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إمجايل اعداد اخلرجيات - فرع رئيسي

دكتوراة 
االشراف 
املشرتك

البكالوريوس  الدبلوم العايلماجستريدكتوراة
انتظام

البكالوريوس  
انتساب

البكالوريوس  تعليم 
اجملموعدبلومجتسريعن بعد

000011682384508004060الفصل الدراسي األول
333472133184122797808975637الفصل الدراسي الثاني

000037910102392الفصل الدراسي الصيفي
33347213333884673128989910089اجملموع

اقتصاد 
االقتصاد العلومآداب وادارة

املنزيل
احلاسبات و 
العلوم الطبية الصيدلةطب االسنانالطبتقنية املعومات

االتصال و احلقوقالتمريضاطبيقية
االعالم

معهد الدراسات 
العليا الرتبوية

معهد اللغة 
اجملموعاجملتمعاهلندسةاالجنليزية

البكالوريوس  
3193901332011320100624400301168انتظام

البكالوريوس 
10781306000000000000002384انتساب

البكالوريوس  
24626200000000000000508تعليم عن بعد

00000000000000000جتسري

164319581332011320100624400304060اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

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



اقتصاد 
االقتصاد العلومآداب وادارة

املنزيل
احلاسبات و 
العلوم الطبية الصيدلةطب االسنانالطبتقنية املعومات

االتصال و احلقوقالتمريضاطبيقية
االعالم

معهد الدراسات 
العليا الرتبوية

معهد اللغة 
اجملموعاجملتمعاهلندسةاالجنليزية

00100100000010003االشراف املشرتك

01219000200000000033الدكتوراه

11289932627114181325057600472املاجستري

00000000000000077الدبلوم

000000000000133000133الدبلوم العايل

24842413316810918480581337310259007001841البكالوريوس  انتظام

12431036000000000000002279البكالوريوس انتساب

البكالوريوس  تعليم 
57820200000000000000780عن بعد

000000210244400000089جتسري

21811763246194136196107591651301275919167075637اجملموع

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

اقتصاد 
االقتصاد العلومآداب وادارة

املنزيل
احلاسبات و 
العلوم الطبية الصيدلةطب االسنانالطبتقنية املعومات

االتصال و احلقوقالتمريضاطبيقية
االعالم

معهد الدراسات 
العليا الرتبوية

معهد اللغة 
اجملموعاجملتمعاهلندسةاالجنليزية

97147411419000004570000379البكالوريوس   انتظام

370000000000000010البكالوريوس  انتساب

البكالوريوس  تعليم 
01000000000000001عن بعد

00000000000000022الدبلوم

100155411419000004570002392اجملموع

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



20





22

كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  إدارة املوارد البشرية
جلني اسعد صاحل الغامدي
بيان عمر راجح الشريف

اروى عبداهلل صاحل السلمي
عبري طالل موقد الرحيلي

دعاء عبدالكريم حممد عبدالقادر
منارق عبد اهلل عبد القادر فالته

ساره عبداحلليم مجال الدين كنساره
أجماد خالد حسني باعباد

ريناد عبداهلل سليم الفارسي
افنان مسري ذياب الرابغي

هتون عادل حامد مارديين
ليان أمحد عايد احلازمي
مرام حممد مسفر املالكي

نوف عبد الرمحن مفرح املالكي

*
*

ريهام عمر اسلم باشويه
مرام حممد حسن القرني

رهف جمدي حممد عمرو
اعتماد صديق حممد برناوي

سوزان راشد رشيد الشمري
الشيماء هاشم هاشم هداية
رزان عبدالرمحن حممد الزيد

مرام عدنان حممود غزيز
بشائر سامل عبيد القرشي

صفاء حسن حيي الشنقيطي
والء حسني ناصر الشريف

هتون هالل سليمان السليماني
جلني هشام عبد رب النيب رحيان

مسرية حسن علي سالمي

هند محيدي معيض العيسي
ندا عبداملعني أمحد الفوتاوي
دعاء حممد جالل الرخيمي

امساء ظافر جاراهلل الذبياني
والء عبداهلل علي بامحدين

روان عبد اهلل وصل اهلل العصيمي
عبري عبدالعزيز راجح الشريف

غيداء حممد عمر قرع
نرباس بدر جابر سحاقي

سجا حسني حممد العبسي
غيداء أمحد علي الشمراني
بيان منصور عثمان الغامدي

قسم اإدارة خدمات صحية ومستشفيات
وداد صقر دويالن املطريي

تغريد عبدالرمحن علي السنيدي
**
*

روان حمي الدين حممد مليباري
لوجني مروان امحد كنداسه

*
*

أريج عبداهلل حممد االمسري
مرام خضر ابوخري املالكي

*
*



بدور مستور عبدالوكيل احلربي
اهداء ابراهيم امحد باكدم
رجاء حممد علي الشمراني

امرية حممد حسن ثابت
ابرار عبداهلل جزالن الرحيلي احلربي

مريم عبد السالم حافظ مال
بشاير جربيل هادي حكمي

بشرى وائل أمحد علوش
امساء حسني ابراهيم جعفري
روان عادل قربان الرتكستاني
رؤى عبداالله بالل البلوشي
حنني سليمان مرزوق البلوي

خلود خالد حيي اخلطيب

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

مرام طاهر علي بامشاخ
رفاء عمر حممود هالل

امنه معيض حممد القرني
أجماد عبداهلل احلسني املنتشري

رنيم عبداهلل حسني منامه
رهيدة أمين عبد اللطيف حسني

مجيله قميش معيوض اجلربيين
وئام عبداحلليم بن ابوبكر خوج

ساره حممد زيد الشريف
ساريا محيدان حامد اللقماني
ملياء عبيد سليمان الشمري
دميه عبدالكريم رده احلارثي
غيداء امحد سليمان مرزا

مسريه عمر نافع اللهييب
امل جابر علي هزازي

ساره ياسني صاحل عسيالن
ندى امحد حممد سعيد النجاشي

فاطمة عبداهلل امحد الشيخي
سجى عدنان حامد زيد
سارة سامل مسلم العيلي

ريناد زهري حممد شكري
افنان محد حممد الفامهي

فاديه خضري سلمان الرشيدي
صاحله ابراهيم شاذيل النزاوي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التسويق
روان مجال عبداحملسن عبدالعال

تغريد جبار ناصر البيشي
مروه سليمان امحد باجبع

والء عمر راجح الشريف
مروج عبد امللك عقيل منشي
أمساء عبداهلل حسن عبداهلل

رزان انور حممد خمتار
نور جني حسن حممود أمحد
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم نظم املعلومات اإلدارية
أفنان علي عبداهلل الشريف
جنمه سعود ابراهيم الزهراني
هتون حسني حامد الغامدي
نسيم مساعد سعد الثقفي

جلني منتصر عبد الكريم فادن
العنود صاحل عطااهلل املطريي

مساح ظافر شرف الشهري

*
*
*
*

هيفاء مبارك حسني غاصب
شهد ثامر عتيق الصريصري
جواهر فاحل جعفر السبيعي

االء منري عبده اليماني
ليلى حسن امحد الناشري
اجماد خالد امحد اللحياني

أثري سامل سويلم اجلهين

رندا مروان حممد نور سبحي
نوف سعيد صاحل باصحيح

هديل زهري حممد مال
رغد فهد عبداهلل الزهراني

فاطمه عبداهلل عبدالرمحن اجلويف

قسم اإلدارة العامة  ]  التنظيم والتطويراإلداري  [
أمساء عبدالرمحن مسفر الغامدي

مرام دخيل اهلل داخل الكشي اجلهين
ضحى ضيف اهلل عبد اللطيف 

اللحياني
وجدان شعيل مرشود السلمي

أجماد عبداهلل مبارك حمفوظ
مجيلة خالد امحد اخلنبشي
سها امحد سالمة الرفاعي

مساهر امساعيل  بن حسن اهلجرسي
فاطمه يوسف عبد الوهاب القرين

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

رناد حممد سعيد عبداحلميد 
داغستاني

ندا مجال عبد الرحيم مشاط
حنني مسري عبداللة طيب

دعاء عبداهلل حممد صيقل
ريم علي حممد باحسني
ملي عابد دمسان الفقيه

فاطمة حممد على اهلل حكمي
شوق فراج سرحيان الشماسي احلربي

االء حممد عوض الشمراني

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

مروة محد محود االمحدي
نوف حممد عطاوي اجلهين

جنود فهد عبدالعزيز اخلطيفي
مها حممد حسني اجلابري
بشاير عمر عبدهلل العتييب
سارة مروان حممد عارف

رزان عبداهلل سعيد الغامدي
سارة ذياب فايز االمحري

مياده عبدالكريم عماير الزبايل
امل عايد عبدالكريم احملياوي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



امساء عبدالشكور عبداهلل نيازي
مها عبدالرمحن شائع العيدي

ميعاد عبداهلل عبيداهلل اجلريسي
دالل حممد امحد العمري

شذى مشرف علي الغامدي
اميان سعيد حسني املقريف

حصه عبداهلل ابراهيم الدغيثر
مرام مطر عبدالرمحن احملمادي

ندى صالح سامل درميح
رهف حممد مسيم اهلزري

نوف زايد امحد ابوغربه
والء عبداهلل حممد الذياب

ميعاد عبدالباقي سليم السلمي
العنود سعيد عواض املالكي
ميسرة علي عبداهلل باهويين
نوف فهد بن عقيل الغامدي
ساميه مذكر صاحل العتييب
العنود محود حممد املطريي
امل مصطفى فيصل ارجيي
أماني حسني علي املالكي

*
*

البندري محد هالل احلربي
هدى عبداهلل ابراهيم مسعودي

دمية عبداهلل سلمان السمريي
ايناس ابراهيم مهدي اجليزاني

عذاري عبداهلل حممد مشسان
يامسني فهيد عبيان العتييب
آالء يسلم حممد باجندوح
عبري حسن صاحل احلارثي
منى حمسن سلطان العمري
رميا خالد امحد الزهراني

سارة فهد مهيجان الروقي
هند ضفيدع عبدالعزيز الرفاعي
اريج رجاءاهلل حامد اجلدعاني

سوسن ذياب عبدالرمحن العمري
سلمى مسلم مراضي املطريي
جواهر مجعان معيض الزهراني

هتاني بنيه امحد العتييب
غدير حممد عوض حضرمي

مجانة ابراهيم يوسف تركستاني
اماني عايض حممد اخلثعمي

مشاعل أمحد ذياب احلازمي
شروق سعيد عبداهلل الغامدي

بشاير مصلح حممد السلمي
اسراء يعقوب عبداهلل ابار

رهام سعيد عواض املالكي
افنان حممد عبده صميب

ايالف خالد علوي مليباري
ساره منصور عبدالرمحن الزهراني

شذى جراد سعيد الغامدي
روان عبداهلل سعيد القرني

ابتهال عابد حممد احلربي
روان حيي امحد سندي
هديل علي صاحل القرني

اسراء عبادي امحد اليماني
ابرار سلطان حممد الشعيثي املعاوي

اهلنوف أسامة صاحل البدري
جواهر عبدالوهاب محزه العالوي

بدور هياس عبداهلل الزهراني
ناديه فيصل صاحل النهدي
شريفه علي امحد حكمي
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

انتصار حجاج بدار العتييب
رند سليمان ابراهيم النملة

أفنان عبدالعزيز ناصر السريع
روال تركي ضبيان السلمي

بشاير سامل سليمان باخشوين
حصه عبداهلل عمر العتييب
رهف سامل حسن الزهراني

شيخه جباد عقيل العتييب
بشاير عماد عبداهلل وزنه

روان ناصر عثمان الشهري
احالم علي عبداهلل الغامدي
سحر سعيد أمحد الغامدي

فاطمه عبداهلل صاحل الغامدي
رحاب سعد عبداهلل الزهراني

سارا عبدالفتاح سعود علي
نورا حممد عبداالله اجلابري
فاتن نايف صنيدح البقمي
خالده حسني حممد بافقيه
رناد أسامة عبداهلل عيد

بشاير حممد امحد الزبيدي
مسيه سعيد حممد بالل

ربى حسني حسن قنصو
غادة صاحل سعيد الغامدي

جلني حممد امحد باكدم
شذا أمحد مضحي الشمراني

ود ياسر صاحل بنجر
مسرية عوض عواض العيسى

مجانه امحد سعيد بازهري

شهد مالك غرم اهلل الغامدي
امريه محيد حممد اليوبي

أماني صاحل عبدالرمحن الشهري
روان سليمان سامل املريابى
شوق سعد علي الغامدي

مرام موسى عبداهلل الكثريي
أفنان عبد اهلل امحد بن صاحل
جنود عبداهلل حممد باسالمة

هديل محود امحد دراج
شيماء مهدي مسري الزهراني

ندا محيد حممد اليهييب
فرح حسام عبد السالم مجعه

قسم احملاسبة
دالل حممد علي الشيخي

اروى عبدامللك ناعم السلمي
*
*

غاده ابراهيم صاحل القين
أريج موسى سامل اجلهين

*
*

تسنيم بندر سامل اهلامشي االمري
اسرار حممد علي الشهري

*



انوار سعيد حممد صاحل
فاطمة مسلط عبداهلل العتييب

اميان خويتم سعيد املالكي
وديان عمر حسني الغالم

سلمى سعيد مبارك عاسل
امساء عبدامللك ناعم السلمي
أجماد عواض عبداهلل الساملي

جلني خالد صاحل باجنيد
رابيه فايز حممد سعيد الغامني

بشائر عواض حممد املالكي
ارادة عمر عط اهلل القرشي

اماني فهد سامل باخريبه
نوف منري عميش العتييب

وجدان عبدالرزاق حممد عمر
بشائر مجال صاحل بامشاخ

تسنيم عثمان سعد الربيعي
رهف نعيم نعيمان املطريى
حنان امحد علي الزهراني

مشاعل راشد امحد اخلرميي
نورا عبداهلل مزيد اخلطاف

ساره محزه عبدالفتاح كابلي
أروى امين حممد ريس

وداد وديع عواض السلمي
وفاء صاحل بن داخل اجلربوعي

روان سامل حسني الكلي

قسم التمويل
متارا فيصل حممود تالب

شهد أمحد سعيد بافرط
بشائر حسن عبداهلادي هويدي
االء عبدالرمحن امحد عسريي

غيداء علي سعيد الغيالني
هيفاء سعد محدان العقييب

هنى منصور عبداهلل الزهراني
سارة طارق ناصر فدعق

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

نوره خالد سليمان البطاح
سهام حممد عيد الزهراني
هنوف ناصر عقيل كدسه

مساهر صاحل عبود السعيد
جواهر نايف مطر احلارثي
خلود معتاد عائد احلربي

وجدان حممد حسن كعكي
شروق مسعد حممد الصحفي

*
*
*

منار خالد حسني شافعي
هدايه لؤي بن سعيد الناصر

جنود محيد حممد الزايدي
امل امحد سعد الغيالني

ريم خضران سعد الزهراني
لينه سعود حممد احلربي

رغد حسني عامر القرشي
هنى حممد عبدالعزيز عبدالعزيز

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

هنادي صاحل حممد كمراني
فاطمه امحد علي خوج

حياة عبدالعزيز حممد النهاري
العنود دخيل اهلل رده احلارثي

شهد حممد بن علي ثفيد
اسيل سامي صاحل السبهاني

قسم إدارة األعمال
هديل خليل قاضي امحد

صفا عمر عبداهلل الشاطري
هديل حممد هالل الثبييت
امساء سعود محد السليم

ايثار سعد شايق ال وسام الدوسري
اريج عبداهلل امحد حناس
اثري حممد بن علي شبلي

**
**

شروق عثمان عباس االدماوي
هديل صاحل قليل احلارثي

امساء مخيس عيدان الزهراني
وعد علي غازي النعمي

مسية حممد سامل الصيعري
رحاب أمحد حممود عبد الواحد

فوز سعد حممد الروقي

فاطمه حممد ناصر الدوسري
ريم حممد غرم اهلل الزهراني

منى حسني مونيه بشاره
هند حسن علي الطرابلسي

ملى عطااهلل حممد االشقر
منى سامل صاحل احلمراني
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قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]اخلدمة االجتماعية[
امل حممد عمر باسودان

ركاد ضيف  اهلل بن نوار البقمي
بيان حامد محدان احلربي
ورود مقبل دخيل املطريي

عائشه خليف نايف العتييب
ساره حممود محيد الشريف

روان مبارك عوض ال دهوي
صفاء سعيد أمحد الغامدي

وفاء سامل محود االمحدي
اهلنوف عبداخلالق راضي الفارسي

كامله أمحد حسني جعفري
ذكرى غالب سلمان االمحدي
وجدان ابراهيم عواض الثبييت

نسرين خلف عايض اجلعيد
وفاء عبداالله حممد السناني
افنان ثابت سعيد القحطاني

وفاء راجح عاضه البقمي
عبري حممد حممد علوي

شروق عطية جرو السلمي

**
*
*
*
*
*
*
*
*

بيان مسفر حممد الغامدي
زواهي أمحد حممد احملمادي
ريناد عبداهلل حممد سلمان

مها توفيق عابد صباغ
هتاني عيضه عبداهلل الطفيلي 

الزهراني
صفاء صالح عبداهلل احلربي

عهود عبدالعزيز امحد الشهري
ربى عمر طه اجلفري

فاطمة علي حممد اجلعفري
نور عبداحملسن عبدالرحيم الشيخ

سجى حممد امحد السلمي
اهلام حممد أمحد الدعوري

بيان عبد اهلل محدان الطلحي
حصة ابراهيم حممد التوجيري

ساميه حسن ضيف اهلل الزهراني
شروق دخيل عبدرب النيب املخيلدي

ساره حممد امحد الغامدي
ساره ابراهيم عوده احلربي

جنوى عبد اهلل امحد الزهراني
رزان حممد مسعود السهلي
عائشة امحد عبداهلل باريان

أبرار طالل محيد السلمي
فتحية حيي حممد الزبيدي

أفنان علي ابراهيم جعفري
هتاني حممد فارس املطريي

بشاير حسن عبداهلل الزهراني
جنود امحد معاضه الشهري

غفران حسني بن عبداجلليل مفتى
اجماد عبداهلل علي الزهراني
راويه عيسى امحد عسريي

أمل خلف عوض اهلل السلمي
أروى عبداهلل ابراهيم اخلطابي

عهود صاحل فرج الغامدي
شذا عبداهلل  ناهر السلمي
روان سعد ظافر القحطاني

نايفه حممد بندر بن محيد
بدور عبداهلل سعيد االمسري



وديان صاحل معتوق الزهراني
منال سعود عليان السلمي

روان علي عبدالرمحن القرني
سارة عبداهلل عيد امليليب

نوف منر حممد املطريي
جنالء خنيفس حميميد اجلدعاني

أثري أمحد حممد البشري
االء عدنان امحد بغدادي
عهود حيي عبداهلل البييت

فائقة وهيب عبدالرمحن سالمه
هوازن ابراهيم أمحد قدح

شوق فايز زامل الشريف
اجماد فهاد سويد املعبدي

أسرار اليف محيدان املطريي
روابي سامل امحد باحيي

أريج صاحل عطيه الزهراني
دعاء حسان عبدالرمحن قرشي
عبري عبداهلل جربوع القحطاني
حال عبداهلل عبيدان الزبيدي

العنود سعيد ردن العتييب
هتاني ابراهيم عبداهلل ال فهيد
هنادي موسى عيد الزهراني

رهف فهد علي موءمنة
حنني طالل حسن شعبان
ربى حممد سعيد الزهراني
أماني غيثان عبداهلل املقبل
هنادي عقيل عوض العنزي

ذكرى خالد عبداهلل كنساره
طفله نايف عبدالعزيز آل مسعود

اجماد سعيد حممد الغامدى
نداء خالد سعد احلربي

فاطمه عبداهلل سعيد العرياني

اروى سعود سعد املالكي
ريم جزاء حسن الشرابي

عبري خالد علي احليب
هاجر حممد سعد الشهراني

امال قريش علي الغامدي
غيداء طارق حممد باسودان

*
*
*

صاحله محد محد حدادي
نوره خليل حممد احلربي

وديان محدان خليوي املطريي
سارة ظافر أمحد الغامدي

أمساء شائق بركات العرياني
وفاء سليم بويكري السلمي

خلود حممد امحد الغامدي
مرام عوض هادي املطريي

ساره عبداهلل ابراهيم الصمداني
هديه نافع محدان السلمي

نوف حممد عوض اهلل العتييب
وجدان حممد بن سعد الشهراني

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]االجتماع[
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قسم علم النفس
ابتهاج عبد العزيز اسحاق كلننت

حنني فهد محود احلربي
دكتوره حممد علي مساوى

مسكة مبارك مكاوي سيد أمحد
لبابة هاني أمحد عبدالشكور
اميان عبدالعزيز اسحاق كلننت

غدير سامي علي عبده
اميان عبداهلل علي الشهري
رفيه عباس امحد العسريي
وهاد عيسى علي عقيلي

ابتهال صاحل سعيد الغامدي
اريج عبد اهلل علي الغامدي

مساهر ابراهيم عبدالكريم احلرازي
اماني يوسف حسن الزهراني
سارة يوسف تركي العبادي

هدى فهد دخيل اهلل اجلعيد
شهد ماجد محود القرشي

سهى سامي عبدالرمحن السليماني

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

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

أروى أمحد حسني معدي
بشائر عبداهلل امحد الزهراني
اريج خالد عبداخلالق السلمي

دينا رشيد عيد العنزي
اميان حسني بن علي املالكي
صاحله فهاد بن جازع البقمي
شذى عبداهلل عطيه السلمي

روثانا صاحل مسعود اجلهين
خلود عباد عبداهلل الثمايل

شروق زهري عباس خته
امانى فليان فلو املطريي

افراح امحد سعيد الزهراني
خلود عبداهلل حممد الغامدي

فاطمه يسلم امحد املهري
بدور مسيعيد مسعد اجلدعاني

هند محدان محيد اخلرماني
نوف خالد محود الغامدي

مشاعل حممد عبداهلل السلمي

*
*
*
*
*
*
*
*

سوسن هديبان فراج السلمي
وعد عثمان امحد املصوعي
شهد حممد هائف املطريي

دمية دخيل اهلل حامد احلارثي
بيان نويفع نافع الصاعدي

اميان عزيزاهلل عبدالعزيز السلمي
ندى علي أمحد بالبيد

ندى نبيل عبدالرمحن الوذيناني
منال محود مسلم العتييب
هند سليم سامل العتييب

مشاعل عواض مسفر النفيعي
ايالف حممد علي أمحد زواوي

ساره خبيت عمار اجلدعاني
ابتهاج دخيل اهلل ناصر السبيعي

سارة فاحل سرت السلمى
مطره عبدالرمحن عقال الزهراني

وجدان حسن حممد الزهراني
مشاعل سعيد عودة العالطي



بشائر فواز حممد الذبياني
خلود فيصل سعيد باجعفر

شهد علي سعيد جالل
اميان سعد امحد الغامدي
أفنان منصور عثمان حبري

فاطمه موسى عبداهلل القرني
ساره عبداهلل ابن حممد هزازي

بشائر حممد عبداهلل الشعييب
شذى خالد بنيان العروي

عزة حممد عمر جمرشي
بيان عبدالرمحن صاحل الشيخ
امساء عوض جويرب اجلدعاني

مجيلة صاحل حممد املالكي
عواطف فايح عمري العتييب

بيان عبيداهلل عبداهلل الرشيدي
حليمه امحد عطيه الزهراني
فاطمه امحد ابوبكر الكربي
االء مرتوك سليمان اجلهين

سارة حممد عبداهلل السلمي
روان دخيل اهلل جار اهلل احلارثي

عبري حسن علي اليماني
روان عدنان امحد القحطاني

اروى ابراهيم عواض الزهراني
أفنان فهد محزة السمريي

مشاعل علي مساعد الزهراني
وصال عويد عايض الصبحي
رغد حمسن سعيد العامودي

عهد حممد حيي علي
براء حممد مسعود البقمي

زينب منيع اهلل مطر السلمي
منال احلميدي محود اجلهين
وعد علي حممد الزهراني
أثري محدي نفاع السلمي
ريم عبيداهلل سامل اجلهين

نوف رابح عبدالعايل احلربي
االء سطام  مقبل الزنبقي
روان حممد حسن مقبول

أمساء حممد معيل السهيمي
أجماد عزيزاهلل عبدالعزيز السلمي

بسمه عمر حممد عواجي
منال نايف فهم السلمي

بشائر صاحل ابراهيم اهلويش
رغاده أمين رشيد عالف

ابتسام جابر صاحل الشمراني
رانيا مناحي خليوي املطريي

افنان امحد بن عبداهلل الزهراني
غدير سعد خرياهلل املولد

فاطمة علي عبداهلل الغامدي
ندى حممد عبداهلل التويم

عبري حسني سعيد الزهراني
نوره حسين حسن الزهراني
سارة اليف عطية العصالني
مرام سعيد علي الغامدي

رهام سليمان نغيمش اجلهين
هاجر ضيف اهلل اجلدعاني
ود عبداحلميد صاحل الشيخ
فاطمه محزه امحد الشهري
مريم حمسن حسن هريدي
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زينب عبد املعطي عبد اهلل السلمي
مها يوسف براك احلرازي
غاليه سعد علي املالكي
امنه حممد علي جهامي

حنان عيظه مخيس الزهراني
رزان عيظه سعد الغامدي
سهيلة سامل مربوك بارويشد
شيهانه نائف زيد البحريان

منى امحد حممد الشديدي
ندى عبدالعايل علي السلمي
مسرية حممد مهدي املرحيب
بدرية فهد حمسن العلياني

صاحلة علي ناصر الغامدي
بلقيس حممد عبداهلل االمسري

فاطمه سعد عبدالكريم العصيمي
نور سامل ساملني محيدان

مشاعل سعيد صاحل الغامدي
روى فهد حممد السيد

غزيل مصلح نوير اجملنوني
نوف محود ردة اهلل الصاعدي

فريوز علي عطيه الزهراني
منريه عبدالرمحن سامل العلياني

بشاير عبداحلميد صاحل بامطرف

قسم نظم معلومات جغرافية وخرائط
دالل سعد صاحل العلياني

هنى سعيد حممد احلمراني
حوريه حسن حممد الشمراني

يامسني بشري علي الغامدي
وجدان علي مهدي الغامدي

اجماد علي صاحل الشهري
خدجية سامل سعد كيال

منال صاحل عبدالعزيز االنصارى
هند حممد أمحد علوي

*
*

جناح ضاوي رجاء املطريي
وجدان حممد مهدي إبراهيم

رمحة فهد عبيد املالكي
جنوى سعيد حممد الزهراني

رحاب حممد احلميدي السلمي
ساره حسني حممد الغامدي

لينا فيصل يوسف عابد
افنان حممد امساعيل طربيه
افراح علي عبداهلل الغامدي

بشاير امحد حمسن العولقي
صافيه هادي متعب القحطاني

مساح نشاء راجي اهلذيل
رباب عبداهلل ابوبكر باحداد
امنه علي عبداالله املسعري
افنان حممد حامد الشهري
اجماد حممد صغري العجمي
عفاف علي غيثان اخلثعمي

ساميه عبداحملسن الحق السلمي



روان رفعان سعيد القحطاني
ساره حممد عاشور السيد
ندى سعيد عباد اجلدعاني

دالل عوض عيد البقمي
أمساء سيف جسار السبيعي

علياء امحد عبداهلل احملوري
نوره دعيج مدعج العتييب

عفاف خضر حممد احلربي
زينة حممد عوض الشهري

رانا سعد بن عبداهلل القحطاني
روان حممد حسن خمدوم
خلود علي حسن العتييب
ساره علي حيي صهلويل

رباب فواز سعود السلمي

قسم  جغرافيا ]دراسات بيئية[
فريدة جربان معتوق احلربيمسيه صاحل حممد الغامدي

قسم نالتاريخ ]االرشاد السياحي[
رهف سامي عبد اهلل سكر

شروق عثمان عبداهلل الزهراني
راوية ابراهيم حممد عقيلي

بيان عبود عبدالرمحن القحوم العمودي
غادة بركات عبداهلل الرزقي
رهام فيصل ناشي احملوري

خدجية يوسف حممد حكيم
مرام عبدالعزيز علي ابراهيم

ضحى عبدالعزيز سعود االمحدي
وعد عايض شايع القحطاني

اماني حممد امحد الصليب
رغده سالمه بن داخل اجلهين

امساء جابر حسن الشهري
اريج حممد عواض العتييب

امنه عايض عبداهلل االمسري
رنني جازي صاحل الفزي

ساره عبداهلل صاحل الصاليل
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اماني حسن صالح املزيين
شروق امحد حممد الغامدي

محامة حامد معيض الزهراني
غاليه جابر بن حيي احملوري

أريج سعد حممد املخيلدي
هنادي عبد الرمحن عبيد اجلهين

قسم الشريعة و الدراسات االسالمية
عبري أمحد حسن البييت

نادية علي عبداهلل الشهري
أريج أمحد عبده العواجي

خدجيه حممد صاحل امساعيل
فاطمه سعد عواد الشطريي
شهد ناصر محدان الكشي
أجماد أمحد حممد الشيخي

خوله مجيل  عبداحلميد امحد علي

**
**
**
*

مساهر عيسى عبده هامشي
عفاف عبداهلل حممد احلسن أمحد

هاجر علي عبده هزازي
فادية حسن حسني زرير

تغريد عبدالرمحن عبداهلل املعلوي
اسرار عبداهلل عبدالقادر القرني

عهود حسن عبد الكريم الزهراني
مريم فيصل عالء الدين صائغ

الشيماء حممد سعد مفرح
وجدان مجعان حممد الزهراني

امساء حممود حممد دويب
عائشه علي حممد دغريري

صابرين امحد عبداهلل الزهراني
رمحة حممد ضبيان البلوي
روان ناصر سليمان اجلهين

نورة أمحد حممد العقيلي

قسم  التاريخ ]تاريخ[

ا اسراء عبداملطلوب سعد احملمدي
قسم علم املعلومات
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قسم  اللغة العربية و آداهبا
مجان حممد حسني العمري

هاجر سليمان عبداهلل نور الدين
دالل رهوان حممد الزهراني
ريم محيدي محيد احلازمي
عبري عساف حممد املالكي

مريم سعيد عبداهلل العرياني**
مساح ضيف اهلل جويرب السلمي

نوال حممد هايل سيف
وعد عبداهلل عبداخلالق القرني
اجماد حامد معافى اجلدعاني

فاطمه امحد جابر العرياني
جناح حممد عبداهلل العلياني

فايزة سبيع حممد الشهري

قسم  اللغة االجنليزية ]اللغة[
عهود حممد عبداهلل القرني
جلني سلطان محود احلربي

بسمه امحد حسن الشهري
حنني عادل حممد اجلرو
بيان زامل حممد صابر

جنود عبيداهلل سامل الغامدي
شهد خالد علي ال سحيم الغامدي

جلني سعيد امحد الغامدي
بشاير حممد حسني اجلفري

*
*
*
*

وسام علي حسن سبعي
خلود ناصر موصل املالكي
بدور سعد سعيد العمري

هاجر عبيداهلل حامد اجلدعاني
آيه ابراهيم حممد خضر

هاجر خبيت موسى الزهراني
مساهر ضيف اهلل علي القرني

ايثار امحد مخيس الزهراني
افنان منصور مقبول العتييب

أشواق مجعان حممد الزهراني
رنا رشيد عبداهلل الدوسري

افنان صاحل سامل الديين
أبرار حممد مريشيد احلربي
روزانا حممد فؤاد شالواله

مالك حممد بن امحد الغامدي
مسريه داخل مصلح احملياوي
منال أمحد حممد الصامطي
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كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اجلوهرة عائض مسلط احلارثي
هدى موسى عطيه حكمي

سارة ناجي عبداهلل الزهراني
مليس سعيد امحد الرفاعي
فاطمة أمحد حممد اخلريي
خلود خالد عواد احلربي

*
*

أريج راشد بن امحد اخلواجي
حنان عبداهلل سعيد الغامدي

ساره عمر حممد السمريي
هيا رشيد صاحل بانافع
لني فهد امحد بغدادي

جنود حممد ابن سعيد اهلاليل
شروق علي سويعد القرني

عبري عبداهلل صالل املالكي
نور حممد حسن احلسين

عهود قداح علي حصوصه
سهام حيي سعد الزهراني

اشواق حممد رجاء العزيزي املطريي
ابتسام طالل امحد الزهراني

قسم  اللغة الفرنسية 
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

عهود امحد حممد علي الرابغي
ملوك علي حممد الغامدي

رغد بسام حيي غنيم
اثري حامت عمر رجب

ليلى حممد عبداهلل اليماني
رهف حسن حممد آل زين
هديل فهد مصطفى خمتار
دانية عثمان عبده هاشم

وجدان سامي سليمان قداع
ابرار فهد سند الشيخ

*
*
*
*
*

عال عبدالقادر باشنفر
فاطمه هاشم حممد العلوي

وصايف حممد زيدان املطريي
أفنان دخيل اهلل عبداملعطي السلمي

انتصار حممد محدان الشهري
وعد عبداهلل على باخنر

اشواق ابراهيم عثمان الزهراني
اريج طالل عمر عاشور

اجماد حسني مراد شربيين
اماني معتوق حسن قطان
هند محد حممد الفامهي

جواهر حممد امحد الزبيدي
امريه عثمان حمي أمري

ساره حوفان مرعي القرني
اميمه فاضل صاحل قزاز
شروق عادل علي صابر

عبري مشعل حسن اهلتاني
االء عدنان حممود دخاخين
ندى حسني حممد آل فاضل
مدى ابراهيم حيي الشافعي
حنان حسن امحد العمري

قسم  األحياء ]أحياء دقيقة[ 

قسم األحياء ]حيوان[
روان حممد امحد احلربيسحر أمحد علي يتيمي

قسم األحياء ]نبات[
خرييه حممد فؤاد ابو لنبهتاني حممد بن زامل القحطاني



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  األحياء ]اجليونوميا و التقنية احليوية[
االء محود عايض الزهراني
خلود هليل فيصل العتييب
رزان فاحل مبارك الصبحي

براءة سامل حممد شعيب
دعاء صاحل ابراهيم الشعييب
مروج ابراهيم خضر الثقفي

اشراق عبداهلادي حممد الغامدي
خلود سامل عبداهلل اجلهين

شهد صالح الدين رمحة اهلل اجلعلي
ليلى عطيه صاحل الزهراني

وجدان فيصل أمحد باعبود
روان حممد حافظ مرسي

روابي عبداهلل سليم خبيت

**
*
*
*
*
*
*
*
*

حليمة خزيم امحد القرني
مشاعل اليف دبيان الصبحي
ساره حسن قاسم محراني
عهود مجعه داخل الكشي
رغد حسن سعيد القرني
سهاد وليد حسن مجال

أمريه علي عطية اهلل البشري
نوره حممد امحد مظفر

ملكة خالد حممود حسني
نوف علي سامل عدرج

سارة عبداالله أمحد عبدالشكور
يارا مصطفى عبدالرمحن السيد

شروق توفيق عيسى الرياني

فاطمة طاهر حاسن املالكي
اماني حممد صاحل الغامدي

ندى عمر علي أياز
شهد عيد عبداهلل اجلهين
ريم علي حسني السقاف

ساره أمحد مهدي الزهراني
غدير حممد عبداهلل الغامدي

شهد قاسم عباس خباري
ريم نبيل زكي زاهد

أريج امحد عبداهلل اجلحديل
شهد جمدي عزالدين عثمان

قسم الفيزياء
مسية عائض مقحص احلارثيافنان فايز سامل الوجيه*رنا حسن عبداهلل اسكندراني
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

بيان خالد علي باعطيه
اسراء حممود محدي السرحي

ساره امحد صاحل بابكري
امساء ابوبكر امحد باسهل
اخالص خمتار سعيد أمحد
حنان ناصر حممد حبتور

ريم هاني عبداهلل ابوشنب
هبه عبدالكريم علي اليف

حليمه علي زين غالب
العنود ناصر عبدالكريم الباهلي

فاطمة فرج سعيد بلليث
مروج عبداهلل عزيز النجييب

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

فاطمة عبدربه عودة الدباري
امساء امحد ابوبكر علي

ابرار موسى محدان اليوبي
ايثار حممدامني عبداحلليم عبداحلليم

فتون فيصل امحد الزبيدي
مالك عبد احلكيم عقاب الثقفي

وجدان حممد جريبيع احلمدي
براءة مدني حبيب حمسن

هنال عبدالعزيز ساعد احلربي
بشاير معجب حممد الزهراني
نوف عبداللة ظافر اخلضران

بشاير حممد سعيد املولد

أجماد علي عبداهلل الغامدي
وديان ابراهيم شافعي فلمبان
دانيه عايض ساملني بن حمفوظ

حنني كمال حممد بنجر
أريج خالد حممد الغامدي

سلطانه مصطفي  حممد علي املغربي
ناهد عبداهلل ظافر اخلضران

مسية محد حممد السلمي
شهد صاحل يسلم الديين
امساء حييى امحد الفقيه

قسم  الفيزياء ]الفيزياء الطبية[ 

زينب عبداهلل عبود باحداد**عبري منصور امحد املالكي
قسم  االحصاء



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  الرياضيات
ساره كامل عواد احلربي
االء فخري عقيل بوقس

اماني طالب محدي اليوبي
مسية حممد أمحد العمودي

صفيه حممد موسى بني

**
**
**
**
*

صيده ذاكر أمحد احمللصي
اثري طائل فاحل العتييب

آجماد أمحد عابد املولد
منى سعيد حممد اجلدعاني

عهود سعود مساعد املالكي

ساره عبداهلل هديبان العويف
مساح عيد صاحل الصحفي

فاطمه عبدالرمحن حممد العرياني
عفاف شعيب أبكر أزيب

قسم الكيمياء 
ساره حممد علي احلداد

سها عبداهلل حممد القرني
حنان عبداهلل خلف الطويرقي
مسيه علي عبد احملسن السيد

عائشه عبيد عبداهلل اجلدعاني
وعد حممد عبده حكمي
ريم علي امحد الغامدي

فاطمه محزه ياسني طويلي
دالل عبدالرمحن خامت السلمي

ابرار ثابت مرزوق السلمي

**
**
**
**
*
*
*

فايزه محيد فايز اجلدعاني
ميعاد مشرف سعد الزهراني
نورة عبداهلل حممد احملمادي

منى خالد علي ال سحيم الغامدي
مساح حممد عبدالواحد ناجي

خريه زهري علي الشهري
وفاء فهد محد اجلهين

ساره حسني عواض احلربي
اماني محدان رده املالكي

دالل مارق حمارب الشيباني

جمد عبداهلل حممد املطريي
اميان حسن علي احلارثي

عزيزة ضيف اهلل سعيد احلوت
فاطمه حممد سعيد املالكي
حنان ساعد سعد احلارثي

رندا محود محيد اجلهين
اشواق علي بن خضر الزهراني

افنان حممد عبدالعزيز احلربي
نوف نافع سليمان الدهاسي
منال خبيت عوضه الزهراني
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رغده قاسم امساعيل عمشه
صفاء عمر أمحد هندي

منار حممد يوسف اليوسف
رويده عابد عواد الرفاعي

بدرية عباس عبدالقادر مرسي
عائشة ظافر عبداهلل الشهري
رهف عياش مربوك اللحياني
اريج خالد عبدامللك الوادعي

وجدان حممود عبداهلل السندي
هنى علي سامل بن جبل

شيخه سامل امحد عوض
روان حممد علي مبارك

شروق حممد علي احلوري
تغريد معوض محاد اجلهين

رمحه امحد عبد الرمحن الشمراني
ساره حاجي هجاد املطريي

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

أماني فايع مفرح عسريي
حنان فيصل مساعد الزهراني

خلود باسل رحبي االيوبي
بيان غازي أمحد اجلدعاني
امواج امحد عطيه الزهراني

خلود عمر أمحد بامشاخ
مريم آدم يسلم بازهري

زينب ابراهيم حسن فرساني
خدجيه سعود صاحل النباتي
رهام جالل حممود اجلخلب

العنود اسحاق على القحطاني
فاطمة فتاق عوض السلمي

مسر أمحد عبيد بركات
رنيم عبدالعزيز عواد الظاهري

لني علي عبداهلل الغامدي
بسمه سليمان عزيز السلمي

مسية حممد امني االهدل
حنني فتحي فاحل الظاهري
امرية زابن سلطان البقمي

امريه مشبب عايض القحطاني
جواهر محدي عبدالكريم الثقفي

ريم سامي حممد الغامدي
رجا غرم اهلل امحد الغامدي

خدجيه حممد عبد احلميد املدني
عبري عادل عمر باحشوان

هنى عبداللطيف حممدعلي كيماوي
مريم حسان حييى عباس

املشاعل امحد حممد امحد
مالك عصام حممد ناجي

عبري محدان حامد اخلميسي

قسم  الكيمياء احليوية 
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كلية الطب

زهراء ابراهيم هاشم الغافليجنمه خلف اهلل عبيداهلل الطويرقي
قسم  الطب و اجلراحة 



48

كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نورة سعيد أمحد الشهري
سنابل حممد ابراهيم متساه
بيان فؤاد عمر املصباحي

طيف طالل عبدالعزيز الراشد
ندى عبيد علي قطاب

االء سامل امحد الزهراني
وريف نافع ماضي الصحفي

عائشه سعود عبدالعزيز العتييب
اماني امحد حسني الكثريي
بنان عبداهلل امحد املالكي

روان سعد عاتق احلربي
أجماد عبداهلل حممد القرني
شهد وائل مسري عنقاوي

خلود علي حممد السهيمي
والء حممد صاحل الثبييت
سلوى حممد عمر باسهل
هناء عمر حممد الزيلعي

فاطمة حسني ضيف اهلل القرني

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

يأمريه وسف عايد اجلهنى
مريم امحد علي الشهري
حنان خالد سامل احلربي

ريناد امحد سعيد الغامدي
منال عمر عبدالعزيز مكوار

بيان عبد العزيز عدنان منديلي
بشاير حسن عابد اجلحديل
اهلام موسي علي الزهراني
امرية امحد عقيل الزيلعي

بشائر حممد عبداهلل عسريي
رشا امحد سعيد الزهراني
فاطمة علي حممد الشهري
عهود عادل قميش السلمي

نوال حممد امحد خلوفه
ساره موسى سعيد الزهراني

منى حممد علي جمرشي
ابتسام عبدالرمحن صاطي السلمي

هتاني سعيد مسعد اجلدعاني

احالم عبداهلل حسن القرني
رشا سعد حممد العمري

افنان حيي حممدامحد بالبيد
خدجيه باخت ذاكر اجلدعاني

شروق حممد امحد الغامدي
مطره حممد علي الزهراني

اشواق حممد يامي حريصي
مريم حممد حسن املالكي
أالء أمحد حسني معدي

لوله عبدالرمحن حممد خليل
بيان عصام عبدالعزيز عجيب

ملا حممد عايض اجملنوني
هاجر حممد عبداهلل الشهري

ملياء حسن امحد عسريي
شذى عبدالعزيز سعد الثقفي

رنيم عمران خبات السلمي
ملى سعيد امحد خلوفه

مجيلة حجي عواض السلمي

قسم  دراسات الطفولة
*
*



زهور أمحد سعيد العمري
رهف مبارك براك املطريي

رغد أمحد حممد عقيلي
اميان عبدالرمحن غازي احلربي

امال علي حممد املالكي
شهد مصلح صاحل القرشي

لطيفة غزاي نافع السلمي
ابرار عطية مفرج الرايقي

هنادي حسني حممد احلبشي
أمواج فارس ثابت السلمي

عليه علي حممد احلارثي
بدور خبيت عبداهلل املالكي

هوازن حممد حسني املغين
عبري عايش عسريي العمري

ساره طالل عوده اجلهين
ايالف حممد ساعد اجلحديل
رهف عبداهلل حضريم احلربي

رزان امحد ابراهيم الثوابي
جنود علي حسني العمري

جنود مريزيق حسن احملوري
سارة علي سعيد الزهراني

خدجيه حمسن مسحان القرني
بدور حممد امحد العمودى

غيداء فيصل عيد االمحدي
خلود عبدالرمحن عمر العامودي

حنني عبدالعزيز حممد النهاري
ميمونة عادل موسى الكحيلي

شهد عثمان حممد الغامدي
ساره حممد امحد بادغيش
شهد سعد امحد املنصوري

اشراق عقيل حممد السهيمي
روزانا حسن حممد القشقرى
بشاير عبيد ظيف اهلل الثبييت

فوزية عبدالعزيز مبارك االمحدي

روان سامل سعيد الغامدي
عهد علي أمحد الزهراني

مساهر عبدالقادر جريد اجلهين

قسم  العلوم األسرية

جلني نبيل عبداللطيف بنجابي
قسم  التصميم الداخلي و األثاث
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كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

شذى عوض حممد باشادي
افنان سعد مجيل املالكي
مرام عمر منصور بامنصور

مروه باسم عبداحلليم شحتو
مها سلمان سلوم املنصور

بشائر سعيد عبد الرمحن الزهراني
حنني سليمان عبدالعزيز صبغةاهلل

عزه عبدالعزيز امحد العمري
مجانه امحد عوض باعامر
عاتكة فوزي محزة قلعي

روتانا عاطف امحد عنرب
هند عمر حممد باداود

خلود حممد علي الشهري
روزان علي ابراهيم مرزا

شيماء حسن معتوق شاوش
غفران حممد حسني رفيع

غاده حممد عبداهلل الغامدي
منال امحد محيد اجلدعانى

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

روان حممد منري النفاعي
هديل فؤاد سلمان سعد
نوفأ بريك عواد العقييب
ريم عودة عواد اجلهين

أبرار امساعيل حممد مشالن
فته هادي حيي موري

مجانة ابراهيم فاضل فاضل
مرام خالد عبدالقادر سامل

ندى جابر حممد باجبع
شهد حسني حامد الناصري

خدجيه علي كامل عبدالصمد
عبري عطااهلل ربيع الفايدي
روان خالد حممد املالكي
دعاء أمحد حممد حسني

اروى علي مبارك الصيعري
افنان حممد عواد الثقفي

ضحى طالل امني اهلوساوي
ابتهال علي حممد لشرم

هتاني سعيد صاحل العمودي
أفنان حممد شريقي احملمادي

ريم رده غايل الربيعي
بيان حممد بوبكر العمودي

هاجر ضيف اهلل عبد اهلل الزهراني
جنالء صاحل عبداهلل الراجحي

عهود حممد سلمان واجدي
أمل مساعد سعود السهلي

اهداب فكري حسني محصاني
اماني سلطان حممد العمري

فاطمه حممد عبداهلل الزهراني
زبيدة جعفر حمسن باجري
مها حسني حممد العمودي

خلود عبداهلل حسن اجلفري
فاطمة سعود محود احلازمي

رهف حممد عبدالعظيم غازي
ريم فهد هشبول الغامدي

هند عبدالرمحن مطر املطريي

قسم  الغذاء و التغذية



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نوره عبدالوكيل حممد السفريدعاء عبداهلل حممد بادمحانفاطمه عبداهلل سعيد باسهل

نوار ياسر زكريا محاد
رنا عمر حممد باوزير

العنود عبدالرمحن ظافر القرني
ساره فاحل ماجد قحطانى
بشائر حسني حممد باقتادة
مسيه عادل عمر باسودان
يسرا حممد مبارك باكور

مساح حممد عثمان باعثمان
مريم عبداحلميد صاحل بامطرف

عهود امحد علي العمري
دانية فيصل حممد السقاف

نوف حبيب حمي الدين الصفدي
سلمى زياد عبدالعزيز فلمبان

فرح بكر أمحد بابطني

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

أالء راشد حممد اليهييب
ريم حممد محدان الشهري

منال مبارك محدان احملياوي
بدور علي فرج العماري

بيان وليد حممود نوار
دالل ضيف اهلل محدان االمحدي

شيخه مشعل سامل البقمي
بدريه فيصل قشعان السبيعي
شروق عوض سليمان املالكي

منى سعيد مسفر الغامدي
رؤى صاحل سامل اجلهين

حنان عبدالعزيز ناصر السريع
ملياء صفوت حممدنور مفيت
مسر هادي امحد عسريي

بشائر ابراهيم امحد مباركي
اجماد سعد امحد العيسي

ابتهال سعود حممد سعيد الصبحي
بثينة حمروس عمر باخشوين

مسية عبدالرمحن حممد العمودي
زينب اعبيد عواض املطريي
غدير منصور حممد باعيسى

هدى سامي حممد بغاشه
وجدان أمحد ابراهيم عقيلي

حنني حسن امساعيل فرح
زين عبداهلل عبدربه املنقل

هتاني ماجد بن صغري عثمان

قسم ادارة السكن و املؤسسات
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كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رؤى على حسن االمحد
آالء عبداهلل حممدأمني البخاري

بشاير حسني صاحل مهداني
حنني حبيب اهلل بن سعيد تركستاني

ساره ساعد سعيد الزهراني
غيداء خالد خليل الكوييت

قسم  الفنون االسالمية

مسيه حممد حسن النعمي
أسرار أمحد سامل باقيس

**
*

ريم نضال زين العطاس
بسمه عبداحلميد حامد اجلحديل

مشاعل ياسني ابراهيم العبديل
سارة خالد حمضار الليثي

قسم  املالبس و النسيج
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كلية الصيدلة

صفا علي أمحد احلاجي

قسم  الصيدلة



56

كلية احلاسبات و تقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

االء نويرى امحد الزهراني
دالل فهد حممد السلمي

أريج عبداهلل بن عابد احلربي

اجماد ناصر بن سعيد الشيخي
اريج امحد مجيل مدني

غاده انور محادي بندقجي

هنادي حممد سامي سفريالدين
أحالم معيوف صويلح املطريي

قسم  علوم احلاسبات

هديل عبداللطيف امحد العمودي
شهد سامل حممد سالمه

*
*

وجدان حممد وصل اهلل احلربي
افنان هشام سعيد بامفلح

قسم  نظم املعلومات

فتحية ادم امحد نور

قسم  تقنية املعلومات



58

كلية احلقوق

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

فاطمه حممد سعيد بلغصون
وردة عبدالرمحن عبداهلل الغامدي

مروة حممد ابراهيم شيخ
بشرى ظافر غرمان العمري

خلود نايف حممد العتييب
حور عبداهلل  علي  الشيخي

وصيفه فواز حممود زكي
أمساء منصور ناصر الغرييب
أماني حممد عمر باسودان

حنني امحد سعيد الغامدي
ليلى عدنان شرف مجال

بشائر عبد الرمحن سامل املالكي
تسنيم عبده موسى شرواني

فاتن خالد أمحد الصمان
عذبه فهد عبدالعزيز النويصر

فائزه حبيب رشيد الروقي
فاطمة علي خريان العمري

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

ريم خالد عازب الزهراني
ذكرى عباس علي الغامدي
جنوى سعيد ناصر االمسري

لينا علي مجعة اخلطابي
بشاير معيض عوض الشهري
مساهر علي حييى حكمي
روزانا محاد سعد البلوي

ساره حممد حممد ال سليمان
امواج جربان عبداهلل جعران

ابرار عبداهلل عمر القثمي
أمل عبدالرمحن علي الزهراني

روان ياسر حممدرشيد رضوان
افنان علي سعد الغامدي

ندى فايز مبارك النهدي
غادة مجال عبدالواحد الصباغ

امينة صاحل مضحي اجلهين
دميا عصام سعد الصاحل

غدير حسني سعيد اجلهين
مشاعل حسني علي الفعر
غيداء علي حممد بامانع

نورهان عبداملنعم فيصل زاهر
جنود حممد امحد بصنوي

شهله عدنان سلطان العبديل
غيداء ناير منري احملمدي

العنود عبداهلل صاحل الشهيب
جنالء سليمان حممد البطاح

اجلوهره فهد عبدالقادر عطيه
لينه عبد العزيز سعيد نعمان
ساره حبيب اهلل قاري قاري

سارة حسن امحد احلربي
بشاير فهد نافل السبيعي

أريج معيش ابن عايش املالكي
ريم غزاي مذيكر العضيله

حنان مجعان امحد باسعيد

*
*

قسم  األنظمة
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



جنود حمنوس عبداهلل الزهراني
امنه صاحل امحد اليماني

غفران ابراهيم علي الغامدي
اجماد دوييب درويش السمريي

مرام أمين ابراهيم خفاجي
عزوف حاسن معتوق القرشي

بارعه مانع عمر ابالعالء
روان مصلح عمرو العويضي

سناء ابراهيم عبداهلل بن سلمان
هنى عبداهلل حممد الزيد

هبة اهلل حسن نواف علوش
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كلية االتصال و االعالم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

عبري حممد علي احلربي
تاال امحد محد السرحيي احلربي

ملياء حممد سعد القثامي
افنان علي حممد الشافعي
نوف خالد حميسن العتييب

عبري امحد حامد الشنربي
رؤيان عمر مسفر االمحدي احلربي

صاحله حممد امساعيل بدره
اهنار سعيد عبداهلل العامري

رنا خالد  صدقه صباغ
ساره حممد مبارك العويف

ربى حممد سعيد القحطاني

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

الفت صاحل زهرالدين بيال
وجدان سعيد أبوبكر باعشن

مالك محد مرعي احملمدي
خدجية حسن عبداهلل باعبداهلل

هال اسعد نوري قوتة
منال سامل سعيد النهدي
عهود امحد حيي هزازي
بيان حممد سامل قندوس

بشائر مطهر عبدالرمحن العمودي
الما حممد حسن مهروان

ابتهال عبدالقادر حامد القريقري
سعيده عبداهلل سامل قندوس

بشائر مسعد حامد احلازمي
هالله محد حممد شريفي

مساهر حممد عمر العامودى
خدجية امحد علي باراس

وجدان حممد مطلق العصيمي
شوق فيصل سليمان اخلطابي

موده حممود امحد راجح
ندى عبدالرمحن علي العطاس

امتنان فوزي حممد سراج
مساهر تركي سعد احلارثي الشريف

قسم  االعالم  ]العالقات العامة[

رغد عبدالرمحن صاحل اجلهين
اسراء هشام عبدالرمحن مليباري

أفنان أمحد علي الغامدي
هناء عيظة حممد املالكي

نور حممد سراج عمر لشكر*
سارة عبد العزيز علي مليباري

فاطمة خليل عامر احملياوي
نورا حسن حممد حمنشي

جود حسني حممد املغربي
اجماد حممد مسفر القحطاني

قسم  االعالم ]صحافة[



كلية اهلندسة

اميان حممد عوض الشهريفاديه عبود علي عمري

قسم  اهلندسة الكهربائية ]حاسبات[

تغريد صاحل ابن حسني بن عفيف

قسم  اهلندسة الصناعية
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  إدارة املوارد البشرية
ساره ابراهيم عبدالرمحن العرينان
شيماء حممد فاروق حممد الراعي

حنان عبدالعزيز  رشيد العمرو

**
*
*

مجانه حامد قاري حممد جان
دانية عبداهلل حممد باشوية

آثار صاحل علي الغامدي

نوير عطاهلل مربيك احلربي
أمرية حسني عمر فخري
مي حممد حسني قطان

قسم اإدارة خدمات صحية ومستشفيات
اهلام أمحد عمر الكربي

فرح عبداهلل سامل اهليفاني
ساره عبداهلل حييى جباري
اريج سعود عويض النفيعي
منال مسفر حسني املالكي

*
*
*
*

دينا زين العابدين مصطفى رضوان
هيفاء علي فهد الشريف

شهد أمحد مقدم عبد اهلل باخشوين
غصون زياد علي أبوالعال

سلطانه علي بن امحد حيي
عواطف جهز عفاس البقمي

العنود عبداهلل مصطفى مشس

قسم التسويق
عبري عمر غالب جابر

بشائر علي عبود باحجري
**
*

شيماء سامل عبداهلل باحبري
غفران علي حسن فقريه

منار حممد عبداخلالق الشهري
بشرى عبداهلل ردة اهلل البشري

قسم نظم املعلومات اإلدارية
وفاء سعد عطيه ابورياح
منى علي سعيد الغامدي

**
*

ساره ناصر  صاحل هالبي
ابتهال يوسف حممد سنطلي

شهد عادل سلمي الصحفي
بشائر حسن عبداهلل بازهري



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة  ]  التنظيم والتطويراإلداري  [
رزان فيصل  حممد اخلطيب

نور مسري عبداللة طيب
اجماد رجااهلل  سعيد سامل احملمادي

ندا امحد  عبدالرمحن  الغامدي
اريج حممد علي بن عفيف

فاتن زهري  امحد رضوان الساعاتي
هنادي حممد  سعيد علي باحص
زينه عبداهلل  امحد مسفر القرني

افنان حممد  عوض الوليدي الشهري
هاله عبداهلل  صاحل سامل باطريف

اميان علي حممد القحطاني
مريم مبارك  دخيل داخل السلمي
رزان خالد  صالح صاحل عجالن

ترفه فهد  منري اهلذيلي البقمي
اجماد مهراس  عايل علي القرني
امال شيمي ضيف اهلل السلمي

أروى محدان  داخل عطيه احلربى
منرية حممد علي احلربي

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

شهد عدنان  حامد العبريي
ابتسام حييى عبدربه الزهراني
روان سامل  محدان العصالني

غرام امحد  حسن خبش
اسرار ظافر  صاحل حممد الشهري

هبة هادي امساعيل العبسي
وداد سعيد  عبداهلل عبده قاسم
نوره خلف  اسيمر عرميط احلربي

لبنى عبدالرمحن علي الشاطري
وفاء عبدالرمحن  سعيد العامودي

وجدان جميديع  خليفة هلول السلمي
عهود عدنان  اسلم باشويه

رويده زكي حممد حسني رفيع
امل عبداهلل  حسني الرزقي القرني

شروق عواض  صميهيد دريع العتييب
ابرار معيض  سعيد فاران الزهراني

عنود عدنان صغري العماري
نورا حممد  امحد الغامدي

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

مشاعل عبدالرحيم  سامل السلمي
مريم حميميد  سعييد الشمراني

غفران حممد عبدالرمحن الغامدي
اجلوهره عبداهلل  هذال عليان العتييب

رغد عبداخلالق  مناع القرني
مريم عبداهلل  نوار سامل املعتيب الشلوي

مساهر سامل عوض بازهري
أجماد عبدالقادر  معجب الزهراني

روان توفيق  حامد حممد ابو سعدي
رشا سعيد  عيسى صاحل البسيسي
هاجر حامد  رافد عويد الصبحي

مرام عقاب  عبداهلل الزهراني
مسريه مسيب  أمحد القريدي العماري

خلود عامر  زين العفلقي
عبري عبداهلل  عويتق سليمان السلمي

منى علي مخيس الغامدي
مالك صاحل  علوي اجليالني

هدى عمر  عابد عبداهلل احلربي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نوف مجيل عمر ابوالنجا
ريم عابد  شليه مبارك العصالني

وفاء عبده  يوسف ابراهيم
نور نصر حممد الكديوي

حنني امحد  حسن عبداهلل الغامدي
غاده جابر  جويرب محدان احلربي

هند امحد  شتيان السفري احلربي
بيان حممد  صاحل احلمري

شروق ابراهيم  امحد الفرساني
ميعاد سعد  دهيسان املطريي

مسا مسري  سامل احلازمى
هال سلطان  عوض كليب املطريي

شروق سعود  سعيد الصبحي
امريه مربوك عبداهلل السلمي

رهام حسني  محزه عبداهلل غراب
رحاب مسعد  سعود مسلم احلربي

أمساء عوض  سلمان العلوني
أمساء نافع حممد السلمي

مريم نوار  منور العتييب
ساره سعيد ماسي موسى املعايف

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

اهلام عبداهلل مسفر سعيد الغامدي
وداد حممد  امحد عمر باعبيد

شوق علي غنيم الفارسي
رئام سعود  عوضه معيض الزهراني

افنان عبدالعزيز سامل الثبييت
إميان أمحد  سامل باواكد

جنود عبداهلل  علي علي جابر
اجماد سعد علي ال فرحان العمري

شروق سفر  هديان احلارثي
مساح مسفر  سين ال امحد العلياني

هديل مصطفى  عبداللطيف مري
منى فؤاد  حسني الكثريي

اشواق عبدالرحيم عايش احملمادي
دعاء امحد  عبداهلل حممد العامودي

أماني غرمان حممد الشهري
هنا حممد  شتريي جابر احلربي

مرام مبارك حممد القحطاني
مها حممد فرج باعيسى

مسيه حيي  عبداهلل حيي الزهراني
روان فهد  سامل سليم احملياوي

جواهر عبداهلل  نغموش عوض املزيين
شعاع طالل  ردن الطريسى احلربى

مملكه فضل حممد مثنى
خلود صاحل  غرم اهلل عبداهلل

ناديه غيالن محدي العتييب
عجائب سعود  جابر ناجم املطريي

نداء محد  اليف سامل القايدي
سلطانه محود  نفال النفيعي

دعاء عبدالعزيز خيشان اجللسي
نوير عبيد مفرح السبيعي

منال عمر  حممد عبيد القثمي
ربى علي صاحل الغامدي

مرام عبدالرمحن  صويلح صاحل احلربي
ابرار صاحل علي الغامدي

شروق علي حسن اهلجرسي
اروى حممد صاحل الشمراني
روان متعب  حممد الغامدي

نداء يوسف برهان برهان
اجنود عبداهلل حممد العالوي
الشيماء علي  أمحد هارون



بنان ابراهيم  سعيد محدان آل ابراهيم
تغريد عبداهلل حممد السويلمي

شذى عبداهلل  حممد العبديل املالكي
منال أمحد سعيد العمري

مريم ماجد  حممد عبود باريان
رمحه امحد  عبداهلل دايل ال القرني

هاجر ياسر  سعييد الشمراني
آيه محيد ناهس اللهييب

عبري امحد  عيسى حممد مجايل
حصه عطيه عبدالرمحن الزهراني

سلمه عبداهلل صاحل العمودي
رشا خالد امحد شكري

رناء فاخر  عبداهلل الصادري السلمي
نوف فهد  عبداهلل شارخ الشارخ
ساره فهد  داخل فهيدي احلارثي
دالل عبدالسالم عبداهلل منصوب
خلود علي  حسن علي مهامي

تغريد ناصر عودة الظاهري
دنيا حممد مجيل فضل

عائشه ابراهيم مريع عسريي

شهد عابدسهيل عبدالغفار البلوشي
امواج عبداهلل  مصلح زهيميل الروقي

زينه عبداهلل  امحد العيسى
دعاء عبداللطيف  عمر بن قادر

ساره امحد عمر بفلح
نوال عبد السالم عبداهلل منصوب

بدريه حيي ابراهيم عسريي
مريم بالقاسم  حممد الزهراني
امساء منصور خريان العمري

شرف مقبول  سليمان علي احلربي
مرام رحيم حممد اجلربتي

ساره عبداهلل صالح النهدي
حنان ابكر عثمان جربان

شروق حييى مشهور االهدل
افراح عايض طلوح املطريي

أمساء ناحي عايد اخلميسي
نبيله امحد  عبداهلل احلصيين
مشاعل هشام  عثمان كده
رنيم ماجد حسني ابواخلري

شروق حمسن حمسن العمري

حنان ضاوي  عائض املطريي
اشواق عبداهلل ناصر الشهري
اجلوهره امحد  صاحل القرشي

مسية حممد سعد هزاع
أمسا أمحد ثابت املرواني

ماجده عويض مزيد العتييب
خلود حامد حممد السلمي

خلود فريد عبداهلل فريد
هند عبداحملسن  حممد علي التويم

روان حممد عابد احلربي
ساره حسني عوض االمحدي
مها عبداهلل ضاوي املطريي

أفراح مطر  مشرف احلريري الزهراني
العنود حممد صاحل الفهيد

عهد ضيف اهلل موسى الزهراني
حنان حممد سعيد الغامدي

سها منصور  عمر اجلعفري املطريي
روزان رشاد عبداهلل العفيفي
خلود خالد عبداهلل عسريي
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم احملاسبة
بشراء علي حممد عامر

حنان عبداهلل سامل عدويل
شروق حممد عثمان باعثمان

فاطمة مجال أمحد الكويل
أشواق تركي عمر بن ماضي

مرام نايف زاهي املالكي
سعديه عبدالفتاح حاجي حممد

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

فاطمه عبدالرمحن عمر العطاس
اجلوهره عبيد صاحل الكثريي

نوف خضر مران الفهمي
نوف علي ناصر اجلاسر
بدور خالد حممد باحمرز

غدير سعيد محادي السلمي
اجلوهرة جربير امحد حدادي

*
*
*
*

أجماد منري مشرع البقمي
بشائر ظافر حممد القحطاني

وجدان عبداهلل عامر النهدي
نوره حسني حسن الزهراني

رغد عبدالرمحن امحد الشطريي

قسم التمويل

جنود حممد سهيل القرشي
عهود حممد بن سهيل القرشي

وعد خليل ابراهيم شال
مروة حممد سعيد بادقيل
ايناس عبدالستار  امحد

**
**
**
**
*

ملك خالد عبداهلل احلجريي
أروى عثمان  دمحان العمودي
روابي سامل صلفيق الشمري

ساميه منصور عبدالعزيز السهلي
روعه عبد اهلل سعيد هندوم

*
*
*

امال حممد ثالب السلمي
هنوف عبدالرمحن عامر النهدي

عهود عويض سعيد املطريي
رغدة امحد بكر سقناوي



قسم إدارة األعمال
مريم عبداهلل حممد الشيخي

أجماد عبد اهلادي حييى القرني
مرام عبدالكريم مبارك السفري

غاده مطهر عبداهلل العمودي
امال حسن عبداهلل ال حمجان

حنني عبداهلل علي الغامدي

مها محدان محادي العويضي

قسم االقتصاد ]اقتصاد األعمال[
اهلام حممد بركني اجلهين

قسم االقتصاد ]نفوذ ومؤسسات مالية[
ملا وائل  عباس امحد قزاز



70

كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]اخلدمة االجتماعية[
العنود دخيل بطي املطريي

صفاء عوض عبيد باضاوي
شهد سامي  عوده سامل اجلهين

حنان حسني  نظمي قاسم
عائشه حممد  صاحل منصور العجمي
زينب خمضور  حسن احملوري احلربي

اريج عباس  حممد علي مياني
سارة عبدالرمحن سعيد الغامدي

ندا عبداحلافظ مبارك السلمي
افنان حممد عبداهلل هزازي

امساء حممد  صاحل عالن لغامدي
بشرى غرم  اهلل عمر الفقيه

امل معيض  عبداهلل حممد الشمراني
أمساء امحد  عبدالرمحن سعيد القرني

بدريه عوده  شليه امليلبى
مواهب عبداهلل راشد السلمي

نسيبه عبدالعزيز  تركستاني
فاطمه فائز  ناصر الغامدي

*
*
*
*
*
*
*

ريم حسني  سلمان ناصر القحطاني
امساء مستور رشيد السفري

بيان أمحد محدان املالكي
رمحه حسن  امحد حممد الشهري
خلود حسني  مهدي امحد باكدم

منى عبيد جباد العصيمي
مروج يوسف عمر باكريم

العنود عبداهلل  مسفر مرتوك احلربي
ريم حزام  حممد فراج الشهري

رؤى عتيق  عطيه اهلل مستور احلربي
رغد حسن حممد جبلي

ساره امحد  راجح الشريف
فاطمه حاوي  غرم امحد الشهري

فاحلة فاحل وصيوص العتييب
امل علي عطيه مخيس

عايشه حممد  جابر علي القرني
رحاب أمحد  سعيد أمحد الزهراني

وداد علي سعيد الزهراني
ازهار حممد  علي حممد خديش

مساهر امحد  حممد عيضه املالكي
اثري حممد علي محزة

مها عبداهلل حممد الشمراني
مساح سعد  عبداهلل حسني الزهراني

عهود ابراهيم  عقيل حيي احلسن
أروى حبشي عبدالقادر االنصاري

ميعاد دخيل  مسار دخيل الطويرشي
عطاف علي حمسن شوالن

حنني خالد  عبداهلل  سامل االمحدي
سارة عوض  علي البلوي
دينا حممد  حسن بدوي

روان حممد  فايز مردد اجلدعاني
بيان محيد  امحد محيد الغامدي

وجد علي  فايع موسى ال امثرادي
هنادي بندر عويد السلمي

نوال حممد عبداهلل اللهيب
ساره سعد حممد مرشد

فاطمه مجال  امحد سامل سالمه
ميسون عبداهلل مسعد البلوي



نوره أمحد حممد الزهراني
وفاء عبداهلل حممد الغامدي

افنان منصور امحد القرني
مها مرزوق سحلي العتييب

حسناء دخيل اهلل نافع احلربي
شهد نبيه عبيد اليوبي

هنى عبداهلل  جزاء حميا العصيمي
مالك عبدالوهاب  علي الغامدي

بشائر صاحل فارس الشهري
روزان سعيد عوض القرني

غدير عيضه  محيد عبيد اهلل اجلابري
خلود خالد حممد الشطريي

شهد عبدالرزاق سفران الثمايل
دالل مساعد  علي سعيد الغامدي

رانيا غايل مشخص  املطريي
وصايف وهف دعاج العتييب

فيحاء عوض طالع املطريي
شهد ابراهيم عبداهلل الزهراني
مساح ابراهيم عبداهلل البدري
ابرار جرادان حسن العمري

حنان عادل عبدالفتاح رجب
مرام معيض رداد الربيعي
خلود حممد عيد العتييب

فاطمة سعد حممد االمسري
بشرى ربيع  علي حممد الزهراني

ريم خلف مشعان الرشيدي
خدجيه هادي عبداهلل املعشي

غيداء عطيه اهلل احلربي
وعد ناصر سعود العتييب

فاطمه رشدان  عواض السلمي
صفيه عبدالعزيز عبدالرمحن الفعر

جنالء أنور  حممد سعيد شريف السيد
ساره سعود سويعد السلمي

جازاء دهيسان  خالد حممد السبيعي

*
*
*
*

غدير عبداهلل عطية الزهراني
ريم عبدالصمد عبداهلل ا لشيخ

مريم شايف  ناصر القرمودي البقمي
أشواق حممد رده املزيين

سلمى حممد عمر جمرشي

موده هالل هليل السهلي
اجماد مسلم مبارك الفارسي

بشائر فؤاد حممد الزبيدي
وجدان عبداهلل مربيك الشيخ

بيان غازي محيد اجلهين

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]االجتماع[
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم علم النفس
مرام سعيد  عوض حسني الزهراني
هند ناصر  عبدالرحيم عبداحلافظ

غالية حسن بركات العرياني
حنني حسني  دقاس الزهراني

أمل سلطان  خلف اهلل احلارثي
زينب صاحل  دريبيس العلياني السلمي

مرام عبداهلل  حممد البارقي
ثريا علي  عبداهلل ظافر القرني
أسرار جابر  سعداهلل الزهراني

أجماد محد أمحد الذبياني
امل امحد  عبداهلل امحد الشمراني

مسيه سامل  عايد مسران الفليت
امل عيسى  علي هياس الزاهراني

رشا سعيد  علي آل مهدي الغامدي
أماني ماجد  عيظه امحد الزهراني
اريج حامد  محدان خلوي املطريي

دعاء أمحد حممد اجلدعاني
مستوره عطيه  خنيفس عامر املزيين

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

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

جنوى صاحل  عبدالرمحن الزهراني
منى دخيل  اهلل حامد الغامدي
شروق عبداحملسن  حممد القرني

امريه عويض معيوض السلمي
سعديه عبيد امحد احلارثي

رنيم يوسف  عوده محاد اجلهين
ندى عبدالرمحن  جمهل جربي احلربي

ابرار حممد  شعيب بوبكر بكاري
نوره ظافر عمري الشهراني
االء مسلم سعدي اجلهين

مسية عبدالعزيز علي الغامدي
فاطمة أمحد موسى أبوراسني

والء علي  عبداهلل حممد الغامدي
اشجان امحد  صاحل باداود
هبه حممد فرحان الغامدي

أماني حسني غرم اهلل املالكي
اماني علي  سعيد دخيل احلربي

سعيده مطري عقيل احلامتي

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

بشاير عبيداهلل  عبداحلميد املصباحي
اجماد علي  ابراهيم علي كميت

هند رجاء  منري الشلوي احلارثي
غاده غازي  عليثه سليم االمحدي

اماني علي  ابن حممد الغامدي
جمد حممد  عبداهلل الصيخان
خدجيه علي  بكري الناشري

بدور عيظه  امحد بالع املالكي
امساء ذياب  امحدالزهراني

سلوى هيثم  حممد عبدالرمحن خياط
جنوى عبداهلل غرسان الغامدي

دعاء حممد  ادم الربعي
وئام حممد  علي عقيل دوس

جنود امحد  محدان العضيله املطريي
سارة أمحد  حسن بغدادي

ابرار عبدالعزيز علي االمحدي
هديل عبدالرمحن حيي الزهراني

غدير أمحد  نايف اليامي

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



شيخه عبداهلل  عبيد رازح السبيعي
مها حممد  أمحد الشمراني

أفنان عمر  العمودي
هنادي حسن  حييى هادي حدادي

اهلنوف علي سامل الرفاعي
جنود امحد  حسن احلمدان

ساره مقحم  عواد حامد املطريي
ناعمه حممد  هندي الشهري

نوف حيدر  عبداهلل بكري ابو حنش
شوق امحد  سعيد حممد الشمراني

أفنان سامل  عبداهلل عمر الفقيه
خلود سويد  عطيه اهلل الزهراني

بيان امحد خبيت الزهراني
دعاء سامل  امحد آل فرحه الغامدي

عهد نبيل  امحد عالم
دالل عبدالعزيز جربيل امساعيل

مالك سفر  سفران البالدي
حنان عبيداهلل  سعود فالح الرشيدي

رهام فاروق  خوجه
أماني خالد  أمحد سليمان باظراح

ليماء سلطان فارس العتييب
روان عبداهلل صاحل العتييب

مجانه مصطفى  امحد بن صديق
عاليه امحد  علي امحد الشهري

هوازن حممد امحد احلمد
اثري سامل  ابراهيم الشمراني

مها حممد صاحل الرباهيم
منريه حممد علي احلامتي

اثري خضران  حممد عوظه الزهراني
رحاب سعد  حممد اجلندبي الزهراني

غيداء فهد  عبداهلل العروي اجلهين
امريه عبدالرمحن  عبداهلل القرني

جلني مجعان حممد الزهراني
اريج عساف  حممد جار اهلل املالكي

خلود سعيد  ابن حممد الزايدي
مشاعل امحد سعد العرياني
غادة حممد  ابراهيم عليمي

مريم عبدالعايل  علي  السلمي
هدى عبده ابن بكور الصائغ

فضه سعيد سليمان الزهراني
عهود سليم  منسى اللقمانى

ساره حممد  مشعل علي احلارثي
حصه عايد فهد العتييب

ضحى صاحل سعيد الزهراني
بشاير عابد عبدربه السلمي
مروج حممد  امبارك اجلمل
رزان محود عاذب اجلديعي

وفاء اسامه حييى مال
محده عبدالكريم  الرفاعي

جنود صنهوت  سعد العتييب
مشوع حسن امحد الزهراني
اسراء حممد عبيد الشويعر

يارا حسام برهان الياور
رزان عثمان علي القرني

عائشه حسن  سعيد عسريي
ابتهال سعد عوض اهلل احلارثي

سارة حممد  يوسف القرني
حنني غازي حسن حممد
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مسرية مشعل مسعد اجلدعاني
بيان حممد  عبيد ناصر

روان مروان  حممد صاحل بوصي
ريم صاحل  حممد علي الزهراني

أمسا عبداهلل  محيد حممد اخلرماني
فروع حممد  مسعد مصيون اجلدعاني

روان على سليمان باغفار

رهف ثامر نوار البقمي
مسر حممد عبداحملسن الغامدي

ساره حممد حسن احلسين
هدى علي زايد الزهراني

االء عبدالرمحن سعيد الغامدي
مسيه طارق حممد السقاف
وعد عبود عبيد املقاطي

رزان امحد بن صاحل البالدي
فداء عبدالقادر عبداهلل الزهراني
عائشة عبدالرحيم مزهر املالكي

هنى امحد حممد الزهراني
امل عيد عواض املالكي

احالم عايض عبداهلل القرني
بشائر سليمان امساعيل دوم
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم نظم معلومات جغرافية وخرائط
افراح ظافر مفلح الشهراني
مريم علي رمزي الزهراني

ورده لويفي  عوض اهلل زايد السلمي
صاحله متعب حممد احلارثي
البتول حسن علي الزبيدي
امساء امحد سعيد القرني

أفنان حجاب عبدالرمحن العمري
بسمه غضبان ظاهر اجلويف
ميعاد علي حممد الشهري
زينب سعد عايد املطريي
عبري جربان حممد مباركي

هتاني أمحد حممد مقبول
ميسم ممدوح معتوق شابو

فاطمة امحد حسن باسودان
شروق علي مسفر الغامدي

دعاء طالل طاهر قال
نورة حممد عبدالعزيز غشم

أروى عبد الرمحن عايض الزهراني

*
*
*
*

اهلام امحد حممد صاحل الشهري
افنان حممد حامد نوره

مشوخ ضيف اهلل فايز الدهاسي
العنود فيصل مفرح املالكي

مساهر حممد علي شوك
صاحله ظافر حممد البيشي

سارة حسني عوض القحطاني
خلود عبد املغين هالل السلمي

غدير طارق حممد االنصاري
رازان سليمان سامل املولد

زهراء امحد حممد الشهري
عهود عبداهلل امحد الشهري

نوره غازي سعيد طارش
مرام فهد صقر املطريي

أشواق عواض صميهيد العتييب
خلود منصور علي العمري
دالل راجح عاضه البقمي

سحر ملفي عبدالعزيز الشهري

جلني عبدالوهاب سليمان صفطه
اماني حممود حامد اجلدعاني
سعاد ردة اهلل رايد السلمي

نوره حممد ظافر العمري
وجدان سامل بكار سلوم
مجانه هاني هاشم مقيبل
مسر امحد عبيد البشري

اروى حممد علي الزهراني
منريه حامد محيد السلمي

مسيه علي سليم املعلوي
بيان عبدالعزيز امحد جعري
روابي وهيب حسن دياب

رحاب حسني بن ابراهيم الزهرانى
نوره حسن بن خبيت الزهراني

والء عتيق علي الزهراني
بشاير وصل اهلل مييين احلربي

هند سامل حممد القحطاني
بشائر سعد حممد احلربي



ساره دخيل دخيل اهلل املالكي
مساهر غازي امحد العويف

مروه عبداهلل حممد البستاني
رنا جرادي ابراهيم عطايف

مي جهاد بكر عفيف

اجماد حبيب نويفع السلمي
وداد محدان محد املطريي

افنان محزه حممد السيد

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مالك منصور حممد املطريي
بشرى ناصر حممد حكمي

ملياء عبدالرمحن عبداهلل آل مغرية
ساره كدح شوعي عياش
منال حممد علي هزازي

قسم  جغرافيا ]دراسات بيئية[
سهى حممد حامد البلوي
أمل أمحد أمحد الزهراني

العنود مسفر عايض الدهاس
مجيلة دخيل مجيل الشظيفي

نوير مرزوق عطيوى سامل
غدي مسري أمحد ظافر

قسم نالتاريخ ]االرشاد السياحي[
شروق حممد مزلوه السلمي

والء سامي  مصطفى سليمان رضوان
شروق سعد مشحن البلوي

اجلوهره حممد منصور احلمدان
فاطمة سفران مشبب الشمراني

صاحلة حممد فايع حنش

هديل عبد السالم قاسم الشدادي*
أماني أمحد  عبدالعزيز املرجان

روان عبداهلل علي السهيمي
رانيه عوض بن علي الغامدي

االء عبدالرحيم بن مزهر املالكي
مساح خالد صنت املطريي

روان صاحل  سليمان الصبحي
مودة عبدالناصر عتيق السلمي

ود حممد ابراهيم طيب
رنيم فيصل حممد سعيد مالكي
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كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

هناء سعيد  أمحد ال مريسل الغامدي
عليا شداد فازع السلمي

هناء توفيق  جابر علي القرشي

**
*
*

بشرى صاحي رضوان السلمي
خلود عويض  عوده عيد احلربي

عائشه علي  حممد امحد الغامدي

خلود فهد سعد احلربي
مساهر حضيض مباريك السلمي

قسم الشريعة و الدراسات االسالمية
وفاء رشدي حمي الدين الصفدي

امساء حممد  عبداهلل صاحل الشهري
منال أمحد  سليم احلربي

غاليه عبداهلل عايض الشهراني
وعد عبداهلل  حممد الشمراني

هدى عبداهلل  حممد عبداهلل الزهراني
بشاير علي  آل هديه الشمراني

رحاب قاسي  عايل السلمي
انتصار قاسي  عايل السلمي
مشاعل محدان حممد املالكي

*
*
*
*
*
*
*
*

فاطمه أبو  زيد حممد مكي القيب
أمل خليف رشيد احلربي
امساء امحد عيضه الثبييت
رنا سعد يعن اهلل الغامدي

أبتهال مبارك  سعيد الوابصي البلوي
افنان حضيض مباريك السلمي

حسنه علي حممد اخلريي
تغريد حسني  امحد علوان الغامدي

روان حممد عايش احلربي
عبيده أمحد حممد الزهراني

امساء خالد  سعد حممد احلربي
فاطمة علي منري العتييب

ابرار علي  امحد علي هادي حكمي
أمساء عبدالكريم حسني الزهراني

جنمة سليم سويلم املطريي
دالل طالل عبداهلل اهلندي

صفاء حممدعايش ابن حيدر احلرتاني
صفاء سعود حممد سامل اجلهين

مباركة حممد معيض احملوري

قسم  التاريخ ]تاريخ[

أمل منصور حممد عسريي
قسم علم املعلومات



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  اللغة العربية و آداهبا
أثري عبدالرزاق  راجح احلربي

امساء مبارك  امحد ناصر القحطاني
*
*

ريم حسني  حيي امحد الزرع العمري
مالك صاحل  راجح رابح اجلدعاني

وجدان حسن سعيد الغامدي

قسم  اللغة االجنليزية ]اللغة[
عهود بريكان  عفنان صميع السلمي

اماني مسفر  صاحل آل ظهران الغامدي
حنني حممد  نامي الشريف

غدير عابد  حامد عابد الصبحي
منال سامل  حممد عمر حبتور

مسية عثمان  يوسف بالع املنتشري
فتون هنيدي عبد الرمحن الغامدي

امريه امحد  سعيد الغامدي
روان نبيل  حممد مكي الصائغ

عبري معتصم بشري أمحد
اصاله بسام  عبداهلل صادق قاري

دالل امحد عوض املالكي

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

روان حممد علي معوض
أماني حسني حممد لشبح

سارة يوسف  علي الغامدي
بيادر ناصر  حسن القرني

جلني عبداهلل عيد السرحيي
اماني عبدالعزيز عبد الرمحن املطريي

وجدان سعيد حممد املالكي
ندين عبدالرحيم على اخلوتانى
بدور سعود  سعيد الصبحي

جلني عادل حممد هبكلي
حنني عبدالعزيز علي مالوي

شروق ابراهيم موسى املغامسي

امريه عبداهلل ناصر الغامدي
ملا طالل محاد احلربي

منار ماجد سعيد الغامدي
اماني علي بن جمحود الزهراني

مرام مصارع محود احلمدان
أسرار أمحد سامل احلربي

غاده حسني عمر احلازمي
وجدان سعيد علي ال روزه

سلمى حممد وليد اسعد اجلمال
هناء غازي عوض الصاعدي احلربي

افنان خالد حسن بيك
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

أثري سعيد  خالد علي النهدي
سالفه مصطفى  سيت

مرام فايز  بامرحول
ليلى ابراهيم علي موبلي

عائشه فهد  عبداهلل جاد
مها جديع بن هنار القحطاني

رهام عبداحلليم  يوسف اجلاوى
نوران عبداهلل علي اخلويطر

*
*

منى حسني  سعيد سياف آل محدان
مرام ميزان فويران السلمي

شروق مكي حسن اخليمي
ساره عيد محيد احلربي

امساء امحد عوض املالكي
غفران حممد سليمان كوكجني

عتيقه رده حبين احلربي
ضحى صاحل عقيل الصيعري

اجلازي حممد حسني العمري
سفانه حممد عبداهلل باظيب

فتون عبدالرمحن حسني العويف
سهام صاحل عيظه الزهراني

مناهل فريد زكي السيد
مسر حممد سليمان اخلطابى
حصه مثيب موسى العتييب

قسم  اللغة الفرنسية 
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

حنان حممد  يوسف سيفني
بيان صاحل  امحد مصلح الزبيدي

ماريه حممد  مجيل النمري
يسرا فوزي  عبدالرمحن زغيب

مريم محيد  محود حممد احلسين
روان نبيل  يسلم باخلري

حنان باخت خبيت اللهييب
مروج طالل  حممود اهلندي

**
*
*
*
*
*

خالد  حممد باكسري
سعدية عبداهلل مرزوق البلوشي

ملياء امحد  علي هالل
هوازن نبيل  صدقه عرب

ود عبد اهلل  عبد الوهاب العباسي
ضحى عمر سعيد قديم

امل عبدالكريم  جابر  الزهراني
نورا نبيه أمحد مجيل

نوف امحد عبداهلل عبد اجلواد
مجيلة أمحد  حسن عمري

رانيه غازي بن عبدالرمحن امحد
غدير منصور امحد الزيلعي

ساره عيد عايش البلوي
اسراء لفاي ملفي السلمي

هنى عبدالغين حممدسعيد نبالوي

قسم  األحياء ]اجليونوميا و التقنية احليوية[

حنان طلعت امحد امساعيل
مرنان مجال صابر صابر

شيمه وصل وصل اهلل الروقي

*
*

امل كمال عبداللطيف خليل
سارة حممود حنفي حلواني

هاجر حممد علي قاسم

لنا خالد امحد شكري

قسم  األحياء ]أحياء دقيقة[ 



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الفيزياء
مريم عبداهلل  علي مظفري حكمي
رؤى عبداهلل  محيد محود الزنبقي
وجدان عبدالرمحن  حممد الثبييت

رباب عبداهلل  علي  الطلحي
رزان عمر  حممد نغيص

*
*
*
*
*

هداية سامل  حممد سقيم
فداء فهد  عبدالقادر حممد سعيد

هديل صاحل  عواض رشدان السلمي
خلود غزاي حميل العتييب

سليمة مسعود موسى الرمحاني

افنان عبداهلل محيد الغامدي
ليلى محد  حممد رقيب السبيعي

جنود صاحل حممد احلريقي
فاطمة عبداهلل علي البحراني
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

ماريه عبدااهلل  سروجي
روان علي حممد العمودي

هديل حممد  صاحل الفريهيدي
عائشه سامل  عبدالرمحن علي باوزير

بشائر حممد  أمحد باخيضر
بدور فوزي  على مقالن

شذا عبداهلل  ابن علي الغامدي
هيام حممد  ابن عمر ابن عمر عوض

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

*
*

قسم  الفيزياء ]الفيزياء الطبية[ 

أمل حامد أمحد الزهراني
غدي حيي علي املالكي

أفراح حممد علي الزهراني*
ساره صاحل حسن حضريي

نادية علي حممد الشهري

قسم  االحصاء

كلثوم بشري  عبدالعزيز فالته
نعمه امحد حسن حميميه

أفنان حممد  بن العمر
مروه مسري  عبداللطيف حولدار
مسيه امحد عبدالكريم قحطان
وجدان عبداهلل  مجعه احلربي

روان عبداحلفيظ مبارك السلمي
حنان عبداللطيف  عبداهلل حممد

مالك امحد  عمر باخضراحلضرمي
غفران غسان  امحد مرزاالسيد

سارة ابراهيم امحد سيف
اهلنوف حممد امحد النعمي
العنود امحد هاشم الشيخ

شهد حممد عودة اجلهين



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  الرياضيات

مريم عمر  صاحل بفلح
ريم مسفربن  عساف عيد العتييب

غاليه ساعد  عبداهلل سعيد املزيين
مها حامد  ابن علي ع الغامدي

موضي مسلط  جازع ناصر الروييب 

**
**
**
*

السبيعي
ابرار مضوي  رجاء ومسي املطريي

ساره عبداهلل سامل بلخرم
مسر سعد عطية احلارثي

آمنة حممد مطهر الفقيه

أمريه عقيل عقيل العبديل
عبري بريك عبيد اجلدعاني

اهلام حبيب اهلل سيد اوالد البكاي

قسم الكيمياء 

زهور زبيدي موسى كعيب
ساره عبداهلل علي املشرع

عزه سرور  غصاب سهيل العتييب
فاطمة صاحل موسى الزهراني
شوق حممد راجح الزهراني

منريه عبداهلل  هاجد السبيعي

**
**
*
*

خدجيه حممد  علي امحد الظاهري
هديل حسني  محزه خليل
رنني فيصل حسن مسكرى

سهام فرج  عرميط نفاع االذيين السلمي
هند سرور حممد العتييب

مودة خالد حممدمهدي الدباغ
اهلام خالد عبداهلل سكر

خدجيه عدنان حممد بنجي
عزيزة امحد محود الشمراني
مالك أمحد معيض املالكي
خلود حيي عاشور معيبد
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اروى حممد  حامد الشنربي
حليمه عبدالغفور عبداللطيف
رهف سعيد امحد الظاهري

سرين حممد امحد سرحان
دارين حممد  عليثه مرشود احلربي

مساح حممد سامل خرد
شروق سعيد غرم اهلل الغامدي

رازان امحد  محاد مرزوق اليوبي
وعد أمل  حممد حسن مسكري

سالفه حبيب  عمر علي حبيب اهلل
ايثار خمضور كليب اجلدعاني

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

والء خليل  ابراهيم الصعيدى
جواهر ابراهيم  حممد احلامتي

امنه حممد  سحيم عوض العمري
شروق عبداهلل  حممد االمسري

سهى صاحل علي الفرزعي
ماجده سليم حممد صاحل اجلهين

أمل عبدالعزيز  سليم احلمدى
مشاعل حممد امحد النعمي

سندس حممد عبداحلكيم بريسايل
جنوى شداد حزام االمسري

روان حممد عبدالكريم حبيب

ساره مناحي  مقعد زياد البقمي
آية امحد سليمان كتيب

مريم حسن فرج شحبل
أريج أمحد عمر العمودي

افنان مبارك امحد الزهراني
رحاب أمحد حممد عنرب

روان صالح الدين حممد مرغالني
رزان عبداهلل عمر بادريق

بيان حممدعظيم امحد عبد اجمليد
فاطمة سعيد سامل الشهري

قسم  الكيمياء احليوية 
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كلية الطب

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

وئام صاحل ابن فرج مقرم
ميساء عدنان عمرون بنجري

جنود عبدالواحد حيى الزهراني
منال حممد سعد الزهراني

ايالف حممد عبداهلل الزرنوقي
يارا انيس داود كنو

سلمى حسني علي بشري املدني
هند حممد شباب اهلذيل
بشائر حممد عمر جحالن
اسراء مناور نور املطريى
ملى امحد عبداهلل ريس

خدجيه عمر عبدالرمحن باشراحيل
فرات حممد زياد الراجحي

رنا حممد حممود نوره
فاطمه عبداحلميد حيي بدوي

أالء عبداحلميد عمر السماحي
أفنان عايد عويد املطريي

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

ملى حسن مشكوري مريكي
جود غزاي سعد املقاطي

افنان عمر عوده العديين
عنان علي حممد باعامر

دينا صاحل بن سعيد بن حمفوظ
آالء عاطف سعيد امساعيل

نوران عبداهلل بن عوض اجلابري
رندا بنت ابراهيم البلوشي
ملى عادل عبدالكريم خبش
عهد فهد مسعود املرزوقي
نشوى حممود امحد عاشور
آمال حممد حاظر احلارثي

سلمى هاني بن حسني سيت
العنود يوسف حممد الدوسري
مريال حسن صديق ابواجلدايل

غفران عبداحلليم بن سليمان ابوداود
مها قليل عيسى املالكي

أحالم حممد بن كرم اهلل البلوشي
هند سعيد عبداهلل عسريي

يامسني ماجد بن حممود منصوري
اسراء امحد موسى الزهراني
امريه مرزوق سعيد بارضوان

غفران معيض داخل العويف
سديم عدنان حممد القصري
هيا ابراهيم صاحل الذياب
جلني عثمان امحد املدفع
حنني انيس امحد موءمنه

بشائر حممد مصطفي الوسيه
فرح هيثم امحد االسدي

ضحى مالك غازي بن طالب
بشائر حممود حممد سراج مقادمي

نوره سيف سليمان اهلنائية
مرام سلطان غازى الثقفي

روان امحد مثبت الصحفي

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

قسم  الطب و اجلراحة
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اجماد حممد متعب املطريي
رميا عدنان حسن مطر شبكه

ساره سامل جاراهلل الفواز
شذى عائض سعد الشهراني

لينه مسري رملى فلمبان
لولوه بندر عبداهلل الدكان
ليان حممد عباس شربتلي
اجماد امحد خليفه السلمى

عائشة عبد الرمحن بركات السلمي
وئام سامي عبدالرمحن احلربي

مالك عبدالغفور حممد املرغوب
مها حممد بكر سقناوي

ليلى حسان حسني مججوم
نوف عبداهلل عواد اجلهين

رؤى عمر حممد نغيص
مرام عبداهلل حمفوظ باطريف
ابرار نبيل ابن حسن فطانى
رميا عبدالرمحن داخل املولد

أفنان حممد نبيل عبدالرزاق عفيفي

*
*
*
*
*
*
*

يامسني حممد عثمان شرطون
امساء عبداهلل بن امحد العطاس

دانيه مسري سعيد الللي
زينب حبيب حممد النخلي

ليندا جمدي حممدحسن جفاره
رزان عبدالعزيز حممد ابوشال

يف على فهد العتييب
شذا عمر حاسن العرابي
مرام حممد بن عوده اجلهين

ساره مسري عبد اللطيف حولدار
ساره حممد محد الشاوي

رهف عبداحملسن عبداهلل السفياني
رهف وجيه عصام شفي
حنان عادل ادريس جاوا

جلني مزاحم منصور الشريف
رنيم عبدالباسط عبدالصمد اندجياني

اميان محود بن سامل اهلذيلي البقمي
مرام رامي غازي شامي

فايزة عمادالدين علي عامل

مساء حممد بن عاشور آل سليمان
روان زاهر زاهر الشهري

جنا مجال الدين سعد الكشى
جلني عبده حممد الصائغ

شذى متعب بن حممد الزهراني
روزانه عبدالعزيز عبداهلل املرزوقي

ساره كمال منصور مجيب
نورهان وليد حممدعلي جستنيه

ساره خالد منور احلربي
غيداء سعد مسفر الزهراني

دانيه سعود حممد احلازمي
ريم حممد خماسر الشمراني
دانيه عدنان زكريا خباري

سلوان بكر حممد بن صادق البكري
مالك عزيز سعداهلل الغامدي

تراجي طارق ابن عبدالعزيز فتحي
فتون ابوبكر عثمان عقيل

جلني امحد عمر فالته
روان نبيل حسني صائم الدهر
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كلية الطب

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رازان علي عكران شبيلي
عبري معيض امحد الزهراني

بدور خالد الطاف حسني امحدحسني
شيماء حممد عمر أبو سيف

بيان حممد عبداهلل النهدي
جلني مجال الدين بن حممدعلي الفتنى

اشواق عيد سعد العبيدي
دعاء عبد الرحيم عمر خان

هناء جالل الدين ابن ايوب قدح
موده وليد عبدالرزاق أشقر

ساره حممد عبدالرمحن الغفاري
فاطمه حسن بن عبداملنعم آل حييا
هتون وحيد حممد لطيف االزهري

غدير هيثم امحد سزائي زكائي
غفران نورحممد امحد قربان

لينا عبدالعزيز مياني الصيعري
ساره حممد سامل كيال

روان عبدالرمحن بن حسني الزهراني
جنود حسن عبدالرمحن تركي

ازهار لطفي بن سليمان فطاني
دعاء حممد زكريا كمفر

داليا عبدالعزيز حسني فلمبان
اسرار علي امحد جربه

مياسم يوسف علي  الدمياطي
واليه علي بن عبداهلل الصفار
شهد عوض سلمان الردادى

وعد ماهر عطيه اهلل القليطي
اسراء عبداحلفيظ بن ابراهيم قشقرى

ريم جالل حممد الشريف
مرادي عبدالقادر ابن على مراد
بشائر حممد عبدالرحيم ابراهيم

عهود باسم معتوق اللنجاوي
ساره سعيد علي العوامي

خوله فريح علي العقالء
هديل عبدالظاهر ساعاتي

أبرار منصور عطيه احلازمى
بشاير مسعد مخيس الرفاعي

خلود وليد بن عبداالله عبداجلواد

ندى امحد خليل كتبخانه السيد
بيادر حمفوظ بن سامل بن حمفوظ

رهف حممد حسن قارى
أريج حممد بن صاحل القريعان

عبري حممد بن عوض الغامدي
عائشه عبدالعزيز بن امحد االطرش

الشيماء امحد عباس عدس
دانيه عبدالصمد عبداجمليد الصيين
نادية بنت حامد بن زهري الدندشي

ابرار حممد بن هاشم عينوسه
أبرار انس عبدالغين طيب

افنان خالد علي العتييب
روان عبدالرمحن عبداهلل الطويرقي

سجا حممد سعيد اجلهين
دانيا سعد فهد بن رمحه

شروق عبدالرمحن عتقان السلمي
عزة عطيةاهلل علي الزهراني

البتول ياسر حممد نقادي



ناديه انوار نور امحد
أمل حممد حسني لبين

بيان غسان امحد بادغيش
دانيا حسن البنا مصطفى العامل
ندى سوقان عبداهلل الزهراني

والء صاحل عبداهلل احلارثي
منريه عبد الرمحن محد بن صطام

لؤلؤه دخيل اهلل جزاء التميمي
نوف متعب بادى الدوسري

افنان محدي يوسف الطويرب
مريم عبداهلل عبدالعزيز حناس

فاطمه طالل حممد احلارثى
دعاء هشام عبداهلل العباس

فاطمه عبدالرحيم أمحد مؤمن خان

لينه امحد علي وصفي
دانيه امحد حممد احلامدي
نوره حممد عبداهلل الثبييت

رحاب صالح الدين اهلندي
لينا عصام ابراهيم ازهر

مي خالد صاحل األمخيمي
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نوف عبداهلل حممد امحد
عائشه ياسر امحد باجابر

ساره خالد صاحل بن مخيس
غاده علي رفيع نامي العجيفي السلمي

رنا عوض اهلل عوض مسلم املعبدي
سارا عمر حممد اجلهين

دالل حممد البدر مبارك باخنر
بشرى سعود زايد بين رباح املالكي

هبه قاسم امحد حممد شريف
شروق عايل دخيل اهلل امليموني

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

ريم حسني حممد ال علي
مياسم عادل ابراهيم سروي

سحر حممدعلي حممدصاحل البشري
والء عبدالعزيز عمر بامعروف

رغد عجالن سعيد عجالن الشهري
ميساء عبداهلل ابن حممد الشهري

ريم بكر أمحد الدجاني
جود ماجد طيب

هند انور علي بندر
فتون خالد أمحد عبداهلل بفلح

دانيه حامد امحد العطاس
ريم سامي حامد النجيمي

شريفه امحد مصطفى امحد فرج
فتون حسن عبداهلل العمودي

بشائر حممد سامل البييت
وداد موهف دعاج الدلبحي العتييب
رازان حممد امحد عواض املسعودي

ايه حممد سعيد زيد

قسم تقنية املختربات الطبية
*
*
*
*

حياة صادق ناجي خجا
نوف هريش حممد صاحل الزهراني

أروى ناصر سامل السبيعي
مشاعل عبداهلل امحد الغامدي

مشاعل عبد الواسع العزي امساعيل

**
**
**
**
**

رغد حممد حسني باهارون
آالء ابراهيم حممد ال صاحل عسريي

هديل نوار منري اجلعيد
اهلام خالد بالل سرور عبدالستار

عواطف صاحل عوض املغريي العتييب

روابي سليم عمر شلضوم
والء ماهر عبدالرمحن حممد عبدربه
نوره معيض امحد السعدي الزهراني

مروج حممد صاحل حممد اجلويهر
أهلة مناجي عيسى عثمان

**
**
**
*
*

**
**
**
**
**

قسم األشعة التشخيصية



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رؤوم حسني هبه يونس
نرمني حيي ابراهيم عناني

رهف ماجد عبدالرمحن الشهري

*
*
*

خدجيه عمر حسين زين
ندين عبداهلل حممد عبداحلفيظ العلي

نور امحد حممد اجلفري

بيان عبدالرمحن صدقه القرشي
وفاء عبد اهلل عيد املساوى

مهاد حممد حجيج الرويثي
ريم موسى اليف األمحدي

مسيه على سعيد علي الزهراني
دعاء علوي حممد بلفقيه

فرح مروان السعدي
رغد سعيد علي عثمان الغامدي

شهد حممود حممد حسن قاري
روان امحد صاحل آل مشري الغامدي

رنا خالد امحد بامقابل
ريناد امين الفرشوطي

ابتسام انور خالد ال ثابت النهدي
حنني تركي عطيه حممد الشيخ

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

عبري عبدالعزيز عبدالرمحن السلمى
دانه حممود حج طيب تردي

االء محيد حممد الغريفي اللحياني
اروى عبدالعزيز عبداهلل التويم

ضحى يوسف سعد العلوني اجلهين
روان حممد صاحل زيد العبيدي احلربي

منى ياسني حسن علي العجالني
نفيسه عامر نعيم حامد رضوي

أالء مجعان عتييب الزهراني
جلني حبيب اهلل مرزا عامل خباري

رميا محد عبدالرمحن احمليميد
ريم حممد مصطفى الوسيه

بنان علي غرمان ظافر الشهري
اماني امين ابراهيم جنار

جلني أمحد سعيد باحبيش
نوف فهد عايض عايد السمريي البلوي

منال ناصر سامل اللحياني
نوره عبدالعزيز صاحل الغامدي

فاطمة حسني عوض ال شيبان
دعاء امحد مصطفي زغيب
روان هشام حممد احلداد
عفاف حممد هزاع احلربي

لينه زياد تقي الدين -

قسم التغذية  االكلينيكية
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نوف يوسف حممود خوجه
دعاء رجب حممد خان

امل سعد حامد فاحل العونى املطريي
هتاني سامل علي جمدوع الغامدي

دانية عبداهلل امحد حممد الغامدي
دانيه صاحل عمر صاحل حممد العامري

غيداء فريد بوقري
نوف خالد محاد ابراهيم احلربي

مشوع عامربن عبدالرمحن احلفظي
ملى عصام حممد نور شاويل

فاطمه حسن عبداهلل بادمحان
نور حممد سعود سليمان عبداجلواد

رنده امحد على العمري
خلود حامد عطيةاهلل مزلوه احلربي

أماني طالل عمر عاشور
روان أمحد حمسن الزهراني

ساره ابراهيم عبدالرمحن السيامي
روان حممد عبداهلل العمري

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

شيماء فايز عمر امحد بارشيد
مشوخ عبداهلل حسن عبداهلل 

الشمراني
جلني حممد ظافر االمحري
ساره نبيل حسن مغربل

رهف عبيد علي الغامدي
بدريه سليمان علي سليمان احلصني

مسيحه امحد سامل مسوده املهري
وجدان وجدى رببع مقرم

روزانا مروان عبد الفتاح رجب
مياده عبدالعزيز مطري بامحيشان
زهراء حيي معربد معربد السيد

هدي سيف الرمحن عبداالحد خان
مضاوي اسامه عبداهلل البسام

مساهر حممد سعد وقاص
هامشيه حسن عبداهلل عوض

أجماد يوسف حسن موريا
ايالف حممد عبداحلميد معروف

شروق حممد عبدالرمحن بن حمي
رميان عمر علي سليماني

مسيه صاحل عبداهلل مسعود الصاعدي
وجدان يوسف مبارك خوجه

بشرى عايل حممد حيي مشعفل النعمي
اسرار مرزوق بريك املولد

والء مجال مشس الدين خباري
افنان عبداجمليد حممد مظفر

لينا عبداهلل هادي شنيشيل الرحيلي
ضى خالد مسعد الرميي

جواهر طارق حممد سندى
أمساء خبيت عوضه حممد الزهراني

مروج حممد مجيل صديق مؤمن خان
مرام اليف فهيد املطريي

بنان عتيق جمتبى بتاوى
مرام خليفه منريبن مسران املطريي

اسراء عبد اهلل عبد العزيز كشاري

قسم العالج  الطبيعي
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

فاطمه علي حممد عبده
مريم علي مسعود ال هادي
خلود عاطي  حممد الثعليب

وداد سعد  سعيد حسن العمري
أميان حممد  سعد حممد اال محري

امساء زاهر  عمر عبده مهنا
ساره حممد ياسني عبده

مشوخ سعيد  غرم اهلل  الغامدي
ساره حممد بن حامد الغامدي

مالك عيسى  ناهض عبيد  الثقفي
حليمه سليمان  رشيد احلسين
مها عبداهلل  حممد الصالحي

بشائر علي حامد الشهري
مروج عيد  عثمان عطية اهلل الثقفي

منال سعيد  عازب مشبب القحطاني
سهام طليق  ملفي لويفي السلمي
بشائر منصور  عبده حسن زاهر

فلوه سعيد  عبداهلل القحطاني
علويه حسني  عبدالرمحن السقاف

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

بيان سعيد  امحد سويد
موضي سامل حسني اهلتاني
بشاير صاحل ريس باحمفوظ

مرام صاحل حممد العلياني
مياسم حممد حسني شعبني

امل صاحل  بيطلي ابراهيم  العبيلي
سندس عمر  عبداهلل بامشيل

رزان عياد محد الصبحي
اميان علي مصلح احلارثي

سارة حممد سعد الغامدي
مسيه خالد ناجم السلمي
اميان علي عبداهلل منصر

حفصة عاطي عطيةاهلل الصحفي
شروق سعيد علي باغامن
أماني حممد علي العمري

اماني علي ملهي الزهراني
منى عبداالله علي اليافعي

اماني فهد  لوحيق عرميط املطريي
اجماد محيد محد اجلدعاني

أثري مصطفى امحد البيومي
اريج جباره بن محيد السلمي
مسيه عواض محود الزهراني

حنني عبدالقادر منغص الغامدي
ميعاد حممد حامد احلمياني
سناء عطيه علي الزهراني

حنان عبداهلل حممد الشمراني
مشاعل حممد عبداهلل الغامدي
اروى سعيد عبداهلل الغامدي
ساره صاحل عبداهلل املضحي

مساهر حممد عطية اهلل السلمي
نوره امحد علي الزهراني
ريم ثويين حممد السبيعي

هال حممد بريعص الغامدي
مساهر عبدالغين حممود هالل
هند عبداهلل علي الزهراني
آالء حممد ابراهيم الشيخي

قسم  دراسات الطفولة
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

احالم هياس حامد الزهراني
ساره علي  ابراهيم زارع االمحدي

بسمه امحد عوض املالكي
رمحه مسفر سين العلياني

ساره حممد امحد الزهراني
نوف علي صاحل هاشم

قسم  العلوم األسرية

ندى خريي عاطف املدهون
أمساء حممد سعيد باوزير

ساره حممد  حسن عمر عباس
جلني عبد اهلل عمر بادريق
مساهر أنور عمر بامشاخ

االء فهد زيلعي عبده
بيان حممد  القحطاني

رهف حممدعابد  عبداهلل خباري
وئام إمساعيل  أمحد فطاني

حنان عبداهلل  يعقوب ابراهيم

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

والء عبدالعزيز حممد نعمة اهلل
مودة حممد  هاشم قميش الشريف
نور علي  دغيثر بين مهدي حكمي
رنيم امحد  ناصر مغيث النعماني

أمل أمحد  حييى مباركي
اثري ضيف  اهلل عبداهلل معال ال 

ضيف اهلل العمري
آيات هشام يوسف بنان

عاليه عبيد سليمان العتييب
ملياء علي  ابن سعد رميي

آالء فؤاد طاهر أسرى

عنان امحد  محدي عبداهلل امان*
أجماد سلمان راضي الصبحي
العنود حممد محيد اجلدعاني

حنني شاكر  سليمان الغامدي
امنه عادل  عبداهلل علي شليب

مساهر عبدالغين  حممدمجيل سرحان
شهد مجال  هاشم نواوي

شهد خالد عبداهلل متبوسي
مروج رشاد عبد الرحيم قماش

ساره عبدالكريم  سعيد الدويغري

قسم  التصميم الداخلي و األثاث
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كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مارية مجال عبد محدان
مريم فواز ناصر الغامدي
افنان امحد حممد باقبص
لينه مسري حممد باصربين

بشرى عبداالله  امحد شجون
مريم مهدي علي ال حسان

رهف محيدان  رهيدل املطريي
ريم عبداهلل سعيد الغامدي

جنود خالد ضيف اهلل الوقداني
هنله أشرف عبداللطيف خليل

مي عبدالرمحن  حممد حسن اجلالد
افنان عبدالقادر  عمر العمودي

**
**
**
*
*
*
*

سارة عبداهلل علوي السقاف
خدجية حسني حممد احملضار

اشواق بريك عرميط احلربي
نوره عبداهلل محد احلربي

ماجدة حممد عثمان فالته
ساره حممد  عبدالرمحن الزهراني

خلود موسى أمحد احملمودي
نور خلف حييى العنزي

االء صالح حضيض اجلابري
أفراح عبدالوهاب سليمان مشاط
سندس علي  ابراهيم السقماني

أمساء عبداهلل سعيد آل عبد الرحيم

شروق عبدالوهاب حسن اخلضري
مناهل غرم اهلل سلطان العمري
مرام عبداهلل رمضان الزهراني
ابرار ضياء  تاج الدين حسني
اجماد مرزوق عبد ربه السلمي

شروق مسعود امحد معيض
رنا خالد  عبداخلالق الغامدي

مروج خالد عبدالواحد العبدالواحد
منار سعد علي االمحري

وضحه حممد سنان الوصابي
امساء موسى خامت النفيعي
مليس وجيه عمر باحطاب

قسم  الغذاء و التغذية

بشائر فهد  عبد اهلل الومشي
هنى حممد عبداملعني الزبيدي

*
*

رؤيا حممد فوزي ابراهيم ركه
ليلى حممد عبدالشكور امني

قسم  املالبس و النسيج



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مي عبدالرزاق  صاحل خنيضر اجلعيد
عزه علي  سعيد اخلرميي

اميان علي  سعيد الغامدي
أبرار سعيد حممد بامؤمن

رنيم عبداهلل  سعود سعد الساعدي
جلني عبدالرزاق  امحد حممد حلواني

مسيه سامل  سالمة معتق العويف
وجدان سامل  حممد سليم العويف

ارجوان خليل  ابراهيم محزه مكي
امساء حممد  صاحل حممد علي افندي

عزه سعود  عبداهلل سعد االغامدي
حنان عبدالرقيب    تركستاني
أنوار عبدالرمحن بشري املغربي

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

نوره يوسف  عبداهلل حسني اخلربوش
بشرى عبداهلل معروف باعباد

نورة علي  امحد الغامدي
لولوه يوسف  صاحل اهلويري

بشرى ناصر  عطيه عوده احلازمي
عبري أمحد  عبداهلل سالمي

زهرة فايز  حممد ابراهيم عقيلي
نوره سعيد  مبارك بن  سعد

غاده عبدالرمحن  عبداهلل الغامدي
زهور مسفر عيظه الزهراني

جود عادل سعد  العلوني  اجلهين
روان مروان عبداهلل اجلهين

بشائر علي  حممد عبده املليحاني

*
*
*
*
*
*
*

منار فيحان مرذب العتييب
ذكرى عبدالرمحن  امحد نور داوود

عبري حممد  علي الكعيب العمري
بدور حممد سعيد احلضرمي

جلني سعيد سامل احلربي
ابرار حممد  مربوك محد اجلهين
ايالف عبداجمليد  ابكر مجيل

روان عبده  علي عبداهلل الصوفى
هتون عبداخلالق  عبداهلل الشمراني

امساء رحاب  شعبان
شفا حممد سامل خرد

قسم ادارة السكن و املؤسسات
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كلية  طب األسنان

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نور مدحت امحد شاذيل
لينه صاحل سامل باعيسى
ندى حممود امحد بامانع

اريج عطا بن ياسني عبدالقادر
ايالف فوزي امحد جسومه
منى طالل حامد الشريف
دالل صاحل محد العيسى

شهد معاذ أمحد أبو احلمائل
لليان عصام حممد حبه
اثري ناصر علي بشيه

دانيه سعد حممد جنيم
هاله عقيلي ضيف اهلل خواجي

مريم فؤاد علي مهاب
وعد عيسى فزاع السلمى

هتاف عبداهلل بن تونياز صاحل
ساره امحد صاحل مدني

سلمى وهيب حممد حبيب كوثر

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

مالك مجيل امحد حلبه
غاده علي ابن امحد الغامدي

عاليه عبدالعايل عايل الصبحي
افنان فوزي حممد باحيدره
دعاء امحد حسن الصيين
رغد محاد صاحل احلماد

زهراء حبيب علي الصعيليك
ربى امحد امحد باعامر

حنان فهد مصلح الرويثي
رميا عادل عبداهلل ابواخلري

رؤى حسن قاري جان
والء امساعيل ناون السيامى

رجوى عبدالعزيز وهيب سندي
نور عبدالبديع مسلم نويالتي
هبه عبداهلل امحد مشاط

وجدان حممد مصلح اجلهين
هنادي حسن بن على احلارثي

هنال جابر عايد اخلطابي
رانيا عبداهلل امحد العسريي

سجى عادل سامل باطيب
رميا منصور حممد الشيباني
رندا حسن امحد ابوامحد

امساء ابراهيم عبداهلل العمودي
اجنود حممد بن سليم البلوي
رغد مشعل حممد غندور

رناد عبدالفتاح حممد عبدالكريم
رنيم انور علي غراب

بتول عبدالكريم سعدي الزهراني
غدير فيصل حامد غباشي

موده ناصر بن علي السليمانى
اروى امحد ناصر عسريي

سالفه اجليالني حممد املختار
مهجه سليمان بن عبداهلل سيام

افراح محد حامد احلربي

قسم  طب وجراحة األسنان

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

*نور حسني سامل بننت**رنا على سعيد العمري الزهراني

قسم صحة الفم و األسنان

*رهف عثمان صاحل الضبيبان

قسم مساعد طبيب أسنان

نوره سامل بن ناصر القحطاني
بشائر طارق عبدالرمحن الفرائضى

رويدا صاحل سعيد باريان
حنان مسري حسني عمار

غفران زهري حممد زعرتي
يسرى فيصل عباس االمحدي
نرمني امحد عبدالوهاب نقلى
جنوى صامل حامد القريقري
رنيم مصطفى عبداهلل عقيل

ندى وليد عبداهلل قزاز
رنيم عبداهلل عبدالرمحن املستادي
زهور عبدالرمحن مرزا عامل خباري

جوان عالء عبدالرمحن شاكر
بشائر علي ابن عبداهلل الغامدي

يارا خالد صاحل آل خادم
غادة عبداهلل أمحد فارع

أجماد خبيتان جربان السلمي
أمل مهدي بن حييى العمري

نوف مسفر بن مجعان الغامدي
وئام موسى هاشم الشيخ

بيان عبدالرمحن علي الوهط
رهف علي سعيد الغامدي
ابتهال طاهر حممد االهدل

نور مشهور فواز الفايز
غدي عبدالرمحن سعود الصليمي

امل امحد عوض الزهراني
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كلية الصيدلة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

منى امحد احلسني اخلريي
رنيم اشرف زايد البنيان

لؤى امحد خدا خبش
ابرار حممد يوسف العمريي
روان سامل مسلم الراشدي
افراح عوض حجر القرني

ضحى عمر عبيداهلل الغامدي
سالفه حممدويل حممد نورسعيد

غيداء كامل بن حممدصاحل قاروت
ملى وجدي بن ابراهيم جوهرجي

رنا سعيد معاوض الردادي
حنان امحد حممود نوره

حليمة حممد عطية الصمداني
ابتسام حممدعلي عبدالكريم ايدو

امل حسني عطيه الزهراني
شريين عبيد ضيف  اهلل السلمي

رنيم عادل حممد الغامدي

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

شادن سعود دخيل اهلل احلربي
مريم عبدالرمحن عمر العطاس

رحاب فوزي عبداهلل مرزا
غيداء سعود حامد خالف

اسراء مصطفى بن عمر الفتين
منال حممود جامع الصومايل

فاطمه أمحد بن حممد الزهراني
بشرى حممد بن عمر باشنفر

أمريه صفر خامت املالكى
أريج عابد عبود الصحفي
صفاء حممد محيد السلمى

بيان ناصر ابن حممد السيف
هديل حممد سعيد نويفع الردادي

اسراء يوسف علي صابر
امساء عادل امحد اللحجي
بشاير محدان عوده احلازمي
ندى أمني ساب جملي ساب

ريهام عبداحملسن بن مسعود احلربي
مروج رملي سعد فلفالن

نوره حممد يوسف الضبيبان
هنله عبداهلل بن مكي احلربي
ريم سلطان عبداهلل فلمبان

غفران عبداهلادي عطيه احلجيلي
ساره علي امحد النمري اجليزاني

وجدان عبداهلل امحد بايزيد
دياال حامت حممدفاروق مياني
امساء سعيد ابن حمسن علي
شروق صربي ذياب ابوزيد
ماب صديق حيي ال سامل
زهره حممد علي اهلاجوج

رغد عبداالله عبدالعزيز الثبييت
ساره عبداهلل حمسن ضباب

مسيه بندر حممد فطاني
صفاء خالد صاحل باحشوان

قسم  الصيدلة



بشائر يوسف علي صابر
ريم قاعد حممد العتييب
مي زهري عباس مؤمنه

غدير حامد امحد النجار
سوسن حسام صاحل العقيل

ذكرى أمحد محد الصيدالني
سارة حممد سعيد الغامدي



104

كلية احلاسبات و تقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

منى عبداهلل هادي طيب
عائشه حممد امني امحد الرتكستاني

بشائر حسن حممد عزان
صفية عبداحلي حممد مليباري

مسريه حممد حسن حكمي
عائشة حممد جنيب ياسني ايوب

أمل علي صاحل الغامدي
هنى وليد عبداهلل قزاز

نوره ابراهيم حممد الدوسري

**
**
**
**
**
*

ريم صاحل بوخييت احلربي
أريج عثمان عاطي السلمي
رفاهـ اسامه رشاد فلفالن

بتيل عاطف حممد صاحل نصر الدين
مالك هيال خضري املطريي
مروج امحد حممد اهلقاص
أثري امحد صاحل الزهراني
ساره حسني سعيد حممد

حنان حممد مبارك املشياخي

دينا سامل عبداهلل باسودان
ناديه عبدالرمحن علي اخليربي

هبة عبداهلل عبداملنعم السلمي
بسمه عبداملطلوب نوري السيد

غاليه سعد حممد القحطاني
امة رالرمحن حممد معلم عبداهلل

حنني سعد غرم اهلل الغامدي
امساء حممد عطيه الزهراني
رهام علي حاسن الساملي

قسم  علوم احلاسبات

أماني مسفر علي الغامدي
ساره ملفي عبدالعزيز الشهري
يامسني عبداهلل حممد العمودي

هنى حممد صاحل الديين
افتخار عبداهلل عبدالقادر سالمه

رزان امحد سامل باخشوين

*
*
*
*
*

وئام امحد عبدالرمحن فالته
جلني حممد محزه خواجه
والء أنيس ابراهيم مجيب

بدور عبداهلل حممد الشعييب
هديل صاحل علي الشهراني

مريم أدهم عمرو بنجر

هتاني نويعم بركات السلمي
سارة عبدالرمحن حممد الشنقيطي

العنود سعيد حييى الشهري
الشفاء عدنان حممد عابد

رنا حامد سامل خرد
دالل حممد خبيت عوض

قسم  نظم املعلومات



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

وجدان طارق بكر مغربل
اسرار عاطي حممد الصحفي

رهف علي عبدالرمحن الغامدي

اسراء خالد حممد االنصاري
مالك اليف رابح احملمدي
امرية فهد حممود حلواني

حنني حممد عوض حضرمي

منى عبداهلل هادي طيب
عائشه حممد امني امحد الرتكستاني

بشائر حسن حممد عزان
صفية عبداحلي حممد مليباري

مسريه حممد حسن حكمي
عائشة حممد جنيب ياسني ايوب

أمل علي صاحل الغامدي
هنى وليد عبداهلل قزاز

نوره ابراهيم حممد الدوسري

**
**
**
**
**
*

ريم صاحل بوخييت احلربي
أريج عثمان عاطي السلمي
رفاهـ اسامه رشاد فلفالن

بتيل عاطف حممد صاحل نصر الدين
مالك هيال خضري املطريي
مروج امحد حممد اهلقاص
أثري امحد صاحل الزهراني
ساره حسني سعيد حممد

حنان حممد مبارك املشياخي

دينا سامل عبداهلل باسودان
ناديه عبدالرمحن علي اخليربي

هبة عبداهلل عبداملنعم السلمي
بسمه عبداملطلوب نوري السيد

غاليه سعد حممد القحطاني
امة رالرمحن حممد معلم عبداهلل

حنني سعد غرم اهلل الغامدي
امساء حممد عطيه الزهراني
رهام علي حاسن الساملي

قسم  علوم احلاسبات
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كلية احلاسبات و تقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

أماني مسفر علي الغامدي
ساره ملفي عبدالعزيز الشهري
يامسني عبداهلل حممد العمودي

هنى حممد صاحل الديين
افتخار عبداهلل عبدالقادر سالمه

رزان امحد سامل باخشوين
وئام امحد عبدالرمحن فالته

جلني حممد محزه خواجه
والء أنيس ابراهيم مجيب

*
*
*
*
*

بدور عبداهلل حممد الشعييب
هديل صاحل علي الشهراني

مريم أدهم عمرو بنجر
هتاني نويعم بركات السلمي

سارة عبدالرمحن حممد الشنقيطي
العنود سعيد حييى الشهري
الشفاء عدنان حممد عابد

رنا حامد سامل خرد
دالل حممد خبيت عوض

وجدان طارق بكر مغربل
اسرار عاطي حممد الصحفي

رهف علي عبدالرمحن الغامدي
اسراء خالد حممد االنصاري

مالك اليف رابح احملمدي
امرية فهد حممود حلواني

حنني حممد عوض حضرمي

قسم  نظم املعلومات

دعاء امحد عمر دمبوس
امساء مسعد بن سعيد السفري

بيان خالد مخيس الزهراني
حنني حممدعلي بن راشد املراحمي

ايه حممد علي رعد
شروق عدنان عبد اهلل بصنوي

وداد حمسن علي زغلوله

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

اهلام سليمان عبداهلل الشهري
رهام أمحد حسن الزهراني

أبرار نافع حممد القريقري
عهود عائض سعود البقمي

بشاير سعيد محدان الغامدي
ربى محيد حممد الشاحبي احلربي

غادة تركي خرياهلل املعمّري

عبري حممد صاحل باعوضه
وجدان عبدامللك سامل بن ثابت

اثري امحد سعيد الغامدي
ابتسام ابراهيم عبدالرمحن الزهراني

أمنيه حسن جوده الشاعر
خلود عايض لبيد املالكي

ايالف امين صادق زاكر

*
*
*
*
*
*
*

قسم  تقنية املعلومات
*
*
*
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

مآثر عادل سلمي الصحفي
منال برجوس محدان الروقي
شذى منصور نايف املطريي
جوهره صالح جربان املقبلي
اشواق محزه ابراهيم السيد
شهد عتيق اهلل صاحل العويف
هوازن حممد محيد الطياري
يف سعيد أمحد السرحاني

خلود عبداهلل علي باحشوان
ريم علي عيادة االمحدي

وفاء عبداهلل رده العويضي
ملياء راشد علي الشهري

*
*
*
*
*
*
*
*

أفنان نايف نافع احلازمى
غدي فهد مريسي احلارثي

مها عبدالرمحن امحد الغامدي
منال حممد فراج احلازمي
رهف حممد مفوز الفواز

نوف عبداهلل حممد الزهراني
مرام حممد عبدالقادر باحارث

آمنة طالل حممد موسى
فاتن علي راشد غامدي

منى حسن أمحد عبد الباقي
مرام ناصر علي عسريي
مرام حسن علي السفري

جنالء سعيد حممد الغامدي
هديل امحد معيوض السواط
رمحه حممد امحد الصمداني

ساره علي حممد الكاف
االء عابد رومي السلمي

فاطمة سعد عبداهلل الصميل
شهد فؤاد محد اجللسي

هنوف علي سامل البطاطي
اجماد خالد مطلق احلارثي

اسراء حممدحبيب عمر قطب
عيشة حممد ساتومي بوالما
خلود عبداهلل حييى الشهرى
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كلية احلقوق

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

العلياء عبدالعزيز  احلويطي
اجماد امحد  حممد هادي اليامي
حنان عابد  عبد اهلل املشاخيي

نورا حسني سعيد بافضل
شروق عبداهلل صاحل احلداد

علياء حممد علي  حممد البكري
هديل عبدالناصر  حممد احلربي

هنله عبدالعزيز  علي العزيزي العيايف
مسريه عمران  عامر علي البشري

شوق امحد  ذياب غامن الريفي
بشرى حامد  رافد جمحش احلربي

مجيله امحد  موسى السعدي الزهراني
بيان حسن  حممد اخلميسي

شوق ناجي  هادي آل ابا احلارث
حنني ابراهيم  موسى خليفه البلوي

رزان حيى  علي مقبول زيلعي
هوازن حممد  علي حكمي

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

االء حممد  عبداهلل حرتي الغامدي
مها عباد  عابد عباد  القرشي

حنان علي فايز االمسري
اماني عايض  سعود اجلعفري العنزي

شهد علي  ظافر القرني
االء امحد  حسن علي احلكمي

غفران سعيد  امحد بقشان
مسر عبداهلل  غرامه محدان الشهري
روان عثمان  حممد امحد الغامدي

نوف صاحل  سعيد عبداهلل الغامدي
منتهى حممد  عبداهلل عفيف
مسية حسن  امحد اجلحديل

مناهل عمر  عبدالرمحن  حممد الثقفي
طيف خالد  سليم احلربي

اسرار مسري  حممد سليمان العروي
سهام سعد  مشحن علي البلوي

أفنان عبدالرمحن  مهدي الغامدي

ملك عبدالعزيز  عبداهلل امحد امليموني
نوره عبدالكريم  عبده هبادر

رهام فهد ضيف اهلل الزهراني
عبري علي  صاحل مبارك الغامدي

عواطف حممد  عبدالعزيز مكي القيب
اميان امحد  درويش الزهراني

مشاعل حممد  عبداهلل علي الشمراني
اجماد خضربن  موسى سعيد الزهراني

حنني حسن صاحل بازرعه
مهره صاحل ناصر احلارثي

مسية عمر  مرداد
غاده علي  سعيد بسحم

رنيم خالد  نويشي احلجيلي
عواطف على  بكيم الزهرانى

رغده عبدالرمحن  عبداهلل كليب
رنيم حسن  علي السراني
إيثار مسري  امحد اجلحديل

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

قسم  األنظمة
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

حصه حمسن  امحد العولقي
العنود حممد  عبداهلل مزجاجي

رزان حممدخالد طاشكندي
غفران امحد  عثمان امحد شوك

جلني عبيد عبداهلل الرشيدي
أنفال سامل  بقشان

بشائر عبداهلل عبدالرحيم الزهراني
ذكرى حممد  جزاء املطريي

إيثار معيتق  إبراهيم اجلحديل
افنان حممدمجال  عبدالقادر ابوشال

شهد سليمان  شيمي الكنيدري
لينا عيسى  حممد عيسى عراقي

مرام انور  حممد اكرب يولد اش حسن
بيان سعد ساعد احلارثي
بثينه عمر  علي باصليب

ريم عبداهلل  صاحل حرسى علي
منار سعد  عبداهلل حسني آل سليم

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

ماريه حممد  حممود حممد زكي
امريه ناصر  سامل اللحياني

اشواق عيدان حممد الزهراني
صفاء فهد عبدالصمد السيد

مها عبد اهلل  حممد الرسي
نوف حممد عائض املطريي

مالك حممد  امحد آل جعري الغامدي
نوف علي  صاحل العنقري

امال عبداحملسن  بركات الرفاعي
ايالف عبداهلل  عبدالقادر سالمه

روان علي  محد مسلم
زهراء حسني صاحل الزهراني
عهود عبداهلل  سويلم املطريي

مليس حممد  سعيد اليحيوي احلربي
االء حممد سعد االمسري

شروق عبداهلل خضر اخلضر
شروق حممد  عبداهلل اجلدعاني

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

بشائر امحد سعيد آل مصبح
اسيا موسى علي احلربي املالكي

جيهان مجيل  سعيد جملد
رزان غازي حامد الربادعي
ملياء حسن مهدي اجليزاني

هند منصور جباره الشطريي
البتول عويضه سلمان احلمدي

سارة علوي سامل البييت
رقيه حممد  امحد  احلارثي
أمساء موسى فزاع السلمي

يف مرزوق سيف العتييب
والء خليل  مصلح الثقفي

غاليه عطاهلل برجس العتييب
اسراء امحد عبد اهلل اليوسف

جود عبدالعزيز بن عبدالرمحن النمله
فاطمه هادي صديق مباركي

افنان فريد محزه زاهد
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كلية التمريض

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

أفنان حامد  حممود حامد عشكان
بشاير ياسني  سامل قنطاح

نورا عبدالرحيم  حممد العويضي
رانيا منصور  حممد نور داود كمريغ

مساح سعود  سعدي السلمي
فريوز أسعد حسن أرفلي

آمال ابوطالب  حممد امحد القاضي
امنه طارق عبداهلل ميمش

أجماد عبدالسالم  عبداهلل الغامدي
مشاعل سراج  عبداحلميد مريكي

دنى مصطفي  قربان قشاري
فاطمه حممد  مشبب ال حفيان

روعه غسان  عبدالوهاب سالمه
أمساء يوسف  حممد باصفار
هتاني امحد  سعيد الزهراني

فاتن فيصل  حممدبازيد
روان سامل  عبداهلل باقبص

**
*
*
*
*
*

دانية التوم  علي التوم
بسمأ حممد  صاحل مفضي اجلهين

مودة سامل  عبداهلل حسني باسندوه
رهف حممد كمال  ذالنون الرتكستاني

امريه موسى  سامل موسى الزهراني
مروج حممود  علي زواوي

شوق عادل  الغامدي
غيداء حممد  امحد اجلفري

رشا فهد  محيد رضي السلمي
مريم حممد  ابن سالمه  اجلهين

رهف حممد  ابراهيم حسني مرعي
اروى عبدالعزيز  حممد السنوسي
مشاعل عبدالرمحن  سعيد بايزيد

يامسني خالد  حيى بن  حيى
رحاب عوض عايض العويف
سهى زين الدين  نورالدين
رازان امحد علي باربيع

بيان هباء الدين  هاشم صدقه
هناء هالل  حممد الزهراني

ارجوان صاحل  عوض باقارش
حنان حسني  علي حممد الفقيه
رقيه سعيد  عبيد سامل حسنون

مواهب فهمى  فيصل باويان
وفاء عوض اهلل  عويض علي السهلي

وديان حظيظ  سلمان اجلدعاني
رفيف حممد  سعيد فايز القرني
شروق سعد  عبداهلل باجعمان

ندى علي  امحد الشاعري
أسيل أمحد  حممد النوميي

سديم مسري  عمر بادغيش
مالك حسني  باقر

رنا فريد الدين  حممد البكري
زهراء سعيد  مقبول عجري السمريي

حنني امحد  طاهر مننقاني

قسم  التمريض



وئام امحد  عبدالرمحن علي مشله
مرام عبداهلل  امحد الصفواني الناشري

رحاب باخت فرج السلمي
هبه عبدالقادر  امحد املغربي
جنوان عادل  موسى هوساوي

وجدان مسري  صاحل عمر باخريبه
وفاء امحد  طويهر احملمادي احلربي

آمنه عيسى  حممد ابكرحممد

ابتهال عياد  عمار املطريي
فايزه عوض  غيثان العمري
والء سعيد عمر باخشوين

مناير مبارك سياف السبيعي
اميان محيد  حممد مجيل العبيدي

روان حممد عبداهلل احلبسي
ساميه سليمان  عطيه عيضه املالكي

موده شاكر  عبدالكريم االمري

شهد حممد  يوسف عمر مرزا
عفاف علي حممد الغامدي
هديل عوده حسن احلربي

انفال صاحل  حممد عبداحلميد اصيل
ليلى فهد حسن اجلهين

ليلى وهيب  حممد حبيب كوثر



112

كلية االتصال و االعالم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

هديل عمر  علي حديج
رناد أمحد  العمودي

رهف عبدالرمحن  مسفر املالكي
وجدان أمحد  رمضان الغامدي

شهد يوسف  سامل الغامدي
خلود عمري امحد احلربي

شروق عبداهلل  محيد اخلرماني
فتون مسعد  فرحان العزيزي املطريي
سندس علي  عوضه دماس الغامدي

نصرة الفاتح حممد عبد احملمود
اخلنساء عاصم  لقمان احلكيم

مجانة عماد  سالمة
منال سعود  سامل هنار العتييب

سارة عبداحلميد  الغامني
رانيا عبدالرمحن سعيد احلارثي

لطيفه عبداهلل  عبدالكريم الغميز
ريانه يوسف حممد الغامدي

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

مروه عبدالقوي علي صاحل بامهيل
اشواق مصطفى  يوسف سادس

دنيا عبداإلله  عباس مكي
شدا سلطان زيد الشريف
شوق حممد علي الشهري
ابتهال حممد علي الشهري
فاطمة عبداهلل  الشهري

هدى حممد  عبيد عبداهلل اجلحديل
مسريه عبيداهلل سامل امليليب اجلهين
روابي حممد  مسيفر الدهاسي
مارية عبدالعايل حسن الشيخ

فاطمه عبداحلكيم  عامر الصيعري
دانه منصور  امحد عرفه

اهلام حممد عبداهلل العوذيل
اسراء مجيل زكي مقدم

وجدان امحد  محيد اخلميسي
شروق امحد  حسن عبدالواحد

منرية عبداهلل  عوضة امحد الغامدي
اروى علي عبداهلل الغامدي

روان مسفر  علي العدواني الزهراني
البتول علي حسن باسندوه

عبري حممد مصلح اجلدعاني
نوال معيوض عتيق اهلل العتييب

هنى خالد  واصل مبارك احلازمي
مسيه حسن  حممداكرب حسن

مساح حيي  عبداهلل علي العرياني
ريم امبارك امحد الزهراني
والء عامر خبيت املعبدي
نوره محدي حممد السلمي
سهر طارق اسعد مرشد
هند علي منصور الربيك

فن مسري عطيه نقادي
ساره عمر بكر البوقري

قسم  اإلعالم ]العالقات العامه[
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رايه سعود  ساعد احلارثي
االء فؤاد  عبدالعزيز عواد

بيان عبداهلل  عطية اهلل اجلدعاني

*
*

والء خالد عبداهلل بارحيم
اجماد عبداهلل عطية اهلل اجلهيين

فاطمة سعيد  علي ملهوي الشمراني

دالل خالد عثمان الغامدي
مها شايف باخت العتييب

روان حممد عبدالرمحن الطاسان

قسم اإلعالم ]صحافة[
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كلية اهلندسة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

امساء عبداهلل حممد حبادي
ربى توفيق محاده الشوبكي

اميان محيدي حممد اجلدعاني
أنوار أمحد عبدالوهاب الغامدي
رزان عبدالرمحن علي االمحدي

فاطمه سعيد حامد الغامدي
ريم ابراهيم حممد مسعود

يسرا مسيح أديب ابوعبد اهلل
رهف سعد صاحل الشمراني
مريم مساعد عواده السمريي
بشاير علي جرمان القحطاني
مشاعل حضيض فريج الزبايل

فاطمه امحد صاحل بامشاخ

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

فداء عبد الستار حممدنور ويل
أفنان معيض داخل العويف
حنان أمحد مبارك أمحد

جنالء مستور صاحل اجلعيد
ابتهاج عبد العايل املصباحي
ساره سعيد مطر الزهراني

وفاء حممد عبداهلل الغامدي
هبه امحد عبيد القثمي

بشائر مصلح محاد احملمدي
سارة عبداحلميد محيد الرفاعي

خدجيه جالل جودت االصفر
ماريه حممد محزه العمري

خدجية ابو بكر سامل احملضار

هبه طالل عبداهلل النهدي
رؤى حممد عبدالرمحن العمودي
هالة حسان عبداهلل االنصاري

عال حممد يعقوب اندرقريي
ريم حسان علي حناس
دنار حممد امني حسن

رحاب امحد بن علي مدخلي
مرام حممد سعيد الغامدي
غيداء مجال امحد باحبري

بسمة سعد فرجيان الربيعي

قسم  اهلندسة الكهربائية ]حاسبات[
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

رنيم وليد امحد قشقري
ابرار سعيد امحد العمودي

**
**

مليس حممد عبد احلميد اهلامشي
حنان علي عوض القرني

نوران حممدسعيد طاشكندي
دانية علي امبارك الفوزان

قسم  اهلندسة الصناعية

**
**

**
**



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رؤى مسري عبداللطيف فلمبان
سندس عمر سامل بلخري

حنان طالل ابراهيم عبداهلل
خوله امحد حممد سعد احلربي
ملى عبدالدائم ناحي السلمي
نور عبدالعزيز امحد فيضي

أروى حممد محدان الغامدي
فاطمه على حسن ابونوره

مريم علي عبداهلل االمسري
شهد مجعان عقيل الزهراني

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

امل عبدالعزيز عبداجمليد عبداجمليد
روال حممد عبداهلل الغامدي

خدجية عبدالرمحن حسن مغربل
نوره عمر العبد شيبان

جلني عبدالغفار ازهري اجلاوي
رزان ياسني ابن حممد صاحل نوراهلي

نسرين عبدالرمحن سعيد الغامدي
أجوان حسني قاري جان
مجانه حسن حممد اجلهين

هنى نبيل عبد الوهاب حسوبه

آيه شاكر زينى مجل الليل
مها جالل مهدي بشري

هبه عبد الواسع عبد القادر قوقندي
روان أمحد حممد كمراني

ساره فهد حممد املسعودي
وجدان امحد عثمان شوك
فاطمة حممد أمحد باوارث

لؤلؤه مشبب بن غرامه االمسري

**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم  إدارة املوارد البشرية
نوره عبداهلل  غرم اهلل  الزهرانيغدير صدقه  حامد صدقه عبداملنان

قسم التسويق

عائشة صاحل حسني بن عفيف

قسم نظم املعلومات اإلدارية

سارة عبداجمليد  عبيداهلل الشعييب
دانة علي  عيد الزعيب

نورا حممد  امحد باسهل

رويدا عدنان حممد البهلول*
هدى عبدالعزيز  حسن حبيب القرني

حروف صاحل حممد التوجيري

سفانة مسلك  الرشيد
سارا علي حممد عواد

قسم اإلقتصاد ] إقتصاد األعمال[

فريال حامد  ابراهيم محود ال محود 
الغامدي

وئام عبداخلالق  بيشي القرني*
عبري زكريا  عبده القاسم



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة  ]  التنظيم والتطويراإلداري  [

شروق عايش  جازي عايش البقمي
وفاء منصور  حممد صايف العامري
اسراء عبداهلل  حممد علي الشرقي

أبرار مزيد عايش املطريي
منى حممد  سعيد علي الزهراني

مالك حممد  سعيد عبداهلل القحطاني
عيدة حممد  هزاع احلربي

هنى سامل  مرعي حممد الشهري
اجماد عبداحملسن  عبداملعني القريقري

أماني محود  فهيد جنيم العتييب
بيان حسني  حممد خرد

حنان خبيت  عبداهلل خبيت الزهراني
فاطمه رمضان  امحد معيض القرني
امنه صاحل  بشبوش عوض اجلدعاني
ريم رمضان  مرزوق صواب اجلهين

هنى سعد  عوض العويف

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

ندى عيسى  سليم االمحدي
حنان سعيد  عبدالرمحن االمسري

ساره حممد  عبداهلل علي الشمراني
ابتسام صاحل غداف الظاهري

جنود صاحل  خيشان مبرييك الشيخ
االء خالد  عبد الرمحن الغامدي

امنه عبداهلل سامل عبود البوش
روان ظافر  البكري الشهري

روان حسن  مفرج سعيد االمحدي
مروج طه  حممد سعيد باناجه

غيثه حسن  حممد ابراهيم القامسي
مريم عتيق  عوض السلمي

مروه امحد  محيد اجلدعاني
غاده حممد  ال خشعان الشهري

اجماد خبيت  امحد القريقري
نوف حممد  محود الصبحي احلربي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

هتاني ناصر  منيف مطر السلمي
شروق علي  عمر عبداهلل  الصيعري

عزيزه حممد  صاحل بكر القائدي
مرام عبدالرحيم  سليم الردادي

بسمه أمحد  عيد صاحل احملمادي
عبري خبيت  صقر احملمادي السلمي

زكية علي  عمر حممد الصويف
اجماد حاسن  حسني حسن اجلدعاني

بامسه لؤى  مخيس عبدالعزيز
مسر امحد  رجاء الزكري اجلهين
وجدان مجعان  حاسن احلسين

عنود على  امحد سعيد الزهراني
حنني حممد  عبداهلل احملمادي

هناء معال  محيد معال اجلدعاني
والء علي  امحد حسان اليحياوي

وعد علي  عبداهلل  السعدي الزهراني
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

هدى حممد  فارع امليموني املطريي*فاطمه يسلم  مبارك سعود**اثري امحد  عبداهلل سعيد الزهراني

أنوار حممدعدنان نايف الشريف
نوف ناجي  حممد أبو صيده
جلني حكمت  حممد غراب

وجدان رابح مسلم االمحدي
امساء سامل  محد الصبحي

ملا فيصل  ناجم الصادري السلمي
بيان سامل  ناصر الفضلي

هنوف حممد  سعيد الصاعدي
مها نايف  مناور حممد املطريي

اثري سعيد  عايض سامل القحطاني

ملكه نائل  حممد سامل خلف
بشرى عبدالرمحن  امحد داوود

عهود ابراهيم امحد احلبيشي
رزان عبداهلل حممد برناوي

قسم االقتصاد ] نقود ومؤسسات مالية[

نسرين عبدالرمحن  حممد بافقيه
امل عامر سهل بن اسحاق
جلني غازي  سليمان مقبل

*
*
*

رهف علي ابراهيم اهلويش
رنيم ياسر  عمر افندي
بيان عمر  سامل باجابر

رغد عادل  حممد البهكلي
فاطمه امحد عبداهلل الزهراني

هنادي عمر  حممد باداود

قسم التمويل



ايثار ابراهيم  عبدالرحيم مشاط
كوثر امحد عبداهلل حممد باعقيل

اميان عبداهلل  حممد حسني بن معلم

**
*
*

خلود مشعل  عبداملنعم السلمي
ساره حممد  عبدالقادر افندي
ضحى عمر  شيخ علي سيت

*
*

غاده طالل  ناعم العيدي السلمي
ريم حممد  ناعم صقري السلمي

جلني عبدالرحيم  امحد الزهراني

قسم احملاسبة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]اخلدمة االجتماعية[

منى مشعل  جزا مسفر الذيابي
أشواق علي  صاحل ال سامل املنتشري

اريج مبارك  حممود اليوبي
بشاير عبداهلل  ابراهيم عطيه الزهراني

شيماء حممد  علي رحيان املالكي
نوف حممد  عبده عطيف

اماني سامل  علي امحد بانقيطه
يامسني طارق  أمحد اجلهين

روان حممد  امحد جوده املغربي
جنى حممد  علي امحد الفرشوطي

جنود صاحل  سعد ال هادي الغامدي
دعاء عبداهلل  حممد الصديقي

ابتهاج عابد  عبدربه رشيد السلمى
نورة حشيم  عريج صلحي املطريي
حنان حيي  ابراهيم حاسر طيب
هناء عايض  عواض جرب السلمي

*
*
*
*
*
*

رايده عوض اهلل  عبداهلل العزيري
نوره سامل  ابن صالح سامل حمفوظ

اماني محيد  رهيدان  اجلهنى
اسراء علي  امحد الزهراني
هتاني على  عيسى ناجعى

غاده حزام  عبداجمليد بردي املالكي
العنود ناصر  حممد عثمان الشهري

ريانا حسن  حممد القشقرى
اميان عبدالعزيز  امحد الغامدي

ريم سفربن  جندب العبيدي املالكي
شيمه مسعد سعد املطريي
مها باخلري ابراهيم الشيخي

نوف حمسن  حسني نافع الصاعدي
جنود خضران  امحد يوسف الزهراني
بشائر مصلي  بطيان مبطي السلمي
امل عبداهلل  منيب حامد اليماني

هاديه حسني  حممد ال علي العرياني
امساء رفيع  نامي السلمي

اشتياق حممد  عبداهلل حممد بافضل
ساره عبداهلل  عوده مساعد املرواني

ابرار عبداهلل  عطيه ابو الشويش
مها عيضه عواض احلارثي

رمحه علي  ابراهيم الزهراني
وديان حممد مساعد احلربي

ربا حسني  سعيد امحد الزهراني
شروق طالل حممد احملمادي

ساره حممد  عثمان حسن ادريس
بشاير سامل  عواض الفهمي الزهراني

فاطمه سعيد ابراهيم الزهراني
اهلنوف صاحل عيد اجلهين



مشاعل حيي  يوسف علي املنسكي
ابتسام نايف فهم حممد اهلميعي السلمي

بشاير امحد  عبداهلل صاحل الزهراني
ملى سعود  حممد علي مسفر احلربي

*
*

مشوع حممد  رده عبيد ال سامل املزيين
مشاعل ابراهيم  معيض السلمي
مالك عبدالرمحن  علي العامري

ندى سراج ذياب احلربي

خلود مذكر  سامل اجلهمي
وجدان عبداهلل  صاحل العرياني

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم االجتماع و اخلدمة االجتماعية ]االجتماع[

قسم نالتاريخ ]االرشاد السياحي[
مالك سامل مساعد الغامديمحده فايز مربوك الذويبنوال مبارك  علي ظافر  القحطاني

شاديه حامد فرج اهلل السلمي
جلني ياسر امحد االمحدي

وجدان حممد عبداخلالق الغامدي
سهام ابراهيم قبحان الزهراني

قسم  التاريخ ]تاريخ[
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كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم علم النفس
ربيعه سلمان  سليمان ابراهيم السلمي

منار عبداهلل  حممد القحطاني
بدرية علي حسن اخلريي

شهد مسفر  عائض سعيد احلارثي
بامسه نفاع  رشيد رباح املراحمي

امساء حوميد ملفي اجلدعاني
ساره سعيد  صاحل سعيد العماري

مسر امحد  حامد درويش القرني
منال رده  عيد عبداحلميد اجلحديل

روان عبدالقادر  محد الشعييب
هنله حممد  رضا حممد داغستاني
ميمونه مجال  حبيب حممد صالح

ندى محدان  سليم الفضيلي
رنيم بدر  عواد القائدي احلربي

بيان عبدالغين  عبداهلل حممد القريقري
دالل غنايم  عسري السمريي اجلهين

صباح حممد  حامد مشرف الغامدي

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

مشاعل سعود  سالمه مساعد اجلهين
طله معيوف  حامد الشهري

امل حممد  جابر آل عايض عسريي
مها عبداهلادي  رافع حممد العمري
روان سامل  حممد عبود باحشوان

مسيه عبدالعامل علي  القريقري
فاديه زيد  عنية اهلل الفقيه السلمي

ريم تركي سامل احلربي
شروق سعود  سعيد العبديل املالكي
مرام حمسن  سعيد العدواني الزهراني

دالل حممد علي اجلويف
مشوخ مشعل  سامل ثياب البقمي

ملياء خملد  نوحيي صوميل املطريي
رحاب عابد عبداهلل الطعيمي

يقني فيصل  امحد بن يوسف خري اهلل
ملياء عمر  مبارك باخنر

جنود عويض  عواض معيض املطريي

خلود حسن  فيصل الفهمي 
عائشه علي ناصر هزازي

وجد امحد  علي امحد العمري
مهجه مساعد  غريب فندي الشمري

اهلنوف علي  عبيدان البلوي
وئام عبدالعزيز حممد عبدالشكور
لني أسامة  عبد الرحيم حلواني

حنني حممد  بكر إبراهيم
ربى سهيل  ناصر حيي غاوي

هدى هنيدي  عبدالعزيز جرب احلربى
سحر فالح  امحد الزهرانى

نوف بنت عواد بن سحيم اجلهين
ندى خالد  عبداهلل الثبييت

سندس علي  حممد عبيدي االمسري
نوف خالد  سند حممد احلصيين

عبري عيضة علي الزهراني
ميار عبداهلل حممد احلربي



قسم نظم معلومات جغرافية وخرائط

نوف اكرم  حممد االمحدي
ندى عبداهلل  حممد صاحل احلربي

زهرة امحد حممد الزهراني

بيان معتوق عيد اخلميسي
ميعاد حامد محدان البالدي
وعد ابراهيم صاحل الزهراني

روان زيد صاحل الغامدي
ساره محدي هاشم احلربي

قسم  جغرافيا ]دراسات بيئية[
حنان حممود  علي قمصانيرمحه عبداهلل  حسن الزهراني



126

كلية االداب و العلوم االنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الشريعة و الدراسات االسالمية
ملياء حممد  درويش  الشيخي

افنان علي  معايف مجعان اجلدعاني
عفاف حيي  مروعي امحد جعفري

حنان مجال  حممد شجاع

**
**

أضواء عطية خبيت الزهراني
أسيا موسى  حسن جابر حكمي

شروق راشد  حممد سبيع الشهري
رهف كمال محزة أمحد

هناء عايض عبداهلل احلارثي
رناد سليمان يوسف الفضلي

قسم  اللغة العربية و آداهبا

أمساء عبد احلميد حوميد احلربيجواهر عطية اهلل سامل العزيريشروق عبدالرمحن  خليفه املطريي

قسم  اللغة االجنليزية ]اللغة[
رنا حممد  امني سندي

روان سعد  حممد احلاقان
سحر عبداهلل  حسن حممد الزهراني

غدي عبدالرمحن  حممد الوهابي

**
**
*

خلود سعود  علي سعيد احلارثي
ريم عوض عبداهلل الشهري
اريج مجال مفلح الشرمان
شروق تركي عمر  حلظه

هاله محاد أمحد املالكي
دعاء عبد الرمحن فواز اجلدعاني
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

دانيه امحد  ناصر امحد ناصر
سلمى حممد عبدالقادر هنادي

وفاء حممد  حمسن القرشي الزهراني

**
*

دانيه خالد  سامل عمر باحكيم
روان عبداهلل  نفاع  السلمي

هديل يوسف  ابن امحد نسيم

بيان سعد  حسن موسى اهلوساوي

قسم  األحياء ]اجليونوميا و التقنية احليوية[

*غيداء حممد عائض الزايدي

قسم  األحياء ]أحياء دقيقة[ 

قسم الفيزياء
يسرا عدنان صاحل حممد



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الفيزياء الطبية
نورا عابد  عبيداهلل احلربي
بسمه عبداهلل  رزيق احلربي

غيداء عبداحلفيظ  حممد خباري*
رهام عصام  ابراهيم شياذل

رزان مصلح  صاحل النخلي
رغد عيسى  صاحل العمودي

*حنان منصور  امحد آل علي الغامدي

قسم  االحصاء

قسم  الرياضيات

ابتسام علي حممد املرعشيمنرية جابر حممد اجلبريييسرا حممد حيان احلربي
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كلية العلوم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الكيمياء 

سلمى حممد  عبدالرمحن عفيف
رزان عبداهلل  مبارك عشميل

غيداء حممد  عبدالعزيز مراد*
امل حممد سامل باسيف

ميمونه حممد  عمر شيخ امحد
حنان فيصل  عبداهلل عون

شفاء حسني  سعيد العمودي
عائشة حسن عبدالقادر باعوم

صاحله مسري حممد منقل
نوف علي  امحد عطيه الزهراني

مجيله هنار  صاحل العولقي

**
*
*
*
*

رنني زكي حسني الرابغي
اآلء امحد  عمر بامسلم

سجى حممد  عمر حممد بانوير
غدير يوسف  مجيل عبداهلل قمري
زهره سعد  محود القثامي العتييب

شيماء حممدراشد عايض الصبحي
هتاف فواز  فؤاد سندي

جنالء سعيد علي احلمراني
هدب يوسف عبد اجمليد بطيش

جنالء عمر يوسف عمر
روزان علي حمسن أمحد

غفران محدان محيدان املزروعي

قسم  الكيمياء احليوية 
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كلية االقتصاد املنزيل

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

رناد عمار  صادق عبداهلل دحالن
ندى مبارك  سعيد الثعليب
شهد نادر  حممد معروف

**
**
**

افنان عبداهلل  علي بالبيد
اروى ناصر  سعيد مالهي
نورة حممد ناصر املسرحي

حمسنه عبداهلل  هندي علي الزهراني
جنود حممد  سليمان  الشهري

قسم  دراسات الطفولة
**
*
*

روان بدر  حممد رجب

قسم  التصميم الداخلي و األثاث

*بسمه حممود  حامت عوكل*شقراء معيض  علي علي الزهراني

قسم  العلوم األسرية

روان علي  عبدالعايل السلمينوره سامل  حممد حممد ابو هادي*سوسن مجال  شرف العلوي الشريف

قسم ادارة السكن و املؤسسات
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كلية احلاسبات و تقنية املعلومات

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

فاطمة حممد حبيب الرمحن  العالم
هناء سعيد سامل بادبيس

خدجيه عمران حممود كيدوائي**
اهلنوف علي حممد حريب

حنني امساعيل أمحد فطاني

قسم  علوم احلاسبات

دينا خالد عبداهلل الشريف
مها علي حممد باعقيل

نوف عبدالرمحن مطر املطريي

رهف راشد عبداهلل املري
أفراح حممد ويل حممد ويل الفتين

اجماد عاتق حممد املزروعي

فوزية يوسف امحد تنكر

قسم  نظم املعلومات

جناة نايف عبداملعني العتييب
ساره حممد عبداهلل الغامدي

غاده فيصل بن امحدبن عابد احلربي

**
*

مجانه عياد عبيان السرحيي
بشاير حممد حسن أهيف

شهد حممد يونس حممدنور سيت

عزه عبداهلل مطر الزهراني

قسم  تقنية املعلومات
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كلية احلقوق

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

شهد سعيد  حممد سعيد الغامدي
رانيا ناصر عيد بسيوني

**
*

موضي عبداهلل امحد عسريي
رحاب محيد  سعيد املالكي

قسم  األنظمة
*
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كلية االتصال و االعالم

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

بيان حممد  امحد القحطاني
ساره حممد  منصور نصار احملمادي
مسر عبداهلل  سعيد امحد االمسري

نوره فايح  عمري عمار الطلحي العتييب
لينه حممد  سعد احملمادي
صباح عمر  حممد املفلحي

زينب حممد  سليمان العولقي
منار نايف  زاهي املالكي
مريم محادي عبود السهلي

شذى عبدالرمحن  علي الشهري
رهف ابراهيم  جالل مسران املطريي

رناد محزه  حممد علي امساعيل
ساره عوض  عمر علي باحشوان

االء طه  حممد العيسائي
جوري امحد  عبداهلل غابش الغامدي

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

مشوخ ابراهيم  علي حجاج العريين
وجدان امحد  حممد احلمراني

سندس علي حسن حلواني
دانيه فيصل  زين حممد الراجحي
اماني عبدالرمحن  روحيل العنزي

ساره عبدالرمحن  علي حممد األزرقي
عبري سعيد رمضان الغامدي

منال خالد  عازب عبدالرمحن 
العبديل املالكي

غاده حممد  امحد صاحل الشهري
فاطمه حممد أمحد العسريي

جنوى عايض حممد احلربي
وجدان محودبن  امحد الشطريي
عال امحد  صدقه سليمان جان

ساره ظافر صاحل العمري

ساره خالد  مسفر الدهاسي العتييب
ملك محود  امحد الغامدي

اجماد ناصر  حممد خبيت الزهراني
ايالف حسن  وصل املولد

هنال عبدالرمحن ابن قربان قربان
ود ماهر حممدامني ماليا

شروق عبداهلل  خبيت الزهراني
شهد اسعد  امحد النجار

رغد عبداهلل  هاشم حسن اسكندر
هيفاء زامل  مجيل امحد فقيه

روزان ناجي  عبدامللك مصلح االمري
غادة علي عبد الرمحن الغامدي

*

قسم  اإلعالم ]العالقات العامه[

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



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

هدى شرف  امحد عاطي الزهراني
ميعاد على  حممد اللحمتني القرني

اريج عبداهلل  بلغيث عسريي
معني محيد  حامد منور احلربي

تغريد ناصر  علي شرواني
هديه امحد  خليل النجار

**
**
**
*
*
*

ثناء حممد عبداهلل احلكمي
جمد عبداهلل  حممد عبداهلل البسام

فايزه بالود  حممد سلطان العتييب
ريهام سعيد حممد الشيخي

ثناء اسكندر عبدالقادر خباري
صفناز امحد علي الشيخي

شذا حممدسعيد بن حسن وزنه
عنربه امحد  علي حممد الشيخي

اماني محدان سامل احلربي
سلمى حممد  حسني القحطاني

قسم اإلعالم ]صحافة[

*



140





142

كلية االقتصاد واإلدارة
قسم إدارة األعمال  ]  إدارة األعمال الدولية  [

أمساء حسن علي الكلثمي
خدجية عبداهلل أمحد الصعب

نوف سعود تركي السبيعي
االء معتوق معال داود

نداء سامي مهدي رجب
شذى حممد سامل الفايدي

بيان حممد عبدالرمحن باوارث
آسيا نفاع عبدالعايل احلربي

هديل حممد ضياء الدين عابدين
ماجدة سعد عبد اهلل الشريف

عبري حممد امحد العسريي
مروج علي حسن دبا

مها وليد حممد الغول
هبه خالد امحد جوبح
مالك فوزي مجيل جملد

رميا صاحل هالل احلساني

قسم إدارة األعمال  ] إدارة املوارد البشرية [
حصه محد سامل السويداء

جيهان امحد حامد خطيب
رهام عبدالعزيز راشد أبوراشد

االء حممود عبداهلل سندي
ساره مفرح حممد السعدي

هيفاء عويد معتق املطريي
هديل امحد عطيوي املورعي
أشواق أمحد عبداهلل باقازي

ريهام عبد الرمحن بشري اجلهين
دانة مسري فؤاد نويالتي

دالل فضل حممد احلسيين
اريج محد رشيد الرشيدي
يارا خالد عبداهلل مقرمش

خوله حممد عبدالعزيز العيايف
آالء ابراهيم أبوبكر فالته

قسم إدارة األعمال  ] تسويق [
تغريد حممد عبدالعزيز بن قميش
عفاف علي عوض اهلل املطريي

خدجيه حسني حممد الريو
هنى مصطفى صديق جستنية



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة  ] إدارة خدمات صحية ومستشفيات [
فاطمه حممد علي عطيفه

رميا مسري حسن قديح
سحر حسن علي العبديل
حنان علي علي السراجي

فاطمه شامي محد الكيادي
انشراح حممد علي أبو عاصي

فاطمة مرزن سعيد القرني
اسراء أمحد صاحل الياس
مريم حممد أمحد قيسي

عهود حممد حسن القرني*
شيماء عبيداهلل فراج الصبحي

رزان سراج عمر سبهاني
بسمه سعيد حممد الغامدي

دعاء جعفر حممدمني الشريف
جوهره مقنع امحد السلمي
جنود عطيه عايض احلربي

سلمى حممد موسى شعيب
سارة مسفر ناصر العصيمي

نوف عبداهلل علي احلفظي
خدجية حسين سامل املتعاني

حوريه أمحد عبد الغين االهدل
بشاير عبداهلل مبارك احلمدي

مرام خالد ناصر العسريي
عبري عبيد غازي العتييب

ميسم حممد يوسف طرابلسي
ريم حممد خريالدين شاه

قسم اإلدارة العامة  ] التنظيم والتطويراإلداري[
ناديه عوض عمر باجري

اعتدال عبداهلل امحد الربعي
منال عبداهلل حمسن السعدي

هويدا نعيم عثمان امحد
شروق عبدالرمحن صاحل العيسائي

مها حامد سليمان البلوي
رشا عمر علي بالبيد

مجانة حممد عبدالقادر سيت فتين

*
*

رشا خالد عبداهلل الشبيعان
رؤى حسن عبدالعزيز عبده
مشاعل ناصر حممد السويح

االء عصام اسعد عيسى
رحاب مبارك حممد باصليب

خلود حممد حسن كاملي
مجانة محود معيش احلربي

لطيفه خلف دليمان الطواله

فاطمة خليل عثمان حامد
شهد عبداهلل عايض البقمي
ساره صاحل سعيد الغامدي

احالم عبد القادر حممود مسكي
ابتسام قاسم جربان الوطحي
اشجان محيد بريك احملمدي

أحالم صالح سامل غودل
بلقيس ابراهيم محود هادي
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كلية االقتصاد واإلدارة
زينب منصور حسني العساف
عفاف سحيم سعيد الغامدي

عائشة نافع أمحد الزنبقي
وفاء حممد حميسن الطلحي

بسمه سعيد موسي الزهراني
وعد عبدالرمحن عبدالرحيم االنصاري

اميان سعيد حممد الدوسري
منال حممد حييى هناري

مريم عبداهلل صاحل الزهراني
ساره عمر ابراهيم الصاعدي
غدير صاحل سعيد بن مسيدع
مشاعل حيي امحد ساحلي

داليا عبدالعزيز عبدالرمحن بابقي
وعد شعيب عبدالرمحن الزهراني

رنده حممد سامل أمحد
بيان عمر محيد احلازمي

أمرية دخيل اهلل عطية املزمومي احلربي
ساره فهد علي الشهري

راية شنرب حمسن اهللماني
بيان امحد حييى خواجي

أشواق سعد جريبيع االمحدي
هدى حممد ضيف اهلل مرعي

جنالء عبد الباسط عبد احلميد خباري
اشواق عبد اهلل شلوه املخلفي
جيهان عرفات صاحل درويش
منرية علي عبداهلل املنتشري

عبري عبود صاحل بارقبة
ريم حممد محد الرشيدي

كوثر احلسن راجح اجملايشي
سارة محدان محد املولد

ريهام مصطفى محزة عبدالعاطي
جند سلمان سعيد امحد

بشرى حديد عبداهلل الشمراني
مي سلطان منصور الشمري

سعاد حممد سامل اجلهنى
بشري حممد طالع الدوسري

مساهر صاحل دخيل اهلل االمحدي
هنى مجال جوهر اجلوهر

حنني ناصر سليمان السناني
مها حممد مفرح البقمي

صاحله مخيس مجعه خان
رؤى حممد صاحل تكروني

دعاء طالل يوسف مسكي
موضي سعيد امحد بادريق

فاطمه علي امحد القيب
منال سعيد عبداهلل الزهراني

رانيا عبد املطلوب حامد اجلحديل
حياة عبدالعظيم عبداهلل فيصل

اعتماد حممد نافع البشري
اميان امباريك مربوك البالدي

آثار وائل فؤاد سعيد
دارين عصام حممد داغستاني

زهراء حممد مده املرحيب
هيفاء مفلح حممد دحباش

عهد هشام عبداهلل الدغيثر
سارة دخيل اهلل مسلم احملمدي

ريم عبداهلل عبدالقادر وزيره
ساره سعيد علي الغامدي
هديل امحد حسني احلبشي

نوف ابراهيم دعسق املالكي



ماجده عبداجلبار دائل امليموني
سلوى سليمان سليم الرويثي
جواهر حممود امحد مباركي
فاطمة دورمان وكري أمحد

ندى فهد حامد املالكي
نوف رزق عمرو السلمي

عهود عواد ضفيدع اجلهين
خلود حممد مقبل عبدالقادر

مساهر عبدالعزيز عثمان الصحفي
أفنان حممد يعن اهلل الغامدي
سجى منصور حممد غزاوي

بشاير صاحل عبد اهلل السبيعي
عال محيد زهيميل االنصاري

فائزه قالط ماضي العنزي
رغد غازي علي الغامدي
عال حممد عجم السباعي

اهلنوف خالد عبداهلل الغامدي
وعد عبدالعزيز علي السحيلي

رنا عبد اللطيف هاشم حلواني
نورة صاحل علي مريع

روان عبد الرمحن ناصر احلازمي
نعمه حممد عبداهلل ابوبكر
جواهر مربوك حممد سعد
بيان عدنان خالد النهدي

غدير علي عبداهلل الصقري
حصه دغيليب عبيدان املطريي

االء حممد عبد الرحيم اجلهين
حنان حممد امحد املالكي

شروق طالل امحد اهلوساوي
ريم خالد مرزوق اخلليوي

نوره عبداهلل عبدالرمحن الشماسي
خلود محود امحد الكثريي

خدجية عبداهلل عبده الشيخي
نوف سعد علي شامي

منار عمر عبداهلل الغامدي
اجواء عادل عبداهلل بننت

جلني موفق رشاد خوج
فاطمة محود حممد البقمي

رؤى ابراهيم امحد جيالني
خلود صاحل ال مقبل الزهراني

مريم وحيد حممدرشيد سعد
اميان امحد علي الشهيب

هنادي محداهلل فيصل حممد صديقي
فريال اليف نافع املطريي

حنان طارق حممد طلعت عادل
آمنه أنور عبدالرمحن احلفظي

ساره يوسف حممد احلربي
هديل صاحل امحد العمر

اسراء فاتح نوري أوكوتان
ملياء مشعل حميسن القثامي

نوره منور سفر العتييب
ابرار عبدالرمحن حممد العجالن

ناديه حممدسعيد على العلوي
ندى حممد علي االملعي

شهريه راشد حممد القحطاني
أفنان عبدالباقي عبداحلي خباري

سهام سلمان سليم الصاعدي
فوزيه مغلى محيد احلربي
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم العلوم اإلدارية
صفية خبيت خليوي اللهييب

نوره عبد الرمحن حممد احلرييب
رنا مجال حممد العزايزة

هاجر علي هياس الزهراني
سهاد عبدالقادر مجال الدين قطب خان

شفاء حسني صاحل العمودي
آمنه علي عبداهلل عريشي
هديل جنيب حممد معروف
بشائر عادل حممد احلربي
عطاء نضال راتب معيين

احالم سعيد عمر العمودي
فاطمه عبده حممد شويعر

اميان حممد عبداهلل العماري
جنود حيي حسن عسريي

نداء كمال حمفوظ بركه
بيان سامل امحد باسعيد
حنني زهري عمر عرب

عبري سامل حممد بادغيش

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

**
**
**
**

احالم سامل امحد باسليم
منى راشد عاضه البقمي

شروق أمحد سامل املنصري
جنيهة فتاح كليب الثقفي

شروق عمر صاحل العامودي
ريم داوود حممد امحد

تغريد امساعيل صديق الفتين
جنالء امحد ابراهيم ابو قازعه

فاطمه امحد حممد البار
أريج عودة حممود القهوجي

بيان امحد حممد املصباحي
مليس سعيد امحد العفيف

فاطمه سليمان سعيد جعلي
خرييه امحد عبداهلل بازرعه

فاطمه محيد قايد منصور
غدير علي شرف الراعي

امال حممد امحد حيي
حنني عبدالرزاق حممد الطيب املراكشي

مريم صاحل ابراهيم باداود
غادة جنيب حممد معروف

زينب عمر علي حناس
مواهب علي عبود باريان

بشاير عبدالرمحن امحد العفيف
رغد صالح عبدالقادر املكاوي
رمحه حسني عبدالرب اليافعي
جنوى حممدنور صديق اجلاوي

نوف فليح خليفه السلمي
عفاف عبداهلل علي باحويرث
منى حممد عبد الكريم أمحد
بشاير حامد حممد الصاعدي

ريم حامد مرزوق الرتمجي
مسيه علي سعد القرني
رانا علي عمر العمودي
طيبة امحد حممد البار

أنغام حممد سيف محيد
هند علي عمر العامودي

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

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



هند عبداهلل عبيداهلل املطريي
أمساء عوض علي املانعي

امساء عبدالرمحن امحد بارعدي
دعاء مهدي حممد ناصر
سحر بندر ناصر اجلودي

سجى عبد احلق سليمان االهدل
مسريه كامل عيد عياد

ريم سامل محزه الشرجبي
االء سامل حممد بامشموس

منرية مامل حممد ابو بكر
اريج عبد الرحيم حيدر خباري

مسر صبحي حممد ابوسريه
ريم عبدالرب عبدالرب الرشيدي
سلمى عبداحلق سليمان االهدل

صباح سعد علي االمحري
عفاف سعيد زايد احلارثي
اروى حامد امحد املالكي

علياء عبد اهلل علي باحويرث
فاطمه محدان علي العامري

شقراء علي امحد قحل

*
*
*
*
*
*
*
*
*

منال مبارك سعيد بايزيد
خلود عبداهلادي علي الغامدي

لولو امحد عبد اهلل باروم
دنيا امحد صاحل عثمان
اسالم امحد ناظم النصر

اهلام عبداهلل حسن اجليزاني
اميان عبدالرمحن أمحد بارعدي

ماويه امحد حمسن العطاس
مي سامل حممد عجيمي
مها رده مثيب اجلعيد

رنا خالد فخري الظاهر
أمسا سلمان أمحد الثبييت

امريه ناصر رشاد ابو شحاده
فاطمة حممد معيض احلارثي

مي باخلري حممد الزهراني
هناء ابرهيم حممد الزهراني

ساميه علي غميص الغامدي
لينا فوزي نايف احلمودي

رباب ابراهيم عبدالعزيز احلربي
حسان نعيم يوسف كركدان

غصون حسني مصطفى الشبلي
أفنان بكر أمحد حناس

منال عبدالقادر عبداللطيف سنان
هدى حممد علي الكثريي
نسيم عبداهلل حممد كمال

دالل عبدالقادر امحد عزب
زينب حييى امحد سويد

سارة حسني أبوبكر اهلدار
رجاء فؤاد حممد سليمان

فاتن علوي علي هزاع
فاطمه صهبان صهبان الشمراني

بيان حممد صباح منري نصري
اميان ثابت نصر حسني

مدى امحد حسن سويدان
صاحلة حسن عبداهلل املري
مرام عطيه سعيد الزهراني
ملى ماجد صدقه يعقوب

ميان حممد موفق حممد الشعار
االء سلطان صاحل احلمودي
فاطمه عبداهلل علي املزروع

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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ابتهال علي عيضه الزهراني

حنان عبداهلل ابراهيم الربمي
نورا يوسف حييى مهدي
مرام ناصر أمحد باجري

غدير سعد مرزوق الذبياني
أماني سامل سعيد قري باسليم

منال عمر مجعان باكربشات
ساره سامل حيي الزهراني
مها فهد عبداهلل الزهراني

جنوى سعيد مساعد اجلدعاني
وجدان جزاء زايد املطريي

ابرار حبيب اهلل امحد تركستاني
فاطمة مجعان أمحد الزهراني
عائشة أمحد حممد عسريي

فاطمه حسني عبدالواحد العبدالواحد
فاطمه عامر شيبان اسحاق

غدير حممد عيد اجلهين
مها امحد حييى عسريي

مريم عبدالرمحن حممد رشيدي
حبيبه قبالن ناير السلمي

دعاء فائز علي اخلالقي
اهلنوف محيد هديهد الوايف
بدريه عايد عليثه الشطريي
امواج عويض عواض النفيعي

رنا حممد عمر الزبيدي
خلود عبدالرمحن مديين السيد

افنان علي امحد ال غرامه
روان عامر بنش احلنتوشي
امال حمي الدين موسي عمر
كوثر عبداهلل أمحد العمودي
امساء حسن حممد جهيص
امل محيدي عابد املالكي

عبري حسين مصطفى صقر
مسيه ابوبكر عبداهلل بامعروف

اميان حممد نفاع البالدي
مريم عويض مسلم اجلهين

جنوم سعود مرداس الغنامي
مناهل حممد عبد اهلل احمليميد

أزهار مانع أمحد راسني
والء امحد حمزي القرني

روان مسعد سعيد السفري
اهداب حممد حممود عنرب

أجماد ابراهيم صاحل امساعيل
افنان حسني علي اليافعي
هناء صميدان جنيم اجلهين
مساح عبداهلل مهدي الفقيه
مسر حممد سليمان سعيد

ندى حممد مصطفى باهارون
فاطمه رافع امحد الشمراني
دعاء حممد ابراهيم عثمان

فاطمه سعيد حمسن العمودي
وصايف دخيل اهلل مسعد املطريي

فايزة ضيف اهلل ظافر القرني
افنان سلمان سامل احلربي

أمساء عبدالرحيم عبداجمليد عبداحلميد
امل عمر عبداهلل احلربي
فاطمة علي حمسن ثابت
افراح امحد عيظه الوتيد

نور حممد سامل بامنذر
رغد فؤاد امحد احلداد



وفاء عايض خصيوي املطريي
مريم سامل طاهر حمي الدين
سعاد حسني علي اليافعي
منال ساملني سامل دهلوس

خدجية علوي حممد مجل الليل
شريفة حممد عبداهلل الشهري

امريه مفرح سعد اجلهين
شهد سليمان عمر السوحمي

شيماء حسني حممد باحنشل
ميساء خامت حييى الزهراني
داليا علي مبارك السبيعي

زهراء علي عطيه اخلمجاني
مجيلة رشيد اليف املطريي

سوسن علي عون الشمراني
سناء عويض حشيم السلمي
خلود عثمان حممد الفرساني
خولة كالس علي  آل خريات

ليلى منصور جابر حقوى
اشواق عبداهلل سليمان القحطاني

ميعاد سعد خزيم الغامدي

هدى عبداهلل حممد العصيمي
مجيلة حمسن مسعود مكنهوش

هند عبداهلل منصور لغربي
احالم علي حممد امحد عبدالوهاب

افنان سامي رزق عطية
نيفني يوسف حممد مزيد

مريم ابراهيم ضيف اهلل اجلهين
سناء محدان صمان الغامدي

مرفت عبدالشكور عيسى تركستاني
عهود مجيل عباس القرشي

روان محدان عبدالرمحن العمري
اهلام عيد حممود احلسن

جلني عبد احلميد حنفي فلمبان
ندى عبداخلالق حممد الغامدي

عفاف فهد حممد الزهراني
ساره صاحل عبدربه اليزيدي
مالك فوزي حممد احلديدي
هند عباس راجح الشريف

نوف امحد عبدالقادر فدعق
رغد ناصر سعد الغميطي

شيماء علي حييى زربان
رنا حممد ظيف اهلل الشهراني
مشاعل حسن حممدنور بتاوي

جنود مطلوب عابد املالكي
بيان علي سامل اجليزاني

غفران علي رجاءاهلل السلمي
هيا مطلع طلق البالدي
مريم صاحل امحد باوزير

منى علي أمحد قحل
مها حسني حممد البيشي

فاطمه ناصر امحد الواحدي
شهد فائع ابراهيم عسريي

فاطمه ابراهيم عبداهلل قرياط
خلود صالح عويض اجلهين

ابرار عبداهلل عواض العصيمي
حنان امحد صاحل عثمان

مسيه حممد عبد اهلل امحد
فاتن وصل اهلل هادي املطريي
افنان رشاد امحد عبدالعزيز
هبه حممد غرم اهلل الغامدي
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نعيمه واصل صاحل البالدي

ريم جباد هزاع العتييب
عطايف ذعار ضيف اهلل العتييب

فايزة عبدالرمحن حممد الشهري
رقيه فهد عطيه الزهراني

اشواق عمر عبدالرشيد منشي
اهلنوف علي سعيد العمري

بدور حممد مطر املطريي
امنه عثمان حممد عبدالرمحن

أبرار عاطف رمضان عبدالقوي
افنان سامل امحد باريده

بركة علي سعيد الزبيدي
هنا عبداملعني امحد الطياري
جنود حييى علوي مجل الليل

عيشة عبدالكريم علي اجلنيد
هنال سامي عبدالغين املختار

وفاء حممد علي جربيل
فاطمه صاحل ابراهيم الزهراني
سامية امحد عبداهلل العمودي

أجماد حسني مرزوق الصاعدي

معايل عبداهلل حممد قادروه
بسمه امساعيل محد قيسي
فرات مجال حممد عجالن
آالء خبيت طالع احلارثي

اشجان طالل حممود ابوطالب
غايه حجر عبداهلل القرني
غيداء عادل علي احلربي
آآلء صاحل حممد الغامدي

سارة عمر ابراهيم اجلعيدي
وعد حممد علي العسريي
مسر عايد عليثه الشطريي

خلود علي حممد املدني
بيان كندش عبداهلل بن صاحل

أمل عطااهلل عبداهلادي السلمي
عبري امحد طاحسي الزهراني

سامله سراج حممد العسايف
هدى رمضان حسن الزهراني
احالم عبد اهلل حممد باسالمه
بشرى عبداله عبداهلل النجيب

شروق سامل حممد النهدي

والء عبدالرمحن نوار العتييب
آمال خضران عطيه الزهراني

فاطمة الزهراء درهم أمحد الشيباني
لينه حممد حامد ابوعوف
سارة زامل مفلح الشهراني

سراء مازن ناصر اجلودي الشريف
بشرى حممد علوي العطاس

خوله ابراهيم امحدسري مباركي
ملى امحد حسن عبدالفتاد

اريج فيصل معال داود
منى حسن حسن امحد النجار

اشواق حممد عبدالعزيز الشمراني
روان امين حتسني عبد الرحيم

هدى حممد صديق حبيب اهلل سفري الدين
فاطمه غاطي اليف السلمي
حنني محدي محزه السبيعي

صفيه خبيت عوض الزهراني
ليلي عبده هادي ديباجي
ندى عتيق حمسن البلوي

أمريه سعيد معتوق املالكي



منى عوض حمسن املطري
بدور صاحل سامل الصيعري

مساح حممد عبداهلل القحطاني
رجوى فيصل كامل النفاعي
خلود عرابي عطيه الزهراني
حنان ياسني عبداهلل مغربي

رزان تازهايل برائيل امساعيل
رغد حممد عبداملطلوب السيد

االء عبداالله حممد سامل
دموع عدنان حممد املروعي
فاطمة سليمان حممد عدن

يامسني حممد عبدالرمحن موسى
هنى عبداهلل علي كرمشي

مستوره سعيد حممد الزهراني
زينب جيالني عوض اجليزاني
صاحله حممد ناهض الغامدي
شهد حممد سعيد باسالمه

ريم مهدي حيي محدي
خلود عبداهلل عائل آل يوسف
اماني حشان مبارك آل خملص

حياة حسن موسى النعمي
فوت عقيل عبيد احلامتي

فوزيه سعيد عبداهلل باعيسى العمودي
عبري حسني حممد بن عبدون

نور مجال عبداهلل املنذري
أبرار حممد ضيف اهلل السلمي

حنني حممد مجعان الشهري
مالك عبداخلالق امحد العجمه

بسمه حسن حممد خنيفي
منى حسني ابراهيم عسريي

احالم ابراهيم عبداهلل الزهراني
فاطمه عباس ابراهيم شيبه
حنني داود حسن املنصوري

مريم سامل عمر باقادر
هتاني محيد حسني احلربي
شروق سامل امحد باحكيم
شروق امحد حممد املالكي
نوره علي عبداهلل العمري

دينا عبد القادر جعبل غرامة
اشراق عبداهلل حسن العيسي

مريم حممد حمسن راجح
شذى عبداهلل خليل عسريي
مليس عبداهلل صاحل النهدي

خدجية علي عمر بدير
خلود بندر جزاء العتييب

خلود علي عبد الرمحن الشمراني
فاطمه عبده راجح الشيخي
بسمه ابراهيم حسني عدوان

سندس عبدالرقيب امساعيل الضبيعي
شهد شكري امني يوسف

صفاء امحد محزه الساعدي
سارة حممد صاحل احلربي
امريه ويل حممد حكمي
هناد حممد جابر اليماني

مساهر مجيل عبد احلكيم بريسايل
سحر فيصل سليمان الصائغ
هبه ابراهيم رحبي الصوراني

فايزه علي امحد املالكي
سليمى حيدر عبد الرحيم سعيد

ريم مسيعيد ردة اهلل احلربي
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شوق لؤي مخيس عبد العزيز

زهراء عبداهلل عثمان ابراهيم
هدى علي عبداهلل الغامدي

وديان حممد عيسى ريانى
مساهر حممد فايع حنش

هند مسعود علي املطريف
منى حممد صاحل بن ادريس

رؤى فهد حممد الصبحي
سلمى حممد امحد اجلبريي

امينة عبداهلل زيد حممد
دانية يوسف حيي سليمان

غدير علي حسن قاسم
راويه عبد الرمحن حسني الصاعدي

سارة عماد فوزي دحدويل
مرام مجيل مجيل املطريي

يامسني محيدان مثبت الصحفي
غاده خالد نايف عبود

مي حممد محدان اللقماني
فاطمة عبداهلل سعيد القحطاني

هيفاء حامد حممد السلمي

ساره حزام عبداهلل القحطاني
أفنان غازي عمار السلمي

فوزيه صقر احلاج سامل
عهود حممد امحد االمسري

مسرية مسفر علي القحطاني
براءة مبارك محيد الرحيلي

رجاء حممد بركات اجلدعاني
أمل سعيد عبداهلل الغامدي
شذي عوض نغيمش اجلهين
فاطمه عبداهلل عمر باجنيد
عزيزة مجيعان عيد احلبيشي
منى سعيد سامل بن حمفوظ
عبري حيي ابراهيم اجليزاني

البندري حممد رشيد اخلياط
ملى عبد الفتاح بشري كردي
هند سامل مرزوق السلمي

حنان شريف عثمان باعلوي
اميان عبد الغين امساعيل راضي

نوال حممد مجيل مسان
عبري حييى سعيد الزهراني

مروج عبدالكريم مسعود الراجحي الشريف
وجدان حممد سعيد الشهري

عزة فراج خمضور احلربي
سحر منصور حممد جعفري

عقيله سرور عباس آل عثمان
امل عمر ادن ابوكر

منار عبداهلل صاحل الشيخي
فدوى عبداهلل سليمان العساف

خلود سعيد رميح العويف
وجدان حممد سنبل العجالني
رباب صاحل امبارك الشيخي

اميان أمحد موسى مباركي
نوره دوس سعد العامري

صفاء حممد عبد اهلل حممد
شيماء سليمان عبداهلل الدعيجي

ريم عبد الرحيم سهيل اخلياط
امنة حسن رشيد حرب

منال عبداهلل امحد العماري
هيا سعد عبدالرمحن القرني

اميان علي سعيد احلارثي



خلود مقبول هياس الزهراني
ايات هاني حممد احلكيم

مجانة نبيل صدقة حريري
دانية حممد سامل بن حمفوظ

هنادي عيظة مربوك الشبييب
امساء عبداهلل منصور الشيخي

أجماد علي سعد القحطاني
رهف عابد عبداهلل القثامي

ود ابراهيم علي دمهشي
وجدان امحد حسني الصحيب

شقراء ناصر حممد جمديل
حنني جربتي ابراهيم الزهراني
ساره حمسن عبيد اهلل احلربي

منى سعيد عبداهلل جاس
يسرى مسري حممد حسني

أمساء حممد صاحل باخيضر
ريم عابد فتنان املطريي
ريم عباد عايش العتيبى
دعاء حسن صاحل اكرب

زكية حسني محزة رفعت

هنله سامل سليمان اجلهين
فاتن بركه عاقل احلربي
دينا نادر خضر صهيون

بشائر سعيد حسني باطهف
مسيه مجال محادي الكندي

مساهر عبد العزيز صاحل باحبيشي
مرام معجب سعدي الزهراني

حنان حممد سليمان فقيهي
مجعه عبداهلل عسريي الزهراني

وفاء عجالن غرامه الشهري
ضحي هشام صبحي محيد

هتاني علي سعيد املغربي
عهود حممد غريب احلربي

بشائر ابراهيم امحد مطيب
نبيلة مسري عبداالول ابوبكر
نورة قرموش امحد الساليل

اصاله حسن علي بن حريب
هاجر جابر سعد الزهراني
مجانه حسني حممد عيدي

ساره حامد عبد القادر احلاج

نوف عبيداهلل منور احلربي
بشرى عبداهلل حسن الزهراني
ريم عبد اجلبار راشد السلمي

مسر مصطفى مجعة اهلندي
غيداء عبدالواسع عبداهلل النويهي

اهلام علي حسني الشمراني
مسيه أمحد محود مساوى

ابرار السنوسي التيجاني مصطفى
روان حممد صاحل الوصابي
جنود سلطان عيادة احلربي

بشرى حممد صاحل حممد علي االنصاري
شهد هاني حسن عسريي
ندى سعد علي الغامدي
رقيه حممد عبداهلل خمائر

امساء امحد مجعان الغامدي
سها منصور جابر العطياني

أمل علي سعيد الغامدي
رنا راشد سعد احلارثي
ريم غازي مرعي احلربي

حنني سامل عبداهلل بن بشر
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فاطمه حسن سعيد الشهراني
ملك معتز عبدالوهاب السفر

اشواق محيد سعد الصاعدي
عبري شغييب بكري سفياني

رؤى أمحد فايز الشهري
مشاعل سعيد خضر الغامدي

ندى حسني حممد باحنشل
اميان عبداهلل غرم اهلل الغامدي

دانيه عزيز مهنا الشريف
جنود حامد بداح السفري

سهام حممد حويس االمسري
منى نافع أمحد اجلحديل

نوف فيصل عثمان الزهراني
مها مجعان عواض احلارثي

ناهد عبداهلل عبداللطيف العويضي
مالك غامن فايز احلديدي
ندى وليد ابراهيم بديري

أجماد عبداهلل عيسى الزهراني
بيادر عبداهلل حممد مهيوب
روان أمحد سرور احلبشي

نوره امحد حسني الغامدي
رقية بدر حممد النجار

هيا مسند سعود السبيعي
هند حممد عوض الشاردي
نداء مانع صاحل ال زعمان

ماريه عبدالرمحن عبده زاهر
هيام حجر عبداهلل القرني
ندى بالل ابراهيم البلوشي

تغريد هاضل صاحل السبيعي
حنان محيد محد الرفاعي
حنني علي حسن العسريي
روابي عيد علي الزهراني

غدير سعد خضري اخلميسي
عهود خلف اهلل عبد اهلل الثمايل

هاله حسن حممد جبلي
غدير عبدالعزيز عواد العواد

أشواق أمحد طه خجا
هال كمال عبدالقادر خان

هتاني عبدالوهاب فيصل باصهي
هنى نوري حممود اكنلي

فردوس حممد يوسف حممد علي
ماجده امحد سعيد املالكي

ساميه راشد حضريم املطريي
سلوى عطيه ساري احلربي

أشواق عوض اهلل محيد السلمي
مياده حممد ابراهيم دمياطي
بشائر عبداهلل عيد احلربي

ندى باري على ابكر
ساره حممد امحد عسريي

اعياد مجعان عطيه العمري
رنده سعد محدان الشريف
عبري منصور سليم بن عابد

ابرار عبد العليم علي املصباحي
وفاء شوعي امحد املسروحي

روان حممد جباره االمحدي
مسية حممد محدي اليزيدي

االء حممد رداد الشهري
روثانه امحد ابراهيم العسريي

زهراء حممد ابراهيم عاتي
ميار حممد يعقوب عبداهلل



ثريا سعد حممد الغامدي
املها ناصر سعد البقمي
اهنار امان سعيد املولد
سارة حممد امحد راعي
ريم فراج كليفيخ احلارثي

منرية حممد متعب القحطاني
امساء امحد عبداهلل باهويين

غدير حممد منور احلربي
شروق جزاء ناصر القحطاني

هنادي عبدالواحد عبدالرب السلمي
خلود عبد االله حمسن احليدري

منال علي سامل اجليزاني
اميان حممد علي عسريي
اميان نصرالدين عمر فالته

فاطمة معيض عوض السلمي
رنيم عبدالرحيم حامد البيشي

عبري حممد عوض الشاردي
سهام عويد قويفان احلربي

غادة عبداهلل حممد بغدادي
مريم فايز علي ال حسان

سهى فيصل امحد مياني
افنان عبود علي السلمي
امنه حسن حسني باقيس

هديل هزاع حامد الربكاتي
رزان سراج أمحد احلربي املهنوي

ندى حممد عوضه ال عبود
مها امحد علي اجلفايل

سايل يوسف عمر العامودي
والع ضيف اهلل عطية املطريي

بيان سامل جربان القحطاني
مروة حسن حممد املسعري
روز راشد سعد احلارثي

أمل سعود حممد عاتق الصبحي
روابي عبداهلل علي الزهراني

مرام امحد حممد الغامدي
سحر عبداهلل علي الزبيدي

نوف فارع مطلق العتييب
رحاب فضل صاحل احلربي
االء حممد علي الكشميمي
بناء فاضل غالب السبيعي

حياة مجعان حاسن الغامدي
شروق حامد امحد الزهراني

فايزه ابراهيم حممد عبداهلل
عال عماد عادل أبو خلف

غزالن حممد علي فضل الفران
ندى ممدوح حممد مامو

حنني بسام مصطفى اللحام
مشرفة زيادي عبداللطيف الغامدي

خلود علي سامل القرني
سارة غازي اسعد شربيين
امل عبداهلل عيسى مجايل

وعد غالم جام حممد
أمساء سليمان صاحل الشهري
عبري عبيد عبداهلل اجلدعاني

أمساء عادل خالد الشريف
عوايل عايض الحق الشهراني

جهينه جالل حممد باغر
اميان حسني حسني عزي

عهود سامي يوسف مسكري
عزيزة عبيداهلل عبدالغين البالدي
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نسيبة علي عبده عمر

رمسة عقل ضيف اهلل العتييب
ابرار عبدهلل يعن اهلل الغامدي
خدجية فارس مسران املطريي

مرام يوسف عمر عيوني
رهف نامي خالد الشريف

هتاني جابر أمحد الراجحي البقمي
اكرام سيف عبداهلل السبيعي

كوثر امحد سعيد باشوية
روان عبدالقادر حممد فرحات

جنالء عوض مبارك الظاهرى
رقية حممد ابراهيم الكياري

امل زرعان زيد الزهراني
هبه صاحل امحد احلداد

صابرين صديق حممد الشهري
ايالف حممد خلف زهراني
وعد محود وازن الطياري

شهد عثمان حسني االمحدي
خلود أمحد أبوبكر العطاس

سلوى حممد عمر بقشان

ارام انس صاحل القرشي
بيان عايل مبرييك احملمادي
نسيبه مسري امحد االمحدي

منال مجيل عبدالصمد شوكره
نسرين ابراهيم محد السريع
مروج سعيد امحد العمري
مجانه عالء كمال مرغالني
مرام أمحد علي الزهراني
فوزية عون عقيل العبديل
رحاب كعتل موسى حامت
االء عز الدين امحد كنعان

فاطمه عبده علي تركي
أماني حممد أمحد طويل

أفراح سعيد عبدالرمحن املالكي
عواطف اليف ضفيدع اجلهين
اشواق امحد حممد الكثريي
دعاء حممد يوسف الطويرب

حنان جمدي حسن قديح
فاطمه خضر عيضه املالكي
مشسيه هاشم حممد العلوي

روزانا عطية سعيد الزهراني
شروق موسى حباس القرني

خريية حممد يوسف علي
عبيده امحد علي درويش
خدجية سعيد أمحد تامر
رويده أمحد سامل العولقي

سلمى حجي امحد البارقي
علياء حممد أمحد اجلفري
رزان عاطف امحد صباغ

مشاعل سليم سليمان الفارسي
رجاء عبداهلل عبدالقادر وزيره

سارة منصور حممد غزاوي
أماني حممد علي القرني

أروى علي حييى آل مزهر
رزان حممد حسني جيزاني

امل علي عبداخلالق الشهري
ريم مشبب علي االمحري

ود عبداهلل سامل بن حمفوظ
هناء حممد يوسف اخلياط

ابتسام عبداهلل سعيد املالكي



عواطف خضر حسن احلامتي
هتاني سلمان مسلم العتييب
هناء حامد حممد الربكاتي
يامسني صاحل عوده احلربي
عهود ناصر فراس البقمي
اميان سعد صاحل الشهيب

حنان على عثمان يتيم عسوني
خلود مفيد خليل الضومير
مشاعل خالد علي مسلم

بشاير عبداحملسن حامد االنصاري
أمنيه حسن أمحد مدني
امنه حممد راجح العلوي

امساء حممد علي العمري
سهام يوسف مسمار الزهراني
مساهر حممد هيازع الشهري

خلود خالد امحد طاميه
منال معيض امحد الغامدي

نور حممد سامل باريان
مساح عبداهلل محيد اليوبي
ميعاد سعود علي السرحيي

صاحله ضيف اهلل زعل السلمي
االء سعد ابراهيم الثبييت

مريم فالح سليمان السلمي
غيداء عبداالله علي اخلوالني

روان حممد علي متعب
فريال غرم اهلل مجعان املالكي
جواهر غريب امحد اجلابري
ريناد علي عبداهلل الشريف

نوره عمر امحد الكثريي
مرام حممد علي الشهري

اثري عبد الرمحن جابر اجلحديل
يسرا غازي مصطفى سروجي

أحالم أمحد حممد القدسي
عنان حممد عبداهلل باطويل
فاطمة ربيع علي خواجي
عال ابراهيم حممد ابراهيم
نوف امحد ناصر اهلاليل
نادية عمر عامر املطريي
هنوف خالد حممد الوابل

مي سعيد سيف القحطاني

نورة مبارك عومير العالسي
مريم عوض مبارك الظاهري

متاضر عبدالعزيز محزة منضور
العنود مازن علي حامد
ميار طالب علي الثقفي

عبري حسن حامدالعطاس
هدى عبود صاحل سكلوع

سحر سليمان سامل ابوعجره
شروق حممد حممد شعيب
مالك امحد غالب حسين
دعاء هالل صاحل الفايدي

شروق عبيد عبداهلل اللقماني احلربي
مسريه امحد مكي العنيبسي

غدير محد ناصر اليحيي
أسرار ناصر عبدربه بافقري
حوريه هالل عبيد املطريي

سوسن عبداهلل عبدالشفيع احلربي
علياء عايد مرزوق احلربي

موده وسيم طه مندر
وجدان حممد عبداهلل باقطيان
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مالك خالد ابن حممد باسالمه

نوره محدان مثيب البقمي
ابتهال عبدالعزيز حامد اجلهين
أحالم عبداهلل صاحل الغامدي

حتيه حممد احلسن اجلرب
لينا زهري حممود شعث

وديان صاحل خليل املساوي
نوارة احلسن حممد اخلمجاني

مجيله عوض فهد املطريي
جواهر مشبب عوض القحطاني

اجماد عبداهلل عمر العطاس
سارا فريد حممد امحد

شهد امحد زيد رزق اهلل
أماني صاحل عيسى الشامخ
هدى ضوحيي حممد البلوي
عبري خبيت امحد الزهراني
دالل صاحل حممد الزهراني
عبري سلمي سويلم املطريي

أمساء صهيب حممود السيد
اميان حممد امحد سالمة

أبرار راجح ثابت الثابت
فاطمه امحد عبدالعزيز الزهراني

رغد طالل حسني الشريف
مريم ابراهيم عبداهلل نبهان

مريم عبدالرمحن عبدالسميع فوزي
نوره عبد اهلل حممد الشهري
ميسون حسن سامل الصبحي
سارة بلقاسم حممد الشهري

دميا حسن عبود باصره
اميان حممد سعيد عبد اهلادي القريقري

ساره حسني عسيى الزهراني
امل شارع مهدي البقمي

ندي عبود حممد بادمحان
ندى علي سعيد الذهييب

مسر ناجي حسن االدريسي
سعاد مدهش عبد اهلل القرني

رمحه علي محدان العرياني
هبة ابراهيم عشرة نور

شريفه سحيم حممد الشهري
هاله امحد محزه مشدي

امل علي حممد الغامدي
مرام حممد فيصل الغامدي

ابتهال نصار ضيف اهلل البالدي
اهلنوف صاحل سامل منصور

عائشة عبداهلل امحد الشهري
سايل حممد ناصر باناصر
سهيله حممد فضل شعث

روان حممد حسني احملضار
مي حسن صاحل الغامدي

سوزان امحد سعيد احلويس
احالم حسن رشيدي احلارثي
العنود عبداهلل حسن بارحيم

نوره علي عبدالواحد الزهراني
غدير يوسف سليم احلربي

عبري حيي حيي كرمشي
بشاير عطيه اهلل حممد احلربي

دانه نزيه حسن الطائفي
غزل مسري فائز بدوي

عهود حممد صاحل العامري
اصايل فايز حممد االمحري



ابتهاج حامد ابوبكر اهلوساوي
هتاني علي ابراهيم اخضر

طلوع عايض صاحل العماري
اميان عبداهلل منصور املطريف
فاطمه خالد صغري العماري

اجماد حممد حممد مشراني
نوره عبيداهلل اسيمر احلربي

نورة ضيف ضيفاهلل اخلصيفي
اهلام امحد حممد ال مداوي
وجود طالل راشد احملمدي

سندس عبداهلل عبدالرمحن الثقفي
عزيزة منصور شيبان العلياني

رانيا ناصر عبدالغين فهمي
بشرى عبداهلل ابن سعيد املسعود

منى صاحل ساملني باجندوح
ابرار محيد عليثه الرفاعي

امرية عبد القادر علي الشيخ
خلود خالد حممد ابن نوح
فاطمه غامن عارف الزويد
أشواق طالل سعود احلربي

ميعاد عقاب دوحيان الدلبحي
ابرار سامل لفيان السلمي

فاطمة عبدالرمحن علي ال مغرم
امنه امحد علي الزبيدي

غيثة بلقاسم امحد املقعدي
منار عبادي امحد الغامدي

منى عيدروس عبداهلل العطاس
حياه امحد حممد اجلحديل

نوره سعد عبداهلل بن مقيبل
امريه مسفر امحد الغامدي
صفاء صاحل سفر الغامدي
ساره سعد مشرف العمري

ماجده ضيف اهلل عايض احلارثي
غيداء حممد مصطفى غزويل

هبه رجب سيد محيده
مجيلة خليل اهلل جنم اهلدى جنمي

ابرار عايد حممد العويف
اضوى عبداملنعم صاحل عطيه

حنان حممد حيي حدري
غفران شاهني امحد شاهني

اميان مروان مصطفى هيكل
امنيه عمر عدنان العيسوي

هتاني عبداهلل عواض املطريي
منار صاحل محد اجلهين

رهف فهد عيد القثامي
مسرية أمحد علي آل غرامه

بسمة سامي حممد ناقور
هتاني امحد علي الزهراني
نادين عصام سعيد تنكل

هالة امساعيل علي حممد دقنة
حنني عايض علي ال شار

ربى منصور خمضور اجلدعاني
اماني عبدالرمحن امحد بريك

مسر حممد مسفر الغامدي
روان وحيد علوي موسى

مريم مرزوق حممد الشوحطي
وعد عبداهلل عبداهلادي الغامدي

تودد محودي حامد اجلهين
سلمى سعيد منشان احلاليف
فاطمة عيسى محد عداوي
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شروق حجي خلف العنزي

وديان محود علي سعيد
بيان رشدي رشيد الدواوسي

هديل سعد علي اخلويطر
هناء اسكندر عبدالقادر خباري

سعاد حممد هاشم العيدروس
ابتسام عبد اهلل جاسر الودعانى

سناء حممد عبداهلل احلسنى
عائشة مجعان عمار اخلليوي

رباب منصور حممد قباني
أثري سلطان عمر بدوي

بتول سعيد عبداهلل اليزيدي
مها امحد حممد البلوشي

ساره عبد الرمحن سعيد العمودي

شروق سعود عبدالقادر محبظاظة
روان غازي زيد السيد

بشائر عائض سحيم اجلهين
فاطمه سعيد عايض القحطاني

حنني مجعان حممد الزهراني
ود عبدالعزيز عزاز احلربي
احالم عزيز سعيد شجييب
مريم حممد حسني الغامدي

مشاعل سعيد مرشود الصبحي
خلود صاحل امحد الزهراني

غيداء امحد سعيد باسالمه
هديل حيى امساعيل شباج
اماني طارق حسن عشره

صاحله غرم اهلل علي الزهراني

مشوخ حممد عبدالعزيز االحيدب
سحر أمحد خالد جمرشي
اهلام حممد حامد الغامدي
وئام حسني علي احلرازي

فاطمه ربيعان جبار املعاوي
عزيزة حممد سعد القرني

جواهر سامل امحد الزهراني
فاطمه أمحد علي بشريي
فاديه فاحل ثابت املرواني
افنان حممد علي باعقيل

صغرية حسني امحد عبدالكريم
خلود سفر دخيل اهلل املالكي

اشجان تركي عبدالرمحن القاضي
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
ندى عمر ابراهيم الشاحبي

اشراق امحد حيي الصلخدي
الزهراء مسعد السيد املشتهري

خدجية أدم حممد سليمان
حنان حممدعلي حممد سامل الصيدالني

ابتسام عيد شديد اجلدعاني
بيان أمحد ساعد الصحفي
ليلى سعيد حممد الغامدي

أحالم حممد عنيزان الربيعي

أروى حممد حمي الدين مليباري
اميان سعيد خلف العمري

زهرة ابراهيم عشرة نور
ريا خالد سعيد الشيخي
نوره عبداهلل قاسم البقمي
دارين فهد صاحل املالكي

بسمه عبداهلل علي اجلحديل
نعيمه عايض امحد العرابي

لولوه ابراهيم حممد الغامدي

رهف موسى حسني الفامهي
أفنان نواف عيسى الثقفي

أحالم عبداهلل عبدان السلمي
وجدان عويد دخيل اهلل املرعشي

مارية أرشد حممد الباكستاني
بيان علي دخيل اهلل املزمومي

محدة علي أمحد املالكي
رنا نايف راشد العتييب

خلود خالد سعيد كدسة

قسم اللغة اإلجنليزية ]اللغة[
روني عدنان حسن فارس
وفا حممد عاشور الشاعر
روال حممد عاشور الشاعر

امسهان ابراهيم مشهور االهدل
منال ماجد أمحد الرفاعي

اميان عبيداهلل عبداهلل الصبحي
امال عبداهلل عرابي احلربي

*
*

تغريد فيصل عباس قطان
حصه سليمان محد الصنيع
مجعه حممد ترابي اجلابري

عائشة محود فطيس النفيعي
هدى عبدالرمحن علي الشهري

هيفاء غازي عبدالرؤوف يغمور
امساء عبدالرمحن ظافر العمري

هاجر فايح عامر العتييب
أمساء سفري سفر السلمي

أجماد حسن عبد احلميد الشريف
ابتهال حيدر سعيد عولقي
وجد خريي حممد حناس

دعاء العميد سعيد الدندشي
سارة طالل عبداهلل احلازمي



مرام عبداهلل سعيد الغامدي
هنده مبارك صاحل بن هالبي

جنود حممد أمني أبوغالب
جنود فهد عبدالسالم كوييت
والء حسن علي صباحي

نوره فواز فائز العتييب

رنا مجال يونس محيد
أماني حسن حممد منصور
بدور أمحد حممد السريع
أسيا حممد ياسني سراج

نعيمه سعيد ابراهيم اجلربي
جنالء فهد خالد بن محيد

أريج مجيعان عيد احلبيشي
وفاء خضر مطر الزهراني

دانا رضوان عليوي الرويلي
دانية عادل أمحد مشس

قسم التاريخ ] تاريخ[
عبري حسن عبده الزبيدي
فاطمه مخيس مجعه خان

ريم حممد عون العلياني
عائشة حممد عليان السلمي

هاجر مساعد رابح اجلدعاني
صاحلة سهالن عبد اهلل القرني

وفااء حاسن علوان املالكي
جواهر حممد غاطي السليمان
صفية محداهلل حامد احلازمي

عهود سامل حممد سعيد الصعيدي
فاطمة حيي صاحل الزهراني

جمود عياد زحم العتييب

نوف متعب فهيد اللوحيق
مارية ظافر عائض الشهراني

هند مروان عبد اهلل باخشوين
جلني حامد حممد الصحفي

خوله حممد عبداهلادي الغامدي
االء حممد سعد اجلهين

عهود فهد محود املسعودي
االء مقبول هياس الزهراني
غادة محيد حامد احلربي

حسينه عوض سنوي املالكي
هبه مسعود محزه خالف

عهود صاحل سعيد الشهري

نداء علي عبداهلل القحطاني
اماني علي عبداهلل الظاهري
غصينة مسعود سعيد املهان
روان امحد حامد الغامدي
رمحة مسعود سعيد املهان

نوال عبداملعني عبداجمليد حامت
فاطمه علي حممد الشهراني
نسرين حممد على مليباري

فاطمة حممد عبدالرمحن صعيدي
خدجيه حممد صاحل الزهراني

رنا عبد اهلادي عبد اجلبار منشي
داره وديع حسني حريري
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فاطمه عباس امحد الزهراني
ود عبيداهلل امحد القريقري

هتاني عواض صياح املطريي

االء عبدالعزيز صاحل سناري
االء حامد ابراهيم الغامدي

ساره عبد الواسع عبد السالم صاحل

ساره حامد مريشيد اجلهين
خلود عواد معتق اجلهين

مشاعل حممد صبيح الشراري

قسم الشريعة والدراسات االسالمية

رابية حممد امحد بتوا
ليلى ابراهيم علي عواجي
أمل عبد اهلل سعد قطنان

صاحلة حسن حممد االمسري
هدى أمحد علي البحر

اماني درويش عمودي الزهراني
منريه حممد منور احلربي

هتاني صاحل أمحد الغامدي
العنود حممد علي الدعيجي
خلود مظهر احلق اسكندر

أمساء عدنان حممد حسن مللي
هيام عارف حممد كمال لوزي
مريم عطية اهلل رزيق املهلكي

منى عدنان عبداهلل صاحل

**
**
**
*
*
* 
*

ليلى ابراهيم ويل حكمي
عبري جربين حممد الروقي

رمية حيي علي النعمي
جواهر عبد العزيز ردة املالكي

أمرية سليمان صاحل السالمة
مشاعل سعود صاحل خياط
نوف سامل سعيد الشهراني

وجدان حممد أمحد أبوزيدان
نوف عبداهلل عمر طيب

منى حممد سكات العنزي
زينة علي حممد العرياني

ميمونة حييى حممد عسريي
فاطمه حسن حممد خرد

هاجر صاحل عبد العظيم حسني

جناح معيض عبداهلل الزهراني
مسر شربين حممد القرني

هيفاء سعد سعيد اخلثعمي
شهد سعيد حممد القحطاني

بشرى نويعم عوض السلمي
اهلام عبدالرزاق أمحد اخلطيب

مسرية سعيد سعد احلارثي
انعام حامد محيدان الزنبقي

نائلة حممد ياسني حممد اآلغا
مشاعل خلف مشالن السلمي
فاطمة عبيد عبداهلل السلمي

أمل حممد عطااهلل اجلهين
أحالم عبد اهلل حممد املالكي

رحاب حممود عبداحلفيظ اجلنيدي



أمساء حامت حسن كمال
اماني عزيز سعيد شجييب

أمساء علي زحوم جابر
محدة علي عمر الشمراني
نعمه عرفات حممد ابراهيم
ساره مقبول معيض السهلي

مصلحه محود حممد الشهري
أمل عمر حممد بوفطيم

آالء عبد اجمليد حممد موفق زهراء
ناديه عبد املعطي بركه الزنبقي

فدوى عبد الرمحن عبد الرحيم خباري
مسر فاضل حامد العامري
فوز عبد اهلل حممد الرزقي
غاليه عبداهلل حيي احملوري
عزه حممد صاحل الغامدي

والء محيد محدان الغامدي
مشسه عمر علي الشريف
زهره حسني علي خراش

بشرى عزام حزاب السلمي
مليحة سعيد علي الزهراني

مالك مرزوق مربوك احلربي
ساره حممد جرب القرشي

أمساء نور اهلل رمحت اهلل خوجه
جنود مساعد علي الزهراني

سالفه صاحل عبدالرمحن باعبداهلل
اسراء علي ويل احلكمي

مشاعل جمري جرار السبيعي
نورة عموش هذال السبيعي

ريهام عبد الرحيم حممد راشد القليطي
حنان رشيد فايز الروقي

بشرى حممد علي الشيخي
رفيده خالد عبد اجلبار مرزا

نايفه لويفي محاد الثعليب
زهراء عبده محد الناشري

وفاء عبدالسالم امحد صاحل
صفية حممد حامد الشنربي

منال شعيب عبدالرمحن الزهراني
ريم سعيد أمحد العرياني
بشائر حسن حممد زيلع

جنود حسن عطية املالكي

عبري حامد مسعد املطريي
عزه حممد عبداهلل الشمراني
خلود مبارك كليب العصيمي

رباب طارق عمر عياش
زينب امحد عطيه الشيخي
ابتسام سعود امحد املالكي
مسريه حممد مهدي اليماني

ساره حممد خري مسعود جواد
خلود دخيل عايض السلمي

ملكة عبد السالم حسن عالم
عايشه صاحل مسفر السحيمي احلربي

صاحله عطيه سعيد احلرتومي
مها مبخوت امحد بالعبيد

منريه دليبح مشعان العصيمي
دانية ناصر حممد حباني

امرية سعود امحد املالكي
رحاب ناصر حسني احلارثي

بيان صاحل حممد غريب احلربي
اميان عوضه دخيل اهلل املالكي

مريم علي امساعيل كمبيجي
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هيفاء امحد علي ابوالغيث
جنالء سامل سليمان اجلابري
نوف سعيد شراز الزهراني
مسيه ابراهيم حممد احلسيين
حنان سعيد حييى الزهراني
هيلة سعد حممد القحطاني
وفاء عبداهلل حممد اخلثعمي

امرية سفر حيي الزهراني
رهف محزه علي السيد

أمل مجعان حممد الزهراني
ريم سامل يوسف الثقفي

ندى عوض اهلل عبداهلل احلربي
مجيله عابد علي الثبييت

امال سعيد امحد الغامدي
مسرية حممد سعيد العمري
مسيه عبداهلل علي عسريي
سناء منصور حسني عقاب

هناء فيصل راشد العويف
ليلى حسن كريدم الزبيدي

فاطمة رميان مطلق الدوسري

مستورة عوض اهلل عطية اهلل السلمي
مشاعل علي مسعود اليامي

مسفرة عبداهلل سعيد الزهراني
هدى امحد ظافر الشهري

مساهر منصور صاحل االمحدي
آمنه حممد مفرح آل سلمه

بدور عبداهلل ابراهيم الزهراني
والء صاحل سحيم العلياني
امل ابراهيم مفرح عسريي

امسهان امحد عثمان الزهراني
رمحه عبداهلل علي الشيخي

جند سعود تركي السبيعي
أمساء عبداهلل علي الشهري

جوهره سعد ابن عبداخلالق الغامدي
أروى عقيلي جيالن الشيخي

اروى نصار عطية اهلل املزمومي
هيفاء علي حممد الزبيدي
تقى أشرف حممد اخلويل
منى حممد حسني احلامتي
امل عزيز سعدي اهلذيل

جيهان حممد مسان عبدالواحد
مسرية بركة بداح السفري

فوزيه علي غرم اهلل الزهراني
رزان عبدالعزيز علي النويهي

فاطمة عبداهلل مشرع السبيعي
رحيانة عبد القاهر ناصر اجلهوري

عهود عبداهلل أمحد الزبيدي
ريم محاد محد اجلهين

صاحله عباس حممد الزبيدي
حنان عايض سفري البقمي

شروق عبدالرمحن زياده املطريي
عزيزة مقبول سلطان العمري
بيان امحد عبداهلل الربيكان

والء ابراهيم عبداهلل العرابي
عهود جذنان حامد القرني
عزه خلف حممد الغامدي
هوازن فايز عياد احلنيطي

خدجية حممد معدي الفاضحي
هند وليد عبداهلل عبدربه
سامية سرت عتيق السلمي



نوال عبداهلل سعيد الشهري
نوال عبداهلل حسن الزهراني
جند جبري عبداهلل الغامدي

بيان حسني حممد مطر
أحالم علي جابر الشمراني

فاديه مساعد سعيد الزهراني
فاطمه بنت سعيد بن بسان العمري

هبه عبدالرزاق سليمان اللوز
جواهر مساعد عطية الكثريي

محساء مبارك عبدالرمحن القحطاني
العنود محود ضيدان القحطاني

منرية سامل سعيد بامفلح
نعمه أمحد العبد سرحان

أماني عبداهلل عائض الشمراني
تغريد عبد اهلل حممد العمري

هنى حممد حامد الشهري
بدور خالد سليم اجلهين
االء هشام حممد مجال

ليلى صالح صويلح املطريي
سحر أمحد حممد الغامدي
هيام مهدي حممد حكمي

سناء عبداهلل علي الشهراني

صاحلة امحد حممد فالته
عائشه علي عطيه الشيخي

وفاء طلق مطلق السلمي
رباب حممد عوض املالكي
عهود محيد حممد احلازمي

امساء عيظه جاراهلل املالكي
عايده حسن فايز العمري

أماني عبدالعزيز ظافر االمسري
فايزه حممدشيخ عمر العمودي

بيان عباس حممد محزه
ساره سليمان علي جنيدب

قسم علم النفس
هناء علي عبداهلل العمودي
غادة ابراهيم حممد العوضي

ابتسام صاحل عمر بومنذر
اهلام صاحل عمر بومنذر

سعاد عبداهلل حممد حسن النجار
اميان امحد حممد يافعي

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

نفيسه طاهر أمحد الكاف
امل امحد امحد منصر فضل

ساملة مقيت حممد احلربي
امل امحد سعيد ناجي

رشا مصطفى عبدالسالم مدهلل
هنى حسني مصطفى حوحو

**
**
*
*
*
*

فاطمة عبد اهلل هاشم باروم
زينب بسام حممد خطاب
وفاء حممد حسني احلامد

ختام عبداهلل ناهر السلمي
عهود عودة نفاع احلربي

نسرين امحد عبداهلل خان

*
*
*
*
*

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش
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حوريه سعيد حامد الغامدي
اجماد امحد موسى الزهراني

لينا حممد درويش الديب
عفراء علي حممد نور خالوي

أفراح حممد عثمان مشس الدين
ريهام حممد حسن الشهاري
جنود متعب مجعان الغفريي

ريم علي حممد احلنيشي
ساملة امبارك امحد الزبيدي
عاليه عبداهلل صاحل احملضار

ثرياء سعيد عبد اجمليد الغامدي
أماني حسان عمر مسكني

هبه خالد حممد جملد
هديل خالد حممد جملد

حنني خالد عبداهلل قماش
بنان عبد الغين عثمان الغامدي

صباح رجب امحد املالكي
مها منصور محيد الرويثي
مي حسني امحد الربكي

مريم علي عبداهلل عواجي

مروة امحد حيي كربوة
اهلام علي ضيف اهلل الشهري

سريين حممود حممد رمحة
عبري صاحل سرور احلربي
اميان سراج خويتم املالكي

مشاعل امحد علي الشهري
نوره مسفر حسني الزهراني

منى سعيد حسن عبيد اهلل
سامية عابد جيالن علي

خدجيه حممد حممد الشهري
مسرية غافل عجل العازمي
نوال حممد ابراهيم حباري

ريم عبداهلل عطيه الزهراني
أماني عيضه عبداهلل الغامدي

وئام فهد عواد اجلهين
العنود علي صاحل الغامدي

سارة عبدالرشيد عبداهلل حسني
غالية معطي حيي اهلاليل

شروق حممد السيد عوض
روان امحد غالب علي

بدور حامد رجاء الزنبقي
مسر مهدي حييى الزيلعي

شيماء عبداهلل حممد الظاهري
اسرار فهد رجب املالكي

أجماد سعيد مبارك القحطاني
مها عبيد صاحل النفيعي

مشاعل عبداهلل سعد القحطاني
يامسني حممد كالي سعدو اجلخلب

نوره كريم علي خبش
زينب أمحد عبد السالم اخلطيب

مجيله خبيت ناصر احلربي
صباح حسان عمر مسكني
غدير جرب جربي اخلضريي

اعياد حممد ابراهيم بامدهف
ميمونه ظافر عمري الشهراني
عبري عايض سامل القحطاني
ساره عطيه علي الزهراني
أمساء حسن علي القرني
مودة صاحل حممد الغامدي
مريم سليم سليمان العقيب



اماني سعيد صاحل باقالقل
منال دخيل اهلل مصلح البشري
االء علي عبدالرمحن الغامدي
هند عبد السالم حممد جودت

وفاء عابد عبداهلل الزنبقي
منى سعيد حممد الزهراني
عايضه عيضة علي املالكي

هناء مساعد معيوف الثقفي
حنني صاحل عبدالرمحن السيد
هديل مروان مصطفى األردني

عبري ابراهيم امحد ال عارف السهيمي
عفاف هاشم عبدالقادر طاهر

نوف عوض حامد اجلهين
فاتن امحد زاهر الشهري
ساره فهد علي العليط

هنله حيي خالف عواجي
ريناد محيد محود البالدي
سلمى حممد سامل احلربي

جواهر واصل علي احلربي
أحالم حممد سعيد الزهراني

ابتسام عبد اللطيف حممد الغامدي
فاطمه حيي حممد العيايف

ساره شوقي فخري طرزان
وفاء ابراهيم ناشي احملوري

يامسني فؤاد حممد عبد العال
منار عمر عبداهلل العامودي

هنى علي حممد الشهراني
خلود خالد حمسن احلارثي

صاحلة مسيفر سفران البالدي
مشاعل سعيد امحد الشرف

ملياء عبداهلل فايز الشهري
رؤى رضا جعفر عبدالغين
نوير عرنان حمسن الدوسري

جلني مسري حممد قفاص
امساء طه عمر البار

اهلام حممد عايل الصبحي
حنني سامي مصطفى باخدلق
أمساء حسن حسني العمودي

غدير علي جابر احلارثي
بشاير حميسن اليف اجلدعاني

هتاني سعود ساعد املطريي
تنوير عثمان حممد الصديقي
دعاء مجال حممد باحبيشي
ابتسام عبداهلل امحد السيد

امل عيد مرشود السهلي
امريه غرم اهلل حممد الغامدي

سحر عمر حممد سيف الدين
نوف مرزوق نايف العتييب

نوال ضيف اهلل سعيد الزهراني
وجدان علي حسني الشريف

أمساء عبدالرب حممد السيالني
ريم حييى سعد اجلهين

منى سعد حممد الشمراني
اماني سرت عتيق السلمي
وجدان حممد فهد العتييب

والء سامي عبد الرمحن احلربي
منرية فايز سعود االكليب

حنان بركي عرميط العصالني
أحالم حامد محزة الشريف

نوف ضاحي حممد القحطاني
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مليس هشام عبدالفتاح غرا

أريج أمحد حممد احلربي
فاطمة علي حممد عسريي

خلود خالد سعيد بادويالن
نعمه صاحل عسكر الصيعري
سلوى حسني علي الكبسي

رغدة زايد امحد عمار
حنان بركة دخيل احلربي

فاطمة دخيل اهلل حممد الصمداني
عبري صاحل عوض ثابت

أمال علي حسن املصعيب
ندى زايد سليمان املعلوي

ريم منصور سامل الثقفي
عبري يسلم سعيد مقيزح
مريم ثابت علي مباركي

عائشه امحد علي الزهراني
شهد عبدالرمحن حممد الزمعي

مروج سعد حممد فريج
دنيا أسعد ابراهيم لبين

رنا يوسف امحد الغامدى

بدور جاري جاري السهيمي
أروى مدني حممد بفلح

شروق علي عبداهلل الشهراني
فوز عطية اهلل سامل العزيري
أحالم حممد علي اجليزاني

عيشة عبد القوي قاسم شيهون
منار شاكر عوض الشهري
وئام خالد حسن سندي

سحايب عمر حميسن البقمي
فوزيه عوضه غائب البقمي

هنى علي امحد محق
رهف عبد القادر سعيد تركي
بدريه خالد مصطفى الغامدي

دعاء مروان علي باكراع
ثريا أمين عبدالقادر هزازي

رشا مساعد سعد الغامدي
افنان مجعان سعيد الغامدي

هبه سامل سلمي الصحفي
ملياء سلطان عبد احملسن العجمي

ندى عبد اللطيف ضيف اهلل االمحدي

امل سامل وصل البالدي
مسريه أمحد عبداهلل املنتشري

مسية حممد صاحل الوادعي
حنان عمر فرج خماشن

اريج محدي سهل العتييب
ليلى فيصل مجيل خنكار

موده عبداهلل حممد مصطفى الشنقيطي
ريم امحد مبرييك احلربي

بدور حسن حمسن احلارثي
دينا عبداحلكيم صاحل احلرييب

وفاء هادي حممد عسريي
مرام خالد مديس الزهراني
وديان معتوق علي كدوان
جلني عماد عبداهلل خشيم

جناة سعيد عواد البلوي
عفاف عايد سامل اجلهين
سجى امحد علي عرجيه
العنود نوار عيد البقمي

وضحاء مسعد فرحان املطريي
زينب حممد سعيد اجلهين



مريم علي حممد كعيب
محدة عوض عوض املنتشري
اميان مرضي امحد الزهراني
مساهر سعيد علي مرعي

أروى امحد عثمان حكمي
والء ابراهيم حممد الغامدي

زهره امحد عبد اهلل الشمراني
بشاير مطري مطر اجلابري
نورا فهد عبد اهلل احلربي

ريهام عصمت جماهد فلمبان
حنان علي خلف الغامدي

وديان عبداهلل حممدعمر السمان
آالء سامل حسن مياني

بـدور عبداحملسن رميثان احلربي
فوزيه حيي حمسن اليامي

مريم احلسن شامي العمشاني
دانيا حممد امحد جبل

ابرار هاشم عباس عدوي

عائشة ابراهيم بشري بشري
اهلنوف حممد سعد العسريي

نور بديع علي الرابغي
رواء عوض عوضه املالكي

رحاب خالد عبداهلل أبوعوف
خلود صاحل حممد وتيد

العنود هالل هالل املطريي
أريج سعيد مسفر الغامدي

سارة حممد عطية اهلل السفري

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ]اجتماع[
حنان حممد عبده قيم

هدى حممد علي الغامدي
سحر فهد سراج ويل

فايزة مسبل ماجد املطريي
جنود عمر سامل بادقيل

وجدان عبدالرزاق حسني عطية
ابتسام سعيد حممد بافرط

عبري عبداملعطي عوض اللبدي
سعدى عويد عبيداهلل املطريي

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

االء ناصر يسلم باخريبه
سها مجعان عطية الزهراني

افراح سامل عبدالعزيز الذيباني
فاطمه حمسن عواض النفاعي

عهود سلمان جابر الفيفي
تغريد عمر حممد عسريي

فاطمه علي حممد الشمراني
أمل صاحل مضحي اجلهين

امساء علي محود الزهراني

*
*
*
*
*

ليلى عبدالغين رجاءاهلل املرعشي
مها سعود عبيداهلل احلربي

نورا سلطان فنيس القحطاني
ساره محد عتيق الذيابي
سحر حسن حييى الفيفي
العنود فرج عبيد العتييب
سلوى علي حممد القرني

نوره حممد عبداهلل عسريي
ندى عبدالرمحن ابراهيم النفيسي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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هديل يسلم عمر عمار

مها علوي عبداهلل العطاس
غدير غازي امحد سبحي
امل امحد حممد عسريي

ساره حممد صاحل الزهراني
اميان حممد شفيق البورنو

اميان ضيف اهلل محيد العمري
ريم علي فايز العنزي

داليا صالح أمحد الواقدي
لينا جهاد عبد محيد

أفراح حممد صاحل بابعري
العنود سامل هادي امحد

شريفه مطر محدان آل عيدان
فوزه عائض عوض العماري

هيفاء سعيد امحد الغامدي
امواج سعيد عوض اهلل السلمي

ندى غازي بنيدر العمري
كوثر ابراهيم علي العمري

بامسة عابد عطية اهلل احلازمي
داليا موسى امحد ناصر

منار أمحد علي هزازي
نوره حسن حممد الزهراني
دانية غازي حسني العبديل

سعيدة عبد اهلل مهدي أمحد
رندة صاحل حممد الصحفي

ندى سامل علي الغامدي
وجدان علي عياد احلربي
ربيعه صاحل امحد الثقفي

حنني عبدالكريم خلف السلمي
نوره مصلح حممد الشهري
مرام علي سفر االمحري

اميان امساعيل حممد مسبح
وداد عبدالقادر امحد اجليزاني

زينه علي جابر الشمراني
زينه بدحان مشيلح احلارثي
امساء حممد مطلق السلمي

ناديه جوداهلل نعيمان السلمي
ندى حممد محدان الشهري

بسمة حسن حممود الساملي
أمرية عثمان ادريس دويد

هيفاء صليب ناجي املطريي
منال عطية اهلل خامت السلمي
عبري عبداهلل حسن احلازمي
امريه امحد عبد اهلل القرني
هاله حممد حسني الزهراني
عائشه علي ياسني الزبيدي

مجانه موسى امحد ناصر
شريفه فيصل حييى الزهراني

ندى عبدالرحيم غرم اهلل املالكي
منال ناصر حممد الظاهري

فاطمة حممد سعيد الشهري
أمساء أمحد أمحد علي

بشرى علي عطية اهلل البشري
امنه عتقي حممد اجلهين

غرام عائض عوض العماري
بشرى حييى حسن جباري
خريية حممد بالل عبداهلل

جلني هاني عبد القادر الباحث
ندى حممد حسني الزهراني
منشه ناصر حزام القحطاني



ريهام عبدالرمحن بن حسني الشريف
ريم امحد عاطي املالكي

أريج حممد مسفر ال عيدان
ريم علي سلمي أبو العيسى
فوزيه خالد خويلد الزهراني
عبري عايض نقي السحيمي

أمل محيد خمتار املغربي
سعيدة مسعود حممد الزهراني

نوره عيد سلطان القحطاني
عهود حسن امحد االمسري

مها ضيف اهلل محيد العمري
منى علي حممد غروي

وعد عبدالصمد عبدالقادر الشيخ
ندى حممد تراحيب املطريي

سحر عبد احلميد ابراهيم السروجي
روان دخيل اهلل مناور احلربي
زينه مساعد جربت الشمراني

سوسن بركات براك السلمي
ريهام امحد عمر بامشاخ

أشواق عبدالرمحن حممد احلارثي

مشسيه ناصر صاحل آل السنبقي
فاطمه مطلق عيد املطريف
أشواق مطر على العيسى

نورين حممد اسحاق صديقي
شيخه سعيد محدان العمري

وجدان عيد حممد الصيدالني
مروة عبداهلل علي البييت

أشواق حممد سعيد الزهراني
ابتهال علي حممد دغريري

بشاير ابوبكر علي عبد الكبري
ساره ابراهيم صاحل البصريي

نوره عبداهلل عايض آل سلطان
مروة قاسم عبد العايل احملمادي

فدوه عادل صاحل باشراحيل
اسراء عابد بركي الشبيشريي املطريي

اميان حممد عبد العزيز ابااخليل
ايناس مصلح صاحل االمحدي
نوال مصلح صاحل اخلميسي

ساره هاشم عبداهلل القحطاني
هنى نقاء سرور احلربي

نوف ناجم علي الثبييت
حنني انور علي الباز

ايات جحران شريف مدري
امل سامل عبود النعماني

فوزيه حاسن علوان املالكي
خدجية حممد علي املعشي

ربى نعيم عمر حممد
ريا مبرييك هنيدي البالدي
سعده حممد سعيد القرني

وداعة ياسني جابر جمرشي
اماني سامل رزيق احملياوي
شهد فهد حممود مشس

ندى عبدالرمحن عبداهلل حممد
عفاف حممد عبداهلل اهلوسة

روابي منصور عايد الدعجاني
دينا حممد نبيل كابلي

امرية عبداللة مطاوع الثعليب
وديان حممد امحد اجليزاني

بشائر منصور حممد هجران
هيفاء حممد عبداهلل اجلويف
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دالل مساعد علي الزهراني

بتول مرعي سامل العبيدي
غاليه مسفر ظفري العلياني

وصال امحد عمر باخشوين
فاطمه حممد ابراهيم املبارك

اميان شرف علي الشريف
خلود أمحد حممد الغامدي

سارة علي حييى العمري
اهلنوف عبدالعزيز محيد اجلهين

فنون صاحل عائض الصيعري
احالم حسني علي الراشدي

شروق عبداهلل حممد املالكي
بشرى مصبح امحد العمري

مسريه ساعد خيشان السلمي
منية حمسن عيسى املولد

فاطمه عبداهلل موسى الزهراني
بشائر عبدامللك عبداهلل احلارثي

فاطمه عطيه علي الزهراني
أنوار عبداجمليد مسران املطريي

ميعاد صاحل بن عبدالرمحن العلياني

عزيزه سامل بن حممد الطيار
سحر خالد عبداهلل الزهراني

راقية طلق عمر الثعليب
منى أنور أمحد باشا

فدوى حسني حيدر جان
نوال حممد محيد احلربي

مرام حامد مساعد احلربي
مريم علي حممد حكمي

جنود خضر سعد اجلدعاني
نوال عبدالرمحن سعد العمري

منال علي سعيد االمسري
نوف سعيد حاصل األمسري
االء سعيد صاحل ال مشهور

جنالء سعيد عبد اخلالق الغامدي
هدى سعد امحد النين

منى حييى حممد الصنديل الزبيدي
البتول ناصر سامل ال عقيل

مشاعل عايض عاضه البقمي
امساء عايض جوداهلل السلمي
وفاء مصلح امحد اجلدعاني

منى أمحد علي قشعان
عبري امحد حممد املالكي

عواطف عبداهلل مرزوق احملوري
ناعمة حممد علي العزي

اشجان مجيل عبدالفتاح الشيمي
فاطمة موسى امحد الزهراني

اميان امحد علي زنبيل
خلود حسني علي الربكاتي

زهرة علي سرور الثقيب
مسريه سعيد حسن اجلهين

مسرية معروف يوسف حممد
سعيده عبدالوهاب حامد احلنيطي

أنيسة حممد سيقل مسبح
امل حسني امحد مشراني

شروق سعيد امحد الزهراني
هيفاء سعيد سفر املالكي
ساره خلف فراج العتييب
عهود علي سرور الثقيب

أمساء أمحد حممود عبداهلل
منى فاحل عياد العطري



وفاء صاحل سعد احلربي
رناد فؤاد عبداهلل خليل

منال عاشور امحد الزهراني
منى سحمي سحيم السبيعي

رنا سعود شليويح العتييب
مساهر فهد حممد احلربي

هنى ضيف اهلل جابر املطريي
عهود سعيد صاحل الغامدي
مجيله سعد حممد عسريي

والء امحد علي اجليزاني
عبري عاشور امحد الزهراني

امل جابر عثمان الغامدي
زينب داخل حممد احلربي

غيثة علي امحد القرني
غيداء دخيل امحد احلربي
رانيه حممد بن عثمان آدم

شذى أمحد مبارك باشدادة
مساح جويرب ضيف اهلل السلمي

شذى صاحل معيض السهلي
امل سعد ثعيل احلارثي

أمل مبرييك سعيد احلربي
بشاير عبداهلل امحد الغامدي

خلود عساف جبل احلربي
اشواق سعيد سعود الزهراني

فاديه سامي امحد قادرو
رابعه سامل سهيل جروان

عواطف صاحل أمحد عوض
رشا عبدالوكيل مطلق السلمي

روان حممد امحد ال مجعان
محديه محيد محدان االنصاري
نوف عبداهلل سعد الدوسري

العنود داخل حمسن احلربي
مها عبدالرمحن راجح الدوسري

أماني عبداهلل حممد الشهري
نبيه حممد سعيد احملوري

وعد سعود عوض اهلل احلارثي
بشاير مهديل حممد احلسين
فوزية عطيه عايل العمري

سعدية عبداهلل سعيد الزهراني
رمحه عبد اهلل عبيدآن الزبيدي

غدير عوض اهلل حممد العمري
عفاف حممد امني حممد يعقوب بشاوري

هتاني راشد صغري الزهراني
سحر عطيه محدان احلارثي
عواطف علي حممد املرضي
مرام امحد هنيدي احلذيفي
امنية مسري امحد شعراوي

بدرية عبدالقادر عبدالعزيز حناوي
عبري سامي عادل كردي

ابعاد سعيد عوض ال كريعان
نوال مهدي علي آل عواض

سارة سليم وصل اهلل القريقري
نوره حممد سليمان خان

منريه امحد هادي احملوري
عليه بلقاسم عبد اهلل احملوري

جنود مجعان عاصم احلربي
صاحله سليمان حممد الشريف
مريم سحمي سحيم السبيعي

ايات حممد حسني خضري
نايفه هوميل مسار البالدي
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*

فرح سعيد عون السلمي
وجدان ابراهيم صاحل الذياب

نعمه علي حممد حكمي
منال حييى حمدين حدادي

عبري حممد محود احلربي
عزة سعيد صاحل الزهراني

مرام مسري رزيق املولد
شعاع حممد عبداهلل باسودان

شعاع امحد علي الزهراني
فاطمة نفيع حممد السلمي

رهام عالاهلل حيي أزييب
كفاف عمر حسن الزناتي

ساره ناصر حسن الغامدي
مسرية حممد عقيل الزيلعي

صاحله امحد حممد الشاعري
جنالء حممد صاحل الزهراني
والء باني عبدالرزاق احلربي
مسرية يوسف حممد دنكلي

مسر أمحد مطر الزهراني
فاطمه سعد علي القرني

امرية عطيه راشد السفري
هديل عبدالقادر عبد الرمحن الغامدي

غادة زايد امحد عمار
وجدان مجعان عبدالعزيز الزهراني

مثايل مطلق سعود العتييب
أحالم سامل أمحد الزهراني

ساره مجعان محدان الغامدي
اهلنوف علي بن عثمان الغامدي

زهراء حسن بلقاسم القرني
امريه مفرح سلمان اجلهين
هنى علي امحد البسيسي
هدى حممد مرشد الرميي
مسيه فؤاد عبداهلل علي

جنوى ناصر حممد مباركي
افنان عوده خمضر اجلدعاني
منال ابراهيم عيسى احملوري

شيمه مربوك علي احملوري
رنا حممد امحد صقري

بتال ماطر حممد السبيعي
سهام صاحل معيوف املالكي

صاحلة عبداهلل جراد الشهري
بشائر مطر حسن الزهراني
ساره عوض وازن السلمي

امتنان صاحل عمر قرع
ريم عبده علي حنتول

جلني مجعان امحد الغامدي
فوزيه دخيل دخيل اهلل املالكي

هدى جنم سامل اجلعيد
نوف مطر رجاء العتييب

أفراح عبدالعايل عبدالرحيم الشيخ
زكية عائض عجري العضياني

أهنار طالل دخيل اهلل املالكي
شروق عايض حممد املالكي

حنان أمحد عبدالرمحن آل ساقان
حسناء سحمي سحيم السبيعي

زهور علي سعيد الزهراني
وسام فيصل عبيد بادغيش
مساهر عبداهلل امحد باطويل

وعد ناصر رشيد البليهد
خلود درويش مصطفى جيزاوي



بيان عبداهلل علي امحد حاوي الغامدي
أماني ردت اهلل وخيضر السلمي

هدى علي حسن الشهري
هيفاء أمحد حممد عباس

دعاء سامي صاحل العطاس
زينب صاحل حممد املستادي

امساء عبدالرمحن عيدان اجلاراهلل
دالل ثنيان مناحي البقمي
هند حيي مجعان احلريصي

حنني علي ويل حكمي
فاطمه محاد علي البطاح

اشواق برك سامل عباد
ازهار صاحل عوض اللة السلمي
نوف حفظ اهلل عجيلي شبيلي

بسمة محود جريد اجلهين
مرام يوسف امحد املالكي
سايل سامل وصل البالدي

سهام سليمان عواض اليوبي
دينا حممد مصطفى اهلباش
سناء حممد حييى الزهراني

مها سعيد عبداهلل الغامدي
رؤيا سعد عبداهلل الغامدي

هدى حممد عبدالرمحن الزهراني
رهاب شاعي قاعد الشيباني
مشس سعيد عبداهلل الغامدي

مسريه معال فريح اجلهين
مشاعل فيصل صويلح اجلعيد
حليمه سعيد ناصر االمسري

العنود معيلي مرزوق الدوسري
روان سلطان فنيس القحطاني
غدير عبداحلكيم حسني علي

ابتسام سعيد ظافر العمري
مروى عبد الكايف ناصيف االمحد

سهى عادل حممود سامل
مين عبد احلليم عبد احلليم الزعيب

ساميه علي ابراهيم اخلضري
ايه امين مجيل قفاص

نوره عيضه عوض النفيعي
بشرى احلسني دمنان الزهراني
جمد عبدالكريم ربيع مدخلي

أبرار ابراهيم سعد احلربي
ريم محيد محود املالكي

خلود عبدالرمحن بن عطيه الغامدي
ليلى سليمان سامل الفايز

مجيله حممد صاحل الزهراني
فاتن راكان دخيل اهلل املطريي

مساهر مبارك مربوك اليوبي
شريفة دخيل اهلل مسلم السلمي

مشاعل سعد حممد البستاني
اميان محدان مسيح احلربي

أمنه عبداحلكيم بن هادى رشيد
حنني معيض امحد عمري

هند امحد حسني الزهراني
جنوى مشبب خمالف املالكي

سوسن سعدون رده اهلل البشري
مها حممد سعداهلل الصبحي
غزوى مقبول غازي املطريف
بسمة زياد تركي السديري

سارة ابراهيم حممد الشمري
فاطمة علي هادي السدران
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أضواء عبداهلل سعيد الغامدي

شريفه سعيد زاهر الشهري
جناة أمحد عيسى علي

رنا يوسف غامن غامن
شهد موفق عبد اجمليد هباء الدين

دميه حممد علي الشاوي
جنله سعيد علي ابو النور

أشواق حممد ابراهيم امساعيل
اجماد جربيل حيي حسن حممد
خلود سلطان عبداهلل آل دهيم

امساء سامل امحد الغامدي
هتاني عايض علي الزهراني
مسية سعد مسعد القاضي
فاطمه عمر حممد الزبيدي

تغريد حممد حسن محزة
عروب عواض عايض الشلوي
نسرين سعود حمفوظ عبداحلق

ثريا دخيل فواز املالكي
سهام معيلي علي الزهراني
بشاير حامد نامي احلربي

اسراء امحد ابراهيم حسن
هند مطلق مشيخص املطريي

نورة سعد صاحل السبيعي
بشاير عبدالعزيز عيظه الصيعري

سلوى سلطان عياد املطريي
امساء مخيس حسن عطيه الزهراني

كامله صاحل حامد العمري
بشرى سعيد شراز الزهراني

امل حممد عبده الفقيه
تغريد خلف واصل البلوي
عبري مزيد حممد القرشي

صفيه امحد عبداهلل الزهراني
ريم حامد عوده احلربي

زهراء خالد أمحد الكناني
مريم مساعد علي الزهراني

عهود عتيق حمسن البلوي
جناة حممدنور حامد اليوبي

خلود عبداهلل امحد املنتشري
طيبة عمر حييى القرني

بشرى سحيم امحد االمسري

حياة حسن هريس احلارثي
هتاني خالد قاسم الفرج

والء حممد عبدالوهاب قدوري
جناة سعود ساعد احلربي

كاميليا هالل حسني السليماني
ندى خالد عبدالرزاق العباسي

زهراء حممد ابراهيم شعيب
اسراء عاطف حسني بناء

آالء عبدالعزيز عاتق احلازمي
فاطمة حسن عبداهلل الثقفي

مشاعل معيش رجاءاهلل العصالني
اخلنساء حممد عبدالقادر صرب

منال أمحد خضر الغامدي
أنوار محيد خويتم السلمي

شيخة راشد علي الكناني
نوال سعيد علي الزهراني
االء عابد عبداهلل اجلهين

حنان عبد القيوم نذير خان
اميان طلعت حممد مساوى
وعد امحد عبداهلل احملوري



ريم سعيد حممد الشهراني
اميان عبد الفتاح حممد حسني
شريفة مبارك عبداهلل القرني
ميساء امحد مكي حلواني
زهرة علي بن هادي واليب
ناهد عتيق عجي احلربي

فاديه أنور أمحد حسن
اميان امحد حممد املزمومي
بشاير عواض غازي العتييب

ريم فهد عارف الزويد
مريم مجعان علي القرني

ملياء فرج اهلل خبيت عمر
يارا ناصر قاسم العنزي

هاله أمحد قاسم احلطامي
أمل عبد الدائم مناور احلربي
خلود مسفر صاحل الوادعي

عهود سعيد حضاض السلمي
ساميه دخيل اهلل داخل الكشي

فاطمة علي امحد البسيسي
جواهر عمر حسن الزناتي

أمساء عوده سعد احلصينى
أشواق سليمان غامن الزايدي
نور عبد اهلل سعيد الزهراني
مساهر حممد عبدالقادر علي

امة الرمحن ممدوح عزات البريوتي
ليلي درويش علي املعشي

دعاء حممد مجيل جنار
نورا حممد علي قائد

ابرار عبد الرمحن عبد اهلل العمودي
نورة احلميدي حممد املطريي
مها عبداهلل حممد الشهري
سحر صاحل حممد ياسني

فوزية راشد سعيد العضياني
افنان دخيل اهلل بن عبداهلل السلمي

ايناس فيصل حممد محوه
منى حامد صاحل املزروعي
هادونه علوي حممد العطاس

أمل عبيد اهلل سند اجلهين
أصايل علي غامن اليحيوي

جلني عبدالرحيم عبدالرمحن الطلحي

نبيله خبيت ناصر احلربي
شروق خالد ناصر العماري
اجماد حسن محاد الصعيدي

أمنة حممد علي عويضه
سامية مشرف حسن الغامدي

منار حممد عبداهلل الزهراني
خلود فائز جريو القحطاني

جواهر عبدالرمحن خضر الغامدي
امساء سعود سعيد السلمي

هيا حممد محد التويم
عهود عطية اهلل غيث اجلهين

بيان حامد جرب السفري
مسية عبدالكريم ابراهيم الزهراني

أمساء حممد عيد احلربي
وجنات ابراهيم خليل زيين

شروق حممد عبدالرمحن الزهراني
هناء سالمة داخل اجلهين
مساح مقبول ناير السلمي

اشراق علي عبدالرمحن الغامدي
سحر قاسم حممد امساعيل
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امرية عبداهلل خبيت احلربي
والء معال هندى اهلبيدى

اضواء عبداهلل شايف الشهري
مسرية سعيد صاحل الزهراني

ليلى أمحد ابراهيم املشي
سناء أمحد حممد الشريف
افنان حممد معتوق اجملنوني
العنود جفن محد العجمي

أريج عبدربه خمضور السلمي
ريم عبداهلل عبدالرمحن البسيسي

خدجيه حممد علي عبريي
نوال دخيل اهلل سعيد املالكي
جنالء دخيل صايل السرحيي

بشائر سعيد حضيض اجلدعاني
فاطمه امحد قذاني الغامدي

منى مساعد حامد اجلدعانى
حنني أمحد غالب مدهش قاسم

هبه ناصر منصور احلسيين
صاحله شلوه نوار املطريي

مالك حممود أمحد قمصاني

فاطمة ابراهيم قاسم شكري
أمساء علي محيدي حصان
شروق علي حامد الثمايل
عيشه رباع عمر املعيدي

العنود سهيل حامد الشمراني
منى ناصر عتيق الصبحي

عبري عبدالرحيم حيدر خباري
فاطمه حممد امحد بن حمفوظ

غدير عبداحلميد محيدان اجلحديل
البندري سعد معتوق املالكي

روان عبداهلل سعيد ايالم
شروق مصلح حممد الشهري

سناء سراج عمر عقيل
نوره عواض مناحي العتييب
بدور سعيد ساعد احلربي

مودة سامي امساعيل منياوي
اجماد حممد عبدالرمحن القرني
وعد حسن سرحان الشمراني

اميان معيلي على السهلي
أمل سليم سامل الصاعدي

شروق حممد عمر الديين
سعاد جالل حممد باغر

شعاع سعد علي اخلويطر
نادية عبدالرمحن حسني الشهري

مين حممود عبداهلل حسن
مجيله محيدان نويفع املطريي

زينب علي حممد القيسي
أماني حييى أمحد مبجر

خلود صاحل عبداهلل احلصيين
ملا سعيد حممد الشهراني
نوره أمحد علي الغامدي

تغريد صاحل حممد الشتوي
شذى حممد محدان الغامدي

عبري سعيد حممد باحداد
وفاء عبدالعزيز حاجي اهلل دتا

اشواق حسن حيي جمرشي
دنيا حسني سليمان ملوخيه

منال هالل مسلط البقمي
ورده سرت حزاب السلمي
مرام ناصر حممد البقمي



شروق ضيف اهلل عبد اهلل احلربي
سلطانة جرمان فيحان القحطاني

بيان سليمان سالمه اجلهين
منى حممود امحد بصري
خلود عمر سعيد باوزير

مروه عبداهلل عاتق السفري
منريه عبد املاجد فهد اخلرجيي

رؤى حسني امحد عبيد
اشواق سعيد علي اخلدري الغامدي

شيماء حممد ابراهيم اخليربي
اشراق أمحد بركي اللقماني
هيا مجعان حممد الغامدي
ندى محدان امحد العويف

سلوى فايز عبداهلل االمسري
نادية فتيين حسن الصبياني
بامسه حيي أمحد الشهري

أضواء عبداهلل صاحل العتييب
بدور رمزي عبدالغين الغامدي

زينة عبود سعد القحطاني
مرام عوض عبداهلل دخان

شريفة مخيس سعيد املالكي
مجيله عبداهلل ساكر احلربي
عفاف علي عطيه الزهراني
نادية عودة عواد العصالني
حياة شعوان علي احلربي

غادة سليمان عبداهلل االمحري
سحر حممود عبده طبيقي
حنان امحد علي الشاردي

روان امحد مجال سالم
امل سعد فهد القحطاني

امل صاحل حممد مؤذن
حنني دخيل اهلل دخيل احلازمي
عائشه عبداهلل عائض الشمراني

ندى ظافر ناصر الشهري
خلود مفرح خلف اهلل الزهراني

شروق حممد نائف الزبايل
سارة حممد صاحل الغامدي

حنان مصلح سامل املولد
سلمى عايض عوض احلربي
نوف مسلم مبارك اجلعيدي

سهام مقعد قاعد الشيباني
اماني حممد صاحل الشريف

فوزية علي عمر مشهور
هاجر سعود منسي العمري
اميان ابراهيم ضبيب احلربي

مسرية عبداملطلب فاحل اجلغثمي
منرية منري عيد املرزوقي

أبتسام فارس خليفه السلمي
رشا عبدالعزيز فرج احلربي
احالم ناصر مفرح الزهراني

رجاء علي عبداهلل الغامدي
عهود ابر اهيم عبدالعزيز النجدي

رقيه عبداهلل حممد صباحي
سامية مفلح بركي السلمي
غريسه علي حممد البلوي
جلني حممد ناجي طوخي
منى علي فايز االمسري

أشواق جليد مسفر القحطاني
هنوف ناصر حممد العقيلي

وفاء علي هادي فقيه
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سحر منصور عبدالرحيم الغامدي

غوادر سلطان بن مسلط البقمي
زهراء حممد ابراهيم غوير

افنان حممد علي دخيل النعماني
شريفه حيي حيي صميلي

مروة عبداهلل عاطي الشيخ
آالء أبراهيم محزة سليم

عبري عبدالوهاب يوسف الغامدي
حنني عواض حاسن احلارثي

خلود علي امحد الكناني
فاطمه ممدوح عزات البريوتي

ريم علي حممد الزهراني
رغده سعيد علي الرزقي
بشائر ناصر منري املطريي

خلود حممد سليمان القحطاني
هناء عز الدين علي خبيت

فردوس عبد اهلل حممد طويلي
رنا عطيه مشان السلمي

امساء عطيه عطااهلل البالدي
ريم صالح صويلح املطريي

اميان عايل مبرييك احملمادي
نوره علي حممد الكثريي

تغريد موسى عبده قدري
مسر مقبل قبال السفري

ابتهال حممد ابراهيم العيايف
هدى عبدالكريم حممد الظاهري

روان امني داري فلمبان
منال حممد امحد خميي

هديل معتوق منصور احلربي
امواج عطية مشان السلمي

رنا علي شايع الغامدي
دعاء حممد عثمان باعثمان
نورة حممد سعيد الغامدي
اميان حسن علي الشريف

رغدة عبد الرمحن حيي االهدل
فاطمه امحد حممد عشري

جواهر عائض مسلط احلارثي
مالك حممد علي العمري

ساميه حاسن صاحل العرياني
عبري طالل علي الشمراني

امنه عبداهلل صاحل الطليلي
ساره مضحي نامي السلمي

دخيله جويدل جويرب السلمي
نوف حممد غوينم احلربي

اميان احلسني مذكر الزهراني
ليلى بدري شداد السلمي

محدة عبداهلل غرمان العمرى
فلوه سعيد حممد االمحري
محده حسن محيد احلربي

ريئام حمفوظ عوض العولقي
سهيلة أمحد سامل املامي

وعد صاحل مهدي الزهراني
زينب سعيد معيض الغامدي

ساره عوض حممد العمري
سحر سعيد حامد الغامدي

نوف عبداهلل غرم اهلل الغامدي
عايده امحد سعد االمسري

نوف نائف فهد العبود
مريم عبداهلل حممد الزهراني

فاطمة علي مسلم النخلي



والء عزات امحد زيلعي
ساملة غرمان علي العمري

ساره حسن عبداهلل قشالن
خلود عيدان موسى الزهراني

عهود ساعد حممدسعيد العويف
خلود عبدالعزيز امحد الزهراني

سحر حممد سليمان دميس
أجماد عوض الحق الصاطي
سحر سعيد سعد الشهراني

شوق عبدالواحد فاحل الصحفي
سعدية مصطفى يعقوب برناوى

أريج حممد امحد غرواني
نوف مسري حممد محادي

ابرار عبدالرمحن حسني بكر
لنا سامي حممد نظمي

ملكه امحد امحد شامي
فاطمة عبداهلل علي الغامدي

فوزية فهاد ناصر ال صليع
تغريد نبيل علي باعسيل

منى عبدالرمحن عوض الربكاني

موضي أمحد علي الصحفي
هناء عبدالعزيز عبداهلل السلمي

نورة عبيد ابراهيم املالكي
مساهر علي عبداهلل املالكي
دانية مقبل رشيد الصبحي

دانيه عبداالعزيز دخيل اهلل عقيل
غدير مبارك حممد الدوسري
دينا عبداهلل منصور الشريف
اماني امحد عبداهلل العمري
سها مجعان حممود الزنبقي
وديان مطهر حسن منري

افنان صاحل علي الغامدي
سهيلة أمحد صاحل احلليب

أبرار عبده حممد امساعيل
وديان أمين صاحل قاسم

جنود امحد جابر البارقي
رغد حممد جمدوع الشهري

مهاء عبيد فاحل السبيعي
اسرار موسى علي املالكي
يامسني معيتق محيد الزنبقي

سلوى بركة اهلل محيد الصاعدي
دمية عامر معنز االكليب

رزان أمحد ابراهيم العبدان
شريفه علي عبداهلل الكثريي
خلود سعد عبدالرمحن عتيق

نوره علي أمحد الشمراني
غيداء حممد عمر بادغيش

هدى حامد مبرييك اجلدعاني
رهام ويل ويل حدادي

عبري علوي حممد الذهيب
خلود أمحد حسن القرني

عبري امحد عبداملعطي اجلنيد
ثريا حامد جابر السلمي

مشاعل امحد عبد اهلل الزهراني
خلود أمحد حسن الزهراني

فاطمة عبدالرمحن سامل احملسن
مرام عبداهلل امحد الساملي

اهلنوف فيصل عبداللطيف نادرشاه
جنالء ناشي خلف العتييب
مجيله ربيعان ربيع العتييب
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سارة حممد جالل حلمي ابوزيد

دعا عمر شيخ باوزير
مروة صاحل سعيد عبداخلالق
مساهر حسن برد تركستاني

هيفاء عبدالرمحن عبداهلل حميا
رباب عدنان حممد سعيد نوفل

امل شكري سعيد الشهري
هبه ابراهيم سليمان سليماني

منريه حسن زكي الويش
افنان صاحل مفضي العطوي

هيام حسن سامل احلجاجي
فاطمه محيد عيد الرفاعي
مريم حممد مهدي املدخلي

الطاف حممود عبد اهلل ابو العال
عبري مقبول هضبان البقمي
رغد بسام عبد اهلل قاري

عهد حممد منصور الشعييب
رزان علي حامد العمري

نادية امحد عبداهلل العجالني
بتول امساعيل حسني قاضي

أمساء عادل عبدالعزيز الصفار
شهد زكي عبد اهلل البكري

هدية عبداحلكيم يوسف عبداهلل
مهاء فهاد ناصر آل صليع

مجانة حممد عبداهلل باظيب
موده حسن اسعد السمان
رانيا زهري عبدالرمحن كتيب

بشائر يوسف الياس اسحاق
هدى حممد منصور الرتكي

جلني امحد عبدالكريم البلوشي
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قسم إدارة األعمال  ]  إدارة األعمال الدولية  [

سحر عبد الشايف عبد الكريم عبد الشايف
موده عبد اللطيف حسني ابو العال

مرفت عبدالرمحن امحد مؤمنه
ذكرى عبدالعزيز ياسني النجار

وجدان عصام حممد القطان

رشا موسى حممد شريف
منى عزيز عبيس شليب

ساره عبدالقادر ناصر السمان
نارميان علي حممد اجلعفر

ساره مسري حسن قل

منال سامل عبداهلل الصيعري
حنان حممد عيضه احلارثي

ريم عبداهلل عبدالرمحن العامودي

قسم إدارة األعمال  ] إدارة املوارد البشرية [
صفاء أبوبكر حممد الشاطري

وعد أمحد عمر باخشوين
ساره ناصر عبداهلل السفري
حنني ناصر سعيد االمسري

شهد حممد رشيد القريين
وجدان شائق عبدالرمحن الشمراني

مهرة حممد عطااهلل اجلهين
ازدهار فؤاد محزة ابوصفيه

هاجر عبداهلل عبده اليماني
سلوى عيضة هريس احلربي

قسم إدارة األعمال  ] تسويق [
ناله امحد حممد السيد

قسم اإلدارة العامة  ] إدارة خدمات صحية ومستشفيات [
مرام حييى حممد العبيدي

مسر عبدالرافع حممدأسعد حاكمي
هدى حممد عمر الشاووش

وديان أمحد عبداهلل باحكيم
هاجر سامل عبد اهلل الغامدي

فاطمه حممد رجاءاهلل املرعشي



رمحة علي امحد املهابي
سعديه عبدالعزيز سعيد موسى

االء أمحد حممد باعباد
وديعه جرب سعد املعبدي
هيفاء حممود سعيد حممد

ملا حممد جنيب عبد العزيز السعدي
هنى ابراهيم موسى الشريف

حنني حممد صاحل مقبول
مسيه عاتق براك العتييب

حظيه علي يوسف عسريي

سرى عبدالكريم سعيد الغامدي
خلود هادي جابر املغربي

غدير فيصل ابراهيم الشريف

قسم اإلدارة العامة  ] التنظيم والتطويراإلداري[
جناة مبارك عبداهلل عمرو

بدرية عبده علي فقيه
أمساء طالب طاهر حيي عمر

هاله اسعد عبيد شعيب
ازهار هادي صاحل احليدر

نورة بنت سعود بن حمماس القحطاني
ساره ابراهيم خليل اليماني
هديل امحد رجب الشريف
حنان ابوبكر حممد باطوق
مسر مفلح صاحل اخلطابي
مساح حسن علي العبديل

فاطمة شوعي عثمان حديد
ندى حسني ابراهيم البهيجي

صباح أمحد عبداهلل العمودي
افنان عمر مخيس بازقامه
آيات ايوب حسن غماري
مها عطيه مياني املالكي

طرفة صاحل علي الزهراني
افنان ماهر صاحل مغربي

عبري علي عبد اهلل الغامدي
منال عوض سلمي املطريي
مالك عابد حممد احلارثي

شهرة عبد اهلل حممد االمسري
احالم امحد عقيل زيلعي
منى صاحل سليم السهلي

فاطمه اديب عبدالرمحن عجاج

ريهام سعيد مبارك اجلابري
خلود حممد أمني عبد الشكور طاشكندي

منال أمحد خالد البديل
هتاني حممد سعد الغامدي

هناء حممد امحد اليهري
هنله أمحد باري زيلع

شريفه مسفر حممد فرج
منال علي ظافر االمحري
جلني هشام عبدالعزيز فاحل

اشواق ابراهيم مفرح عسريي
تغريد عبد اهلل حممد الزهراني

هنلة نعمان عبداهلل فلمبان
روان حممد عيسى رياني
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هوازن عوده عيد اجلهين
مجعه سعد عيضه الشلوي

رميا حمسن عمر احملضار
سارة عبيداللة فراج الصبحي
اهلنوف مازن حممد القبساني
ندى صاحل عابد الشماسي
سحر حممد علي اهلل كعيب

مجيلة حممد سعيد ال مارق
فاطمه امحد حممد الزكري
هند هندي تركي بن محيد
ريم خالد عبداهلل بامشيل

بيان عمر حممد بريك
بشاير خليفة عويض احلربي
مساح عمر حممد احلضرمي

بشائر سعد سعيد احلارثي
هدير حممد على باشامخ
نوف سامل جريس العنزي

غدير سعد مبارك احلرازي
ملى حييى حممد الربكاتي
رانيه حممد أمحد بامهري

تغريد جابر عبده محدي
نوره حممد عبداهلل خوجه
دميا مفرج صاحل الرفاعي
رؤى عبده اسحاق مال
دميا حسن حممد حيدر

ندا علي حممد الفيفي
مها يوسف سليم الوقيصي

لولوه عبدالرمحن فهد اليحيى

ريم عواض معيض احلربي
آماني حسن حممد الشمراني
دعاء زاهر بدوي الكثريي

كنوز حييى خالد السليم
هدى عبداهلل حسن الشريف

مرام صاحل عبداهلل البدري
امساء امحد طلميس الغامدي

مرام علي امحد الزهراني
حصه حممد شليويح العتييب
دالل ناجي عواد الذبياني
اميان جيالن هناري هناري
هنى حممد بسيس احلمدى

بدور عثمان عبدالقادر حفين

قسم العلوم اإلدارية
مريال عقالن حممد بوقاسم

رندا ناصر عبدالواسع
ايه هشام عبد الوهاب اجلمل

**
**
**

بشرى سامل عبيد دومان
عائشة نقاء وصل اهلل السلمي

امامة شعبان عاشور عبدالعظيم

**
**
**

أروى حسن أمحد صاحل
مشاعل عمر امحد باعجاجة
مساح سعيد سيف احلمريي

**
**
**



فداء عمر حممد البلعاوي
لينا طالل حمفوظ عبداهلل باسهل

عنان عبيد امحد باحفص
نوف حممد أمحد الغامدي
منى يوسف حممد حسن

دعاء عبدالكريم حممود التطري
أماني مبارك حممد بايزيد

حنان أمحد أبو الكالم
امريه وجيه غمرى عطيه

عفاف مجعان عوض عفيف
امنه عبدالكريم حممود الربقومي

هنا ناصر االمحر
شهد نبيل خليل حممد النجار

ود حممد زكريا جاموس
زهراء سليمان علي الشهري

طيبه لطفي امحد بريك
اصيله سعيد ناشر حمسن

مها سامل مبارك عيظه
مها قاسم حممد غوزي

رهام حممد سعيد حكمي

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

مها حسني منصور الوريكي
دعاء سامل رجب الداعور
جنود أمحد سامل املصعيب
ميعاد حممد علي الفقيه
انفال عدنان يسلم باحبر

سحر سليمان أمحد جنيد
نور امحد حممد عمران
مروه سامل مبارك بوعمر

هبه عمر صاحل الشاطري
براءة كنعان حممد محيد
مرام علي مناع الوادعي

إميان سعيد ابوبكر باهربي
خلود علي مرعي البقري

اروى طاهر دبوان
سحر سعيد سعد شائع عسريي

ندى امحد صاحل قشاش آل قشاش الغامدي
فاطمة عمر سعيد العمودي
افنان صاحل هادي قندوس
امساء امحد سعيد اجلبريى

رنا خالد عبداهلل شعبان

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

مها علي شامي الغبيشي
رانيه سامل حممد بابرمان

ايه امحد نقر
االء امحد بشار عمر سفاف

فوزيه مريزيق فارس العتييب
أحالم حممد حسن العمري

عفراء سامل سليمان اخلطابي
االء عيظه مجعان مهدمي

أمينة عوض اهلل جرب السلمي
عبري عائض حممد الزهراني

هناد حسن امحد املصباحي
ريم طارق مجال اخلالدى

ابتهال فؤاد عوض الشمريي
هيفاء عوض حسني املالكي

مروه علي حممد علي البديوي
تسنيم حممد متام السيد سليمان سباعي

يامسني ثابت امحد ضيف اهلل
مسية حممد صاحل املالكي

أمساء أمحد منصور العلياني
نور عطيه سعيد صاحل العلي الزهراني

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

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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هدى أمحد على منصور
مسيه عامر يسلم قربان

زينب عبداهلل صديق شعبط
عائشه عبداحلميد نصر الدين محودة

نوره سعيد عمر باجنيد
منى علوش مشبب القحطاني

اهلام يوسف حممد يوسف
بيان عبدالقادر حسني الغالم

مسية حممد صاحل اليافعي
امساء علي سامل النهدي

خلود عبدالعزيز امحد الصبحي
مرايف النور طه بقادي صاحل

امساء ابراهيم مرزوق احلازمي
ساره سعيد علي صاحل ال داحش الغامدي

بشائر عادل علي مجال الزمزمي
يامسني خالد مبارك باديان

رنا رضا رشدي املداح
ساره سليمان عطيه الغامني

سلوى حممد حممد مجعان
دعاء طه حممد احلوطة

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

سلمى حممد السيد أمحد حممد سليم
اجالل اسامه حنفي رحيان

هانية حممد علي حسني
مسر حممد وائل شاكر امحد البورنو

فايزه راجي دويس السلمي
منى سعد فائز اجلدعاني

عائشه خالد حممد الغامدي
مطيفه عايض عتيق اهلل املعبدي

عبري سعيد مخيس عمريه
خلود حممد ابراهيم فلقي
ظالل قاسم حممد غوزي

منى حممد عبداهلل خفري أل خفري القرني
نوف سليمان عطيه الغامني
دالل أمحد عمر باحطاب

مريم حسني سعيد احلارثي
والء عناية حسن كوشك

ناديه حممد امني عبداحلي حسونه
بشاير امحد عبدالرمحن جربان

راوية حممد علي حسني
إميان حممد خماسر الشمراني

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

مين حممد علي حممد عسريي
أفنان عبدالقادر حسني الغالم

مسر عبده علي حمسن
مريم عبدالرمحن رده علي الصوانى السين

رفيف محيدي امحد اليوسف
بدريه سعيد امحد سعيد ال حاسن الغامدى

رهام صاحل امحد الذبياني
أماني عبداهلل مبارك الزهراني
وجدان عبده حممد حشروف

مسيه صاحل حممد مسيدع
رؤى سيد درار حممد

روان سفر عايض السلمي
اماني حممد امحد عبيد اهلل العاصمي املالكي

امساء حممد عبدالرحيم عيسى
آمنه حممد علي الفقيه

بسمة يوسف علي االمري
أروى عبداهلل ناجي مشسان
شروق صاحل مسلط العتييب

امل عبدالقادر وارد املراحمى
والء امحد عبداهلل الشريف

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



وسام مزهود ابن حسين آل مزهود الغامدي
عهود عصام الكيكى

مساهر مكى علي احلذيفي
اشواق حمفوظ امحد العامري

وفاء حسني عبدالرمحن السيالني
رؤى سعيد حواصلي 

عائشة عبداهلل حممد الشهري
هند ضيف اهلل سعد العمري

حنني عمر امحد الرحيمي
اروى حممد مربوك احلداد
ريم حممد عبدامللك مالك
لطيفه سامل سعيد العساني

رقيه عمر سعيد باغربه العمودي
رائده حممد امحد دبيش

ريهام عاطف عبداهلل كردي
سارة حممد سهل

سحر سعيد حممد العمري
لينا حممد القائدي

ليلى حممد سامل السقاف
دنا عدنان حممود ابوراضي

سهام عايض فهد العضيله املطريي*
سجى علي دحان النزيلي

فوزيه حممد علي حسن صائغ
مسرية سعيد حيي الزهراني
هند علي مبارك باعطاء
ضحى ابراهيم عمر بركه

ساره حممد بداح السبيعي
جنود امحد عبود ماضي

حمبوبة حييى حممد الزهراني
روان عبداهلل مثر العتييب

منريه صاحل عبدالعزيز املساعد
اسراء عقيل هاشم عقيل

أفنان حممد صاحل حممد يوسف قزدر
اسراء محزة عونى العمرى

رهام حممود الكردي 
ندى عبدالرزاق عبدالبديع رزق فيومي

أشواق أمحد خليل علي الشريف
امل معني خليل عاشور

فاطمة امحد صاحل فرحان
فاطمه رشيد محيد عوض الروقي العتييب

رنا حممد لطفي امحد خشيفاتي
اميان منل حكيم حسني علي عبدالقادر

هناء عبداهلل صاحل ال بركات الزبيدي
وداد عزالدين ياسني شنقب

مود حممد علي موني
عائشه سعيد حسن هريشي

سحر علي امحد الغامدي
هالة عبدالرمحن ناجي قاسم
مسر عايض عبداهلل الشهري

لطيفة مشاري حممد ابو شعف
حياة حممد سعيد الزهراني

مرام حممد علي الفقيه
اميان سامل مبارك عيظه

فاطمه مهدي صاحل خليفه
هناء سامل مسفر الزهراني
هند حممد امحد طواشي

مساهر عوض اهلل لفى السلمى
غدير طالل عواد كلييب

فاطمة عبداهلل امحد عمر احملمودي
روان عبداهلل حممد سعيد ششه

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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دانيه سنوسي يوسف قدح

مؤمنة حممد أعظم أكرب علي شيخ
وفاء حممدسعيد فارس مال

اهلام امحد عبدالقادر الشمريي
مسر خالد امساعيل كرم الدين

منال حسن امحد فائع السلماني
سلوى عبيد حيي حسن

مشس علي صاحل الزهراني
اميان حممد ابراهيم علي آل ذيبان الزهراني

نوف عبداهلل عايد العروي
جيهان خالدبن موسى العلى الزهراني
روان مفرح امحد ماطر ال جمم عسريي

مسية أمحد عبدربه صاحل
آية كمال حممد نبهان أبو عطوان
اخالص ابوبكر حسني الزيدي
مروى حممد عبد اهلل الغامدي

مسرية علي حممد محزي
هدى فواز عوضه السبيعي

بشرى علي عبداهلل محيد آل محدين الغامدي
بيان امحد علي مهديل

ليلى حممد رشيد الدهلوي
فضيلة فرناندال علي حبوش

مسيه عبداهلل سعيد حممد عبيد
ندى مهدي سعيد القحطاني
شريفه حممد امحد عطريي

هديل كامل حممد يونس
نادية صاحل شليويح املعبدي
العنود حامد أمحد الغامدي

نعيمه حممود حممد نور
ساميه عبدالعايل محيد السهلي

امل عبداحلميد محدي علي املعبدي
مرام خالد أمحد بادحدوح

بشاير سعيد عبداهلل عوض العبيدي املالكي
رنا حممد هالل الشوبكي

مها سليمان مزيد العضياني
ابتسام علي صاحل اجلهوري

نوف عبدالرمحن فرحة الغامدي
هاجر حممد عويض اجلهين

سارة علي عبده سيف
رزان حممد عمر حممد باعشن

روان نويعم حممد الشيخ
خبيتة يعقوب امحد حسن

امنه مصلح امحد اجلويف القرني
اروى امحد امحد املهدي

فاطمه امحد حممد املالكي
اسرار علي حسن رباط

وعد عبداهلل حممد الصاحل
سيناء هادي امحد ناصر احلارثي
مي حممد عبد احملسن آل سعود

ايه صادق عبداهلل علي
أفنان أسامة يوسف الديب

أمنه علي سامل امحد احلريصي
علويه سعيد فرج بن منيف
بشاير جواد حسن الكثريي

نوال عوض بركه السلمى
افراح شداد امحد العماد
نوره علي امحد الزهراني
ديانه كمال ابراهيم ازهر

ظافره صالح زهري العمري
رهام حمسن حسني عماري



حنان احلسن حسن زيدي آل امحد الشيخي
دنيا وليد سليمان

كوثر سلمان عبداهلل عطية اهلل الرويثي احلربي
مية عرابي بريك

ساره محدان سامل السبيعي
ساميه سامل علي سعيد ال علوان الشمراني

افنان عبدالعزيز سعود النفيعي
أمل حيدر مسفر الغامدي
حنني يوسف امحد املريابي

أسرا قشقري
نرمني زاهر عزات صيام

مساهر محيدان خلف محدان احملمادي
لوجني لؤي امحد عبداهلل حناس

نسمه فيصل حممد شاجع
مشوخ حممد عبداهلل سامل غالب

مرام صاحل محد احملمدي
مروه سامى ابن حممود رمال

مرام سعيد سامل سعيد ال مساعد الشهري
هناء حممد عبداهلل حييى

ندى اسامة كمال السيد صابر

روان عماد حسن خليفه
االء امحد حممد سليمان
هبه حييى سعيد باعلي
ملك عبداهلل الشمراني

منى قصي منري داغستاني
مساح خضر حممد الزيلعي

نوف علي مبارك باعطا
فاطمه مهدي معروف الزهراني
موضي مرعي امحد حيى جوبي

شدا عاطف امحد مساوا
مسية حممود الزكي املرسي

سعاد توفيق عبدالرمحن شاه هباي
اميان امحد موسي عبده خرباني

امنه حمسن حسن باخدلق
سهام سعيد أمحد الغامدي

أمساء خالد عبد الرمحن أمحد نور
جواهر عبداهلل امحد راشد احلمد الغامدي

روعه حممد حسن صفطه
أمساء حسن حيي الشيزري

عزه عمر عطيه الطيار الزهراني

سهام ظافر مجعان الشهري
معجبة حسني حممد آل فهيد

مناهل حممد الزيلعي
عهود منر مسلط العتييب

أمريه حممد عبداهلل عسريي
مساح علي حممد البيضاني
وجدان فريد حمسن بامجال

فادية حممد شحادة عبداللطيف
ورد غيث مسلم الفايدي

نوره عبداحملسن سليم العلوي السلمي
ديانه حممد امحد اسكندر

ندى مهدي هادي ال هادي القرني
ايالف سعود سعيد االمحدي

منى عبداهلل سبيت العمري
شروق عبدالستار مرزا رحيم
جنالء سعود رجاءاهلل السلمي

غاده امحد عبداهلل الشهري
ساره عبدالعزيز حممد عبداهلل

ساره سعيد مساوي حبري
امساء حممد علي القرني
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هدى ابراهيم رده الصمداني

هيفاء عبدالعزيز صاحل احلربي
نوران عبدالرمحن سامل باريان

هيفاء عبداهلل امحد عامر ال اسحاق الصيعري
صاحلة أمحد علي الشمراني

شهد عبدالرمحن يوسف امحد
ساره ملوح مبارك القحطاني
هنادي نذير حممد احللواني

سجى محود حممد املزجاجي
نوف عبدالعايل محيد مسران السهلي

ساره محيد امحد املالكي
مسر اسامه حممد كعكي

حنان امحد بلغيث الظامري
رزان ابوبكر صاحل باخيضر
عهد صاحل عمر باضريس
مسيه امحد حممد مشعن

منى حييى عايض غرامة أمحد حبان
دنيا شوعي على مفلح

بسمة عبد العزيز ياسني موسى
وضحاء جابر رزق جريبيع الدملوكي السلمي

اميان حسني حممد النجار
حنان عبدالرمحن موسى الكناني الزهراني

احالم امحد ابراهيم كشمريي
رحاب عبده عمر دماس

شيماء سامل جريد الصاعدي احلربي
خلود خالد سعيد الزهراني

رهام سعود مزيد حممد الشالحي املطريي
جنود علي حسن العمري

اميان حسن موسى النعمي
ابرار علي امحد موسى عمر
شهد حممد نايف عبدالباري

شهد فخري امحد ابو لبده
خوله عبداهلادي علي الشمراني

هناء حسني حسن العماري
مشاعل منصور سعيد القحطاني

نوال علي حيي كعيب
رجوى مروان امحد الصبحي

مرام رشيد امحد بلفاس
جمد حممد حسن مشهور

روئ امني عبده قايد الشامي

هتاني محد حامد البالدي الكاملي
االء امحد حسن الشهاري اهلامشي

سجى عبدالرمحن حممد اليمانى
وجدان خلف علي حممد الورك الغامدي

مسية عبدامللك امحد الكبسي
وداد علي حارثي

ريم صاحل ابن امحدابن حامد الذبياني
ليلى حسن مصلح اخلواري

شيمة بليهد هضيب املطريي
مسرية علي حممد الدوسري
بيان حامد مصطفى قشالن
بشائر امحد مسلم مرضاح

دانيه حممد سعيد عثمان مسكري
ميادة غسان حممد سعيد نابوتي

غدير مجيل امحد غنيم
منريه علي بن وارد املعبدي
ريم عبداهلل حسن الشهري

مساح يوسف علي اهلامشي االمري
اهلنوف مسفر عائض اجلعيد

منار علي حسني السوادي



دعاء امحد على رداد الغامدي
فاطمة عوض محاد النمري
نوره عبداهلل بركه احلربي
ريهام ثابت عبود حريز

ملياء حممد القائدي
ندى مشعل دخيل املطريف
بشاير صاحل غريب العتييب

ملا امحد حممد عبداهلل المي
نسيبه حممد امحد صاحل
هـدي يسلم عمر باعلي

نورة عبد احلكيم عوض العمري
عائشة ادم عمر طاهر

ابتسام عمر عبداهلل باجابر
عبري عبيد مفرج الدوسري

الشيماء عبداهلل حممد جراده
رزان محيدي امحد اليوسف

مشاعل زارع معيض امحد السهيمي
ندى سعود سعدي وارد الشيخ

عائشة عبداهلل محد محدي
فوزيه ظيف اهلل مسعود حسن الزهراني

والء حرب حممد سليمان
سعيده سعيد علي الزهراني

هاجر علي عبداهلل جمثل
مشاعل طالل عبد الرزاق نايته

حنان بكر شيخ ادم
رباب امحد علي الشهيب
ريهام حسن زارع احلازمي

يامسني حممد زيد املصباحي
نوره حسن مصلح العريدي اخلواري

باكينام هباءالدين فؤاد حممد
نعمة مانع حممد آل مسعد
علياء نبيل امحد األسدي
هيفاء عبده قائد مصلح

حنني عتيق اخلميسي
ريم منري امني بري

آمال حييى علي الراشدي
امنية حسن ابو الصفا الرفاعي

رنا صاحل مسفر الغامدي
مرام راجح معيوض دهار اجلعيد
لطيفه صاحل عبدالرمحن العتييب

مالك عبداهلل عياده عيد املرواني
اشواق عائض سفر احلارثي

هال ابراهيم عبدالرزاق عثمان السيد العباسي
فاطمه عبداجلبار معضد احلسين

نوف حممد سامل اجلابري
ايه فهد حممد حسني املهدي القحطاني

بدرية نصار ناصر اخللوي
مسيه عبداهلل سعيد الشمراني

ساره سلطان ابن صاحل ابن مصلح احلارثي
وجدان عبداهلل حممد املقرني

أبرار حممد سعيد باراجي
احالم حممد معجب سعيد الزهراني

ناديه خنيفر حديد علي ال عرجان الذبياني
افراح ظافر عبدالرمحن امحد الشهري

ليلى عزيز مهنا الشريف
صاحله مهدي حييى الزيلعي

نورة حسني علي جاري
عواطف أمحد عبداهلل الغامدي

بشائر عبداهلل عبدالعزيز الصاعدي احلربي
اسرار راجح ثابت الثابت
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اميان علي قاسم صالح

امساء حممد شريان حسن راجح
رقية أمحد مصطفى غزال

مها حممد مقبل احلسين
مروه عايض معوض املطريي

سارة فائع حممد البناوي
شروق معافا حييى بلكم

االء حممد عبداهلل الغامدي
فاطمه عبده حسني جرب ذوي صاحل احملوري

مسريه حممد حييى شعيب
مرام صاحل امحد الذبياني

ريم امحد حممد المي
سحر عبداهلل سعيد الشهري

رشا سامل حممد احلامد
فاطمة ذياب سعدي الغامدي
تراجي بسام فرج عبدالرمحن

جناح عبداهلل عبدي حاجي امحد
فاتن محد محود اسوط

مساهر مصلح متعب املخلفي
امنه علي امحد العطاس

منى على عيسى حدادى
رنا حممد ناصف حممد رخا
هنى زامل منصور الدوسري
ساره فيصل مناحي الغرمول

هند متعب فرز اجلهين
نغم ناصر علي ابو مشاله

منى عواد عيد البلوي
عهود ابراهيم علي الغامدي
هدى عبداهلل حسن حممد

حصه عوض اهلل عايض زبن املطريي
دالل علي حامد احلازمي
ايات عبده مبارك بصعر

رنده رحبي امحد ابوعليان
غاده فلحان فالح العتييب

شروق دخيل عبداهلل اجلهين
صاحله قليل عبداهلل علي ال قسامه القرني
عواطف سعيد حسن ال عطيه العمري

جنود خالد عبدالرمحن فرحان
ساميه سرحيان سلمان املطريي

مياده مصطفى امحد علي

روان هايف واصل راضي اهلجله املطريي
ليلى عادل على مقبول الشيخى الزهرانى

أبرار عبداهلل علي حممد آل زايد القرني
مشاعل محاد محيد السلمي
غزوا غازي عواض اجلعيد

روان ابراهيم حممد ابراهيم منري
خلود حممد عبداهلل احلربي

فاتن هالل عبداهلل اجلدعاني
اخالص بشري الشيخ موسى
نوال حسن عبداهلل العرياني
افراح عبيد عبيداهلل العويف

رزان عادل على حممد اجلرف
روابي سامل عبود باريان

ملى سامل حممد سالمه العولقي
ورده عمر عمار السلمي

هند سعد عوده أبو مخسان
ريم فاحل مبارك الدوسري

نوال علي علي األعوج
روان عليان درباش الزهراني

مها رجاء مطاوع الثعليب



رحاب صاحل سعد الغامدي
فاطمه غازي عبداهلل صاحل القرني احلارثي

منرية عبدالرمحن عبداهلل اجلدييب
اثري حممد عايض عسريي

حمسنه صالح زهري عوض آل غرمان العمري
وعد هبجت مظفر الرتكي
نوف عطيه حيي الغامدي

خلود عائض علي الشهري
سلوى بريك وصل اهلل املريين السلمي
شوق فيصل حممد سعيد السنايف الغامدي

ابرار سائف حمسن العتييب
وسام علي امحد احلمراني
تغريد علي حممد الزهراني

منار سعد عبداهلل حمفوظ العويفي الغامدي
سارة سفر مسفر العتييب

بسمه حممد عبدالرمحن رده
االء علي مرسي الرحيلي
شهد مسري صبحي نصار

مسيحه خلف عطيان الثقفي
فاطمه عبداهلل حممد الشهري

اريج داحش امحد العمري
أشواق امحد صاحل امحد ال مسعود العمري

افنان امحد دايل ناشي
شروق عابد حممود مالكي

مروه قاسم منور دخيل السمريي اجلهين
هتون منصور حممد نواوي فلمبان

بشرا عابد عطيه عبيد الشكري السلمي
مسيه فايز عبداهلل أكرم خمتار

ندى زهري عثمان شحاته
فاطمة علي حممد خرباني

شروق علي حممد معيض العمري الزهراني
جنود عبدالعايل محيد مسران السهلي

دعاء امحد حممد السفري
روتانه حممود حج طيب تردي
منال حييى أمحد حييى مححوم

مريم صاحل ابن مجعان ابن علي الغامدي
نوير عبدالعايل محيد السهلي

مرام عبداهلل حممد عبدالواحد العبدالواحد
صاحله صاحل حممد خرباني

حنان محود صالح الظاهري

نوره فواز عوض ملفي الدلبحي العتييب
هناء حييى ابراهيم سكيك

مشاعل عبدالرمحن علي حممد مدخلي
غاليه سراج ابن حممد آل سحاب العسايف

مساهر امحد عبيد احلربي
صاحله داود سامل حييى

أثري عطية سعيد احلزنوي
هدى امحد محود القحطاني
لطفيه حممد صاحل اخلميسي
فريال حممد خريي العالف

امل عوضه علي عبداهلل قاسم الغامدي
بيان خالد امحد سعيد سكلوع

أبرار عويض طريقي السلمي
وجدان سعيد علي عباس

امساء عبدالرمحن حممد ابراهيم بابدر
أمساء حممد صاحل الغامدي

مسيه عائض حممد حسني القحطاني
امساء مناحي ابن خري اهلل الغامدي

بشرى صاحل عبداهلل الغامدي
شروق حممد مفرح أبو هداية العسريي
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بثينه علي امحد علي عوده البوشي

نور عبدالقادر حممود ابودان
هند أمريزيق موسى ابو مصطفي

االء حسن عطية السحار
اروى فالح وصيل الزبايل
هاجر السيد علي االلفي

شوق حيي حممد جعر
ميعاد امحد حممد العمودي
بشاير عمر مسفر الغامدي
سلمى عطاهلل كريم خبش

حليمة حممد مطر الشريف
عهود حممد صاحل عتيق اليوبي
مريم عبداهلل محدان الشهري

رامه صفوان داوودي
بشائر معجب سعدي الزهراني

سجى منصور حممد عفيف
رويده عيضه سعيد العرابي احلارثي

مسيه حسن حممد الفائق
لينه عبدالعزيز ابراهيم حسني زارع

نورا حممد محد الغامدي

مسر جهاد يوسف جرادي
كوثر حممد صاحل هادي الشمراني
مسيا حييى عبداهلل عوض املالكي

رنا ماطر حبيب جناء العزيزي املطريي
مها حسني شيخ حممد

سناء جابر مطاعن الفقيهي
سهام لويفي محاد محيد املسيفري الثعليب

نورهان عبد الفتاح عثمان ناصف
امل سامل ساملني املري

اماني حممد سعيد املالكي
شهد عبداحلميد ابراهيم فطاني

هند خالد أمحد الشبيلي
مرام عتيق بريك اهلجله املطريي

ساره مسفر فرج القحطاني
اهلنوف علي صاحل الغامدي

وجدان عبدالعايل محيد السهلي
ليلى حامد محييد السهلي

هناء هشام مجيل عامل
شوق حممد محد الربع

مسيه عبداهلل حممد خرد

ساره امحد مسلم احلربي
لطيفه رشيد امحد نور

جنالء رشيد فريح سعيد الرفاعي اجلهين
شروق عمر صاحل العامري

مشاعل سعيد حممد الغامدي
اسراء أمحد مصطفى الرتكي

هاجر عبداهلل علي دخيل
اريج هشام عبدالقاد نايته
مرام سامل مهدي املالكي
ريم هالل عابد املقاطي

حورية زكي حممد الكلييب
بشاير عطيه مجعان اجلدعاني

نوف حممد حممد عسوني
رشا موسى حممود الربيم

امل عجب حاظر القحطاني
خلود مبارك عامر مرضاح

صاحلة حسن عميش
امال حامد محاد القرشي

شروق مشبب سعيد ال ناصر
سلوى مجال خليفه حممد نور



اريج امين صاحل عبداهلل هابط
فوزيه امحد هادي العيسي
سهام صالح زهري العمري

ندى حممد امني عبداحلي حسونه
رانيه عبداهلل أمحد الفقيه الغامدي

أروى هاشل علي هاشل
رهام حممود حممد بركه

غيداء حممد محيد املرواني
ساره علي حممد ابو خيشه الغامدي

مها حسني عبداهلل ال مضحي
رحاب صاحل الزهراني

هدى عواض مصلح اجلعيد
هنال رضوان رباح الكحيلي
مجانه عادل خليل الطالقي

تيسري علي حممد راشد
اسراء مساعد امحد عطيه احلسين الزهراني

اشواق سعود عبداهلل املطوع
ريم حممد امحد عبداحلميد اجلهين

رشا امحد حممد املالكي
أفنان حممد عبداهلل عامر

روان عبداهلل فرحه الغامدي
مساهر امساعيل فضل الرمحن القرشي

سارة سعيد عبداللة احلداد
عائشة على ادم كلي

روزان أمحد مربوك السعيد
امتنان سعيد حممد علي آل عتيق الغامدي
سجود حسن عبدالرمحن درويش كيال

زينب ادريس حبونة ابراهيم
منار مطلق طلق غنام اهلجله املطريي

ريم أمحد حممد الزهراني
حنني عمر عبداهلل بنقخ

صاحله حممد موسي البارقي
رهف مسري علي باثابت

ابتهال علي حممد االمحدي
خدجيه عبده حممد الصرية
ريفان طالل حممد الدوعان

رمحه بلقاسم حممد الشاردي
هند عقيل حممد املطريي

امل عطيه اهلل حممد احلربي
ايالف حممد فيصل العبديل

عبري عبد اهلل صاحل الكاف
ساره حسن دمحان الغامدي

سلمى حسني حسان احملمدي
حنان أمحد حييى الزهراني
ريم نذير حممد محزه رسالن

رمحه سليم عيد سعيد البلوي
عذبة فوزان ناصربن عثمان العدواني

وعد عطيان عمري عمري احملمادي
مساهر حممد طاهر هلييب

سهام عبد اهلل حممد القرني
امل سعيد سعدون البقمي
رابعه علي عبداهلل عبداهلل

وعد حممد زياد وهدان
بنان أمحد سعيد الغامدي

بسمه صاحل عبداهلل النقيدان
العنود حممد حسن الزارع
لني حممد صويلح اجلعيد

امل علي عبداهلل القحطاني
مسية محزه قليل عطيه

نوف طالل مطلق صويلح اجلدعاني
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امنه علي شامي الغبيشي

زهراء حسن هاشم الشهابي
شهد مشبب عامر الشهري
منال عبداهلل عوض املالكي

غدير علي عثمان علي الشمراني
غفران عبداهلل صادق باجوه

حنان يونس غالب يوسف
هدى عقيل حممد زحم اهلجله املطريي

ربان مسري منصور الكبش
مصلحه خمضر علي اجلدعاني

روان حسني فاحل اجلابري
مسيه سامل علي ال علوان الشمراني

ريهام حسن امساعيل اجليزاني
بسمه صاحل علي الزغييب

بشاير امحد عبداهلل امحد آل حسن القرني
أمل ابراهيم سليمان الشمري

روان عبدالعزيز مسفر املالكي
تغريد بريك مبارك اخلميسي

وجدان حسان حممد رشاد حممد حنيف
اسرار منصور علي احلارثي

اميمه ادم حممد حمنيب
اجماد عوض حممد العلياني

ساره ساعد سويعد احلربي
اجماد طارق سامل احلضرمي

ميمونة حسن سليمان رفاعية
جنود عائش حممد الصبحي
عائشه راجح طلق العتييب
ناديا شوكو جالبو عثمان

غيداء زهري حممد مسباوه
صباح حممد بدر السلمي

شرين امحد عبدالقادر الشمريي
غدير هاني تغاليب احلربي
سهام دخيل فليح السلمي

وجدان نور نفاع سعود السحيمي احلربي
بشرى اسامه سراج الدين مجال الدين

روان حممد معيض الغامدي
جواهر يوسف حممد الزريقي

مرام سامل حمسن السفياني
سوزان حممد علي عبد الوهاب بكر

سندس مصطفى حممد جدوع

امل خالد جعفر القحطاني
بشاير سعيد حممد الغامدي
منال غرمان ظافر الشهري

ريم عاطي عطية اهلل حممد الرفاعي
خدجيه عبدالباري حسني العطاس

امل امحد كاظم بوزدوغان
هديل فائق حسن ابورزيزه

عايشه مرزوق فرج املطريي
ساره محدي حممد عبداحلميد عقاد

ساره حيي حممد اليامي
أشجان زهري عبداهلل بوقري
سندس فوزي سليمان بنجر

ليلى امحد علي الغامدي
ابتهاج عبداهلل سعيد الغامدي

مريم امحد علي حممد قملي جمرشي
ريم امحد حسني الزهراني

بشرى حممد علي آل حديدان الغامدي
منى عبدالشكور حممدامني القشقري

جنله حممد سعيد الشريف
احالم امحد سعيد الزهراني



حنني سعيد علي البيضاني الزهراني
غدير ابراهيم حممد العلوني
غفران حسن امحد وهاس

ريم صاحل مفرح حسن القيسي العمري
اسراء حممد امحد اجليزاني

فاطمة معيض حمبوب العماري
ريم امحد سرحيان احلربي

بشائر حممد علي حممد هردي سالمي
جيهان عبداهلل خضر الزهراني
خدجيه دوحيان حممد املطريي

مرام كايد حسن جروان
حنني عبدالعزيز الطيب حسن

مجيله سعيد علي الشهراني
مها حممد عبدالوهاب قدوري

مسر نبيل يعقوب الصوراني
هند فيصل امحد الغامدي
حنان مطر شديد املطريي

رهف سعيد محود امحد الفاضل الغامدي
سارة عبيد عبداهلل احلربي

رنا علي عبداهلل العمري

امساء صاحل جابر اجلهين
مريفت صاحل سعد الغامدي
دالل عبداهلل فاحل الظاهري
نوف عبداهلل عمر بقشان

ساره عمر عبداهلل بن حمفوظ
اشواق امحد ناصر الغامدي

نوران عامر شفيق زيناتي
خلود علي حممد الشهري
مها صاحل حممد الزهراني

بشائر بنت رماح بن برغش العتييب
روان رضيان عطيان الرزقين السلمي

طله حممد حامد القرني
فوزية حممد مطر الشريف
يسرا مطري محدان اجلهين

هناء معيض عطيه الزهراني
عايدة ماهر كامل اللولو
نورة علي مطري اخليربي

اهلنوف هشام هاشم السباعي
حنان عبداهلل حسن امحد الزبيدي

امساء صاحل حممد ال زمزوم

شروق صاحل علي علي
هال طارق رمزي الزبن

غادة غطيش ردة اخلزاعي
اشواق حامد عبداهلل مسعدالغامدي

ندى دخيل فليح خليفه السلمي
بشرى علي غرم اهلل حممد آل طالب الغامدي

فايزة فهد عبداهلل زين الدين
هدى حممد  الصمصام

بلقيس امحد عبيد باحلمر
خدجية امحد عبداهلل زميم

هديل امحد دايل ناشي
بلقيس عبدالباري قاسم البحر

منال حامد امحد العماري
وفاء حمسن سامل املاضي

رزان مجال امساعيل عبداهلل
ريم حممد بدر موسم العميشى السلمي
حنان عبداهلل عطا اللـه ناصر احلربي

جنالء حممد موسى العسريي
ريهان هشام حممد خليل يوسف مجيب

فايزه حوميد محود حممد السلمي



204

كلية االقتصاد واإلدارة
مروج علي امحد اليماني

عمرانة عقيلي مبارك حممد آل مخاش الشيخي
نوف عبدالعزيز حممد سعيد حممد نيازي

ابرار علي حسن رباط
مستورة مجعان حممد الزهراني

مها جعبل صاحل جعبل
خدجية حسني امساعيل السيد
بدور بديع عبداحلليم الصحاف

حنان حممد ابراهيم حجازي
فوزيه حاجي معلم مامو علي

روان حازم حسن مجعان الكناني الزهراني
مشاعل خلف عقيل املطريي

ندى منصور سراج عابد
هديل رضا حممد عثمان
أمنه فهد جميديع السلمي

غفران حسني ادريس الشريف
مسر عبد السالم محدي ابو عجوه

وجدان سعيد سعد املعبدي
امنه خبيت عبداهلل املولد
االء عمر عبد اهلل بالبيد

سارة محدي امحد شعيب
غفران عمر سالم سالم

آمال علي أمحد الغامدي
عواطف عبدالعزيز صاحل اهلجاري
عبري عويش عاتق غنيان اجلربيين السلمي

ابتسام عيسى حممد علي بين مهدي حكمي
هنال حامت حممدنور خوقري

نوف ظويهر مطريان العروي اجلهين
نوير ظاهر حممد راشد الظاهري

منار صاحل محيد الشيخ
عواطف صاحل خالد

نوره حممد حسن العلوي الزهراني
مودة عبد الغين ناصر رشوان

صباح علي حممد الشهري
ابتسام صاحل حممد الزهراني
سارة امحد ذياب الشمراني

عبري علي عبداهلل ال رافع السهيمي
وفاء علي عماش عبسي

االء سعيد عبداهلل الشهري
ود حسن علي مبرييك

هند حسن سعيد سيف
اروى امحد حممد اليف

رؤى مسري زهدي رمحه
امساء سامل حسن السهيمي

اهلنوف عبداهلل صاحل الرواف
جلني عبداجمليد سليم داغستاني

عبري علي حممد االمحري
رغد سعيد عبدالعزيز عبداهلل الغامدي

فاطمه دخيل اهلل عمر الزبايل
مهسه حممد مشس الدين عبداحلميد زركش

روان علي حممد شهوان
إسراء حممد علي العطاس
سحر امحد مبارك البشري

روابي محدان مفلح شليويح املقاطي العتييب
نعمه ابراهيم صاحل نصري

اماني سعيد امحد طمبش
عنان عصام امني حسني خوج

هديل حممد حسن ابراهيم االهدل
نور مصطفى داوود انرب

ندى أسامه حممد أبوعليان



امساء مفرح سعد محيد اهلدباني اجلهين
غنى مصلح عبيدان اجلدعاني

سعيده وصيص معيض السلمي
هدى عطيه امحد اخلمجاني

امساء عمري مخيس عومير احملمادي
بيان عبداهلل مبارك اخلنبشي

نوال حسن مديين الصاحلي
ابتهال جماهد حممد اجلماعي

وفاء ياسر هالل عاشور
وعد عبداهلل حممد احلربي

هدى امساعيل حممد ابوحجر
زينه امحد علي زاهر ال زاهر الشهري

نادية على ناصر هزازي
ابتسام حممد مبرييك اجلدعاني
مشاعل ابراهيم سند احلصيين

غيداء ملفي مرزق السهلي
فاطمه مسري امحد االمحدي

هيا عيدروس عبداهلل الصويدر
عهود عبداهلل امحد العمري

أمنه حممد مرزوق العلوي

ساره حممد صاحل العمري
ساره شعبان علي حممد صمان

مسر امحد حممود ابوصالح
ابتسام حسني بن حممد عيدي
ليلى عبدالعزيز سعيد السلمي

ايالف عبداهلل حممد كمال
فوزية حسني ناصر ابوربشة
سلوى حممد عبداهلل أمحد
حياه علي عبداهلل عبداهلل
روان ناجي حسني اجلخبري

عبري عبدالرزاق عبدالرمحن سعيد
اآلء علي ناصر الغامدي

عبري حممد مسفر الغامدي
فايزه صاحل مساعد الرفاعي
البندري نايف ناصر اخللوي

لولوه مروان حممد ابراهيم النقادي
اضواء ناصر مرزوق اهليضل
بشاير سعيد حممد الغامدي

شذى الياس علي فلمبان
ندى ماجد حممد هاشم

سلمى عمر ابراهيم اجلعيدي
دعاء عبدالرمحن عبدالعزيز القرني

رهام فوزي سعيد قعرور
نوف امحد سليم الشنربي
آمال حممد سعيد املالكي
امريه محيد امحد اجلغثمي

حكمة عبدالرزاق حممدامني كركدان
ربا حممد امحد املالكي

منال مرعي محد العمري
عفاف حممود حممد البسيسي

غاده عبدالرمحن معيض نافل الشدادي احلارثي
أفنان وليد عبداهلل مال

دعاء حممود صاحل االطرش
ايات عيسى حممد كاو

دانيه سامي حسني اجلاد اهلل
مي عبده حممد عبد القادر
دعاء حممد ابراهيم قاسم

شروق مقبل صاحل مرزوق العمرى احلربي
اهلنوف نبيل حسن الفارسي

بيان حممد غازي العطاس



206

كلية االقتصاد واإلدارة
افنان امحد سعيد الغامدي

رهاف صاحل عبدالعزيز العقيل
اثار عبداحلكيم عبداهلل الغامدي

أشواق حممد عثمان العمودي
منار ناصر عيد املقاطي
وفاء حسن أمحد معوظه

سلوى حسن عبداهلل ال حيدر
ابتسام حامد علوي العطاس

بشاير معتق اليف احملمدي
عهود عبد القيوم رحيم القوقندي
نوران فتحي عبداحلميد البخاري

عفيفه حسن علي العجالني
ود إمساعيل عبدالقهار فلمبان

هتاني عايض حممد الكثريي
وجدان فهد حممد اجلهين

شاهيناز عناية اهلل عبد العايل احلربي
روان نواف صياف املالكي

رزان حممد عبده حارث
عبري حسن علي السهلي

شروق صاحل حامد احلارثي

رانيا رشاد حممدفريد شافعي
لينده اسامه حسن سحتوت

خدجيه امحد ناصر القحطاني
غفران حممد حسني املغربي

جواهر عبداهلل نافع حسن البسيسي
متارا عادل امحد عباس االسطه

ود نبيل حممد الطيب
ميعاد امحد حممد امان جامي

فاتن بطيحان ين مريزيق املعبدي
وعود حممد عبداخلالق الغامدي

االء مسري سامل احلسين
امل علي سامل القائدي

خلود عويض حممد القريقري
روان علي سعداهلل الغامدي

موضي عبداهلل مفلح السبيعي
هنوف صاحل عمر احلذيفي

فاطمه حسن فرج الدوسري
هنال حسن هاشم مكاوي
وداد حممد ملفي املطريي

عهود عبدالرمحن حممد السحاري

عهود كمال مجيل مسكري
انوار حممد سامل كعيب

خلود عبداهلل عسريي علي
شروق صليح صويلح اجلدعاني

احالم امحد رشيد البكماني
اهلنوف امحد محيد اجلهين

ابتهال حممد حسن سليماني
اهلنوف محد محاد العتييب
أفنان حممد سهل العتييب

تغريد علي صاحل الزهراني
مرام مسري زهدي رمحه

عهد عبد الرمحن نايف العتييب
اريج حممد صاحل القرني

ابتهال عيد عيضة البالدي
دعاء حممد علي حضاء

منال عبيد عبداهلل الغامدي
رقيه هاشم عبداهلل باز

ناهد امساعيل حممود ناصف
دارين عبداهلل حممد خليل

عليه حسن رشيدي احلارثي



ابتسام عيدروس عبداهلل الصويدر
ابتسام علي حممد الشهراني

ناديه حممد سليمان عزي
رقية حسن علي العجالني
زهره امحد ثابت العمري

شروق معيض راشد القرني
غيداء مصطفى حممد بسوطة

يارا فاضل عبداحلميد اكرب
سلوى سعيد عبده مقبل

شروق عائش حسن صبياني
امل رافع مهدي احلارثي

امنه على هاشم الراشدي
ساره سعد علي اخلويطر

مساهر راضي حبيين السلمي
فاطمه عبداهلل عثمان املولد
هيفاء حسن عطيه الزهراني

غال حممد عبده عسريي
امنه امحد عمر العجالني

مرام حممد ضيف اهلل دخيل اهلل احملياوى
مروه جمدي عبداملنعم ابوكويك

حنان مقنع سعيد الزهرني
رقه سريع حسن حكمي

غصون مصطفى جابر أمحد
روان صالح مصلح الشيخ
ايه نبيل انغ شكري اوجل

ابتسام عيد عبدربه الصبحي احلربي
رنني ماهر فخري مراد

هيفاء حمسن شريف عيدروس
ايناس أمحد جرب حسن اللوح

رنده عدنان حممد نايته
روان ناشد عبد الرزاق عرفات

مريم سعد علي القحطاني
هاله جمدي حممود بركه

خلود ابراهيم حممود امحد
نوف فؤاد حممدحسن عجاج
ربيعه عبداهلل سعيد الغامدي

صفاء عبيداهلل عتيق اهلل الظاهري
أماني هادي علي عماري

نوره علي حممد العمري
رباب عائض سعيد ال حطاب

فوزية عبد الرمحن عبداهلل اجلدييب
خلود علي ناصر طاليب

شعاع امحد سعد الثقفي
حسناء عيسى علي خواجي

نداء علي صويلح الزبايل
أشجان عيسى علي خواجي

نوره علي مقبول العمري
ساره ناصر حممد اهلويشل

بشاير حممد عبداهلل باحداد
االء عبد اهلل امحد عسريي

اشواق جعفر معيض القحطاني
امساء علي خضران القرني

نور سلطان عيد العبديل
منار عبداهلل خبيت مربوك
رانيه عبداهلل علي الغامدي

هنوف حممد عبد الرمحن الغامدي
عهد حممد خليفه الشيخ

عهود عبداهلل سعد الصحفي
مرادي نبيل زيين كشمريي
نوره سعد خليفة السلمي
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منال فؤاد فواز حجازي

رهام عبد الرحيم عبد اهلل باشيخ
وجدان يوسف بريك احلربي

بشاير عبداهلل شبيلي الشهري
هنادي عبدالرمحن حيي الزهراني

ريم حممود فخرالدين البخاري
هيفاء امحد حسن زبران

شيخة عبدالقادر عمر عبداهلل
اميان خالد حممد طلب

أمساء عايد طحيمر اجلهين
نور صاحل شاهر زيين

بنان حممد سعد الغامدي
شروق ابو بكر علي العطاس

هناء درويش عبداهلل الشرحيي
اهلنوف عبداهلادي غامن ال منجم

مريم ابراهيم عبداهلل الغامدي
دالل زياد عمر ابومسره

عمرية أمحد شتريي احلربي
هنى ابراهيم سعد الشمراني

مشاعل فتيين حممد باقي

هناء سعد حممد الشمراني
ميعاد صاحل عوده البلوي
هويدا حممد علي صاحل

ابرار علي عبداهلل عائض
منال حسن حممد الشوكاني
جلني ابراهيم حسن اجلهين

سلوى مصلح عبدالرحيم احلربي
ساره علي سلطان الشهري

سحر سامر سراج اقو
فاطمة سليمان عبداهلل الشهري

مساهر عبداالله محد البالدي
حنان امحد حيي حيميد

باشه سرحان مبارك احملمدي
صفاء سعيد حممد الزهراني
أشراف حسني علي جعبور

هدى سحمي سحيم السبيعي
ود محيد عبداهلل البالدي
مرام مروان يقظان اجلابري
ندى منصور آمان البلوشي

لولوه حممد قاسم السنيب

رقية سليم رشيد املزمومي
خلود عبدالعايل سالمه الصبحي

أمل حممد ايوب خوجه
وعد عبداهلل فرج البيشي

شاهنده رجب سيد محيده
زينب سعيد عبد اهلل العامري

ابتهال حسني حمسن الغرييب
امواج فهد عرميط السلمي
شهد هاني عثمان خليل
منى علي حممد السعدي

روان حممد علي عبداهلل خليل
سارة فايز مبارك الدوسري
شروق حبيب حممد السيد

هتاني عصام صاحل حلمي
غصون فواد الياس كلكتاوي
فوزية عبداهلل أمحد الغامدي
ساره عمر ابراهيم الزعاقي

هدى عبداهلادي على العجروش
أبرار حممد أمني سعيد أمحد اسكندر

نوف حسن حممد احلزنوي



ابتسام صاحل تركي املنتشري
فاطمة حسن حممد الزبيدي
افنان حممد ابن سامل مشعبى
مدى حممد امحد بن عفيف

وريف خالد ابو بكر احملضار
رهام عبدالرمحن حممد الشهري

غدير عبداهلل زاكي املطريي
رنني عبد العزيز عيد النفيعي

مشاعل خمتار عمر بنجر
خريية سامل ابراهيم الشمراني

عهود عبداللطيف شائع الغامدي

مريم حسن سعيد االمحدي
مسرية عوض مريع القحطاني
ساره منصور صاحل الطيار
دنا صاحل محيد الطويرقي

ميعاد علي عبداهلل الغامدي
بنان علي سعيد حمضر

رواء عبدالكريم سعيد الغامدي
نوره علي عيدان الزهراني

وجدان مصلح ساعد اجلدعاني
امواج سعد عبداهلل الشهري
اجلوهره علي سعد اجلودي

اسراء فوزي عبد اهلل مرزا
ارادة مسري صاحل كريم

فايزة حيي جابر القحظاني
يامسني عامر امحد ال جابر
عباير فالح هندي احملمدي
عهود خالد علي تركستاني

زهراء علي امحد فتاح
امتنان علي سعد اجلودي
ملى حممد صاحل أبومخيس
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
مشاعل فهد عبدالرمحن الدامر

تغريد امحد باشنيين
اماني محدان صاحل الغامدي

هويدا عبدربه ضيف اهلل اهلبيلي
نوره معيض حممد العلياني

صفيه دخيل عقال الطويرشي
هيا عبداهلل عبد العزيز اخلرجي

سلمى عبيداهلل سلمان منصور األمحدي*
آالء السيد حممد سالمة
هيا مبشر هامل السلمي

خلود حمفوظ حامد احلربي
حنان حييى سعيد املالكي
بشاير علي سامل الغامدي

هيفاء عبداهلل سعيد الغامدي

ابتسام عبدالرمحن عبداهلل الغامدي
ندى عبدالرحيم حممد الشهري

االء عبد الرزاق حممد أبولنب
مساهر منصور حممد العتيق

دالل حممد علي احلربي

قسم اللغة اإلجنليزية ]اللغة[
اسراء حسن سيد بدوي

علياء ماجد حممد سعيد ابودوله
فاطمة مسفر عبداهلل املالكي

سدرة حممد أمني هبادر
ملياء محيدان عائش الطياري

جنود خليل ابراهيم تريو
االء حممد لطف االصابي
والء حممد لطف االصابي

ساره نزيه - اسعد

*
*
*

هوازن أمحد عبد اجمليد مشعل
عبري عبداهلل حاسن االمحري

شريين حممدسعيد علي حممد اهلندي
شهررزاد حسني مصلح الزهراني

منى حممد أمحد الصارطي
ورد سبيهني خنيفس السلمي

خلود عثمان عبد الرمحن السبيع
أمساء أمحد معتوق شليب

سوزان علي سعيد بن لسود

لينا خالد زمان العباسي
مروه محيدان عطية اهلل املغربي

مسرية رمزي أمحد بديع
هدى نعيم ابراهيم الكويفي
شروق صاحل حممد العويف
داليا محاد محيد اللحياني

ملى عبدالوهاب حممد مياني
فارعة عبداهلل قادري االهدل

نوره محدان حمبوب القرشي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

ازهار علي سعيد العي
أبرار علي سعيد العي

ريم عبداهلل حممد الدعيلج
فوزية حسني حسن كلكوش
مها عبداهلل علي البسيسي
والء عادل حسني حمالوي
أمينه أمحد عبدالدائم بيك

ملكه سامي عبدالرمحن باشا
ساره سعيد حممد املخاليف

لولوة خالد خليل الكوييت
فوزيه محود امحد الغامدي

بيان حممد صاحل بن جحالن
خلود عائض حممد العسريي
هنى عمر عيدروس اجلفري

مليا محود مربوك احملمدي
مها سعيد سامل الشهري
حواء بابكر حممد علي

رويدا حافظ أمحد الظاهري
حنان عبدالواحد رحيان املولد

هنى يوسف حسن منشي
أروى حممد عباس سحلي

قسم التاريخ ] تاريخ[
عزة علي عبد الرحيم الغامدي
اهلنوف حممد علي الدعيجي
رباب عوض مصلح السلمي

ايناس امحد حممد بانافع
خريه عطيه عوض الزهراني

ابتسام حمسن حممد الزهراني
ساميه موسى عايض احلربي

دعاء عمر صاحل بامشاخ
ليلى عبيد امحد احلارثي

عائشة حممد سعد احلارثي
منى عبد العزيز حممد الزهراني

مريم حممد مستور الزهراني*
ريهام خالد رمضان خضر
ساملة معطي حييى اهلاليل
مذهبة سامل علي الشهري

غزيل حممد رويعي املعبدي
وعد أمحد حيي الزهراني

روبى امني عبدالوهاب فنتيانه
هنال حسني امحد احلربي

مياسم ممدوح حممد اخلطيب
أبرار فيصل عمر باوارد

وعد عبدالفتاح حممد عفاشة

جنوى محداهلل حامد احلازمي
موضي متعب محود العتييب
فوزية دبالن مسعد املطريي

ساره سعيد مجعان الزهراني
امل نصار وصيل اللحياني

مريم عثمان عبد القادر حممد
أريج أيوب حممد مدني

اميان أمحد عبداهلل هوميل
اثري امني عبداهلل اخلميسي
نسيله علي عبداهلل القرني

غيداء حممد سعيد الزهراني
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*  إمتياز

امل امان فضل اهلل احلربي
ابرار عبداهلل سعيد الغامدي

نورة مذكر ذاكر الرويس
وجدان صاحل امحد باهيثم

سارة سامل عوظة العمري
فله حممد عبده مزيدي

نبيله مجعان حبيش النعثلي

والء عبد اللطيف حممد على حممود
ساره عبداهلل خصيف القرني

جنوى براز غاالن الثبييت
هبة عادل حمي زهران

جنود حممد سعد اخلميسي
عبادل خالد علي العبديل
زرعه علي ظايف القرني

احالم صاحل عثمان احلارثي
ندى سعود فرحان عبد الرمحن

شوق فيصل محدان الغامدي
احالم مطر سعيد الزهراني

مشاعل علي حمفوظ السعيد
ليليان غسان حسني بادكوك
سحاب سليم علي الثعليب

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
فريوز منصور حممد باعيسى

مساح حسان حممد الفقيه
راوية غالب حممد غالب
منى حممود امحد عمران

نادية دخيل حممد العبدىل املالكي
مسية غالب حسني عبد الكريم
منال أمحدأمني سعد الدين املراد

شريفه صاحل عوضه احلمراني
فاطمه مصطفي طه حممد جفري

ابتسام مبارك ابراهيم السفري

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

امساء علي عبداجمليد فتح الباب امحد
بسمة سعود شيحيبان احلربي
افنان صابر عبدالرب النقيب

غاليه عوض أمحد صاحل العاصمي املالكي
منتهى عمودي درويش شيخي الزهراني

هند صاحل حممد الزهراني
ساملة معيض مخيس الزهراني
صباح مرشد علي احلميدي
مسرية مساعد حممد احلارثي
فاطمه امحد شوعي مخجان

*
*
*
*
*
*

مليحه صاحل عبد اهلل الغامدي
فاطمة حممد أمحد املرحيب

لينة أسامة السيد حامد شبري
نعمه مبارك عبداهلل مزروع
هديل شيخ امحد العامودي

امريه حممد حسن مشاع
ندى خالد علي الرشيدي
ماريه حممد نوفل عبدالعزيز

راويه سعود غامن سامل اليحيوي
مجيلة حممد طامي العسريي



انوار حممد علي سليمان ال نشوان الشهري
نوف غازي عزاب الزيادي
فاطمه علي حسن احلربي

بيان عبدالرمحن سعد الطويرقي
بيان ياسر حممد حكمي

وفاء عبد اجمليد صبحي مرتيين
وفاء امحد شوعي مخجان

مروه بندر حسن اجلهين
رزان حامد حممد احلازمي احلربي

عزه عزيز الشهري
هاجر صالح الدين بسيونى

منال اليف رجاء املخلفي
هند علي حيي شافعي

نورا سعد رده اجلدعاني
امل عبداهلل علي الزهراني
ليلى أمحد صاحل اخلميسي

هيا عبداهلل سعيد الزبيدي
اميان علي ناصر املصعيب

غالية عيسى موسى موسى
شيماء سامي عبداللطيف حممد حسني

صاحلة عبد اهلل أمحد العرياني
دولة علي عبداهلل الشهري

نادية فضل عبداهلل اجلشاش
رحيمه وىل امحد وصي الرمحن

أمساء علي أمحد جلي
ريم حممد سعيد الغامدي

ابرار حممد سعود سعد اجلدعاني
سلسبيال حممد ياسر عبد الرزاق شالر

أهنار حممد منصور العلياني
اميان عبد اهلل داخل اجلغثمي

بشاير منصور رده العتييب
منار علي حسن األمسري

أشواق عبداهلل حامد السفري
ريم سامي حيي حكمي

مالك عوض حممد العازمي
حواء عبيداهلل سعد اجلميعي

مروه عايد سعد املرواني
رشا ضيف اهلل مجعان الزهراني

فاطمة حسني عيدان الزهراني
خلود ظهري حممودعلي اجمدعلي

مسريه صاحل زنان الغامدي
ندي حممد محزه القرشي

ميساء نزيه السوطري السوطري
خلود سعيد روجيح اجلدعاني
مشاعل حممد صاحل الزهريي

ساره محدان سعدي الغامدي
نادية جزاء عويض املطريي
اماني زياد موسى حكمى
حنان علي حييى حكمي
فوز عواض ناجم السلمي
خلود عودة عيد اجلهين

مريم حسني حممد الزهراني
مجيلة خضران هياس الزهراني

هدى حسني صاحل النهدى
هتاني عطية اهلل رزيق املطريي

اهلام يعن اهلل مطر الغامدي
احالم حممد رزق السلمي
بدور امحد حممد الناشري

فاطمه عبداهلل امحد العماري
مها مبشر عبداهلل االمسري
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مسريه حامد محيد القريقري احلربي

فاتن مصبح امحد العمري
منيفه عبدالعزيز ثياب املطريي

عائشة حممود أمني درويش
خدجيه واصل علي احملوري

سلطانه علي عبداهلل الشهري
حنان حممد عايد اجلهين

خلود عبد اهلل حممد الغامدي
مهس حممد امحد الغامدي

أزهار علي رده السلمي
ضيفه علي سعد الشنربي
هتاني قميش سامل الرايقي

هديل حممد حيي هبة
اجماد حممد سعد الزهراني
مريم صاحل مبرييك احلربى

هتاني فيصل حسني الشهري
سارة عثمان عبداهلل الشهري

دالل يوسف حممدنور بكري باشا
منى عبداهلل عبدالعزيز املزيد
وجدان امحد هاشم القرني

عروب علي عوض اهلل املطريي
دالل مشرف عبداهلل العمري

نورة حيي على الراشدي
رحاب مصلي ذياب السلمي
ابتهال عبداهلل عمر الغامدي
سارة ناصر عايض العلياني

أمساء عبيداهلل عبيد العصالني
عواطف بداح عبداهلل السبيعي

عبري حمسن عبدالدائم احلربي
روان حممد عبداملعني الشريف

اماني حممد سعيد الغامدي
وعد حسن ابراهيم مقدم
منعاء رافد ناجم احلويصي
رزان حسن حممد باقبص

مشاعل بدر خونان العضياني
أحالم علي هادي عسريي

نورة حممد عبداهلل الشمراني
نوف امحد علي حلسان

نورة حممد محدان الشهري
جود سعيد أمحد الغامدي

زهراء حممد عباس الشاعري
فايزه معيض عمر املالكي

غاليه فرج ظافر الدوسري
االء عوض مبارك الظاهري
ميعاد جابر حممد الشمراني

ساره عادل حمي الدين خليل
حصه رجاء عايض الغامدي
ساميه عايض محود الصبحي

عايده ربيعان جري الروقي
أمساء مجعان حممد الزهراني

نورة حممد أمحد الزهراني
تغريد خليل عبداهلل عسريي

عائشه حممد عبداهلل الزهراني
حنان سعيد فرج السلمي

حنني عبدالرمحن عبداهلل حضري
عبري امحد علي الشديدي
سهام مقبول عايض العتييب

منال غايل جرب املعبدي
خدجية حيدر أمحد سلمان
اميان طريس صاحل السلمي



ندى عبيداهلل عواد احملياوي
حليمه عارف عبد اهلادي الشهري

هيفاء ابراهيم علي الشهراني
شروق سعيد امحد الغامدي

منال مجال حممد العتييب

زبيده هاشم ناجي احلليب
رحاب سعيد علي الغامدي
هاجر خالد جاسر الرميح

عائشة عطية شرف املسعودي
مسر صاحل بركات الزبيدي

رشا امحد عبداهلل الطويرقي
أمل صاحل عبداهلل املالكي
خلود عمر علي العكربي

ربيعة علي بركي بركي

قسم علم النفس
هناء سامل حممد باطريف

األمريه ساره مشهور بن عبد العزيز آل سعود
خرييه امحد عبدالرمحن عبداحلميد

امساء علي ابو بكر الكاف
روان حممد علي بانافع

ابتهال عبداهلل علي الزهراني
زهرة ادريس صاحل عثمان

أمساء مشرف خبيت الشهري
دانية علي اسعد النمري
لبنى سعود حممد البقمي
حصه فايد عليان العنزي

خالده امساعيل صديق الفتين
فاطمة مناع معيض الشهري

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

رزان حسن جابر الشنربي
هند علي حممد العطاس

ندى سلطان عبداحلميد البلوي
سعاد العزي حممد احلطامي

ابرار عمر سامل بابكري
هتاني عبد احلكيم أمحد البيدعي

صباح مسعود حممد محدان
االء حسن علي ساطقون
هناء ناصر ناصر الغويدي

روان عبداهلل أمحد الصبحي
فاطمة بركة متعب السلمي

شيماء عواض سليمان النفيعي
امال حسني مصطفى السوادي

دانية عبد احلميد سعد الدين املصري
شيخه ناصر صاحل القحطاني
هدى حممد رجب الزهراني

أمرية حسن موسى خان
مها طالل حممد ابوعوف
منى نصر حممد قحطان

عهود عائش محود البقمي
سياده سليمان عبدالرمحن فيزوا

مي عبداهلل رجب الزهراني
بشاير حسن عبداهلل باصره

وجدان عبدالرب صاحل مخيس
عيده شعوف شويق املطريي
وصايف عامر الزيدي العتييب

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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مسرية حبونا ابراهيم سعيد
مالك صيون صاحل الزبايل

افراح غازي حمي الدين السليماني
نور مسري عبد الرحيم عثمان
أمينة عابد عوض اهلل العيدي

ليلى سعيد عوض العمري
فاطمه مردد غميض اليزيدي
آمال ابراهيم حممد الزهراني

نفالء معجب سامل القحطاني
افنان مسعود حممد العامشي

عتاب نافع منسي السلمي
جنوى عامر حممد املطريف

أمريه دليم حممد القحطاني
رنا عبداهلل صاحل الغامدي
منرية ناصر ناصر الغويدي

رويده حمسن ابن حسني احلازمى
بشاير طالل معتوق طويلي
امل مدني حسني صبان

رشا محود عبدالرمحن السيد
فاطمه عمر امحد العمودي

أمل باسم حممود املدهون
ساره حجي فضل اهلل البالدي احلربي

مروج حممد حسني بديوي
غالية مشبب عبدالرمحن الغامدي

اسرار عبداهلل علي القرني
ندى حسني صاحل باحارث

عهود فهد ضيف اهلل العتييب
مريم حسن عبداهلل باخشوين

مجيله حمضي علي اجلابري
علياء فؤاد علي النجار

هنى منتصر حممد شعبان
هيفاء عادل حسن الدوسري

فاطمة علي حممد عسريي
دينا سامل عمر العطاس

بشاير عبداهلل سالمه الصبحي
مروج ماهر مجيل خضر

غيداء حسني امحد خياط
نصره سعيد عفنان البلوي
منال مسفر عبداهلل بدران
ندى حممد حسن الشهري

خدجية عبداهلل أمحد النعريي
اشواق علي امحد عتيق

عهود سليم حامد النزاوي
مشاعل سعيد عبداهلل الغامدي

سخاء حسن بكر صرييف
شريين نعمة اهلل عبداهلل صديق

خلود سعد بالل العمريي
مسرية سعيد عبداهلل الدوسري

رهام سيف مانع القحطاني
اهلنوف علي سامل اهلويريين

حنني فهد حممد البسام
سارة سعيد امحد الزهراني

مسيه عبداهلل حسن العذيقي
سهام منصور مجعان الغفريي

لبنى حممد عارف بلبل
هدى حممد خاطر احلريري
ريناد فهد صاحل الغامدي
امل حممد ابراهيم رياش

موقفه معيض مرتك الشيباني
بشائر علي مسعود البيشي



أمساء حسن أمحد الفرشوطي
ملى عمر حسن اجلدييب

غدير حممد مانع الشهري
هدى عبدالرحيم سامل الزهراني

جناح موسى غازي الزايدي
جنالء حيي حممد شويكان
مريم حممد جربان املالكي

حسنيه هواش عواض العيسي
عهود سعيد عطيه الغامدي
شاديه عيسى حممد حكمي

عبري علي عطية الزهراني
نادية سعيد حممد املالكي
ورده حممد معافا االهدل

دخيله عتيق مبطي املالكي
بيان جحران شريف مدري
امتنان سامل عتيق السمريي
مسرية علي حسن الزهراني
افنان سعد راشد احلربي
رشا حممد علي الشمراني
نسرين رأفت هاشم تالب

ساره عبداهلل بن حممد القحطاني
سوسن عمر علي املالكي
ابرار سفر عواض اجلعيد
يسرا فيصل حمسن هنيد

ميعاد حسني علي الغامني
هديل عبداهلل منري احلارثي
عفت علي حممد آل ساقان
بسمة حممود سعيد باغزال
اميان ابراهيم علي ال مانع
ندى عيد مفلح الصيفي

اميان عبداهلل حممد الزهراني
امرية قبال بركه الزنبقي

مريم قائم حبيليص العتييب
هال مدحت صاحل اليافعي
رهام عبد االله منيع القرني

خلود عبدالعزيز أمحد صاحل
بدريه وليد فاحل الظاهري

مريم حممد أبوطالب قيسي
ريم مجعان سعيد املالكي
مساح وازن داخل العويف

منرية مبارك رصد العجمي
اميان عبداهلل اسحاق الرتكماني

رشا حممد حممود ابوصابر
انوار عايل سيف السلمي

حليمه بلقاسم حسن السيد
اريج عبدالرمحن علي باكريم

نوره علي مسفر املالكي
شعاع طالع مناور املطريي
أسراء حممد ذيب سليمان
ابرار مسفر عبداهلل بدران

أمل احلسني امساعيل قاضي
فتون خالد عطيه منر

وسن ناصر ضبيب العجمي
بيان طالل حممد املدني

هناء حممد عبداهلل القرني
حنني حممد وصل اهلل احلازمي

ريهام صاحل امحد الزهراني
فوزية أمحد حممد العمري
هنلة متعب علي احلربي

محدانه عبدالرمحن عبداهلل القرني
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*  إمتياز

عالية مسعد زيد املطريي
رزان عثمان علي عبدالكريم

نورهان امحد عبد الوهاب منصوري
يامسني علي أمحد شيخ

خلود سعيد حممد احلربي
خلود سامل امحد الغامدي

فاطمة حممد علي الشيخي
سارة علي حامد العـمري

عهد حممد عبدالستار سلكاوي
عهود حممد عثمان املرحيب
هدى منري مهدي السلمي

عهود اسعد حيدر سليم مكي
مساح حيدر حممد حسني

موضي مطلق فهيد العصيمي
سناء عبداهلل فرحه الغامدي
اسيه عبداهلل حسن ربوعي

لطيفة سعود مبارك الشلوي
احالم امحد زيد الشهري
عهود علي سامل بامفلح
ناله علي حممد عسريي

رفال خالد حسني الغامني
االء حنش سعيد الغامدي

مى خالد عبد امللك املدني

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ]اجتماع[
خلود سعيد سبيت الغامدي

عبري قاسم سعيد امني
نوار هيثم صاحل احلمريي

بسمه عبداهلل سليمان باطويل
أمل حممد عبداهلل األمسري
وسيلة علي حسن العمودي

دعاء حسن فنت احملمدي
ريم يوسف سعيد الغامدي
نادية أمحد حممد حدادي

اميان سامل علي فتيين

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

ميس امحد ناظم النصر
خدجية حمسن حسن العمودي

منال مناور مانع الرشيدي
ابتسام عوض عواض املطريي
امواج شرف تعيب السلمي

خلود راجي بريك الشيخ
امساء سعد عواد اجلهين
اضواء حممد بالل بالل

غاليه عبيد سويد الزهراني
شروق سعيد عبداهلل الغامدي

منريه مهدي حممد آل معمر*
زكيه حممد حممد عواجي
مها سعيد أمحد العمري

فاطمة حممد أمحد عطيف
فاطمه امحد ابراهيم جوخب
فاطمه بريهم ابراهيم العمري
ابتسام ماجد مهدي البقمي
اروى عثمان امحد الغامدي
مها فرحان عبداهلل عثمان
رشا امحد امحد الصمداني



حنني ماطر حممد البشري
رهام عايض طالع السهلي

زهرة حممد عبداهلل الغامدي
ابتسام حسن سعيد املشجري

هبه سعيد مهيوب مرعي
أجماد عوين عازم السلمي

منال عبدالعزيز حممد اجلويان
نوف حممد صاحل الصبحي
أريج مشعل حممد السلمي

افنان حممد حامد الغامدي
حنان حيي علي اهلزازي

لطيفه سعيد عائض احلارثي
حوى جميدي عبداهلل الزهراني

جود أمحد عبد اهلل كبوها
سعاد مصطفى عطية اهلل الريضي

حنني حسن بن امحد الزهراني
هتاني أبوبكر سامل بامهدي

هتاني عايض مخيس املالكي
رهام حممد اسلم احلضرمي
ريم حممد حامد الغامدي

سهام خلف رده املالكي
عبري حممد محود السهيمي

ذهب حممد حامد السلمي
سلوى مقبول مبارك العرابي

وجدان سامل عطيان الصبحي
امساء حممد صاحل الوادعي

نوره حمنوس عبداهلل الزهراني
هتاني مشعل مشيالن املطريي

جنود عطية بريك الشيخ
عابدة جروض جار اهلل الزهراني

نوره سامل عبداهلل العيسى
راندا عبدالرمحن حممد الزهراني

فاطمه رشيد مرضي املطريي
فاطمة علي أمحد القحطاني
خدجية سويد عبيد الزهراني

امساء ابراهيم ابن علي حدادي
حليمة سويد عبيد الزهراني
منى عيد خمضر اجلدعاني
مسيه مصطفي علي محدي

عروب سعد عبداهلل الغامدي

فايزه حممد علي القليصي
حليمه ناصر سبيع الشهري
افنان صاحل سعد الغامدي
اروى حممد نويفع السلمي
هوازن سعد معال العمري

مشاعل مرعي عبد العزيز املغربي
دالل عبدالصمد هشام عبدالعزيز

ريم سعيد عبد الرمحن الشهري
وضحى محد هادي القحطاني
دالل عطيةاللة مهالن االنصاري

ورده خنيل محدان السلمي
نوال موسى علي الزهراني
احالم علي امحد غروي

فاطمة حممد حسن عمارة
عزه عبداهلل علي العمري

عزيزة فرج عبداهلل الذويب
فاطمة حسني حممد مباركي

عبري رده فارس احلربي
مسيه سعد عبدالرمحن الزهراني

ابتسام ملحق فارس اجلهين
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ساره عبدالصمد حممد العقيلي
عبري عصام حممد مشس الدين

عبري لويفي عتيق اجلهين
مريم سليم علي عطيف

فوزيه عيسى علي الزهراني
خلود عبدالرمحن علي العمودي

االء احلسن امحد بشريي
شفياء امحد قشمري الشهري

سلوى ابراهيم االعجم منجي
مسيحه خالد خويلد الزهراني

ليلى هادي حممد خالف
نوره سعد دليم املطريي

مسر عبداهلل علي الزهراني
فاطمة منصور ناصر العالسي

امساء حممد سعيد سلطان
لينه علي حممد خبش

لطيفة علي سعد الزهراني
أشواق عبدالرحيم حممد القريقري

ساره مطلق صنيتان العتييب
نبيله خبيت طويلع احلربي

شهد زيد ثواب اجلعيد
مرام عبداهلل حممد بامعوضه

اسراء عبدالعزيز عبداخلالق الغامدي
بيان عبداهلل حسن الشمراني

فاتن حممد حسني حبتور
رواد خالد محود البقمي

امينه رشيد مساعد امليليب
بسمه عبدالغين ضيف اهلل االمحدي

جواهر علي عبدالرمحن القرني
سلوى عبداهلل امحد باعباد باسندوه

أمنه حسن منصور ابوطالب
ساره علي حممد الغامدي

اشواق خضران عطيه الزهراني
ريهام فهد عبدالرزاق حداد
مريم عبدالعزيز معتوق مؤمنه
وداد حامد معتوق السلمي
ريم مريزيق عسيكر العتييب
امساء منصور صاحل النجار

شهد امني جعفر السيد
ساره حممد صاحل باجعفر

داليا حسني حممد شعيب
نسرين امحد خضران العاصمي

مرام أمحد فخري االنصاري
رنا أمحد حييى الزهراني

اروى امحد عبدالوهاب عبدالغين
سلوى عوض عبداهلل احلارثي
حنان طويلع شعيفان املطريي

أمساء أمحد علي الزهراني
عهود علي عبداهلل القريين
نورة علي حممد الغامدي

شيماء ابراهيم راشد الدوسري
نعيمة حممد علي سعيد

عليه امحد حممد الشهري
عهود صاحل أمحد الزهراني
حنان حممد حمسن اجلبريي

مها تركي علي الغامني
صاحله امحد حممد الذبياني
أبرار سامي سعيد امساعيل

ناديه فرح محدان االمحدي
فاطمه حممد علي الغامدي



هنى حممد عمر بايونس
حنان حممد عبداهلل العمري
نوره حممد عمران الزهراني

وضحى عبداهلل فرج السلمي
ساره يعقوب زيد الشمراني

دعاء جعفر عثمان عيد
امل عبدالرحيم عبداهلل املدني

فدوى حممد فوزان القثامي
بدريه العفني بطي البالدي

أمل عبداهلل سعيد الغامدي
عائشه عطيه خلف الذبياني
خلود عبدالعزيز سامل احلربي

شروق عبيد اهلل حممد القريقري
مشاعل سعيد مربوك احملمادي

اجماد ابراهيم امحد شبري
رنده مرضي خبيت اجلهين
هنا داخل امحد اخلرماني
موج لطفي قاسم كرامي
وفاء أمحد علي اجلفايل

فطيمة عطية عطااللة الرفاعي

ايناس فهد عبداهلل الزهراني
نوال مجعان عطية الزهراني
رنا مديشيع عياد العصالني
مجيلة عبداهلل سامل القرشي
ندا مستور حممد احملمادى

خدجيه سين بن بركات الشيخى
حشيمة شرف علي البشري

منريه أمحد حممد املولد
جنوى محد هادي اليامي

هنادي وصل اهلل علي املطريي
قمر امحد بكر باحداد
والء امني حممد سالم

منى سعيد سامل باوزير
مساح عبدالرمحن كرامة باحشوان

منى سعيد حممد الغامدي
اميان عبدالرمحن مطر املالكي

أجماد علي صاحل اخلثعمي
بدريه عبداللطيف عطية اهلل اجلهين

اسيا عبداهلل حممد عيد
حنان غريبان وصل احلربي

عبري امحد عبدالعزيز املنصور
وديان مبارك عمر باعوم

جوهره وليد ناجي بن شيخ
خلود عبدالرمحن عبدالكريم الصرمي

روابي حممد خليل الكيادي
ريم امحد مصلح الشيخي

عيده محدان حممد الزهراني
حليمه عبد العزيز حممد احلربي

هدى شامي عابد السفري
اميان مسلط فايز العتييب

رحاب سليمان عمر العباس
رمحه حممد جابر السابطي

عهد عبداالله عبدالعزيز الصبان
امريه عبداهلل جرب السلمي
خلود حممد مسند املسند
سجا حممد ناصر الغرييب
رنا حمسن حممد النمري

فاطمه سعيد عبداهلل الزهراني
عائشة علي هزاع احلسين

غيداء مجال أمحد الشاعري
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خلود عزيزاهلل خويتم السلمي
سعيده حممد هذال املطريي

سجى ابراهيم حممد با حشوان
غدي وهيب حممد عواد

منال عواض دخيل اهلل العتييب
منى امحد سعيد الزهراني

ريم زياد حسن مجال
غدير حممد امني رداد ال حجي السفياني

أمل محود حييى هبكلي
بشائر عبد اهلل عويض السهلي

مشاعر عصام عبداملعطي بدور
االء عبيد معيض املالكي

شريفة حسن علي شراحيلي
امال حممد محيد اجلهين
هنله عواض نفيع السلمي

نورة محدان عبداللة الزهراني
عبري مهدي علي عسريي

غاده غرم اهلل حسن املالكي
عزيزة سالمة سلمان اجلهين

عبري علي حممد العمري

مهرة عبد اهلل علوي احلارثي
انشراح سعد اهلل سعيد اجلدعاني

اسرار سعد ردة اهلل اهلذيل
شروق حممد بن امحد السهيمي

نوف حممد عبداهلل الغامدي
أماني أمحد حسن احلريري
االء حسن حسن بصراوي
ندى سعيد صاحل الغامدي

اميان منصور سعد االمسري
هنى نعيم عمر حممد

مي محود غايل احملمدي
فاطمه صويلح ضيف اهلل السلمي

رهام حممد أمحد الغامدي
اريج حممد ابراهيم بامدهف
بشائر امحد حممد الغامدي
فتون حسني رزين اخلماش

اميان رشيد متعب الزهراني
غيداء خالد عبدالقادر مريان

فوزية خالد حممد العمودي
ثريا ابراهيم حممد شليب

ساملة فايز عبد الرمحن االمسري
هتون ناجي عبدربه عبداهلل
لؤلؤه هندي حبش البالدي

اماني موسى حممد االمحدي
عيناء حسني حسن عسريي

مها حممد حسني احلارثي
فاطمه حممد صاحل الغامدي

فاطمه مزروع عبداهلل الزهراني
هيله سعد اليف احلربي
سعاد عمر حممد علي

ذكري علي عبد اهلل عطيف
افنان عابد عبيد العطوي

رشا علي جربتي الشمراني
وفاء سامل حممد العويف

فاطمه سلطان عويش املطريي
مريم منري غازي العتييب

رشا عوض اهلل غوينم املطريي
فهده حمسن ماجد العاكور

رويده سليم رشيد املزمومي
رمحه حممد علي احلامتي



وجدان حممد عطيان الزنبقي
اجماد حممد امحد العلي الزهراني

مسر فيصل جار النيب الزهراني
وعد امحد عبدالواحد الشيخي

رؤى حسني حممد اجلهين
امساء حسني حممد مبارك

امريه حيي حممد احملوري احلربي
االء موسى عطية الزهراني
فاطمه عمر امحد العطاس

رباب معوض غالب املطريي
بشاير أمحد عبداهلل نقادي

خلود عبداهلل معتق الشطريي
ابرار حيي امحد املشين
تاال فوزي حسني بناوي

رقية مطيلق فرج املعبدي
نوف مستور معضد السلمي

جلني عبداهلل صادق عبدالرزاق
فاطمه عائض حممد الفارس
هتاني عبداهلل علي املالكي
فاطمة مرعي سامل العبيدي

جنود عبدالرمحن علي الغامدي
ليان يوسف صاحل الشمراني

نوره حممد علي الشهراني
امساء علي ابراهيم الزهراني

وفاء سلمان بن محدان الشمراني
مساح معروف حسن الزهراني
اهلام عبداهلل سعيد الشهري

ريم خليل علي الشيخي
امينه ابوبكر امحد الشنقيطي
سحر سعيد مسعود الغامدي
اماني راشد سعيد الزهراني

البتول حممد حييى سرحان
هيفاء ميزان حاجي املطريي

دعاء حممد حيي شرعان
سوسن عبداهلل حممد احلسن

مساح حسني سامل املرواني
مالك حممد سعد اجلهين

أمساء طالع حممد عسريي
فكرية امحد حممد عطوي

وجدان عبدالعزيز جعري الزهراني

سلوى حممد حامد صرييف
نوف امحد خضران العمري

صفاء زويد معيوف السلمي
أفنان عبداهلل حضيض االمحدي

نداء فهد عبدالدائم احلربي
فاتن علي امحد القرني

الفت حممدامني حممديعقوب بشاوري
منال سعيد منصور القحطاني

نسيم امحد حممد الغامدي
ابتهال سامل عبد اهلل البقمي

حياة حممد فرج غراب
بيان عاتق حممد املالكي

فاطمة حسني حممد السيد
يامسني حممد عبداهلل الغامدي

هبه عبداهلل يسلم بانعمة
رنيم عارف صاحل الشيخ

شيماء عبد العزيز خيشان اجللسي
خلود سعد سعيد بن شيبان

دانية امري امحد السليماني
منال دعسان سعد احلربي
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فاتن حممد فيصل القحطاني
روان فيصل حممد احلارثي
أماني صاحل علي العمري

اجماد امحد عبداهلل الزهراني
رايعه عبداهلل عوض الرمحاني

سلوى سعيد سامل الغامدي
اماني فيصل عوض الثبييت

افنان بالقاسم حممد الشهري
اجماد دخيل اهلل معزي العنزي
خلود خضر رضوان املطريي
ساره سعود عبداهلل احلربي

ساره عادل علي اهلالل
زهره مهدي حسن دعبوش
مرام عبداهلل سامل امساعيل

اميان عائض عبد اهلل عسريي
اسراء عيد سنوسي ابوجبل

مريم علي أمحد العماري
مريم مزاع مطر املطريي

بروج علي صاحل الغامدي
صيته هشام صاحل التكروري

رزان حسن عباس خباري
رحاب حممد جربيل اهلوسه

اريج عبدالسالم داخل املرعشي
شروق بشري غربي الشمري

فاطمه نافع أمحد احلارثي
رزان ويل عبداهلل سيت

هند ابراهيم حنش احلسين
امل زبن زبن اهلل العتييب

مجيلة حسن سليمان ناجي
مسر سامي حيى نوح

نور ساعد أمحد الزهراني
منى امحد جاراهلل الزهراني

نوال عبيد حييى اجليزاني
فاتن عامر حممد عسريي
رفعه حممد مانع ال سليم
تغريد عايد عيد احلربي

أمينة عوض معيض املالكي
ساره سعيد فايز العرياني

وفاء حممد برهيط العرياني
فاطمه حممد هادي القحطاني

هنادي ملفي اليف احلربي
مسيه عطاهلل عبداهلادي السلمي
حنان ضيف اهلل أمحد الزهراني

يامسني فيصل صبحي السلمي
عفاف حممد رمضان فرج بن علي

مسارا حييى عبداهلل الزهراني
مريم رشاد عبداهلل الرفاعي
صافيه ظافر عايض الشهري

دميا جنيب حسن خجا
ريم حممد علي القحطاني
امساء صالح عتيق الزبايل

بشائر محيدان حممد احلربي
سوسن ياسر عبدالقادر عبدالعال

خلود سعد غامن املغامسي
صاحله محدان عطيه الغامدي

موضي علي صنات العتييب
احالم أمحد حممد عرفه

ندى عبداللطيف عبدالرمحن الغامدي
سحر غنيم سامل الشمراني

صاحله سفر سفران البالدي



غدير سلمان مسفر العتييب
جنالء جمدي ابراهيم جدع

مرام حممد عايد اجلهين
فاطمه عائض بن معيض الشمرانى

هتاني جفني عبدالغين البالدي
اجماد عبداهلل علي باعثمان
اشواق منصور عيد احلربي

عبري عبدالعزيز عبداملانع الغامدي
بشاير صاحل امحد الزهراني

اميان سعود سامل العتييب
شروق حممد جابر السلمي

اهلام طالع عطيه الثبييت
سعاد حسن سويعد الثعليب

االء عبد احملسن مفرج اجلهين
امريه علي سعيد مانع

امنه حسن حممد حكمي
ندى امحد مريزيق احملوري
مرام امحد حممود العليان

شروق تركي عطاهلل املطريي
مجيلة حممد عبداهلل الزهراني

مجال عيد سليم الغامدي
وفاء اسكندر عبدالقادر خباري

شيخه مديين امحد النهاري
االء عماد محدي عرابي

مها بشري سليم العنزي
سلطانه محد علي الفرج

احالم سامل ابراهيم الزهراني
فرح سعد سعيد اجلدعاني
جنود ناصر حممد الغامدي

امساء سعيد حممد الغامدي
طيبة علوي عبداهلل السيد

نداء مسري فائز بدوي
شروق خالد بركات الشريف

ابتهاج صقر بليد املطريي
ريم منصور عبداهلل العلياني

أشواق أمحد محدي احلازمي
الشيماء عصام حممد عبد الرحيم

مريم علي راجح الغامدي
مين سعيد حممود خثيله

شروق كايد صربي املتويل

لينا عصام عمر باشراحيل
جلني كمال امحد امحد

احالم عبداهلل امحد باصره
امساء عبداهلل حممد القريقري
شهيناز ابراهيم سعد اليحيى

خلود حممد زبران البيشي
فاطمه حممد امحد باجمبور
وديان ناصر امحد حكمي
والء فاحل حسن اللحياني

احالم امحد صاحل الغامدي
شروق هاشم امساعيل اخلواجي

هتاني غازي مذيكر املطريي
بدريه علي معال املطريي
نوف ياسني سعيد فنتيانه

هتاني علي امحد البسيسي
وفاء فايز حممد العتييب

روان فاروق عبدالسميع جان
عهود سعد عواد الصيدالني
روزان عمر امساعيل روزي

روزان سراج عبدالرمحن كمال
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سارة سويلم سليمان السمريي
جواهر سعود صوميل السلمي

امال عبدالظاهر عبدالغفور صاحل
دعاء حييى امحد مشرعي

نوف سعيد عايض الدوسري
نوره مرزوق مسيلم املطريي
العنود فهد منصور املنصور
عبري عبداألله حسن حممد

رهام عبدالعزيز سامل املريابي
امل عابد عبيد الصاطي

عهود سليمان عطاهلل البشري
أمل شامي هيازع الشاعري
رقية عبدالرمحن حممد كتيب
حياة سعيد حممد الغامدي
ايالف جماهد رضوان لياتي
مها الدفني حممد الدوسري

شيماء سعيد حممد سعيد الصبحي
امسهان صاحل عبد الرحيم اجلربتي

مشس حممد سعيد خبش
ثراء هاني عبدالسالم طيب

ابرار ياسني حنفي فلمبان
امريه صاحل هادي القحطاني

مسيه سعود عوض اهلل السلمي
مروج عبد القادر حييى باحسن

بسمه سليم رشيد املزمومي
رنده خالد اسحاق نقلي

االء عبداهلل محود اليماني
بشاير عطااهلل حممد اجلحديل

امل حسن حممد خنيفي
نسرين عبد اهلل حممد باقادر
زهاء صاطي حممد احلارثي

اشجان حسني حممدامحد ناس
رغدة علي حممد احلمدان

زينب مصطفى علي الشاعر
حنني حممود محاد الرويثي

جنيبة عايض مسعد العزيزي
شروق مساعد سعيد الغامدي

اثري امحد حممد اجلعوني
صاحلة عايد عودة اجلهين
دانيا مروان حسين بافقيه

مها عبدالعزيز حممد مؤذن
اماني حممد عبد اهلل السلمي

امل احلميدي منري املطريي
وداد محيد حامد الصاعدى

وفاء عابد موسم املطريي
شروق عبد اهلل ناصر الغامدي
جلني عبدالباسط حممد اليماني
هند عبداهلل سعيد االمحري

صابرين حممود حممد السبحي
بيان جنيه أمحد الربكاتي

علياء مطلق سرحان السلمي
داليا حممد حمسن العطاس

تسنيم سعيد حممد العامودي
نوف طالل حممد التمراوي

فاطمة عون عبد اهلل العرياني
ساره عبداهلل حمنش الشهري
نوف محيد معيوف احملمادي

رشاء حممد ظافر القرني
صاحله عثمان ابراهيم جعفر

رشا طالل حممد الغامدي



نوره بندر مشاري ال سعود
مروة سامل سعيد بابطني

أبرار عاطي عبد املنعم القريقري
ساره سلطان عاضه املرزوقي

روان غازي صاحل مؤمنه
ساره محود عبداهلل العصيمي

جلني علي حمسن امحد
اشواق خالد مطلق احلارثي
رحاب محدي امحد املالكي

غاده حممد حممد خباري
والء امساعيل امحد الشامي
افنان شخص صاحل الغامدي
مها سهيل وصل اهلل العتييب

ذكرى سليمان عايل الشمراني
ماجدة جازي سعيد احلربي
خلود علي مسفر القحطاني
شروق علي حممد الزهراني

مسرية أنيس بشري الدين شودري
مساهر ابراهيم حممد عسريي

مها حممد علي شراحيلي

هنوف علي سعيد الغامدي
ساره عبداهلل حممد صباحي

سوسن جريف عواض السلمي
منال عبدالدائم حممد عبدالودود

اريج اليف حضيض البالدي
اهلنوف سعيد علي عسريي
امساء عبداهلل امحد باصره

ناديه حممد عبداهلل بن عويس
رمحه غيثان عبداهلل الكثريي
مشاعل حممد سامل الزبيدي

مشاعل عبدالكريم مبارك الفيصل
شروق خلف عناد البلوي

خضراء فتحي حممد سعيد
دعاء عمر عبدالقادر خوج
خلود خالد علي الزهراني

مهسه عبداهلل عبداحلميد خياط
صاحله أمحد علي جغدمي

هال هبجت حييى زارع
امل عوض حممد العمري

مشاعل شاكر حامد املبيض

روان عطيه حممد احلازمي
أمساء علي حممد القحطاني

رغده وهيب عبداهلل عبدالستار
احالم عبداهلل مبشر ال مانع
خلود عبداهلل خملد العتييب

امل عبدالرمحن عمري العتييب
مها حممد منري املطريي
جلني عباس امحد زيد

درويشه بلقاسم أمحد املقعدي
ابرار امحد سعيد بازهري

امل دخيل اهلل عوض الثبييت
ملى علي عبداهلل العواد

منى عبداهلل عايد ابوقناف
ريم معيوف فاحل البلوي

وجدان حممد سليمان العالوي
مساح عبدربه علي بن فريد
افراح فهيد مصلح العصالني
سحر جابر فهيد الغامدي
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كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة  ] التنظيم والتطويراإلداري[

خلود سعدي مسعود املالكيشوق عبدالعزيز عبداهلل الردادي

قسم العلوم اإلدارية
ليلي ضمر  كلزار



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم اللغة اإلجنليزية ]اللغة[

هديل عبدالعزيز حممد عبدالدائمهبة منجد سعيد االمني

قسم التاريخ ] تاريخ[
أالء يوسف ضيف اهلل الزايدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
صاحله فهد علي اجلدعاني

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ]االجتماع[
فوزيه فاران سليم الزهرانيتركية ضيف اهلل اليف املالكيمها صاحل حيى البحريي
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة ]إدارة عامة عام[
سناء عبداهلل هادي طيب
مريم ناصر حممد باحشوان
مشاعل حزام حممد النابت

ندى ربيع بركات زيدان
عائشة حممد عبود باحسن

نوال سعيد ثابت صاحل
لينه خالد العنقري

ندى نورالدين سعدي عجاج
لوله جابر دايس الغامدي

سعدى مصحي جراد السهيمي
سارة سعيد حممد القرني
عبري أمحد سامل بامعس
منى حممد عتيق العمري

ريم عبداهلل عبيداهلل الصبحي
خدجيه شريف عبداهلل احلداد

خلود حسن سامل العطاس
فاطمه احلسن حسن الشيخي

صفيه معتوق سعيد مياني

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

ماريه طالل صاحل بابقي
افنان عبده غالب ياسر
دينا حممود علي يونس

اريج علي مبارك حويسان
عال علي عبد الـملك الســـــقاف

مها مسرع سعد القرني
فاطمه ناصر حممد طريان
لينا منصور جهاد البلوي
ملا صاحل حممد احلسيين

اشواق فيصل عبداهلل العفيف
هنادي علي حسن الشهري

هنله عبدالرمحن محزه دمنهوري
نوره ناصر مجعان الغامدي
أشواق فاحل حامد األكليب

بشائر عبداهلل حممد الغامدي
نور عوض علي الغامدي

أمل عبداهلل حممد املغربي
آالء أمحد سليمان علي

مسريه أمحد حممد الشهري
دعاء حممد حسني املفلحي

رضيه عبداهلل امحد البيشي
ساره علي امحد ربيعه
مها علي حممد عبداهلل
مها شرار خلف اجلعيد

سهريه حممد حممود سيبيه
شريفه ابراهيم يوسف اهلاشم

دميا سعد عتييب املالكي
ابتسام حممد امحد جمرشي
صاحله صالح حممد الزيلعي

غفران مكي حيي املطوع
وفاء عبدالعزيز علي صباغ

غدير حممد عيد حممد علي الرتكي
عائشة فوزي عمر السليماني

خدجية حممد بابكر حممد
اماني عابد عبداهلل احلربي

هتاف عبداللطيف امحد عيوني



مروه حممد عمر بامحيد
امنة عبده بيشي هتان

مساح سعد فائز اجلدعاني
روان مهنا سليمان املهنا

نوره عاطي عطيان املالكي
نورا فواز ممدوح العنزي

اميمه علي مبارك حويسان
بدريه سعد حممد القرني

ساره صاحل حممد الغامدي
اميان نواف دخيل السرحيي
اهلام عوض امحد الكثريي

مشاعل عيضه حنش الزهراني
هديل صاحل علي علي

فاطمة عبداهلل امحد الزهراني
بشائر ابراهيم راضي االمحدي

احالم عوض امحد النسي
فىء عبد احملسن على املطريي

مريم صاحل حممد احلسيين
اميمه حممد عبدالقادر صرب
فوزية مبارك سعيد بارفعة

بشائر عبده بيشي هتان
هند عبدالعزيز درويش الغامدي

شروق حممد عتيق املالكي
ميمونة عبد الرمحن مكي خباري

هدى صاحل علي علي
امنه خليل علي الكديسي
أمل سليم سليم العويبدي
فريدة نزار حممد افندي
ريم سعد فائز اجلدعاني
عبري فيصل مياح الفقري

مليس طارق عبد الرمحن املغربي
ايناس علي عبد الرحيم األنصاري

شوق عايد عياد االمحدي
هند مقعد مهدي البقمي

رهف ثامر عواد اجلهين
مرام معروف سامل غندورة
حنان حسن حسني ياسني

هتاني عبد اهلل آمحد العمودي
عهد عبد الرمحن عبد اهلل سناري

وصايف حممد عتيق املطريي
فطيمة صويلح صلحي الذبياني

رناد عادل طه اجلفري
ترنيم يوسف حممد خوجة
روزانا مجال حسن بامانع

أشواق ابراهيم حممد ناصر
وعد علي حممد القرني

افنان امحد عبده اهلندي
مسية عادل أمحد ربوعي

مريم سهيل فريج فريج
رمحه علي عوض املالكي
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كلية االقتصاد واإلدارة

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم العلوم اإلدارية
اشجان موسى باطر خوجه
اريج عبداهلل علي الكثريي

امساء عمر حمفوظ باحويرث
منال حسن عبداهلل أمحد
رنيم وائل حممد املقطري

مريم دمحان سعيد العمودي
آيات خالد حممد باحطاب

عبري حممد علي باهربي
هنى ناصر حممد مباركي

سامية عبداهلل حممد املعشي
سهام عيضه عبداهلل احلارثي

رهام امحد حسن البارقي
أشواق رشيد عيد العنزي
بدور علي سعيد العفيف
مريم تاج الدين آدم ادريس
ريهام سعيد صاحل الكثريي

رقيه حمسن عبد الرمحن باصره
أثري زاهر علي الزهراني

**
**
**
**
*

** 
*
*
*
*
*
*
*
*

أبرار خالد سعيد عبدون
خدجية املصطفى سيدي عبداهلل

ساره سامل امحد باوزير
بيان كمال عبيداهلل اجلابري
عاليه معيض حممد القرني
ابرار حممد حمفوظ باعامر
ايالف على حممد عدوى

رفعة صاحل علي الطالسي
بيان صاحل عبداهلل العمودي

مريم حسن حممد عبريي
سجى يوسف سالمة اهلمص
فاطمة حمسن علي اجلخلب
عائشة سعد ظافر األمسري
امساء سامل صاحل ابوعريان

عائشه احلسن حسن الشيخي
مالك غسان فايز الزبده

عال عبد السالم امحد ادليب
جنوى سعيد علي جعفر

مها حممود عبد العال علي
صاحله عطية بيجان الزهراني
بدريه داخل قهيدي احلارثي
هيفاء أمحد حممد احلارثي

سوسن مربوك سعيد كشميم
صاحلة حسن علي خرمي
مي ياسني أمحد القباطي

ضياء منصور عقاب شرف
منال شوعي أمحد املسروحي

اماني مبارك صاحل العويف
خدجية عبد احلافظ قائد عبده

العنود حممد سعد العتييب
امريه فايز وصل اهلل الثبييت

مجيلة حممد حسني عبداجلليل
فاطمه وليد امحد السرحاني

مروج عبد الرمحن علي زهراني
اشواق مهدي ابراهيم جعفري

ابرار عبيد عابد الصعيدي



ابرار صاحل عبدالويل الرايقي
زهراء حبيب مكي اخلويلدي

هتاني ظافر مفلح الشهراني
زينب عاتق حممود املرواني

عال فارس عبد الرمحن الرتتري
بشائر حممد صاحل باقيس

بشرى حممد سعيد الشهري
مريم عبد اهلل راشد بوحسن

أماني وديع حمي الدين الصفدي
انتصار حممد رمضان طاهر

رنيم عبدالعزيز دخيل اهلل الكبيدي
ملياء حممد علي القرني

جواهر حممد صغري غالب
دكرى محدان سعيد الثعليب
اراء هاشم بن حمسن بلخي

اهلام عبد الرمحن ابراهيم احلازمي
مها عاطى عطية اهلل الزهراني
فاطمه مشبب عبداهلل الشهري

مساح حممد امحد البكري
اروى عبداهلل ساملني باصهيب

امل سنيد سعد اجلدعاني
عزيزة حممد بشري اجلويف

جيالن حممد سامل املرشدي
مرام محيد حممد الرابغي

رشا امحد عبداخلري احلبشي
بيان عزالدين بشري اجلهين

اجماد سعيد عبداهلل باطهف
عاليه حممد علي القرني

افراح مهلهل سهيل املطريي
أريج عليان ختام السلمي
كوثر معيض طالع الشريف
مالك حمسن عمر احملضار

عهود فاضل عبد اهلل الظاهري
هتاني محود امحد اجلهين

ندى ابراهيم رحبي الصوراني
أشواق حسني عائش االمحدي

أمساء حممد ابراهيم شهاب الدين تركستاني
منرية ناجي جفني السبيعي

مرام فهد عوض املطريي
بسمه محزه عوده السفري

نوره خالد عبد الرمحن العتييب
رزان صاحل عبدالرمحن السعدي

صباح سامل حممد املصويف
اسراء مجال حممد حسن شجاع

جيهان سعيد امحد الزهراني
امساء امحد نافع الغامني

ريهام فرج عبداحملسن السفري
دالل متعب حسني البقمي
نائله مسلم سلمان الذبياني

حنني عايد هريسان احلمدي
آمنة ياسني عطية الزبيدي

منال حممد عبداهلل املطريي
حنني سامل عايد احلبيشي اجلهين

سلوى فهد سامل الديباني
فاطمة ضيف اهلل عطية الزهراني

اميان مناور علي العتييب
عهود حسني حممد اليامي
اهلام حممد خالد العتييب

سعديه امحد عثمان باقادر
فدوة مسعود عيد املولد
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كلية االقتصاد واإلدارة
عائشه عبداهلل سعود الشهري
أشواق عوض علي القحطاني

أسيل فهد نعمان أمحد
منريه صاحل احلسن عبدالقادر

وجدان عبداهلل سعيد الغامدي
امنه غالب هادي الشهري
نوف علي سعد السبيعي

هتاني حافظ امحد مشس الضحى يوسف
داليا تركي شعيل العدواني

منى علي صاحل القرني

مشاعل صاحل حممد الشيخ
هنادي ابراهيم سحيم احلافظي

افراح حممد حجري احلزميي
هند حممد حيي محلي

رنيم هيثم غالب عدي
ساره سلطان عياد املطريي

مريم حممد عبدالرحيم الغامدي
روان مشيلح عيضه احلارثي

فاطمة أمحد سامل بارباع
جنود حممد مجعان الغامدي

وجدان سعد معيض املطريي
عائشه عمر حممد بلحمر

دالل علي مبارك الدوسري
بسمه علي حسني الشريف

احالم حممد حيي محلي
ساره سامل عمر باجعفر

وجدان عادل عمر عبدالدائم
افنان امحد علي الزهراني



240

كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
لبابة عبد اهلل عياش هاشم
اسيل كمال مصباح ابوحويله

مروه عمر أمحد شريان

هند خالد صاحل العتييب*
نوال خامت جابر السلمي

شروق حامد شريقي الكنيدري

رفعه عبدالرمحن بادي القحطاني

قسم اللغة اإلجنليزية ]اللغة[

ريهام منصور فارس آل فارس
بلقيس حسن علي اليافعي
اروى حممود ثابت الشعييب

دينا حيي عدنان العامري
مسيه صاحل يسلم العرم

سلمى حسن يوسف حيي
أبرار وليد حممد قويدر

هدى علي امحد العمودي
جناة عبداهلل علي قاسم
ليلى حسني حممد باصرة

بشاير عبداهلل حسن الزهراني
راما عبدالكريم أمحد خشفة

ساره ظافر شرف الشهري

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

لينا حممود ابراهيم األستاذ
عهود عبداهلل علي الشعييب

عال خالد حممد سفريان
عائشه أمحد عبداهلل املنتشري

نسرين حممد معتق احلربي
احسان حسن حممد حممد

خلود عبداحلميد ناصر الواحدي
ليلى جربان حييى الودعاني

روان يوسف سعيد الغرباوي
نوره عثمان علي العتييب

ريم شريف عبدالعزيز شليب
رمحة حممد عالن اجلويف

جناة حممد سعيد عبدالقادر 

*
*
*

سهام مجال حسن السفياني
ضحى عمر سامل باشراحيل

هدى زين امحد احلبشي
منى جرب جفال السبيعي
حنني قاسم امحد مرشد
هند عبداحلميد  النعمان

امساء محيد عبداهلادي املزروعي
عفاف هبه يوسف بكروري

آمنة ياسني حيااهلل القرني
نورة عبداهلل ناهر السلمي

خلود راشد عبداهلل احلربي
منال علي فضل باقادر

سالفة حامت عبيد الظاهري



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اسيل زيد محد الفهيد
افنان حسني رشاد صغري

مها عبد اجلواد عبد الغين البحيصي

حسنه مساعد علي الزهراني
داليا وحيد ابراهيم عمر

أنيسة علوي حممد العطاس

وجد حامد نصار احلربي
أشواق عثمان مشعل احلارثي

قسم علم النفس
سارة نايف حممد منصور
مريم عقيل صاحل بالربيعه
شدا حسني أمحد مشس

هنلة حممد أمين مكي صابوني
رشا علوي مصطفى البار
اماني حممد حممود القربي
اماني مهدي مثنى مهدي

امل مبارك حممد ناجي احلازمي
نبيلة درعان سيف ناصر

مساهر خالد حممد اسلم خبش
أبرار ابراهيم سعيد باداود

عبري ابراهيم امحد ناشر
حنني عادل خليل مياجان

اماني حممد حسن الفلقي عسريي

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

رؤى عامر حممد االدرنلي
ليلى مشعل ضيف اهلل العتييب

اماني علي عمر احلامد
بثينه امحد حسني الكهايل

سعاد حممد امحد الزهراني
مجيله سعيد سليمان الزهراني

أروى حممد مبارك الغامن
ريهام يوسف عبدالكريم ابوعاصي

امرية يونس يوسف خان
ابتسام باني درميح الرشيدي

فاطمه معيض غرم اهلل املالكي
اميان خالد حممد حلمي البكري

حنني عواد عودة اجلهين
جنوا عبداهلل عبيد العتييب

*
*

دالل ضيف اهلل عطية الزهراني
دينا علي مبارك السبيعي

داليا زيد حمي الدين الشرباتي
هتاني حممد مستور الشمراني

مها سعيد عبود بانوير
يسرى حسني عبداهلل بانافع

سحر سعدي غرم اهلل الغامدي
زهره طه حممد احلوطه

منريه حممد امحد جمرشي
فاطمة عبد اهلل حممود السوداني

مساهر سامل عبود الشن
اسرار سامل خضر املورعي

أمنية حممد عبدالرحيم سيد
رانيه حممدغياث جودت بابيل
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منال علي عبدالاله بن مسيط

أمرية عايض دبيس املالكي
متنيه ناصر ابراهيم عسريي

سها هالل اليف اجلابري
زينه عبداهلل دهيمان الشراري

عفاف عويض مزيد العتييب
نوف يسلم على باقالقل

مشاعل سعيد سفر الغامدي
رحاب عمر سامل باصرة

سلوى سليمان عبده طليلي
هدى عبداهلل حممد املطريي

الشيماء عبداهلل حسني الشريف
رؤيا عبدالعزيز عايل املالكي

أمساء سيف الدين فتح الدين نظري
وجدان منصور سعيد الغامدي

أفنان فهيد عبداهلل الشمراني
اميان منتصر مأمون ديرانية
ساره حممد سليم دهلوي

اصايل حسني امحد بغلف
هديل خالد ابراهيم تركستاني

عهود علي زهري الشهري
سارة ركا كرار حممد

مها عبداهلل علي الشهري
عائشه حسن عبداهلل طاهري

عزه رضى معيض احلربي
علياء رمضان علي الزهراني
مرام سليمان مسعد السرحيي
مرام خالد بن هديبان احلربي

مسيه سعد أمحد الغامدي
اماني مسلط ثائب السبيعي
مريم حممد ابراهيم الغامدي
سهر حممد ابراهيم سليماني
أبرار يوسف أمحد االزهري
اماني ابراهيم مزيد قيسي
ايام صاحل حممد بندقجي

قمر ماهر بديع سراس
منار هاني عبداهلل الغامدي

هنى أمحد علي الشريف
رانيه كريم ضيف اهلل احملمادي

عبري مبارك سعد الشهراني

االء خالد حممد رجب
دينا حسن سعيد الشهري
وفاء مصلح صاحل النخلي
وجدان عايد حممد اجلهين

اخالص عبده حممد كميت
جنالء ماجد خالد املالكي

جلني على حسن العناني
سارية حممد مصعب عبد اجلليل البيطار

نوره عبداهلل نصريان املعلوي
أحالم عبداالله يوسف مصري
حنان عبداهلل عويض الشهراني

جلني حسان نوري قوته
اسراء عبداهلل تركي الرويثي
رقية محدان عوض احملمدي
سلوى حممد حسن االمسري

اماني عبدالرمحن معلث املطريي
مشاعل فيصل سلطان الزهراني

زينه جابر حممد الشهري
براءه حممد داود اهلوساوي

فاطمة علي مشبب الصاقطي



هديل محد حممد حكمي
فاطمة حمسن سلمي اجلهين

حنان على حممد القرني
نوف علي عوده الظاهري

نسرين صاحل مصلح العويف
حنان عوض عبداهلل الشهري

خلود سعد مبارك اجلهين
نوره عبداهلل ناصر احملرج

ربى هنيدي امحد الغامدي
دانيه عبدالفتاح حممد البخاري

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ]اجتماع[ 
أروي علي عبداهلل الزهراني
خلود سعيد حممد املالكي
هديل حسني حيي مهداني

سارا عوض حسن الزهراني
عائشه حيي عبداهلل عسريي

صفية حممد سيقل مسبح
هناء أمحد حممد العمودي

ناديه سعيد عطيه الزهراني
داليا عبداهلل عبدالرحيم االمحدي

بيان ابراهيم سعيد باداود
عهد عبداهلل عبداالله مراد
رفعه سعيد عطيه الغامدي
فاطمه مقبل عجب البقمي

فريدة خالد سعيد قحطان*
وئام مصطفى امحد الشوباصي

جنود عون حممد الشمراني
ملياء حامد راشد احلربي

ابتسام سعيد حامد الزهراني
منى عوض حممد السفري

رهام صاحل سعيد الزهراني
فاطمة ابراهيم حسن احلرازي
محيدة عوض أمحد بن حمفوظ

بدور عبدالغين صويدر الصاعدي
اهلام عبداهلل حممد الشهري
ابرار عامر عتيق العبيدي

جلني امحد حييى النجار

مساح عثمان سعيد الغامدي
احالم سعيد عبداهلل الغامدي

ريم امحد علي عسريي
مريم فارس سامل الشهري

شوق حممد عواض النفيعي
اجماد عبدالرحيم معال السهلي
شروق جمدي علي عبدالقديم
ساره درويش امحد الزهراني

عبري حممد سهيل عسريي
مها عتقان عائض النفيعي

منال سامل معال السهلي
االء خالد حممد بانافع

بسمة خالد حممد سعيد حمبت

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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متاني عيداهلل صاحل الصيعري

هناء سعد ناصر الشهرى
فاطمة علي حممد البيض

ابتهال عبدالرحيم سعد الغامدي
مريم سعيد حامد الزهراني

اميان وليد حممد أدهم
بيان علي موسى حيان

لطيفه سعيد حامد الزهراني
زينب عوضة عبداهلل العمري
فاطمة سرحان حممد عسريي
مشاعل عبداهلل حييى املالكي
عبله عبدالرحيم معال السهلي
اميان مشعل سعداهلل العتيبيب

رانيا عصام العباس فقيها
افراح مجيل حممد سالمه
اماني عادل حممد اليماني
مسريه رازم حسني كرمشي
رنني ناصر منصور الشريف

أماني فيصل علي حممد

وجدان أمحد عبدالواحد الزهراني
بشائر علي صاحل الزهراني
خلود صاحل رزيق احملمادي
حنني مرضي علي القرني

امساء حيي حممد القحطاني
رشا رجب مجعان الزهراني

ماجده عبدالرمحن معال السهلي
هنادي عبداهلل حممد املطريي

جلني حممد صاحل القصيمي
عهود عائش مسعد السرحيي
غادة عبدالرمحن حممد قطومة

جنالء عثمان سامل باخشوين
سارا سعد راشد احلريقي
عهود سعيد علي الغامدي

رانيا حمسن حممد باخطيب
رمحه منيع حممد عسريي

فاطمه عبداهلل امساعيل هادي
هنى عمر سامل خرد

وجدان محود عايد القريقري

اسيل عطيه أمحد الغامدي
مساحه قحطان بن عبداهلل النهدي

روناء حممد علي الزهراني
رنا أمحد حممد الغامدي
امسا حيي مجعة اهلمص

روان علي عبداهلل القرني
بشائر عبد احلميد حممد احلربي

وداد عبداهلل صاحل الصيعري
بيان ابراهيم امحد القادري
ود عبد االله معتوق طويلي

نسرين سعيد صاحل الغامدى
مريم مرزوق سلمي العتييب

مريم مبارك ابراهيم السفري
بسمة امحد حممد البالدي

والء ابراهيم عامر اخلرماني
مها منصور مقبول العتييب

ريم نايف مطر البقمي
ابرار حممد عايد اجلهنى
ود حممد أمحد باعبيد
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة ]إدارة عامة عام[
نوف حممد صاحل احلوثري

جنوى سراج احلق عبدالغين عزيز الرمحن
بدرية حممد عبدالرمحن الشهري

امساء علي عبدالرمحن سبحه قحطاني
دانيه عبده امحد حويس
حنني امحد علوان القرني

منريه حوميد فارع السلمي
ندى صاحل عبداهلل غازي الغامدي

شروق امين حممد امحد منجف
هاجر فهد عايض الشمراني

ابتسام صاحل أمحد السعدي الزهراني
أمساء امحد عالن القرني

انعام عبدالوهاب عبداجمليد شيهون
إيناس موسى سعيد الغامدي

عافيه سعيد علي القرني
مسيه حممد حممد خبور

رنا حسن علي الشريف
منال صالح جنيدب املالكي

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

رشا رحبي سعيد أمحد العامودي
مجيله عادل سعيد معروف
ابرار صاحل عوض الصيعري
حنني سليم جواد احلرتاني

فاطمة وزير حممد أمني
شوق عبداهلل مريع عسريي
عائشة حممد علي الشهري

عائشه اسعد حسن يزيد غزواني
اريج عبده حممد حكمي

كميلة إبراهيم مسفر احلارثي
مسريه عبده علي حكمي
هبه مصطفى شيخ خليل

اثري مشعل عامر غريب الشاطري املطريي
اجماد محد سامل محيد السناني اجلهين

أمل عبداهلل صاحل الزهراني
عهود حممود يوسف عبد اجلواد

جناة امحد حيي حمزري
آروى علي عبدالرمحن آل شيبان

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

نور عبداهلل حيي املالكي
مريم عبداهلل علي مرعي راجحي

اريج راجي رجااهلل البالدي
عائشه ياسني امحد

سناء حممد ابراهيم فرح
هند حممود حممد السلطي

مروه ذياب مربهم حممد اجلدعاني
دانية خالد سعيد الشويكي

مريم علي مسفر القرني
بدرية عبدالعزيز حممد عبيد آل مشاري

تغريد حممد اجلهين
وسام علي حممد الشمراني

نداء خليل حسونه حممد
اميان امحد حممد حممد

صاحله مساوى عبده حدادي
مها مشعل زاهر الظاهرى

عبري حبيب اهلل عطية اهلل احلربي
فرح حممد حسني حممد الغامدي



خلود حممد فريح حامد احلارثي
اثري امحد علي ابراهيم عسريي

روان مغرم فرحه آل علي الغامدي
مشاعل صليح صاحل املعبدي
حنان عاشور سامل دعكيك

فاطمة ضيف اهلل حممد السهيمي
ندى ظافر علي الشهري

ابتسام ابوصديق علي اكرب تراب
رحاب علي عبداهلل علي الغامدي

مرزوقه حيى عائض احلربي
أمريه علي صاحل باطريف الكندي

منى عبدالرمحن الغامدي
مريم حممد على زاهر الزهراني

نور حممد عبداهلل باعبداهلل
ود أمحد عبداهلل احلربي

ساملة ذاكر مساعد اجلدعاني
اميان خالد عمر بن حمفوظ

دعاء باني عبدالرزاق احلربي
عائشة سامل القرني

يامسني مسري عطاهلل شلدان

شهرزان عبيداهلل عبدربة احلربي
علياء حممد سعدون السلمي

خلود حممد حييى معيض اخلميسي
فرح متيم البارودي

رقيه حممد فال ولد ادفال السماليل
ريم حممد علي حممد السعدي اهلاليل

مالك علي حممد القرني
نوال علي عبدالعزيز الغامدي

افنان علي داود قايد
مسريه سعيد مشين سعيد الزهراني

فوزيه طلق سلطان عايش البقمي
ساره امحد حممد الطاهري املسعري

هنا واصل مرشود الرحيلى احلربي
مرام حممد مريع عسريي

افنان عبداهلل مرعي العمري
هديل حممد سعيد قاسم

اماني صاحل محدان محادي احملمادي
شروق عبداهلل عبيداهلل الصبحي
مسيه شليل غويزي زيد احملمدي

مشاعل رشيد مطلق البالدي

إخالص حسني حممد مسعود جهوي
افراح حممد سعيد موسى الزهراني
رهف عبدالكريم سعيد العامري

فاطمه علي حممد آل دربه
اشواق عابد عبيد احملمادي
مشاعل فيصل حممد طوخي
رهام طالل امحد حممود علي

مسيحه ابو اهلاشم حممد قاضي
هنوف فهد احلارثي

هبه خالد عمر شطا
نوره مسران مربك املطريي

حنان حسن مسري احلرتانى
شريفة حييي عامر حممد ال هتان
شروق مصطفي يوسف املدهون
شروق عبد اهلل يعن اهلل الغامدي
مسر عبد الرحيم اديب العباسي

خلود خالد خضر شبكة
هناء عبدالعزيز ابراهيم عمار

موضي عبداهلل بالل ابوزيد
مريم محود هنار احلربي
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نوال عليان معيلي عليان السهلي

عافيه سرور صاحل السلمي
هتاني سعيد جابر الشهري

عبري مساعد علي مساعد الغامدي
رنا حمسن علي ابوشعالة

ساره سعد حممد الزهراني
نور فهد حمسن اخلطابي احلربي

حنان عبداهلل عوضه صحفان الزهراني
روان حممد محيد املالكي
مروه ابراهيم حممد فلقي

مقبوله امحد احلربي
منال عارف حممد اجلدعاني

ساميه طالل اسعد دهان
منى مصلح خبيت القرشي

امال غرم اهلل عبداهلل الغامدي
زهره ابراهيم عثمان معافا
اشواق حممد علي حدادي

نوف عبداهلل معيض عليان املالكي
زينب امحد سراج زايد الوهيب املالكي

عرفه حسن علي أبو العادل

جواهر حسن حسني السفري
اشواق صاحل الشهري

مسية مصلح صاحل البالدي
فاطمه عمر عثمان العمودي
اهلام عبداهلل أمحد الغامدي

هاجر حيى حممد اليامي
عائشة حيي علي الرب

عائشة علي حسن عيسى حممد احلازمي
ندى عصام يوسف مسكي

ساره عطيه امحد صاحل الزهراني
نوره راشد محد النافع

فايزه عليان معيلي السهلي
بشاير سعد حممد سامل الزهراني

صاحله حسن حممد طاهر قيسي
احالم صالح سامل املشجري
هتاني سعيد ناصر الدوسري

ايالف حسن ابراهيم حسن امام
فرح عبداهلل حممد اللقماني

ساميه حسن سعيد الزهراني
شذا عامر حممد الشهري

ساره تركي حممد الرتكي
مسيه عبده علي حيي عبده
عنربه صنت رجااهلل احلربي

ريم علي حسن علي عمر
دالل فريد صاحل كلننت

ذهبه عبده عبداهلل املغربي
مسر محيد حممد الثمريي

روان موسى هاشم الشيخ
افراح علي عطيه سعيد الزهراني

هناء حممد زكي حممد شفيع الدهلوي
افنان علي امحد القرني

روان حسن عبد اللطيف اسكندراني
اشواق امحد عبداهلل الشهري

بسمه حممد سعيد بابكري
بيان سعد سعيد حممد الزهراني

منال ناجي حممد اهلومي
أفنان سعود سعد املنجومي

أمساء مريزيق عتيق اهلل السلمي
عزيزه حممد أمحد آل شرايف

اريج عمر حممد النهاري



قسم العلوم اإلدارية

عهود عامر عوض بن مرضاح
نور عبد اهلل أمحد زجنري
آالء حمسن مشس الدين

نور سامل زين باسالمه
اروى عوض مبارك بن مجيل
اميان حمسن حسني باطهف

شروق علي عبدالكريم العمودي
جنالء عبده امحد خبور
مريم علي امحد باجبع

مريم أشرف جابر حممود السيد بركات
روان حسني امحد العمودي

ليلى حممد امحد آل زيلع
مريم حممد عبداهلل االمحري

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

االء عبده علي عبده
اسراء عدنان زكي نصر

سعيده امحد حيى الصويف
محدة سعيد شيخ يوسف

فاطمة عمر عبيد
عبري عيظه صاحل باحلول

عال عبداهلل علي باحويرث
قمر غالب سليم فروانه
بيان ابراهيم حيي سويد

مروه حممود - عزاقري
فاطمه حمفوظ سامل صابر

أمساء عبداهلل زيلعي حجر
وفاء عمر ابوبكر باسليمان

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

فاتن علي عبداهلل الغامدي
مسيه امحد فرج فرحان
نوره سعيد امحد بازبن

فاطمه عويتق رزيق املعبدي
بشرى قاسم امحد ناصر

امل عبد العزيز زكي عبد العزيز
فريوز فيصل امحد عبداهلل األرنيب
سناء عبداحملسن جوده ابوحسني

نور حممد عبداهلل باقيس
منال حممد عواض عبيد السهلي

اجماد خالد سامل باسنبل
ميادة عقيل محزة بدوي

ابتهال عبود حممد بن عفيف

**
**
**
**
**
* 

**
**
**
**
*
*
*

رميه ياسني حممد تكرونى
عفاف عبداهلل سعيد بافيل

علية حممد عبدالرمحن الشطريي
والء هناد ابراهيم عودة

ساره حممد امحد الشهري

رحاب مصطفى سلطان امحد ابراهيم
رواء عبدالباسط عبداهلل قوقندي

فاطمة دويش طهبيل السلمي
هدى سامل بريك املالكي

مروه حممد حسن حممد باميه

مها امحد حممد الوداني
رندى علي سعد الشهراني

بشاير صاحل مزعزع احلمراني

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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أجماد مبخوت حممد الصيعري
ربا حممد هيثم - املوصلي
نوف عبداهلل حممد باسالمه
رهف حممد سعود منيف

رفيف سليمان صاحل علي اليحيى
فاطمة امحد اهلادي حممد
فردوس امحد ديريا بورايل

غدير امحد صاحل باصحيح
سندس سامل سعيد بنه

اميان دليل سعيد عتو
شهد تركي امحد الذبياني
امساء حممد امحد االهدل
عبري سطام سعيد العتييب

امساء حسني حمسن السفياني
دينا رأفت خليل بركات

بدور عبدالعزيز عبدالرحيم تركستاني
اجماد صاحل حممد الوعل العمودي

رانيه عبداهلل حسني العواودة
مشاعل طالل حممد املالكي
ساره عمر عبداهلل بامطرف

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

ساره خالد عبداللطيف حممد عبداهلل
أمسهان علوي عبدالرب ابوبكر

وفاء حيدر يوسف عبداهلل
فاطمة عابد فريد عبد الرشيد

ماجده علي امحد صاحل
ريم امحد عبدالوهاب امحد

دانية حممد اشرف عبد الرزاق الكيالني
ليلى فؤاد منصور

أنوار عبده مهدي أمحد
عبري سعيد عبداهلل عوض املالكي

وفاء منصور امحد حممد االهدل
طيبه عيسى امحد ابو بكر السويين

سلمى حممد موسى أمحد رديين
عائشه حممد امحد بافقيه

جوهره عزالدين عبده عمرالدين
ابتسام عبداهلل غرامه امحد الشهري

فلك أسامة عمر الدوامنة
مروه حسن سامل بلخري
زبيده امحد علي منشو

مسيه حيي صاحل عبدالقوي

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

سحر خلف حممد نور احلسين
ملياء سامل امحد باريده

خلود خالد صاحل ابوبكر اجلعدبي
أفراح حممد عوض بلحق

رانيه مسري حسونه السويركي
عبري منصور جام ابو بكر
منال أمحد عبداهلل لطف

محيده عتيق أمحد حامد املالكي
أفنان حممد عوض بارشيد
ميعاد سعد عبداهلل بريدى
ماريه حممود حممد سليماني

عفاف عبداهلل ابراهيم صديق
روان خضر عبداهلل الزهراني
حفصة أمحد حممد سيدامحد

فاطمه صاحل سعيد حممد
اسعاد امحد نصراهلل عبيد

اروى حالد حسن عبدالقادر الزرقا
منال علي امحد حكمي
رنا فيصل قاسم املفلحي

االء عبداهلل امحد عواجي

*
*
*
*
*



امل طاهر امساعيل دبوان
ريم علي امحد املطري

رجاء عدنان سليمان الصريويف
وجدان ناصر سعيد آل ثواب
وعد عبداهلل سعيد الشهراني
فوزية عثمان سعيد العمودي

هنى خالد سعود حممد
دعاء حسني الريو

فائزه عبدالعزيز شليان السلمي
مسر صاحل علي رافع آل رافع الغامدي

خلود خالد امحد الزهراني
اليسار سليمان نوري العلي
عائشة نايف رابح الردادي
اروى امحد مهدي دخان

حنان علي امحد عبداهلل احلمراني
حنان هريش صاحل الزهراني
بيان محيد محدان الصبحي

موده طالل بكر حجار
لينة حممد عبدالرمحن املغربي

خلود عرفان مبارك نشوان

مريم مقبول هريس عواض العمري
مشاعل عبداهلل حسن أمحدالزهراني

امريه عمر سويدان بن ماضي
منى عامر عوض الشهري

عبديه امان ادم امان الدين
هبة غياث اخلاني

عبري سامل حسني املصعيب
إيالف سامل حمفوظ باحيدره

شذى سعيد حممد قدار
ساره سعيد ابوبكر باهربي

مرام حسن امحد سلمان
فاطمة رشاش عبداهلل الزهراني

حنني سامل عمر باحشوان
نوره حسن حممد الزهراني
اسرار طراد محزه مدني

بشاير عبداهلل صاحل اخلباني
نايريس ابراهيم - دربيس

اسرار معيض عطا اهلل اجلعيد
هتاني غرم اهلل الزهراني
بشرى علي حممد سعد

ربى اسحاق حسن قاري
دعاء حممد اخلالد مهرات

دينا باسم سعدي الصفدي
هنال هاشم أمحد العيدروس

العنود غازي الشاعر
جهاد طالل  الشققي

مسيه عبداهلل امحد حسني الزهراني
أمساء معيض حسن العدواني الزهراني

منريه حممد علي مثنى اليماني
جنالء علي أبره

شريفة خامت حيي الزهراني
مريم امحد حممد حيدر

آيات سفيان عطااهلل شلدان
فاطمه سعد حسني عبداهلل القرني

بشائر عبداهلل سعيدان ضاوي املطريي
ايه حممد مرهف جندي

هند عمر مستور احلارثي
بيان صاحل عبداهلل سعور الغامدي

بشرى حيي علي حممد محدان عسريي
عهود علي مناع الروقي العتييب
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رناء جنيب حممد الشاعري

وفاء سعيد صاحل بانوير
أمساء حممد حممود القازنلي
دعاء فيصل حممد بن سهل

ندى امحد فواز الزهراني
مرام فارس هالل منور املقاطي العتييب

هوازن عوض مرزوق وصل العتييب
أثري ربيع منيف عجاج

مسية امحد حممد اليافعي
صفيه علي حيي الشديدي
خلود سعود سامل املالكي

شهد حممد علي ال حلسان الزهراني
شروق عبداهلل ابن علي اجلعيد
اشواق علي مناع رديفان العتييب

هاله عبداهلل ابن حممد الشميمرى
اماني حسني علي حسني ربيع

مرام سليم سامل سليمان
خلود هشام بكر اجليالني

شروق حسن ساعد الزهراني
افنان عبداهلل امحد مرزوق

رغده حممد سيد امحد الوكيل
سلوى عبد العزيز عويض السلمي

ابرار صاحل حممد باجابر
ريم منصور حممد أبوشلعه

امساء حممد عبداهلل بامشموس
رهام عبداهلل حممد بالبيد

اشواق امحد سامل الغامدي
امساء مخيس مجعان الزهراني

عهد حممد ياسر مرتيين
مضاوي سلطان موسى العشيوي
نوف عبيد عايض مبطي البالدي

مآثر نوفل أمحد حريري
اماني دليل سعيد عتو
امل علوي حممد البييت

نوف امحد عبدالغين امحد الغامدي
مريم امحد سيد عبدالفتاح

أمساء هبجت إمساعيل صاحل
مها أمحد سليمان الزهراني

عواطف مقبول عبداهلل الغامدي
جواهر حامد فراج الصهيبى احلازمى

خلود حزام الشهراني
دالل على بشامه السلمي

سحر خلف عبداهلل حيي املالكي
زبيدة عبدالواسع حسن تكو

رميا خالد حاسن حسني النمري
لبنى عبدالوهاب عبدالقادر العمودي

بتول نبيل ابراهيم مراد
سلوي على اهلذيل

أشواق عواض جابر املطريي
سهى صاحل أمحد الزهراني

مرام منصور إبتسام مصلح الصفدي
بشاير رشيد راشد البشري

ندا عثمان حممد فالته
حليمه حسن حممد اخلريي
غفران علي عطية الطويل
امل عبده عبداهلل حمسن

وجدان حممد ناصر السريع
جنالء براك صاحل السلمي

نورة عبداهلل سعود الغامدي
عهود حممد ابراهيم السالمي



مها تركي حسني املنجومي
هنى سيف علي حممد

رمحه نائف عوض محدان املطريي
ريهام عادل ابن عبداهلل ابن حممد احلربي
ذكرى منصور أمحد حضيض احلربي

بشائر ناشي معيض الذبياني
هناء مستور حممد احلارثي

هديل مشهور حسني بستنجي
وفاء امني عبدالغنى مقالن

وصال مصطفى عثمان حسن ادريس
هناد عبدالرمحن حممد العسريي

دعاء حممد ابوبكر باعشن
روان أمحد حممد النجار

روان امحد علي مفلح القرني
شهد فؤاد طلب الكومي
اسراء امحد حممد ثاني

مآب الشفيع شرف الدين حاج يوسف
رشا فايز عبداهلل عابد املالكي

شروق عبدالصمد السلمي
رقيه عبد اجمليد عبده القطامي

غيداء حممد ناصر االنيس
شادن مبارك علي هالبي املري

مها علي عبداهلل الشمراني
بدريه بازع هالل العتييب

رهف عبدالعزيز معتق القايدي
مها حممد ويل الفيفي

ساره حييى خالف حييى عواجي
منى مسفر فرحه آل شويل الغامدي

وداد حممد عتيق الزهراني
ملياء محيد اسيمر نويفع الرتمجي

سهى حممد عمر عزي
االء عقيل حممد البلوي

خلود راشد مبارك الغامني
مريم صالح عبدالرمحن طباخ

أجماد سعيد حممد العمري
امساء حممد عبدالسالم عبدالرمحن

عبري عوض عبداهلل الشهري
بشائر عبداهلل سامل عبداهلل االبنوي
هتاني علي امحد موسى الزهراني

شيماء صالح عمر بابطني

منى امحد مصطفى الصايف
هبه منذر خلف ثياب احلارثي الشريف

نوف حممد علي راجح الشمراني
مرام عبداهلل عمر العفيف
مسيه امحد ابكر ابراهيم

مريم نور امحد عبد احلي قادري
مروج حممد عمر بامجال

مساهر حممد علي ابراهيم
اميان عبداهلل علي االمحري

روان حممد عيد عايد احلازمي
منار حممد خميضري احلربي

منال حسن امساعيل عدويل
اثري سعيد حممد هجاد الغامدي

غدير امني صادق طه ملهي
نوف حممد مسعود علي اجلهين

عائشه جابر حييى سلمان الفيفي
احالم علي حييى الزهراني

روان خالد حسن حمي الدين الغطيس
نوف عبداهلل عمر حممد العامري

عبري تركي محود العتييب
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مرام راشد مطلق اجلهين
مها سامل مسلم السناني
رنا حسن مسري احلرتاني

وجدان ظافر ابو ندا
هنى حممد حسني سامل حيي

شيخه عبدالرمحن محد السريع
عزيزة حممد وري سليمان

يسرا فؤاد حممد زيلعي
ساره عبداحلميد حسن حممد جان

دالل حييى حممد الشهري
نعمه عبده علي حكمي

روافد محود امحد محود الكثريي
هتاني عبدالرمحن حممد الغامدي

حوراء مرهون كاظم التاروتي
ليلى عبده حيي الربعي

خدجيه مطري مسعر بتاع السلمي
ملياءبنت عبدالعزيز معيض الزهراني

هناء مقبول مقبل احلمدي
الصدوف عمر صاحل العويف
نوره سعيد عوضه املالكي

فاطمه حممد ابراهيم عدوان
رقيه حممد عبيد الرثيع

أحالم حممد هادي حيي حامظي
اهلام حممد زاهر عبدامللك الصمداني

شيماء منري صاحل سعد باسلوم
روان عبداألله امحد مسلم الشطريي
هنية مسلم سليمان مبارك السمريي

شهد فهد صاحل الشايع
اسراء عبدالرحيم  العطار

العنود عبداهلل زهري سليمان الشهري
ميعاد حممد علي حسن دغريري

زهرة عبداهلل حممد نوشي
روابي حممد امحد سعيد الغامدي

دعاء عثمان حممد باطريف
جناة سفران عباد تقي املطريي

جواهر سعيد ظافر سعيد بالعمري
شروق مقعد بازع مصلح العتييب

اروى حممد مجعان حممد الغامدي
نوران فؤاد حممد احلربي

مناير ممدوح طالل حممد عرب

رغد معيش أمحد الشهري
مريم عبداجلباربن حممد صمال السلمي
امساء سعيد عبدالرمحن سعيد الشهراني

روان حسن امحد حممد الربعي
رؤى حسن أمحد اخللصة العمري

ابرار امحد سعيد العدواني
سهيله علي حممد بارشيد

نور حممد سعيد باطويل
صاحلة عبداهلل ابراهيم الربكاتي
نسرين عبداهلل صاحل الزهراني

مسر حممد مهدى معمر القويسمى
حنني سعود حممد املالكي

فاطمه حممد عبداهلل بن حممد صاحل
فاطمه حسن زاهر الشهري

جنالء فايز ابن حممد اجلزائري
مساح صاحل ابن علي ابن رافع الغامدي

اميان حسني طامى شامى ااخلالدى
بيان علي عبداهلل آل نبهان الزهراني

رنا عوض حممد عوض
جنوى سعيد عبداهلل عوض باجبع



جنود محيد موصل احلمراني
زين عبداحلميد حسن حممد جان
بشاير موسى امحد عتيق الزهراني

هند مقبول حممد احلمدي
ابرار امحد حممد الغامدي

مساهر عبداالله بغدادي اخلناني
منال ناصر علي القرني

بشاير عبداهلل علي الشهري
مها مجيل امحد غين

ندى علي حممد علي احلميدي القرني
مسريه امصري سامل العماري

ميعاد حيي ابن زايد ابن دخيل اهلل القرشي
لطيفه أمحد سعيد بقاش املالكي

ليلى هشام يوسف نصار
أمينه منصور خنيفس حمسن املالكي

ابتهال جاراهلل حممد الغامدي
لطيفه حممد عبده الشيخي
ابتسام عقاب جابر املالكي

أشواق جابر حممد جابر الزهراني
مشاعل حممد علي مهيلي

دعاء ناصر حسني اخلليفي
مريم حممد ابراهيم عاقل

رهام نظمي عبدالعايل السهلي
انعام حممد علي اجلرادي

حنان فرج اهلل سعيد املطريي
جلني محزه حممد صديق
شعاع مريع دسم العتييب

شيماء عابد علي الشيخ
بيان سعيد حممد العمودي

غفران مزاحم حممدرشاد عرب
افنان عثمان علي الزهراني
تغريد امحد عمر العمودي

خدجية حممد حسن نعسان
شوق عبدالرحيم عطيه اخلطابي

امل صالح سامل املشجري
دالل عتيق عويض السلمي

صفاء صاحل حممد ابراهيم
افنان طه حسني سعيد

امريه امحد جرب اليحيوي
ساره حامت صاحل شابكين
أفنان صاحل سعيد باعلي

عزة عبداهلل محدان حممد الغامدي
اميان اسحاق عبدامللك خياط

هبة عبداهلل أمحد العوبثاني
رهف حممد حسني املليص
مهسه حييى قايد السرحي

جلني فايز امحد باهامل
آالء عبداهلل بشبيش احملمادي

حنني غازي حممد خياط
وفاء عطيه عوظه علي الزهراني

اسراء فهد عالء الدين صائغ
اميان عبد اجلبار عبدالغين خالد
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قسم اللغة العربية وآداهبا
سحر سامل  يسلم احلمد

دعاء حممد اخلالد  حممد احلمود
فاطمة سامل يوسف عمر
حبيبة حممد  خري عويلة

أفراح مرشد  علي احلمريي
نداء حممد  هاني امحد حممود املالح

**
**
**
*
*

امل مسفر  مسيفر السلمي
نوال حممد  سعيد علي

مرام علي مسرب الغامدي
خلود خامت جابر السلمي

سامليه حييى  امحد العبديل
علوه حممد علي العامري

تسنيم طالل  امحد جابر اجلهين
فاطمة عبدالرحيم حممد ديب العطار

نبيلة عبيد هليل السلمي
فايزه صاحل عامر الصيعري

قسم اللغة اإلجنليزية ]اللغة[
دانية جسام   سنبلي

روان حامت  مصطفي فارس التونسي
بنان جالل  حممد ابوالسعود
أشواق حممد حممود القربي

افنان صربي  حسني بشناق
االء مأمون  أمني صاحل
اهلام نور حسني سعيد

عاتكة أمحد  سهيل الشهابي
غندوره صاحل عبيد اليزيدي
بشرى معروف  أمحد باذيب

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

يامسني محد امحد عواجي
مريم حممد  بالل خله

هيا حممد  شروف
بشاير علي  محود ناجي

اسراء خالد احلفناوي العطوي
ميساء امحد  سامل البيتى

اميان محيدي  حممد سعد شلوان
شذى حممود  عبد الفتاح ياغي

انصاف مجال  عبدالستار حممود
نسرين أمحد عبداهلل اخلنبشي

*
*
*
*
*
*
*
*
*

مسيه سعيد  حممد بارودجي
هبة حممد مرهف جندي

رزان رياض محزة الوزنة
رميه عبداهلادي  حسن مشاسنه

شيماء كمال عبدالوهاب بار
سلوى عبدالغفار  حممد عبدالرمحن

ترنيم اسعد  حممد خبش سندي
ود رشيد مرزوق املطريي

رنا بسام  - بيازيد
ساره حممد محود الوادعي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

وداد حممد حييى  عبد القادر املليح
ندميه حممد دوست حممد
ملياء عبداهلل حممد العتييب
نورا عبداهلل سامل العذري

نوره عبده حممد امني
صفاء حممد قاسم محيدالدين

غادة سرحان قائد ناصر
احسان منصور جهاد البلوي

هند علي فايز الشهري
وجدان عبدالعزيز حممد الشوميان

أجماد علي عبداهلل الزنبقي
أفنان عبداهلل مريع الثبيت

نوره جاراهلل جاراهلل املالكي
لولوه سليمان حممد اليحيا

رغد طارق عبدالرزاق بكر
تغريد امحد راشد الدوسري

قسم علم النفس
براءة غسان خالد االوا

عفاف حسن علي سالمي
فوزية أمحد عبود عفيف

بشائر حممد عبداهلل الغامدي
عديلة ابراهيم سراج ابراهيم
عهود عطية اهلل مربوك املولد

بدور صاحل امحد باسيف
هيا عبداجمليد جرب املبارك
حنان صاحل حممد سيف

اميان عيسى حممد عسريي
شروق فاروق ياسني السليماني

**
**
**
*
*
*

علياء امحد ثابت مباركي
حنان امحد علي حضاء

ابتسام امحد سامل الزهراني
شروق مسعود سعود اجلحديل

يامسني علي منصور الغامدي
جنالء عبد الرمحن عبد احلميد الغامني

احالم صاحل سعيد اهليلي
وعد هالل علي املالكي

ساره امحد سعيد الغامدي
اميان صاحل سعيد اهليلي
نوف مسعود مروي الطوير

جناة مصطفى مرزوق العمري
خلود شداء مشرخ الزهراني

مريم عبدالواحد حممد الزهراني
امساء امحد سعيد الزهراني
زينب احلسن حممد الثمريي

بيان علي عمر لطيفي
فاطمه حممد علي الشهري
فاطمه حممد امحد النهاري

رهف عبدالقادر جريد اجلهين
أريج عبدالرمحن حممد عسريي
مشاعل عبداهلل مقبل الزنبقي
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كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية
عيده محد يعقوب حممد

خلود حسن جيالن احلربي
فداء عادل حممود الصائغ
لينا ياسني حممد ابواهلنود
ساره بشري حممد اجلهين

أفراح سعيد حمي البسامي
سهام رشيد عريعر السحيمي
امساء عبداهلل سعد الغامدي
مسرية سليمان مفضي اجلهين

سهى خليل حممد حبلق
فاطمة أمحد علي مرشد

مرام عابد مريزيق السحيمي
زينب عبداهلل امساعيل الرتكي

وجدان حسن سعيد القحطاني
وصايف سعود مطلق العتييب

زهراء عويضه عبداهلل العيسي
وجدان خالد سعيد الغامدي

لينا حممد عبدالرزاق شاكوني
جنالء حممد امحد الغامدي
ليلى حممد سعيد الزهراني

ريم حممد عبد الكريم البلوشي
امل امحد هالل الزهراني

مساح مشس الدين أمحد مهندس
عهود عبداهلل حممد القحطاني
امساء حممد حسني الشمراني

آالء حممد نبيه ابراهيم
سندس سامل أمحد باسعد

نسيم ملفي سلطان احلارثي
مرام علي منصور القحطاني

مسر ابراهيم امحد يونس
هديل عبداهلادي عبدالرمحن املغربي

عائشه حممد علي حكمي
رمسا سعيد حممد القرني

حسناء على صاحل اليامي

البيان عمر طه السوداني
مسر علوي امحد اجلفري

سارة حممد أمحد الشمراني
منار فهد محد الثقفي

نورا عبدالعزيز امحد االدريسي
متاضر سهيل حممد هندي

ايالف زهري مصطفى كوفيه
يامسني أدن جامع حرسي

جنوان حممد يوسف الثقفي
أمرية عبدالكريم حممد تركستاني

روال ابراهيم حممد اليوسف
ابتهال ادم عمر تكروني

اروى عبد الرزاق امحد اخلطيب
امساء مفلح فهد الشغاثره

روان فهد عبد العزيز صعيدي
سحر أمحد سعد املسيفري

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية ]اجتماع[ 
عبري حممد خبيت املالكيروان علي امحد الغامدي*نور علي حممد جرفان

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز



مسية ابراهيم سعيد باداود
منى عبيداهلل سعيد اخلميسي
ماريا حسن مدهش السهيمي

أحالم عبدالعزيز مقيت السلمي
مها بريك علي الغامدي

هند مقبل سعيد احلربي
عواطف هاني حممد حناس
امل عجالن غرامه الشهري
احالم محدي حممد احملوري

بشاير خنيجر مليح الدعدي
رهف حممد محدان العنزي

هتاني حممد أمحد فقيه
رهف عدنان عبداهلل أبوسعده

حنان سعد عواده امليليب
افراح رفيع جايل السلمي

هاجر اسامه حسني سيدي
منى عبدالعزيز حسني مروة
مها حممد عوضة االمسري

حنان حممد مسفر الشمراني
بشائر حممود عبد الروءف ناجي

آالء عبداهلل حممد الشهري
فاطمة علي زويد العتييب

وعد خالد سعيد الزهراني
عزيزه مشهور امحد الغامدي

نوف عبداهلل عبدالواحد الطاليب
منار فهد حامد العمري
مرام محود هنار احلربي

فوزية رشاش عبدالرمحن الزهراني
فطوم حممد طالب الصيعري

بيان عبد العزيز ترسن خوجه
اروى حممد حسن عسريي
سديم مسري سامل احلازمي
ندا حممد فرج الدوسري

بدريه فهد عبداهلل املريسل
وعد عماد الدين ابراهيم ابوزهرة

امنة امحد عمر حناوي

مثايل غازي رجأ الساملي
ملياء أمحد عامر القرموشي

فاطمة ظافر مشبب االمحري
فاطمه سعيد حممد العلياني
ابرار حسن حممد عبداهلل
اميان عياد عويضه السهلي

موضي علي محود القحطاني
وعد حسن سعيد الغامدي
قمريه مشبب امحد االمحري

روان متعب ثواب اجلعيد
مريم شديد محد املطريي
نورة امحد سعيد الشهري
مسية حممد غيثان القرني
اميان حممد سعد احلارثي

منى علي منصور اجلعفري
حنان حييى علي مباركي

أماني سعيد علي الغامدي
رحاب خلف جابر السلمي
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قسم علم النفس

هنله حممد مزيد العتييب
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كلية التمريض

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التمريض
هدى راشد عبداهلل الشهري

عائشة حممد ناصر عقيلي
ندى منصور سليمان املولد
اميان سعيد عابد اجلابري
منى عايض حممد عسريي
رؤى امحد علي الغامدي

رنا عبيداهلل مطلق البشري
نسرين حممد علي القحطاني
مسية علي عيسى الزبيدي

االء عادل عبدالرمحن بوبسيط
أريج حممد زهري صاحل جنار

مريم حممد علي عسالة
افراح فيصل حممد دهلوي

كلثوم حممد امحد كومو
يامسني امحد خبيت الزهراني

**
**
*
*
*
*
*
*

نوره سعيد سامل العماري
احالم نوار عوض العتييب
مريم أمحد علوي الزيين

فوزيه عبداهلل حممد الشهراني
زينب امساعيل عمر خباري

هناء ابراهيم حممد بننت
منى عبيد حممد العتييب

رغد سعيد مشين ال عامر
ندى عبده حييى محلي

خرييه مفرح حممد عسريي
نوره حسني حممد حارثي

فريده مزيد عياضه املطريي
نوره فهد حممد البقمي

فاطمه فيتل مرشد السلمي
صيته عيد مصلح اجلعيد

عهود حممد سعيد الزهراني
تسنيم حسن هبه ا

هبه عمر حسني الصويغ
اهلام علي امحد ابوالعيد

عاقله حممد راشد محدان اللقماني
اميان عبد اهلادي عوض اهلل الثبييت

سناء حممود حسن هوساوي
فاطمه حممد جابر البارقي
شدا سامل عوض اهلل املولد

ندى حممد عبدالعزيز عبدالعزيز
ريم سعد علي البشري

هتاني مريع علي احلمدان
جيهان فهد شنوان العنزي
يامسني اليف ساهج العنزي

الفصل الدراسي الثاني



كلية طب األسنان

قسم مساعد طبيب اسنان
رانية علي سامل باعقبة

رويدا طه ابراهيم حلواني
حياة علي صاحل أمحد

زهره حسن علي ال زاهر
ليلى عبداالله عبداهلل اللهييب
منرية عبداهلل صاحل اهلويش

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

هند بكر يوسف حممد
ندى عاطف موسى العيسى
فاطمه حممد ابراهيم املغربي

خلود حممد عبداهلل كابلي
مها سعد جابر العتييب

أالء عبداهلل علي ملودي

**
**
**
*
*
*

ثريه غازي ناجم العتييب
عزوم عودة هندي البلوي
رشا أكرم عمر شيناوى
شذى عمر أمحد الدقيل
هياء خالد حممد فريج
زينه علي عزيز الشهري

*

الفصل الدراسي الثاني

قسم صحة الفم و األسنان
صفية مشس الدين هباء الدين ميشهصاحلة حسن حممد العسرييعيده عبداهلل سعد الشهراني

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم العالج  الطبيعي
وجدان عمر حممد العماري

مشاعل ابراهيم حسن قطان
نعمه خالد صاحل فضل

عهود صاحل عبداهلل بن عيد
رميان عمر علي سليماني

اماني سعيد عطيه الرفاعي
امساء رزيق سويهر السلمي
بيان غازي عبداهلل احلارثي

**
*
*
*
*

منية حممد زيين رمبو
والء حممد عبده حارث
بنان علي اسحاق مال

ساميه صقر هالل املطريي
أزهار عمر عمر عريش

رحاب نشوان سلطان العمري
بسمه حامد عبداهلادي مسان

جلني عادل ابراهيم مجعه

شذا كمال أمحد بكر
هالة عبداهلل عبدالقادر وزقر

هنال علوي حممد العطاس
أماني هاشم على اجلميب

دعاء عبدالرمحن عمر سامل
فاطمة عبداهلل ظيف اهلل الزهراني

االء اسامة صديق صرب
خلود علي سامل باعارمه

الفصل الدراسي الثاني
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كلية اجملتمع

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

دبوم إدارة الشبكات
آية صادق عبدالسالم حممد
عبري سعد صاحل  الغامدي

بشرى عبداهلل بن سعد الصاعدى

رغد عبداهلل بن بريك  احلربي
ندى عبداهلل حممد اجلدييب احلربي
خلود خالد سعد حممد الغامدي

اماني امحد ثابت حامد املرواني

الفصل الدراسي الثاني

**

دبلوم احملاسبة
بدور حممد سامل  الزبيدينسيبة عبداخلالق عبداحلافظ شيهون

الفصل الدراسي الصيفي




