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إمجايل اعداد اخلرجيات - فرع  البنات

اجملموعالبكالوريوس - انتظامماجستري

12704716الفصل الدراسي األول
22635657الفصل الدراسي الثاني

2193195الفصل الدراسي الصيفي
3615321568اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

إمجايل اعداد اخلرجيات للعام اجلامعي 1438/1437 هـ

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



احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

340512ماجستري
29426024126704البكالوريوس - انتظام

29726424131716اجملموع

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

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

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

3601322ماجستري
20821095122635البكالوريوس - انتظام

21121695135657اجملموع

احلاسبات و تقنية العلوماالداب
اجملموعالتصاميم و الفنوناملعومات

10012ماجستري
1474024193البكالوريوس - انتظام

1484025195اجملموع
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كلية  التصاميم والفنون

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التصميم الداخلي
ريم حممد حسن الشهري
عهود سعود محزة قبوري

رهف مجال ابراهيم موذن
اية حممد طه مصلي

حنني حسون عبداهلل ترمني
بشائر مرزوق ماضي الصحفي

نوف حممد سفر احملمدي
هتاني علي عطيه الزهراني
ريم ماجد مرزوق الروقي

مريم اسحاق ادريس كلننت
مروج وليد ابراهيم النهاري
وفاء فيصل حممد االمحدي

عائشه امحد حمفوظ الصنعاني
نوف شامي حممد عاديل

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

رنده محزه امحد شليب
سوسن مصطفى حممود نوره

وجدان حممد عبدالعزيز القريقري
رزان خالد حممد امحد
ساره امحد ماس ماس

روان عوض عطيه  احلارثي
خدجية علي حممد بامانع

ندى مسري عبداحلميد بتاوي
عهد حسني علي حسني

اسراء حممد عبداهلل بن سلمان
عبري سعيد حممد الغامدي

دالل عمر حممد القثامي
رغد حممد حسن زامل
جنوى جباد قايد السلمي

سوزان حممد حسني العامودي
وعد عادل حممد االمحدي

عائشه عبدالعزيز حممد الرفاعي
رشا محزة حممد رسالن

نداء غازي عبدالرمحن دوبي
خلود حممد شديد احلربي

أبرار حممدعلي أمحد الظاهري
رهام زكي بن دخيل االمري

سنا حممد سامل احلايك
افنان صاحل عبداهلل لبين
بيادر زكي حممد فطاني

رند غياث سهيل النظامي
نوره فوزي سراج عدس

ناظاء ظافر املورم القحطاني

قسم العمارة
*دانيه حسان حممد حريب*افنان عمر حسني  باهرمز*لينه اسامة فؤاد برغوت

الفصل الدراسي األول



هديل غزوان صبحي عاشور
حبيبة عمر علي  بن بشر

هنال حممد محيد سعيد

*
*
*

وئام فهمي كامل  اجلمل
روال خليل حممود خليل اخلطيب

نورهان نشأت عيد حممد

*
*

هتاني أمحد عبد اجمليد  املغربي
بيان حممد علي  حممد امني
حصه حممد صاحل  النبيهي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم تصميم االزياء
مسر حممد عمر العمودي
رزان فيصل حممود طيب

شهد فهد عابد مغربي
جلني عصام عبدالعزيز تاج
االء سعيد علي الغامدي
ابرار سعيد علي الغامدي
ندى صاحل علي الشمراني

وصال حييى امحد الشعالني

**
*
*
*

موده جمدي حممد ابويونس
مساح موسى هارون برناوي
ضحى علي عبداهلل القثمي

شهد عمر علي باطوق
حنني شاهر عبداحلميد احلازمي

منال حييى حممد القرني
امساء سعيد علي القحطاني

رغد سعد علي الغامدي

مرح سعيد امحد الغامدي
نوف عبداحلميد موسى املنصور

دعاء حممد حسني الشمراني
آالء حممود ابراهيم تركستاني

جواهر عبداهلل حسن املالكي
شيخه حممد صاحل الدربي

قسم الرسم والفنون
نزيهة حممد سعيد علي  مدرس
رزان خالد غرم اهلل  الزهراني

اروى عبداهلل ناصر  آل حسني
رتوه سامي عطيه  احلازمي

*
*
*
*

ندى عبداهلل عبدالكريم داغستاني
ساره حامد عبداحلميد  اجلحديل

روان أمحد غرم  الغامدي
نوف علي عتيق  املالكي

*
*
*
*

ضحى امحد عبداهلل  الغامدي
ساره حسني عبد احلفيظ الزايدي

بتول حسني حممد  اهلوساوي
أسرار سعيد حممد باعبداهلل
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كلية  التصاميم والفنون

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

افنان حممد فهيد  القحطاني
ريم خالد امحد  باخيضر

اراء مجعان سعيد الزهراني
سحر صالح ناصر الصائغ

مسريه عمر سعد  الزهراني
بيان حممد سليمان  ثواب
ملياء حييى حسن  االهدل

وصال حممدعلي امحد يغمور
أمواج حسني علي  كاملي

روزان حممد علي  املسعود
هاجر أمين عبداحلميد بغدادي

مجانة خالد حسن  جابر
غاده عبداهلل بن حامد الزبيدي

جلني اسامه يوسف  رمل
شروق لؤي حممد  عاشور
بيان عبداهلل امحد املالكي
شوق سعد علي  الشهري

افنان عبده عبداهلل عيسى
دانية معتوق سلطان النمري
امنه معتوق حسين  احليمي

افنان يوسف علي  الصاعدي
حليمه عبداهلل سعد الغامدي

شهد فهد حسن  كعكي
منى ابراهيم مصطفي  شليب
روان حممد صاحل  الكريديس

ملياء عبدالعزيز علي  الغامدي

غادة عيضة خلف الثبييت
ريم عابد عبداهلل  الزهراني

اسيا عويض عطيه  الزهراني
ابراج راشد امحد اجلابري

انتظار بركات حمفوظ  الشمراني
خلود ابراهيم حسني  مقري
وجدان حامد علي  رواس

غدي علي عبداهلل  الغامدي
سوسن عبدالرحيم امحد الصاحلي

ابتهال محادي جنم  الصاحلي
وديان صاحل رابح  الرفاعي
منال علي حممد  الزهراني

الفصل الدراسي الثاني
قسم تصميم االزياء

جلني زين العابدين حممد ممدوح سري
ابرار هاشم صاحل العطاس
بدور علي عبداهلل القثمي

**
**
*

ريم حمسن حممد الزهراني
نوره حممد سليمان الفريهيدي

مها عمر حممد احلكمي

شهد يوسف حممد صربي
رغد عبدالرمحن عبيد السلمي



قسم الرسم والفنون
اكرام أكرم عبدالرحيم  السادات

شهد حمسن امحد باقادر العامودي
بيان حممد سعيد املالكي

غيداء ضيف اهلل محاد النمري
اميان طارق  عبدالرمحن كيال
وجدان سعود صاحل ابومخيس

بيان حممد صاحل باعيسى
مها حممد علي باميلح

امساء مازن  خليل كحيل
هاجر وصل اهلل احلسن العبيدي

هبه عبداهلل حممد العمودي
شيماء عبد اهلل حممد الغامدي

أسرار منري حممد باخدلق
شيماء ابراهيم امحد اليماني
أية حممد امني فاروق شريف
روابي امحد حممد الغامدي

منريه عبداهلل حممد السبيعي
ساره وصل اهلل حضاض السلمي

نوره محد صاحل  املقري
انغام عايض سعيد الدوسري

*
*
*
*
*
*
*
*
*

عفراء حسن عبد احلميد احملمدي
لينه عبدالغين  عقيلي الغامدي

ساره منصور عبداهلل احلربي
خلود مشرف سعيد املالكي

روان سامل حممد باصفار
ظالل منصور عبداهلل القحطاني
ضي عبداهلل سعيد القحطاني

هوازن ابراهيم حممد اجلهين
هتاني تركي علي  الزهراني

اروى حممد عبداهلل احلضرمي
العنود سعود فهد املبارك

عبري عوض مستور الفارسي
عايشه جبري زياد املطريي

رزان عادل عبدالغفور الرتكستاني
علياء شكري عبدالرمحن الشهري
اهلنوف عبدالعزيز عبداهلل احلربي
حسناء عناية اهلل صاحل اجلرفايل

ريداء ابراهيم امحد  احلبشي
فاتن مسعود عيد املولد

منال صاحل سعيد الزهراني

سوسن مسري بن عبداجلليل املرزوق
بشائر صالح  ساملني بن حمفوظ

ريهان عبداحلميد محيد اجلحديل
عائشة حممد طاهر مشس الدين

بيان حممد سامل  باداود
ايناس حممود غالم ياسني خبش
دانا طارق ابراهيم عبدالواسع

ريم فيصل عوض احلربي
دالل علي امحد الشيخي
وفاء صاحل مقيبل العويف

بشاير عبدالعزيز محد البطحي
دعاء صاحل سامل بن حمفوظ
شهد عبداهلل عثمان القطان
وجدان عيد ابراهيم املالكي
اجماد حشيم حشيم السلمي
هدى صاحل مرزوق الزهراني
حنني خالد حممد عابد شيخ

عهود حممد سعيد شريقي الكنيدري
سليمه ابراهيم ويل حكمي
مها امحد مهدي  املالكي
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كلية  التصاميم والفنون

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التصميم الداخلي
منال عماد انور زمو

نوران عمر حافظ حممد حسني
هزار حممد حسني املرواني

شذى مجال سامل كلثوم
مرام حممد علي باحميسون
أسيل أمحد حممد خطاب
روال غسان حممدنور مؤذن

آروى حممد حسن ثابت
مريم نواف عبدالعزيز منصوري

بسمة عبدالباسط عبدالصمد الشيخ
أهنار خالد حممد حريري

صيته ناصر حممد العصيمي
مشاعل فهد رشاد غمراوي
امنار مهدي فيض اهلل تورس
منى حسن حمسن العطاس

أمل عبداهلل عبدالوهاب أبوزيد
نور عبداحلكيم حممد مشاخ

رؤيا حممد عبداهلل سود

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

روان موسى مرزوق احلازمي
خلود صاحل حميسن العمري

أثري حممد عايل العرياني
االء مبارك حممد الزنبقي

هيا طالل حممد مكي
روان نايف مطر العتييب

شهد هشام حممد حكيم
شهد علي عمر شعبط

ابرار حممد حمفوظ النفيعي
مساهر حممد عبداهلل الشهري
شفاء عبداهلل صاحل العمودي

وجدان حسن زين الكاف
بيان سعيد حممد امليموني

روان حممد علي حبر
مي عبداحلميد عبداهلل الغامدي

مالك محيد مرزن العالسي
ريناد فهد عبدالقادر باعامر

امل صاحل عبداهلل باقبص

مسيه بسام بن ياسني الفي
روال خضر خالد الشميطلي
شهد عبداهلل صاحل الغامدي

ساره سعود فرج البلوي
سوسن حممد سعيد باوزير
خلود أبوبكر يوسف شبلي

رغد خالد ابراهيم الصبحي
غدير راكان سرت اللحياني
حنان عوض حممد قحطان

راوان عبدالعزيز مسفر القريعي
هند حممد على اهلل حمرم

فاطمه امحد  السيد
اشواق عيد عبدالرحيم الزهراني

ساره خالد عبداهلل الربعي
هناء طارق صاحل قاضي

ذكرى احلسن امحد ابوطالب
هند سرحان جازي العصيمي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم العمارة
*نورا جعبل  حممد حسني

الفصل الدراسي الصيفي

قسم التصميم الداخلي
هناء حممد عبداهلل املهناء*جيهان حامد حممد قوقندي

قسم الرسم والفنون
رشا بكر حممد سرحانعبري عادل حمى الدين  خليل
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