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إمجايل اعداد اخلرجيات - فرع  البنات

اجملموعالبكالوريوس - انتظامماجستري

12704716الفصل الدراسي األول
22635657الفصل الدراسي الثاني

2193195الفصل الدراسي الصيفي
3615321568اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

إمجايل اعداد اخلرجيات للفصل الدراسي األول من العام  اجلامعي 1438/1437 هـ



احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للفصل الدراسي الثاني من العام  اجلامعي 1438/1437 هـ

إمجايل اعداد اخلرجيات للفصل الدراسي الصيفي من العام  اجلامعي 1438/1437 هـ

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

3601322ماجستري
20821095122635البكالوريوس - انتظام

21121695135657اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

10012ماجستري
1474024193البكالوريوس - انتظام

1484025195اجملموع
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
غادة حممد عبداهلل حسن
ازهار حممد امحد العمري
رنده حممد عبداهلل مسلم

اشواق عتقان معتق املطريي
اماني عايض عابد احلربي

ساره عبداللطيف عبداهلل القحطاني
مرام غازي دغيليب العتييب
روان عبده حممد عواجي

منال عوض سليمان الزهراني
امريه امحد مسلم احملمادي

رهام عبد اهلل معيض السلمي
خلود محد خضريي اجلهين

هال عبيد ثابت الصحفي*
رحاب خالد علي الزهراني
اروى علي عيضة املالكي

عهود عتيق عثمان الغامدي
فاتن موهف دعاج العتييب
ندى صاحل حسن الشهري
هتاني وارد سليم املعبدي

راوان علي سعيد الغامدي
بيان حممد صاحل احلربي

اجماد علي عبداهلل الشيخي
بيان عطية عبداهلل الغامدي

نورة نافع هاشم االنصاري

اميان مشعل حبيب احلربي
رمحة بركات امحد الزبيدي

شروق امحد سليمان البوشي
عائشه محود بن عمر احلربي

انوار عبداللطيف عبداهلل الغامدي
مي طالل عيسى اخليربي

منال عبدالرمحن حممد العتييب
عائشه عبداهلل محاد اهلاليل
دارين حسني غازي فيومي

امريه سعد ضيف اهلل السلمي
هديل مرزوق عبد اخلري املولد

قسم اجلغرافيا ] دراسات بيئية [
بشرى عون عايض احلربي

روان عبداهلل مصلح الروقي
شروق صاحل حسن اهلامشي

هدى عبداهلل محد العمري
رحاب محيد حممد السلمي

شريفه حممد موسى الغامدي

عبري حممد عبدالوهاب مساوى
زهور فالح حيي الزهراني

افنان عبد اهلل محيد عطيف



قسم اجلغرافيا ] موارد وتنمية اقليمية [
اشواق منصور عبداحلق شركة

امريه عبد العزيز عبد الرزاق مريه
عهود علي حجر القرني

تسنيم صالح عمر اجلابري
منى عطية حممد احلارثي
تغريد سعيد علي زيادي

صفية حامد عبداهلل العرياني
غدير وصل اهلل رده اجلدعاني
العنود حامد عوده اجلدعاني

أمساء علي أمحد الزهراني
فاطمة عومير عايد السلمي
سحر عبيد سعود السلمي

أثري شواطي عبداهلل الغامدي
وفاء عدنان عبدالرمحن حناس

ليلى صياح جميديع السلمي
مها سعيد سعداهلل اجلدعاني

بسمة عائد عبدالغين االنصاري
هند عبداهلل بن صاحل اجلدعاني

شوق حممد خضران الزهراني
اجماد فهد داخل املالكي

حنان صياح جميديع السلمي
اميان مجعان امحد الزهراني
شروق امحد فرج الزهراني

ربى عمري ناصر الشهري
عهود علي ناجي الغامدي
منال ناصر مسفر الغامدي

فاطمه عمر سعيد الغامدي
ميثاء مساعد بن حممد احلربي

نسرين مهدي جريد اجلهين
محيده بركي امبرييك اجلدعاني

فاطمة عبد القادر حممد الزهراني
سعيده عويبد عبيد الغامني

أجماد حممد حيي العتودي
مرسال سراج عيضة املالكي
امساء شباب عايض الغامدي

روان عبد العليم معيطي البالدي

رهام حسن عبداهلل الشمراني
خلود شايد معيض املطريي
مالك ثابت حامد احلارثي
شهد غازي علي  حكمي

وفاء سعيد عثمان الغامدي
مريم زبيدي موسى كعيب

سعديه حممد سعيد الزهراني
خلود خالد عيد الزهراني

بشاير غرم اهلل علي الغامدي
الشيماء ابراهيم بن مناع احلربى

مسيه حيي بن مشعى حيي
وجدان حممد شداد زغييب
هناء سعيد مجعان الغامدي

هيا سامل موسى املالكي
منار حممد سعيد هارون

رانيه معال محيد اجلدعاني
امساء مطلق غصنان اهلذيل
رناد سعيد أمحد الظاهري
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

عهود علي عبداهلل اجلدعاني
بدور عوض مصلح السلمي

هديل عبده مزحف الشهري
أجماد مصلح عطيةاهلل السهلي

وفاء حيي محاده اجلدعاني
هدى سامل عقيل الزهراني

تغريد عبدالرمحن حممد العمري
رناء سعود حممد النشمي

عبري دوحيان حممد املطريي
بشائر محدان عايض العمري
شروق عبداالله داود غنيم

رحاب صابر محيد الصعيدي
منار مسعود خبيت العتييب
وعد صاحل محيد الغامني

النهاد مزعل صاحل املطريي
روان محيد محيد السلمي

هاله فهد بن سعد الغامدي
عبري سعيد امحد املالكي

مشاعل عبيد اهلل علي املزمومي
حصه نفيع هامل السلمي
أمساء محد حامد اليوبي
خلود علي ربيع احلربي

اماني حسن علي الغامدي
العنود فيصل عبدالعزيز الراشد

راويه عبدالعزيز حممدسعيد سيت
شروق عبداهلل سامل الغامدي

اسرار مزيد بن عايش املطريي
نوره معوض علي احملوري

نوف بريك عمر املزيين
مشاعل حممد حممود الفرشوطي
روان عبد الرمحن مربوك اليوبي

خلود عبيد حممد الغامني
ريم حسن حمسن باجملي

عبري حممد غوينم  احملمادي
امل عواض حامد احلارثي

ابرار عبداهلل حممد الشمراني

شروق طارق امحد الزهراني
علوية عدنان حسن برقاوي
اريج سعد عبداهلل الزبيدي
فوزيه حممد امحد الزهراني

رحاب مجعان مفرح الزهراني
عواطف حممد علي الغامدي
فاتن حممد عبدالرمحن القرني
رناد امساعيل حممد  النعمي

عبري اليف سعد احلارثي
افراح سعيد عوض الصبحي

هنادي حسن بن حممد الزهراني
ريم حسني حممد الكناني

وفاء ابراهيم سعيد الزهراني
سوسن دخيل اهلل  املخيلدي

وجدان محود حامد اجلدعاني
روثانة فهد حامد نقادي

بسمه عبداهلل ختام السلمى
نوره عقيل فيحان العتييب



ابتسام مجعان عطيه العمري
مروه امحد عبداهلل القرني

صفيه شاكر سليمان الغامدي

احالم عبيداهلل عبداهلل الصاحلي
عزيزه حممد عويبد اجلدعاني
امساء مسفر حممد العلياني

مسريه سعيد غيث اجلهين
ساره عبدالعزيز عايض احلارثي
منهل فايز عبد الرمحن االمسري

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
اشواق ابراهيم حممد الغامدي

نداء محد حممد احلربي
فاطمة مجعان عطية املالكي

ابرار ناجي علي اجلهين
أريج حممد زيد الصاعدي
امامه ابراهيم حممد االمني

آسيه حممد رابح اجلدعاني
موضي سامي معمر السلمي

شذى سعدى عتيق الزهراني
نوال عائض غنام املطريي

أفنان سعد علي الشمراني
جلني امحد حسني سنيور

مساح سعد خضري احملمادي
مسية منصور عيسى عسريي

*
*

جنوى عبد العامل علي القريقري
عبري سلمان فيحان العتييب

مريم حممد مصطفى راجخان
جنوى عيظه هالل الزهراني

االء عبداحملسن عواد السرحيي
غاده سامل سليم السلمي

افنان عبدالباري بن أمحد الصيعري
رنني عيد خيشان اللقماني

آالء سلطان خلف اهلل احلارثي
سارة عارف أمحد الزهراني
هالة حممد مساعد احلربي
صاحلة حممد عامر الشهري

فوزيه فايز محود احلربي
افنان حمسن بن امحد القرني

منال خلف اهلل حامد املالكي
االء فويز دخيل  الصبحي

احالم عباس امحد العجالني
مريم خليل حممد القرني

امال عبداهلل حممد الغامدي
أمساء حممد سعيد الغامدي

ابرار ضيف اهلل دخيل السلمي
جلني فهد سامل احلازمي

عائشه جويرب عويش احلمراني
هاله سعيد صاحل صبياني

حنان حممد عبداهلل الشهري
حسناء حممد فرج اجلدعاني

ود ايهاب حممد نزيه قطان
عهود حممد عبداهلل االمسري

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية
سلوى عتيق حضيض احلربي

غدير ظافر علي الشهري
منال مسعد ساعد السلمي

انفال غازي تركي الرويثي
احالم سعيد عبداهلل  شاووش

هند نافع نايف احلربي
وسام حممد سليمان املرواني
هنادي صاحل علي الكريداء

ميمونه عبداهلل علي الغامدي
نورة صاحل امحد الشمراني

مسيه امحد عبداهلل الزهراني
شريفة علي سعيد الزهراني
بشاير عيد امحد الغامدي

نوره عبداهلل عواض النفيعي
اميان صاحل عايض الشمراني
اهنار مديين شينان احلارثي

نورة حممد عبدالرمحن العلياني
بشاير زبن هنار الثعلي

سحاب مطر عواد املطريي
روان بندر فهد املطريي

افنان حسني حممد الغامدي
نوال امحد عبداهلل الزهراني
جنود مربوك دوبيس املطريي

رفاء ماهر أمحد عابد
اروى معيطي عطاهلل الفارسي

بسمه سعد سفر املطريي
ريم معيوض عايض احلارثي

هاجر عيد بركه احلربي
أمل فايز حامد احلمريي

جوهره سحبان علوان القرني
خلود مجيعان عيد احلبيشي
هتاني هالل عيضه احلارثي
مرام عمر حممد الظاهري

رجاء عبداهلل ضيف اهلل الزهراني
خدجية حممد امحد دحيقي

مشاعل عبد اهلل سلطان الشهري
غاده سامل مسفر الشهري

مستوره سعيد حضيض اجلدعاني
االء مقبول محيدان الثمايل
هدى حممد سليم الشهري

شاديه سعد ساعد اجلدعاني
زهور امحد حيي عريشي

حنان ناصر بن صاحل عبداهلل
زهراء سعيد حممد الشهري

دانيا حممد صاحل احملامض
غدير عبداحلميد حامد اجلهين

عزايم مفرح عتيق السلمي
مساهر سعيد سليم احلازمي

اميان علي أمحد الزهراني
حنني حممد سعد الزهراني

خلود امحد بلغيث السمريي
صاحله بركات بن امحد الزبيدي
هناء أمحد ابن صاحل الغامدي

هتاني هادي حممد مهناء
أمساء سعيد محيد احلربي

سلطانه سعود سعد املطريي
دعاء عبيداهلل علي الغامدي

اماني امحد بن مجيل الفارسي
عبري عبداهلل خنيفس اجلهين

روان حممد رده احلربي



غفران حممد هاشم مساوىريم عطيه صاحل الثقفيغيداء ناصر حممد اجلهين

قسم اللغة اإلجنليزية  ] اللغة  [
نور حممد سامل باحشوان

نوف حممد سامل باحشوان
غادة موسى عبداهلل الغامدي

خلود عبدالرشيد عبداحلميد خباري
نورة حممد عبداهلل البيشي

افنان حبيب رشيد الروقى
نوران حسن حسن االهدل

روان فهد عمر سباح
ساره زكريا محزه الوزنه

شذا امحد حممود الصبحى

**
**

وعد بليغ عبداهلل باشراحيل
صاحله غرم اهلل سعيد الغامدي

اثري وليد عبده كارشه
حسناء موفق حسن ناظر

هوازن عبداهلل سجوان القحطاني
دينا حسن سليمان حممد سليمان

أثري مالك حامد القرشي
روان حممد امحد الزمر

عزيزه عبود عوجيه السلمي
اميان أمحد عبد اهلل الزهراني

شهد سعيد حسن الغامدي
مها حسن صاحل  املالكي
نوف خالد صويلح اجلعيد

سارا حافظ حممد الظاهري
شوق بليهد رشيد العتييب

ريم عوض اهلل عويض املطريي
هال حممد رداد الشهري

عبري سليمان عثمان الكايل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم األحياء ] أحياء حيوان [
بيان علي عبده دغريري

مي عبداهلل عيضه احلارثي
زهرة عبد اهلل فرج اهلل الثعليب

منال فاحل عويض اجلهين
أثري خالد عزيز الزبيدي

وديان خضر حمسن الزويهري
اماني عبدالرحيم بن امحد املالكي

أبرار ناصر حممد احلرقي
رهف عبداهلل تراحيب النفيعي

روان فهد امحد اجلهين
هنادى فواز سعد احلارثي

بسمه عبداهلل دويس احلربي
رهف سعيد حممد الغامدي

امتنان نفاع عتيق السلمي

مالك عبدالغين امحد الغامدي
ابتسام ناصر منصور اجلعفري
غفران صاحل حممد نور مندر

بيان عبدالرمحن امحد الرفاعي
وجدان سليمان بن خصيوي السهلي

والء عبداهلل علي الشهراني
حنان عبدالعزيز عوض السرحاني

قسم األحياء ] أحياء دقيقة [
أمنه صاحل عبداهلل باسندوه
اثري ضيف اهلل علي احلربي

مجايل فهد عقيل الشمري
اريج فهد عليثه احلربي

اجماد عبداهلل عبداحلميد الغامني

عهد سلطان حممد القحطاني*
رهف علي حممد عبد اجلواد عالم

شهد فهد عبداهلل الكعيد
مساهر السيد عباس السيد
روان مجعان أمحد الغامدي

رهف طارق مجيل الرفاعي
مرام عبود امحد باكلكا

سلمى حممد غرم اهلل الزهراني
تاله نادر غازي رجب

مناهل حجيج محدان  الرفاعي

قسم األحياء ] أحياء نبات [
فاطمه ابراهيم امحد الزهراني

ريم حسن رماح املالكي
مليس عبدالعزيز مسري العتييب
أمنية عبدالغالب نويهر الغامني

خلود عبدالرمحن رده العمري



أثري حسن حممد العمري
بشرى حممد امحد محيد

ابرار ياسر امحد طس
ضحى أمحد علي السهيمي

سندس مصطفى عبداجمليد البخاري
ريم منصور عبده طبيقي

بشائر حممد علي عيسى الثقفي
نوف عثمان علي الغامدي

نوف أنور عبدالرمحن  النجدي
نوف عصام منصور هوساوي
ميار عبدالرؤوف حممد عمرو
زهره عبدالكريم عبداهلل علي

مها حممد معتق املطريي
ريم منصور ابراهيم ناصر

اسرار حممد عبداهلادي املرعشي
حنني مقبل عيد اجلهين

ديانا عمر امساعيل مسوم
روان عبداهلل هادي الرحيلي

اهلنوف خالد خبيت املزيين
جناة امحد ناصر مشعي

حنان جابر غريب  السلمي

رغد صاحل ابراهيم النصر اهلل
سلمى سامل فرج القطان

سحر ضيف اهلل عيدان الزهراني
نوف طالل عوده اجلهين

بشائر ابراهيم روبيل قدح
مجانه يوسف امحد جان جان

اشواق فائز حريبان النفيعي
هدى عبداهلل نوح الشهري
نوره حممد يوسف اخليربي
مالك عاطي عطيه السيد

روان فايز عوض بابقي
أروى صاحل علي القرني

مساهر منصور حسن باحكيم
شيماء ابراهيم علي احلارثي

فاطمة طالل طاهر اهلاجوجي
سارة عبدالعزيز أمحد العليان

بيان حممد عبداهلل كعور
ساره مجال عبد احلميد جستنيه

روان علي عبداهلل الشمراني
ود سامل عبداهلل باريان

هند حممد بن حامد الغامدي

اهداب صاحل عايض الرشيدي
وعد عدنان رجاء اجلربتي

افنان مروان عباس عامل
هوازن حامد امحد ال فهاد

هنالء حممد رجاء العنزي
شيخه مطر شايع العماري
رهف عابد نايف السلمي
مريم مديين حممد الشهري

بيان مجعان جمحود الغامدي
عائشه امني حسن املقبويل
دعاء حممد عمر عسوني

خلود خالد بن ناصر العتييب
حنني يوسف سعد اجلحديل

اريج عوض ثواب احلربي
فاطمه مريع طراد الشهراني

شروق سعيد سعد السلمي
هديل زياد علي عالم

ايه عبداخلالق امحد القاضي
حصه حسني عبداهلل ال مضحي

غفران سعود امحد العمري
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الرياضيات
خلود عبدااهلل سودان  الزهراني

هويدا حممد معتوق  اجملنوني
هند زارع عبدالعزيز  البلوي
ساره امحد سعد  البارود

مرام مجعان  عبداهلل  الغامدي
ريم علي شبيب  الدوسري

رشا عبداهلل عايض  احلارثي

روان عباس سعيد  الغامدي*
ساره ناصر سعيد  القحطاني

مجانه عدنان عبدالوهاب قمصاني
زينه علي عايض  العرياني

رحاب حامد  معتق  البالدي
عهود حممد عميش  احلربي

يارا خالد حممدعلي  االدريسي

احالم حسن علي الراشدي
صفا علي بن حممد الزهراني
هتاني خضر ابو خري  املالكي

شهد عبد العزيز سيف الدين  خباري
ماجده عبدالعزيز سليمان  احلديثي

نوال عطية اهلل زيد  السلمي

قسم الفيزياء
براءة سعود عبدالعزيز آغا واسع

ابرار عبداهلل امحد الغامدي
اجماد عيسى يسلم باعيسى
عفاف علي زاهر الزبيدي

امرية حممد عبدالرحيم القريقري
اهلنوف جري عبدالرمحن املطريي

وجدان عوض زهري القرني
جنود سعيد حممد القحطاني

أسرار عطية عبد املنعم القريقري
مجعه عيسى أسعد هروبي

**
*

ايالف شليل عقيل  املطريي
سارة صالح سعيد الشاطري

ساره سعد خلف احلارثي
ساره عبداهلل امحد املنتشري

هيفاء حامد حممد علي العزيزي
نوف محيد حممد احلربي

الزهراء امحد علي احلارثي
حنان عبدالعزيز عطية العمري
أحالم عبداهلل مهدي العسايف

هبه غازي سعد اجلدعاني

هتاني عايض عبداهلل احلارثي
حنان حزام عطيه املالكي

جنالء خبيت مسفر الغامدي
نورة عبدالرمحن عبدالعزيز الغامدي

عيشه خضر بن حسن الزهراني
شهد خالد بن امحد باوزير

هيا حممد بداح السبيعي
هال حممد مرسي  اخلويل



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلحصاء
االء عبداهلل حممد عسريي

مسيه عياد  موسم املولد
أفنان فراج حممد الشهري
مريم امحد ناصر البدوي

والء علي بن سعد الغامدي
مرام فهد عبداهلل الزهراني

ندى ناجى على اجلهنى
مجيله مجيل حسن مكي

هيفاء عبدالعايل علي الشريف

خلود رشاش رافع الزهراني*
مروه عدنان حممد مغربي

هيا حمسن عمر بقشان
غاليه مشعل فيحان العتييب

مريم عبداهلل محيد اجلحديل
يسرى فواد مصطفى كمال احلسن

مرام حيي امحد الكدم
مريم علي جنيد عقييب

روان بريم علي القحطاني

شوق عبداهلل حممد الغامدي
عبري أمحد سعد القرني
نور حممد سامل بامدحن

نوف حسن حمسن احلربي
افنان حممد سلمان القرني
عائشه اسعد فتينى مشاع
فاطمه عايد عيد العتييب
افنان حممد مسعد اجلهين

قسم الكيمياء
وفاء عجالن عايض احلارثي
مسر عبدالعزيز حممد السيد

أبرار مسري عبدالوهاب اسكندراني
منى حممد بن موسى الزهراني

يسرى عطيه سعيد احلارثي
هال حيي امحد امحد

ساره سحران وداعه القرني

*
*
*
*
*

مجيله نياف عويض العمري
لينه مسفر عبدالعزيز آل مغريه

خلود منيع اهلل منور احلربي
ابرار رفيع سعيد السلمي
بتول احلسن حممد الثمريي
أماني أمحد حممد املالكي

فاطمة أمحد حممد املالكي

ريم علي صاحل اجلهين
مسر حممد عطية الشريف
مها علي سعيد الزهراني

شريين امحد حممد البيشي
نوف عبداهلل صاحل الكثريي

رغد سامل علي االمحدي
روابي نقا شرف السلمي
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مسيه سعيد بركات الشيخي
عائشه عبد العزيز صدر الدين

سارة عمر سليم باحمفوظ
غفران منور اسكندر رمحه اهلل

ريم سعود مزيد املطريي
شهد مشعل سعد الثقفي

االء غازي سعد االمحدي
سلمى صاحل أمحد احلارثي
منى امحد حممد اجلحدىل
عبري عياد عايض احلربي
ساره امحد عبده شيخي
دالل علي عبداهلل املالكي

أمل عنيه اهلل نويفع السلمي
غدير فهد ابراهيم الغامدي

روان عبداهلل درويش الثمايل
خلود أمحد دخيل الرفاعي

أجماد عبدالسالم حممد الغامدي

قسم الكيمياء احليوية
ضحى صاحل امحد بن حمفوظ

صفيه امحد حممد الفقيه
ربا حممد هاشم النعمي

هناء علي سعيد الغامدي
شيماء عيسى مهنا االنصاري

شيماء عادل امحد صفطه
امل عبود امحد جوبح

امتنان حسان عبدالقادر النجاوي
ندا عبداهلل حممد املالكي

اسرار فارس حسن الزهراني
ايه مجال امحد نبهان

*
*
*

روان عبد العزيز عطيه الرفاعي
بسمه حممد امحد جمرشي

بشاير عبدالصمد درويش اجلحديل
ابرار حممد جابر عبدالتواب
روان حممد شريف الغامدي
ناديه مسران مبارك السلمي

رؤيا حممد عبد القادر بافقيه
ساره مساعد يوسف احملمادي
شروق عبداهلل حسني االمحدى

هند معيلي مبرييك احملمادي
روان عبداهلل بنيان الشطريي

صبا حممد حيي هتار
بشرى عدنان حممداسلم الصديقي

هبه سفر مصلح املطريي
مروج منري عثمان فدعق

جنيه امحد حممدعيد الشريف
أمساء أنور حممدابراهيم الرتكستاني

رهام فهد ابراهيم املكران
أبرار فواز علي السلمي

ايالف مبارك عباس  زباني
بنان حمسن عبداهلل العامودي

امساء حممد سعد القرني



ريهام أمحد متعب الفيفي
نوف سعد سعيد العسريي

روابي ابراهيم علي املسعودي
فرح سعود علي الزهراني

نوف امحد علي النعريي
روان خالد حسن ابوشوشة

عهد عمر امحد اجلربتي
اميان عبداهلل عبدالقادر حناوي

يف حممد ناصر ابوفالسه
رنيم مطلق بن هاشم اهلامشي االمري

ريناد خضر عبداهلل اجلدعاني
غدي خالد خلف الشريف
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كلية  احلاسبات وتقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم علوم احلاسبات
سجى سليمان حسني العريين

رؤى عبد الرمحن ابراهيم اجلريد
*
*

آالء عبداهلل مساعد العلياني
رنا دحدوح حممد سفيانى

مالك عبداهلل حسني احلربي

قسم احلوسبة ]هندسة الربجميات [
زهره حممد جعفر عامر

عهود عدنان صغري العماري
مها سامل عبيد نشوان

خلود عبد القادر ناجي علي
وجدان اسامه فهد نصري البنيان

أرتقاء حممد سلطان  خوج

ريم مسران بنيان املطريي
فاطمه شاكر صاحل الطويرقي

قسم نظم املعلومات
وجدان عبداهلل ناصر الشريف
اجماد عبدالرمحن على الطلحي

هديل حممد بن عبداهلل الغامدي
آالء عبداهلل بن سعيد عسريي

جهري سعد علي الغامدي

قسم تقنية املعلومات
هتاني أمحد سليمان الفيفي

مشاعل زيد عبدالواحد الشيخي
*
*

عبري حممد ثامر القرني
فاطمه على امحد بادغيش

مريم لفاى سرت السلمى

قسم احلوسبة ]تقنية املعلومات [
لينا عصام عبد اهلل  مصلي
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
رويدا محود عثمان أمحد

زهراء عبداهلل  عبده حممد الصبياني
مساح امحد  عبدالرحيم املالكي

نوسيبه مبارك دخيل اهلل اخلطابي
رمحه عبداهلل سين العلياني
ساره سامل  صاحل الشهري

ابتسام عايض علي الشمراني
مياسم أمحد شيخ باقيس
أماني عوض مطلق اجلهين
منال عبداهلل خملد البقمي
زهرة صاحل علي الغامدي
مها امحد محيد القريقري
امل عبداهلل مسّلم اجلهين
أمل حممد علي آل مخاش
نوف عابد عبداهلل احلربي
عيشه حممد عمر السيد

وجود حممد موسئ زهراني
امنه علي علي خثامي

**
**
*
*
*
*

هند صاحل فهيد احلارثي
روان علي سامل بن جبل

بيان حممد أمحد الغامدي
مسر معيض عبداهلل الغامدي

امنه هالل بركه الزنبقي
امل ناصربن  علي االمسري

نوره أمحد حممد الصعيب
أروى عبداهلل  ضيف اهلل القرشي

بشاير سعد عبداجلبار السلمي
نوال منسي امحد القرني
نوف عابد عبيد الزبايل

ماريه عمر عبد املعني الزبيدي
دعاء محيد حممد اجلدعاني

نوره حممد ناصر املنيعي
روان امحد مسعد اجلهين
ميعاد فهد وصيل السلمي

ابتسام عايض ناهض احملياوي
سارة عياد بدر احلربي

مسر سلمان علي الشهري
بشاير خلف خليفه السلمي
امساء ملفي معيض السلمي

مها امحد حممد باجنيد
ساره عبدالعزيز عبداهلل الدعيجي

اروى ضيف اهلل عابد اليزيدي
هديل مقبل صاحل العويف

فاطمه علي سامل آل مسلط
بيان علي عبدالرمحن العمري

جنان ناصر حممد صديق سربلند
اثري محد امحد العصالني

صفيه أمحد حممد العمودي
غدير حممد شامي حكمي

اروى سامل قبالن الثبييت
شروق عبدالرمحن حسني الغامدي

هنوف عليان صاحل املطريي
ماجده عبداهلل عوض احلارثي

هتاني مطر علي املطريي



غفران ابراهيم حممد حوباني
والء عادل زيد الرويثي

شروق بدر سليمان املرواني
سفانة فهد حممد الظاهري

صاحله عبداهلل جحشور أزييب
منار عمر حممد فالته

ميعاد احلسني امحد ابو القاس
والء طالل عبداهلل الطائفي
بيان سعيد علي الزهراني

روان عمر عبداهلل االمحدي
سعديه دميس امحد الزهراني

نوره امحد حممد القحطاني
ابرار مبارك سامل خليب

حنان عبداهلل  جابر احلربي

روان مرزوق  علي آل صاحل احملوري
وعد غربي رده اجملايشي

امساء محندي حسني املديين
منى حممد فائز الشهري

رحاب حممد ساعد احلارثي
أهنار سعيد خيشان اجللسي
صفاء حسني علي العرياني

هدى عبداهلل أمحد الزهراني
أمل غرمان حسني الشهري
رهام علي حاسن الغامدي
ندى علي غازي الغامدي

هتاني زبن هنار الثعلي
بيان عبدالعزيز ناجي اليماني
ابتسام حممد مرزوق العتييب

فاتن عبداهلل السعيد الغامدي
اهلنوف فيصل نايف البشري
صفيه عبداهلل جزاء السلمي
حنني عبداهلل علي الشمراني

اشراق عواد عيد اجلهين
بيان محد فاحل الصبحي

ريم حممد مطلق الراجحي
بيان سعيد عبداهلل العمري

شروق امحد عبداهلل احلربي
شذا حممد حيي عسريي

اهلام حممد حسن العمودي
عبري حممد سامل املعلوي

رشا روجيي جوداهلل اسلمي
بدور حممد سامل املطريي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
مساح صابر  زايد اخلطيب

مسية نزار عبد الوهاب حممد حسني
وديان عبداهلل درويش اخلميسي

**
**
*

منال حممد عمر بافضل
خلود حممد هالل السلمي
ابرار حممد مسلم الفايدي

مشاعل امحد حممد مشرقي
ساره عمر سلمان االمحدي

اجماد علي صاحل العمري
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مي صنت رشيد العتييب
روان عاضه هريس املخيلدي

مساهر عبدالرمحن عبداهلل الغامدي
سهام علي معتوق القرشي

امتنان موسى سعيد الزهراني
زهراء ابراهيم عبدربه زهراني

أمساء علي عبدالرمحن الشمراني
عبري عبدالعزيز حممد الغامدي
حصه عبداهلل حسني الزبيدي

مزون مناع مانع املزمومي
يامسني حسن محيدي املالكي
شروق محدان هالل العمري
اريج على عائض املنجومي

مها سعيد عبدالرمحن الزهراني
سحر مسلم سامل املالكي

مساح سعود سعيد باغزال
اماني صاحل خيشان الشيخ

مودة عبدالرمحن صديق مؤمن خان
رهف منصور علي منصور

غصون خالد حممد البستاني
واصله محدان بن رجاءاهلل احلربي

نوره عبيد سعود السلمي
أفنان حسني أمحد عيسى
حنني حسني علي النباتي

ميمونه صاحل عبداملصلح السفري
ود صاحل بن مصلح البشرى

أفنان عطية عواد احلربي
سحر سعيد ابن حممد الغامدي

عبري صاحل مصلح اجلدعاني
احالم ابراهيم علي الزبيدي
جنود صاحل مبارك الزهراني
البتول صاحل مبارك احلربي

روال حممد بركه احلربى
مشاعل مناحي سعد السبيعي

اروى حممد سعد احلربي
اسراء حممد صاحل االمحدي

شروق مشعل عيضه اخلديدي

قسم اللغة اإلجنليزية  ] اللغة [
ليالس أمين سامل فيصل

منال حممد عبدالرب عبداهلل
روان خالد عبداهلل احلربي
جلني سعود فيصل الشريف
افنان خالد عساف غنيم

**
**

غيداء مساعد حسني الغامدي
امل مرزوق راشد امليليب

هدى عبدالرمحن ابراهيم الزهراني
منى فؤاد الياس أديب سباء
بيان عبدالرمحن عياد اجلهين

اهباويه عبدالوهاب عبده الصومايل
حنان فهد حممد صاحل الغامني

هنى خالد عبداهلل الغامدي
حنني صاحل أمحد الزهراني

لينا رمزي امحد بديع



شهد صاحل عبداهلل الغامدي
اروه هليل عبداهلادي املقاطي

نوره امني حممد العمرى
بشاير حممد دخيل اهلل العتييب

مرضية عوض عواض احلارثي
أروى سعيد عمر بصفر

شذى علي ناصر االمحري
ليال سامي امني بري

ايناس غازي سليمان مقبل
روان فالح رده احملمدي

مجيله سعد عطية اهلل الزهراني

قسم اجلغرافيا ] موارد وتنمية اقليمية  [
وفاء حممد فارس الزهراني

اشواق عبداهلل عيد الزهراني
ميعاد عبداالله معيض احلارثي
ساره صالح خبيت احلبيشي
روابي معيض حسني احلارثي
سلمى ابراهيم حسن احلاذق

خوله وصل اهلل حممد صاحل الصحفي
جنوى منري رشيد السهلي

نوره صويلح عبد الرمحن الذبياني
وهج سامل حممد باطريف

مزينه مبارك حممد احلامتي
عهود عبداخلالق سعيد الزهراني

حصه علي موسى الزهراني
مسر صاحل خبيت املعبدي

اميان محيد عواد املزروعي*
رانيه مسلم امحد احملياوي
منال فهد محيد العجمي
فاتن حسن صاحل احلربي
ناهد حيي حسني احلربي

شروق عايد فايت الفهمي
ابتهال عبدالعزيز ابراهيم اليماني

جنالء سلمان دخيل اهلل الزهراني
اماني سعدي عبداهلل الغامدي

سريين سعيد مفرح املالكي
نوف علي حممد االساليف

غدير شليل عقيل املطريي
فدوى سعيد حممد آل عياش

نورة مبارك عيد السبيعي

سامية امحد عبداهلل الشمراني
منال عبداهلل حسني احلربي
نورة حممد معاضه الشهري
نوره مجعان حممد الزهراني

وعد مطري مطر اجلابري
امل محيد حممد اجلدعاني
ايه حمسن امحد العامودي

عهود ساعد حممد اجلربتي
ساره حممد مريف الشهابي
وعد صاحل فهد االنصاري
هنوف رائد فهد القثامي

سحر عبداحملسن مسعود العدواني
نورا ناصر مصلح االمحدي

بسمة عمر حامد احلرازي الشريف
ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اهلنوف علي محيد السهلي
أمل معوضه عبداهلل حكمي

منى عطية اهلل عبدالغين الصحفي
امنه حسن ابن سعيد الطبجي

مرام عطااهلل منور املطريي
سحر سعيد سليم احلازمي

ناديه مطر عايل املطريي
فاطمة داخل دخيل اهلل اجلهين

صبا سويعد علي القرني
رنني عبدالعزيز ابراهيم عنيبسي

ساره فيحان طلق السلمي
رنا منصور علي الشهري

جنالء حامد سامل احملمادي
امساء عامر عبدالعزيز الغامدي

ندى حممد فاحل اجلغثمي
عبري مجعان سليم املزمومي

منى حممد علي احلجي
رنا سعيد حممد القرني

حنان عقاب شعتور الزهراني
نور حممود حممد قادري

عهود سعد عايش البقمي
نغم حممد عبد السالم عقيل

أفنان حممد علي العمري
والء عبدالرمحن عبداهلل املولد

عال علي حسن باطهف
شريين ظافر امحد الشهري

سحر عبد الغين مبارك اللبدي
هناء حممد حسن الغامدي
اميان امحد عبداهلل الغامدي
مها عبداهلل خليف العنزي

قسم اجلغرافيا ] دراسات بيئية [
عهود سامل صاحل الزهراني

قسم التاريخ
عبري ابراهيم حممدسعد السفري

ايثار سعيد كرامه باحفني
حنان حمسن حممد الدوسري

رهف سعيد فحيمان الفايدي

سلمى منصور خضر  اجلهين*
ازهار متعب حسن املالكي

اماني مسري رزيق املولد
فايزه شايح مشعل احلارثي

سحر جربان علي ابوطالب
وجدان عبدالرمحن عماش البقمي

فوزية زايد خامت السلمي
جنود حمسن محد الغامني



افنان علي امحد الغامدي
لبنى حممد عبدالرزاق الفتين
هدى أمحد حسن البارقي

ربا عبدالواحد عبدالرمحن العبدالواحد
عهود حممد حمنوس الزهراني
بشائر عبداهلل  بشري الكناني

ندى صاحل سليمان  اجلهين
ندى امحد حامت اطلس

أماني فؤاد  عوض األمحدي
أالء عجب حاظر القحطاني

هديل هشام حامد فطاني
نورة حممد علي خيايا

جنوى زايد خامت السلمي
عبري عواض صاحل املطريي

مرام سعد بن علي القحطاني
نورة علي عبدل العلياني

مها عايش ضيف اهلل العنزي
غاده عبدالكريم حممد القحطاني

مراحب حممد عبداهلل العتييب

وعد حسن عبداهلل آل فائع
اريج تركي عابد الرفاعي

ميعاد امحد عبود عامودي
مريم حسن عائش سامل

ساره زارع عبدالعزيز البلوي
مريم حسن عائش سامل

رنا حممد عبدالعزيز املنصدع
مريم حممد عبداهلل القصيمي

وفاء علي حسن الزهراني
نورة مشعان سويلم العنزي

خلود خالد سليمان الفريهيدي
اشواق سعيد امحد الزهراني
اهلام علي  حممد  الشمراني

دعاء سعد  ضيف اهلل القرشي
عهود حممد صاحل الغامدي

العنود حممد ناصر الدعجاني
منار حممد طاهر تانكو

هتاني عائض عوض املالكي
جنود سعيد حممد الغامدي

بيان عبدالرمحن عثمان الغامدي
جنود حممد حيي اليامي

أمل مسفر ابن سعد الشمراني
هيله عبداهلل مقبل املطريي

سحاب خالد مساعد اجلهين
وفاء غازي معجب العتييب
منريه علي حممد حامظي
فاطمة حممد رده املالكي

فاطمه دبالن موسم احلربي
العنود رشيد رشود السلمي

غيداء سعد عبد اهلل الشريف
نوف حسني علي عسريي

حليمه حممد عبدالواحد الزامحي
االء عايض عيد املولد
ايه فريد حسن مشرف

جنالء ضيف اهلل ردت اهلل اخلميسي
اماني عبداهلل مبارك الدوسري

رغد يوسف صاحل النجيمي
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم األحياء ] أحياء حيوان [
لورا صالح خوجلي نوري

جنود حسن سعد البحريي
فاطمة عبد اهلل علي الشهري
اجماد فرحان سعيد السلمي

اثري عطية اهلل غرم اهلل الغامدي
عهود مجيعان  عبدربه املخيلدي

روان امحد رابح التكروني
مشاعل عبداهلل طرخيم املالكي

هتاني حممد عمر فالته
بيان محيد شليان الثبييت

ود حممد حامد امني
دينا حممد أمان العمودي

ربى عبدالرمحن مهناء احلرازي
فاطمه بلغيث امحد الغامني
ميمونه بلغيث امحد الغامني

رزان محيد غازي العويف
ندى فائز صاحل الغامدي

آالء خبيت معيض الزهراني

قسم األحياء ] أحياء دقيقة [
خواطر علي امحد عبد

دعاء حممد  يوسف اهلاشم
رهف علي  عبداهلل مكي

مشاعل عبداهلل رده املالكي
مها فهد عاتق الغرييب

مودة جنيب ادريس ابراهيم

**
*
*
*
*
*

خلود حسني حممد احلامتي
هنى علي  حممد العبديل
اميان محود محدان البلوي

العنود عبدالعزيز سعيد الغامدي
عايده أمحد سعيد احملمدي
ابرار حسن علي الغامدي

عهود عبده  علي معروف*
هنى رزق اهلل  مرشود اجلدعاني

روان فيصل ابراهيم ساقي
عهود خالد سعيد الزبيدي
مريم حسن  حممد مصلح
نورة حممد سعد السمريي

قسم األحياء ] أحياء نبات [
بسمه جاراهلل  امحد الغامدي

اميان سعيد عمر السوحمي
مشاعل عاطف عبداحلميد جستنيه

مروه انور سلطان القحطاني



غاده سعيد مقبل السلمي
جلني عادل  امساعيل بنون

نوره سامل حامد املالكي
حنان امين بن ناصر بالعبيد

شهد عدنان عبد الرحيم املختار
امرية عبداهلل امحد صقريي

أمل عبدالرمحن وطيح العتييب
مسيه حممد احممد مشلي

فاطمة حممدعبدالعزيز علي  رضوان
بدريه سليمان مقبل احلربي

اسيل أمي  حممد سعيد ابو شال
غدي غرسان مسعود الغامدي
بدور عبدالغين  تركي اخلزرج
روان عبداهلل عبادي مهالن

تغريد صاحل خلف اخلثعمي
رنيم حممد حجاب العتييب

أبرار علي عبد الرمحن باشا
أمساء أمحد خلف الغامدي

امرية علي محد الشهري
مليس جالل حممد يغمور

روضه ابراهيم  حممد ابوغنيه
جلني ظافر عايض القرني
خلود سامي ربيع اجلهين
سها مسري أمحد العلوي

روان حممد سليمان الشهراني
لولوة علي عبداهلل الشهري

علياء سرحان أبو بكر احلارثي
بشائر حممد سالمة العويف

عبري معيوض عايض احلارثي
هاجر حممد امحد الغامدي

عهود سلطان عبداهلل البقمي
ابتهال محود فارس الغامدي

جلني خالد عمر جراح
بسمة عبداللطيف مساعد املولد

ريم علي جابر املالكي
بسمه غازي ابن سلطان النهدي

نوره حممد جعفر عبداهلل
خلود فهد فضل القبيعي

شهد رزق اهلل بن موسى سامل
ساره غسان سامي االطرش
امساء سليمان بن علي عرب
سريين عادل علي احملمادي

قسم اإلحصاء
آالء حممدعثمان عبداهلل النمري

عبري سراج  داخل احلارثي
فاطمه حامد محيد الزبيدي

امل عادل  جوهر العبداهلل حممد

هند خالد سعيد مقرم
رغد فهد  عبداهلل  احلافظي اجلهين

سلوان سامل عبداهلل منصور
أبرار ياسر يوسف أزرق

نوف سامي ابراهيم املرداس
بشائر عبداهلل رجاء العنزي

هاجر عبداهلل محيد اجلحديل
مآثر امحد محيد اجلهين
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الرياضيات
أحالم سرور ابن عمر املطريي
اسرار سعود سعيد السلمي

والء امحد صاحل الزين
مسية سعيد صاحل الغامدي

علياء حممد رأفت هاشم فريه
لولوه تركي  عبدالعزيز ناظر
هدير حممد حيي شرواني

*
*

غاده صاحل سعود الشريف
فاطمة عبدالغفار حممد نور الفتين

خوله سامل منصور الصواط
روان حامد  علي الوادعي

اسرار سعيد حمسن الزهراني
جواهر مجال مجيل  سليمانى

وجدان نقا شرف السلمي

يسرى ابراهيم حسني  اجلهين
هدى حممد ابراهيم الطالب
ميساء هانى امحد الغامدى
حنان حممد امحد الشريف

مهديه مخيس مخيس العطار

قسم الفيزياء
وسام عبداحلميد مهنا الصحفي

اصايل خلف محدان السلمي
مروه صاحل  غنيمه اجلدعاني

أكنان عبداحملي  حممد مليباري
عبري عبداهلل معوض البلوي
فاطمه خالد سامل العوبثاني

مجيله فتاح كليب الثقفي
ريم عبداخلالق  امحد السهيمي

دانيا امحد عبداهلل  باعبداهلل**
منى عبداهلل أمحد الزهراني

عزه عبدالعزيز  عساف القرني
فاطمه عبداهلل  عمر دريين
مساسم حممد عياده احلربي

ندى عوض  ساعد عوض املالكي
نوره سلطان عائض السبيعي
عهود مساعد علي الغامدي

اشواق علي صاحل الشهري
امساء امحد عبداهلل  الغامدي

اماني عبدالفتاح بن حممد مكاوى
ساره زيد ناصر العجمي
هديل صاحل سعد القرني
بشاير عبداهلل فايز القرني

اميان عبداهلل حممد الكردي
تغريد حسن حسني الطلحي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الكيمياء احليوية
عهد موسى  صاحل موسى كببجي

بشرى مفرح  حسني عسريي
هال طالل  امحد العسريي
مرام حممد عياش اجليزاني
أبرار حسن رشاد صغري

خدجيه حممد سعيد علي خليفه
زهراء فيصل  حممد باذياب

رجوه عمر صاحل حممد العلوي
ندا عمر حممد العامودي

دعاء عادل عبداهلل خمتار
سجى عبدالرمحن سعيد القحطاني

لبنى امني علي حناوي
االء سعود فراج  احلربي

اميان حممد خليف الرشيدي
وجدان محدان  سعيد اجلهين
احالم عادل  حممد االمحدي

حنني صاحل  حامد حسن اياز
ساميه عبداهلل راجح الزبيدي

**
**
**
*
*
*
*
*
*

بشرى مستور  عبدالعزيز الثبييت
وفاء حممد عبداحلي ابو العال
ريناد عبد اهلل  حممد الغامني
أروى سعيد محزة  األنصاري
رزان فيصل حسني اهلامشي
دالل فيحان حممد  الغامدي

شهد ماجد سليم أخضر
افراح ضيف اهلل مسفر احلارثي

هزج صاحل  حيي مساوي
والء عبداهلل سعيد الغامدي
مسيه امحد حمسن  الزهراني
ندى عبداهلل حامد الزبيدي
جنود خضران حممد الزهراني
رغد وليد  مفرح القحطاني

اروى امحد ابن ساملني باحشوان
ساره حممود علي ابراهيم ابو عاصي
ندى طارق عبداهلل العبديل املالكي

نوف غايل عايل احملمادي

فاطمه عابد  حمسن العمري
ناديه فايد معيوض السلمي
فاطمه علي حممد العمودي
بشرى حسن حممد دوس
بشاير علي عامر احللوي

إميان عيد متعب املطريي
مروج ناجي مسران اجلهين

رغد خالد فواز الفايز
عهود عطية جابر العجالني
رغد مسفر صاحل الوادعي

منى امحد علي الذروي
فريوز حممد امحد الشهري
رهف جابر جرب السلمي

جواهر عبداهلادي مصلح املالكي
فاطمه شريد نور املطريي

شهد عبد العزيز حممد الغامدي
وجدان سعيد حسن الغامدي
رويده يوسف ياسني عبدالقادر
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كلية  العلوم
قسم الكيمياء

هتاني صالح صويلح احلربي
ليال عبداهلل صاحل محزة
مجيله حممد سامل العبديل

أشجان صاحل حممد السواط
عهود مذكر  خالد السحيمي

رامية حممد امحد جمرشي
وئام فوزي عثمان جيزاني

بشاير عوض سعود املطريي
سلوى ناصر مسعد اجلهين

امل شبيب نائف العتييب
فاطمه حيي حسن مهدي

حسينه محيدي حممد اليزيدي
ريم امحد عبداهلل الزبيدي

ابرار مضيف عبدالرمحن الطلحي

رفيف عمر عبود املشعيب
خلود على موسى اهلوسه

صاحله حسني حممد املزيين
منال حييى عمر سيقل

مرام حممد عبدالرمحن تكروني
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كلية  احلاسبات وتقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم علوم احلاسبات
مستوره حممد عبداهلل آل مستور

أماني حسن أمحد املالكي
ساره صاحل مصلح الوذيناني
نوف عطيه عوض اجلدعاني

آالء امحد عبداجلبار هوساوى
فاطمة سامل سعيد بن غفرة

انوار سامل حامد احلربى

**
**
**
**
*
*
*

امساء راشد امحد االمحري
غيداء حممد اسعد كتوعه
جنالء عايض سعد البقمي

شروق حمسن حممد القرشي
عهود خالد عواض احلارثي
اثري حممد عبدالرمحن سفر
اماني سامي مصلح املالكي

*
*
*

شروق صاحل حممد الزهراني
نوره صاحل عبداهلل البلوي

مالك سامل ابراهيم الشمراني
ميمونه حممد علي تركستاني
منى عبداهلل عوده الظاهري

أفنان صاحل يوسف الدوسري
أمل هادي دخيل اهلل الصمداني

قسم نظم املعلومات
هوازن زارع عبدالعزيز البلوي

أرين ثابت ضبيان الرفاعي
بيان خالد عمر بابطني

اهداء علي أمحد العنايا
هند خالد عبداهلل الغامدي
ايالف أمحد محدان احملمدي

عائشه متعب صاهود املطريي
اجلوهره علي سعد اهلالل

والء صاحل ضيف اهلل الزهراني

*
*
*
*
*
*

ندى حممود حممد املدني
ذكرى حممد سعد القرني

رنا مستور ضيف اهلل السعدي
غيداء صاحل عبداهلل منصور
لينا عبداالله عبداهلل احلارثي
أبرار عوضه عواض الزهراني

شهد هاشم حممد االهدل
غدير عبدالرحيم عتيق احلربي

البندري معيض حممد القحطاني

ريم راشد سعد الزهراني
شذى حممد علي باحيدره
مسريه حممد امحد الشهري

منال سعود عبد العزيز آل عبد الرمحن
رهف مشعل عيظه احلارثي
االء عبدالرمحن حممد كادو

بشرى صاحل بن حممد احمليميد
رغد أمحد عبده عسريي
نوف خالد على الشهوان



فاطمة حسن حممد الشهري
امساء عبداهلل فرحان القحطاني
حنان عبداهلل عبداللطيف صابر

أبرار محدي أمحد النفيعي
بشائر جناح حممد صقر

اروى عويض سعود السلمي

ريم حممد مقعد البقمي
العنود جمدي علي عمري

بيان حممد حممد علي الفارسي
آية طالل حممد حامد الفقيه

اماني محيد طليق السهلي
اروى سعيد موسى الزهراني

مهس عصام حسن رشيدي
مها عبد اهلل فضل السرحيي

امساء علي ابن عبداهلل شاطي
رؤى صاحل سامل بابدر

قسم تقنية املعلومات
اريج يوسف عبداهلل احلربي

روان حممدصاحل مبارك اجلحديل
وسن مسري ابراهيم الربعي

امونه توفيق ابراهيم علي
أروى حممد حامد الغامدي
أجماد عبداهلل مطري السفري

هيفاء عبداهلل عباس الرتكستاني
شذا حممد امحد سريع

ريم ضيف اهلل حممد الشنربى
ايالف عبداهلل حممد الغامدي

**
*
*
*
*
*
*
*

ايالف امين فؤاد فرحات
نوف حممد جرب الزايدي

هتاني سلمان صويلح سعيد
مريم ابراهيم امحد فالته

عزه عامر حامد الشاحبي
خلود أمحد أبوبكر باماخش
مثيبه عائض ثائب املطريي
وديان علي سعيد العمري

رزان عيضه مساعد الثبييت
مسية السيد امحد القرني

راويه خلوفه حييى االمحري
رشا عبدالرمحن موسى باميني
روان انس حممدسعيد نصار

روان عمر علي الزهراني
نوف سعيد بن ابراهيم اجلدعاني

أجماد خالد عبداهلل االمحدي
لينا وليد داود متيم

هيفاء علي عبد الرمحن الغامدي
صفاء ثالب بن عبداملعني االنصاري



52

كلية  احلاسبات وتقنية املعلومات
قسم احلوسبة ] تقنية املعلومات [

خلود محدان عبدالرحيم اجلهين

قسم احلوسبة  ] هندسة الربجميات [
اشراق علي عبداهلل الوزير
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
بشائر ابراهيم علي  الزهراني
نوف حييى  امحد حيي حمزري
روان عيسى خليل االمحدي

حماسن محد عبيد جرب
اسرار سامي يوسف امحد
نوال عايض سعيد الغامدي

شهد عبيد محد البالدي*
مها عبد الوهاب علي الغامدي

روان معيض  جبري املخلفي
بشائر عبداهلل  نوران املطريي
وجدان سعيد امحد الزهراني
اجماد صاحل  عبداهلل باعظيم

نوف عبيداهلل هالل املزمومي
مها خليل علي الشيخي
أماني علي حنش القرني

وسيمه قويبل مقيبل املطريي
بتول علي محيد احلربي

دالل مبارك راشد الزهراني

قسم اجلغرافيا ] موارد وتنمية اقليمية  [
ندى حممد عاتق العبديل

عروب عمر حممد البارقي
امساء عبد اهلل ابكر حكمي
عائشه محود جاري الكثريي

أمل عبداهلل دخيل احلارثي
اجماد زياد حممد برناوي

دعاء خالد سالمة اجلهين
سارة امحد حممد العمودي

اريج حامد امحد الصحفي
مالك عبداهلل امحد الغامدي
جواهر خالد علي العبديل

قسم اللغة اإلجنليزية  ] اللغة  [
روان سعد حممد احلاقان

اراده عادل  مطر  املطريي
بشرى حممد حسن الغزايل

امريه سامل  عيد املالكى

**
*
*

بيان حسني علي حرقاني
وجدان ضيف اهلل عبداهلل الزهراني

بيان امحد عبدالعزيز الدعجاني
فاطمه علي ناصر احلمودي

سحر محدان مسفر الشمراني
رناد وجدي حممد الطويل
زينه علي مجهور الشمراني
أمال محدان حممد القريقري



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التاريخ
اهلنوف عدالن  سامل  الدمهش القرني

اماني فهد  سامل  الدوسري
هاجر سامل فرج املطبق

شروق عياد خمضور السلمي
عهد عبداهلل  ابن علي سواد

مدى مسلط جهز املطريي
نوف عبد اهلل شهري االنصاري

مسيه عمر علي الشيخي
نوره عبداهلل  ناشي  املزيين
منريه محد  حممد الفارس

حكمة ضيف اهلل حبيب اهلل الشريف
مساهر عدنان  علي باعسيل

عبري علي صاحل العمري
صاحله عبداهلل عبدالرمحن عبدالودود

افراح حسن خليفه السلمي
مسيه امحد محود االمحدي

بيان عبداحملسن حامد الثبييت*
ريهام عويض مصلح املطريي
هبه سعيد مشرف الزهراني

هنادي محد سيف القحطاني
مساح ابراهيم سعيد العمري
ابتسام حامد محيد املطريي

ابرار عبداهلل بن مبارك العبيدى
خدجيه عطيه خلف الذبياني

هذيل خالد بن علي بلوي
هيا ابراهيم  عبداحملس احليدري

شذى ناحي مشعل املطريي
نسرين نزيه عباس غربي
أبرار سامل عايل العيسى

بشائر علي  خلف اهلل الزهراني
وعد هاشم فوزان الثقفي

اماني مرزوق خليفه املطريي

مشسيه عبدالعزيز راجح السراجي
علياء عبداهلل سعد الشمرانى

بسمه علي حييى الغامدي
ريناد فيصل حسني اللحياني

ساره ابراهيم ابن حسن الزهراني
اجلوهره حسن مرزوق العتييب

هاجر صاحل سعد الشمري
جنود محود عبداهلل الصغري

غدير حممد عبدالرمحن اخلثران
رهف مربوك عواد املرواني

حنان صوالن امحد مطحاش
بدور حممد ابراهيم فطيل

ليلى عبداهلل حممد يتيم
روان عادل حممد نور مندر

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
*هيفاء محيد  فهيد العتييب**عايدة علي  سعيد مقرم**ابتسام سامل حممد آل فرحه
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

منار ضيف  اهلل عبيد احملياوي اجلهين
اميان عبداهلل  ابن عطيه الزهراني

امريه وصل اهلل  حممدصاحل  الصحفي
شهد حممد  عبدالعزيز العامر

نورة محزه  فرج ضوحيي
فوزية شايع عواض  الثبييت

شهد عبداهلل بن عمر باطوق
نوف حسن  سعيد  الزهراني

ناديه خلف أمحد جابر الشمراني
أشواق حييى حسني منقاح

أسرار يوسف  سعيد حممد قليصي
ابتسام علي  حممد الغامدي

مساهر ابراهيم  عطيه الشيخي
هند حممد  عبداهلل فرحان القرني

االء عبداهلل صاحل باسويدان
هتاني سعيد  ردن السماري  العتييب

اماني امحد عبداحلميد باناجه
عائشة ملفي معيض السلمي

مالك حامد  حممد ثابت

*
*

ساره عبيد اهلل محادي السفري
جوهره عبداهلل  موسى الفيفي

فوزيه امحد  علي مطيع
ميالف حممد  سعيد مربوك الزنبقي

جنود كمال حممد النجار
مها سامل سلمان املطريي

سالفة طارق  عبداهلل داخل
أروى دخيل اهلل عبداهلل االزوري

نوره سعود  سعد املطريي
بشائر شائع سعد القحطاني

نوف عبدالرمحن عبدالعزيز ادريس
مشاعل محود ذياب الرشيدي
فاطمة امحد  علي  الزهراني

أمل سعيد فازع  املطريي
مساح خبيت عبدالرمحن الزنبقي
خلود مجال امحد الدردساوي
ندى عايد دخيل اهلل اليحيوي
رمحة قبال  معوض  املطريي

ندى على سامل املرواني

أفنان أمحد عبداهلل الغامدي
داليه امحد  حممد السلمي

نورة شايق سلطان الزهراني
اشراق حممد عوض اهلل اجلعيد

حنان رجأاهلل محاد املرواني
فوز محود ثواب الشلوي
بدور محاد محد اجلهين

بشاير فهد حممدثابت الشيخ
خلود علي  ابراهيم املعيدي

العنود ناهر رجااهلل املولد
جنود عبداحملسن محد السريع

شروق عبداهلل غرم اهلل الغامدي
نشوى فيصل وندان اخلضريي

عبري علي امحد البلوشي
هيلة شايع سعد القحطاني

اريج عبدالرمحن علي السهيمي
سعاد خالد حممد البخاري

فاطمه ابراهيم حممد احلزنوي
جمدولني أمين سليمان باشا
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كلية  العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الرياضيات
وعد مرزوق بن سعيد املولدمنال عبيداهلل حممد اليوبي**روان علي شبيب الدوسري

قسم الكيمياء احليوية
شهد حممد  عبداهلل باسالمة

علوه صاحل  حممد القرني
افنان عبده  علي زكريي

**
*

وجدان علي محد سحاقي
هيفاء انور  صديق بالطو

ود محزة عباس شطا

غفران ماجد  حممود جاد احلق
بيان عبداهلل عبدالقادر قرامش

قسم الفيزياء
آمل منور  غديفل املطريف
حنان حييى  علي اخلريي

انشراح عبدالرحيم امحد صعيدي

عبري علي  حممد الزهراني
جواهر حسن عثمان الشهري

افنان الحق  مزنان العضيله املطريي

وجدان علي سعيد الغامدي

قسم الكيمياء
امل مرزوق  سعيد ابو زيد بارضوان

اجماد باخلري  علي بامسري
ماريه عبدالكريم صاحل الزهراني

فايزه راجح  علي الزبيدي
ساره حممد  قايت  احلربي

آروى عبدالعزيز  حممد االمحري

ساره خالد  ابوبكر باعقيل
مشاعل عبداهلل مبارك احلربي

حوراء امحد عقيل اجلويد



قسم علم األحياء ] أحياء دقيقة [
االء أمحد سعيد باحفظ اهلل

شهد دخيل  اهلل حممد ناصر العمري
اماني عبدالرحيم شرف الشيخ

شهد ابراهيم ادم برناوي
ليله مصلح عوض املطريي

امل علي ظافر العمري

نوره خضر هباش مجعان الزهراني

قسم علم األحياء ] أحياء حيوان [
محيده امحد عبيداهلل املنتشري

امل سليمان حممد اجلهين
نداء ابراهيم عبده الربعي

سحر ضيف اهلل عازب الزهراني
فاطمة بدر علي الفائز

حنني سودان مربوك البلوي
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كلية  احلاسبات وتقنية املعلومات
قسم نظم املعلومات

ماريه عبداهلل ناصر السرهيد

قسم تقنية املعلومات
أجماد محدان سعيد اجلهين




