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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

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

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

زهراء ابراهيم هاشم الغافليجنمه خلف اهلل عبيداهلل الطويرقي

قسم  الطب و اجلراحة 

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

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
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

*
*
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كلية الطب

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

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

**
**
**
**

**
**
**
**

قسم األشعة التشخيصية

الفصل الدراسي الثاني



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

نوره معيض امحد السعدي الزهراني
مروج حممد صاحل حممد اجلويهر

أهلة مناجي عيسى عثمان
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  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

قسم  طب وجراحة األسنان

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

الفصل الدراسي الثاني



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

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

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

قسم  الصيدلة
*
*
*
*

الفصل الدراسي الثاني

صفا علي أمحد احلاجي

قسم  الصيدلة
الفصل الدراسي األول



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

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
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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
الفصل الدراسي الثاني



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



32





34

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




