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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
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إمجايل اعداد اخلرجيات - فرع  البنات

اجملموعالبكالوريوس - انتظامماجستري

12704716الفصل الدراسي األول
22635657الفصل الدراسي الثاني

2193195الفصل الدراسي الصيفي
3615321568اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

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



احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

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

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

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

3601322ماجستري
20821095122635البكالوريوس - انتظام

21121695135657اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

10012ماجستري
1474024193البكالوريوس - انتظام

1484025195اجملموع
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إمجايل اعداد اخلرجيات - فرع  رابغ

اجملموعالبكالوريوس - تعليم عن بعدالبكالوريوس - انتسابالبكالوريوس - انتظام

141462219822الفصل الدراسي األول
3175916041512الفصل الدراسي الثاني

54119109282الفصل الدراسي الصيفي
51211729322616اجملموع

اجملموعاحلاسبات و تقنية املعوماتالعلوم و االداباالعمال

69711141البكالوريوس - انتظام
46200462البكالوريوس - انتساب

21900219البكالوريوس - تعليم عن بعد
750711822اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

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



اجملموعاحلاسبات و تقنية املعوماتالعلوم و االداباالعمال

69711141البكالوريوس - انتظام
46200462البكالوريوس - انتساب

21900219البكالوريوس - تعليم عن بعد
750711822اجملموع

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

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

اجملموعاحلاسبات و تقنية املعوماتالعلوم و االداباالعمال

18211025317البكالوريوس - انتظام
59100591البكالوريوس - انتساب

60400604البكالوريوس - تعليم عن بعد
1377110251512اجملموع

اجملموعاحلاسبات و تقنية املعوماتالعلوم و االداباالعمال

3517254البكالوريوس - انتظام
11900119البكالوريوس - انتساب

10900109البكالوريوس - تعليم عن بعد
263172282اجملموع
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دكتوراه االشراف املشرتك كلية العلوم
قسم علوم  األحياء

هنى طالل زيلعي

قسم علم األدوية
رانيا حممود مقادمي

دكتوراه االشراف املشرتك كلية الطب



دكتوراه االشراف املشرتك معهد الدراسات العليا الرتبوية
قسم الرتبية اخلاصة

علياء مجال محدي
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دكتوراه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
قسم الشريعة والدراسات االسالمية

عائشة حممد سعد القرني
خلود فؤاد مجيل كتوعة

استشهاد اسامة صاحل حريري
ساره سعود مطريان العنزي

قسم اللغة العربية
امساء مقبل عوض االمحدي

عال ياسني علي البار
حنان امحد حممد بياري

حصه حميا سراج احلارثي
شريفة علي موسى الزبيدي

قسم علم املعلومات
صفا معيلي مبرييك احملماديحنان علي أمحد الغامديسعاد عبد اهلل مريسي احلارثي



قسم الرياضيات
مها عبد اهلل حميميد الغامدي

مها حممد سعيد حممد
مساح عبداهلل شكر اهلامشي 

منية فؤاد حممد ناغي

دعاء عبد الؤوف طسن قاروت
هتون عبد اللطيف شعيب

غادة نايف نوار النمر
عائشة عبداهلل سعد رائزه

شروق خلف سند الشريف
عائشة عبد اهلل عايض الدرميي

منال حممد مصلح القرني
حنان احلسني إبراهيم املعشي

قسم األحياء
نوف سعيد أمحد آل عباس 

سحر مجيل عبد اهلل مليباري
بثينة علي عبد اهلل العيدروس

جناح حممد محيد البقمي
والء فهد طامي البقمي

فوزية عبدالرزاق حممد الساملي

قسم الكيمياء
خدجية سعد عبيد النمشه 

دكتوراه  كلية العلوم
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دكتوراه كلية طب األسنان
قسم طب أسنان األطفال
بشائر سامل عمر عبد اهلادي

ريم حممد أزاد إبراهيم الالركيا
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ماجستري كلية االقتصاد واالدارة
قسم االدارة العامة

عبري حسن حييى الزهراني
سارة علي حسن الزهراني 

فوزية علي صاحل الغامدي
هناء أمحد عمر اخلنبشي

قسم إدارة عامة تنفيذية
رانيا رضا زكريا الدهلوي

مسرية حممد حامد اخلطيب
إبتسام نفل سفر احلارثي

عهود علي عبيداهلل اجلحديل 
هنى مبارك ردة اهلل السفري
أمل عبده عبد اهلل الغامدي

غادة فهد أمحد احلربي
وفاء يوسف مصطفى جافو

أشواق رمان فرج اجلهين
إميان محود محد الباهلي

مساح سعيد أبوبكر بادغيش
أماني حممد سعيد احلربي

أمل حسن قاسم حسن اليماني 
شعاع نايف عبداحملسن بن محيد

نوف أمحد عبداهلل العمري
وديان عبد الرمحن عبد اهلل احلسون

بيان عبداهلل إدريس فلمبان
سهى سعيد أبوبكر بادغيش
صفية شعثان علي القحطاني
هدى هضيب عبيد الشمري

البندري نايف عبداحملسن بن محيد
متاضر عبدالرمحن عبداهلل الدوسري

قسم إدارة أعمال
روابي حسن مشرف الشهري
سارة سعيد حممد القحطاني

غدير سعد سامل اخلنبشي 
مروه حممد عبدالعزيز باوارث

عواطف عبداهلل حممد الشيخي 
هدية عبيد مسلم الرشيدي

إسراء حممد أمني اجلفري
أشواق حسني مسفر اليامي

خلود مجيل حممد احلرييب
مها فيصل تركي آل سعود

رزان أسعد حممد علي العصالني
روان محزة عباس سنبل



مسية عطية علي السفري
ربي عبداهلل سامل بن رباع

يامسني مجال أمحد أبوداوود
آالء مجيل عبداهلل فلمبان

هتاني علي عيدروس اجلفري
مسرية سليم أمحد بافقيش

قسم إدارة أعمال تنفيذي
لينة عبدالعزيز عبداهلل آل الشيخ 
منرية عبداحملسن عبداهلل اخليال 

آالء عبد اهلل عيد األمحدي
عائشة دخيل اهلل عوض الزايدي 

فاتن عبد اهلل حممد الغامدي
وداد خالد امحد أبو طالب 

حنان نازل عيد الردادي
أريج عبد الرمحن صادق معوض

إهلام حممد سعيد الغامدي
فاطمة صاحل جنيدب اخلالدي

مها جربان حييى الودعاني
أمل عبد العزيز عبد اهلل آل الشيخ

ريم صاحل عبد اهلل باخمشب
ريم أمحد احلسني اخلريي

صفاء عبدالرمحن عبد اهلل األمحدي
ريم حممد سعود إبراهيم سقاط

إميان علي مجعان الغامدي
ندى منصور علي السهيمي
سحر علي صاحل املالكي

خدجية راجح رجاء العصالني
عبري عباس علي خباري
مساء امحد اديب اوتيده
سارة فايد عتيق السلمي

قسم احملاسبه
خلود حممد عبداهلل شحبل
سهر سعد سعد القحطاني
شروق علي صاحل الصيعري

مها صاحل علي السديس
مسر هيثم هاشم مقيبل 

هيفاء علي راشد األمحري

خدجية عدنان حسن كعكي
أحالم سعد علي القحطاني
مشسة حسني محد العضلي
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ماجستري كلية االقتصاد واالدارة

قسم االقتصاد
غيداء عالء عبد اجلليل مججوم
هديل عدنان حممد سعيد نوفل

زكية مرحوم شاهر العويف
بيان مسري أسعد عشقان 

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات - تنفيذي
ريم أمحد عبد الرمحن املنصور
سعدى معيمر حسني الشمري
إميان عبداهلل حسني البيشي

خولة محود أمحد الغامدي
أماني مجيل صاحل بارقبه

سلوى حسني حممد علي املرواني
فاطمة حسن محيدي باسودان 

أمل صاحل عبده اليامي
إميان إبراهيم نصار األمحدي

مروة أمحد علي غزوي
أبرار أمحد عمر خمضري

رانية محاد مرزوق احلارثي
نسمة حممد عبدالرمحن جعفري

فاطمة حممد ترسن أمني حممد نعيم
ابتهال إبراهيم سليمان خان 
أمل مضيان ماضي الظاهري

رويدا خالد قاري عبداهلل قشقري
آمال عوض دخيل اهلل العتييب 

أروى زياد حممد مجال مالكي
رنده عواد حممد اجلهين

مهسة حممد صاحل عبدالغين الكاملي 
إسراء حسني حسن غزاوي

أمل حممد عيسى فهيم
نوره عبداهلل هالل السواط
هبيجه نصار علي العبيدي

قسم احملاسبة املهنية
دانية عبداهلل محد اجلمعان
صاحلة أمحد عوض القرني 
حسنة أمحد عائض احلربي 

منى اليف رابح احملمدي 
ندى أمحد حممد كنساوي

عفاف خنيفس عوض اهلل الثبييت

شيمه مشعان جري العتييب 
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ماجستري كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية
بنان حممد مصطفى البار

حنان بالقاسم حممد الشمراني 
ليلى عبد اهلل حسني مقيبل

وفاء صاحل عبدالرمحن الزهراني
مريم طلق ردة اهلل السلمي

دينا حمي الدين عبداحلميد حممد
ذكرى محزة عبدالقادر الدبوكي
مالك رضي درويش اجلدعاني

ريم أمحد حممد الغامني
روان شاكر حممد راجخان

هناء عطية اهلل بنية اليوبي
منى حمسن سامل حلمدي
اميان صاحل امحد بامشاخ

قسم اللغة العربية
دعاء علي عبد اهلل الشمراني

أمرية محيد أمحد الغامدي
مسرية عبدالرمحن مطهر العمودي

منرية بنيه مسعود اجلهين 
ريم عبداهلل حممد احلربي

قسم التاريخ
سهى سعود حممد شعبان 

مشاعل شايف حممد العتييب 
أمل فؤاد صاحل أبو عطااهلل
حنان قالط رابح الرشيدي

قسم اللغة االجنليزية
مرزوقة صاحل رزيق السفيانيمسر عبد اهلل سعد القثامي



قسم اجلغرافيا
مساح رباح ستري الكحيليشيماء عامر نعيم رضوي

قسم علم النفس
نوف غازي حسن عرفشة 

أشواق إبراهيم أمحد الفرساني
جنوى ثواب علي العتييب 

عامرة حممد إبراهيم الشهابي
عائشة عبداهلل مقبول حكمي
نوره حسن عبداهلل الزهراني 

روان ليث عبد الكريم القناص

قسم ادارة  معلومات
عفاف سفر جمرب السلمي

أضواء حممد صويلح اللحياني
دالل عبدالقادر عبداهلل األنصاري

سحر وليد صديق كوشك
إهلام عباس أبوبكر باعبداهلل

ليلى محود حسن الفهمي

جنود إيراهيم عبدالرمحن مفيت 
وئام عماد حممد قادري

ابتهال عبدالرمحن علي النفيعي 
ثريا عباس حممد الشريف
أماني بكر عثمان شوري 

شريفه إبراهيم حسن العجالني 

مسعدة عبد الرمحن ناصر الشهري
حنان سامل سعيد القحطاني 

مشاعل مسلط ضيف اهلل احلارثي
أميمة فهد قابل األمحدي

قسم علم االجتماع
منال عبداهلل حممد املطريي 

نوف عائض ريفان اليامي
نورة حسني جرادان الثبييت

ملياء عيد شايف العتييب 
ريم إبراهيم فقيه ياسني 

وداد خضر مطر الزهراني 
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قسم خدمة اجتماعية  ]  برنامج خاص[
هند صاحل حممد القناص

راوية هالل مقبول الطلحي
ريم أمحد علوان القرني 
سكينه رده جرب العمري

آالء عبداحلميد أمحد رزق
حمسنه حممد عبداهلل الصعب

كرمية عبدالرؤوف عبدالسالم حممد
سارة عادل أمحد ميمش

زهور عبداهلل مفرح عسريي
أحالم طالل حممد حناوي

خدجية صاحل رمضان الزهراني
وفاء عبداهلل حممد اللحيدان 

منرية عقيل الفليح العمري
سارة عبد اهلل حممد الغامدي

ميسم حممد حييى آل قاسم
سوسن حممد حسني الرابغي

عهود حممد عطااهلل العصيمي 

قسم توجيه وإصالح أسري  ] برنامج خاص [
خلود خالد سليمان الومشي

شيماء أسامة عبد اهلل جيالني
غدير عبد العزيز حممد مصلي
منى أمحد عبد اهلل الغامدي

إيناس علي عبد الرمحن علوي
مدى علي حممد بازيد

جنالء خلف صاحل املعبدي
عائشة عبد اهلل عبد احملسن الفريح

منى صاحل أمحد باعنس
أشواق علي صاحل الشهري

مها حييى حممد قحل
وجدان حممد عباس اللحياني

هدى حممد أمحد الغامدي
أحالم حممد عبدالرمحن توكل 

آمال حممد الراوي عبدربه أبو العال
امل سعيد سعد الشهراني

أمرية عبداهلل حممد الشريف 

ماجستري كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية



ماجستري كلية  اآلداب و العلوم اإلنسانية  ) الفروع (
قسم الشريعة والدراسات االسالمية

حنان عبد اهلل أمحد بالبيدميعاد سعد علي الروقينادية عوض أمحد الدربي

قسم اللغة العربية وآداهبا
أحالم عبداهلل عبداحلميد املغربي

شريهان حسني عيضة الثقفي
أحالم مساعد مسهان السرحيي احلربي

نبيله حسن حممد الشريف
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قسم الرياضيات
فايزة أمحد ناصر الرمخي

أشواق مصلي شهري السلمي
رمحة عطية أمحد العمري

هند شامان عبداهلل احلربي
عبري علي سالمة الشريف

جنوى حممد عائض األمسري

أريج سعيد سعيد اللحياني
صفا عطيان رجااهلل احمللبدي

متاضر فهم حممد السلمي

قسم علوم األحياء
آمنة عبد العليم الجوردخان وردك

نسرين عبدالرمحن عبدالعزيز احلجاجي
نوران مبارك ناصر الربكاتي

رغده عبدالسالم أمحد مليباري 
مدى صائل فواز احلارثي
ندى حممد صاحل اجلعيد 
نورة يسلم سعيد باقطيان

وفاء سفر عبد اهلل الذبياني
ابتسام حممد أمحد الغيالني 

فاطمة اليف سامل الغامدي
هوازن هشام عبداهلل بن مليح 
ورود عطية عبد املعطي اليوبي

ورود علي أمحد هارون
أماني حسن حممد باخريبة
مسيه فواز حممد نور قطب
هناء علوي أمحد العطاس

غيداء سامي حممد عمر بن صديق 
نسيم عبدالدايم عبدالرمحن اهلتاري

أماني طاهر سامل الزهراني
مسر خالد حسن سندي

فاطمة حممد حممد األمني الشنقيطي
حنان عبده حسان اهلاليل
أفنان سعيد مقبل السلمي
نورة حييى عبد اهلل محدي
مدحية حممد أسلم شودري

إميان هالل مقبل الثبييت 
شذى سامل عبود محيد

قسم  اإلحصاء
أشواق سليم محيد العروي
افتخار قابل عتيق السلمي

هند حممد عطية الزهراني
عهود ختام بشري البالدي

مسرية صاحل عبد اهلل باسلوم
هند حممد يوسف احملمادي 

ماجستري كلية العلوم



قسم الكيمياء
ندى ظافر شائع اخلثعمي 

عهود سليمان عطية القرشي
نوال حممد سعيد حامد الكبكيب

زهراء عبد الكريم مقبل السيهاتي
ناهد سعيد عبد الرمحن البيض

فاتن حممد سامل الشهري
أحالم عبدربه حمسن البالدي 

وئام عصام صاحل حكمي
ريم سليمان حمسن املسعودي 

هناء حممد عناد العنزي
زينب عبد املهيمن حممد الدباغ

صفية عارف حممد حجازي
رشا عبد اهلادي عبد اجلبار منشي

زريفة فالح عقيل العنزي

نوف علي مبارك النهدي
مشس ناحي عطية اهلل البالدي

إميان أمحد عثمان الزهراني
نورة سعد عاطي اخلزاعي

ماريا عبد الرمحن عويد احلازمي
منتهى زهري زين فاخرجي
جواهر طاهر حممد جمممي

قسم علم الكيمياء احليوية
دنيا أمحد عيسى نوري

مسية حممد عبد اهلل باشيخ
هديل سليمان حممد العطوي 

عبري صاحل حممد الغامدي 
إميان مجعان عثمان الزهراني
سلوى ظافر مسفر القحطاني

عروب عابد أمحد خباري
ندى حسني علي عسريي

خلود حممد سامل قنطاح 
رزان حممد عبد العزيز السحيباني

العنود إبراهيم خليل رواص
هناء عبد اهلل حممد البالدي

وفاء عبد اهلل موسى العمودي
منال حممد عبداهلل الزهراني 

رمزية حممد وصل النفيعي
هنى أمحد يوسف الغامدي

لينه يوسف إبراهيم اجلنادي 
حنان غالب علي الشاوش

ريا معيض مصلح املرعشي 
أفنان لفاي ملفي السلمي
هنى عائض مطيع الرباق

أفنان عبداجلليل سعيد قاسم فرحان 
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قسم الفيزياء
صفية عبدالرمحن سعيد الشهري

شادية عابد شديد البالدي 
مارية مراد مصطفى كمال احلسن

عواطف مرزوق علي املرواني
حنني فهد مسفر العتييب 

قسم علوم الفلك والفضاء
رزان منصور محيد الرحيليريم منصور صاحل حريريسلطانة عبداهلل خلف الشمراني

ماجستري كلية العلوم
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ماجستري كلية  العلوم ) الفروع (
قسم الكيمياء

رؤيا عبداهلل عبدالرمحن املسعودغاية علي غبداهلل باحاذقماجدة عواد جلوي النزاوي

قسم األحياء
فاطمة هادي جيشي العدواني

منال عيد عياد الظاهري
عهود عبداهلل غميط البالدي

شفاء أبو بكر ياحداد
فاطمه عليان ثابت اجلدعاني
سخاء طالل حسن مسكري

منى غازي غوض اهلل احملمادي



قسم كيمياء حيوية سريرية
مريم نايف ضاوي العتييبآالء خالد عبداهلل عطيوي

قسم الصحه العامة ] الوبائيات واإلحصاء احليوي [
أشواق عبد الغين مصطفى قواصمجيلة عبد اهلل عبد القادر تركستانيمساح حممود حسان فوزي الصفدي

ماجستري كلية الطب

قسم التشريح التقين واألنسجة - تنفيذي
نوال أمحد يونس عبداهلل 

أماني مضحي ناجم العبديل
إميان مرزوق عوده اجلهين 

زبيدة مجيل حممد مالكا

قسم التعليم الطيب
هند إبراهيم بكر فالتهليلى امحد سامل بامهام
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ماجستري كلية  العلوم الطبية التطبيقية
قسم الكيمياء السريرية

رشا أمحد أمحد فؤاد يغمور
روان فهد أمحد الغبان

رانيا ادريس نظري عامل فتح الدين
مهسة حممد جربيل هوساوي

قسم علم أمراض الدم
منال عبدالغفور حيدر قل أسرار

هتاني عيادة حممد العصالني 
مساح عبد العزيز حممد علي خملص

رهام ناهض إبراهيم النونو



قسم الغذاء والتغذية
فاطمة عبد الرمحن حممد العلكمي

أروى علي حسن زارع 
أمساء طالل عبداهلل املالكي 

أماني خضر سعيد الليلي
نورة سعد فايز الشهري

ملا حممد سعيد عبد اهلل بيت املال

املها نوار حممد البقمي

قسم املالبس والنسيج
إميان إبراهيم فهد اهلزاع
مريم حممد عواد احلربي

زهرة حممد عمر باحبيشي

فاطمة عبدالرمحن حممد الشهري 
أمساء فوزي عبد اهلل جوهر

رنيم عباس عبد اللطيف سندي

سارة عبداهلل حممد الدوسري 
عائشة محد علي السحاري 

حليمة حممد مشاري الراشدي

ماجستري كلية االقتصاد املنزيل

قسم دراسات الطفولة
لينة طالل حسن املنصوريرويدة أمني جملي سابإميان عمر أمحد طهيف 

قسم اقتصاد منزيل تربوي
سارة علي أمحد بايونس 

آالء فريد عبدالعزيز قادري
سهام حممد عامر الشرعيب

جناح عبد ربه سرحان اجلدعاني
مسية عيد دخيل اهلل الرشيدي

منرية صطام عبدالعزيز الصطامي

فاطمة عبدالقادر صالح الطويل 
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ماجستري كلية طب األسنان
قسم طب أسنان األطفال

رغده عماد عبداهلل عبدربهرهف صدقة حسن جنار

قسم تقويم األسنان
رانيا عادل رجب متويلسحر عبداللطيف عبدالقادر إمساعيل 



قسم علوم حاسبات
سناء عبداهلل رده العويضي

هدى عمر حممد بانقيطة
روان شكر عمران الشيخ 

سارة ساعد حمفوظ النفيعي
رانية علي ناصر بافقري 

مالك ممدوح ابراهيم صادق
أمساء سعيد حممد آل رايزة القحطاني

رزان محزة سعيد باوارث
ريم أمحد سفران العتييب

مثاري عبداهلل راضي الرحيلي
مروة حييى ساعد البالدي

منال عبدالعزيز حممد الشهري
مشاعل لفاي سرت السلمي
جنود متعب سلطان العتييب

يامسني سند أمحد الغامدي 
أشواق عبداهلل هادي الرحيلي 

هدى عمر محد اجللعود
مسر أمحد مسفر الزهراني

ندى معلث عوض السحيمي

ماجستري كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

قسم تقنية معلومات
عائشة حممد الشيخي

أمساء فوزي عليوي العتييب
سجى سامل حمسن القرشي
آالء أمحد حممد املرزوقي

قسم نظم معلومات حاسوبية
خلود سامل عبد الغين البالدي

ريهام فايع حمي الدين خمالد 
منى حسن حسني العسريي
مشاعل علي حييى هداس
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ماجستري كلية  احلقوق
قسم األنظمة

أروى عبدالعزيز اليف القايدي
امتنان عايض علي عسريي
أمل عبداهلل صاحل الشهري

آالء عبد الرمحن حممد باروم

هنادي سعد محدان العقييب
روان عبد الرمحن حممد بافقيه

روان عبد الرمحن احلسني آل علي
منال محاد سالمة العمراني

دارين يوسف عيد الثقفي
سندس أمحد سعد اليماني

نبيلة علي ناصر العماري
وعد عبداهلل زائد احلارثي 

قسم قانون وممارسة مهنية  ـ  برنامج خاص
أضوة حممد سليم احملمد

إميان حسني حممد الغامدي 
إميان سعيد جندي حممد الغامدي
شيماء عبد اإلله أمحد الشنربي

روزان حممد بكر باعامر

هديل موسى مبارك الثقفي
دعد حممود سعيد عمران

ميسم عبد اإلله حممد ياقوت
نورة حممد عبد اهلل التويم

حليمة أمحد حسني العمري 

أمرية بكر سليمان برناوي
هناء أسعد حممد علي العصالني

أمساء عابد معيش القرشي 



قسم التمريض الباطين واجلراحي
زينب حممود حممد عوايل

عايشه رمضان الدرييب العنزي
سعدية حممد موسى احلضرييت

نورة باخت خبيت اجلهين
أروى حممد عبداهلل الغامدي 

قسم متريض النساء والوالدة
رنا أمحد حممد بامفلح 

ماجستري كلية التمريض

قسم إدارة التمريض
فاطمة مستور علي الشهراني

جنالء أكمل عبداحلكيم سندي 
إيثار عبدالعزيز حممد خمتار عثمان 

شريفة بريك بركي العمريي
رؤى صربي حممد علي قصاص

تاية حممد عبد السالم

دالل عبده مزيد حكمي
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ماجستري كلية  التصاميم و الفنون
قسم الفنون االسالمية  
فاطمة إبراهيم امحد باكدم
عائشة عياد عيد البقمي

اميان يوسف امحد اجلعشاني
هنله عبداهلل حممد بشاوري

فاتن حسن عبده السمسمي
بنان جممد حامد عوض الظاهري
هوازن حممد عبدالرمحن احلفظي
خدجية حممد  حممود نور الدين

فوز عبداهلل محزه احليدري
غدير حممد عمر نورويل  
خلود حممد غايل احلربي

قسم الرسم و الفنون
بدريه حمسن رشيد احلربي

هالله جبري جابر اهلذيل
نورة سلمان عبد الرمحن اليحيى

رندا حممد حسن اجلدييب
افنان طارق عبداهلل ميمش
االء عابد عبيد املستادي

انوار حممد محبد املطريف
اهداب خالد حممد حريري



قسم الفيزياء البحرية
لينة مسري محزة عيوني

ماجستري كلية علوم البحار

قسم الكيمياء البحرية
حسناء حممد بلو أمحد قاضي فالته
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ماجستري معهد اللغة اإلجنليزية
قسم تعليم اللغة اإلجنليزية للناطقنب بغريها

بدور سعيد مسفر الزهراني
بسمه مهدي عبداهلل البقمي

نور مطلق إبراهيم الغفيلي
هيفاء حسني حامد الغامدي

سوزان محاد سامل رفاده
سارة أمحد حممد النويصر
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قسم التوجيه واالرشاد الرتبوي
مريم متعب فليح املطريي
بسمة حممد علي احلمدي
مسر حممد محود الوذناني

أمساء تركي عوض األمحدي
إميان عبد العزيز علي الشريف

غزيل خلف اهلل خلف احلارثي
مرفت محزة حسني سلمي
نوف غيثان سعد القرني 

فاطمة حمسن شاهر العويف 
حنان عبد العزيز علي الشريف

عائشة أمحد عبد اهلل العامودي
مسرية عثمان حبيب الصومايل
هنيدة سليمان حممود املعشر

عائشة مناجي ناصر الراشدي

ماجستري معهد الدراسات العليا الرتبوية

قسم إدارة تربوية
مكية علي أمحد الوجيه

هناء عبداحلميد محود احملمدي احلربي
رشا عزت حسني أمحد

جنالء عبد القادر إبراهيم سعيد
ابتسام تركي سامل العتييب

مستورة عبد اهلل جراد الزهراني
ابتسام عبد اهلل عباس عسيالن

نوال أمحد سامل البلوي
هال حممد عويض اجلهين

هيفاء حممد قاسم اليماني
رانية حممد ناهض الرفاعي 
حنان حممد صاحل األمحدي
سلوى مسران عطية اجلراري
رابية عثمان عبد اهلل الصيين
عبري جابر عليان الشمراني

مريم علي أمحد املباركي
مشاعل سعود شبيلي الشبيلي

فاطمة عوض حممد الزهراني

أمل حممد سعود احلائلي
عفاف مبارك شلوه السفري

أريج سويلم العفني البالدي
أشواق حممد كليب العويف
منرية سامل صويلح املالكي

مسرية سعيد حممد الزهراني
تغريد حممد سعد الغامدي



قسم تقنيات التعليم
إميان عبده حسن عوض

أمل حممد عبد اهلل الشمراني
رؤى عبد الرمحن حممد اجملنوني

حنان سامل علي الشمراني
جنوى فرج عبد اهلل الزهراني
هند حممد عوضه األمسري

نوف مسران سامل الرحيلي 
خلود عبد العزيز حمسن السلمي
عبري عبد القوي عبيد السلمي

أمساء رويبح سامل السرحيي
منرية حممد محود الرابغي

مها مريزيق زهيميل العتييب

زهور حسن ظافر العمري
ريم عبد اهلل محود الطويرقي

فاطمة إبراهيم حممد قحم
مروة حممد صاحل اخلميسي
عزة حممد حمسن الزهراني

هوازن دهيبش محدان النفيعي
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قسم إدارة تربوية 
سارة حممد مرزوق الرشيدي

نورة محود مشعان املطريي
نورة نافع علي الكثريي
منال مهزع علي احلربي

نوف عطااهلل عبد اهلل العنزي
أمساء سحيمان غنام الشمري
شهد عبد اهلل علي اجلريفاني

منرية علي محود الرثيع

نورة عبد الرمحن صاحل الصعب
هند خليفة إبراهيم اخلليفة
فاطمة حممد صاحل الثنيان

عبري حممد سعد اجلهين
سومية صاحل سليمان السلوم
نوال عبدالرمحن فهد العبيد 
ريم عبد اهلل سعد الوسيدي

غادة حممد ناصر العقيلي

خولة عمري محد السحيباني
عبري إبراهيم صاحل البصيلي

مرام عثمان صاحل اخلضري
مها عبد اهلل عبد العزيز اليحياء
نصراء سيف عبد اهلل الكثريي

فاطمة عبد اهلل علي السليم
خلود علي حممد القاسم

مناهل سليمان إبراهيم امليمان

ماجستري معهد الدراسات العليا الرتبوية  ) القصيم (

قسم تقنيات التعليم 
ريم حمسن جري السبهان
خلود حمياء دعيج العتييب

حنان عبدالرمحن شايع العايدي
مواهب عبد الرمحن إبراهيم السحيباني

نادية راشد عبد العزيز احلربي
اجلوهرة زبن صقر العتييب

ذكرى يوسف عبد العزيز السلوم
عائشة سليمان حمسن العريين

سهى علي شايع الصاحلي
نورا خالد فهيد العتييب

هدى محاد عبد اهلل العمرييين
سلمى حممد فريح الشمري

منال معجب إبراهيم الزهريي
بشرى إبراهيم عبد العزيز البكري

هاجر أرشيد محد الصاحلي
خلود محد إبراهيم اجلابر

أحالم عبد اهلل غرسان الشهري
منى عبدالرمحن شايع العايدي

وفاء فايح هاجد العتييب
منى حممد عبد اهلل الرثيع

ميمونة عبد العزيز عبد اهلل الشريدة
عايدة مطلق ظاهر العنزي



قسم توجيه وارشاد تربوي 
أمل صاحل علي الزايد

مها صاحل حممد الصقريي
فوزية عبد اهلل عبد العزيز التوجيري

لطيفة عايض صنهات احلربي
ريم ضيدان صاحل احلربي 
آمنة عبد اهلل صاحل العايد

نورة سليمان حممد الدوهان

أماني سعد بندر الضحيك 
موضي صاحل حممد العليان

سارة سليمان عبداهلل السويلم 
نوف صاحل إبراهيم احلضيف

هند عبد اهلل عمر السليم
رقية حران خملف الشمري

منال سليمان عبد الكريم العضييب

هنادي محد عامر األصقه
ابتسام منصور مسفر اجلوفان
جنالء حممد عبد اهلل العتيق

نوف عواد سعد العواد
مزنة أمحد حممد املوسى
عايشة محود محد احلربي

هناء عبد اهلل صاحل السيف
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معهد الدراسات العليا الرتبوية ) الدبلوم العايل (
دبلوم الرتبية اخلاصة  )  االضطرابات السلوكية والتوحد (

مها عبدالعزيز محاد الزايدي
رجاء امحد علي الشهري

صباح حسن بريك احملمادي
جنود سعود عمر املالكي
زبيده حيي امحد ابراهيم

منريه عبدالرمحن وازع البقمي

مدى صاحل حممد الطويرقي
أمساء فيصل سعد الداوود

صيته عبدالرمحن امحد الزهراني
مدحيه عبداهلل عبدالرمحن الشيخ

ساملة أمحد مبارك اخلواري
مسر زابن عطيه املطريف

عهود غازي مرزوق اهلاليل
دالل سعيد حسن الغامدي
اميان ناصر عبيد املزمومي
هناء علي عطيه املالكي

دبلوم الرتبية اخلاصة  )  االعاقة السمعية (
غزاله علي عيسى خمتار

سناء زيين احلسن اهلندي
شذي عبدالعزيز سعد احلربي

امرية سريان بريك العتييب
فاطمة علي عقيل عرقيب

نوره سلطان عبداهلل الشهري
هنله محد عبدالرمحن احمليميد

يسرى أمحد حممد الشهري
عهود عائض سعد القرشي

ريم امحد حممد الزهراني

خلود إبراهيم عبدالرمحن البديوي
ندى غايل سعاف املطريي
أماني عمري عامر املعلمي 

هتاني عبداهلل راشد احلربي
اهلنوف عبدالعزيز يوسف العيوني

دبلوم الرتبية اخلاصة  )  التفوق العقلي واملوهبة (
روءي امحد ابراهيم ابو شوشه

فاطمة أمحد حييى السيد
حنان سامل خفري القرني

جنال خلف ماطر السلمي 

سراء سعود سيف احلربي
خلود خالد مسفر احلربي

يامسني عابد عبداللة اجلدعاني
هيله فلحان جبري العتييب

شريفه امحد مجعان الزهراني
ندى خالد أبوبكر اخلطيب 



دبلوم الرتبية اخلاصة  ) صعوبات التعلم (
مها حسن أمحد القيب

ندى أمحد شامي عسريي
عزوه زايد خليفه العضياني العتييب

ختمة علي نوري السيد

فتحية صاحل مسفر القحطاني
شريفه عطيه علي الشهابي
صفاء حممد محود الشاحبي

فوزية علي أمحد املالكي

وجدان عبداهلل سعيد باجوده
إميان خبيت عبداهلل احلربي
امساء حممد عيضه احلارثي
احالم عوض علي الشهري
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 الدبلوم الرتبوي العام

هنى أمحد مثبت العسمي
عهد فهد حمسن القحطاني

ريم خليل ابراهيم خباري

ربيعه صويلح صاحل اخلميس
روان عبدالرزاق امحد حلواني

نوال فاضل جاهم املالكي

دارين علي أمحد بارشيد
افنان حممد سليمان الشربمي

وعود عامر حمم




