم اليحي

روابي سعد عبدالرحمن اللويميلمياء فهد معجب الشامري العجمي

سديم محمد عبدالعزيز العيبانالجوهره تركي ناصر بن غيث

نوره ابراهيم عبدالرحمن علي الحصينيروى ادهم عبدالله جمعه

صالحة دحيم نداء الحربيامل على سفر القحطاني

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 :

438201830438202176

438203641438203689

438925022438925040

438925052438925054

438925061438925123

438926277438926365

439201866439202268

439202700439925951
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نجود ابراهيم سعد العمري الزهرانياسماء عبدالرحمن صالح المزيعل

لجين عنتر مرزوق العمانيغدي محمد ياسر القبيسي الشهري

غزالن محمد عليوي أل عليوي الدوسريأسرار محمد مرزوق العتيبي

أميره امجد عيسى ابو عمارهلمى ضيف الله عبد الرزاق العبدلي الغامدي

أميره غرمان سعيد العمريرهف صنات سفر العضياني العتيبي

منار منصور علي الشهريريما عبدالمحسن عبدالرحمن القفاري

ريم يزيد عبدالرحمن المحبوب العنود مشاري عبدالرحمن آل سعود

ريما عادل ناصر الخليفيلمى محمد حسن ال الشيخ

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

437925018438201114

438201562438203677

438925042438925055

438926408439202752

435925586436203509

437200087437203058

437203857437925148

437925240437925265
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد محماس ذعار القحطانينوف أمجد نجم التويجري

لجين صالح سعيد آل سعيد الغامديسحر علي عبدالله عوض الغامدي

لمى علي جمعان الكناني الزهرانيالعنود عبدالله عبدالرحمن المنيعي

اروى سعود عبدالعزيز التميميالعنود خالد عبدالرحمن الزير

غيداء  عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المجلي السبيعيندى دخيل محمد العبدالله

شهد عبدالرحمن ابراهيم بن حميدايمان عقيل علي مبارك الشالحي المطيري

منى ناصر سعود الدعجاني العتيبيافنان محمد صالح الخليف

منيره حمد عثمان السنانينورة عبدالعزيز عبدالله الرزين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

437926473437926610

438200004438200011

438200212438200222

438200244438200260

438200350438200355

438200561438200631

438200701438200766

438200922438201081

٤٢٠



13

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد دحيم ظافر الدوسريليان يوسف عبدالله الشبيكي

نجود فهد جابر العاطفياسماء محمد ظافر العبيد الدوسري

ريناد عبدالعزيز محمد الهذاليارا احمد عبدالعزيز بن مهنا

أسماء محمد سعود الدوسريبيان سليمان عبدالله الفرحان

بسمه خليل خلوف الفدعاني العنزيرهف سعيد سالم الرفاعي الغامدي

بشاير حسين علي الطرابلسيالجوهره عبداللطيف محمد العواد

شفوق عبدالحكيم عامر الصويغالهنوف ابراهيم غانم الغبيوي العتيبي

ثناء سليمان خليفه المرشدمنتهى عبد الرحمن صالح الخليفه الخليفه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438201404438201721

438201734438201816

438201825438201918

438202053438202124

438202433438202626

438202715438202788

438202810438203553

438203627438203660

٤٢١



14

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لينا عبدالعزيز محمد الوهيبيالجوهرة عبدالله علي الدحيم

رهام خالد ابراهيم الجطيليوجدان زايد رفيع الشالحي المطيري

اميره ناصر مصارع السبيعي العنزينوف ساري محمد السويلم

تاال احمد عبدالله الدباسينهى سليمان أبراهيم بن حمد

وجدان فهد محمد عبدالله سعدنجالء غازي عفاس المحياء

غدير عماد احمد الحريباروى صالح عبدالرحمن الشائع

ساره فهد راضي الحمداخدان شاكر عقيل سليمان السرور

ابتسام علي علي علوانيمالك خالد محمد النفيعي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438203678438204206

438204437438204504

438925007438925018

438925138438925153

438925231438925249

438925280438925318

438925320438925423

438925848438926034

٤٢٢



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فلوة فهد علي الخليوينجالء حمير علي آل مسيب الدوسري

شوق عمر عبدالله السرحانديما عبدالعظيم عبدالرحمن العثمان 

لطيفه ابراهيم عبدالرحمن بن دحامالجوهره عبدالله ابراهيم الصبيحي

ريم عدنان حمد القاضيمريم عبدالعزيز عبدالرحمن النمله

حصه نياف متروك مسفر المرشدي العتيبيمياده عبدالله حامد األحمري

نوره ابراهيم سعود العريفيريما خالد عبد المحسن الضويحي

نوره محمد عبدالرحمن العمارريم ابراهيم عبدالرحمن الحضيف

سلطانه عبدالله حسين الغاصبي النفيعيروان محمد ابراهيم الشعيب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

438926126438926273

438926304438926342

438926360438926524

439201704439201711

439201751439201779

439201816439201915

439201974439202006

439202020439202024

٤٢٣



16

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريم ناصر عبدالله الخميسبيان على احمد سبتي الغامدي

لين فهد وهق الظهران السهليشوق حمد صالح النهدي

الجوهره عبدالرحمن خالد السديرينورة عبد الله سعد المقرن

افنان عبدالهادي احمد علي خبرانيسجى محمد سعد عبدالله بن طلحه

خلود فهد محمد بن طحنونوجود محمد حمود العاطفي القحطاني

سندس عبدالكريم محمد البديعمنار مسفر سعيد أل العبد القحطاني

منى حمد محمد العيسىشهد ناصر عبدالله الرشيد

غاده راشد حسين آل عثمانشما محمد عبدالعزيز المنيع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (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 :

439202034439202044

439202087439202120

439202128439202218

439202234439202252

439202296439202394

439202520439202543

439202600439202617

439202623439202654

٤٢٤



17

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

لولوه علي حسن بن شلهوبغيوض مزيد محمد مزيد العريني السبيعي

منيره عبدالرحمن محمد الشايعريما خالد محمد المهيلب

العنود محمد عبدالعزيز محمد الفايز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)إعالم (عام)

إعالم (عام)

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

439202683439202746

439202761439202767

439202819

٤٢٥



كلية العلوم

٤٢٦



كلية العلوم
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٤٢٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

امل ناصر محمد االحمريلمياء محمد سعد آل سعد القحطاني

روان ماجد محمد المهيلبريوف ناصر عبدالكريم ابابطين

نوره ظافر مصلح الرشيدفاطمه مسفر عبيد الدوسري

ساره آحمد علي المحمودمها رافع جاسم الدريهم

دانه عثمان عبدالرحمن الدهش التويجرينوره ضاوي بجاد العصيمي

اوجاد عوض منيع الرحيمي المطيريهناء خالد عبدالله جريد

سلمى حامد عبدالعزيز برواسأسماء يحيى سحارى محمد يتيمي

نوره حزام فيحان القريشي السبيعيشهد علي أحمد مبطي االسمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

434201271435925049

437201515437201766

437202016437925382

438200245438200669

438201005438201176

438201421438201550

438201581438201885

438201955438201967

٤٢٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منيره محمد حمد مدعججمانه مبارك علي مبارك العي

العنود حمد فهد الجوعينجالء عبد الحميد عبد الله السعدون

ود علي عقالء الزيداني العنزيروان فهد زامل الشريف

جمانه أحمد عايد الرشيديلمياء علي سالم القريني

نجالء منصور عبدالعزيز اباالخيلبدور سعيد محمد العمري

لين احمد محمد السليمخوله عبدالله سليمان الرثيع

ميالف محمد عبدالعزيز محمد الخليويناديه محمد سليمان العنقري

هياء راشد عبدالله آل زنانانوار معيض خشنان آل جميح القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202481438202549

438202578438202593

438203629438204529

436925310437200637

437202589438200304

438200337438201217

438201570438201824

438201878438201884

٤٢٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اسيل محمد فهد الشريفشذى زارب علي ال عبدالرحمن القحطاني

رهف بندر عبدالعزيز البشرساره سعود مساعد شلهوب

لطيفه عبدالحميد عبداللطيف العوهليغدير محمد علي المشوح

نوره محمد عبدالهادي العصيميرهف حامد بخيتان العتيبى

ساره عبدالرحمن محمد الثابتي الشهريلمياء عبدالله عبدالرحمن الوهيبي

فاطمة علي عبدالله الخشانهديل عبدالرحمن عبدالله المونس

شذى حامد مطيحل البقيلي المالكيفاطمة محمود حمد ال غانم

رهف عبدالعزيزبن ناصر بن حرقانسلمى محمد عبدالرحمن الزير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202137438202334

434925082435925178

436925096437202516

437925147437925274

438200230438200284

438200285438200705

438200856438200972

438201107438201227

٤٣٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

انوار منصور سعود الدبلنجد عبدالعزيز علي السعود

وجدان ظافر عويد البصيري القحطانيربى صالح فهد العبيد

نورة بليغ محمد المشعانمنيره سعود خليف العنزي

اثير نايف عامر الشالحي المطيرينوره خالد عبدالله الحميضي

نوف خالد رباح الحربيمرام ابراهيم عبدالله الناصر

هياء عبدالعزيز سعد ابو حيمدرغد مهناء محمد المهناء

أمجاد عبدالله محمد الموسىالهنوف فهد سعيد الدوة

درر عبدالرحمن محمد رشيد السليمجمانه خالد عبداللطيف بن عبدالرحمن الحسن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

االحياء الدقيقةالرياضيات

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 :

438201328438201559

438202170438202776

436201207437203054

437203723438201054

438201436438201476

438202408436925868

437202456438200099

438200582438200708

٤٣١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ندى محمد هيازع آل مرعي الشهريريوف محمد ابراهيم الهاجري

شذى عبدالعزيز محمد الغفيليمنال صالح دخيل الله المطيري

انفال خلف حمدان الطويلعي العنزيامجاد مساعد أحمد المسفر

شيخه ابراهيم حمد الحسيننورة مبارك عبدالله مبارك

غيداء ابراهيم محمد الرميزانفتون ناصر ابراهيم الفهد

افنان عبدالعزيز صالح السنيديفاتن علي محمد العجالني

رؤى بكر محمد برناويروان عبد الرحمن صالح الجديعي

في صالح عبدالرحمن القريشيشاهه يوسف عبدالرحمن الدباس

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

اإلحصاءاالحياء 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 :

438200734438200918

438200985438201089

438201198438201320

438201350438201781

438202130438202218

438202597438202635

438202769438203654

438925247435201023

٤٣٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االء صالح عبدالله الخراشيموضي فهد سعد الجابر

ديما سلطان عيد المسعر العنزيهند محمد جاسم القصير

غاده عبدالمعطي عزمي الجوهريغدير فهد سالم الزبني الرشيدي

الهنوف محمد عبدالله الحصاننوره عبدالله محمد العيسى

نورة محمد عبدالله الجباليمشاعل سعد نفال الدهيمي البقمي

نسرين عبدالرحمن سعد السعديفاطمة فهد معتوق النخلي

عروب فهد عبدالله الخراشيرزان خالد تراحيب المغيبي العتيبي

شهد سعد سعيد خميس المرزوقينوره ابراهيم محمد العتيق

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلحصاءاإلحصاء

اإلحصاءاإلحصاء

الفيزياءاإلحصاء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200581438200802

438203652438925865

438926266436202925

436925217437200955

437202165437202612

437203044437925785

438200612438200687

438201207438201448

٤٣٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

امجاد عبدالله علي آل مفرح األسمريفاطمه منذر علي الزيد

رغد ناصر عبدالله شالعشهد ابراهيم راشد البشير

العنود أحمد مبارك العولقيروان علي مويس الرحيمي المطيري

تذكار عيدان علي الزهرانيلطيفة عبدالعزيز عبدالرحمن الحميد

رهف نشار عبدالرحمن النشارحصه عبدالله محمد العميريني

مريم جهز شحيبان المطيريعائشه موسى عبده عسيري

امال ضيف  الله خريبيش العنزيالبندري سعد محمد بن طالس

غاده احمد محمد العمرانشهد عبدالرحمن عبدالله المرشد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية 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 :

438201821438202038

438202119438202305

438202637438203569

436203471437200597

437925380436200783

436202889436925356

437200384437925414

437926131438200076

٤٣٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمه عوده ظاهر الجرواني الشمريلينا خالد ابراهيم البدر

ريم محمد عبدالله الكنهلرزان سعود رحيم الشمالني العنزي

غاده حبيب ابراهيم الحبيبالجوهرة محمد عبدالله العوده

رنا ناصر عبدالله السعدغيداء عبدالغني فائز ال عبدالوهاب الشهري

ساره منصور عبدالله الوهيبيجمان ابراهيم موسى آل موسى

ابتهال محمد سحيم الدغيلبي العتيبيروابي فيصل جابر العضياني الحارثي

اروى عبدالله محمد العبدالجباررشا عبدالرحمن محمد السلمان

كادي سعد محمد الدوسريغاده محمد صالح العلياني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية 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 :

438200209438200339

438200360438200419

438200541438200895

438201026438201277

438201384438201582

438201769438201796

438201908438202039

438202131438202524

٤٣٥



9

االسم :االسم :

االسم :

ساره خليل ابراهيم السعيدنورة محمد سليمان الصنيع

ريناد محمد صالح الخشان

التخصص :التخصص :

التخصص :

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والمالية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438202576438204332

438925370

٤٣٦



كلية العلوم
خريجات الفصل الثاني  للعام الجامعي 1443 ـه

٤٣٧



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مها عبدالعزيز عايض الزهرانياجواء مشبب سفر آل عياش

نوف خالد عبدالرحمن المسلمسميه سعيد عبدالله الزيداني

نوره علي سليمان العبيدرناد عبدالله محمد عبدالعزيز البدري

لينه عبدالله محمد الطويلعي العنزيرغد خالد محمد مفرج الرويس

مالك فيصل شاكر الحازميالبتول خالد سليمان الخزيم السبيعي

مرام عبدالله عبدالمحسن الراشدداليا عمار علي الحضوان القحطاني

أنفال عبدالرحمن ناصر البريديغيداء عائد ابن عبدالله آل مسفر الغامدي

رغد علي حنش الشهريساره محمد عبدالرحمن الفواز

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437201718437203799

437204425437204470

438201313438201580

438202264438202738

438202851438925469

438925653439200684

439200689439200709

439200759439200934

٤٣٨



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود خالد عبدالله اليوسفديمه بدر سليمان سعين السبيعي العنزي

مريم خلف عبيد آل كلثمفي نواف طلق العضياني العتيبي

رنا ناصر عبدالمحسن البساملميا حمزه سعد ال حذيفه الغامدي

عهود عبدالعزيز احمد الحيانريما جالل عبدالرحمن العمار

اثير هادي صغير العنزيريما شاكر الحميدي الهباد

منال كساب شلمان العنزيديمه ابراهيم مسفر الفريجي الرويلي

مرام صالح سبيل الرشيديريما عبدالرحمن محمد الناصر

وجدان حسين علي السوداء السهليأروى عبدالله سليمان الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

الكيمياء الحيويةالكيمياء الحيوية

نباتالكيمياء الحيوية

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200936439201007

439201028439201043

439201067439201163

439201165439201237

439203471436925068

436925835436925842

437200382437201164

437201204438200583

٤٣٩



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نهى خالد عبدالرحمن البيضانيبنا عبدالرحمن عيسي عبدالعزيز العبيدي

وجدان ابراهيم محمد آل حسين التميميشادن عبدالسالم ابراهيم الزاحم

ابرار محمد جابر هتانجمانه علي فراج الفراج

يمنى عبدالرحمن علي مفرحنجود عمر احمد باهمام

سارة صالح محمد الدهمششهد عثمان عبدالهادي عطيفي العنزي

لمى عبدالرحيم محمد الراشدشهد عبدالعزيز عبدالرزاق المسعود

المها ناصر رمضان السبيعي العنزيالهنوف حسن يحيى حاوي

لينا سامي محمد الشويرخاسيه محمد علي البشيري الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نباتنبات

نباتنبات

نباتنبات

الكيمياءنبات

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200964438201244

438201518438201622

438202444438925634

439201187437201493

438200045438200273

438200423438200507

438200968438201183

438201882438202011

٤٤٠



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنا محمد عبدالعزيز التويجريعهد سليمان عبدالعزيز العبود

الجوهرة سعود محمد المالكيلين سعود مشنان القباني

شهد الحميدي محمد القباني السهلىلما منصور محمد الزبن

نسيبه عبدالرحمن محمد الحبيبنجود ناصر شويط ثنيان الشيباني العتيبي

رغد يوسف صالح الفوزانأرياف عثمان ناصر السعيد

الهنوف خالد محمد المويهي المطيريعبير يوسف فاضي الطريسي الحربي

هياء عبداالله علي المطردعبير سعود عبدالهادي السيف

نوره عبدالله ابراهيم البراهيمساره حمد دباس الفارس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

الكيمياءالكيمياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202136438202506

438202537438202850

438925219439200719

439200737439200758

439200865439200911

439201049439201068

439201079439201257

439201264439201289

٤٤١



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره هندي نايف الجبلي البقميدينا عبدالله سليم الجهني

زهراء جاسم أحمد آل كبيشرغد عبدالله عبدالعزيز الرويتع

نوره عمر ابراهيم العبداللطيفبشائر صالح محمد العريني

هيله حمد ابراهيم الوهيبىمجد صالح حسن الزهراني

عبير عبدالله ناصر عثمان العبداللهوفاء عبدالهادي سالم آل مطلق العجمي

ريناد حسين محمد الغباريالبتول ابراهيم عبدالرحمن المبارك

شهد ناصر محمد الماجدنوره مبارك محمد الدوسري

بثينه خالد سليمان الصغيرأفياء عبدالله دهام بن هندي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الكيمياءالكيمياء

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

الرياضياتالرياضيات

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 :

439201450439204198

435200450436201216

436203563437200143

437925182438201011

438201527438201617

439200690439200857

436925062437200466

438200109438202187

٤٤٢



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما محمد زاهر الزهيري الشهريميعاد راشد مدهش النتيفات الدوسري

طرفه عبدالرحمن سليمان الصوينعشجون علي يحي لغبي

شهد عبدالعزيز محمد السكرانسلمى سعود ناصر الحميد

ساره علي حياالله احمد العماري الشهريشهد عبدالعزيز سعد العمري الحربي

هيفا غزاي سليم الدلبحي العتيبينوره عبدالعزيز عبدالله النصار

نوره عايض دخيل الله النفيعي العتيبيعلياء سعد علي الكثيري

خوله فهد مبارك ال ابي سعد الشمرينوره محمد خلف الشمري

روان ابراهيم محمد الصالحبلقيس فؤاد حسن العامر

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

االحياء الدقيقةاالحياء الدقيقة

اإلحصاءاإلحصاء

اإلحصاءاإلحصاء

اإلحصاءاإلحصاء

اإلحصاءاإلحصاء

اإلحصاءاإلحصاء

الفيزياءالفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200315439200824

439200948439201057

438925004439200717

439200731439200748

439200841439200904

439200908439200961

439201193439201294

436925066436925314

٤٤٣



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غاده سعد محمد الجابرلجين عمر محمد حلبي

امواج محمد علي صمانلمى عبدالرحمن دوخي الهمزاني

عروب محمد عبدالله الشماليروان متعب عبدالله المرزوق

رهف عبدالرحمن علي الدويساناثير سندان غنام المطيري

هديل حسام عيسى الصانعذكرى عبدالله وهيبي احمد

سارة مشاري محمد المنيعروان على محمد مجرشى

ساره عبدالحكيم عبدالله بن عبيدلجين محمد عبدالرحمن الفايز

هيا مرشد محمد الزيررنا ناصر عبدالله الفياض

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437200205437200330

437200444437200688

437202453437202550

437925202438200087

438200978438201491

438201542438201851

438201975438202047

438202075438202464

٤٤٤



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هاجر موسى احمد مشطاءغاده خالد تركي بخيت

وفاء عبدالله عويض الميزاني المطيريهياء ابراهيم عبدالعزيز المهناء

نجد عبدالله عثمان الحقيلالهنوف عبيد عبود العتيبي

جودي عبدالرحمن منصور التركيغادة طارق علي الراجحي

شوق فهد محمد ابوسكيته القحطانياسماء دهيم حسن ال سعدون الدوسري

هيفاء محمد حمد السحيبانيريم محمد راشد العشوان

تاال عبدالعزيز محمد البسامنوره خالد بدر العاصمي القحطاني

شهالء عبدالله رجب العصماني المالكيافنان محمد مرزوق الحبابي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الفيزياءالفيزياء

الفيزياءالفيزياء

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية والمالية

الرياضيات اإلكتوارية والماليةالرياضيات اإلكتوارية 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 :

438202852438204581

439200949439201000

437201964437202680

438200235438201493

438201744438201748

438201836438201897

438201910438202025

438202792438204501

٤٤٥



كلية العلوم
خريجات الفصل الصيفي  للعام الجامعي 1443 ـه

٤٤٦



1

نوف عبدالله محمد البداحاالسم :

الكيمياءالتخصص :

437926035رقم الطالب :

٤٤٧



كلية إدارة األعمال

٤٤٨



كلية ادارة األعمال
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٤٤٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غيداء عبدالعزيز عبدالله العليانمنيره آسامه سعيد بن سعيد

ماريا محمد عبدالرحمن الخميسلينه محمد عبدالعزيز الراجحي

فاطمه محمد يحي ال عباسغيداء حمد عبدالله العبوش

نوف مساعد محمد العويد اميرة محمد هامل الحارثي

رهف ابراهيم عبدالله الداودريم عبدالعزيز عبدالله الدحيم

نوره ناصر عبدالرحمن المهناوعد عبيدالله فارس الشالحي المطيري

ابتهال قبالن سعد حسين ال بنهارمجد عبدالرحمن صالح الناصر

مها احمد عبدالله عثمان البريكانريم عبد المحسن فيحان المالفخ

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436925683437200208

437200265437201384

437202560437204198

437925381438200029

438200190438200302

438200596438201002

438201234438201602

438201722438201883

٤٥٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نورا على عبدالعزيز الصقرندى حمد محمد البعادي

نوف احمد صالح الصيخانمنيره صالح محمد السحيباني

رغد خالد دخيل الله العتيبيمنال احمد محمد الموسى

نهى حسن محمد سالمينوره حمد محمد اليحياء

سارة عبد المحسن عبد العزيز الفارساثير حمد محمد الحميد

ساره ابراهيم عبدالله الشثريحنين سليمان محمد الخريجي

نوره عبدالرحمن علي النويشريارا علي صالح الجبالي

غاده عبدالمحسن صالح آل الشيخنوره سليمان صالح الخليوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

االقتصاداالقتصاد

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 :

438202002438202299

438202337438925169

436925387437202448

438200979438204161

438204166438925272

436202938437201550

437202451437202681

437203855437925436

٤٥١



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

روابي سليمان عبدالله الشالششوق عبدالرحمن ابراهيم الحواس

جواهر سعد بنيان المقاطيريم وليد عبدالرحمن الجاسر

لطيفه عبدالله محمد المرشدنجد عبدالله عبدالعزيز الزبن

لطيفه عبدالعزيز محمد العسكروالء عبداللطيف عبدالواحد بخاري

منال محمد عبدالعزيز الراجحيهيله صالح عبد العزيز المقبل

جود خالد عبدالعزيز العيسىالبتول يوسف ابراهيم القاضي

هال عبدالرحمن محمد السريعالعذوب عبدالله عبدالكريم الخراشي

غاليه عبدالعزيز عثمان العقيلنجد طالل مناحي العبود العتيبي

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 :

438200090438200092

438200170438200182

438200208438200219

438200220438200226

438200270438200282

438200293438200320

438200329438200361

438200370438200379

٤٥٢



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبير محماس عبدالله محمد الجلعودلجين محمد عبدالرحمن السديس

غاده ياسر سليمان المسلمرهف ناصر عبدالرحمن المبدل

شادن خالد حمد الربيعهغاده عبدالعزيز عبدالرحمن السحيباني

ربى عثمان عبدالله الزوماننوره تركي خالد الباهلي

لجين عبدالرحمن ابراهيم العمراننجود عبدالعزيز عبدالله اليوسف

هيفاء ابراهيم حمد الرويتعلطيفه خالد ناصر بن تريكي

يارا احمد عبدالله السعيدغاليه خليفه عبدالله النعيم

امل منصور حمود الخلفشروق احمد عبدالله اللييفه

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 :

438200435438200476

438200493438200517

438200522438200523

438200540438200600

438200622438200646

438200647438200653

438200654438200686

438200721438200732

٤٥٣



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود عبدالله عيسى الدوخيسيرين عبدالله محمد التميمي

نوف عبدالعزيز عيد المولدرغد حمد محمد الدعجاني العتيبي

نوره احمد عبدالرزاق سليمان المديهيمالجوهرة ابراهيم سليمان السياري

الجوهره منصور حمد البابطينمها عبد الله رشيد العزيزي المطيري

رغد خالد مسفر ال خميس الغامدي غالية عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي البقمي

منيرة فالح سعد العجمينوف محمد عبدالله المقحم

عبير عبدالله محمد المنيفغادة فهد ابراهيم الجريوي

العنود خالد صالح المزيدنوف سعيد هادي ال قنفذ القحطاني

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 :

438200820438200824

438200898438201013

438201022438201032

438201049438201066

438201083438201105

438201151438201179

438201210438201297

438201367438201385
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غيدا خالد عبدالرحمن اليحيىشذا الحسين محمد ال عواض

غاده عبدالحميد عبدالرحمن العبدالجبارلولوه احمد احمد المنصور

شادن عبدالله محمد الشعبي الحربيظالل صالح عبدالله الكناني الزهراني

رنا محمد صالح الجميري الشهريلما بندر عبدالرحمن الباحوث

امجاد محمد احمد الحزيميريم عبد المجيد عبد الله المعشوق

مجد ناصر سعد  العنقريفهده عصام ابراهيم الصانع

العنود سليمان محمد الجريباندالل عبدالعزيز حسن بن صفيان

مشاعل محمد عبدالرحمن الهذيليريما وليد عبدالله المرزوقي

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 :

438201391438201435

438201498438201514

438201528438201551

438201575438201667

438201695438201699

438201739438201777

438201834438201931

438201932438201941
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره صالح سعد المهنامرام عبدالله سعود العمر

ترف احمد صالح العليانجود منصور فهد الشعالن

لينا محمد براهيم العلياناالء مقرن فهد الربيع

ريما دخيل سعيد بني علي الشهرانيرغد ابراهيم سليمان العجالن

فلوه عبدالعزيز عبدالله آل عبداللطيفريما عبدالعزيز عبدالعزيز أبو حبيب الشثري

لبنى محمد علي ال مسافر القرنيروان يوسف صالح الشويمان

حصه صالح محمد المزينيرهف فرحان محمد الخنفري القحطاني

روان منصور عبد الله الزاملجود سليمان صالح الميمان

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 :

438201960438201961

438202018438202097

438202140438202158

438202167438202201

438202207438202323

438202376438202384

438202613438202683

438202692438202780
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شيخة محمد عبدالعزيز الشبانةرغد راشد عبدالعزيز الثنيان

لين محمد عبدالله العمارشذى محمد سعيد بافقيه

نوره خالد ناصر المسيندساره فالح علي أبوثنين

العنود عبدالعزيز عبدالله بن سيفنوره خالد إبراهيم الشثري

في محمد عبدالله آل حسينهامل سعود األسمر المعجل

نسرين علي أحمد آل مشيط الشهرانيالهنوف عبدالله حسن آل كداش االسمري

يسرى حمود علي العصاميمها صالح فهد الشارخ

العنود فهد عبدالله الضلعاناريج سعود محمد العلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

الماليةالمالية

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202848438202893

438202894438202895

438203531438203651

438203891438925218

436203392437202049

438200397438200799

438202114438204099

437201237437202618
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رامه فهد حمد الذيابدانه سامر احمد سحله

مزنه ابراهيم عبدالله العطيويفدوى صالح محمد الصغير

غاده عبدالله محمد ال طاهر القرنيسارة محمد راشد الدحام

هاجر فهد سعيد الدوةفدوى رياض محمد العسكر

ساره عبدالعزيز عبدالله الطالسيعريب عدنان صالح الطريف

منيره خالد عبدالمحسن المنيفجواهر ابراهيم سليمان السعيد

بيان علي مشرف ال سلطان العمريروان محمد عبدالله العواد

غادة عيسى سعود الخميسرنيم ابراهيم حمد المغامس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437204033438200094

438200112438200114

438200133438200156

438200513438200527

438200576438200638

438200640438200645

438200723438200739

438200754438200848

٤٥٨



10

االسم :االسم :
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االسم :االسم :
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوف ابراهيم محمد البراديالهنوف سالم حسين المزيد

حصه سليمان عبدالعزيز الفرجديم ابراهيم محمد العيسى

غادة محمد سلطان السلطانلينه محمد حمد الوهيبي

اسرار عبدالله ابن عبدالرحمن الحمزه الغامدينورا فراج نايف جدي الحافي

شوق محمد عبدالله ابراهيم الهمالنمنى مسفر محمد الدوسري

عبير عبدالرحمن محمد الناصرغادة فهد عبدالرحمن الجمعه

شهد خالد راشد المزيدأمجاد مسفر علي  أبودبيل

بشرى ثويني محمد الثنيانمنيره عمر ابراهيم السليم
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة
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438200865438200884

438201009438201041

438201061438201136

438201405438201473

438201746438201783

438201785438202120

438202180438202182

438202303438202362
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رهف عبد الله علي الصويلحغاده علي ابراهيم الهبدان

ريما عبدالله سليمان النشوانلطيفه راشد ابراهيم بن حبجر

اسماء ياسين عبدالله المحمدامل عبدالله زامل الثوري السبيعي

العنود عبد العزيز حسن بن عتيساره خالد فهد الغريبي

روان بدر صالح آل الشيخميار محسن عبدالله الشرقاوي

شيهانه عبدالله حمد العرينيسارة مساعد مقرن المجاهد

رزان عبدالعزيز عبدالله الشعالنغادة عثمان احمد عبد العزيز الدهش

حصه صباح محمد الريسرهف ناصر فهاد الصايغ الدوسري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

اإلدارةاإلدارة

نظم المعلومات اإلداريةاإلدارة

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202385438202390

438202746438202847

438202854438203658

438203696438204165

438204297438204336

438925288438925303

438925854437200207

437200481437200902
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد محمد راشد بن جدوعنوره ماجد عبدالعزيز العريفي

رهف خالد عبدالرحمن القرونيالعنود محمد سليمان الماضي

مشاعل محمد عبدالله الجاللنورة فهد محمد الكثيري

نورة اسماعيل ابراهيم المدلجهيفاء خالد عبدالرحمن اليمني

لينا سفيان يعقوب صالحمها خالد عبدالله البتال

نجالء ابراهيم راشد الراشدرهف يحى محمد السويلم

لمى محمد عيسى المنيفلين علي سعد آل عمر

عبير عبدالعزيز راشد المتعبالعنود عبدالله مبارك المبارك
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التخصص :التخصص :
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نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

437201284437925383

437925420438200078

438200288438200297

438200299438200334

438200459438200470

438200481438200614

438200652438200730

438200738438200747
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االسم :االسم :

ندى يوسف عبدالرحمن الدايلنورة أحمد ابراهيم الشايع

سديم عبدالعزيز سعيد آل صدعان الدوسريغادة ناصر ابراهيم الشايع

ريم محمد مناور العوني المطيريملى بجاد غزاي نويران العقيلي المطيري

نوره هذال جهيمان الحافي العتيبيريم عبدالعزيز عبدالوهاب العبدالكريم

ساره عبدالرحمن احمد الركبانريم عبدالعزيز محمد البانمي

خلود علي عبدالعزيز الملحمرهف علي عبدالله الحديثي

شذى عبدالرحمن عبدالله البراهيمشهال عبدالرحمن ابراهيم الجربوع

سحر عبدالله بخيت القرشي الزهرانيفاتن سراج عمر كتبى

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200806438200892

438200917438200921

438200939438200963

438201093438201144

438201192438201203

438201243438201280

438201304438201354

438201399438201466
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمياء عبدالمحسن عبدالله اليوسفشهد علي حسن الصامطي

لمى سليمان محمد بن زيدشهد سعد عبدالرحمن الزايد

منيره سعد عبدالعزيز الجنوبيطيف خالد صنهات الدغيلبي العتيبي

الجوهرة ابراهيم علي الغانملمى خالد عبدالرحمن الزهيري

روان عبدالعزيز ابراهيم السماعيلديمه ناصر سليمان الحناكي

ندى عوض حسن الجميري الشهريريما محمد صالح الرويتع

أمل فهد ناصر الغنامأفنان خالد عبدالرحمن أباالحسن

عبير عبدالله رداد الذبياني الثبيتيغدير مبارك فرج الذيابي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

نظم المعلومات اإلداريةنظم المعلومات اإلدارية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438201536438201584

438201594438201684

438201707438201715

438201788438201794

438201826438201920

438201948438201954

438201968438202067

438202074438202082

٤٦٣



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نجود عبدالله عبدالعزيز السيفريم عبدالرحمن سليمان الثاقب

رفيف عبدالمحسن ناصر اللعبونعهد محمد عبدالرحمن حميدان الوابل

الجوهرة سليمان ناصر الهفتاء المطيريشذا محمد سالمه براهيم السالمه

منيره ناصر عبدالله البيشانمرام يحيى ناصر صلهبي

نهى عبدالرحمن صالح السحيبانيغاده عبدالعزيز عبدالله اليحيى

شيخه محمد عبدالرحمن العثمانفلوه يوسف عبدالرحمن المانع

يارا حماد علي السالمهجود عبدالعزيز عبدالرحمن بن سويدان

ريما سامي عبدالرحمن البوارديريما عبدالله صالح العقيل
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سلمى علي عبدالله النعيمبثينه حسن عبدالله العصيمي العتيبي

رؤى رجب عبدالله الزهرانيساره صالح ناصر الهمامي

الهنوف ابراهيم محمد آل ذيبانغيداء سليمان داود عطيوي

مريم سند عبيد العنزيهيفاء سعد عبدالعزيز الداعج

هاجر يسار عثمان الحقيلهنا عبدالله علي آل سميح

وجد محمد سرعان ال سليمرنيم خالد سليمان الحيدري

ريم علي عبدالله الخليوياالميرة نوف  نواف سعود آل سعود

ميمونه عبدالعزيز حبيب ال فهيدغاده علي ابراهيم الغبان
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الجوهره محمد علي العيديبدور أحمد محمود الصديقي

رها سلطان عبد اللطيف ابو زنادهروان حمد عبدالرحمن الراجحي

بشرى ابراهيم عبدالله السنتليلينا محمد عائض آل عبيد الشهري

رغد عبدالعزيز سليمان الصقرهياء بندر محمد الرزيحي

رناد منيع ابراهيم محمد المنيعغدي علي عبدالله ال بهيش الشهري

امتثال سعد محمد عبدالله الشعالنريا عبدالعزيز محمد المرعبه

رهف حماد محمد حماد بن عنيقجود أحمد عبدالعزيز عبدالله السبيل

بشائر عبدالله محمد المحيميدرزان ابراهيم عبدالله بن خميس
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ريما خالد محمد ابو حيمدمرام عبدالله سويلم الفدعاني العنزي

شوق فهد ابراهيم الضويانلمى عمر نوح البسيط

دانيا عادل ابراهيم كويبينالمها عبدالرحمن معاظه البكري الشهري

الجوهرة خالد عمر المقرنسميه عبدالله سعد المديميغ

ساره كمال ميرغنى عبدالرحمنأماني أمين علي الحميري

البتول أسامه عبدالعزيز الزامليارا حسن حمدان الذكري

نوره عبدالرحيم سعد المزروعغزل طارق سعيد بخش

اشواق محمد مرزوق المطيرينورة عبدالرحمن سحمي القحطاني
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بدور فهد ناصر الدوسريغاده احمد محمد العمر

ريم عبدالحميد ناصر العمريعهد سعدون سنان العتيبي

ساره وليد محمد بن معيوفمالك محمد عبدالعزيز الناصر

خوله سعد عبدالرحمن الصالحليان خالد عمر الجاسر

رهف احمد سليمان المسندرهف هيف سالم الحمالى القحطاني

انفال محمد شير المحمدخلود صقر عبدالرحمن النفيعي العتيبي

شوق عبد الكريم خالد الشيباني العتيبيمنيره مامون محمد الزهيري

لطيفه خميس عبدالعزيز الخميسرغد محمد سعد الحميدان
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امل عبدالله علي الربيعانوجدان سعيد احمد القوم الزهراني

نورة جهاد صالح الريسلينا خالد عبدالرحمن المانع

سهام عياد فهاد الجعفري العنزياسيل عوض ربيع البركاني

فاطمه رشود مرضي الكلثممها موسى حمد الموسى

نورة ابراهيم عبدالله المجليريما فهد علي الخليفي

لمياء جالل محمد المباركرزان طالل محمد بن ربيق الحربي

ريما سليمان عبدالله الخليفهلينه يوسف محمد الفهد الصقري

فتون ابراهيم عبدالكريم المسلمفاطمه عبدالله محمد ال مسفر القرني
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الجوهرة يوسف صالح اليعقوبهال محمد مساعد الشريف

ريما علي صالح الضلعانحصه حمد حمد التويجري

ريما عبدالله محمد الصليعنجود سليمان ابراهيم الحديثي

خلود عبدالله عبدالرحمن الزندي الغامديمها مساعد عبدالرحمن ناصر العمار

ساره ناصر فهد العثمانأمل علي عبداللطيف البهالل

ساره محمد ابراهيم ال الشيخالعنود مهنا عبدالكريم المهنا

غادة محمد عبدالله المتركلينة سليمان عبدالله العطر

بشاير علي عبدالله الظهران السهليرزان خالد محمد الغفيلي
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في ابراهيم عبدالله العمريطيف محمد عبدالله بن بداح السهلي

شهد عبدالعزيز راشد العوينساره صالح محمد الشيخ

شذى عبدالله عبدالعزيز الشديغاده عبدالله محمد الخضيري

شيخه عثمان عبدالله العبدالكريممها سليمان عبدالله النمله

شهد عبدالله محمد الحديثيديم صالح عبدالرحمن بن عوين

رند يوسف عبدالله اللحيدانميساء عبدالله محمد بن جردان

ريما فهد سعود التماميدانه سعود عبدالله العرجاني

رغد صالح سليمان الهبداننوف عمر عبدالرحمن المديني
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شماء عبدالرحمن سليمان المحيذيفرزان عبدالرحمن محمد بن قاسم

غاده خالد عبدالعزيز الفارسمشاعل خالد سعود بن معمر

جواهر ماجد زيد الفراجغيداء فهد صالح العليان

جود محمد علي القريشيساره طارق محمد الدغيثر

ريم محمد سعود الشمالني العنزيساره يحيى محمد المطرودي

ساره عبدالعزيز محمد ال خليف العريفيهياء ناصر سليمان الحيدري

الهنوف عبدالله بريكان البريكانلمى محمد عبدالرحمن العثمان
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عهد عبدالعزيز عبدالله الحميديشوق يوسف ناصر السيوفي

خلود فهد خلف الدوسريروان مبارك سعد بن سليمان

لمى عبدالعزيز عبدالله القاسمغيدا عبدالله سعد الشهراني

مها هاجد عبدالله المحمدي السبيعيريم عبدالله راشد الحمد

روال عبدالعزيز صعب الصعبشادن محمد فهد ال رشيد اليامي

لمياء خالد عبدالله الحمادمزون ماجد عبدالرحمن العمران

مشاعل عبدالرحمن محمد عبدالله الشبيبنوف عبدالله محمد اليوسف
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رغد أحمد ابراهيم السماعيلسارا حمد عبدالكريم المسلم

لطيفة محمد سليمان المفدىفلوه عبد الكريم جمعان العبدالعزيز

اريج طالل محمد االسعديهنوف محمد شبيب الزعبي

بشائر منصور سليمان الحركانرنا سعد سعود الخريف
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ريم عبدالعزيز منور المدلج المطيريعهود محمد مرعي آل مرعي القحطاني

هند مناور نور علي العوني المطيريوجدان ماجد هذال الدلبحي العتيبي

نجالء حمود محمد العصيميلمى علي عبدالله السنتلي

ساره محمد عبدالله آل حيانالجوهره بدر فهد السلطان 

رهف احمد ابراهيم الناصرهيفاء عبدالله محمد أبابطين

عبير عمر محمد البلخيشادن عبدالله حمد الزومان

هيفاء سعيد محمد العابسى القحطانينجد مقرن عبدالمحسن بن مقرن

حنين علي عبدالله العليانيفاطمة خالد صالح القاضي
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سديم أحمد عبدالرحمن عبدالله السبيهينهياء ابراهيم محمد ابو نيف

ساره يوسف حمد الناجمالجوهره صالح محمد الناصر

لما  عبدالعزيز مشيد  اللويحقرنيم عبدالله منصور العساف

لمياء عبدالرحمن عبدالله الحسينيشهد معيكل غالب  القحطاني

منيره عبدالعزيز ناصر  التخيفيشادن فهد صالح المبارك

صيته منصور ابراهيم الحميدانمنيره عبدالله عبد العزيز العبدالوهاب

الجوهره خالد عوض سالم مصيقر العوبثانيغيداء عبدالمجيد حجاب الروقي العتيبي

رند عبدالله محمد التويجري عبير محمد مبارك العزه السبيعي
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روان عزيز عبدالله العمريساره سليمان عبدالرحمن الفراج

سيرين علي صالح الزايدطيف صالح قاطع الشمري

شيماء محمد علي العمره القرنينوف ابراهيم عبدالله الكناني الزهراني

شهد احمد قالط محارب الحجيلي الحربيالعنود عثمان محمد المحيميد

شيماء عامر عبدالكريم الغيالنامجاد محمد سعيد مله الغامدي

رغد محمد غرمان العمريشذى عوض سعيد آل مغلف الشهري

امل ابراهيم سند الحصينيرهف حسن عبدالله السراحين الغامدي

نجود محمد عبدالله القويفليفلوه عبدالعزيز عثمان الموسى
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طرفه عبدالله عبداللطيف عبدالله الجبرجود عبدالله احمد السعيد

منيرة عبدالله عبدالعزيز الشالشهنوف مساعد محمد العويد 

بثينه خالد عيسى عسيريسارة عبدالحميد محمد الصانع

هيفاء حمد عبدالله الخميسلمى عشري ابراهيم الهديب

نوره عبدالرحمن عبدالعزيز بن سلمهمها حسين فهد عبدالرحمن الخريصى

رفيف احمد سعيد العيدانه فهد عبدالله آل خليفه

لطيفه عبدالله محمد السديريعبير عبدالله صالح العمير

الجوهره منصور عبد العزيز الكنهلساره صالح عبدالعزيز آل الشيخ
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روان ناجم سعيد آل ظافر القرنيلين خالد محمد البراهيم

ليان سعد عبد آلرحمن آلحوشانغاده محمد عبدالرحمن المهناء

يارا هادي محمد الصقور الياميروان علي ناصر المبدل

نوف أحمد عبدالرحمن الملوحيريما سعد عبدالرحمن الحقان

نوره خالد محمد الذهيبانشادن حمد محمد الفايز

مضاوي علي محمد الماضيغاده سعد عبدالعزيز الشريف

اسماء سعيد محمد آل السند الشهرانيلمى احمد عاطى الطفيحى الهذلى

امنه محمد سعود الصويتي التميمينجالء عبدالعزيز عبدالله النصار
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خوله سالم احمد الغامديمنيره محمد سالم المسعد التميمي

الهنوف علي عبدالعزيز المقبللمى احمد ناصر القحطاني

نوف علي حبيب المطيريلمى عبدالله ناصر بن عقيل

ساره ضاوي ناصر القحطانيمرام عبدالملك عبدالله السليمان

حصه خالد عبدالعزيز العبدالكريمافنان مترك عشق الجيطاء القحطاني

الجوهرة تركي عبدالعزيز الماضيشهد يوسف محمد حلمي

جود أحمد الحميدي الدهالويريفان عبدالعزيز عبدالله العضيله المطيري

شهد طعيس عساف القباني السهليجواهر عبدالرحمن محمد الحزيمي
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رغد محمد عبدالعزيز الزيرامتنان عبدالله عثمان عبدالعزيز العثمان

غادة عبد الهادي مبيريك الرحيلي الحربيريم احمد عثمان البجادي

شادن حمود رفاع سهيل الروقي العتيبيريما سليمان محمد العقيل

لمى فهد عبدالعزيز التويجريرما عبدالرحمن صالح الجبر

نوف عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الجاسرايالف شالش محمد االسلمي الشمري

الهنوف هواش صالح السالمى العنزىايثار محمد عبدالعزيز العفيصان

ربى ابراهيم محمد الحمادالعنود محمد براهيم النمر

غادة سعد سعود الشيباني العتيبيريم فالح حمد الغميض السبيعي
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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 :

438200844438200863

438200915438201067

438201191438201221

438201259438201379

438201464438201735

438201750438202015

438202163438202344

438202412438202608

٤٨٢



8

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاطمه يحيى مسيب خبرانيهيا محمد ابراهيم الطالسى

مرام موسى محمد شراحيليحصة فالح عبدالرحمن الفالح

حصه فهد احمد العريفجمالك عبدالرحمن علي مشبب

نجود يوسف منصور علي الكريديسلولوه سعد فهد الشويعر

وعد حسن سالم باثابتهيا فهد حمود ال مغيره

شهد عبدالكريم سليمان الحمادمها هباس سعيد الشمري

روان وافي حمد آل كلثمنوف فواز نايف السبيعي العنزي

نوره عبدالعزيز عبدالملك آل الشيخالعنود عبدالله عبدالعزيز الخريجي

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 :

438202749438202806

438204114438204156

438204158438204160

438204162438204163

438204170438204218

438204403438204535

438204558438204610

438925062438925201

٤٨٣



9

االسم :االسم :

االسم :

ساره عبدالله جعفر الجريسيرحاب سعد سعود اللهيب

والء طالل سعود العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

439202935439203016

439203019

٤٨٤



كلية ادارة األعمال
خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه

٤٨٥



1

آالء ناصر عبدالرحمن الشعيلاالسم :

المحاسبةالتخصص :

438204167رقم الطالب :

٤٨٦



كلية الصيدلة

٤٨٧



 كلية الصيدلة
خريجات الفصل الثاني  للعام الجامعي 1443 ـه

٤٨٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نجاح عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغمشاعل خالد عبدالرحمن الرميح

اميره دريويش مناحي العتيبيمجد محمد حمود القحطاني

زهراء عبدالرزاق علي الحسنجمانه عصام وليد محي الدين

وجد احمد منزل العنزيرغد بكر عمر العماري

منيره ناصر شافي الشمرينوف عبدالله راجح البقمي

مها عبدالله عبدالمحسن بن عبدالقادرلما نايف محسن العتيبي

ايالف محمد عبدالله المطيريشروق عثمان صالح الصوينع

رغد فريد محمد بن صليحنوف ناصر صالح العميل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200118436200514

436202153436202377

436202411436204313

437200003437200009

437200025437200028

437200030437200078

437200107437200177

437200191437200199

٤٨٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عائشه عبدالحميد عبدالله الزيدلينا عبدالرحمن محمد السماري

ريم مسعود فرج العتيبيالجوهرة خالد محمد القب

لطيفه سعود ابراهيم الدريهملمى فهد حمد السحيم

ساره حمد حمد الطالسيمريم خالد سعود آل موسى

سارة احمد عبدالله الرويسبدور عبدالله حمد السعدي

ريما حمد محمد الفهيدرغد عبدالعزيز عبدالله السجاء

نهالء عبدالرحمن عبدالعزيز العبادسارة عبدالرحمن محمد السيف

مها منصور ابراهيم نقيهالجوهره محمد عبدالعزيز الخضير

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437200316437200329

437200332437200344

437200372437200434

437200441437200540

437200557437200590

437200603437200613

437200615437200634

437200640437200678

٤٩٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنيم خالد عبدالعزيز الجديعيمها مرزوق شافي العصيمي

نوف عبدالله ابراهيم الطخيسدالل خليل عبدالرحمن السحلي

مضاوي صالح سليمان الغنيمرغد فايز محمد الفائز

شهد سليمان ريس الريسبتول احمد محمد النجيباني

شموخ سلمان عمر العميرهنوال محمد عايض المطيري

نوره فهد مبارك الزايدرغد سليمان محمد العيسى

رغد عبدالله محمد العتيقسديم فهد علي العليان

نورة ناصر سعود الجبليعبير محمد حمد بن محارب

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437200682437200695

437200740437200770

437200773437200803

437200844437200856

437200927437200974

437201052437201070

437201074437201150

437201251437201300

٤٩١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أثير عماش سعود الحربيساره فالح حمد السبيعي

خزامى عبدالله صالح الدهاميرهف مستور سعيد الشهراني

اشراق سليمان عبدالعزيز الخراشيانوار مناحي عبدالله الشهراني

غدير فهد صقر بن ثنيانمها محمد علي الشهري

ابتسام عياد حمدان العتيبيساره احمد علي الغامدي

غاده عبدالعزيز حمد الناصرريم عبدالرحمن علي المحيا

هيا عبدالعزيز عبدالرحمن الفارسشذى عبدالمحسن مهيزع المهيزع

مريم فائز احمد الدوسريليان خالد عبدالرحمن الخراشي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437201324437201348

437201393437201400

437201425437201500

437201525437201703

437201709437201862

437201920437201973

437201988437202087

437202102437202148

٤٩٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نهال محمد هاشم هوساوىشذى ماجد ابراهيم العبيد

رناد عمر علي النحيتنجود محمد صالح السحيباني

نوف بسام هزاع المطيريهيفاء سليمان عبدالرحمن النافع

ساره سلطان حميد القحطانيسارة بندر سعيد الغامدي

حنان علي عبدالله الحبشينسرين عبدالله محمد الغامدي

جوان محمد عبدالله الفريحمرام عبدالله ابراهيم العيسى

نجود خالد عبدالعزيز الطريقلينا عبدالملك محمد ال الشيخ

ريما عبدالرحمن راشد الغفيليلولوه صالح عبدالرحمن الصالح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437202160437202193

437202285437202325

437202377437202397

437202415437202496

437202517437202534

437202579437202582

437202619437202625

437202727437202730

٤٩٣



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود خالد محمد بن طوالهسهى عمار أحمد العالم

سارة سطام عبدالله البقميساره عبدالرحمن عبدالله آل جبرين

بانه محمد سليمان الماضيالجوهرة عثمان عبدالله الشبانه

في طارق عبدالله الخزيمفداء سعد محمد الفليج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

دكتور صيدلةدكتور صيدلة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437203096437204026

437204039437204058

437204065437204067

437925806437925824

٤٩٤



كلية العلوم الطبية التطبيقية

٤٩٥



 كلية العلوم الطبية التطبيقية
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٤٩٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سديم خالد ابراهيم بن قاسمهنادي علي محمد عواجي

امجاد احمد حسن عيسىريم يحيى سعيد المقبلي الزهراني

شوق فهد عبدالله الرشيدابتهال عبدالرحمن عثمان الذوادي

فلوه عبدالعزيزبن محمد الحويطانجواهر سلطان عبدالله المطلق

يارا محمد عبدالمنعم عبدالعال الشريفحنان محمد حسن القصير

رنيم حمود عبدالله الدبيخيدارين محمد عبدالله باحميد

رغد عبدالله جريبيع الصقرياثير خالد عزو الفدعاني العنزي

لطيفه ابراهيم عبدالله السنيديامجاد عبدالهادي سعدي اليابسي المطيري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

علوم األشعةعلوم المختبرات اإلكلينيكية

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200065438200879

438201499438202824

437925236438200077

438200471438201231

438201692438202870

438203342435201684

438200063438201306

438201522438202063

٤٩٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ناديه طالل عبدالله النفيعي العتيبيسارة صالح عبدالله محمد الخرجي

العنود صالح عبدالعزيز التويجريغدير أبراهيم سعد الحماد

لمياء عبدالله عبدالرحمن آل ماضينوره جاسر محمد المهيدب

جمانه جهاد عبدالرزاق الصالحسديم عمر صالح المشجري

عهد والء سلمان آل سيفرحاب شريم سليم الوذيناني

شهد سليمان ناصر الجاراللهمروه بشير ابراهيم المسند

أطالل مبروك سفر العدينيفاطمه فيحان مقعد العتيبي

شهد عبدالرزاق عبيد العنزيرغد حاضر يحي التوم

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

دكتور البصرياتالعالج الطبيعي

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202101438202123

438202301438202339

438202456438202807

438203313438203320

437925827436202071

437201095437201208

437201234437201428

437201998437204041
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 كلية العلوم الطبية التطبيقية
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٤٩٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عهد عثمان علي الجندبي الزهرانيرغد ابراهيم محمد القاسم

دنى عبدالله محمد العقيلساره سلمان مشعوف القحطاني

نوره علي عبدالله مباركيوجدان محمد صالح العامري السبيعي

مرام سلمان ناصر الدعجاني العتيبيرغد محمد سعد الثبيتي

منار طارق محمد السقاطفاتن عبدالرحمن مسيب المسيب

غال سعود فهد المتعبشادن عبدالرحمن محمد بن عمران

ريما مقبل حضيض التميميايمان سعود هاشم جليدان

غال فيحان شباب الجبلي البقميريم محمد ابراهيم السماري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203713439200011

439200018439200054

439200088439200112

439200160439200205

439200279439200287

439200325439200341

439200349439200350

439200396439200407

٥٠٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اللولو خالد محمد الدريويششدن بندر ابراهيم بن عمران

طرفه أحمد عبدالرحمن الزيررغد علي عبدالله الهديان

عائشه عبود سعود الشالحي المطيريريناد علي محمد آل حسن القحطاني

عهود فيصل ابراهيم المرزوقيلطيفه ناصر محمد الحريشي

بسمة بندر عبدالله الراشدساره عبدالله طامي آل حسن الحالفي

غادة عبدالرحمن سليمان السويدرغد محمد سعيد ال غانم الشهري

العنود عبدالرحمن علي اباالخيلرحاب سعدبن ابراهيم العواد

شادن ساير شالي المشرافي المطيريربى احمد عبدالهادي باشماخ

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية طبية حيوية-أجهزةتقنية طبية حيوية-أجهزة

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىتقنية طبية حيوية-أجهزة

علوم صحة المجتمع -تعليم صحىعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةعلوم صحة المجتمع -تعليم صحى

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200409439200431

439200454439200096

439200152439200204

439200215438200786

438201273438201619

438204034438204042

439200034439200037

439200079439200125
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بدريه انور الدحو السبيعي العنزيضحى دوخي عبد الرحمن الدوخي

رغد خالد حسين العاطفي القحطانيمنيره عبد اللطيف محمد الدريويش

غاده حسن حمد الفرحان الدوسريلينا عبدالله محمد الدميخي

ريم عادل عبدالعزيز البعيجانغيداء مقرن سعد المحبوب

رزان فهد ناصر النصاررهف عبدالله سعد الزايدي

منيره مساعد عبدالعزيز السياريهبه صالح عبدالرحمن الراجح

اثير ناصر محمد الحيدرمها جويعد حسن عوض القحطاني

وعد منصور أحمد العودهلمى يحي ظافر محمد ال القبل الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200148439200179

439200183439200184

439200234439200342

439200359439200370

439200375439200394

439200440439200444

439200469439200478

439200486439200505
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد خالد عبدالله العريفيساره عبدالرحمن احمد المسلم

اريج فهد محمد آل زري الغامديلمياء عبدالعزيز عبدالرحمن العوشن

نوف عبداللطيف مصطفى القدسىساره عبدالعزيز علي السالمه

شيماء مرضي محمد العنزيهيا ناصر راشد بن تويم

ايمان سفر خضر النوفلي الحارثيأسماء محمد ابراهيم آل عميقان التميمي

امنيه صالح محمد علياميره مسلط سحمي الغنامي العتيبي

هديل عبدالوهاب سعيد آل طلقي األحمريرنده محمد عبدالعزيز الجربوع

ديم احمد سليمان النجيديغاده نبيل ياسين الياسين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التغذية السريريةالتغذية السريرية

رعاية األسنانرعاية األسنان

رعاية األسنانرعاية األسنان

رعاية األسنانرعاية األسنان

علوم األشعةرعاية األسنان

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439202863439204261

438200095438200323

439200046439200051

439200309439204342

439204345438200986

439200014439200029

439200033439200115

439200122439200158
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد خالد ناصر ابو نهيههتون فهد دخيل بن حاتم

عهد متعب عبد الجبارالقميشي المطيريرفيف مزيد فهيد المزيد

طيف صالح عيد الذيابيمرام جبران شوعي مجرشي

غدير علي محمد آل عيسىسلطانه عثمان موسى محمد

ساره خالد ظافر القحطانيوجدان مفرح مشعان الشيباني

ديمه ابراهيم محمد الحمودمنار دهل عبدالله العلوي الحربي

ريناد سعد علي االحمريمنيره ايمن خالد السويلم

نوف عبدالله عبدالعزيز االحمدرؤى موسى حسن  الشهري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200169439200191

439200200439200220

439200222439200236

439200243439200261

439200273439200324

439200328439200345

439200352439200353

439200388439200412

٥٠٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنا عبدالكريم ابراهيم الحلوهربى ابراهيم عبدالرحمن السلوم

وعد عمر صالح المشجريشوق علي منصور دهمان

ساره صالح ناصر بن عبدالواحدديما ابراهيم عبدالرحمن بن سلطان

ساره عبدالله فهد آل حسينهساره غازي جمعان المقاطي

دالل محمد عبدالله البصيصجود دهمش عبدالله الدهمش

دالل سليمان حمد الهديانمنيره فائز احمد الدوسري

غاده عبداللطيف حمود النافعأبرار محمد احمد آل رمضان الغامدي

االء عمر محمد باقيسنوره نائف عايض النفيعي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

علوم األشعةعلوم األشعة

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200441439200498

439200509439202893

439204248439925925

437200446439200019

439200022439200048

439200059439200082

439200116439200187

439200197439200238
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مروه سعد عبدالله علي بن خثالنجيهان حمد حمد الماضي

مها عبدالله زيد الفوازود احمد سعيد العوبثاني

هال عبدالله عمر مليباريمنيره محمد سالم بن مهيزع

نجالء ماجد عبدالرحمن الطويلعي العنزيوديان ثايب سمير القميشي المطيري

روان صالح سلمان المساعدديما بدر ناصر التركي

اميره محمد علي اليحيىمنار محمد سالم  الفهري القحطاني

ساره عبدالله علي السالمهغفران فرحان خليف الدهمشي العنزي

هدى براهيم عبدالله الشالشرهف خضران سعيد الحريري الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

عالج علل النطق والسمععالج علل النطق والسمع

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200246439200263

439200275439200277

439200310439200331

439200337439200369

439200372439200395

439200404439200414

439200420439200437

439200471439200514
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دانيا فهد حمود المطوعمرام عبدالله علي القحطاني

ليال حسن عبدالكريم القين لمى احمد عبدالعزيز النعيم

نوره رائد عبدالله محمد الكنهلفي حمد عبدالرحمن العبدالقادر

ديمه ماجد ناصر عبدالله الشايقيساره عبدالمحسن محمد السميحان

رزان عثمان عطيه الفهمي الزهرانيسارا وليد محمد المهيدب

نجود محمد عبدالكريم اللحيدانغدي عبدالله عبدالرحمن الراجحي

هياء ماجد حمد الحاتممريم خالد محمد يونس احمد الميمني

وفاء سعيد مجحود الليلحي الشهرينوره بدر سليمان المطير

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

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200527439200714

439202856439202908

439204251439204262

437200307438200618

438200745438202020

438202662438202835

438203292438204016

439200025439200030

٥٠٧



9

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أمجاد قاسم محمد الموريرنيم محمد عبدالعزيز العنقري

شوق خالد ركيان العضيله المطيريلينه احمد محمد العبيدالله

امجاد محمد محسن السناني البقميساره ناصر عبد الرحمن بن خنين

وعد محمد مرزوق النفراني العصيميعهود زاكي مثيب المهلكي المطيري

وفاء مدني رمضان ضاحيوعد سعد عبدالعزيز الجبري الخالدي

رهف عبدالمحسن عبدالرحمن بن سلمهرند عبدالله علي الجابر

نوره يزيد عبدالله العوشناللولو خالد فهد الرشيدي

رغد مرزوق سعيد المرزوقمنال سالم عوض جعفري العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439200060439200063

439200074439200080

439200127439200138

439200161439200232

439200301439200303

439200319439200327

439200385439200424

439200497439201586

٥٠٨



10

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رناد احمد علي الثويعي الفيفيشروق  مشعل عويض مسفر العضياني الحارثي

ميار ابراهيم محمد المصلوخأنيسه عبدالله محمد التميمي

خلود حمد عبدالله ال فاضل القحطانيالنا عبدالعزيز عبدالله العليان

حنين عطيه عبدالله المويلحيأروى يحي محمد الترابي عسيري

انسام عتيق محمد  العتيقدعاء يحي حسين كريت

سديم عبدالله سعد البوارديسراء عالء صالح عبدالجبار

العنود عبدالعزيز زيد ال مسعدرفيف ناصر عبدالعزيز الحجي

رهف ناصر سليمان أبانمىطيف عبدالله معيض الهاجري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

العالج الطبيعيالعالج الطبيعي

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439204249439204252

437200963437201417

437202691438200041

438200143438200240

438200347438200406

438200414438200543

438200889438200890

438200924438201037

٥٠٩



11

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

نوره ابراهيم سالم السالملمى عبدالله ناصر آل تويم

رهف سعود عبدالرحمن أبوقيانحصه خالد محمد الناصر

وفاء سعيد مطلق الرفاعي الغامديامال حمدان عطاالله الرحيمي المطيري

ندى ايمن حامد البهلولعهد ناصر محمد سرحان

هتون ناصر سالمين بادخن

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصرياتدكتور البصريات

دكتور البصريات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438201094438201400

438201483438201724

438202262438202606

438202759438203321

438203330

٥١٠



كلية التربية

٥١١



كلية التربية
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٥١٢



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد عبدالرحمن عبدالله علي ال عليان القحطانيالهنوف يوسف حسن الزريق

حصة عبدالعزيز فهد عبدالله الجبيلهوئام هشام حمد الجابر

شهد ناصر صالح الزهرانيعائشة شهيد  شهيد الله

نوره فيصل عبدالله الهديباسماء حامد سعيد الغامدي

رغد يحيى ابراهيم حبترينوره محمد جويعد العنزي

نوف فهد عبدالله محمد الغانمغادة احمد محمد العيدان

الجوهره عبدالله حمد المعديريم ابرهيم علي حمد آل طالب

مها ناصر هندي حميدنشاط فتروحي  موغول

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

أخصائي نفسيالدراسات اإلسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437926616438201087

438202156438203753

438204307437925400

437925432437925878

437925919438200572

438201058438201265

438201784438202316

438204518431923173

٥١٣



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شموخ عبدالسالم محمود حمدانساره سالم مبارك هديان

نجود عمر مبارك الضرغاملجين عبدالله رميح الرميح

ساره عبدالعزيز عبدالله الغديرهياء عمر محمد بن راجح العنقري

عبير محمد سعد الهيفنوره وائل احمد الصفوق

مها عبدالله عبدالكريم الحناياندى صالح سعيد ال شايع القحطاني

رنيم عبدالله صقر خالد العريفىروان احمد عمر الزهراني

هبه عبد الرحمن حمد الحركاناثير تركي عبدالله الحقباني

اروى ياسر صقر الغبيوي العتيبياريج ناصر محمد الخنفري القحطاني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ماقبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

431925916434202568

435925751436200543

436204539437201720

437202092437202614

437204501437926591

438200014438200185

438200358438200519

438200554438200684

٥١٤



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هياء عبدالله عبدالعزيز الزاملشهد عبدالله عبدالرحمن السهلي

لينه عبدالرحمن حمد الموسىنوره محمد حمد الدوسري

نوره محمد عبدالله بن جدوعحصة محمد عبدالله الزياد الخالدى

وسميه سعد مفلح العلياني القحطانيطيف عبدالله عبدالعزيز محمد الشقيق

العنود صالح ابراهيم الناصرهبة سعيد هادي الشهراني

ريم عبدالرحمن علي عبدالله الشيحانالعنود عبدالله سعد الحجي

مشاعل فهد محمد سليمان بن هديبمواهب سعد حسين الجنيني البقمي

رزان ناصر عبدالله العثمانساره عبدالرحمن فهد الحسيني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200827438201287

438201317438201526

438201565438201595

438201642438201738

438201831438201914

438202058438202457

438202530438202596

438202674438202843

٥١٥



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

فاتن محمد عطيه العنزيرزان فرحان حسين الجعيدي الدوسري

نجالء حمد عبدالله اللحيداننور حمد عبدالعزيز الناصر

لمى حمد محمد حمد الدريسنوره عبدالعزيز ابراهيم السدحان

رنا عيسى زاهر احمد الفيفيدانه عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

اثير عبدالرحمن سعود المرعبهساره منيجل حمود المداريه السبيعي

العنود سعد ناصر السبيعيديما عبدالله حمد الحرقان

ندى محمد سعيد القحطانيريم حمد سليمان العجالن

خديجه علي عمرسعيد بادغشراثير يحى عيد آل عائد الزهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

التربية الفنيةالتربية الفنية

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 :

438203944438204299

438204528438925184

438925315438925918

438926102438926388

435201424435202810

437200810437204234

437204340437204499

438200151438200369

٥١٦



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جواهر ابوطالب شوعي مخلى قيسيمنيره محمد عبدالعزيز الحماد

سارة عبدالله سالم ال بحولريم جمال عبدالله العبدالكريم

منى عبدالعزيز محمد اللحيدانبشرى عبدالرحمن ابراهيم العدوان

موضي عبدالعزيز حميدان الحميدانسمر محمد علي العبداني

سارة صالح محمد الخليفهالجوهره خالد احمد الفنتوخ

لمى عوض عواض الوذنانيرغد عادل رفيع الحربي

رحمه عبدالله محمد باشهديما علي محمد القحطاني

هيا عبدالرحمن سعد الحموديغدير فهد صالح الريس

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التربية الفنيةالتربية الفنية
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علم النفسعلم النفس
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علم النفسعلم النفس
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438202439438202829

438203705438925041
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437204398437925185

437925503437926676
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االسم :االسم :
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رزان نواف سعيد الزيادي العتيبيجواهر مسحل عقاب الحزيمي العتيبي

هدى زياد احميد الحميدي العقيلياثير ابراهيم عبدالله الرميح

روان محمد ابراهيم بن حميدساره فارس يحى الشهرى

عائشه علي عبدالعزيز الرومينورة عبدالوهاب عبدالله العبدالوهاب

نورة محمد سحيمان الحربيعهد نقاء ظيف  الله المرزوقي البقمي

طيف غباش عقيل الحسني العنزيغيداء محمد يحي الشهري

اميرة نزال سلطان العصيمي العتيبيوئام محمد ابراهيم عبدالرحمن بن قعود

تهاني عبده احمد كريريمها فيصل عقيالن المخلفي الحربي
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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 :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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438200002438200034
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438200440438200450
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

العنود سلطان سعد العصيمي العتيبيجنا خالد عبدالعزيز الحسياني

لمى فهد محمد آل عليان القحطانيهاله محمد عبدالله الدحيم

ود عبدالله شهيل المسعودسميه عبدالرحمن يحيى القحطاني اليماني

ميعاد سعد دحمان المشهوري الشهريريناد محمد عبدالله الكليب

ريما فهد بشر الرشيدسعاد عبدالله سعيد الثعلبي االحمري

حنان ابراهيم ناصر علي القطاميسمر صالح عبدالله الصالحى

افنان مديهش محمد المديهشحور محمد عبدالرحمن العيسى

بتول محمد قعود السبيعي العنزيشيخه محسن محمد القويفل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس
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438201521438201539

438201567438201621

438201857438202046

438202093438202185

438202195438202396

438202401438202413

438202514438202654

438202663438202699
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مرام محمد مبارك الدوسريرهف عبدالله محمد الهويشل

في سليمان محمد البواردياالء محمد احمد قريش زهراني

قمر ايهاب مدحت القيشاويمنيره عبدالله دجين المحلفي السهلي

ربى سلمان عمر السنيديتهاني عبدالرزاق عبيد العنزي

ابتسام على عبدالله عبدلىساره سعود عبيد التميمي

ريم وليد عبدالله بن سليمربى عبدالوهاب عبدالرحمن الحسين

نهى سليمان ابراهيم النملهاسراء محمد عبدالعزيز الجدوع

ليلى محمد سالم بازرارهساره محمد احمد الغنيم

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

الدراسات القرآنيةعلم النفس

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202702438202779

438202827438202831

438203615438204651

438925477437201895

437925254438200001

438200807438200989

438201233438201330

438201364438202059
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عبير حزام عايض الحميداني القحطانياريج احمد سليمان الدامغ

وداد محمد سعد الحمالي القحطانينوره صالح عبدالعزيز العمر

عبير سالم مشاي العنزيرهف سعد خلف الدوسري

مشاعل سعود مقعد العتيبيبشائر يوسف حسن الزريق

اثير فهد عبدالله النقيهوعد عيسى سعد الحامد

فلوة بندر خالد ال سعودنوف عبدالعزيز محمد المهناء

روان احمد حمد عبدالرحمن المقبلأفراح فالح سالم متعب أبوظهير القحطاني

بشاير عبدالعزيز زيد العويرضيمنار علي عبدالعزيز المزيني
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

التربية الخاصةالقراءات

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202226438202812

437201967435202489

436925148437200401

437203847437204420

438200870438201490

438203358437204435

437204468438200617

438202103438203684
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

الهنوف صالح ناصر العبداللهدانه عبدالرحمن ناصر عبدالله السريع

لميا علي فهد بن خريفشهد عجاب عيسى الحنتوشي العتيبي

ريم تركي سليمان العثمانمنيره محمد ابراهيم الخريف

علياء محمد عبدالله الجبرينلمى سعد محمد العبدالمحسن

ريم عبدالحي السماني عبداللهأسماء مليح فالح الشمري

اسماء نايف محمد ال عليان القحطانيابتهال عبدالله سالم باجحزر

سارة عمر سالم بافضلبدور عائش بنيان بدراني الحربي

رنا فهد عبدالله سعد  السهليمرام علي سعيد ال داحه القحطاني
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اللغة اإلنجليزيةالتربية الخاصة

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزيةاللغة اإلنجليزية

الدراسات اإلسالميةاللغة اإلنجليزية

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة
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438925307437201538
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438203625438204219
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438201632438201795
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

الجوهرة عبدالله عبد الرحمن محمد العقيلنوره عبدالله صالح الحناكي

شهد موسى علي ابوحمودزهراء رياض علي حماده

نوره حمد فهد الموسىبروق ناصر محمد بن جميعه

ايمان عبدالهادي فهيد الحراجين الدوسريبشرى راشد محمد العامر

نوره راشد سلطان العبيدساره فهد محمد الدهيمي
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة

التربية الخاصةالتربية الخاصة
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438202512438202609
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كلية التربية
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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صباح سعيد صالح القحطانيأسيل احمد صالح الخطاف

ساره علي احمد الغامديلطيفه عبدالمحسن عبدالغني بن نفيسه

موضي ناصر صالح الحمدانشوق خالد محمد الرويس

نوره فالح طحان الفدعاني العنزيمرضيه محمد مصطفى السوادي

والء احمد علي المحسنميمونه مبارك عايض الحارثي

روال احمد علي شراحيليالهنوف فهد سلطان بن حميد

صيته حسن صالح الذرويرهف فيصل ضيف الله العتيبي

رهف راشد ناصر القحطانيشذى محمد سلطان العتيبي
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التخصص :التخصص :
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الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةأخصائي نفسي

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية
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438202387434204025

437925010437925083

437925140438201844

438202078438202598

438202622438202794

430200852436201528
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437203036437925014
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ريم عبدالله ابراهيم اليحيىعائشه عبدالله ناصر الشهراني

سهام مرزوق قعدان النفيعي العتيبيشذى عبدالرحمن فايح الحمراني العصيمي

وئام ناصر مرشد ال منيف الهاجرينورة محمد علي الحقباني

ربى صالح ابرهيم السحيبانينوف عبدالله فالح العريفي

آسيا عبيد حمدان مقطفحصه بندر ناصر العمر

فاطمه ماجد محمد الدبابهاجر عبيد حمدان مقطف

رغد سعود عبدالعزيز آل دهامابتهال ابراهيم عبدالرحمن بن رشيد

خلود محمد عجب الجعفري الشمريمنار علي ظافر ال سلطان الشهري
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية
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رقم الطالب :رقم الطالب :
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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438200626438200808

438200913438201618

438202175438202269

438204003438204290

438204294438204428

438204580438925011

438925125438925312
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمياء سعد محمد آل معيض القحطانينوره عبدالله فالح العريفي

فاطمة محمد مسفر ال ودان الدوسريطيف احمد علي العجالن

ريم نشمي حماد الضويحي الخالديساره عبدالله ناصر  فايز الواصل

الجوهره عبدالعزيز مشيد اللويحقوداد فريحان محمد الوهبي الحربي

شهد نايف سعود ال حفيظغدير سالم جايز الميهوبي العنزي

لمى عبدالعزيز محمد الحقبانيحصه عبدالله صالح الضويان

ديمة عبدالله عبدالرحمن العريني السبيعيرهاف مسلط ضاوي الدغفلي البقمي

رغد محمد فهيد عرار ال مسعودي القحطانيشهد غازي ماشع المخلفي الحربي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925887438926301

439201813439201829

439201956439202015

439202023439202053

439202058439202170

439202236439202355

439202424439202425

439202435439202440
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حنين محمد سعد الشريفوعد بنيدربن وديان معلث الحيسوني الحربي

نوره محمد عبدالله ال رباحرهف سعيد صالح الحارثي

نوف ابراهيم محمد المزيرعيلولوه ناصر معجب الشامري العجمي

رند احمد محمد السويلميوعد عبدالملك يحيى حكمي

دانه دهيش سعد المزينيامل عبد الرحمن سعد الداود

رزان سعيد علي الرميضيريم علي ابراهيم علي الفريح

أسيل محمد علي بن كليب آل مغيرهرابعه فهد خالد الضويان

نجالء عبدالله ناصر المفيريجشهد ابراهيم ناصر المفيريج

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

تعليم ما قبل المرحلة االبتدائيةتعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

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 :

439202447439202473

439202474439202539

439202548439202566

439202579439202671

439202685439202759

439202766439204053

439204634439925078

436204093437202458
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

دالل عبدالرحمن محمد بن حزيمعلياء ابراهيم عبدالله الشعالن

شذى احمد سعيد الغامديروال احمد سعيد المالكي

ساره فهد حسن الغامدينوف احمد سالم الدبيب

ريم سميح علي الحربيمعالي فارس مبارك العصيمي

دانه ناصر عبدالعزيز المعمرعبير شكري حمود العمري

حصه محمد عبدالله الجريسيلجين علي محمد بن علي

مها عبدالله محمد القميزيسهام ابراهيم عبدالعزيز المقحم

دالل فهد مرضي بن فرحانرهف مساعد سعد العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التربية الفنيةالتربية الفنية

علم النفسالتربية الفنية

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200052438202206

438202547435202694

436202341437200850

437201240437201463

437204419437204424

437204495437925133

437925276437926295

438200040438200088

٥٢٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رفيف محمد صالح الوهيبيحصه عبدالعزيز ناصر الهزاع

رهف سامي عبدالله الخليلافنان أحمد عبدالله الدعفس

عائشه أحمد سالم الخنبشيشوق ياسربن خويلد الرحمي المطيري

العنود علي سعدالله المتعبوالء محمد صالح سلمي المرواني الجهني

ساره فواد احمد الغامديسحر عبدالله ظافر بن رميه

طيف عبده احمد صبيانيحنين عبدالله محمد القعيضب

منال خالد عبدالرحمن بن خليف ابتهال محمد احمد الفيفي

شذى عادل مقبول العصيمي العتيبياحالم علي احمد صرخي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200161438200195

438200314438200387

438200478438200502

438200720438200818

438200819438201101

438201376438201558

438201755438201840

438201855438201867
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما سعيد غرم الله الغامدىمنال سعد فراج عبدالله الغزواني السهلي

رزان عمر خميس بن دهررزان جالل محسن الرحماني البقمي

هيله عثمان محمد العمررهف عبدالمجيد عبدالعزيز اليحيى

ماجده مشعل عبدالله محمد السبهانفي عبدالعزيز علي البديوي

ساره سريع عبد العزيز مقبل خلوفهغادة محمد ابراهيم الخريجي

دانيه صالح عبدالله العميرمزنه ابراهيم عبدالله المقبل

سارة راشد عبود ابوخليلنورة راشد عبود ابوخليل

ندى محمد عوض مشعبينوره محمد سعد المهيزع

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

علم النفسعلم النفس

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438201892438202379

438202522438203304

438203635438203702

438204502438926240

438926684438926710

439201674439201713

439201724439201725

439201811439201837
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما ضيدان مساعد الفياض السبيعيرغد عبدالعزيز شايع الشايع العايدي

العنود سعود عائض العصيمي العتيبيهياء علي راشد بن كليب

سجى عبدالكريم عبدالله السعيدرهف عبدالرحمن عبدالله الحمود

طيف نايف سلطان العلوي الحربيبثينه سعد عبدالله آل رائف القحطاني

رهاف عبدالرحمن سعد المونسرهف عبدالله عبدالعزيز المرشد

هيا مبارك مهدي الدوسريروان محمد سعيد القرابيه الزهراني

روان محمد ناصر العاطفي القحطانيمشاعل سليمان سعود العصيمي

نوره سعيد ذيب القحطانيريناد محمد فهد المعيقل

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

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 :

439201873439202094

439202112439202175

439202609439202635

439202658439203192

439926008436204542

438200563438201323

438201691438203638

437200512437201275
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره فواز فواز السبيعينوف سعد محمد العريفي

نرجس خليفة  فيالليروان عبدالله ابراهيم التميمي

مها مسفر علط الشيباني العتيبيابتسام مهدي احمد الدوسي الزهراني 

ساره ناصر علي العوامساره زومان عبدالله الزومان

رهف علي مشعل القرفاني الشيبانيديم سليمان عبدالله السالمه

شذى فهد عبدالعزيز المنصوربدور صالح ناصر بن دخيل

بشائر مفرح خضران العدواني الزهرانيحصه براهيم عبد الله المجيدل

شهد سامي احمد المالكيشهد محمد صالح البديوي

التخصص :التخصص :

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

الدراسات القرآنيةالتربية الخاصة

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437201404437201789

437925546437926678

438200007438200181

438201808438202001

438202241438202298

438925317439201815

439202136439202211

439202322439202323
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد عمران محمد العمراننوره أحمد محمد الحزيمي

غاده خالد مقرن المجاهدعهد سعد فهاد المحيميدي الرويس

رنا فهد ابراهيم البكيرينسيبه جمال حمد القرعاوي

لمى محمد صالح الصويلحيساره زيد عبدالرحمن بن طلحه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات القرآنيةالدراسات القرآنية

الدراسات اإلسالميةالدراسات القرآنية

الدراسات اإلسالميةالدراسات اإلسالمية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439202463439202489

439202622439202760

439202782439202291

439202365439202831

٥٣٤



كلية الطب البشري
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كلية طب البشري
خريجات العام الجامعي 1443 ـه
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

الهام عبدالله صالح العبيدبيان علي عبد الله علي الطراد آل مغيرة

منيال حمزه عبدالله باوزيرمنيره عبدالكريم حمد العيوني

ريما عبدالله عبدالعزيز الشايعشهد عماد عثمان الدخيل

اثير محمد عامر الرشيدنجد ابراهيم صالح الذيب

لين عثيم محمد العثيمندى عبدالعزيز عبدالله اليوسف

لمى عبدالعزيز حمد الفوزانحنين عبدالرحمن محمد باشيخ

روان سعد سعيد القحطانينوف علي محمد العماري

فاطمه سعد ابراهيم العنقريبشرى عادل محمد جان قوقندي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

432200480434202394

435200567435200590

435202086436200028

436200042436200065

436200086436200129

436200132436200150

436200239436200252

436200263436200273

٥٣٧



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنيم سعيد محمد الغامديمنيره زايد محمد الزايد

غيداء خالد ابراهيم السعيدشذا غيهب عبدالعزيز الغيهب

دانيه محمد عبدالله الكالبيسما عبيد فواز الحربي

دانيه خالد عبدالله سجادينا مسفر عيسى الدوسري

جومانا عبدالله محمد القحطانيريم محمد ابراهيم الشثري

عهود عبدالله راجح البقميشهد عبدالكريم محمد السويدان

شهد محمد عبدالعزيز العنزانامال محمد فيصل الشيبي

نوره صالح عثمان الحقيلغاده علي عبدالله المهنا

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436200278436200311

436200412436200510

436200581436200669

436200715436200723

436200834436200894

436200943436200944

436200996436201016

436201041436201056

٥٣٨



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غادة علي عبدالله السكيتعاتكه ثامر عبدالعزيز قاضى

اميره خالد عبدالكبير نيازيغاده عبدالكريم علي العثيم

ليلى منذر عبدالله البريكانساره احمد معيض الشمراني

صفاء سلطان مسفر العصيميجواهر كمال عبدالله الخيال

ريما سلطان مبيريك العتيبياللؤلؤ سعد علي الصليهم

ندى أحمد عبده الصوماليشروق فيصل محمد الصومالى

انجود موسى محمد العنزينهال باسم رشاد بياري

نوره سلمان حمود الشبيبحنين عصام حمزه السبكي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201072436201142

436201157436201159

436201239436201264

436201322436201351

436201437436201478

436201491436201494

436201575436201587

436201591436201593
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريما عبدالله عثمان البراكرنا فهد عبدالعزيز المانع

أمل علي عائض القرنييارا محمد عبدالله الدعيجي

انوار نجيب عبدالسالم العجمياشواق علي عبدالله الماجد

مها عبدالله احمد الغامدينورا عبدالرحمن مهيدب المهيدب

فاطمه محمد صالح الطاساندعاء ماهر انور محمد عبدالعزيز

هبه عبدالرحمن محمد الناصرغاده سعد محمد الهدلق

ابتسام ماجد عيد المطيريوجدان طارق ابراهيم الزيد

االء بدر ابراهيم العقيلنوره محمد صالح الغفيلي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436201611436201612

436201615436201640

436201647436201751

436201758436201796

436201797436201808

436201836436201916

436201973436202162

436202238436202242

٥٤٠



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شوق جزاء غازي البقمينوف سعود محمد العقيلي

رزان سلطان شليويح العتيبيمها سعود احمد العيسى

عروب ياسر راشد الهذيلمنيره زيد سعد الضفيان

وئام صالح ابراهيم بابعيرريم هاني صالح الدين السرجاني

لينا سامي صالح الوكيلندى عبدالعزيز ابراهيم الدخيل

روان محمد عبدالله الوادعيلمى عبدالملك صالح التميمي

وتين احمد حماد الحمودليلى حسن اسماعيل مذكور

بدريه محمود محمد الصباغشوق محمد عبدالله األحمري

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202246436202302

436202350436202368

436202383436202395

436202416436202439

436202462436202551

436202552436202557

436202593436202597

436202638436202645

٥٤١



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اميره بكر راشد ال بكردعاء وليد محمد عبدالفتاح

لجين عبدالله عبدالواحد الزيدجواهر عبدالمحسن ناصر ابانمي

زينه محمد احمد الكافالعنود سليمان محمد الصيخان

دينا ناصر سليمان النويصرهيفاء محمد عبدالله الوعيل

ربى علي يحيى ال سالمربا محمود بكر برناوي

الرا خالد محمد السليماسيل عادل عبدالله السليماني

رنا عبدالرحمن عمر باراسينهيفاء سعود ابراهيم الشعالن

لولوه زياد محمد الشيحهالعنود عبدالله حمد ابوحيمد

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436202702436202717

436202727436202728

436202729436202745

436202764436202765

436202774436202788

436202792436202807

436202835436202905

436202916436203092

٥٤٢



7

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سمر عبدالله محمد القحطانينوره عبد الله فهد السهلي

غاده ابراهيم محمد المزروعسميه علي مستور الغامدي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

طب وجراحةطب وجراحة

طب وجراحةطب وجراحة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436203695436203714

436203722436204225

٥٤٣



كلية طب األسنان

٥٤٤



كلية طب األسنان
خريجات العام الجامعي 1443 ـه

٥٤٥



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شيخه عبدالحميد خالد المقبلعهد عبدالله محمد الدوسري

اسيل سليمان عبدالله العميرأسماء عبداللطيف عبدالله الحسين

لولوه توفيق ناصر المتعبرهف حسين عبدالله العواجي

لمى محمد عمران العمرانهيفاء عبدالعزيز سليمان المذن

ريوف عبدالله صالح الحصانسارة عبدالله عبدالعزيز بن دريهم

يارا بندر عبدالله البريكانهياء دوخي عبدالرحمن الدوخي

مها هايل مطر العبدليريم عبدالله حسن الحميدي

لمى عبدالله عبدالعزيز السدحانسديم علي سعد آل عمر

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 :

436200656437200001

437200022437200066

437200267437200304

437200399437200442

437200484437200560

437200562437200577

437200612437200624

437200683437200686

٥٤٦



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رنيم بدر فالح الحجيليريما شرقي راشد الشرقي

ريهان بدر جابر المطيريافياء عبدالعزيز عبدالله القاسم

ريم جمعان علي الغامديتماضر سلطان عبدالله بن عسكر

غيداء محمد مسفر الدوسريهيام حمود عبدالمحسن الخلف

جود سليمان ناصر الفريحريناد شمروخ سعود العتيبي

نور علي شبل الكعيطنوره عبدالعزيز عبدالله المزروع

العنود فهد سليمان الحيدريندى عبدالله عبدالعزيز الحقيل

ندى ابراهيم عبدالعزيز ابوحيمدالهنوف عاطف ابراهيم النويصر

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 :

437200702437200713

437200750437200820

437200851437200999

437201042437201058

437201248437201298

437201455437201480

437201504437201588

437201594437201621

٥٤٧



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جواهر سعد عبدالرحمن السنيديرنا عبدالرحمن عبدالله الفاضل

ارين عبدالله عبدالرحمن اليحيىلمى صالح أحمد الصالح

رهف علي محمد بن سلمهلمى ظافر محمد آل باحص

ريناد رافع فارس العمرىعزيزه عابد مرزوق المطيري

فاطمه عمر محمد المحسنحفصه حسن مدني العلي

االميرةالجوهرة فيصل مقرن آل سعوداثير عبدالرحمن زيد الفرحان

مها حمد محمد الدوسرينوره فهد عبدالله الربدي

اسرار سعد محمد العييديفرح سعيد سالم الدوسري

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 :

437201644437201656

437201661437201759

437201786437201809

437201839437201849

437201855437201858

437201876437201948

437201961437202010

437202018437202037

٥٤٨



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

لطيفه محمد سليمان السويلمامل محمد علي السحيباني

غيداء محمد قبالن القبالنشهد محمد علي القحطاني

شوق معيبد علي الرشيديشيماء عماد محمد العبدالكريم

فاطمه سعد محمد الفوزانوجد هاجد دميثان الحربي

نوره حمد منادي الحربيرزان سليمان صالح الجربوع

لمى يحيى حسين آل مشحمنور حمزة عبدالله باوزير

ندى علي يحي الغامديرهف عطيه احمد الغامدي

روان احمد عبدالله االيوب

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 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 :

437202276437202304

437202339437202362

437202373437202597

437202640437202656

437202696437202712

437202725437203776

437204036437204054

437204148

٥٤٩



 كلية اللغات والترجمة

٥٥٠



 كلية اللغات والترجمة
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٥٥١



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

اميره عبدالرحمن علي محمد الرزيحيلطيفه غالب ثامر السعدون

اسراء محمد محمود قريشأمل أحمد يحيى حامظي

لمى عبدالله فهد الشامخنورا جمعان احمد الزهراني

شهد سليمان علي الغازينوف رياض يحي القحطاني

شيهانة احمد عبدالعزيز الدويششهد خالد محمد السريع

امجاد راضي مسفر العتيبيحنان سعيد حسين المالكي

هيا سعد عبدالعزيز الصليهملمى عبدالرحمن ناصر التركي

امجاد فيصل ابراهيم المزروعرغد محمد عبدالعزيز الزامل

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 :

431923494435201781

435925328436204015

437200174437200440

437200751437200942

437201090437201252

437201392437202340

437202489437203063

437203680437203696

٥٥٢



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هند عبدالحكيم على آل شعثاناروى حمد عبدالله الدوسري

ذكرى رضى باسلوم الزهرانيفاطمة خالد عبدالله الدويس

بشرى محمد عبدالله الشتويرحمه سعيد محمد تركاي

مرام عبدالله ناصر الموسىأفراح علي يوسف الصومالي

وفاء حمد سالمين بن شمالننوال ايهاب مدحت القيشاوي

 بدور  عبداالله فيصل آل سعودنجود عطاالله ناصر الدعجاني العتيبي

فهده فهد محمد الفهدنوف نواف عسكر الحربي

عهد مبارك فهد القحطانييارا عبدالرحمن محمد الموزان

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 اإلنجليزية والترجمةاللغة الفرنسية 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 :

437925087437925396

437925758437925843

438202109438202306

438204292438204338

438204652434203764

435202806435204528

436200175436200473

436200845436201012

٥٥٣



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره علي فهد الحمادمنار محمد حاضر الشمراني

روان محمد عبدالله البواردياالء احمد علي الدعفس

فاطمه منصور سعد الكريديسامل حمد عبدالله العقيلي

ديمه احمد محمد الغامديالجازي محمد عبداللطيف ال الشيخ

فتون نوح موسى العتيبيأيمان مبارك عبدالله الدوسري

غادة عبدالمحسن عبدالله القاسمنجود هزاع شبيب السبيعي

بشاير عبدالله ناصر الناصرشادن فهد عثمان بن خنين

نجود محمد عبدالله الصاللشيخه عبدالله فهد المطلق

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 :

436201818436201935

436202450436202460

436202606436204519

436925346436925513

437201166437201387

437201467437201726

437201824437201844

437201909437202121

٥٥٤



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد ابراهيم سعد اليابسريم سلمان محمد النشوان

هياء عبدالرحمن ونى الضويانغرام عبدالعزيز منور المطيري

نوف عبدالرحمن ابراهيم السليمانفاطمه فضل مسعود عبدالقادر

ساره احمد عبدالله الزكريريم حامد ابراهيم الريس

شادن عمر عبدالله الحيالننجالء عبدالعزيز صالح الطويان

ساره عبدالعزيز سعد بن شلهوبهديل عبداالله راشد الموينع

نوف ابراهيم سليمان السياريرزان خالد عبدالله الصليهم

وديان سعد سعيد الزهرانيسلمى بندر ممدوح العلي

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 :

437202127437202206

437202261437203119

437204434438200249

438200272438200303

438200306438200327

438200342438200421

438200424438200480

438200499438200613

٥٥٥



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

بشرى سليمان عبدالله الحمدانالجازي عبدالعزيز عبدالله النعيم

ليلى ابراهيم محمد بالغنيماسيل راشد سعد بن خرفي

ريم مسفر سعيد الحسني الزهرانيغدير ابراهيم حمد الهويدي

غيداء عبدالسالم عبدالعزيز بن عبدالسالمسناء فاضي مرزوق المغيري العتيبي

لمياء فهد عبد الرحمن بن عقيلمها محمد عبدالله السحيلي

نورة عبدالله ناصر الداوودهيفاء فهد عبدالعزيز الطريفي

غيداء محمد سعيد ال سعد الغامدينجالء سعود محمد ال تويم

روان ناصربن سعد المزينيمنال ابراهيم حسن الفهيد

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 :

438200655438200731

438200776438200906

438200961438201031

438201129438201154

438201160438201177

438201290438201325

438201343438201429

438201805438201909

٥٥٦



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

طرفه عبداللطيف ابراهيم الريسفى مناحي مطلق الخامسي

موضي بندر ناصر السبهانلطيفه سعد زيد بن غنام

علياء ناصر سعود الجبور السبيعيلطيفه عبدالعزيز مقرن الشيخ

الجوهره محمد عبدالرحمن المقبلامجاد محمد سلطان السلطان

رهف يحى ابراهيم دغريرىدانه ناصر فارس العبدالوهاب

في عبدالله فهد بن سريعهياء عبدالعزيز ابراهيم السديس

هنادي سعد دريميح العتيبيهياء عبدالله فهد السعيد

منيرة عادل ناصر بن شنارود فيصل فهيد العضياني العتيبي

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 :

438201939438201993

438202118438202174

438202233438202243

438202315438202371

438202471438202472

438202536438202698

438202717438202849

438203667438203669

٥٥٧



7

االسم :االسم :

االسم :

اسماء سعد جزاء المغيري العتيبيماريا شهيد الله بذل الرحمن خان

شهد احمد محمد الدويش

التخصص :التخصص :

التخصص :

اللغة اإلنجليزية والترجمةاللغة اإلنجليزية والترجمة

اللغة اإلنجليزية والترجمة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438204308438204542

438925046

٥٥٨



 كلية اللغات والترجمة
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٥٥٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رهف فالح عبدالرحمن آل جفران المريفاتن تركي منصور السبيعي العنزي

عهد صالح ابراهيم اليوسفنورة عبدالله راشد السنيدي

نوره يوسف عبدالعزيز العثيمينالعنود منصور احمد البلوي

فرح ابراهيم عبدالله الغمالسغيداء ينت صالح سليمان العبيد

طيف علي عبدالله المنبهيمها سلطان سحمان السبيعي

علياء حمد أحمد السويلماالء ابراهيم حسن البصري

جود احمد عبدالله الخضيرغاليه ابراهيم سعود آل معمر

ابتسام فهد مذكر الشاطري المطيريلجين خلف ذعار الوهبي الحربي

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 :

433202875435202794

437201902437925184

437926260438200031

438200625438200930

438201396438202125

438202809439201701

439201717439201958

439202005439202124

٥٦٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ربى محمد عبدالله الصغيرهبه سعيد سعد الدوسري

حصه سالم صالح الغميزسارة ساير عائض المطيري

حنين علي صالح البطاحديما عبدالرحمن صالح الخضير

جواهر احمد عبدالله العلىربى محمد سعد آل مسافر العلياني

ساره عبدالرحمن عبدالعزيز الحمدانوفاء محمد صالح صويلح

وفاء ابراهيم سعد السلطانرزان هيثم عبدالله الزغيبي

شهد فهد سعود الحربيالبندري محمد رفاعي العتيبي

لولو محمد عبدالله المواشغاده محمد عثمان الشهري

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 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 :

439202167439202176

439202331439202419

439202442439202664

439202675439202758

435201998436204498

437200462437200485

437201217437201316

437201433437202157

٥٦١



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شروق عبود مسلم بن هالبينوره محمد صالح العماش

مريم يحيى محمد ابوسبعهتغريد عبدالله صالح الضويان

لبنى محمد صالح الصفيانوالء خالد عبدالعزيز بن عبدالواحد

سارة سعد عبدالله أبوعيدنوره احمد عبدالعزيز الثميري

نورة عبدالله محمد الجهنيهديل فايز مظهور الهمزاني الشمري

شهد صالح احمد ال جمعان الغامديوجدان غيثان أحمد الفندي العمري

ريوف حمد عبدالله الجبيرحنان فهد عثمان العثيم

سارة عبدالعزيز محمد بن سويدانمنال عبدالمحسن محمد الدهمش

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 :

437202545437202728

437203049437925003

437925261437925438

437926704438200341

438200362438200468

438200529438200608

438200775438200834

438200849438200943
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4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد عبدالله فهد الطويل القرينيشهد حمدان احمد العلي الشهري

لولو شهاب عبدالرزاق السويلمريكان فهد محمد الحميضي

خولة محمد يوسف المباركسارة عبدالله هشبل عبدالله هشبل

غزالن ابراهيم عبدالرحمن عبدالله النفيسهشوق سالم سعيد العماري الدوسري

يارا وليد محمد عبدالله الردينيشوق خالد صالح السيف

يارا عبدالعزيز محمد الباديشذى حامد سعد الحارثي

ضي عبدالعزيز فهد الدغيشممها محمد عايض الدغيلبي العتيبي

العنود سعود سعد العقيفيبسمه علي عايض اليزيدي الحارثي

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 :

438201109438201143

438201182438201204

438201229438201334

438201507438201653

438201689438201725

438201754438201810

438201829438202026

438202045438202217

٥٦٣



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رزان سعيد سالم ال فري القحطانيساره عبدالعزيز محمد بن حميد

نوره سعود عبدالكريم الدرويشغادة ابراهيم عبدالصمد الخضيري السلمي

أسرار عبداللطيف عبدالرحمن الزيرنجالء عبدالمحسن سعد النفيسي

شوق عاطف معيض الشهريروان عبدالله محمد النعيمه

ديما سلطان عواض الوذنانيربى احمد عبدالرحمن الدغيري

ابرار عبدالله هاجد اليابسي المطيريروى عبدالعزيز محمد السعيد

هنوف عبدالله عبدالعزيز بن دحامصفاء خالد محمد أحمد

فهده حسن محمد اباحسيندالل منصور عجمي بن منيخر

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 :

438202227438202285

438202437438202455

438202525438202610

438202703438203398

438203685438204036

438204506438204527

438204616438925130

438925131438925134

٥٦٤



6

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره مسفر فالح آل جابر الحقبانيسارة عبداالله محمد بن مرشد

لمى سعد ناصر الضويانشادن حمد محمد العيوني

ساره فهد عبدالله العسكرغدير عبدالله محمد السناني

شادن محمد سليمان الصقيهيوجود موسى شايع الدوسري

فتون خالد سعد ال تويمربى ماجد محمد علي ال حبشي الشهري

امجاد عبدالله ابراهيم حمد السعيدرند عبدالرحمن عبدالعزيز الخلف

مرام عبدالله مسفر الدوسريشيخه احمد عمر بارشيد

رناد عبدالله عبدالعزيز اليحيىسما عمر صالح الوابل

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 :

438925223439200647

439201709439201842

439201911439201932

439201971439201979

439202045439202056

439202073439202075

439202145439202151

439202195439202206
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره منصور فهد الحيدان القحطانينوف عبدالعزيز منصور العساف

نورة وليد فهد السالمرغد عقيل محمد العقيل

جنى عبدالمجيد عبدالعزيز الدهيشىبسمه فهد عبدالله الربدي

هيا فهد ناصر الربيعانهاجر حسين زيد ال حسين التميمي

تاال خالد عبدالعزيز الخريجيبشرى ناصر سعد آل خثالن

علياء عبدالعزيز حمود التويجريساره أحمد ابراهيم الزغيبي

جواهر ناصر عبدالعزيز العتيبيرغد عبدالعزيز عبدالله بن ماضي السهلي

روان ينت محمود صالح بخشمنار مفلح خزام بني علي الشهراني

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 :

439202215439202260

439202266439202274

439202346439202360

439202397439202429

439202486439202507

439202545439202586

439202612439202619

439202627439202643
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ريماز ظافر مترك ال خشمعفلوه ناصر صالح الدريبي

لطيفه محمد راشد بن تمرانطيف عبدالهادي محمد الدعجاني العتيبي

فاطمة عبدالملك سعد المقرنفاطمه احمد علي الغامدي

سديم مصطفى السيد حسينوداد علي صالح السحيباني

شهد احمد سليمان العبيدجوري محمد ناصر العندس

نوره محمد عبدالرحمن االحمدرنيم سليمان ابراهيم الدويش

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439202755439202768

439202777439202781

439202784439202804

439202810439202922

439202923439925342

439925400439925894

٥٦٧



 كلية اللغات والترجمة
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٥٦٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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ساره سالم سفر الشهرانيشيهانه صالح عبدالله النمله

ساره ابراهيم عبدالعزيز السنيديرهف يوسف عبدالله الشالش

فاتن سليمان عثمان الشعالنالمها عبد المجيد محمد العجالن

نوره سعد عبد الرحمن الحوشاناروى ماجد فيصل المعمر

رشا عبدالرحمن حسين الصغيرنوره ماجد عبدالرحمن السالم
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نوره عبدالله عبدالعزيز الصليفيحرغد صالح حسن الدحيه الزهراني

العنود ابراهيم عبدالرحمن السويلمالجوري ابراهيم راشد بن عصيل

سارة خالد محمد الذهيبانرنا وليد محمد الهاجري

اروى عبدالله محمد االحيدبريمه محمد حسين الناخبي

هيله عبدالرحمن علي بن بازرغد صالح سليمان الجديعي

لطيفه احمد سليمان البكيريبدور محمد عبدالرحمن الناصر
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نوف عبدالله محمد الدريبيالعنود ابراهيم عيسى العيسى

نوره عبدالعزيز ناصر الوهبينوف نايف ناصر السحيمي القحطاني

مي فهد حوري العنزييارا محمد عبدالله السياري

رزان حسين مفرح القحطانيرغد راشد سحمي السبيعي

اسماء سعد سميحان العنزيندى فهد عايض الزهراني

سمر محمد علي القحطانيغيداء فهد عثمان العثمان

نور سلطان ضيف  الله العتيبيرفعه ناصر معجب العجمي
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جود احمد مزيد المزيدندى مسفر علي ابو عالمة

امتنان عطيه علي آل بوبكر الزهرانيالهنوف فهد محمد المرشود

هيفاء عبدالله راشد عوضه األحمريسارة فهد عبدالعزيز العجالن

ريم عبدالرحمن محمد النعيمغاده محمد عبدالرحمن الحمود

هيفاء محمد ابراهيم العجالنريناد راشد عبدالله الكثيري

لطيفه عثمان سعد العقيلشادن عبدالمحسن محمد البيضاني الحربي
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غادة زايد صالح الزايدهيا فيصل حمدان المشعبي السبيعي

دانه صالح راجح الراجحريما مساعد عبدالعزيز بن سلطان

هبه محمد حسين الصايغالجوهره داود سليمان السويلم

منيره تركي صالح شمالن الحقبانيغاده صالح بخيت الجندبي الزهراني

ساره محمد راشد الدريسسارة عبدالحكيم فهد ال هداب

لينه محمد عبدالله الدخيلمشاعل حسن عبدالغني ال مزاحم القرني
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جود عبدالرحمن علي العقالءلينا حمود محمد النويصر
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مجد محمد عبد العزيز المهناءاروى عبدالعزيز محمد الوهيبي
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كلية علوم الحاسب و المعلومات
خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه
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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 :

438200934438201220

438201760438202377

438202897439200703

439200705439200798

439200825439200914

439200982439201002

439201014439201050

439201078439201137
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أثير صالح عبدالله الهماميعائشه صالح ناصر السحيباني

البتول خالد عبدالرحمن بن نوماننوره سعد عبدالله الخثالن

هيله احمد عبدالعزيز العجالنريما عبد العزيز عبدالله العقيل

لينا ابراهيم علي السويدامجاد عبد العزيز محمد عبدالرحمن الهويمل

لولوه عوده عبدالرحمن العودهنوره عبدالله ذيب الحمالي القحطاني

وعد عبدالله ابراهيم بن عاصمليان عبدالرحمن علي السكيت

نوره ناصر سعد الغانمساره هذال غازي البحيثي العمري

تاال سليمان عبدالرحمن السحيبانيامل حسن سليمان الفيفي
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التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

علوم الحاسبعلوم الحاسب

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات

نظم المعلوماتنظم المعلومات
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رقم الطالب :رقم الطالب :

439201156439201267

438200539438201292

438201387438201686

439200699439200701

439200725439200730

439200769439200782

439200814439200842

439200854439200863
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سارة احمد محمد الماضيمنار عبدالرحمن محمد البليهي

رغد نبيل محمد العتميلما عبدالله ناصر الرسيني

الجوهرة منصور محمد المنصورتذكار محمد سلمان علي المشاري

ساره عبدالرحمن صالح الصميتنوره وائل ابراهيم المقرن

منار عدنان عبد الكريم العبد الكريمنجالء محمد صالح الدواس

رنا عبدالقادر أحمد المشهورمنال عبدالله رشيد الوايلي

لينا عبدالله سليمان الشيبانبسمه احمد نويهر الحمراني

جيهان محمد يحي المكرميفاطمة ناهض الياس الرباعي

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

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات
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439200875439200896

439200909439200974

439200997439201030

439201124439201125

439201184439201195

439201291439202917

438200816438201226

438204309438925344
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوره عبدالرحمن عمر الراجح العنقريروان محمد مسفر ال مسفر

شهد عبدالله محمد آل داودرند فهد عبدالعزيز العامر

دالل محمد تركي بن حميدأفنان عبدالرحمن سعد سعيد آل زعير

تهاني قشعان مقعدالمشعبي السبيعيلمى عبدالرحمن عواض الهجله المطيري

موضي عبدالعزيز عبدالله الدغيمهدى محمد حسيان العنزي

ديمه عايد طلع الضبيطي المطيريمشاعل حمد صالح المرزوق

شهد سعيد حمدان بني سرح الشهرانيريما تركي عبدالرحمن الحقباني

لجين عبدالله عياد الشاطري المطيريريما خلف صالح الدويغري

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 :

439200371439200683

439200698439200708

439200715439200716

439200735439200763

439200766439200815

439200859439200892

439200893439200899

439200901439200903

٥٩٣
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شهد احمد عبدالله آل عطيف االسمريعهد جلوي عويض الرحيمي المطيري

جود سلطان نايف بن درويشرند عبدالعزيز ناصر الدريهم

الغاليه محمد عبدالله الفرائضيحصه فهد عمر الحسين

نوره احمد صالح السالمهرزان خالد مسفر الجوفان

ساره صالح عبدالرحمن الدرويشمضاوي احمد عبدالعزيز بن شهيوين

شذى ابراهيم صالح القرينيمنيره صالح راشد المحمد السنيدي

رهف نايف فالح الجاسر السهليالعنود فيصل محمد بن دليله

نوره سعد رشيد الرويسلجين ابراهيم عبدالله الجمعه

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 :

439200907439200987

439201006439201031

439201039439201044

439201070439201077

439201136439201170

439201172439201190

439201215439201236

439201240439201279
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نوف فواز عبدالرحمن الشلهوبمنيره خالد عبدالله العيسى

العنود سامي محمد بن عيفانهتون خالد عبدالعزيز السويلم

ريناد مغامس عبدالعزيز المغامسلطيفه يوسف ناصر الشمري

نوف بدر محمد الشامخغاده عبدالله محمد آل علي

روان هيثم محمد المقرنرواء زهير ناصر الحصنان

رهف فهد ابراهيم الدهيشيمنار مبارك محمد المبارك

رنيم عبدالله جودالله ال عامر الشهريغاده أحمد عبدالعزيز الناصر

رهايف نايف ستر المقاطينوره ياسر علي الدرعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

هندسة البرمجياتهندسة البرمجيات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439201298439202857

438200518439200682

439200972439201069

439201084439201088

439201103439201149

439201158439201159

438200383438200533

438200726438200769

٥٩٥
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

شذى محمد سعود الرويسانشهد محمد عبدالله الدوسري

سارة سالم فايز آل مريتع القحطانيمالك طالل احمد الحارثي

ريم احمد عبدالله الفليحالجوهره محمد عبدالله السليمان

ديمه مساعد ابراهيم الحديثيفرح مشعل علي الشهري

هيا عبدالسالم وايل السليمانغيداء عبدالعزيز ابراهيم التويجري

مها محمد عبدالعزيز بن سيفنجود محمد سعد المسبحي

لين خالد فهد الخميسدالل سالم سعد بن عبدالرحمن الحالف

هديل عبدالله محمد الداعجهتون هذال محمد العريفي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438201503438201726

438202648438202741

438202802438204151

439200672439200707

439200724439200734

439200874439200881

439200884439200889

439200946439200977

٥٩٦
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

سحر عبدالرحمن ناصر الداغريشدن عبدالرحمن سعد المهيدب

رهف حمد ابراهيم الشبلطيف يوسف صالح السليم

صبا عادل سليمان الربيعحنين حمد صالح العواد

غيداء عبدالرحمن ابراهيم الخضيريلمياء حمد عبدالله ابابطين

رنيم فيصل ناصر الغامديامل رشود محمد آل خريف

لجين ابراهيم حمد الكنهل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

تقنية المعلومات

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

439201042439201085

439201091439201143

439201202439201203

439201205439201222

439201281439201299

439201301
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ض كلية التمري

٥٩٨



ض كلية التمري
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٥٩٩
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رحيل محمد حسين ردينينوير محمد سعيد الدوسري

رزان عطا الله زويغان السبيعي العنزياسماء عالوي عيسى العقيدي

بدور بندر ناصر الصالحدالل دائل هزاع آل دائل الشمراني

وعد عبدالله ريحان الريحانساره خالد سلطان العمرو

شهد سعيد عثمان آل مساعد الغامدياثير مبارك رشيد الحرارشه الدوسري

ناديه ابراهيم علي قشيشهبه جميل علي آل مسلم

وعد سعد عبدالله االكلبيعائشه حسن ابو بكر العولقي

هند علي ابراهيم صنبعندى عسكر سعيد ال مسفوه اليامي

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 :

436925194437925017

437925024438200122

438200568438200624

438200702438200813

438201038438201299

438201414438201463

438201481438201566

438201979438202374
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

غدي محمد يحي عبدالله ال سالم العمريريناد خالد عجيب محمد بن طلحه

منال حمودبن محمد العصيمي العتيبيحصة علي مساعد الهمامي

امل علي يوسف الصوماليشعاع سعدون عبيد الظفيري

طيف احمد مخلف عضيبساره عبيد حمدان مقطف

ساره سليمان عبده سليمانساره حمزه محمود اركوبي

بشرى فايز حسن العليانفاطمه سليمان سعد الدهاس

فاطمه ابراهيم عبدالله الشهراني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريضتمريض

تمريض
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رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :
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ض كلية التمري
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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االسم :االسم :

اميره فواز محمد الحمودسمية علي محمد وهان

عهد محمد يحي الجابريأريج أحمد فرج بن حمود

سماهر عبدالعزيز كليب الجهنيالهام فالح شقير الحربي

مدى حامد هادي الحسني العنزيدالل فهد احمد العبدالهادي

عفاف عايض ذعار زبار القرفي البقميمنار احمد داود احمد الدريويش

الجوهره نايف فهد السديرياروى محمد فالح الرزني الشمري

لطيفة توفيق عبدالعزيز الصقرمنى محمد فليج السبيعي العنزي

فاطمه عبدالجبار علي الخميسالهنوف محمد عودة الينبعاوي
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هيا خالد عبدالعزيز المديهيمنجاح عبدالله مشعل عبدالله السناري

ساره سعد عبدالعزيزبن دريهمعبير ابراهيم احمد هلمان

شروق عوض الله قبل الهجله المطيريريهام عبدالعزيز مطلق عبدالرحمن المقاطي العتيبي

منيره عبدالعزيز عبدالرحمن الصالحدينا عيد دخيل الله الرحيمي 

آمنه خالد محمد الحصانروان محمد سعد الغامدي

سديم عبدالله ظافر الشهريديم ناصر محبوب المسردي القحطاني

اثير محمد محيا المطيرياثير عبدالله ناصر ال داهش االسمري

أمل سلطان فارس الفصام الدوسريوعد محمد ابراهيم حمدي
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روان عبدالله رحيم غزاي الشيبانيشهد عبدالعزيز راشد الداود

نجود خالد على نجميمرادي صالح دخيل الجعفري العنزي

فايزه عسكر حمود الخمشي العنزيندى عبدالله معاضه البكري الشهري

نسرين عاصم عبدالظاهر ابوالسمحاروى حسن احمد ال زاهر عسيري

االء ناصر محمد الحسينلولوه خالد صالح الجاسر

ايمان عايض  سعد العتيبيحنين عبدالله احمد الضويحي

ريان احمد يحيى احمد العبدلي الفيفيرفال عبدالعزيز علي الجطيلي

اماني مفظي علي الطلوحي العنزينوف احمد علي غفيري
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره شالح فهد العضياني العتيبيريما مسلى مشيط كحيل السباعي الدوسري

العنود عبدالعزيز محمد الصعبشروق يحيى محمد مسملي

ديما خليل عوض السبيعي العنزيبشاير عبدالرحمن حسين الشطيطي المطيري

أسماء احمد ضاحي السبيعي العنزيعهود محمد يوسف اليوسف

نوال محمد عطاالله السبيعي العنزيرهف مشعل سالم العتيبي

لطيفه متعب نادر الشيباني العتيبيتغريد ذيب عوض الله النفيعي

ندى حمد عبدالرحمن القميشي المطيريفيء عطاالله جاسم العمري الخالدي

البتول علي سالم الكافهديل حسين محمد عامري
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

شموخ سعيدبن حسن الرزقي القرنييارا عطاالله خليف الفدعاني العنزي

مناير محمد عبدالرحمن بن زيدالعنود سعود محمد مثال

ابتهال احمد يحي االسمرياحالم راجح احمد صوعان عاتي

عذاري فيصل عطيه المصلوخي العنزيريناس عزاوى ضحوي العنزي

نوره مشعل جارالله المنقورأسيل عبدالله محمد بن مبخوت

منيره عبد العزيز ناصر بن دليلهشهد سعد محمد الحمداني

لماء جديد مرزوق العضياني العتيبيصالحه محمد سلمان السراح

ريناد فهد حمدي الشالحي المطيريموضي محمد عبدالله الناجم
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اسراء سعيد محسن مسمارنجود عبدالله معاضه البكري الشهري

وجدان محمد علي النفيعي العتيبيوفاء مخلد غازي الشيباني

لينا نزار سعيد حبابريوف ناصر عبدالله آل حسين

نوف ماضي قشعان شتوي المفيلحي السبيعيهياء سعود عبدالرحمن العبدالواحد

ليالي عبدالله صالح المرشودهديل علي مبارك المواش

لما سرحان مطر العماري القرنيسارة ابراهيم سعد العبالن

أثير علي سعد بن مضيمهقوت أحمد عبدالرحمن المبلع

رزان محمد حمد المحيميدرلي احمد سعيد صالح الصفار الرصيص
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وعد عبداالله سعد الراشدرهف ابراهيم عبدالرحمن سعد الحمر

مشاعل فائز فوزان الذيابي العتيبيليلى سعد شبيب القريشي السبيعي

أميرة جابر حسن هزازيعهد سعود ديقان المخلفي الحربى

ساره حزام محمد العاصمي القحطانياميره سعد حمد الشطيطي المطيري

شوق خالد عبدالرحمن الحوشانشوق حمود سعيد الخمشي العنزي

رويدة غانم محمد القحطانيامل محمد مرزوق المشرافي المطيري

ساره حامد ابراهيم الغامديغاده رياض طالل الفرج

حنين عبدالله سعيد ال زعيرمرادي عبيد سفر مطلق العضياني العتيبي
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ريماز متعب حمد الزيد الدوسريريناد جدعي جزاء الجياشي الحارثي

ندى علي مطال نجعيبشائر علي عبدالجبار القميش المطيري

مي محمد سالم الشرادين الدوسريديمه سعود خلف السبيعي العنزي

حمده سليم معيوف السبيعي العنزيرزان راشد سعد آل عبدالله التميمي

رنا محمد علي آل حامد الشمرانيريوف عبد الله سعود الفديع المطوع

هنادي عيسى عثمان الصوماليفدوى حامد سعد العصيمي العتيبي

ريما تركي حامد العصيمي العتيبيموضي محمد باني مناحي المحمدي  السبيعي

العنود محمد ناصر المسيندرهف احمد سلمان الفيفي
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االسم :

منال هاشم عوضه الفهمي الزهرانيريما فيصل عبيدالله المالكي

ديمه عمر عيسى ابو عيسىمرام عبدالله سعد فهيد الحراجين

ساره خالد محمد آل صالح الدوسريمشاعل وليد صالح ال منيس الغامدي

عائشه عبدالرحمن عبدالله كريريرهف يوسف زعل الجعفري العنزي

أسرار ناصر فهد المباركرنا فرج زيد الفرج

نوره عبدالعزيز عبدالرحمن الزامل
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التخصص :التخصص :
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كلية الحقوق والعلوم السياسية
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كلية الحقوق وا لعلوم السياسية
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه
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ندى عايض فهاد الهاجريغاليه فهد مسلط الدوسري

فائدة عدنان أحمد الشيخلينا عبد المحسن عبد العزيز القباني
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ريما عبدالمحسن محمد الريسعهد جرمان خالد الدغيلبي

مشاعل محمد زيد الضويحيماثر فواز سالم المطيري

نوره عبدالله ابراهيم العليشهد محمد نزال شطي

فايزه محمد سعد العامر الدوسريفي ناجي مسعود سعدون العبري العتيبي

ريم سعد عبدالله الضبيبانالهنوف خالد حمد الجمعان
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ليان عبدالله صالح سليم الحريصتاله عبدالعزيز عبدالكريم الخليفى

سعاد على احمد الزهرانىدانه خالد محمد البشر

الجوهره اديب راشد اليوسفيارا عبدالله فهاد الرويس العتيبي

جود عبد العزيز فهد ال متعبنور احمد عبدالله السويدي

امجاد عبدالعزيز ابراهيم الخضيرنوره عبدالله شويش حسين بن شويش
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سحر عبدالله عثمان الفالحعزيزه فهد سعود البديع

دانة ماجد صالح النويصرتسنيم خالد جريد المطيري

ريما سعد رشيد بن رشيدافنان وهب عبدالعزيز الراجحي

بشائر زياد محمد الخويطرمنيره سليمان عبدالعزيز الغانم

ريما منصور ناصر الحمدانأمل مشوح مطلق العتيبي

مي عمر مبارك الضرغامنوف مساعد عواض الدلبحي العتيبي
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دانه عبدالله سليمان السالمهحصه محمد صالح المعمري

ريم عبدالعزيز محمد العريفينجود سعد محمد آل بقيه

في محمد عبدالكريم البدرنوف عبدالعزيز ابراهيم الغنام

رهف خالد عبدالله آل دعالن القحطانيريم معيبد علي الخياري الرشيدي
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سهاد عبدالرحمن عمر السحيبانيشادن فهد حمود السويد

مها صالح سليمان الحمدانلمى وليد عبدالله بن باز

ساره عبدالعزيز خالد الخالدأسماء عبدالله زيد آل سليمان

ريناد معيض محمد آل عاطف القرنىرهف سعد مشبب آل جبران القحطاني

سارا محمد صالح الضحيانساره ابراهيم عبدالرحمن المحفوظ
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العنود حسين عبدالرحمن المسعريرناد صالح سليمان الفائز

غادة احمد عبدالله السالمهمشاعل صالح حمد الناصر

رنيم سعود محمد ابوحربشالهنوف علي صالح العطر

موضي محمد حمد عائض آل شبوه القحطانيريم عبدالعزيز صالح المرشودي الحربي
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روان طالل معاشي غضوري العنزيريم مناحي خلف مرزوق الصعيبي المطيري

يارا سليمان صالح الشويمانندى سعيد محمد ال حموض القحطانى
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202313438202319

438202357438202395

438202416438202424

438202485438202510

438202533438202542

438202544438202557

438202562438202566

438202573438202581
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد خالد ابراهيم ابومعطيشادن صالح عايض عبدالرحمن القحطاني

ليلى عبدالرحمن محمد العضياني العتيبيساره فالح فاهد مريحه القحطانى

لجين احمد صالح العرينيغيداء مساعد سليمان الطيار

الهنوف فهد عبدالله العمارالعنود علي محمد الحماد

رغد سامي موسى بسيطايمان سليمان سالم بن هالبي

ليان سعد سعود الطيار مي أحمد عبدالكريم األسعد

شهد صالح عبدالله بن رشيداروى عبدالله محمد الشارخ

جود عبدالحميد حسن السعيدنوف محمد عبدالله الدغيلبي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438202594438202614

438202623438202646

438202678438202731

438202764438202811

438202826438202867

438202884438203297

438203639438203671

438203672438203706

٦٢٤
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

والء علي اللويحق المطيريشهد حميد محمد الحميد

رزان عبد االله عبدالرحمن آل فارسمرام مبارك عبدالله ابوظهير

ساره بندر سعود المقبلساره عبدالرحمن محمد الفرحان

خوله سعد سعود الشباناتروان محمد ابراهيم سعود الرشود

اماني طالل عيسى العنزيهياء عبدالعزيز عبدالله الجمالني السبيعي

اكرام اسامة علي الشخص

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

438203756438204367

438925001438925155

438925241438925277

438925364438925473

438925475439204565

439204571

٦٢٥
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1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

حصه صالح سليمان العميرالعنود فارس ثنيان السبيعي

غدي عبدالله عبداللطيف الباهليأميره يحيى احمد مفرح عشوي

ريم مسلط مطلق األزمعنجالء ابراهيم عبدالعزيز ابوحيمد

شروق يحي عبدالله حدادىندى عبدالله زيد بن دريس

شمس سعود عبدالله الحربينجد علي خالد السبيعي

اشجان عبدالله ابراهيم النملةأميرة وائل جمعان الغامدي

ساره راشد مبارك القرينينورة سعد محمد بن معمر

شوق سعد علي الغانممها سعد عبدالله الضبيبان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

433202312435202788

436202075436202911

436925339436925941

437200877437201075

437201132437201210

437201430437201952

437202260437202313

437202569437203772
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

غدير أحمد ناصر السيفرهف محمد سعد القحطاني

سارة محمد نادر العصيميفوز سالم علي السرحاني

شهد عبدالرحمن محمد العمارساره هشام محمد الضلعان

شيخه عبدالله ناصر العاصمي القحطانيأسيف عبدالله محمد الزايد

نوره مسلط فالح الفريعني السبيعيالهنوف فهد عبدالله الحويماني

اصايل ابراهيم عبدالله آل حبيشندى فهد بداح آل بريك الدوسري

فرح ابراهيم ناصر عبداللهسلمه أحمد عبد الله المهري

غاده ابراهيم زامل العمردعد احمد محمد الحميضي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437204508437925512

437925863437925925

437926143437926158

437926641437926646

437926655438200026

438200028438200030

438200053438200054

438200118438200119
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3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لمى فهد عبد الله العفنان التميميدالل عبدالرحمن سعد الشلوى

شهد متعب مرزوق ابوشيبه الحافيرهف احمد سعد العميري

رحاب محمد زيد التميميساره علي عبدالرحمن الشيحه

رموز صنيتان حسين الالحقي الشمريريناد ماجد منيف السعدوني

شمس سهل نياف القوسرغد صالح يحي اليحيى

امجاد محمد عبدالرحمن الدخيلرهف خالد محمد القاسم

لينا مساعد عبدالعزيز الفايزمها فالح بليخ السبيعي العنزي

نوف مرضي فالح روضان الشعالنشهد وائل بداي الدهاسي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200135438200145

438200154438200188

438200197438200228

438200233438200242

438200252438200267

438200269438200271

438200280438200286

438200290438200317

٦٢٩



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عائشه غازي فيصل السعدونرغد مبارك سعد المطلق

شهد حمود فهد المشيطى العنزينجود وليد عبدالله اليحيى

شهد سعد سند السحيميساره مشعل محمد مشعل القرفي البقمي

رغد عاضه عبيد المرزوقي البقمياروى محمد عيسى قدوره

علياء خالد محمد  العجمىنوف صالح ابراهيم الملوحي

نوف عبدالرحمن عايد الحربينجود علي عبدالرحمن العقيل

منيره ناصر عبدالعزيز الملحمغاده حمد عبدالرحمن العقيل

ريناد عبدالله حمود ال حمودغادة صالح مسعود علي الزومان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200333438200345

438200349438200365

438200376438200385

438200399438200413

438200434438200444

438200445438200447

438200465438200491

438200503438200547
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هياء بدر فالح الودعاني الدوسريهيفاء محمد ناصر الخميس

نوف سليمان علي الدهاميالعنود ابراهيم سعود النفيسة

عهود علي احمد الحارثيهتون خزام مرزوق الروقى

رحاب فيحان شباب مكني الرحماني البقميشذى خالد عبدالله الطيار

مها سعود حمد بن مانعشذى عبدالوهاب محمد المنصور

مالك عبدالرحمن محمد ناصر العبدالسالمنوف أحمد عبدالعزيز التويجري

عهود يحيى عبدالله الخريصي الزهرانيلمياء محمد حمد شبيب

نوف حمد ابراهيم أبوذيبتغريد بدر احمد الشبيعان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200548438200553

438200559438200564

438200607438200609

438200639438200650

438200670438200674

438200677438200681

438200690438200760

438200773438200828
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

سماح ابراهيم احمد غريبربى محمد علي آل حسين

غال خالد طلق العتيبيلجين سعد ابراهيم القاسم

ساره عبدالله محمد العتيالجوهرة أحمد عبدالرحمن العريني

صيته سلطان خليل بن هدالنمها مدعث فارس المقاطي العتيبي

ساره جبر مطلق الشالحي المطيرينوف حمود محمد الموسى

سارة عبدالله ابراهيم العيسىرهف خليفه منيع الخليفه

لمى يحيى علي ال مرضي القرنيشيماء محمد ناصر السويدان

لمى عبدالعزيزبن محمد المقرنمها عبدالرحمن ناصر القنيعه

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438200840438200853

438200855438200873

438200885438200914

438200928438200935

438200938438200954

438200956438200969

438200974438201000

438201015438201025
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

لما وليد فهد الالفيهند سلمان سعد الحقباني

فاطمه محمد علي مهناءمشاعل عبدالله مفرح القوادي البقمي

فاطمه بطي مسلم بطي آل جروه السبيعيديم محمد ناصر عبد الله المهوس

رهام عبدالرحمن سليمان العمرانمشاعل نايف فزاع السبيعي العنزي

شيخه عتيق عبدالله العامرزينه خالد محمد الصويلح

منار عباس خليفه البراهيمامل صالح علي آل محمود القحطاني

نوره ذيب عيد الشبوي القحطانيديمه نجر بخيت الغبيوي العتيبي

عبير فهد محمد الخرصانأروى عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز الناجم

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438201035438201059

438201064438201070

438201071438201074

438201075438201085

438201091438201102

438201104438201112

438201133438201146

438201149438201152
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مي سلطان محمد الناحلي الحربيرهف محمد حمد الثميري
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العنود عبدالعزيز ظافر ال ظافر الدوسريشذى علي محمد اليوسي الشهري
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ريما خالد عبدالله الصغيرمها ماجد محمد حسن أل الهادي

هيا محمد سعد الفهيدلمى أحمد عبدالعزيز الرشيد

شهد صالح محمد المنيفساره سعد محمد بن معمر
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هند سعد طنف الشرافاء الدوسريتغريد صالح عبدالمحسن العويد

رنا عبدالرحمن عبدالله التويجريريما سليمان عبدالعزيز المحسن

سميه راشد محمد الغناملمى عبدالله علي العامري
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لينا تركي عبدالله الحمدانشيخه عبدالله عبدالعزيز البراك

لطيفه يوسف ناصر العضيبيريم خالد عبدالهادي الشاطري المطيري

لمياء سعد سعود الشقيرشذى فيحان محمد الفريدي الحربي
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وعد سداح عزيز الشيباني العتيبيسهام محمد معضد الرحيمي المطيري

شروق عبدالله محمد مطلق الفطيماني السهليحصة فهد محمد ال صالح

رشا سعيد عيد الحلفي المطيرينوف محمد زيد الهالل

افنان عبدالله سليمان العطيويالجوهرة فراج مزيد العصيمي
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العنود صالح عبدالله البراهيمفهدة حمد عبدالمحسن العبدالكريم

نوره سلمان حمد الرشيدانفلوه مانع مطلق الوسيمر

غاده عبدالكريم دعاس السبيعي العنزيالعنود أحمد بدوي شاهين

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438204539438204545

438204556438204557

438925017438925162

438925182438925242

438925250438925308

438925311438925314

438925346438925420

438925429438925493

٦٤٣



18

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

صالحه طه عيد الشعيل الخيبريشهد محسن على حريصي

ماريه احمد حمادي اللهيبي الحربيشهد أحمد عبدالرزاق الجميل

سهى محمد عوضه االسمريرانيا ضيف الله عبدالله الدلبحي العتيبي

هياء عبدالله سليمان اليحيىنوف خالد فهد الغشيان

نجود عبدالرحمن فهد السليمانسديم عبداالله عتيق بن عتيق

نوره عبدالله ابراهيم العيدربى صالح عبدالله المجيدل

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

الحقوقالحقوق

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

438925715438925845

438925860438926109

438926391439204566

439204569439204570

439204573439204575

439204576439204577

٦٤٤



كلية الحقوق وا لعلوم السياسية
خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1443 ـه

٦٤٥



1

نوره محمد علي عبدالعزيز البريتاالسم :

الحقوقالتخصص :

438204006رقم الطالب :

٦٤٦



كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

٦٤٧



كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٦٤٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ساره صالح عبدالعزيز الدويشطيف صنيتان صالح العمري الحربي

روزان عبدالله ابن حنش آل جحوش القرنيساره عبدالرحمن سعيد الحقباني

مضاوي أحمد عبدالله السالمشهد عبدالحكيم محمد العضيب

رزان مشعل ابراهيم الشعالنلمياء محمد علي الحمدان

شهد سليمان عبدالعزيز الزويداثير مفلح عائض الحضينان المعاوي

شموخ عبدالعزيزبن عبدالله العويضهساره ابراهيم فهد المسعود

قمراء محمد عيد القحطانيشهد بادي سلطان ذعار الخنفري

الجوهرة عبدالعزيز سعد القعيدوداد فيصل محمد المهداني القحطاني

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 :

438200096438203682

439201682439201819

439201858439201938

439201954439202235

439202238439202271

439202300439202311

439202477439202499

439202550439202809

٦٤٩



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

في سليمان عبد الرحمن سليمان الرشيدانيارا منذر عبدالله القريشي

رغد شعبان علي حسين الشريفرغد خالد منسى الفقيري العنزي

هدى فهد مشاري ال سعودنهى عبدالله عبدالرحمن محمد المحيسني

ريم سالم عمر الذيبانيمنى نياف مناور مسفر المطيري

شهد ابراهيم محمد الهمالنابتسام سهيل ماشع العضيله المطيري

شهد محمد احمد زربانشروق عبدالله محمد صالح الصويلح

رلى عبدالله محمد السويلمندى راشد صالح الزيد

امل عبدالرحمن عبدالله الصغيرلجين صالح عبداللة الناصر

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 :

439203248439925102

435925481438202181

438202341438204005

438926136439201672

439201742439201879

439201905439201986

439202079439202187

439202230439202244

٦٥٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

أبرار بدر نجم الشالحي المطيريجيهان محمد عبدالعزيز النوفل

رحاب ابراهيم سليمان طبشغاده زيد علي ال طالب

نوره سعد محمد العريفىديما عبدالله عبدالمحسن المسند

ريما عايض هادي العاطفي القحطانيرزان زيد عبدالرحمن الحوطي

بشاير صالح عبدالرحمن ال يحياشهد سليمان عبدالرحمن الجبري الخالدي

كادي مشعل حسن الكيرعاني القحطانينورة بدر فلحان المحيميدي الرويس

طيف ابراهيم عبدالله الداودرغد عبدالله محمد المرزوق

ندى عبدالرحمن مسفر مهنا اللويميناديه سعيد علي آل جرعن القحطاني

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 :

439202653439925116

439925316436203992

436925896438200206

438200700438202293

438204425439201705

439201926439202009

439202017439202027

439202143439202320

٦٥١



4

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

رغد سعيد علي الشهريشادن علي عبدالله العقيلي

شهد ناصر جبر ال علي السبيعيساره عبد الله ابن رشيد الحقباني

فاطمه ابراهيم عبدالعزيز محمد الجنوبيالمها أحمد ناصر أحمد المسعود

مزون عايض عبدالمحسن القويفل القحطاني

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 البدني

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

439202481439202668

439202748439202754

439202783439202816

439202827

٦٥٢



 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
( الحوسبة التطبيقية)

٦٥٣



كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع
 ( الحوسبة التطبيقية)

خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٦٥٤



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

انجود علي عبدالعزيز المطروديوفاء حامد سعد المطيري

عائشة محمود عبدالعزيز فرحانذكرى محمد احمد االحمري

جواهر علي مشبب القحطانيهند ملوح شايع القحطاني

نوال محمد مرزوق الشطيطي المطيريمروه عبدالله عبدالرحمن الرميح

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

الحوسبة التطبيقية (مسار شبكات الحاسب)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 :

435925400435925446

437925469437926125

437926615438925894

438925902438925920

٦٥٥



كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع
 ( الحوسبة التطبيقية)

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٦٥٦



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رائعه عبدالله ابراهيم الجبرينعال محمد علي التويجري

افراح الفي عون الله الشالحي المطيريبدور فهد حمد الدوسري

سهام محمد مدعج السبيعيريم احمد عبدالعزيز القطعي

ياسمين عبدالله هويدي ال هويديرزان منذر عبدالله سلمان

لينا سمير أحمد الصفديجمانه محمد عيد السبيعي العنزي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

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

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

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

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

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

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

437925481437925483

437926530438925909

438925911438925919

439925074439925088

439925899439926046

٦٥٧



 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع
( الدبلوم)

٦٥٨



كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع
 (الدبلوم)

خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه

٦٥٩



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

مريم هاجد صالح بريك النفيعي العتيبيامزان بندر هويدي العازمي العتيبي

روان علي أحمد عاتينوف عبدالله ابراهيم العمري

وشيله سوادي عبده كعبيريم محمد ابراهيم الخريجي

شهد فهيد سليمان السعدرفعه أوسيود محمد السهلي

شهد توفيق احمد حربيقوت فهد سعد الخليفه

لمى عبدالله ابراهيم الدريسنوف عيد حمد الحارثي

هال حسن محسن الحسينشهد فارس علي الصوالن

ندى عبدالرحمن سعد الشقيراننجد صالح عبدالعزيز السبيت

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

436925953436925967

437925063437925575

437926241437926423

437926703438925108

438925136438925711

438925768438926201

438926236438926349

438926354438926363

٦٦٠



2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :
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ريم سالم محمد مهدي الحارثياريج عبدالرحمن محمد الحميد
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العنود علي محمد الجنوبيدانا فايز ضيدان بن غرير
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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 :

441926116441926117

441926118441926121

441926122441926123

441926124441926126

441926131441926132

441926135441926140

441926144441926148

441926153441926154
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28

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

ريوف احمد ابراهيم بن عرفجنوره محمد بجاد الحبردي العتيبي

هياء محمد عبد الرحمن النصارشهد ياسر فهد الهويشل آل داود

مناوي فهد بجاد الدلبحي العتيبيالجوهره فهد سعد المعمر

مضاوي يوسف عبدالعزيز الربيشليان منصور عبدالله العمر

وجدان سعد كهيف المسعودي الشمريدالل منديل محمد المنديل

مها مختار ابراهيم محمد ابراهيمبشرى علي محمد علي آل مرضي القرني

أميره محمد عبدالرحمن محمد مانعمها سالم أحمد حدير

رباء عبيدالله خميس العطوي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

التسويقالتسويق

إدارة العمل الخيريالتسويق

إدارة العمل الخيري

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :

441926161441926162

441926164441926504

441926512441926527

441926595441926599

441926610441926631

441926647441926651

441926677442925374

442925982
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كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع
 (الدبلوم)

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه

٦٨٨



1

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

نورة ابراهيم فهد بن عبيدالبندري منصور زيد الرباح

دالل عبد الرحمن عبد الله الحسنساره ابراهيم سليمان السرهيد

اروى أحمد علي آل عليان الغامديطيف ظاهر مفضي المطرفي

هيفاء متعب حسن الناصري الحارثيرحاب جبران علي الواقدي القحطاني

سحر خالد عبدالله محمد الخضيرساره عبدالله صالح الحرابي

غيداء حافظ ابراهيم ابراهيمساره عايد نائف عاقل الرحيمي المطيري

ندى محمد حسين آل ابراهيم الزهرانينوره حربي هندي تنيبيك العتيبي

منى احمد عبدالله الطرباقغيداء فيصل سعود العصيمي العتيبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

435925673437925045

437926631438925068

438925616438925631

438926055438926066

438926083438926130

438926215438926449

438926477438926619

438926632439925076
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2

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

منيره بدر عبدالرحمن جمعان بن سعدشهد سلمان علي الحريقي

لولوه ابراهيم سالم الدوسريوداد متعب فريح المسعودي الشمري

عهد محمد عبدالله األسمرينجد عبد العزيز عبدالرحمن السويد

رهف عثمان مرزوق الغامديأبرار احمد عبدالله أحمد آل عطيه الغامدي

شذا محمد ابراهيم العمارشيهانة راشد فهاد ال جفران المري

عبير جديع مرزوق المرشدي الروقيافراح علي موسى عجيبي

اسالم منيب محمد الزغولالبندري جمعه سعيد سعيد الشاللي الخيبري

ريناد عبدالعزيز ابراهيم العباسنجالء محمد علي العبداللطيف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439925085439925152

439925157439925173

439925298439925327

439925439439925546

439925810439925849

439925873439925888

439925968439926063

439926101439926107

٦٩٠



3

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هيله عبدالعزيز عبدالرحمن البدراني الدوسريمنيره ماجد سليمان القاسم

وتين رعد حسين الناجموجدان محمد ناصر زريبان  المطيري

نجالء فهد فرج العصيمي العتيبيريهام غالب غالب يوسف العوني المطيري

فتون فهد عمر حيالنلين عبدالله صالح المالكي

شادن أحمد محمد اللهيبخوله سعد عبيد المرزوق

دانا مضحى ساير المصلوخي العنزيطيف عبدالله ناصر الدوسري

رغد صالح عبدالرحمن الكناني الزهرانيهياء نواف عبدالعزيز المقاطي العتيبي

هياء فهد فرج محمد الدوسريرنيم طارق حمد بن بريكان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

439926114439926156

439926234439926248

439926265439926272

439926276439926294

439926295441925010

441925056441925058

441925061441925065

441925075441925088

٦٩١
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

هديل عبدالعزيز حمدان السلمي العنزيدنا سعد عبدالله المدفع

روزان عايض خاتم السبيعيهتيف سعد حمد الخلف

غاده ناصر مصارع السبيعي العنزيليان محمد سعد الرشود

هديل صبري محي الدين عبدهروان عبدالعزيز محمد المسلم

امجاد سند سعد الرحيمي المطيريساره بداح ذعار العماج

شروق عبدالله ظافر الرفاعي الغامديرحاب عبدالله احمد حسين مجرشي

هياء فهد محمد فرج القحطانينوف عناد محمد الغويري العتيبي

ايالف عبدالعزيز سعد العريفيفاطمة عمر غانم السحيباني

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

441925154441925156

441925179441925201

441925237441925241

441925264441925288

441925293441925309

441925314441925371

441925545441925676

441925723441925729

٦٩٢



5

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

ربى انس عبدالله عجاجأسمهان ذياب صالح الفدعاني العنزي

حنين فهد علي عبدالله الصعيري المطيريغادة خالد احمد النهدي

أفنان عبدالله علي العبادنوره صالح مسفر العريعر

بشاير محمد مناحي الفدعاني العنزيسمر خالد عبدالعزيز رضيان

منال حمزه حميد محمد العوفيرغد فهد صابر الرحيمي المطيري

عبير احمد سعيد بن احمد المالكىشهد سعد علي دهري الشلوي

شموخ أحمد عتيق الهبادندى بندر صليب العمري الحربي

ريوف رزيق بطي الشبيشيري المطيريالعنود يوسف عشوان العشوان

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

441925752441925823

441925908441925909

441925911441925913

441925914441925917

441925918441925921

441925922441925923

441925924441925925

441925930441925931

٦٩٣
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رانيا علي صالح الهويملي الحربيهال عائض حمود العاطفي القحطاني

غاده سعيد مسفر جلخف القحطانيرزان محمد عبدالرحمن حسن العبالن

نوره مطر مرزوق التريباني الشمريكامله علي ابراهيم مشني جعفري

رهام عبدالله سعد السيفنوره عبدالله محمد الشثري

شموخ غانم خليل السبيعي العنزيالجوهره فهد عبدالرحمن الجنوبي

نوره خالد عبدالله النفيسةحصه سعد احمد سعد العبيدي

شريفه عبدالله عقاب الراشدفتون محمد جميل فيصل الخالدي الحارثي

 مشاعل  محمد عبدالمحسن المشاري آل سعودروان محمد عبدالعزيز مناحي بن عمران

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

441925932441925933

441925935441925936

441925937441925938

441926433441926519

441926547441926605

441926630441926640

441926652441926653

441926658441926690
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

رغد عبدالله سعود الحمدان الدوسريجواهر محمد قعيد العنزي

شهد ابراهيم عبدالله الدويشموضي عبدالرحمن ابراهيم الرويشد

نورة وليد عبدالرحمن بن طلحهنوره عبدالمحسن حمس بن صقر العصيمي

ريوف مازن محمد الميمانالعنود عبدالله محمد عبدالرحمن

رغد سعيد محمد آل الشيخ الشهرانيمريم بخيت زيد المقيص

بشاير عبدالله محمد عبدالله القثميريم ناصر سالم وقيع

رنا كمال ابراهيم ابوصبحهريناد عبدالعزيز عبدالله سعد ابن سعيد

شهد عبد الجليل حسين السبيعي العنزيابتهال بندر محمد هروبي

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

األنظمـةاألنظمـة

األنظمـةاألنظمـة

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

السكرتارية الطبيةالسكرتارية الطبية

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

441926691441926695

441926696441926704

438926092439926152

441925076441925160

441925170441925174

441925439441925883

441925899441925905

441925943441925944
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

عليا صالح مخلف السبيعي العنزيفدوى محمد مسعد بريك آل عيسان الحارثي

خلود سيف ناصر القربي الشهرانياسيل صائل حماد الشلوي

هتان محمد صالح السيفهيفاء منصور محمد العبيلي

إنصاف هاشم علي سعيدرزان عبدالله مطر نامي الرحيمي المطيري

اسراء سليمان عثمان صالحمعاني محمد عبدالعزيز دعيع الدعيع

هياء سلمان علي عبدالرحمن الحريقيعنان خالد حسين الرانس
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روان محمد خفير آل سفر القرنيرزان عبدالله رمثان الهويملي الحربي

رانيا تركي علي السويحبرغد عمر عبد الرحمن العمودي

غاليه مطلق فطحان ماجد الشلوياالء عواض عويض العضيله المطيري

غاده عبد الرحمن سعيد بن فضليغيداء ماجد عبدالله النقيه

بسمه محمد مشعل دقاس العمري الزهرانيشوق فرج نزال الفدعاني العنزي

منار حمد علي ال سعدان الشمرانيعزوف تركي مشبب آل الدوحه االحمري
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شماء احمد فهد سعيد ال سعيدمها ناصر سالم وقيع

ذكرى جمعان محمد مفيريدعهود علي يحي احمد حكمي

أحالم مطر زبن الحارثيجمانه عبدالله سليمان الخليفي

ريم عبداللطيف نفل القعيشيش رنا راجح السبيق البديري المطيري

منال محمد عبيد الفدعاني العنزيطيف محمد حماش الخمشي العنزي

ريم عبدالكريم محمود السعددالل فارس نزال العنزي

زمرد زيد محمد المشرعيعبير أسامة حسن صالح

رنا غياث محمد اليوسفلينة احمد محمد الدوماني
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اريج محمد اقبال أسعد الذقانيريم جابر يوسف القيشاوي

رامه محمد صفوان هيكلسهام محمد عبدالله برناوي

بتول عبدالكريم محمود الشيخ مرعيالهنوف مطلق عبدالله الدلبحي العتيبي

رقيه سالم عائض الجعيدي المريريم عبدالله محمد بارضوان

نقاء محمد عبد اللطيف عوضوعد صفوان احمد سكر

نسرين عبدالرزاق . شعبانشهد عمر محمسن الحامد

رهف علي عبده حليسخاتون حميدي سالم الصومعي النعيمي

عهود عاطف عقيل توفيقروابي علي معيض المنتشري 
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شذى منصور عبدالله سعيد القريشي الزهرانيهاجر عواض زائد العضيله المطيري

سارة عيسى سلمان احمد الفيفيمنيره سعد حسن الوبى

امل محمد فنوش خلفبشاير محمد فنوش خميس

رشا حمود غنام السبيعي العنزيهيفاء موسى محمد الموسى

رنا محمد ابراهيم الحسينهاجر فهد ابراهيم  الوهيب

ثمنه سعيد سليم السماحي المنهاليروان عبد الحكيم محمد عقيالن

أريج فهد صنيتان الشيباني العتيبيالجوهرة فهد حمد الزير

شذى زايد مزيني المغيري العتيبيعبير عبدالرحمن تركي الذيابي العتيبي
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نجاة عامر مجيديع  زايد الرمثي الشهرانيالعنود عيد صالح العضياني العتيبي

هديل سليمان صالح علي الدهامياسرار صياف سريحان القعياني المطيري

مالك محمد مرزوق الشطيطي المطيرينوف علي علي علي آل مخيزن عريشي

ريم عبدالرحمن عبدالله ال عيسينوره عبدالله ابراهيم ال طالب

عائشه يوسف محمد الوسيدي الحربيشهد حميدي عناد المهيدي العنزي

هيفاء فهد دحيدح السهلي الحربيالعنود بندر يحي القحطاني

مروة حامد علي الحواليربى عبدالرحمن حمد الراشد

شوق سعود مقعد رثوان العاطفي القحطانيأميره جابر محمد على مجرشي
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افنان فهد عبدالعزيز محمد السعيدانرهام محمد دعاس السبيعي العنزي

اثير علي راشد الخثالنرزان محمد فواز الرشود

منار ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الهميهمرغد سعد حمد القميزي

دارين عبدالله محمد المالكيدروب ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الهميهم

رزان علي عبدالله الشايعرهف محمد عبدالرحمن ناصر المحرج

ديما خالد محمد الفليجالروح احمد محمد المنديل

شادية آدم محمد حجرايالف نايف محمد الحارثي

الجوهره خليوي محمد السهليخوله نزال حمدان مقطف

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

المحاسبةالمحاسبة

البرمجة وقواعد البياناتالمحاسبة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

441926379441926380

441926385441926407

441926411441926415

441926416441926425

441926501441926503

441926535441926598

441926602441926643

441926671437925344

٧٠٢



15

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جود سعيد محمد آل عامر الشهرانيفدوى عبدالرحمن محمد بن هديب

رغد منصور عبدالعزيز السليمنوره سعود عبدالله سيف

ريناد صعب مشاري المشاريندى معيض حمد عنوطي

هيا ناصح عواض الرحماني البقميالعنود عبدالعزيز عبدالله الحليبه آل حيان

منار خالد عبد الله الرزينذكرى يوسف احمد الحسني الزهراني

رغد محمد عبدالعزيز المسندغايه نمر مناحي الغبيوي العتيبي

الجوري فهد عبدالرحمن الرفيقاروى حمد عبدالله المجمعي السبيعي

ربا حسن هارون هوساوىالجوهرة بادي حزام السعدي االكلبي
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اسرار ثويب مثيب المطيريعبير عبدالله ضاحي القشعمي

جواهر مرعي دليم ال زيدان القحطانيرزان عبدالله غازي عبدالله التوم العتيبي

ندى محمد نمر ابوشنبأمل علي حمدان محسن النفيعي العتيبي

رغد عبدالرحمن عبدالله الدعيسيمن حسان محمد خالد رسالن

مرام سالم عائض المريمنال محمد حسين الحذيفي

منار احمد خالد حسام الدينطاهره سعيد عبدالله العوبثاني

لمى محمد سمير عمرأمل عمر سالم الطبيلي

حسناء عبد القادر شويحنه شويحنةوفاء ناصر بدوي الحبشي 
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خلود ابراهيم علي الحريقيرهف علي جبران غفه

غاليه حسن معيض حسن ال حسن العيسىربى فهد خلف العميدي الشمري

بثينه سعود عبدالمحسن البسامشهد سعد ابن عبدالله سعد السويدي السبيعي

شهد محمد عبدالله بن خثرانندى خالد سالم باظراح
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لطيفه عبدالعزيز محمد المجليشهد مناور مزعل السبيعي العنزي

رهف احمد عبدالله خواجيريف عيسى يحى الهوساوي

هيام مهدي دغيم السبيعي العنزيبشرى سلمان صالح الشهري

شهد عائض ناصر المسارده القحطانيريما احمد محمد ال عوجه العيسى

سارا منصور احمد الغامديامنه سعد راجس الحقباني دوسري
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في محمد احمد عامرياسماء عامر عبدالجليل الحباب

نجالء ناصر حمد الزوماننسيم سعد عوض االحمري

تذكار ناصر فهد المشعبي السبيعيمالك حسين محمد خوجري الدوشان

ربيعه محمد األمين يهديه عابدينريم محمد هالل العبد

هيا دوخي عبدالرحمن راشد الدوخيامجاد انس عبدالله بن عجاج

سعديه علي محمد بالش مجرشيرغد صالح علي آل عاطف القرني
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أريام مهدي محمد الجبري الخالديغاده علي عبدالعزيز الغليقه

حصه محمد رشيد الهمالنهند غازي حواس الغازي الشمري

شهد احمد عبدالله محمد السريعغاده خالد عبد العزيز الصحن

نوره حمدان عبدالله المرشدي العتيبيعهد طامي بخيت سعيد سالم

فدوى صالح يوسف حاضر بن سنبلامل عبدالرحمن خلف آل صافي الشمراني

مي سعد باجد القسامي العتيبيريناد عبد الرحمن عبد الله الخرعان

ريما عبدالعزيز زيد آل مسلمخلود خالد حامد العمري الحربي
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ساره عبدالله فهد آل سعود الدوسرينورة عبدالرحمن عبدالله القعود

غاده فهد مدله نشاء الروقيشهد زايد مزيني المغيري العتيبي

مدى محمد صالح العثمانلجين فهيد صياح العوفي الحربي

نوره خالد عبدالله القبانيفي عبد الرحمن عبد العزيز المطوع

غيداء سلطان ذيب مترك شفلوت القحطانيغيداء خالد موسي الزهراني

عاليه حمود مطر حمود الخليل الشمريرهف عبدالمحسن زهيان الجهالني المالكي

منى فضي طارف نذير السبيعي العنزيرحاب فواز هليل الحسني العنزي

رغد سعيد حمود الدهمشي العنزيجود وليد محمد الجنيني
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هياء محمد عبدالعزيز ال جرفينفرح محمد عاشور لبد

عال محمد يحي الجابرياريج معيبد دبيس المهيمزي الرشيدي

حصة عبدالله عبدالرحمن التويجريرحاب عماش علي خبراني

عهود صالح عبدالله محمد العجميأريج سعود عبدالرحمن مسردي القحطاني

شهد نايف رده الحمداني البقميفاطمه خالد عبدالله حرقان

سارة حمد سليمان المدبلزينب سليم عايد العنزي

هياء سعيد فايز سعيد الفراجشذى عبدالله محمد السليمان

مرام سليمان محمد الحواسهديل علي سالم المحمودي الزهراني
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شهد مسفر عبدالله آل بريك الدوسريعال عالء الدين عيسى زيد

البندري رزيق هالل العضيله المطيريروان سعد صالح الذياب

بيادر بدر سعد العضيله المطيريروابي محمد علي القحطاني

منار سبتى محسن الصقري العنزيمنار عبدالعزيزبن عبدالرحمن ال سويدان القحطاني

رزان ناصر محمد رهوانساره عبدالله مرزوق عبدالله البلوشي

رفيف ناصر عبدالله الربيعانلينا معيض احمد زهير الزهيري الشهري

نجاه عالء الدين عيسى زيدهديل يحي محمد جمعان
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ارين عبدالهادي احمد الحيدرهند فالح حمود العويمري الرشيدي

رنداء عبدالله عبدالعزيز المدلجندي عبدالله مونس الهمزاني الشمري

شهد سعد محمد الشرمي الهاجريتهاني مليح مطيع العضيله المطيري

ضي عيد هالل المحنا المطيريفي مساعد راشد ابو العال

نجالء عبدالعزيز عبدالرحمن بن عبوديدعاء فيصل عبدالله الوشيقري

روابي عويض مانع الرحيمي المطيريلجين سعد محمد القرني
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اللغة الصينيةاللغة الصينية
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

جوري نادر منصور المنجف السالميلينه سعد عبدالله المنجلي السهلي

زهراء حسين عمر المغربيخولة ابراهيم صالح الحماد

شما عطوان غثيث االسعدي العتيبيسامية عبدالله قاعد الحبردي

رحاب علي ابراهيم غبيري وديان الحمدي شطيط الجعفري العنزي

أفنان سليمان صالح القشعميرهف عبدالعزيز علي ال الشميله العمري

منى بندر عبدالله آل سعد القحطانيرشا حماد سالمه الجذلي البلوي

ساره ادريس عبدالرحمن الدريسريناد محمد مسفر العمري الزهراني

ساره خالد عبد الرحمن العبيددانه محمد سعيد الحرامله

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :
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التخصص :التخصص :

التخصص :التخصص :

اللغة الصينيةاللغة الصينية

اللغة الصينيةاللغة الصينية

اللغة الصينيةاللغة الصينية

اللغة الصينيةاللغة الصينية

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة
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٧٢٢



35

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

موضي سعد عبدالرحمن الخنفري القحطانيديما دلي معيوف الفريجي الرويلي

بتول عوض ابن سعيد بن غاصبرهف عايض مشرع الميزاني المطيري

ريما سعود عوض الشبيشيري المطيريشيماء سعد رافع ال عبدالعزيز العمري

العنود منصور صالح العثمانروان فهيد عايض السبيعي

غادة محمد ابراهيم ناصر آل خميسشذى نايف عبدالله المصلوخي العنزي

شادن محمد علي الدويساناصايل محمد صالح عبدالله الدخيل

بدور سحمان عيسى آل حابش العليانيشيخه مبارك محمد مبارك الموح

مرام عوض علي ال شبلي القحطانيشهد عايد عكاش المصلوخي العنزي
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ندى احمد علي عكورزينب علي محمد هزازي

جود خالد علي العسكرعبير عبدالله هادي الوبير العجمي

نغم وائل محمد المصرىاثير عمير محمد عبدالله آل عائض الشهراني

اصايل عبدالله علي السحيمي الحربيفي فهاد حامد االسلمى الشمري

لمياء فهد عبد العزيز السدحانحصه سامي سعيد العبدالعزيز 

ريما عيد مشعل البقميراوى يونس سالم العنزي

أسماء فوزي علي علي هيله عبدالله عبدالرحمن عرفج

حصة عبدالجبار صالح القوسيالدانة عبيد محمد المرزوقي البقمي
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الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

الترجمة بلغة اإلشارةالترجمة بلغة اإلشارة

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

رقم الطالب :رقم الطالب :

442925428442925429

442925918442925940

442925980442925990

442925991442925999
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فاطمه سيف ناصر القربي الشهرانيغادة حمدان السناح المطيري

نورة خالد عبدالله المصبحفتون اعويدان حماد ال عميان الدوسري

هنادي علي جبريل يحي الذروينوف حسن مفلح الخنفري القحطاني

الهنوف احمد يحيى الغامدي اهداء دخيل الله سعد الجرفي

وعد ز عذال العنزيرشا سعيد عطيه المالكي 

الغيوض عبد المحسن عبد العزيز البازبروج نضال عمر عزوني

امل عبدالله جزاع شعيفانجنى احمد زاهر طالع ال عبيد الشهري

مها فهد علي القحطانيهيا فواز عبدالرحمن الورق
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هيفاء عبدالعزيز حسن بن محمسنورة علي محمد الزهراني

خلود سلمان احمد سحاري رغد سعود علي ال ربح

غاده سلمان احمد سحاريبشاير سعود عبدالله الدوسري

ريما صالح عاشور لبدنوره شلوه عتيق المطيري

ساره سلمان احمد سحاريانهار براهيم صالح الحسين
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إدارة العمل الخيريإدارة العمل الخيري
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  معهد اللغويات العربية
خريجات الفصل األول للعام الجامعي 1443 ـه
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االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :االسم :

االسم :

عائشة مسعود - محمودحسينه   ابوبكر اسيفو

نورين . . عبدالقيومروقية أختر   زين العابدين

حفصة جميل - -فارا أولياء الزهرة -

سافينا امادا - -حواء موسى - -

ميرجيتا فيجزولهو  هدي
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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 بها
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  معهد اللغويات العربية
خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1443 ـه
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ام الخير احمد  ابراهيمدريتا   كاربوزي

فانتا   مانكاساليفو إساو  هند

صفية   كيبيكوريكو   رحيمة

فاطمة   يلكويآمنة   كوليبالي
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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
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