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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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كلية األعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة املوارد البشرية
اريج منصور مضحي النافعي
جناة حاسن حسني الفارسي
امال معيطي محدي الفارسي
ايالف عبداحملسن فرج احلربي

بسمه سامل عايد احلويطي
سارة سامل حممد العويف

نوف فهد  حممدسعد الصبحي*
هديل بنت عبدالعزيز بن امحد الزنبقي

عبري حسني دبيان الصبحي
شروق رابح محود البالدي

لطيفة فهد مريع البشري
وجدان عبداهلل عياش الولدي

هديل حممد امحد العصالني
روان عطااهلل ناحي الولدي
مدا محاد سافر احلساوي

ندى عيد سامل احلربي

قسم نظم املعلومات اإلدارية
نوره سامل مضحي املطريي

اميال امحد عبيداهلل السرحيي
افنان عبيداهلل محيد الغامني

لطيفه غايل  حضيض احملمدي
مدحية فهد عوض املطريي

هند خالد بن عبداخلالق اخلالل
عبري محدان محد الغامني

**
**
*
*

أمل عبداهلل حممد مبارك
مروه عابد محيد احلربي

خلود مساعد ابراهيم الذبياني
ابرار عابد بن عبداهلل اجلحديل

زينب محيد علي الرايقي
افنان عبداهلل علي الغامني

ابرار حممد قرناس املرعشي

وفاء مبارك سامل اليوبي
روان حسن حسني الزبايل

حنان خضر حممد صاحل الشرابي
داليا حسن شاكر صاحل الصحفي

امسهان صاحل فطيس اليسلمي
أمل عبدالعزيز حممد الغامدي

مريم فيصل عبداهلل اليوبي

الفصل الدراسي األول



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التمويل
عهود متعب  علي العمري

نوف حسن عطيان الفارسي
بيان حسن علي احملمدي**

هنى صاحل حممد الزنبقي
بشاير زكي حممدسعد احملمدي

منال حممد محدان الشهري

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
مرام عبداهلل صاحل املطريي
غاليه عرميط سامل البالدي
هند حممود ابراهيم فالته
أفنان محدان فرج اجلريب

شهد طالب حسن الغامني
رشيده حممد علي الشمراني
اعتماد حممد موسى دعاك

افنان قاسم علي شبيلي

مرام حممدعيد عبد الرحيم اجلويلي
اميان صاحل عابد املولد

قسم القانون
أفنان محود محدي الصاعدي
مهسة حممد سعد الفدعاني
أمساء فرج ساطي احلسناني

ابتهال حممد حممدعلي الغامني
شروق عبداهلل صاحل احلربي

شوق عبدالرمحن عبدالرحيم اجلحديل

وفاء علي امحد عسريي
مسيه عايد حممد السفري

مريم حممد علي عبداهلل اجلحديل
اميان سعد مربوك السلمي

مساهر حممد شريف البالدي
أمساء حممد نويفع البشري

شوق غازي جفني العجمي
دعاء شريف شرف املالكي
افنان فايز عثمان الكنيدري
روان عبداهلل حممد الشريف
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كلية األعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة املوارد البشرية
اريج منصور مضحي النافعي
جناة حاسن حسني الفارسي
امال معيطي محدي الفارسي
ايالف عبداحملسن فرج احلربي

بسمه سامل عايد احلويطي
سارة سامل حممد العويف

نوف فهد  حممدسعد الصبحي*
هديل بنت عبدالعزيز بن امحد الزنبقي

عبري حسني دبيان الصبحي
شروق رابح محود البالدي

لطيفة فهد مريع البشري
وجدان عبداهلل عياش الولدي

هديل حممد امحد العصالني
روان عطااهلل ناحي الولدي
مدا محاد سافر احلساوي

ندى عيد سامل احلربي

قسم نظم املعلومات اإلدارية
نوره سامل مضحي املطريي

اميال امحد عبيداهلل السرحيي
افنان عبيداهلل محيد الغامني

لطيفه غايل  حضيض احملمدي
مدحية فهد عوض املطريي

هند خالد بن عبداخلالق اخلالل
عبري محدان محد الغامني

**
**
*
*

أمل عبداهلل حممد مبارك
مروه عابد محيد احلربي

خلود مساعد ابراهيم الذبياني
ابرار عابد بن عبداهلل اجلحديل

زينب محيد علي الرايقي
افنان عبداهلل علي الغامني

ابرار حممد قرناس املرعشي

وفاء مبارك سامل اليوبي
روان حسن حسني الزبايل

حنان خضر حممد صاحل الشرابي
داليا حسن شاكر صاحل الصحفي

امسهان صاحل فطيس اليسلمي
أمل عبدالعزيز حممد الغامدي

مريم فيصل عبداهلل اليوبي
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كلية األعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم نظم املعلومات اإلدارية
أمساء حامد  محيدان حامد الزنبقي
دعاء عمر  دخيل اهلل ابراهيم احلربي

دينا سعود  امحد حممد بنجابي
مريم مضحي  محد حممد املزروعي
امال مسيفر  سفران عتيق البالدي

روان عواض  عويض عواض البالدي
رهف عبداهلل  عبدالعايل العويف

عبري عبداهلل  مساعد مفلح املالكي
وئام عتيق اهلل حممد عتيق  البيضاني

جنالء عايض ضيف اهلل املطريي

**
*
*

اسيل حممد امحد عسريي
عزيزه هويدي منري منور املرعشي
دالل حسني  حسن امحد اليوبي

اجماد رجاءاهلل علي حممد البالدي
رحاب تركي  عبدالعايل املطريي

روابي محادي منسي البالدي
بشائر عبداهلل عوض محاد الفارسي

مساهر عبدربه معيطي جرب الفارسي
زينب حممد  عوض عايض الذروي

روان فوزي حامد املستادي

أفنان صاحل  علي عطيه الغامني
آالء حسن  أمحد حمارب العويف

فايزه بشري  وصل اهلل عطيه الذروي
مناهل فاحل  حممد عيد اللقماني

مروى محيد فاحل اجلغثمي
هدى محيد حممد الغامني
هنادي فهد منسي الغامني
نوف غويزي محيد السهلي

ندى مقبل عبد العايل السليهيب

قسم احملاسبة
عفراء حممد صويلح صاحل احلساوي

ريهام أمحد حسني  القرشى
ماجدة  احلسني بن حسني خرمي

**
**
**

أمساء عبداهلل  حممد سعيد الشعلي
إيناس مزروع  حيدر الشهراني

عبري علي عريج الثمريي

امريه حممد  علي حممد البالدي*
شيماء حيي  ابن سليم  احملمدي

ساره منصور  فاحل سعدي املطريي

الفصل الدراسي الثاني



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة املوارد البشرية
امساء محود  محندي الفارسي

هند فاحل  حممد عوض اهلل  احلربي
أمساء ابراهيم علي ألصميدي
دعاء حممد حممود الشرعيب

بيان خنيفس مبارك فواز البالدي
ابتسام عبدالرمحن عبداهلل احملمدي
وفاء سعيد سعود ساعد البيضاني

جنوى بريك ناهر العويف
حنني ابراهيم سامل مبرييك العوفى

اجماد حممد راجي العصالني
روان عتيق عمران عماير احلربى

امال حسني  ناصر غنام  احلازمي
ابرار حسني  حممد علي اليوبي

نبيله حممد حسن نصار النعماني
امساء خيشان  جباره شداد البالدي
فاديه بركه  عاقل عقل الزبايل احلربي

رزان حممد سليمان  العالوي
والء حممد راضي عايض اليوبي

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

أماني خبيت  قاسي خنيفس اليوبي
وديان محدان  بدير خبيت املولد
هتاني مسعود مريشيد الرويتعي

رمسيه عبداملنعم  محيد املزتادي
دينا عاصم حممد يوسف قمصاني

العنود سعود صالح  املطريي
روان يوسف  دخيل اهلل احلسين

دالل حامد  فويران البالدي
نوف حممد  نفاع  البالدي

انوار عوض  قبل اهلجله املطريي
روان امحد خليف سويهر السلمي

خلود عائض حضيض الشرابي
راويه عيد  عويد رافد النافعي
وعد عبداهلل  عطيه  الصبحي

ساره مرشود  عابد راشد احلربي
ريم منصور  قابل سامل الغامني

هديل عبداملعطي  خمضور الذروي
غيداء فوزي  قابل سامل الغامني

روان معيض عوض البالدي
ميمونة حامد  على حامد املزمومي
بدور سعد  عبداهلل حممد العمري

بسمه محد  مثبت نافع البشري
مسريه مسيح  حممد حامد النافعي
مسيه غامن  مسيب عيد البالدي

بيان حسن  علي العويف
سلوى مطلق  بشري بركي البالدي
زهور غامن  مسيب عيد البالدي

أفنان فاحل  شويش النجاري الزبايل
ندى حممد صاحل  املرعشي

افنان فالح  عبدرب النيب الزبايل
بشاير بريك مربوك هديريس الزنبقي
أفنان حسني نفاع شتيوي النعماني

منى مرشود رجاح مرشود املراحمي
مشس خبيت زبن مرزوق اجلهين
هتاني محد  مثبت نافع البشري

اروى محود رومي عطيه املنقاشي
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كلية األعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

اهنار حممد صاحل حممدعلي املرعشي
رهام عتيق اهلل حممد عتيق البيضاني

بشاير صاحل  علي مبارك السفري
روان حممد  اليف جامع البالدي
مزنه رافد ناجم  قسم احلويصي
بدور عبداحلميد حامد الشعييب

رحاب حممد جربان جباره الفارسي
روان عبداهلل  خمضور عيد اخلميسي

بدور عائش مزيد الحق املطريي

رمحه مصلح  صالح عايد املزارقي
أبرار سامل  حممد سامل الصبحي

احالم صاحل مبرييك الفارسي
ازهار حممد  خضران  الزبايل

اثري عاقل حممد الغامني
انيسه مريع  عوده مريع املزمومي
أمينه حممد  محد نفاع البشري

مدى غديفان  غريب الفضلي البالدي
مرام طفيل  عتيق صياف البالدي

هنوف ختام  خويتم مطيع البالدي
مرام غامن  مسيب عيد البالدي

العنود عايد  عوده مساعد املرواني
رهف يوسف  محدان حامد اليوبي

ازهار مسار دخيل الطويرشي
اهداب سامي  شيمي الكنيدري

رشا محدان محيدان العزيزي
ود مريزيق  سعدي املطريي

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
ساره سويعد  فرج عبداهلل املولد
ميساء عويضه  مرزوق العيسي

اهلنوف فيصل  مربوك مبرييك الشيخ
امنيه مجيل  امحد سامل بازهري

غفران امحد  عبداهلل ابراهيم عليمي
مسريه أمحد حممد عسريي

**
**
*
*

غالية صاحل  عبداهلل الصيعري
اجماد ساعد  سعيد حممد املولد

عبري حسن عيسى مشطاء
ومساء سلمي  مسلم عايل البشري

وعد خليل ابراهيم الصاعدي
مرام سعد سعيد القحطاني

مالك منصور  فنت بنيان احملمدي
وعد مرعي  علي ناصر كريري

ملياء عبداهلل  حسن ابراهيم مغربل
روابي عبدالرمحن  حممد احملمدي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التمويل
بيان سليم  عبداللطيف ملك السليهيب

اسراء صاحل  حسني الغامني
إيالف موسى  مساوى العمار

روان حممد  عمر علي حكمي
هنال طالل  امحد علي اجلرايف

شيماء مصلح  محاد حاسن احملمدي
بشاير ملفي  اليف سليم اليوبي

**
*
*
*
*

هنوف حامد  عوده ماضي االمحدي
اجماد حممد  حامد العويف

انوار حممد  حممد علي ناعم املغربي
مرزوقه سعد  معيض العزيزي املطريي
هدى محود نور عابد العضيله املطريي

شهد طارق  محزه سامل الرابغي
افنان سلمان  عيد الصبحي

ريهام حممد مسعد اجلهين
هديل رابح  حممد سعد اليوبي
روان سامل  محييد سامل العويف
بسمه علي عبدالرمحن احلربي
هتاني عبدالرمحن حممد اليوبي

سوسن عيسي  وصل اهلل الذروي

قسم القانون
روان عبداهلل  سعيد القحطاني

بيان صاحل عبود باحلاج
هاجر عصام  حممد قل

بشرى جابر سرحان نوميي العتييب
ساره حسن  هادي االعرج

جلني حممد صاحل عاقل ابراهيم الغامني
مجانه عمر امحد الزبدي احلارثي
هديل عيد  عوده مسلم احلربي

رمحة عبداهلل  باخلري علي القرني
أرا خالد  صاحل مشعوف آل خادم

**
**
**
*

رهام غزاي  غويزي ماطر احلربي
ريناد عيد  غصاب الغضوري العنزي

حنان حامد أمحد احلربي
هناء محد حامد البشري

كوثر عبداهلل  حممد صاحل الغامني
مالك فيصل سامل اجلهين

جنوى عبداهلل عبدربه العدواني
هنى منصور  عايد اليوبي

عايده خالد عبداملعطي اجلحديل
هدى مصلح  سند مسلم البشري

افراح مطلق حممد الرائقي
مناير سعود  سعيد احلربي
بتول حسن حمسن العبيدي

خلود حممد  حامد بدر العويف
امرية فرج فريج املولد

بيان مسيب عيد البالدي
شيمه علي عوض الغامدي

ميمونة عبدالعزيز طامي املنقاشي
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كلية األعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة املوارد البشرية
وعد ماجد  سعد اجلهين

افنان عائض  عويض املطريي
مها عبداهلل  سعيد اجلامع الغامدي
عال حباب  عاطي عطيه البالدي

نور عبدالرمحن حممد الشيخي

مالك محيد عبدالقادر اهلندي*
مدى حسن محزه محزه

حليمه موسى حسني الفارسي
رندة ابراهيم حممد احلزنوي

ايات عاتق  عتيق اهلل عطيه الفارسي

عذاري عبداحلميد حممد املراحمي
سهام صاحل  فالح البشري

بيان معال  ابن علي البالدي
عبري فرج محدان احلربي

نوف حممد  العفني النافعي

قسم نظم املعلومات اإلدارية
ندا براك  سامل ضيف اهلل الفارسي
رؤى زكي  عاطي صامل احملمدي

فداء حممد سعيد مسيعيد احملمدي

اهلام عبداجلابر جباره الفارسي
حنني علي رهيدن حضيض احملمدي

اجماد عطيه حضيض احملمدي

اجماد مزحم  ميزان عطيه الزبايل
ميعاد نامي  محيد حممد الزبايل

الفصل الدراسي الصيفي

قسم التمويل
أحالم عبيد  عواض اليوبي

قسم احملاسبه
منى حممد  علي محدي احملمدي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم القانون
وجدان سامل  طويلع حممد احلويطي

مها حامد فراج اجلدعاني
ريم عبداهلل  عدالن السبيعي

دانية سامي  حممد صاحل فتيحي
فتون سعد  عواد احلربي

غاده عبداهلل  حممد العصيمي

**
*
*

جناة سعيد سعد الغامدي
عواطف عبداهلل  عوض العازمي

أبرار شليان  شليه الغامني
اجماد مقبل  عبدالعايل السليهيب
شروق عطيه اهلل  منيع اجلربيين

هند مساعد  أمحد احملمدي

مالك محدان  مرضي البالدي
أماني صاحل  علي سعيد الشهري

هنى محيد ناهر الكريثي
مريم مهجي  حبيب اهلل مهجي الزبايل
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كلية العلوم و اآلداب - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم األحياء ] اجليونوميا والتقنية احليوية [
دعاء عمر سليمان عايشرنا حممد سامل العطاسحنان محزه حسن النخلي

قسم الكيمياء
امساء محود حممد الفارسي

نوف تركي محيد احلربي
ابرار ثالب حسني البيضاني**

عهد نافع عبداهلادي املنقاشي
زهره دخيل اهلل يوسف احلسين

اجماد عطيه عطيان اليوبي

الفصل الدراسي األول

قسم اللغة االجنليزية  ] اللغويات [
مشاعل مبخوت بركي البالدي
مروه عبداهلل عبدالعزيز الزنبقي
نادية حضيض حامد القثاردي
شهد حممد حممد علي اهلندي

ابتهال عبدالرمحن حممد البيضاني
مالك مقبل  عتقان الزبايل

ايالف عمر شريقي الكنيدري
انوار حممد جنم املطريي

عهود علي مبرييك الفارسي

جنوى حمسن حسني اليزيدي
جواهرعبدالرمحن عبداهلل  اليوبي

اخالص محيد حامد اليوبي
ندى فؤاد احلسن الزنبقي
اشواق عويد عيد احلربي

صابرين محندي محادي الزبايل
مساهر سعدون حميسن اهلدهدي
جنوى بنيان حممدسعيد الساطي

شاديه عبدالعايل حممد علي النجاري

روان مشعل طفيشان الزبايل
رشا حسني عبداحملسن الغامني

عائشه هاشم حممد الشيخ
اسرار عويض معيض احلربي

هتاني فزاع سعود العنزي
مالك عبدالكريم حسني احملمدي

شعيلة مقبل عتقان الزبايل
صفا حوالن مضحي الزبايل



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة االجنليزية  ] الرتمجة [
أجماد زحام عايض البالدي

مناهل عوضاهلل رجاءاهلل الزنبقي
ابرار عبداهلل محد الغامني

اثري ماجد عباد احلربي
مناهل سامل حممدعلي العويف

مسية خالد عبدالرمحن احلازمي
بيان أمني مسعود الصاعدي

فاطمة علي عبداهلل ال السهيمي
فاطمة حممد سعد املولد

صفاء محيد صويلح احلساوي
مجانه يوسف حممد علي اجلدييب

وعد حسني محيدان العويف
نوف عبداللطيف عبداحلفيظ اجلحديل

**
**
*
*

وضحاء صاحل محيد الزبايل
سارة محدان محود املزمومي

عبري محيد حممد الزنبقي
نبيهه صالح غوينم الذروي
اسرار ناصر مسران العويف
وعد فهد صاحل الزهراني

جواهر حممد بن امحد السيد
خلود مشعل علي املطريي
اماني صاحل علي السفري
افنان خليل محيد العويف
أالء محد ناهس اللهييب

عائشه سيف مرزوق املطريي
امل عبداهلل حممد العدواني

مناهل عبيداهلل حممد سعد الصبحي
بيان امحد محود احملمدي

بيان ابراهيم رازن اجلحديل
عليه سعيد حسن املنتشري

ابرار حممد علي احملمدي
ريم عاتق سعيد البالدي

جنوى عبداملعطي عطيه البالدي
شعاع معيض عواض الطويرشي

رشا صالح خليفة البالدي
مشاعل محيد صمعون املرعشي
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كلية العلوم و اآلداب - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم األحياء ] اجليونوميا والتقنية احليوية [
حنني حممد  خلف مسها

مريم حضيض حممد العصالني
شهد معيض  املنتشري

حنني حامد دخيل اهلل حممد العويف
مها علي حممد باخري

أمساء عبداحلميد  حممد العصالني
بشاير غازي غزاي غويزي احلربي
غاده تركي عطيه حممد احملمدي
خلود عطيه حممد ناهر اهلندي
روان حممد مسيب شلوه اليوبي

مسفره علي محادي حامد اجلحديل

أمرية محدان محيد العصالني
جنوى عبداجمليد علي محد الكناني
غاده عبداحلفيظ  عبداهلل اجلحديل

ابرار حممد رزق ناحي السلمي
رانيا حممد مسار الزبايل

أجماد حممد ختيم ختام السلمي
نوف سليمان  سليم  عايش احملمدي

بيان شيتوي  حممد معال البالدي
روان مسلم حممد عرميط الزبايل
راويه محيد حممد موسى الزبايل

اخالص عتيق عبدالرمحن اجلحديل

عواطف محدان العفني مثبت الزبيدي
مآثر حسني حمسن حممد صاحل اليوبي
جنوى عوض اهلل حممد راضي الزبايل

حشمة مفلح فالح طماء املنقاشي
ارياف راضي عرميط راضي الزبايل

شروق رشيد ميزان الزبايل
نوره عوض مربوك شرميط احلربي

مريم ميزان عطيه وازن الزبايل
خوله عتيق اهلل اليف احملمدي

قسم الرياضيات
اجماد فيصل  منري خنيفس اليوبي

رهام قبال  مقبل مقبول العويف
**
*

مسر امحد  حممد هنيدي الصبحي
أنوار معتق  اليف عاتق احملمدي

الفصل الدراسي الثاني

**
**
*
*
*
*



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم الكيمياء
بشاير امحد جربان جباره الفارسي
منال خمضوربن  نامي ظفري الذروي

مها عبداهلل  عوض اهلل  السلمي
أفنان هالل  عمري صالح اليوبي

هند فهد علي عطيه الغامني
بشرى حامد مبارك عواض اليوبي

مساهر ناعم مبارك اليوبي

*
*
*
*
*
*

فاتن مصلح جعفر املرعشي
عفاف محيد مرزوق  النافعي
عائشه حامد مسعود النافعي

مالك زاهب حامد احلربي
رهف سعد شليويح مفرح البشري
بسمه امحد مربوك خبيت السلمي

اماني سامل  جربان جباره الفارسي

ريم خضريبن  خمضوربن الفارسي
أجماد رجاهلل  صاحل حضيض الزبايل

أثري امني  معتوق فضل املولد
زهره عبيد ابراهيم الزبيدي

شذى ختام حنيتم الزبايل
ابرار حممد عبداحلميد العصالني

قسم الفيزياء
امساء سليم  معيوف بصيل البالدي*سحر راشد  رويشد رده الصبحي

قسم اللغة االجنليزية  ] الرتمجة [
جواهر موسى  موسم مقيت البالدي

شهد عامر  حممد البالدي
تغريد سامل مبارك احملمدي

بيان نايف  عطيه معيضد اجلهين

*
*

وجدان مربك  بركي ناعم العويف
جواهر ناهر  حممد علي اليف احلربي

نوره مصلح مسران البالدي
مروج سعد علي اللهييب

ساميه مناور معيض الرشيدي
حنني عبد احلي محود اليزيدي
رمحه سعيد حسن املنتشري

ابرار محاد محد اليوبي
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كلية العلوم و اآلداب - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم اللغة االجنليزية  ] اللغويات [
اروى مبارك  عواض حطيحط اليوبي
لوءلوءه حمجي حزاب حمجي البالدي
امساء عبداهلل  عبداللطيف اليوبي

تغريد عابد حممد احلربي
فنون مثبت حسني محدي البيضاني

امساء خضري  زيدان ودعان البالدي
أثري سامل  عبدالعايل خبيت النعماني

ابرار محاد كريم حبيب البالدي
اهلنوف نامي سعد معيوض النفيعي

عبري نامي سعد معيوض النفيعي
بيادر حسن  علي ناهر اهلندي

شيماء سعد محود احملمدي
علياء عبداللطيف عابد الشعلي
ازدهار حسن  عبيداهلل البالدي

امل عبداملطلوب عاطي احملمدي
شروق فايز مجعه خباري

فايزه دخيل اهلل عوض اهلل احلربي
غزالن غازي مريع محيد الشرابي

ريم عتيق  اهلل محيد الفارسي
شوق حجاج محيد عتيق البالدي

هبه حممد  عقيل دميحان الطويرشي
خدجية فيصل حممدصاحل فرحات
مسيه محد  حممد حمسن العصالني
أمساء محدان  محيد حامد السيد

ربا دخيل داخل البالدي
مروه يوسف  حامد صاحل املزروعي

رشا حممد شريف البالدي
اجماد داحم طفيشان داحم الزبايل

ورود مقبل  عتقان عتيق الزبايل
اخالص جزاء حممدعقيل الطويرشي

شروق منصور رجاءاهلل الفارسي
ساميه مويس  مضحي الزبايل

حفصه عطيه مربوك الزبايل
ميمونه حممد بريك الرايقي

روان ثومير  ثامر حممد الزبايل
ابرار عويض داخل الزبايل

شوق عيد  حممد قناع الشرابي احلربي
روابي عبداهلل رجااهلل الفارسي

شدى صاحل رده الغامني
عائشه حسني عتيق اهلل الزبايل
ميادة عطية اهلل غنيم الذروي

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



كلية العلوم و اآلداب - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم األحياء ] اجليونوميا والتقنية احليوية [
منال عبيد عابد ناعم املولد

قسم اللغة االجنليزية  ] اللغويات [
فاطمه حسني عطيه الغامني
اشواق فالح وصيل الزبايل

افنان عطااهلل  وازن الصعيدي
مريم حضاض  فريج حضيض الزبايل

بدريه محادي حممد سعد الزبايل
عهود عبداجلبار جباره الفارسي

فاطمه ناهر مربوك النجاري الزبايل
يامسني عمار حامد الفارسي

خدجيه عامر  مصلح عامر النجاري
ساره حبيب اهلل مهجي الزبايل

الفصل الدراسي الصيفي

قسم الرياضيات
شذى عبداهلادي حممد العصالني

قسم اللغة االجنليزية  ] الرتمجة [
هنال عامر  عمري سيف املرعشي

وجدان رزيق  سعيد سعد السليهيب
منال معال حممد علي املزمومي
رهف امحد مدخيل الكنيدري

البندري عبداهلل مزلوه اليزيدي
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كلية احلاسبات وتقنية املعلومات-رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم نظم املعلومات
هيفاء موسي ابن محدان اليوبي

الفصل الدراسي األول

قسم علوم احلاسبات
مرام صاحل شليان الوقداني

جلني عمر سليم القرشي
رزان عبدالرمحن حممد العامودي

أمساء عبد اهلل حممد اهلندي

تغريد صاحل حسني السيد
روابي منيف قويعان البالدي
اجماد عبدربه هليل السليهيب

االء محيد صاحل الولدي

أمساء حامد حممد الغامني*
روان فكري حممد باعينه

الفصل الدراسي الثاني

**
**
**
**

قسم نظم املعلومات
شيماء عبداهلل بن مصلح اليوبي

شيماء بندر سليم اليوبي
شذى مرزوق سليم اليوبي
مي سامل سالمه املزروعي

مالك سالمه بن محد احلربي



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم تقنية املعلومات
رهف حامد محيد الغامني

ابرار مرزوق عويض البالدي
ربى عبداهلل رويعي البالدي

أجماد زارع عوده البلوي

*
*
*
*

رحاب سعد عوض اهلل احملمدي
حنني سلوم حسان احملمدي

نعيمة محدي سافر اليوبي
اثري امحد حسني الغامني

حنني دخيل دخيل اهلل اليوبي
سحر علي ردت اهلل اجلحديل

قسم علوم احلاسبات
أسرار حممد عبيد اهلل الصرحيي

الفصل الدراسي الصيفي

قسم تقنية املعلومات
أفراح عبيداهلل عابد املولد
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كلية االعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التسويق
اسراء حممد امحد بوقس
هنى عبداهلل امحد الربعي

زينب عبداهلل  حممد باقادر
خلود عايض عتيق الذيابي
عبري علي حممد احملمدي

ميمونة حممد حممود احلافظ
منال مصطفي صاحل اجلفري

مساح حسن يسلم النقيب
سلوى شهبان حممد القرني
ابتسام عمر حسن احلصن

**
**
*
*
*
*
*
*

نعمه على  يوسف عبده
منال فهد سعد اجلودي

بسمة حممد اديب حممد اخلالد شيخ ورق
منى نبيل حسن بدران

صفاء علي عاتق باعزب
نوره ناصر حبيب املطريي
مشاعل جرب عيد املطريي

ندى عمر هنيم باوزير
فاطمه محد  علي قمري

سهى مسري نياز زايد

فاطمة مطيلق فليح السلمي
فايزة عبدالرمحن حممد كتيب

افنان سامل سعيد بلحمر
نوره وازن حميل السلمي

ليلى حامد محود اجلحديل
عائشة علي حممد حدادي
االء عبداهلل محزة ابوشعالة

هنال حممد علي أمحد
غادة حممد عبدالعزيز الناصر

ابتهال محد حامد الغامني
قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات

سناء علي سعد حممد
حياء عامر امحد البيشي

شعاع حواس مياح الظفريي
مريم حممد حممد عقله

مسر حسني سالمه الشاعر

**
**
**
**
**

صاحلة حسن يسلم النقيب
آمنه عايض حممد عسريي

جنمه علي عبدي حممد
بشائر امحد  عبداهلل باصريح

امساء علي حسن آل جلي

**
**
**
**
*

ريم مرتوك  وراد الرويلي
افراح عبداهلل سعيد الزهراني

هديل خلدون حممد نبيل حسن
غفران وليد امساعيل جالل
حنان خالد محدى أبو جبل

*
*

الفصل الدراسي األول



أمنه مرتوك  وراد الرويلي
مساح شاهد حممود

جنالء رافت عمر الصوير
ابرار خلف صويان القحطاني

وجدان سامل علي حوري
حنني عبداهلل حيي درسي

اميان مهدي  علي ناشي الوتيشي
صفية حممد امحد حممد

أمساء علي حممد البارقي
مريم عوضه ظافر األمحري

اماني علي حيي حكمي
شهد عبداهلل عبداجمليد العسكري

االء دخيل اهلل عبداهلل السفري
عبري طالع عبداهلل العسريي

نوف زارع سعيد اجلهين
ميعاد فيصل  سعيد بامحيش

شريفه رده  صاحل الذبياني
مشاعل خالد حممد باناعمه
منال امحد حسني حنيشي
شروق عواض ردة احلارثي

نوره عيد حممد البلوي
غيداء حممد عبده العبيدي

امل علي علي االعوج
هناء عبداهلل موسى حبيب
ابتسام مطري  مطر السفياني

سحر عمر علي االمني
داليه مجيل  منصور القايدي
هند حممد ناصر السبيعي

منار سجد عوض اهلل املطريي
هناد خالد وليد املتويل

نارميان علي مجيل قاري
الشيماء مقبل عرميط البالدي

لينة صاحل  محزه عطااهلل
دالل هاني عثمان خليل

آالء حمسن  سكاف
زمزم بوركو حممد عمر

غدير حممد صاحل الصقالوي
بشائر طالل امحد اهلوساوي

اجماد عبدالرزاق حسني باقيس
نوف امساعيل حممد بلو

خلود صاحل مرعي بن هالبي
دارين عبدالكريم حسن قاضي
بشائر عبدالرمحن عايد احلربي
بشائر غازي عبداهلل احلارثي

بشاير مجال  سامل القثمي
هتاني عثمان ناصر االمسري

مرج خالد علي هرساني
اشواق مفرح عوضه الزهراني

اريج امحد ابراهيم ابوجبل
اهلنوف عبدالرزاق مجيل غنيم

رباب بكري حممد عثمان
ابرار سعود مسعود فرج

ندى يوسف فالح الصحفي
مسر ناجي عطا دلول

رؤوم عالء حممد جربه
عاليه حممد عبداهلل بامعروف
مساهر محزة عباس دمنهوري

رمحه حممد عطيه اهلل السلمي
اريج كامل حسن جانشاه
دالل حييى عيضة املالكي
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نوال حممد عويد املطريي
اسراء حاج سعيد علي صاحل

هديل سامل علي باهارون
رنني وهيب فؤاد متراز

مساهر عمر علي االمني
داليا عبداهلل شبيلي الشهري

نوف ابراهيم عبدالعزيز السبيعي
شروق حسني امحد حكمي

نعمه ناصر ابراهيم ياسني
مساح يعقوب  امحد كشاري

ساميه حسني علي هادي
اميان علي عبدالباري القعيطي

نوف حممود حامد هداش
ماريه حيى حممد االهدل

هيفاء حنيثم عطيه احلربي
فاطمه راشد  حممد القحطاني

مروج عبداهلل محد امحد جيالن
صفاء زايد مجيل العمري

سلوان مطلق حممد حامد السرحيي
عهود عبدالكريم  زيد العميم

نوف سعيد صاحل دبيان
مرح حممد امحد الشريف

سامية محيد حممد اجلدعاني
افنان طارق امحد شيخ
نور جهاد حممد املصري

هاله حسني كاسب اجلهين
أريج بشري غنيم السلمي

مليس عبداهلل حسني حمضار
فائقة فايز أمحد اكرام

شروق صهبان صهبان القرني
منى علي سعيد الشمراني
ساميه صاحل علي الغامدي

وئام طارق أمحد فلمبان
رنا صالح الدين حممد مرغالني

اماني امحد ذاكر الزهراني
اميان حممد جازي العصيمي

عهود سامل عمر بامحيدان
هوازن عبد املاجد فهد اخلرجيي

ساره ذيب مرتك القحطاني
أمينه عثمان حممد سنطلي

ابرار فائز عايد املطريف
فادية عبداجمليد امحد حريري

نور مصعب حممد احلافظ
وفاء حسني علي بنجر

هبه عيدي ابراهيم الصومايل
رغد راشد عبداهلل االمحري

رضيه هنار يوسف حسن
رمحه محدان صواب عسريي
سارة عبداهلل عياش الولدي

منال حممد ناصر الغامدي
شيخه مبارك عبداهلل الدوسري

ايالف حييى حممد كحيل
مسر عماد عبدالعزيز اجلدعاني

رهف علي ابراهيم قمريي
بشرى زيدون قاسم الزهري
دارين علي ابراهيم غروي

فردوس عمر ياسني نصر الدين
فاطمه مبارك منصور ابوعدس

لينا صفوان حممد عطاهلل
والء علي عمر اجليزاني



عال حممد علي فضل الفران
اميان صاحل حممد السليمان
نرمني فايز حسني اجلخبري

وفاء حييى امحد احلريصي
مها حممد عبداحملسن السفري
ثرياء حسني خليفة احملمادي
عليه حممد عبداهلل العيسي
شهد صالح سامل باشاخمه

خلود منصور حممد العلياني
ساره حسن فرنيت عقدي

هند عبده حممد الصهباني

وجدان عطاالكريم عطااهلل العنزي
هتاني امحد حممد عفيف

مشاعل عبدهلل امحد غنيم
خدجية علي ابكر عبداهلل
شروق سعد سند العتييب

مساح حسني حسن املنتشري
شروق حممد عبد الرمحن املسفر

شروق حممد عبدالعزيز السفري احلربي
مؤمنة حممد عزالدين  عبارة
افنان حممد نويفع الصحفي

ريوف ماطر مجيعان املطريي

افنان منصور عتيق املطريي
دعاء نبيل ابراهيم دقنه

عائشه حييي عبداهلل احلمدي
غيداء سعود عبدالعزيز املرشد

ريم حامد محاد املالكي
سلمى صاحل سامل الزهراني
ريم غرم اهلل حممد العمري
منى حممد طاهر موسى

سندس حممد يونس هوساوي
مساهر ابراهيم حامد امام

نرجس عبد املنعم خليل الكفري

قسم إدارة املوارد البشرية
هوازن مهدي  حممد ناصر

عزه عبدالسالم عبداهلل صرييف
زمزم حممد عبده موقري

ملياء عبدالوهاب امحد حسن
رشا معيوض حصين الثبييت
ابتهال مهدي علي ابو العادل
بشاير عبداهلل  علي باغامن

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

شذا حمفوظ حممد بلفقيه
روابي عبداهلل امحد الشهري
مسريه مسري سويعد البالدي
سعاد مسران  سلمان املولد

مالك علي مناع الوادعي
فاطمة عوض عواض املزيين

سهري شاهد حممود

**
*
*
*
*
*
*

هتاني عامر امحد شيبان
فاتن حممد عبده موقري

العنود صاحل  علي الصفراني
اشواق علي حممد القحطاني
بركة سامل عبدالرحيم باسهيل

هناء ابراهيم حسن باقر
مها سامل صاحل علوي

*
*
*
*
*
*
*
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ريم سعيد عواض املالكي
امال نضال عبدالعزيز ابو خيال
مروة حممد عبد الرمحن اجلمال

هديل عطاهلل  حممد احلربي
أمل حممد عماد ابراهيم احلليب

نوره امحد  صالح الشمراني
مي فهد عبدالعزيز املقرن

لطائف عبداهلادي  غايل اليوبي
كلثوم حممد منصر شعراوي

مروه علي سامل هالبي
اديبة عبدالباقي علي حممد
منال سعود  عوض املالكي
خلود حامد  فضي احلربي
عائشة شباب وزير العتييب

العنود عبداهلل حممد السلويل
تغريد عمار حامد الفارسي
فاطمه حسان حممد حريب

وديان عامر عبد اهلل بن اسحاق
فوزية صاحل  مسران البالدي

نوير عدنان سعيد علي

*
*
*
*

عائشه حضيض دبيسان السلمي
حنان امحد سعيد باسالمة

نورا حممد  امحد اليزيدي
ندى علي عبدالقوي عبداهلل
اماني حمفوظ  حسن مديفن

افنان أمحد حممد بلجهر
رويدا عبداحلميد  ابراهيم السروجي

مسيه فيصل مصطفى زين العابدين
اكرام حسن امحد باحسني

خلود ابراهيم خليل عبد الرزاق
العنود فالح فاحل احلربي
ساميه صاحل علي مريع

جواهر عواض حبيب العتييب
ليليان أمين حسني ابو جنم

سارة رجب علي الزهراني
مها ساعد حممد الرايقي

خدجيه رمضان حسن عبدالقادر
ريم صبحي عبداملقصود النجار

احالم مسعود بن علي املطريف
أفراح مبارك بريك اللهييب

بشاير طالل حممد شبيلي
اماني علي حممد القحطاني

ساره عبدالرمحن سامل الزهراني
مها غديفان  غريب البالدي
سارة عمر حسني العامودي

لولوه فهد عبداهلل العمار
وفاء علي معيطي الشماسي

نشوى شكري عابد الكنيدري
حصه خلف صاحل املالكي

رشا حممد قاسم فقيه
زمزم خالد عبداهلل الرميح
علياء صاحل علي الزهراني

نوف عبداهلادي حممد باجنيد
مروه عبداحملسن عبدالرحيم الشيخ

هند حممد عبد اهلل الدوسري
ربى عبداهلل بديوي احلمياني

امساء حممد علي الشهري
جمد رشيد امحد بلفاس

اميان شاكر حممد الشريف
عبري علي عبدالرمحن عبداملانع



البندري صاحل عبيداهلل احلازمي احلربي
عهود علي عباس صاحل

عفاف علي شروف الغويدي
حنان حممد منور البلوي

ليلي مجعان راضي البالدي
شذي حييى علي حكمي

عهود سعود  عبد القدير سكندر
اثري حممد بالغيث الزهراني
ساره مسري  حممد سندي

جلني أسامه سعيد بازعزوع
فايزة سائد علي فياض

مشاعل حسن عبده حكمي
شروق طالل مسعود االمحدي

حنان أبو بكر بلغيث رباط
حسينه حسن  حسني االنصاري

منريه عبداهلل حامد السليماني
هدى موسم  خامت حوميد الروقى العتييب

رفاه صابر عيد شحات
غيداء عصام حممد حريري
حنني حممد أمحد دغمش

سحر امحد سراج محلي
سها امساعيل حممد الغامني
مها رابح راجح اجلدعاني

فوزية عمر حسن باخشوين
بيان عبدالعزيز سامل باخريبه
حسينه علي قاسم احملمدي

ريم حسني علي الشهري
عزة حسني صاحل هاشم

رويدا حسن عايل الصحفي
هاجر أمحد حممد مياني
غدير علي امحد دودة

فرح مثنى  زياد ثامر السعدون
مرجتى عبدالرمحن حممد عبدالكريم

عائشة صاحل  مسران البالدي
عبري مساح حممد اليوبي

دعاء سعود امحد املالكي
روان حممد مجيل قمري

اسرار حضيض شلوان السلمي
ردينه زهري حسن مكي

لبين عبداحلميد عابد الطيار

مرام عبد احلكيم أمحد العمري
نرمني خالد صادق شاويل
هناد ثامر محد املستادي

عنود حممد  راشد عايد النافعي
جيهان محيد سعيد الزنيد

مسر حازم حممد هاشم
العزوف عطية ربيعان احلربي

وجدان فؤاد وجيه خجا
بدريه عبدالفتاح حممد ابو مخيس

نادية يسلم عمر دعكيك
ساره جابر فرج املولد

حنان علي علوي باهارون
خلود علي احلسن الشهري

دميا العزي حممد اجلبيل
منى عدنان عبدالرمحن عبدربه

منريه حممد ابراهيم املزعل
أشجان علي  عبده أمحد

عواطف سعيد ناجي احلربي
هديل سلطان عايل العتييب

حسينة حميسن عبداحملسن الغامني
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مسيه خليل حممد مسعودي
مجيله ظافر عوض الشهري

اميان اخلضر قاسم فضل
نداء خلف صاحل املالكي

أبرار حممود عمر عبداهلل باناجه
شروق عبداهلل مفلح اجلهين

بدور نفاع محود السلمي
حصه سعيد سرور الليثي

وداد حممد سليمان السكيت
عهد ماجد فهد الدليجان
جنوى مقبول مسيب اليوبي

صفاء عمر ابراهيم الصاعدي
دموع حسن صاحل معلم

ربى عبدالعزيز فاضل عبداملوىل
االء حممود قاسم احلماطي
فائقة حممد حسني الصبان
سحر سفر منري احلارثي

ناديه عبدالعزيز مصلح املخلفي
مشاعل خالد علي شاهني
أمل حممد صاحل الغامدي

هبه عبدالواحد عبدالرب السلمي
ساره عبداهلل حممد السلويل

جيهان حممدعباس مجيل سندي
أصايل عبداملنعم صاحل عطيه

خلود عثمان علي االمسري
ريم علي ناصر الناصر

دالل حممد عبداهلل احلارثي
ضحى عبداهلل أمحد الزهراني

هتاني عبداهلل علي العدني
امريه بريك علي القرني

ساره علي ابراهيم سلطان
ضحى خمتار حممد شاة

هياء خالد جباد الشريف
اروى عبيد عبداهلل القريوي
سامية حممد حسن اليوبي

ساره سامى حممد سعيد زخمشرى
وجود حامد عبداحملسن الغامني

وعد محد عبدالعزيز اجلهين
دالل عبداهلل حممد بكرى
منى علي أمحد الغامدي

بشاير عمر حممد ابوبكر
اماني مرير عيد السلمي

عبري سليمان غالب علي
ساره علي سعيد دومان
ابرار سعيد هالل حبلص

ندى سلطان صاطي املعبدي
حليمه حممد امحد آل حمسن

فاطمه مبارك صاحل الدوسرى
سلطانه صاحل حممد اجلحديل

هاجر سعود علي العتييب
اشراق سليمان صاحل اهلويري
غدير عمر عبد العزيز النهاري
وجدان حناش عقاب البالدي

أميمة مطر محدان الصحفي
صاحله حممد عبداهلل البارقي

مالك مصلح حممد احلسين
روان بندر حممد املطريي

عائشة علي نوري الناشري
سها صاحل حممد قربزيل

عائشه حيي ناصر مسودي



خلود حممد علي الشراري
نوره عمر مجيل العلواني

بشرى عبدالرمحن عواض اليوبي
شوق حممد غرم اهلل الغامدي
مرام فيصل مبرييك العصالني

نوره حممد مبارك املطريي
سحر عبداهلل حممد العلياني

رؤى فوزي عبداهلادي زمزمي
اماني حامد سعيد الزهراني
شروق علي أمحد الظافري
فاطمه خليل بريك ابوكوجر

نوال عبداهلل منصور العدواني
حنني عبيد عباد اخلماش
سارة محيد طويلع املعبدي
االء فتح الدين ربيع حناني

وعد مقبل صاحل العويف
رهام اجمد عمر معوض

االء حافظ مجعه السوداني
اروى محدان بكري الشمراني

رحاب امبارك مجيل املسعودي

أشواق سعيد محدان العمري
اميان علي سعيد دومان

ساره مجعان حممد الغامدي
لولوه عبداهلل ابراهيم بن طالب

رباب علي هاشم الغامدي
نوف علي سليمان العبسي
عهود هشام ابراهيم الشبل

نورا عبدالرمحن امحد امساعيل
سبا حممد محود صاحل

اجماد حممد سعيد املراحمي
رهف عدنان امحد مكي
نوف حممد عامر الزهراني

بشائر حسن مديين الناشري
شاديه مطلق ساطي السلمي

والء عادل قاسم حكمي
آالء سعيد عبداهلل الزهراني

ليلى عبداهلل سامل املولد
منريه مسفر جار اهلل الغامدي

رحاب علي امحد جحران الغامدي
فتون شاكر حممد احلجي

وفاء بركة حممد السفري
ابتهال فاروق سليم كحيل
أفنان حييى امحد العمري
جنالء حممد عمر باعظيم

اجماد عقيلي عبدالرمحن الشيخي
حصه حممد شايف العاصمي

عزيزه علي ظافر الشهري
زهور حممد حممد الزهراني

خوله سعد علي القرني
بدور عبدالرمحن حممد القرشي

هنى حممد حسن خمدوم
مشوخ حممد رده اخلال

اجنال عبدالقادر صديق مدراس
دالل ابراهيم رحبي الصوراني

لبنى مربوك سلوم باجعيفر
مرام حممد عبدالرمحن الغامدي

رهام عواض حسن املالكي
افراح امحد حممد الولدي

سعاد عبداهلل حممد مشين
ندى حممد سيف عبداهلل
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قسم التسويق
شروق عوض عبداملعطي مقبل

رانيا سامل عبداهلل بامهري
ابتسام صاحل هادي قندوس

سلمي طاهر ابوزيد عبدالسميع
ندى غازي حممد غربي
سجى عبداهلل  عبيد

اماني صاحل حممد كابلي
شذا عبدالقادر  صاحل صباح

هال راشد زنتوت
دانية ابراهيم  عمر ابوذان
مروه علي حممد العطاس

ندى ناصر  شعيب مباشر
نوف سامل  رشيد البالدي
رنده رمضان خليل اهلرتيه

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

شاديه موسى  عوض احلربي
محيده حسني عمر املربعي
روان سامل مبارك باعطية

عهود عبداهلل  صاحل الشاوش
جلني ياسر عمر املربعي
مسر سامل عوض بازهري

مها عبداهلل مصطفى ياجلني الرتكي
نانسي زياد يوسف قيوي

سناء ساعد  سعيد الصبحي
رهام عبدالرمحن  حسن  حلوانى

حنني علي  صاحل الشاوش
عهود ابراهيم حممد جمرشي

اميان علي  حمفوظ باعجاجه
خلود قاسم صاحل النباش

غدير علي  حممد الضيفي
يامسني أبو بكر عثمان العمودي

رنا عبدالعزيز امحد النهاري
منيفة فراج رشيد النافعي
ملى حممدنور قاسم تركي

جنالء عبود  عبداهلل باحيمد
بشائر مصلح محيد السلمي
أمال محود عبداهلل الرفاعي

وجدان ابراهيم  منصور ناصر الدوسري
دينا اياد  حممود بكريات

جناة جابو عبده جدة
صافيه عبداخلري ساعد الثعليب
ساره العفني  محيدان الصحفي

لينا زياد امحد كنعان

صاحلة عبداهلل حسني الشهريوجود عبداحملسن حممد العبدالكريمخلود رجاءاهلل حممد احملمدي

الفصل الدراسي الثاني
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قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
جنمه عبداجلبار  عثمان علي

أبرار امحد  عبداهلل اللهو
مروه حممد صاحل عامر

نورة معدي  علي ابراهيم الصوقعي
امنه محدان  علي الثاليا

هنادي علي  مسفر القاضي
وجدان حسن  عوض اليزيدي
خوله خالد  عبدالعزيز اخللف

افنان سامل  امحد بادابود
رقية حممد  امحد الشهراني

ساره حممد  حممد بسيونى عقله
مجيله معدي  علي  الصوقعي

أفراح فهد  فهيد السبيعي
امل فهد  فهيد السبيعي
ليلى امحد شفيق مجعه

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

آيه عادل حسن  اخلليلى
عفاف عبداحلكيم عمر عفيف

نوره حسن  حسني مسلم العمري
ميعاد حممد  عبداملعني شاهني

داليا علي  عطية الزهراني
ندى اياد  حممد موسى

منريه فهد  فهيد السبيعي
ابرار رأفت حممد حريري

إسراء حممد منصور الدوسري
دالل عبدالعزيز  عبداهلل البلوي
مريم عبدالعزيز ناصر الغامدي

مريفت وي هاماء تؤناهون
امساء عبدالقوي  عبده مارش

امل سامل  عبطان الوابصي
تغريد سليمان  سعيد اجلهين

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

شروق عبداهلادي  خالد اشتيوي
خرييه عبداهلل  كباس ال صبحان

تغريد حممد حسن عبدالواحد
أماني محيد  عبداهلادي القريقري

هبة حممد  حممد رباح جرادة
أحالم عبداهلل  محيليج  الزيداني

امل امحد  حممود قوتايل
فاطمة حسني  عبدي أبوبكر

هتاني عبداهلل  امحد مشله
عال حممد  ابن عمر ابن عمر صديق

ايه امين  يوسف العانيه
نوره حممد  سعيد بامحيد
امواج حييى حممد حسن
فلوى راصع  علي رزيق

وضحى فاحل  سامل الدوسري

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

بشائر عبداهلل صاحل الزهراني
جلني فيصل ابراهيم احلازمي
سجى محد محدان اليوبي

رهف أمحد معتوق عجيب
ملك جمدى سامى أبوالسعود

وجدان عبد الرمحن راشد الشهري

ميعاد سامل علي حكمي
اماني عبداهلل علي السمع
ريهام حممود امحد الديباني
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براءة حسني  صاحل حيدره
هنى خالد  عمر سهيالن
وفاء شريان  ثابت حممد

بيادر حممد  فريج  الرفاعي
بتول حممد  حسن الزاهر

جنوى طامي ابراهيم عسريي
امساء مجال  كامل نصر

رهف صاحل رداد الغرييب
نوف عبداهلل عايد اجلهين

خلود حممد  فاحل مريح الشهراني
رشا مبارك  احلسن ثابت اهلندي

هاجر جابر  عبدالشايف عزوز عطية
خلود عبداحملسن  عبداملعني القريقري

روزان مجيل  عبداهلل  مغربي
فادية عبدامللك  عبداهلل سعود

اهلام سامل  عمر باحلول
أروى حسن علي الزهراني

االء امحد  عبدالعزيز امحد التلباني
هنا أمحد حيي العسريي

بدرية ساري  سريان الثبييت

*
*
*
*
*
*

شهد فايز  امساعيل صهيون
عائشه حممد  سعد الدوسري

اماني عباس  حسن سامل
أمساء سامل  حممد اجلنيدي

عاليه عبداهلل  حدروج القرني
هيام بشري  فايزعبداهلل خلف

ناجية داود سليمان مال
ابتهال عبداهلادي عبداهلل علي

جنوى رشدان محد  الزبايل
نوف حممد  امحد الشهري

رحاب صاحل  علي الرشيد
رهف امحد  مبارك بن حمفوظ
مشاعل نايف  عائض البقمي

امينة حممد سعد عبداهلل
فاطمه أدم  أمحد سليمان
جناح حممد  علي الزهراني

عائشه علي مصطفى الشهري
امل حامد مرشد الظاهري

عمره عوض  سعيد الشمراني
خلود حممد  امحد الشهري

عهد حممد عبداهلل الغامدي
سكينه عبدالعظيم  نصر مشيخص

أمنيه عبدالقادر علي الشيخ
آمنه عبداهلل  سعيد املتعاني
مناهل حممد  ناصر مرشد
شدى هاني حسن حسن
نسرين علي حممد العطوي
سهام امحد  حممود قوتايل

هند مشبب  حممد  ال منصور
مجعه امحد امحد الشامي
مها يوسف علي يوسف

سحر عبداحلليم  غالم عبدالسالم
غدير حممد  عثمان ابراهيم

سحر عبدالرمحن  ناصر زربان
عبري عبيد منصور ابو ثنني

رانيه عبداهلل  حممد املليص
سليمه عيد  عويد النافعي

اميان سامل علي باجابر
هاجر عبداهلل  مبارك البالدي
جناة بدر  امحد عائش عروة



احالم حممد  ناصر الشريف
زهراء منصور  حسن السباع
رنا مسفر  جربان  ال مسرع
أمل ناصر  عبداهلل  األمحري

هدى بكر  إبراهيم برناوي
عائشه سعود  عوضه االمسري

شهد سعد مرزوق احلارثي
روان ابراهيم  بيطلي العامري
هاله جالل  مصطفى شفيق

رغد ناصر رشيد البليهد
أسيل محود  سعد الغامدي

موده حممد علي خليفه
هنال حسين حسن فالته
أروى حممد  سيد سعود
بيان امحد حممد عسريي

نوران خالد  حممد الزمعي
رغد جهاد  امحد اخلطيب

هند حممد  امحد قمري
داليا مسري مجيل اقطيفان

شروق حممد صاحل الغامدي

دانية مجال حسني طرابيشي
مرام وليد عبدالقادر العمار

نادية عطاهلل داد هباتي
بدرية علي حممد العطاس

مها سامل  عبدالرمحن سالمة املولد
ابرار مبارك صاحل مهدي

مالك عبداهلل  عطيه اخلطابي
شريفه عبداهلل زايد البيشي

ريم حييى  حمسن حييى سحاقي
عائشه محيد  سعد املالكي

فاطمه عبداهلل  أمحد حسني  اجلشي
أهنار عدنان  ابراهيم عبدالرمحن خباري
ساره حممد  سعد شعيب الدوسري

وديان امحد نغميش الفقيه
ملا حممد  نادر سليم

عزيزه صاحل حممد محدي
مها عبيد  سحاب السهيمي

مرام امحد جابر مباركي
رمية رشدان  محد الزبايل

شروق ابراهيم  مبارك ال مفيز

عائشه حسني  امحد الزهراني
رمحه حممد  حسن عسريي
نشوى عبيد  عمر بافياض

أحالم محود  زين عثمان
وفاء عطيه  سعيد احلرتومي

منال عبدالرمحن عطيان املالكي
ايثار محود  سعد  الغامدي
ايالف طلعت اسعد غالب

أمانى سعيد  اللحجى صديق
رانيا حسني  عبداهلل  الغامدي

مسيه سامي حممد سعيد زخمشري
ساره صقر  مبارك باكوبن

جنوان امحد حممد أيوب
رفعه حممد  سعد آل عليوي

بشاير علي صاحل العمري
رنا سعيد مجل البقمي

وفاء عبدالعزيز معيوف الزنبقي
مسيه حممد عز الدين حسني

ندى صالح  حممد حممد الزيين
اسراء موسى سالمه  السويطي
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هياء علي  عبداهلل  الزهراني
رمحه عيسى حممد الفرساني

رهام عبدالكريم  صدقه مغربي
هاجر حممد  سعد شديد

فاطمه ظافر سعيد القحطاني
مها حممد سعيد اليماني

رغدة عبداهلل سعيد املالكي
هديل حممد عثمان القطان
هند حممد عبدالعزيز امان

وصايف عابد عبيد القناوي
انشراح حازم  علي حامد اقطيفان

امينه مساعد سعيد السفياني
ريم حممد امحد مبارك

نعمه علي ابراهيم الشقريي
ريم امحد حممد عسريي

اهلنوف حممد  مهدي  الديين
تيسري عباس  حممد اجليالني

بشائر يوسف  محيد الصبحي
هديل طالل طاهر العويضي

اشواق زويد سعيد مجعه

نور حممد سراج عقيل
سلوى عبداهلل حامد طنطاوي

ندى عبود حسني سكلوع
أمل طلعت حامد اجلابر

عهود صقر  ختام السلمي
موده فايز زيين ترنقانو

ساره عمر حممود اندجياني
زينب أمحد عبد احلليم اهلو
هدى سعيد  امحد باصقر

مساهر ناصر سامل بافقري
هدى عبداهلل عائض القرني
حنني هاشم حممد بغدادي

ود حسن ابراهيم مقدم
مساح سعد ظيف اهلل الشيخ
فاطمه ادم جربيل عبدالرمحن

بيان أمحد صبحي محيد
هنى عادل امحد امحد
منال حممد عيد احلربي

سحر حممد علي ابوشال
مها عطية اهلل محود اليزيدي

مريم حممد سعيد الزهراني
تغريد تركي محزه الغامدي
امساء خالد مسفر املالكي

اسرار عبداهلل راشد الزهراني
مريم مصلح صاحل البالدي

رهام فواز صاحل حممد
اصايل عادل حامد الوحيدي

عبري سفر علي الشهري
عهود املاس حتسني عبداهلل

ذكرى صادق علي امحد
منى حسني عبداحملسن املولد

غيداء كمال عبدالرحيم فطاني
صيته مبارك براك العمري

اجلوهرة امحد حممد اليامي
روان عبداحملسن سامل عبدالرمحن

ساره حممد سفر احلربي
شهد مبارك حممد السلمان
حنان خبيت علي اخلزاعي
هديل محد مبارك الصيعري

أمال حممد مصلح العمري



جنود عبداهلل رشيد سواد
تغريد فالج خزام الشنار

هويدا مسري صاحل احلمري
مهى حممد عوض املولد

حنان امحد احلسن الشاعري
بسمه عمر عبداهلل اجلهين
معايل ابراهيم لطفي مقدم

زهراء حممود حسن البسيسي
دارين عبداهلل سعيد الذئب
وفاء حممد ابراهيم الثوابي
امريه حممد أمحد شيخني
رميه حممد امحد بافضل

مسريه ابراهيم عثمان الربعي
مها علي امحد الشيخي

منى مطلق منري السبيعي
بشرى مخيس منصور الرديهي

فائزه علي حممد ستان
رمحه سعيد عمر بادخن

روال عبداهلل دخيل احلازمي

قسم إدارة املوارد البشرية
افنان عبداهلل  ثابت عبداهلل
مروه محيد  حطيحط احلربي

شروق خالد  سالم مقبل
جواهر وصيل  رجيان الروقي

مها صالح حممد البطاطي
حسنه يعقوب  يوسف حلواني

ذكية علي  سامل بن حاجب
مها امحد نعمان اليامي

ريم بلعيد  حممد بايوسف
منال فوزي  موسى بربر
بشاير عمر  سعيد عون

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

رنا حمفوظ  عمر عبيد
رمحه مجال  سعيد باعبود

نسرين حممود  عبدالقيوم
فوزية حممد  علي ال عاصم

شيماء دمحان  عمر العامودي
رامية نايف امحد الشهري

مريم صاحل  حمسن العطاس
اهلام عمر  امحد باربود

عهود حسان  عبداهلل احلاشدي
دعاء ابراهيم عمر أبوذان
فاطمة أمحد عمر باتيس

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

هيفاء حممدصاحل  محدان الشيخ
هتاني مهنا ماضي الصحفي
هدى علي رهيدن احملمدي

وفاء مخيس  حممد مبارك الثبييت
دعاء سامل صاحل باعيشره

صفيه محود  محندي الفارسي
مريم ناحي  عيد احلربي

زينب صاحل  عابدين بديوي البغويل العمري
هديه هندي  حبش البالدي

هبه ياسني  مجيل مطيوري
رمحه عبيد نفاع السلمي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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غدير منصور فتح اهلل بن حسن
هيام حسن مجيل ثقة

ريم حممد  علي الصادق
مسر عبدالرمحن  عبداهلل البلوشي

هتاني رجاء  ضيف اهلل العنزي
غاده عبداهلل حممد املقبل

اشواق حممد  عبداهلل القحطاني
ابتهال امحد  صاحل باصره

هدوى هندي  حبش البالدي
مسية داود  سليمان امساعيل

نورهان بسام حممد بدوي
مسية صاحل حممد الزهراني
نوف ناصر  حممد مباركي
خلود علي  علي النهاري

العنود عبداهلل  جفني املطريي
ليندا صاحل  سراج ويل

عامره حيي عائض احلربي
سهام عبده  امحد اجليزاني
علويه حممد  علي الزبيدي
مكية قاسم حممد قدميي

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

افنان حممد  علي االخرم
هتاني علي  عبداهلل البلوشي
رشا كامل  سالمه اللقماني
خلود حيي  حممد عسريي

شيماء سليمان ابن عبدالرمحن اليوبي
وجدان علي   سعد غنيم الغامدي

بيان نايف  امني قطان
رضوه حييى  امحد حممد مدخلي

سوزان عمر سامل املصري
فاطمه علي  سعيد زهراني
اروى مشالن  علي بامشيل

حنان خالد  عبداهلل مذكور
منال حممد أمحد  الشمراني

اريج معتز سليمان عوض
شيماء نزار حممد مجال الدين
رهف عبداهلل حممد الغامدي

تغريد عائض  سفر احلارثي
اميان امحد  حامد الغامدي

عنان نايف  أمني قطان
عهود حممد عبداهلل باعبداهلل

امساء عقيل سليمان االنصاري
نوال عطااهلل  ناحي الولدي

مودة عطاءاهلل صاحل اخلميسي
ملياء عبدالرمحن حممد  ال عشوه العمري

امل عيد عبداخلالق السيد
سندس حممد  حامد االكليب البيشي

فاتن اسعد حممدبكر مفيت
رحاب عبداهلل  عابد احلربي
رقيه مصطفى  قوني ابراهيم
العنود سياني  حسني قرياط

غفران حسني  عبداهلل عبدربه
فاطمة عالن امحد عسريي

اجماد عبد الصمد فتيح البلوشي
سعاد عبداهلل سعيد النهدي
موده ناجي صاحل اجلدعاني

مسيه عاتق  اليف احملمدي
أماني طارق  مجيل عواد النمري

امل محود شرف الشنربي
وجدان معال علي البالدي

شيماء امحد  علي آل شرف الشمراني



نوف مساعد  معيض املالكي
امساء سلمان علي اليماني

آية زياد  زيد محادة
صفاء محد نافع اجلحديل
اميان حممد صاحل العماري

نورة عائض  عويض حمسن احلربي
نادية محد مطلق  العويف

رهام صاحل  عبداهلل الزهراني
رازان صاحل مجيل احلجران النمرى

عهود صاحل  شاكر الصحفي
افنان عبداهلل  حممدسعيد الشعلي

خلود حيي  حممد اجحف
شيماء مستور  سعدى الصحفي

مشاعل صاحل  حممد املضيان
تاجيه عبدالرمحن علي اجلاسر
فاطمة امحد مشرف الغامدي

االء غرم اهلل  سحمي الغامدي
انوار خلف  عبداهلل الطويرقي

منى عامر امحد باكوبن
روابي سعيد دشان الشهري

ايات حممد  عسريي حلوي
عبري عبداهلل  عاتق الفضلي
وجدان حامد امحد اجلهين

بلقيس راجح ثابت عبد اهلل
ملياء رده محيد الغامني

نادية حممد  عاتق اليوبي
فاطمه عماش  حممد واصلي
امريه أمحد  ابراهيم عطيف
عزه حممد سعيد  الغامدي

اعتزاز امحد مصطفى محوي
دعاء علي  حممد عدويل

مها شاكر  حسن عبداهلل ماله
نوران وليد علي عنايه

منرية ابراهيم  حسن مطاعن
مروه عبده  على عبده

سلوى عامر  عبداهلل العمري
جنود حممد  سعيد الزهراني
دميا جعفر  مهدي الشريف
ابرار ابراهيم حممد عجالن

خلود خالد ابراهيم سعيفان

مسيه عبداهلل  عبدالرمحن املعلم
صاحلة حبيب  عبدالسالم املولد
شروق سامر حممد عبداهلادي
حنان عبد العزيز عابد خباري

مالك طالل حممد الناشري
منى تركي مساعد السبيحي

ابتسام موسم  عبدربه السلمي
منريه فهد عبدالعزيز الصطامي
دعاء ابراهيم  امحد جوخب

امل نور  علي العتييب
حنني محود عوض احلربي

سوزان امحد شحته عاشور
مؤمنه حسني  مرزوق السلمي
رباب حممدسعيد محيد السيد

روان حممد امحد سيد
جنوى علي  عبدالرمحن الشمراني

أشواق فراج  حممد السلمي
نوف علي حممد الزهراني

خلود سامل  عايض محيد اللهييب
اميان راشد حممد السهلي
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جواهر فليح  مطري غرمييل العنزي
اشواق ظيف اهلل  جوميع احلربي

هياء زامل منصور الدوسري
يارا هادي  شوعي  بسطه

اروى امحد عبداهلل الغامدي
شهد عبيد حممد بارميم

ايه بندر فهد العتييب
مها زكي علي العلي

عبري أمحد حسني الغامدي
بدور امحد عمر بامردوف
شريفه حممد  علي حبري
االء حممد امحد حسني

حليمة عمر  حسن أبو بكر
بيان حبيص فواز اخلواجي

رويدا مفرح  سلمان اجلهين
اهلنوف عيسى ابكر علي
ابتهال فايز حممد االنصاري

روال نايف علي ابو علي
ساره سعد سرحيان احلربي
وعد حممد عطيه الربكاتى

امساء فايع  ابراهيم احلقوي
االء علي  عبداهلل الزهراني

عائشه معيتق امساعيل اليوبي
نور ظافر  حممد الشهري

أفراح عبداهلل سعيد الزهراني
غصون وائل  حيي رواص

منى مريغين احلاج سعيد البدوي
مساهر عادل محزة مشدي
شروق هاني انس حسان

ساره علي  حممد العلوي الزهراني
منى سامل  عبداهلل با علوي

رهف عابد عبيداهلل اجلريسي
اسرار حممد  امحد الزهراني

شروق حسن  سعيد الزهراني
امريه حسن عبداهلل الزهراني

هتاني مجال  قاسم مهديل
زاهية سعيد حسن الغامدي

ناله طيب  علي امحد مسرحي
افكار ربيعان واسم الشرابي
مشاعل صاحل  عابد املولد

جواهر حممد علي الشراري
هنادي صالح امحد الرايقي

أماني عبداحلميد عابد الطيار
رويدا ابراهيم حممد الصحفي

فرح رياض  نصوح أبوحجر
انفال عبداهلل عبدالرمحن االمسري

كرميان عبده امحد مباركي
وجدان وليد عبد اهلل نواوي

هناء حامد سعد الرزقوي
منال عبدالعزيز امحد حامضي
هديل أمحد عبدامللك بابكري

أفنان عبدالقيوم رحيم القوقندي
منى حامد حممد البالدي

روان عبداملعني وصال املالكي
دانيا عبيد عبداحلفيظ الصحفي

خدجيه محد علي العبداهلل
رحاب هزاع عبداهلل الشمراني

فوزيه بكري حممد الزبيدي
شروق عيد  حممد عيد اجلدعاني

اريج حممد عبداهلل الغامدي



اماني ياسني عمر البار
أمل مفرح حممد احلامدي عسريي

ايناس معتز سليمان عوض
سلوى حممد سيف امحد

هيام حسن يوسف عبد العاطي
شدى ابراهيم عبداهلل سعيد

نبيلة عمر علي محزي
حنان شريد خالد املطريي

أفنان عبيد عبداهلل العبسي
روان حيي امحد عسريي

رميز امني داود كنو
ود حممد  ابراهيم زقزوق
أنوار رواحه شاكر القاري

مها علي حييى حنتول
اسراء حممد عبد احلميد مرزوق

عزيزه حضاض  فريج الزبايل
رشا حممد امساعيل تركساتين

وجدان امحد حيي املدخلي
مريم عبدالعزيز حيي فوزي
سارة سليمان غالب علي

روان حممد سعيد حسن مجال
سناء امحد محاد املدني

وفاءبنت عبدالرحيم  عبيد اهلل الشعييب
مروه علي عاتق باعزب

هاجر مازن خليل كحيل
مريم علي حممد غازي

نوف سرتاهلل زيد السلمي
سلوى عبدالرمحن عبدالباسط الطائفي

بشرى امحد صاحل الزهراني
أمرية مانع محد اليامي

أفراح حممد ضيف اهلل ابوتاكي
ساره ابراهيم عثمان معافا

ايالف عويض جمزي البيضاني
مي يوسف ناصر التويم

حنني حممد عبدالعزيز الزعاقي
االء بكري مجعه عبداللطيف

هاجر ابراهيم امحد ابولبده
صفيه حممد صاحل ينبعاوي
عهود سامل مسهوم البالدي

اسرار فيصل حسن نتو

رهف حيى حممد كحيل
منية ابراهيم عبد اهلل رودي

نوره راشد  حسن راشد الشمراني
سحر ابراهيم امحد مجاالت

فايزه عامر حممد املطريي
جلني سعيد امحد الغامدي

مها حسني  مرزوق السلمي
نوف عايض عيد القحطاني

رحاب صاحل سامل اجلزار
والء أمحد  حممد الرابغي احلنفي

تغريد عبده حممود برايل
سعاد صاحل عليان احلربي

نوال حيي علي الفيفي
وعد عبد اهلل كامل تركستاني

سعيدة مغلي  حممد اليوبي
يامسني امحد عمر عمر
هنا سعيد حممد باعنرت

ملا عبدالسالم حسن عالم
بسمة محدان محد احلربي
تغريد سامل عليثة االمحدي
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
أمل حمسن  عاطف حممد
االء حممد امحد باصليب

هند عبدالعزيز  عبداجمليد الشعوري
ايات حممد  امحد باصليب

بيان علي  حممد مغيين
أفنان عبد القادر  أبوبكر داود

بدريه سامل  حممد الرحيمي املطريي

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

رزان حييى  عبد الكريم فردانه
جنالء حسني  علي حممد قشاع

ابتهاج صاحل  معيض مصلح املرعشي
سحر حممد حممد علي

بشائربنت شايم  طرفاء الرويلي
هنى منور جرى املطريي

منى حممد عبداهلل مشرعي

عزيزه عبداهلادي  صاحل القرني
نوره حممد  سعيد بامحدان

آالء سامل  امحد ابراهيم امحد القيسي
هنوف عبداحملسن راشد احلربي

منى خالد فهد الدوسري
ود عبدالكريم حسن قاضي
دينا حسني  صاحل احملضار

فاتن عيد عايد العنزي
شروق صدقه حممد فقيه

بشائر حيي حممد محزي
مالك حممد عرميط الولدي

هدى عبداهلادي صاحل احلربي
والء واصل يعقوب السلمي
وهبه سيال علي مشخري
أريج حممد حسن اخلماش

اسراء فيصل مرشد احلربي
عبري شحاته امحد حسن

ماريه صاحل عبداهلل الصاعدي
امنه عبداهلل بن عيد بن عبداهلل اجلهين

رغد فيصل رشاد مصري
أجماد سعود عبداهلل اجلهين

هناء عبدالرمحن خليل فالته
ريم فهد رده السفياني

نور حممد نبيل العشا
خلود سراج عبداهلل صديق

هند محد محيد البشري
هنى فريج فرج اليوبي

ابرار فهد امحد احلارثي
خدجيه حامت سعيد الغامني

نور عصام معتوق خان

الفصل الدراسي الصيفي



لينه عبدالعزيز  بكر
هنوف ماهر رفيق صهيون
دعاء فضل  امحد احلكمي

مسية ناهر  عبدرب النيب الزبايل
ود بدر امحد الطوري

رندا طارق  سعيد فقيها
روان ابراهيم  ادريس بابعري

بامسه ياسر  عبداهلل حممد مغربي
رازان طالل  عمر اليافعي

بيان امحد  عبدالعزيز اجلهين
دعاء داود  سامل حييئ

زهره امحد  حممد آل هياش
روان طالل  عمر اليافعي

هاله مطلق  جنم امحد الصاحلي
عال عاصم  عبداجلبار

فاطمه امحد  سويد حكمي
رنا حسن  عباد العمري
مريم عبداهلل حيي سلوم

وعد عبدالرمحن صياح اجلهين
نوفه جابر علي قايد

هديه مهنا  درمييح  الرشيدي
خرييه داود  حممد الينبعاوي

عهود حممد حافظ  حامد الغامني
بشاير مجعان  سرور فرج اجليزاني

صبيحه امحد  مبارك باموكره
اشواق حسني  سلطان حسن شبعاني

حليمه موسى غطاشان الزهراني
أمواج فهد حممد املطريي

حنني امحد عايض اجلدعاني
اشواق علي صاحل الزهراني

ريم حامد  فضي احلربي
خلود عمر عثمان السيد

هيام امحد  حسن عسريي
نوال حممد  علي الغامدي
براءه سامل عمر بارشيد

ماريه حمسن علي الشرميي
خلود حسن فاحل القريقري

عهود حممد  امحد الزهراني
شذى حممود حممد مقبول

االء حممد عمر بامقابل
مريم ابراهيم  حممد احلصري

رنيم مجال عبداهلل قاري
سلمى عرميط عمري احلميدي

اسرار علي ناصر طاليب
مشاعل حيي ابراهيم الذروي

قسم إدارة املوارد البشرية
منة اهلل حممد سامل مهندس

اميان امحد  حممد محيدالدين
**
**

مرام حممد  مبارك باعطاء
مارية سراج الدين  نونسي شكور

**
*

فايزه أمحد  عبداهلل املالكي
اميان صاحل  امحد بن عفيف

*
*

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز



62

كلية االعمال - رابغ

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

عفراء عبده  عبداهلل زياد
نوف عطيان  زاهي البالدي
مروه سامل  سعيد الرفاعي

راويه معيص  حممد الشرابي
امساء مرشود  نصار اجلغثمي

هند خالد اسعد مكي
وفاء مطلق  عطية اهلل السلمى
بيان حممد  حسن امحد محيد
خوله عبد اهلل ناصر ابو فارع
اهنار غالب  علي املنصوري

سلطانه سامل  عمر امحد بن هالبي
ابتسام وصل اهلل  معال اللبدي
خلود عطوان  سودان الزهراني

بشائر عبد العزيز عبداهلل اجلربتي السلمي

*
*
*
*

اماني عوض  امساعيل عوض احلربي
أحالم حسن  عبداهلل ظافر الشهري

حنني عايد عيد اجلدعاني
نسرين ناصر  حيي اللبابيدي

بشائر مجيعان  خضر مصلح اجلهين
جنوى مسواك  علي القيسي

هيفاء صاحل  حسن الزهراني
عائشه علي  حسني العفيف

وجدان مشعل  جباره  الشطريي
فاطمة خلف حممد الكدادي
مروه محدان  وهييب الوهييب
مريم رديفان خليوي اليوبي

أريج علي أمحد باقبص
شبيله طالع  علي حممد عسريي

جلني شاكر سلطان الزيادي
حواء حيي  جربيل علي

امل جازي  عبداجلزي الرابغي
اميان عبداهلل سعيد الغامدي
اهلنوف سعيد باشر املطريي
رؤى حممد ابراهيم املباركي
نائلة حامد امحد الغامدي
االء صاحل أمحد مشاري

عزيزه عبدربه  مسعد عوض اجلدعاني
أشواق حسن محزه السيد

ميار امحد صاحل الوجيه
عائشة حممد أمحد الشهري

أبرار علي عبدالعزيز الشهراني

قسم التسويق

ابرار علي  امحد املربعي
هديل فتحي  صاحل شاويش

مساح العفني  الصحفي**
ساره امحد حسن الرببري

اماني على  ثابت حممد خليل الفحار
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم نظم املعلومات اإلدارية
هتاني حممد ربيع اسحاق

أشواق حممد  أمحد باماخش
زهره حممد ربيع اسحاق
عهود أمحد حسن بسحم

بسمه عبداهلل يوسف قاسم
مسرية عبدالكريم هبرم مرغالني

**
**
**
**
**
*

اماني بلغيث عيسى عبداهلل
أمل عبداهلل حممد سنان

مشاعل ظافر  عامر العسريي
سارة فيصل سعد بن سراء
فاطمة حسني عبداهلل بانافع

امنه حيي امحد قحل

**
*
*
*
*
*

رؤى علي  حمفوظ بابدر
ملكه واثق  حممد غيالن
جلني امحد  سعد احلربي

ملك عبدالعزيز  دخيل اهلل احلربي
راميه امحد  املالكي

عبري حسن سعيد الزهراني

*

قسم القانون
حياة مصلح حممد العلوي

امساء صاحل  علي العبدي
دارين خالد عبداهلل املزجاجي

جنود عبداهلل  عقالن قاسم
امينه امحد نصراهلل عبيد
منال أمحد نصراهلل عبيد
ندى راشد عواد العبريي

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

حنان صياح موسى البلوي
عبري سلمان بتاع احلربي
مريم منصور غامن العمري

والء عبدامللك  حممد ابراهيم فالته
حنني خالد امحد باسعيد

رنا فائز حامد القرشي
بسمه حامد  فايز الزبده

*
*
*
*
*
*
*

جوهره يوسف سعد بن طاوي
مجيله أنور سليمان أبوجامع
شروق حيي عبداهلل هاشم

ليلى مرزوق ابراهيم القرشي
االء خالد عبد اهلل باكرشوم
روان سعيد صاحل الزهراني
وفاء علي  عبداهلل النخايل

*
*
*
*

الفصل الدراسي األول



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

بشائر حممد  رشدي العظمة
ريم صاحل  سليم  الثقفي

فردوس حممد اهلل  زين الدين تركستاني
رنا منصور حسن العبديل

أبرار ابراهيم مشهور األهدل
هيفاء صاحل حممد الغامدي
أبرار مطلق مرجي السلمي

أنوار عبداهلل عطيه الغامدي
فاطمه سرت حامد السواط

يامسني حسن  حسني مسعد
بدور حممد  ناصر الشريف

منال ناصر عمر العمودي

رجاء علوي  زين العابدين عقيل
مسية حسني سعيد املشطل

دارين سعد عبدالعزيز الشهري
أمل عبداهلل علي مغربي

وعد صقر أمحد الغامدي
بيان فيصل عيد اجلهين

شروق معيض حييى القحطاني
حنني عمر امحد يوسف

مشاعل خبيت  مبارك السفري
نوف يوسف علي القرني

فاطمه صاحل سعيد باوزير
غيداء عبدالرمحن محدان الغامدي

فاطمة عبد الرمحن صاحل حمي الدين
عهود ابراهيم عبداهلل البادي
رسيل حممد خلوفه السلمى

نوال علي حسن االمسري
جواهر عبداهلل صاحل العامودي

أمل عوض حممد الشهري
عهد عمار براهيم احلميد

عزيزة ضافر غرامه العمري
أفنان مروان أمحد اسكندراني
بشاير حسني عبدالرمحن باصرة

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
بشاير عبده  حممد احلسين

روابي منصور فارس الزهراني
شروق حسن أمحد مجعه
هدى امحد نصراهلل عبيد

عالية عثمان حممد الدريس

**
*
*
*
*

بيان أسعد حسن سنديوني
فاطمة أمحد علي آل عبداللطيف

نعمه خنران  امحد سالمي
سناء امحد  سعيد الغامدي

تغريد فهد عبدالصمد اخلضري

*
*
*
*

نوف حممود جبارة الثقفي
اميان أمين أمحد الداية

دنياء حممد  شوعي قيسي
وجود بوحي محد كريري

رقية حممد ابا عمر
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سلوى حممد امحد حممد
هبة اهلل مجال  صاحل الترت

اميان عبداهلل حممد بن سلمان
اماني حممد  ابراهيم مسرحي

غادة عبداهلل حممد اليامي
افنان عبداهلل مخيس دحالن

رمحه عمر  حسن بلجهر
مجالء نائر  زيد البقمي

بشائر ياسر نافع األمحدي
نوف ماهر  سعيد راجح

مرام عبدالرمحن ناير املطريي
مليس امحد عمر بابكري

هديل عبدللطيف بسيس السفياني
ريا زيد  محيدان املطريي

بشاير يعن اهلل  موسي العماري
تقيه سعيد حممد املخاليف

ناديه عبدالرمحن حركان القرني
منى علي عبداهلل الشهري

اسيل حممد  عبداهلل مستت
امال محيدان  غايل املطريي
شذى بالل ابراهيم البلوشي
غيداء عبداهلل حممد بامشاخ

اميان حسن اديب برازي
االء علي علي شاجع

بشرى عبد السالم حمسن اليافعي
ابتهال خالد  عبداهلل العقيل

منى علي شريف البييت
أشواق حامد محدان العنيين

ساره حممد عبداهلل اجلريد
يامسني عبدالرمحن حممد اهلندي

ساره زيد  محيدان املطريي
شيماء محيدان  غايل املطريي

بثينه سلمان  حسن سلمان الشمراني
مسر سامي حممد ساعاتي

أماني خالد عبدالعزيز الرشيد
اروى صالح الدين داني فلمبان

ساميه صاحل عبيد حقوي
دينا علي حسن جعفري
فاطمة امني حممد امحد

أمساء علي عيسى الزبيدي
عبري عبداهلل حامد الزبيدي
حنني ابراهيم علي الغامدي

قسم إدارة املوارد البشرية
حنان عثمان  عبود العمودي

زهرة عبدامللك  حممد اجلريدان
**
**

اميان صفوت فايق النخالة
عائشه حممد سعيد بلغصون

**
**

مها سعيد حيدر حمسن
امل فيصل حممد دهلوي

**
**



فاطمة يسري ابراهيم عبدالعزيز
نوره سامل  صاحل الشهري

امريه حممديونس حممدعلي علي
عائشه عيسى  راشد الدوسري

أفنان عيظه سعيد العمودي
أمل حسن عبدالكريم عدنان
يامسني عمر علي باعجاجة

ريم حممد  علي احملوري
سندس سليمان خليل سرحان

عبري سعد عايد الغامدي
غدير فضل  حسني الشمري

نوف نافذ حسني دغمش
ريم حامد  محيد املالكي

فاطمه خليل علي الكديسي
فاطمه عبداهلل علي البيضاني

نوف علي صاحل املالكي
هند يوسف هائف املطريي
فاطمه خالد  حممد احلايك

ساره عبدالرمحن حممد احلربي
مريم عبداهلل قاسم االمحدي

**
**
*
*
*
*
*
*
*

وفاء سعيد  حممد الزهراني
هناء ابراهيم بلغيث حيي

بيان علي حممد بالفخر
فاطمة عبداهلل ناصر احلميد

اشواق عبد العزيز مقيت السلمي
زينب عبداحملسن ناصر الصائغ

ابتسام حممد  عبدالعزيز الربقاوي
هاجر فهد حممد الزهراني
هتون خالد  مطر احلارثي
هتاني فراج محود السبيعي

حصة سلطان سليمان اخلالدي
زاهره امحد عبداهلل الناشري
عائشه حممد  صاحل الغامدي

ورده علي سليمان الفيفي
اماني عثمان  عبداهلل الغامدي

راندة رفيق داود الصفدي
اميان مسفر عيظة املالكي

نوره سعيد فضل اهلل الرباهيمي
روان ضيف اهلل معيض الغامدي

نوف نواف حممد فراش

سحر عبداهلل  علي املزيين
فاطمة عقيل  الشيخي زهراني

جنوى أمحد  عبده حممد حيي صائغ
ميعاد شجاع نزال الشمري

شاديه عبدالرمحن حممد احلربي
رانيا علي حممد العمودي

نوره سامل حمسن القحطاني
جنود ابو سعيد  مهديل احلربي

شيماء بلقاسم  حممد احملوري احلربي
فاطمه مسري  سعد فيصل
ريم عبداهلل حسن الشهري
شوق ظافر حسن الشهري
موده امحد سعيد الصحفي
وفاء حسني امحد احملضار

خلود عبدالعزيز يوسف احلازمي
جنود امحد عبداهلل الزهراني

روان حممد يسلم النهدي
هنادي امحد حممد الغامدي

مي نافذ حسني دغمش
هديل علي عبدالعزيز الفراتي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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مريم بالل مسعود املناعي
بدور خالد  عبداهلل عمر باعظيم

بشائر فيصل فراج اخلميسي
عبري فاروق خضر كاتب

ساره فيصل عبد العزيز اخلطيب
امريه حممد مانع القرني

ساره عوده عواد احلربي

خلود حممد محيد الساملي
ايناس عبدالرمحن حممد القحطاني

خلود حممد  مبارك السبيعي
بنان خليل حممد فارسي

رهام رضوان صاحل ازرقي
مواهب عبدالرمحن براهيم الربيدي

جواهر ابراهيم عبداهلل الراشد

سهري حسني امحد راجح
دينا عبد العزيز ناصر عبد الباسط

شهد علي صفر احلربي
هنوف سعيد امحد بازرعه

حنان وحيد حمي الدين الصفدي

قسم التسويق
علويه عمر حممد السقاف
صفاء سعيد فتيين موسى

**
*

فردوس سعيد مخيس باقفه
فاديه مريغين ابراهيم وداعة اهلل

عائشه علي جربان الفيفي

الفصل الدراسي الثاني

قسم نظم املعلومات اإلدارية
نسرين حممد  إبراهيم أبوعرقوب

لينه جالل حممد  ابو السعود
مشاعل يوسف حممد اخلضر

أمامه حممد  عمر صاحل

**
**
**
**

اميان عيظه  سعيد حريز
منى صاحل  مجعان الغامدي

خلود حممد  ابراهيم عمر
وفاء سامل امحد باصليب

**
**
**
**

فاطمة عبداللطيف  حممد البلوشي
أبرار طالل عبداهلل السليماني

منار امحد عبده ظافر
جنه عبداهلل  هادي بافقري

**
**
**
**
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روان سعيد  حسني الزهراني
دانية جالل حممد  أبوالسعود
آمنة حسن  أمحد اليحياوي

امنه طاهر  عيسى
رجاء سامل  عبداهلل بامهري

فرح خالد  جبان
بسمة صبحي لطفي برزق

امساء امحد  حممد االمحدي
فاطمه واصل  مانع مهدش

مساهر سامي  حممد صاحل غواطي
كوثر أسعد  خالد ابواخلري

أمريه هشام  حممد اخلطيب
االء خضر  يوسف الدحدوح

ليندا حممد  موسى حسان
اسيل زكريا  حممد الفيومي

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

بسمه محيد  محيد اللبدي
منى إبراهيم  حوفان القرني

منال سعيد  عمر مرضاح املري
مها عمر  عبداهلل حمسن العدواني
مين عوض  اهلل مضحي املزروعي

ساره سيد  ابوزيد حممد
حفصه حممد  عبداهلل بامشموس

اماني امحد علي الغامدي
خلود خملد  محود السلمي

أمل عبداهلل محود العيدروس
مها عيد  عطيه الرفاعي
امل ابوبكر حممد بابطني
امال مرير عيد السلمي

حنان عابد  عبيد الغامني
نوف حممد  محد املزروعي

*
*
*
*
*
*

روان محد  شليويح البالدي
موده حممود حممد حامد

بشائر علي  متعب الغامدي
أمل عمر  علي حممد الربدي الشيخي

بركه امحد  علي بن عبادي
أمل عيسى  صاحل الدوسري

مالك حممد  سامل  آل سلوم العلياني
راويه سامل  حممد باجعفر

مسية حسن  عوض اهلل املزروعي
ريم مسري ابو اخلري اخلياط

عهود محدان  رجا البيضاني
هتاني سعيد حممد املخاليف

النا صاحل  حممد حديديه
خريه امحد  علي الزهراني

قسم القانون
اهلام حممد  احلطامي

االء موسى  يوسف  احلاطي
دعاء امحد  سعيد بفلح

**
**
**

زهراء امحد  حممد الناشري
هاجر أمحد  موسى حممد أمحد

وداد علي  غرمان الشهري

**
**
**

اميان امساعيل  حممود الربيم
دانيا منري  حداد

فاطمة سعيد محيد نصر

**
**
**
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رناد عبداهلل  عمر امحد باموسى
هتاني أمحد نعمان قدسي
مليس امحد  حممد باطريف
ريم حممد  هالل الشوبكي

رقية سامل  عمر جناني
صاحلة حيي  عبداهلل أمحد عسريي

روان صاحل  عبداهلل دحيم
أمل عبداهلل  سعد عايض عبداهلل

مها مشبب  امحد احلسحوس العمري
هند عوض  عبداهلل  الشهرى

امل عاطف حممد الشهري
خلود سعيد سليمان الزهراني

رؤى حممد قاسم محزي
عهود عبداهلل  ابراهيم حلواني

آيه منصور  طه خلف
أفراح حمجوب حممد علي

عهود معيض  عواض العتييب
ساره عبداهلل  سعد الصيعري

نوف حممد سليمان  ال عباس عسريي
رحاب قاسم  علي بعيطي

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

دعاء حممد  بعسوس  آل بعسوس الكثريي
أماني حممد  صاحل حيا الغامدي

بشرى سعيد  علي املعاد الغامدي
وداد حممد  عبده قاسم

نوره حممدعلي  امحد املدهون
مسية مسري حممدسعيد حافظ

رنا علي  حممد احلسين الزهراني
امامه صاحل عبداهلل الصاعدي
عافيه صاحل  منيف بن طالب

أمرية عبدالرمحن حسني السعدي
نوف عبداهلل  امحد باسودان

احالم عامربن  سعيد  العصمه الشهري
افراح عبدالرمحن  ابراهيم  الزهراني

ساره اسامه  امحد الغمري
مريم احلسن  امحد هيجان

هنرين منصر  صاحل العمودي
مناير تركي  عزيز حامد العتييب
سالفه عماد  حسونه السويركي

حنان امحد جيالني سامل
حنان عبداحلق  طور خان

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

شيماء حممد  ناصر سفور
دالل معيض محدان املالكي
غيداء علي حممد املالكي

عبري مبرييك  عارف الشريف
هاله زهري  امحد املعصراني

ملا عبداخلالق  علي  الزهراني
ساميه حسني  ظافر حكمي

أفراح مثيب  منيع املطريي
اسراء احسان  حممد خضر خصيفان

ملوك مسفر سعيد املالكي
بشاير صاحل علي عمري

ناهد عقاب هالل النفيعي
طيبة شاكر اهلل  عطااهلل

اهلنوف عاطف  عبدالغفار عمرحممد
امساء امني حسن حمي الدين

هتاني حممد  سعيد القبيسي الشهري
شهد راشد  جهيمان الصخيربي الدوسري

صاحلة عبداهلل  فائز الشهراني
هديل خالد  حسن حمبوب
رباب غازي  عمر مرزوقي

*
*
*
*



اريج حممد  عبدالرمحن القرني
ابتهال امحد خمضور الفارسي

هناء سعد  هندي ربيع الزهراني
نوف امحد  صاحل الزهراني
حنني ابوبكر  حممد حبتور

ماجدة ناظم  سلوم
مياسم هاني  عبدالقادر بادكوك

ليلى ابراهيم  عطيه الكثريي
روان عبداهلل  صاحل  العمري
مجيله سامي  معتوق خبريي

أبرار حممد  أمحد عمر
رهام خالد سليمان اجلهين

بيان عبداجمليد  جميدي البشري
روان علي  حممد آل عاطف القرني

شبنم صبغت اهلل  حممد عمر
العنود فرحان  راكان الرويلي

أمل شعبان  حممد غايل
مريم عبداهلل خفري القرني

مسربنت عيسى  حممد عسريي
هند عبدالرمحن  سامل  باسكران

أمساء عطيان عبداهلادي املعبدي
أمريه صاحل  سعيد بن رباع

اصاله حممد  محزه صاحل حلواني
مسرية صاحل فاضل املالكي

هيفاء عادل كمال بدوي
جلني سامل حمفوظ احلداد

مشاعل منصور  بردي العلي الزهراني
رحاب علي  حممد الشهري

خدجيه مرزوق  مسفر الزهراني
هيفاء حممد  عاتق املطريي
افنان حممد  علي اجلرادي
بشائر حممد ساملني اجلوهي
ميار فؤاد عبداهلل مصباح

فاطمه حممد  عبداهلل اهلبيلي
رحاب عبداهلل  سعد الغامدي

امل حسن  حسني خرد
غاده عبداهلل عتيق احلربي
زهراء حممد علي الزهراني

بدور عبداهلل مسعود الصاعدي
نوره سعيد حممد الغامدي

حنني فهد  عبداهلل املطريي
عهود فائز  عبده الغامدي
زهور حسن  سامل عبيد

أفراح حممد  حامد الغامدي
غيداء خضر  صاحل ال فرحه

هناء صاحل  سعيد طريان
ملكه سويد ذاكر العبديل

نوره راشد ابراهيم ال سليمان
هبة شعيب  عثمان الياس

الشفاء عبدالرمحن  عبود الشاطري
هنى حممد اكرب أمني فصي
منى صاحل  حممد املطلق
مريم خالد  محود العتييب
سحر حممد  علي الفقيه

امل معيض غرم اهلل املالكي
غيداء عادل ابن حسني البناالصباغ

يامسني خالد عبداهلل هويدي
هنله سليمان  عبداهلل باسعد
احالم حممد  مطلمس جمهلي

بيان حسان نوري قوته



74

كلية االعمال - رابغ
والء نبيل  حممد جعفر سفر
شوق حييى  علي  الزهراني
هدى حممد  مسري األمحدي

روان مازن  صبحي الصفدي
مجيله امحد  حمسن مبارك

صفاء عبداحلميد  حامد اجلحديل
طرفه علي  ناصر الناصر
مسيه علي  امحد الغامدي

حصه حاكم  جراح السعدون
جمدولني ياسربن  اسعد الصائغ

خلود طارق  حممود فران
هنى مسري  إبراهيم عبداللطيف
بشائر حسني  عبداهلل  احلربي

هيفاء سعد مسلط البقمي
دميه حممد  صاحل مصلح املطريي

حنان ثعيل  خضران املطريي
عائشة احلسن  امحد إبراهيم النعمي

اميان علي عبداهلل الغامدي
شروق عويض  مزنان املطريي

فاطمه علي  حممد آل هادي الغامني
امريه صاحل  عبداهلل الغامدي

امريه حممد  علي الصبحي الزبيدي
سناء سعيد  صاحل علي العاصمي املالكي
سناء حسني  طامى شامى اخلالدى

هناء حسني  عوض حيي هناري
منى معيض  رداد الربيعي

راويه محد  محدان آل مطلق
امريه حممد  عبداهلل الغامدي

شهليل امحد عبدالرحيم عوض
نوف مشعل حممد آل رجب

مشاعل عبدالرمحن  حممد املساوى
عائشة حممد  فهد عويس

ملياء زين حممد العطاس
ليلى حسن  علي اجلابري

صاحله عبداهلادي  كنان العمري
دانيه حممد عبداهلل الصالب

شذى عبدالبديع حممد عبداهلادي
لبنى عادل  حممد زيدان

صفية امساعيل حممد فارح

نوال عبداهلل  سليمان الفهيد
شهد عبدالرحيم  عيد الغامدي

خوله حممد عبداهلل القحطاني الغامدي
افنان ابراهيم حييى حمرق

هناد جنيم عوده اجلهين
مسرية عودة غيث االمحدي
مشوع حممد  عمر با كودح

غدير عبداهلل  حنس الدهاسي
مها محود  حممد البقمي

فوزيه عبدالعزيز  حممد امحد فتاوي
اثري علي  حنش الشمراني
جلني امحد  سامل باامساعيل
عهود عابد عيد اخلميسي

حنان حسن درويش النمران
اهلنوف عبيد  عايض الرويس

أية حممد أمني عبد الشكور طاشكندي



قسم إدارة املوارد البشرية
وفاء حسن  علوي باعقيل

ندى عبداهلل  حممد العبديل
خلود مخيس  سامل خراز

ريم عبدالعزيز عيضه احلارثي
هتاني حممد  عبداهلل  العرياني
مروه عبدالرب  سامل حمفوظ

يامسني نور  عبدي حممد
حسناء علي حممد الطفيلي الزهراني

دعاء عبدالرحيم  امحد بسود
ريم عوض  علي عوض

بشائر حممد  امحد باحكيم
مسر عبدالعزيز عيضه احلارثي

افنان عبد الرمحن غالب ردمان
والء مسري عادل النخالة

منال عبده  صاحل احلطامي
خلود جهاد  حممد أمحد مليحه
مها حممد  عبدالرمحن  دحالن

صبيحه عبداجمليد  مشاري اليحيى

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

االء خبيت  عبداهلل الزهراني
ريهام ابراهيم  محيد احلطامي
مسية محيد  حممد املزروعي
شروق حممد  حامد الصايف

زهرة طيب عبد الفتاح عيسى
هنادي جابر  عبداهلل هبه اهلل
ندى عبدالرمحن رشيد اجملنونى
احالم ابراهيم  عبداهلل العمار

منريه حامد  علي  اجملنوني
بيان حممد  ابو بكر باوزير

املها عبداهلل  راشد عبداهلل الغامدي
سلمى محيدان  هنيدي احلربي

نورة ومسي سامل الشكر
فاطمة حممد  حمسن اليافعي
شهد ناصر حممد بن ناصر
سهام حييى  أمحد الفيفي

امنه مصطفي  حممد امحد العربي
هناء صاحل  كرامة يسلم

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

منال امحد  علي حممد ال علي عسريي
مسيه حممد  عبداهلل حيي

دعاء ابراهيم  درويش  الديب
رغد سامل  صاحل  احلضرمي

وجدان امحد عبداهلل الغامدي
شيماء فؤاد  امحد عمر خرد

سعاد كايد  حممد نايف زاهده
رنا امحد  سعيد الشمراني

رشا حممد ثابت طالب
البندري عادل امحد العيسائي

ابرار خالد  حسن بيك
ايناس عبداهلل حممد غرسه

أمل مداوي  حسني آل هادي
مشوخ احلسن  ابراهيم العلوي
منار خلف  خليفه الذبياني

روان صاحل  عبداحلميد هبادر
هاجر سلطان بشري البقمي

روعه رستم علي  عبدالرحيم خان

*
*
*
*
*
*
*
*

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش
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افنان خلف  خليفه الذبياني

فاطمة عبدالرمحن  أمحد بامطرف
خلود سعيد مفوز الرحيلي
أشواق سعيد  علي القرني

وعد مبارك  عبداهلل الدوسري
زين صربى  صادق عبداخلالق

ملى سامل  جزاء العمري
وجدان امحد  هندي الزهراني

شروق مصطفى حسني عشماوي
عال ابراهيم  صاحل رحيم
منى علي  عثمان الشهري

زبيده معيض  مرعي القرني
رزان عبداهلل  حسن العماري

وعد عمر  ابراهيم مضوني
امنه حسن علي عمر

هدى سعد علي الغامدي
مريم حممد  خليفه عبداهلل الداموك

مسيه معيض  عبداهلل صاحل  الشهري
زينب حبيب  عيسى املوسى

منال حممد  حسن بوقري

مروه عادل حممد علي حسب اهلل
اماني سلطان  حجي مطر السلمي

تغريد عطيه  شامي غروي
وفاء عبداهلل مسفر االمحري

اميان حممد طه عبداهلل
جواهر مشعل  عبد اهلل البقمي

ميعاد كمال  حممد رواس
أسيل فيصل حممد ضحوه
جباره حيي  حممد حكمي
رمزيه فؤاد  عثمان  سفر

وجدان حممد  واصل االمحدي
امل علي  عبداهلل علي ال مرحب الشهري
ليلى عبداهلل  ابراهيم عبدالعزيز الربكاتي

مساح حممد  سعيد حقوص
فاطمة سعيد  عثمان

اميان بدرالدين علي باجابر
هنال صاحل  علي الشنربي

صباح غرم  اهلل سعيد البيضاني الزهراني
ابتسام وسامه  ذياب الرابغي
نوف علي  حممد علي حليب

ديناء صاحل  حممد اليماني
ساره مفرح  عبداهلل مفرح عسريي
شيخه عبدالعزيز  صاحل الدريويش

رميان صاحل  الزهراني
مشاعل سعد  علي  القحطاني

عهود عبداهلل  صاحل ناصر الدوله
فاطمة عبدالرمحن امحد باريان

عهود دخيل  اهلل حممد حصن املولد
سحر حممد علي البيشي

أمنية حممد عمر عبداملوىل
عهود فيصل  عبداهلل عبدالكريم
غاده عبدالرمحن  صاحل الطاسان

عزيزه صاحل  حممد اليماني
دالل عبداالله وصل املهيملي

ساره مسري حممد حسن
عهود علي  امحد الزهراني
أروى سعد عبداهلل الفقيه

دانيا عبداهلل بن حممد اكرم خباري
بشاير ابراهيم  مربوك املضمدي  اهلاليل

امل علي عبدالرمحن الشهري



ربا صاحل  سليمان سندي
مهسه عبداهلل  علي بامعلم

بيان أمحد  عطيه آل حممد الشمراني
هتاني صاحل ناصر فقيه

سلطانه غازي  امحد السليماني
هيا حامد  حممد الشريف

رهام عبدالرمحن شار الشهري
لينه عبدالرمحن  صاحل الطاسان

ابرار امحد  حممد الغامدي
وجدان فيصل  سعد الغامدي

اشواق مقعد  مهدي طامي البقمي
عفراء عبداهلل  ابوبكر  قشقري
مروه عوض اهلل  عوض املعبدي
انوار حممد  عبد العزيز الغامدي

أمريه جربي علي النعمي
هديل فريد عبداهلل مسداني
اثري ناصر امحد بن حمفوظ

وجدان محيد  ابن راشد احلربي
منرية خبيتان  ناصرالقحطاني

ملياء امحد  علي  بلوش

عهد بدر رافع الغامدي
عزيزة نشبان حممد العماري

مروة علي محد الغامني
راوية حامد  محدان البالدي
شريفه أمحد  حممد  االمسري

افنان عبدالعزيز  عبداهلل مولوي
عهود سعيد  مبرييك العصالني

رميا حممد  سامل اهلاجري
رنيم حممد  يوسف نعمان
نوره حسني  صاحل العواد

مساهري عبدالرمحن فاضل احلارثي
فاطمة صويلح مصلح احلرييب
موضي تركي  سعد العتييب
بشائر عبد اهلل امحد املولد

ساره عبدالرمحن  عبداهلل الدوسري
بشرى حممد  محد حممد املزروعي
مساهر فارع  سيف فارع اليماني

امل ثعيل  خضران املطريي
وفاء سامل  سعيد الشهراني

نوره حسني  سعود سعد الشنربي

شهد امحد  عثمان الصومايل
شهد هزاع  ماطر العضياني العتييب

ناديه حممد سعيد الغامدي
جنود حممد حسني القاضي

فوزيه ضيف  اهلل علي حافظ القرني
امل حممد علي حكمي

رزان عبداهلل حممد اجلحديل
اريج دخيل  اهلل عيد رجاء اجلهنى

أروى امحد حممد زيلعي
اماني صاحل  غايل سافر احلربي

امال خالد  عايض  العرياني
شهد امين امني بنجر

افنان صاحل  سليمان سندي
ابتهال حممد  عوض  آل عبدالعزيز الغامدي
رنا علي  عون ناصر آل عثمان الغامدي

سحر حممد علي األملعي
عائشة حممد يعقوب يونس

مشاعل عبدالرمحن عوض احلربي
حنان فاضل  عبدربه مدخيل املخيلدي

مرام حممد امني حممد رحيم
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قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
امريه غزال  مصباح جاسر

اماني عبدالرمحن عبداحلافظ النقيب
مريم خضر  يوسف الدحدوح

ريم احلسن  علوش احلربي
جوهره صبحي  دبيان العنزي
وجدان امحد  حسن بسحم

منى سليمان رده الرائقي
والء غريب  حممد غريب

مجيله عايض  خنيالن  البالدي
افنان ابراهيم  محوده النجار

فاطمة نور  عبدي

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

ساره عبدالرمحن  حسني رستم البلوشى
بدور جربيل  ابراهيم حممد
صفاء عبداهلل عبده حممد
هاجر علي  حممود حمسن

منريه صاحل  عبداللطيف احلايك
روان صاحل  علي بن  سلمان

بشاير عبود  عمر البطاطي
هاجر مجال  عبد القادر صاحل

زينب سعيد  عبدالرمحن حممد املدني
هتاني عبداهلادي  زقم العجمي

خدجيه حممد  امحد بسحم

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

ساره فيصل  امحد بايعشوت
ماريه حممد مصعب البيطار

خدجيه عمران  اللوجي 
بدور معتوق  امحد سليمان

عنود عبداهلل شبيب السديري
االء حمسن  امحد العمودي
جنالء حممد  حممد العطار

النا درويش  امحد الصاحلي
اميان ناصر ابراهيم عبيدان

فاطمة عبداهلل  جراد حممد  الشهري
والء علي  حيي جاري

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

مضاوي فالح فارس اخلالدي
أثري صاحل  حسني حامد املرعشي

هدى عيد  جنر العتييب
بيان أمحد حممدصاحل الغامني
سهام سعيد  جابر الشهري

نوف عبدالعزيز امساعيل خباري

بشرى باخت  محد خبيت املولد
عهود صاحل عبداهلل الغامدي

ذكرى عبدالرحيم  عطيه اخلطابي
العنود مسفر صياف العويبدي

منار مسعد فراج السلمي
خلود طالل مجيل حسنني

اسرار حممد علي االملعي
اسرار عبد اهلل مشين الزهراني

ريم ناير عويض السلمي
امل عطيه علي ال بتار الغامدي
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سعاد صاحل حسني ناصر اخلراز
نور مجال  حممود اجلوجو

عيده علي  معيض الزهراني
صفاء حممد  إدريس نوح
دينا عالء  حمسن اخلليلي
مزنه عيد  حممد العنزي

نبأ حممد األمني حامد
غيداء حممد  امحد مهيوب

اماني حممد  شرب اخلضراوي
ريم حممد  ثابت علي

افنان عمر  علي باعجاجة
فاطمة حممد  ابراهيم عباس

لينه عالء  حمسن اخلليلي
مساء حممد  عبداخلالق الربعي

هدى عبدالرحيم  امحد بايعشوت
حنان فؤاد  سليم برغوث
رزينة صاحل  علي عسريي

اجماد حيدر  عباس عبداهلل
وفاء أمحد نصراهلل عبيد

رنا عادل  حيي عبداحلفيظ كتيب

*
*
*
*
*
*
*
*
*

االء امساعيل  العبدنافع ابو عابد
وجدان سلمان  سعيد اجلهين

مريم علي  ابراهيم اخلرباني
امنه هادي  عبداهلل اخلالدي

نبيله عبدالباقي  
مودة عبداخلالق حممد صقري

يامسني حممد  حسين امليناوى
امساء امحد حممد قيسي

مشاعل سعيد  عيد الصمداني
اميان حامد  امحد ال وهبان الصبياني

ميول ماجد  علي هناري جيالن
أمساء موسى  أبو بكر سعيد
زهور الفى  مجيعان احلبيشي

أحالم أمحد يسلم بادومان
عهود عبداهلل  أمحد عبداهلل عفتان

نادية حامد  عبدالرمحن الغامدي
زينب نبيل  عمر ابو اخليور

امساء حممد  امحد زايد عسريي
روان عمر  محدان حممدابوعمر

مهجه عبدالرزاق  عبدالعزيز  حافظ

هيا مسري  عبود باحشوان
امساء عبدالرمحن  رمزي الصعدي

االء حممد  أمحد سودا
هناء حممود  حممد ابراهيم

حنان امحد  هندي املنتشري
فريوز صاحل  سامل مظفر

أمساء حاج  أمحد حممد إدريس
غفران عبدالرمحن  عبداحلميد هبادر

رحيانه رجب  علي حممد
مرام عمودي  حممد عبداهلل املسعري

ضي عقيل  ناير الرويلي
فاطمة جهاد  نوفل األتاسي

نسيم حسني  عوض حييى هناري
هنادي سعد  عبدالعزيز الشهيوين

اثري امحدبن  حممد عسريي
منريه فهيد  ذيب السبيعي

االء تركي  عوض الشريويف احلربي
صفاء ذياب  عالوي العكيلي

مروه احلسيين  حممد جرب احلفنى
امل علي  ابراهيم املغربي
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رمحه سعيد  حسني  الزهراني
شريفه سامل  عبداهلل القرني

هاله علي  بكر برناوي
يسرا حسني بن عثمان العمري

ساره خالد  عبداهلل امحد جحالن
والء بسام  أمحد عمر

ايه عيدروس  جعغر احلبشي
جلني حممد عمر محد

حنني عبداهلل علي كوكو
فاطمه عبدالرازق  عبدالقادر طلبه

اريج حممد  عيسى الكحالني
سعاد حممد  عبداهلل السويلميني العمراني

هاجر حممد  عبداهلل بصفر
داليه عبداهلل  عثمان شوك
خلود خالد  حممد الكباوى
هدى صادق زين العيدروس

اريج حممد  علي السبيعي
هتاني حممد  مشعوي جوحان

والء علي  امحد علواني
حنان أمحد  علي ال بن الشيخ

مريم حممد عبدالرمحن احلوراني
مروة سعود  عبدالعزيز اهلطالني

فاطمه حسن  عتيق العمري
اماني عبدالغين عبدالغين خبش

فاطمه ماجد  مفرح ظافر السبيعي
ندى زابن  نوار الغامدي

نور ماجد  امني اسعد سلمي
هتاني واصل  مهنا احلرازي

رهام منصور  حسن عبداهلل
ملياء عبداالله  حممد صاحل ساعاتي

هديل عدنان  عبدالرمحن سالمه
رهف امساعيل  امحد الكرسى الغامدي

أبرار حممد  ابن عبداهلل  الغامدي
هبه حممد  مطلق عاتق اهلذيل

عهود علي  أمحد أبوشاب
روان سعيد  صبحى راشد الكبارييت

عبري حممد  أمحد روبال
سلوى عيسى حممد عسريي

افنان عبداهلل  عثمان حممد شوك
فاطمه محود  محد العنزي

مها انور عبدالرحيم السادات
غيداء عبداهلل  علي قروش
نوره سامل  مهدي القحطاني

مروج مساعد عبد ربه اللحياني
عال ابراهيم  طالب بن طالب

االء حممد  مشرف احلريري الزهراني
خلود خالد  يوسف نصار
غفران عيد سالمة القايدي
ليلى موسى  عثمان املنقري
رفيده حسن علي الشريف

ساره متام  البيطار
وجدان حمفوظ  مبارك احلداد

شروق ناشي رباح السراني
صفاء حممد امحد الرفاعي

ليلي قراد  ابن سعيد ابن راعي عبسي
مريم عبداهلل علي البحراني

ريم حيدر أمحد عولقي
حنني عدنان طاهر غمري

اماني سليمان عبدالكريم القمزي
هنى حسن  امحد هتان



قسم التسويق
فاتن امحد  عبدالرمحن عبداحلميد

فاطمة سامل سعيد باوزير
شروق امحد حمسن  العمودي

نوره عمر  امحد باحاج
نايفه علي  مجعه الطويل

**
**
*
*

شروق صالح عبداهلل  بن حمفوظ
دعاء علي  عبداهلل باسنبل
شروق علي  امحد بامرحول

مسية امحد  ابراهيم امحد
ساره علي  سعيد روجيح

غرام سامى امحد حلوانى
اميان خمتار نصري أبوخليل
رانيا امحد سعد الغامدي

شهله عبدالعزيز  سليمان العجالن

مالك ثعيل  خضران امليزاني املطريي
تسنيم خليل  ابراهيم البايض

ابتهال هاشم بابله قادري

شيماء حسن عمر بن يسلم
منال سعد عبداهلل العمري
نوف أمحد  عيد امساعيل

صفيه عبدالرمحن عبداهلل احلربي

الفصل الدراسي الصيفي

قسم نظم املعلومات اإلدارية
امل سلطان  االمحدي

احالم امحد  حممد الشيخ ابوبكر
هيال حممد  نايف القحطاني

نور ناصر  يوسف الزميلي
رشا فيصل  اسحاق ابو محدة

**
**
*
*
*

اريج حممد  عائض العمري
نوف موسى حسن آل قربي

أمساء عطيه  راشد الفهمي الزهراني
فاطمة عمر حممد باحشوان

رواء يوسف حممد ربيع احلاج

أفنان حسن  حممد باشويه
منال امحد  شتيان البالدي

سحر سليمان  سعود القثامي
سحر محود اليف البالدي

ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز
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ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم التسويق
آمنه عبداهلل  حممد العريين

قسم القانون
منار لطفي  عبداهلل درويش

نائله صالح  سليمان السوادي
زينب خالد  عمر خماشن
رندا عطيه  حممد العبيد

ساره سعد  سعيد االمحدي
مها مصطفى  محيد فهيد السلمي

رواء ماجد  علي عليمي
ابرار علي  ناصر الصباحي

رانيه حسن  امحد القيشاوي

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

نوف حممد  حمسن باحاج
غدير زكي  عثمان  داغستاني

روان علي  ناصر عايض آل مورع القرني
اهلنوف علوش  عنرب الفيصل

نوف عبداهلل بن صويلح اجلعيد
سعاد زامل  ضبعان  العنزي

ريم سعيد  خضر  العلي احلارثي
بدرية خالد  محود العتييب

مالك حممد  مصطفى صاحل العالوي

شريفه حبنى  على البازيل الزبيدي
أفنان مجيل  حممد باعبداهلل
امرية سعيد  عبداهلل بامحيد

جناة عواد سالمه القايدي
مرحى فاروق  اللبابيدي
االء خالد  حممود متراز

هتاني عائض  عويد القزيعي السلمي
ريناد حسن  علي الغامدي

قسم إدارة املوارد البشرية
وعود امحد  حسني  الزهراني

بوسي عمر  امساعيل طيب
جلني سامل  حممد باعبيد

روان مجيل  عبداجلليل سالم
سحر سامل  عمر صاحل اجلابري

*
*
*

غاده سعيد   شريف الغامدي
حنان امحد امحد قاسم

رحاب علي  سامل  املرواني
أمساء حممد عبداهلل القرني
روان حامت  حممد البطش

صاحله عبداهلل  مساعد الطويرقي
اروى حممد  امحد الغامدي

روزه عبداهلل  ابن عبداخلري احلبشي
منى ابراهيم مربوك سليم احلربي

رهف عبداهلل عمر باحشوان



ف ** إمتياز مع مرتبة ال�ش

*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
تسليم حممد  اقبال

دالل جعفر  صاحل البطاطي
مريم موسى  علي الشمراني

زهرة حسن  حييى جلي
ملياء سلمان سعد السحيمي
روابي عوض  مياني التميمي
بسمه سامل  حسن بامشاخ

رغد عبد الغين حاكمه
مياس حممد رغيد  عبد العظيم

سناء امحد  حسن حلواني
مها حممد  عبداهلل غالب
نوره صاحل حممد الشعالن
امينه امحد  حممد علي

**
**
**
**
*
*

نادين بسام  حممود األشقر
زهراء حممد  عيسي سبعي

مرام ربيع صاحل حمفوظ
اريج محيد  رشيد  الصبحي

هادية عبداحلميد   النجار
هدى بكر  حممد علي هوساوي

رزان عبداهلل  حامد اهلاليل
روان مساعد عبدالعزيز املهباش

لينه عبداهلل  حممد املضحوي الزهراني
خلود شليويح  باخت خبيت املولد

فوز عمار  هذال املطريي
ختام حسن بلغيث عسريي

االء حممد عايد اليحيوي

هبه صالح  حممد ادريس
عزيزه امحد  سحيم اخلبريي
احالم حممد  علي السفري

ميسون ناصر  علي السليماني
شروق مبارك سعيد الزهراني
ابرار حممد  فهد صاحل عويس

خدجيه عبداهلل  ابن ابراهيم عبداهلل
رميه بالل عثمان عبداهلل

عواطف عبداهلل  حسن عبداهلل الزهراني
هديل عبداهلل  بكر ردنه

غالية حييى عبداهلل عسريي
هدى مرزوق  حممد الشريف

نوال مقبل علي القرني

روان امحد  عبداهلل الغامدي
شروق عبدالرزاق جويرب السلمي

جنود فارس عطيه  الصبحي
كوثر مشعل  نايف البيضاني
اروى عيد حسن  العروي

هدى ابراهيم مربوك احلربي
اهلام حممد  صاحل املطريي

العنود فوزي  مجيل بريك املولد
هناء سامل  مصلح سال الغامدي

رحاب علوي  حسني علوي مجل الليل

أماني امحد  عبداهلل الغامدي
ابتهال مرجى  ختام السلمى

رزان خالد  حامد امحد الوحيدي
مساح حممد مربوك فتيين
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