
































دكتوراه االشراف المشترك
كلية االقتصاد واإلدارة

أميره بنت محمد نور قطان
دكتوراه ادارة الخدمات الصحية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

سهام بنت حسن سالمه
دكتوراه علم اإلجتماع

نسرين بنت عبداهلل  الحربي
دكتوراه اللغات األوربية وآدابها

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

رانيا  بنت عبدالرحمن مله
دكتوراه علوم الحاسبات

انتصار بنت سليمان كيال
دكتوراه تقنية المعلومات



دكتوراه كلية العلوم
دكتوراه الرياضيات

هديل زكي محمد الزمعي
حليمة عبدالرحمن عثمان الشهري

نوال عبد اهلل محمد الزيد

هناء سالم علي األشولي 
وفاء خلف عطا اهلل القرشي

الجازي محسن حمود الخماش

نوال عبداهلل علي الشهري

دكتوراه الكيمياء الحيوية
عبير عبدالرحمن عبداهلل السفيانينجالء إسحاق محمد صالح فلمبانسعيدة سادات

دكتوراه األحياء
آمنة يوسف محمد بدير

رقية حسن حسين القاضي
شذى يحيى عبد الحميد قطان 

شرين أحمد عبد اهلل أزهري
مسلمة نعيم حويمد السلمي
نهى منصور عطية الحازمي

وجدان مصطفى درويش حناوي

دكتوراه الكيمياء
إسراء محمد ماجد رشاد بخش

سلمى أحمد عبد اهلل الزهراني
عبير محمد عطااهلل العصيمي

ناهد عبيد عمر باواكد
رانية محمد صالح باشامي

أماني عائض معيوض الجعيد

دكتوراه الفيزياء
أحالم محمد علي العمري



دكتوراه كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

دكتوراه الشريعة والدراسات اإلسالمية
ابتهال مضيف سعود السفياني 

منى علي معتوق النمري 
منيرة علي صالح آل مناحي

فاطمة عبد اهلل ناصر الشهري

دكتوراه اللغة العربية
رزنة هزاع غالب المطيرينوال حماد حامد السفيانينورة ناهر ضيف اهلل الحربي 

دكتوراه علم المعلومات
هبه عمر عبدالرحمن باشراحيلرباب عبدالرحمن عبدالمؤمن مجلد

دكتوراه التاريخ
أحالم أحمد محمد علي الثقفي منال عبداهلل سليمان الضالع 

دكتوراه علوم الحاسبات
ميادة أحمد ديب محمود المصري

دكتوراه كلية الحاسبات وتقنية المعلومات



ماجستير كلية االقتصاد واإلدارة

ماجستير اإلدارة العامة
أنغام مسعود العود المسعودي 
هدى راغب عبد السالم القطب

سامية مذكر علي القحطاني
نهى صالح عبد العزيز الكريِّم

مريم أحمد محمد الزهراني

ماجستير اإلدارة العامة التنفيذية ] برنامج خاص [
إيمان العزي حسن محمد

هدى طارق حمد البهيجي 
أبرار عبده خزان نوره

غدي محمد علي جبرتي شلبي
ليلى حسين علي السفياني

ماجستير إدارة األعمــال 
شموخ عبدالعزيزعبداهلل الغامدي

منى محمد خضر داوود 
أماني أحمد محمد باسيف 

سلوى سالم محمد المحامض 
رزان فريد جميل متولي

ندى حسين محمد العمودي
وفاء محمد أحمد زيد أحمد

سوزان خالد علي باعطية
هيا مصطفى طه جفري
نوف حازم فرح العبدلي

ريم عبدالرحمن عويضة المحمدي 
مي عبد اهلل حمد الشاوي

فاطمة فهد عبداهلل الغامدي
سماهر سامي أحمد العسيري

مريم حجيج سعيد الحربي
ميعاد عبداهلل القحطاني

هنادي عبد اهلل مبيريك الحربي
آالء طالل محمد موسى
أريج بريك مبارك سباع

نبيلة حسن صالح العماد
فتحية محمد إسماعيل عيسى

ماجستير إدارة األعمــال التنفيذية ] برنامج خاص [
مشاعل فهد عبدالقادر غوث

حنان عبده محمد زقيل
كريمة فؤاد محمد ينبعاوي 
مريم أحمد محمد الصافي 

أماني عبد العزيز زمزمي
والء نبيل عيد الزين



ماجستير كلية االقتصاد واإلدارة
أريج منصور علي الغامدي

لجين محمد يحيى نوري 
ريهام أسامة عبداهلل كوشك 

نهى أمين محمد علي غبرة

ماجستير المحاسبة
سارة مصلح أحمد الثبيتي
ندى أحمد محمد الزهراني

خديجة محمد سعيد العمودي
نرمين محمد عبدالرشيد بخاري
عاتكة عبد الصمد محمد فتني

أمل خضر أحمد الحازمي
مرام فؤاد محمد البكر

منى علي حسن لحسن
نورة هزاع علي الشمراني

منال جبرير أحمد حدادي

ندى محمد علي الشهري 
فاطمة مساعد سليمان الشمراني 

هاجر عبد المغني محمد الجنيد
رانيا محمدعبد بن حسن مسعود 

ماجستير االقتصاد
ريم سعيد غرم اهلل الغامدي

غيداء محمد فهد العصيمي
دالل فضل علي الحاشدي
خلود محمد هليل الحربي

عهود صريد محمد المطيري
مرام عمر عامر المطيري

دانا حمدان خليوي المطيري
شوق حباب حمود الجعيد

أمجاد عبد اهلل سحيلي المطيري
وفاء ساعد عبيد الحميدي

أماني علي محمد آل هادي
مشاعل حباب شباب العصيمي

ماجستير المحاسبة المهنية ] برنامج خاص [
ريم محمد واصل البلوي

ابتسام عبد الرحيم بكر األحمدي
أريج محمد أمين سمان 

إخالص أحمد عبد اهلل مطري

حنين أحمد عبيد الماس
ماجدة عبد اهلل عثمان فالتة
رحاب حسن عبد اهلل بحول

سلوى عبيداهلل عبداهلل الجدعاني

إيمان محمد مطر المطيري
ربى عبد العزيز أحمد كعكي

زينب غازي حمزة خميس 



ماجستير كلية االقتصاد واإلدارة
مها محمد ياسين الشهري

العنود حمدان عتيق الحمدان
خلود أنور راغب الطليوني
سناء علي حسن الزهراني

جميلة هليل سفر الزايدي

ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات ] برنامج خاص [
رهام عبدالوهاب محمد تلمساني

أمل سعيد عبداهلل المالكي
نوف محمد زايد الحليسي

أسيل إسماعيل أحمد الصبيحي
ريم مسفر عبداهلل األحمري 

نورة سالم صويلح المالكي
أمل محسن حسن الحكمي
أماني أحمد عيسى جمالى

زينب حمزة محمد نجار
ياسمين أيمن حسن عاشور 

دينا صالح محمد حديديه
وسام شاكر شاهر األحمدي

وجنات فؤاد علي يماني
هناء رميزالدين أميرالدين قاضي

والء محمود عبد الرزاق سندي
ياسمين خالد محمد الجهني

خديجة زكريا عبد اهلل زامل
رهاف يحي سالم العييدي

هالة عبداهلل محمد المعلم
خلود محمد عبد الكريم مدني
غفران إبراهيم سليمان خان 

أشجان محمد حميد الحربي 
ريما علي محمد الجميعي 
رحمة إسحاق أحمد صالح



ماجستير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ماجستير الشريعة والدراسات اإلسالمية
إسراء إبراهيم منصور األمير

أفنان عبدالباسط محبوب
سميرة علي عمر الشعيبي
عزة محمد عايض القرني

أبرار عصام محمد عتيق

حفصة محمد عواد الجهني 
هالة عباس عبداهلل كشميري 

فاطمة عبدالرحمن محمد غالب
نجود عايض أحمد القرني

سمية محمد سعيد الغامدي 

ندى خالد عبد اهلل السقاف 
نور أحمد سعيد العامودي

ريم عبيداهلل سالم الجهني
دعاء أحمد عبدالعزيز عبدالمنعم 

أمل صالح مبخوت بن رباع 

ماجستير اللغة العــربية
هند علي محمد الغامدي 

لمى إبراهيم عطااهلل القرشي 
شروق عبدالرازق رزق الوافي

فاطمة عبيد عبداهلل الجدعاني
فاطمة جازي سعيد البقمي

بثينة عبد اهلل زكريا بيال
منال عبداهلل فارس المطيري

ألفت عبداللطيف عبداهلل البخاري
إيمان سالم دغيم البلوي

عهود محمد أبوعوف الطياري

رجاء مقبل بركة الزنبقي
منى مبروك المزروعي 

مريم الفي منيع هلل السلمي

ماجستير اللغة االنجليزية
رنا عبد المحسن محمود الشريف

العنود سعد فريج البلوي
مشاعل حمد حمادي الجدعاني

آالء عطية رحيم البالدي
سهى عبد العزيز حميد الدغيش

أهداب إحسان محسن بري

ندى عبد العزيز محمد الزيد
خلود علي أحمد الزهراني

نجوى علي عبداهلل الزهراني 

ماجستير علم النفس
روان محمد ولي حداديدالل محمد علي السبعي 



ماجستير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ماجستير التاريخ
غادة محمد حمد الغفيلي

آمال عمار سالم بن محفوظ أحمد
يسرى طفيل حج حرمين فلمبان 

فاطمة صالح هادي الكثيري 
هتاف عبد اهلل عاطي الشيخ
ماجدة حمدان علي الغامدي 

ماجستير علم المعلومات
إيمان محمد صالح عسيري

لجين محمد نور سالم بابنجي
بشاير مفرح منيف العتيبي

بنان سمير عبدالرحمن توكل 
إهداء عبد الرحمن أبو الريش

رنا بخيت عون اهلل الحرشني 
األنور خالد محمد البراق
بيان محمد إبراهيم خان

ابتهال محمد صالح محمد خياط
أسماء عبد اهلل حسن فياضة

تهاني محمد حسين المجايشي 
خلود يحيى عبداهلل الغامدي 
عهود يحيى عبد اهلل الغامدي

ماجستير الجغرافيا
بدرية علي ناصر الزهراني
سلمى تركي أحمد الغامدي

سارة على محمد النعمي
عفاف عبداهلل أحمد القاسمي 

عفاف إبراهيم سعيد المالكي 
إيمان علي يوسف القايدي

ماجستير علم االجتماع
ريم علي إبراهيم الكريديس
سعاد عبد اهلل فرحة الغامدي
شيماء أحمد سليمان محنبي

رجاء أحمد محمد الغامدي

رحمة حامد غنيمان المطيري 
نجود رجب علي الزهراني
عبير رجب هباش المالكي

نورة محمد الحق الودعاني

مالك أحمد موسى الشيخي
عائشة عبد الرحمن علي الشيخي

رندى يوسف عبدالرحمن الحميد



ماجستير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ماجستير الخدمة االجتماعية ] برنامج خاص [

فاتن عامر عبد اهلل الشهريغالية محمد علي الحربيمريم عبدالرحيم محمد حجازي 

ماجستير نظم المعلومات الجغرافية ] برنامج خاص [
هادية صالح علي الشمراني أفنان عبداهلل عثمان التركي

ماجستير كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ] الفروع [
ماجستير الشريعة والدراسات اإلسالمية

جمانة طالل عبدالرحمن محجوب
مجيدة موسى عثمان عقيلي

ريم خالدعبداهلل السفاف
حصه موسى عثمان عقيلي

ميساء حسين حسن باشا

سمية حامد عمر البار
غيداء محمد عبدالمنان بنجر

دعاء محمد احمد صالح
رؤى حميد مبروك اليوبي

رقية محمد عبداهلل  سلمان 

هدى حسن الفيفي
زينب غني إسماعيل اوغوز 

غدير جمال احمد فادن

ماجستير اللغة العربية وآدابها
ريم محمد حامد البوق

مها محمد علي الخطيب
وردة عياد نافع السلمي

خلود عبدالعزيز محمد الحربي
ابتسام سالم عبدالرحمن الغامدي

سماح عبداهلل محمد الرحيلي

نادية سالمين علي بن محفوظ



ماجستير كلية العلوم
ماجستير الرياضيات

شذا عبد العزيز إبراهيم السباعي
حليمة حسن محمد عسيري

نجالء شويع رميزان السبيعي
دينا عبد اهلل سعيد الرحيلي

علياء عبد المجيد محمد العوضي

بدرية سليم مسلم العوفي
إيمان فهيد حماد الهرفي 

إيمان طالب محمد الكثيري
عواطف حمزة محمد باناجي 

عواطف حميدان منصور الصبحي

خلود ناصر رباح الشعبي الحربي
ريم طالل محمد سعيد متبولي

ندى عبد الكريم محمود الجهني

ماجستير علوم األحياء
رهام إبراهيم حسين بتاوي
سمر عبد اهلل سالم العنيزان
شيماء محمد عليان الحازمي

مالك خضران علي الشمراني
زينة محمد إبراهيم المرحبي

شهد محمد سالم الغامدي 
غفران نزار عبدالمعطي رضوان 

وفاء جمعان محمد الزهراني
وفاء عابد عبد اهلل باز

أبرار محمد حسن بخش
ناهد سامي عبد الغني مختار

هادية محمد بسام المهدي 
هديل شعالن صالح العبدلي 

فاتن علي محمد مفتي
عائشة فؤاد كمال زكريا

غدير محمد جموعي قريشي
لجين زهير عبداهلل شعيب 
هناء عاطي عطية المالكي 

وئام عبد الحليم عبد اهلل يسلم
حنين معيض مفرج السبيعي

فضا مهجع سليمان العنزي
ريهام يوسف عبدالرحمن زامل 

نورة صالح محمد مفرح
نجوى عبد العزيز صدر الدين

حنان عبد العزيز يحيى قاضي
أشواق مخضور عبداهلل الجدعاني

ماجستير اإلحصاء
أميرة عمر سعيد باحشوان شذى حمدان عبد اهلل باحمدانرحاب سالم سهيل جروان 



ماجستير كلية العلوم
ماجستير علم الكيمياء
كاملة صالح عالن الراشدي

ربى علي عبدالكريم المديد
فاطمة محمد عطية اهلل الزبيدي

أماني عثمان فرحه الغامدي 
مها نغيمش سعيد األحمدي 
سلوى ذياب شعيب المعلوي

أروى علي محمد عطيف 

ريم سليمان بطي السلمي
رندي محمد محمد اليماني
إيمان سالم نفاع السلمي 
مها محمد ناصر المجماج 

رحمة حسن سرحان العماري
فاطمة علي محمد الشهري
سارة حسن علي آل سدران

رقية هاشم عبد الهادي البركاتي
حريملة علي موسى العسيري

منى حسين حسين المالكي 
عهود محمد عبد الهادي إبراهيم

خلود فايز محمد المصلحي 
بسماء سليمان نازح الجهني

سارة سعد علي الروقي

ماجستير علم الكيمياء الحيوية
أروى عبدالرحمن محمد القرني
إيمان مطلق عبد العالي الشيخ

حليمة السعدية أمان اهلل صديقي
عهود عبد العزيز أحمد العمري

ميادة محمد نجيب طرخان 
خولة حسان صالح العنبري

منى صالح سعيد الديني
ميعاد فهد عمر سباح 

نجود صالح مبارك النهدي 
أريج مسفر شائع القحطاني

روان فهد سالم الجهني
مالك يحيى أحمد بارشيد

بشائر محمد مصطفى بن صديق
شروق عبدالرحمن عبداهلل الحربي 

رهام سعيد صالح البطاطي
ناهد سويرح مساعد البلوي

ميعاد محمد محمد عبد الخالق
عهود دخيل اهلل عبداهلل مفوز 

أبرار محمد سعيد األحمدي 
أبرار أبوبكر محمد بلخير

شهد عبد القادر حسن قاضي
هبه حاج سعيد باشعيب



ماجستير كلية العلوم
ماجستير علم الفيزياء

أسمهان سعود علي الشيخي
ابتسام حسن محمد الزهراني 

بلسم فهد إبراهيم صوفي
فادية عبد العزيز عبداهلل إبراهيم

مهجه صالح أحمد صمان 
خديجة إبراهيم أحمد المالكي 

ماجستير علم الفلك والفضاء
رشا أحمد سعيد الغامديدالل جالل محمد الغامدي شيماء عوض عتقي الحازمي

ماجستير كلية العلوم ] الفروع [
ماجستير األحياء

عهود احمد عبدالكريم بغلف
أمجاد معوض عطية اهلل الحربي

نجود احمد محمد الزمعي
منى عوض عايض الحارثي

فاطمة مطلق ناصر البقمي
نوف  علي موسى الحربي

خلود حسن إبراهيم الزهراني
زهور احمد حسين هزازي

منى سالم عبيد الشيخ
نهال مسعد سعد السلمي 

عنان عودة سليم الحويطي
مشاعل محمد فهد المزيد

ماجستيرالكيمياء
نجاح عياد جلوي الشمري

هند حمود سليمان الرشود
نجالء حسين حسن السفياني

سناء محمد امبارك المولد

منال عتيق السلمي
أسماء عبدالحميد حمدان المورعي

عهود عوض صويلح العتيبي
صفاء محمد عبداهلل نصيف 

عبير فيصل الدوسري 
هناء سعد صالح عواجي



ماجستير كلية الطب

ماجستير علم وظائف األعضاء
دعاء محمد عبدالحليم عبدالمجيد

ماجستير علم التشريح
أريج محمد ثابت الشهري

ماجستير كيمياء حيوية سريرية
ابتهال أحمد يسلم باتياه

عهود محمد حمزة الشربجي
أفنان عبد اهلل قاسم القرني
حنان عبد اهلل عمر باشميل

أمل أحمد عمر ترنقانو

نورة صطام عبدالعزيز الصطامي
تغريد مشعل عبد المعين باشه

ريما حسن محمد سطيح
أماني علي أحمد الغامدي

عهود طلعت حسن متولي

ابتسام خالد سالم العطاس 
يمنى حسين محمد حجار

سارة عمر عبد اهلل بادحدح
هبه هشام محمد باحمدان 

ماجستير علم الكائنات الدقيقة الطبية
دالل محمد داوود األشعري

ماجستير التعليم الطبي
آمال عبد الكريم حجي خان بخاري

ماجستير الصحة العامة ] الوبائيات واإلحصاء الحيوي [
أريج فائق عبد الواحد قدسي



ماجستير كلية العلوم الطبية التطبيقية
ماجستير تقنية المختبرات الطبية ] علم الكائنات الدقيقة الطبية [

رانية أحمد مكي شودري 
بشائر محمد عبدالعزيز األحمدي

عائشة محمد سعيد باقاسي 
سمية حسان أسامة راضي

آمال إبراهيم مصطفى برناوي 
فاطمة أحمد فوزي نشاوي 

ماجستير علم أمراض الدم
حمده عنيزان مويعزالسعيديابتسام محمد جهانقير الهندي

ماجستير تقنية المختبرات الطبية ] علم الكيمياء السريرية [
روضة محمد بكر فالته ندا حسن مسفر الزهراني 



ماجستير كلية االقتصاد المنزلي
ماجستير االقتصاد المنزلي التربوي

لوزة عبد اهلل عوض بن الدنليلى بندر فهد الثعلي ساره عبدالمعبود مساعد الحارثي 

ماجستير الغذاء والتغذية 
ظالل وليد نديم حريري 

دعاء عبداهلل أحمد العوبثاني 
رانية حسن عثمان شاكر

سجا أحمد عبد القادر العميري
بيان عبد الحفيظ محمود الجحدلي

أريج عبدالرحمن عمر نصيف 

هبه منصور غالي الصبحي 

ماجستير دراسات الطفولة
إلهام أحمد محمد العمري

رجاء رزيق مرزوق الحجيلي
حنين خليل إبراهيم الثقفي 

بشاير أحمد حامد الصيادي
تهاني سعيد عبد اهلل الشهراني

ماجستير المالبس والنسيج
فاطمة وصال سويعد الزنبقي

فادية مفلح صالح الخطابي
حنان فائع حسن العسيري

زينب رزيق سويهر السلمي
رنا حسن رفعت العبد اهلل



ماجستير كلية طب األسنان
ماجستير طب أسنان األطفال

مريم فايز عثمان حريب شيماء تاج الدين محمد إبراهيم آالء عبدالحكيم عبدالرحمن ناضرين

ماجستير تقويم األسنان
أمة الرحمن محمود محمد باحاذق

ماجستير كلية الصيدلة
ماجستير النواتج الطبيعية
نجوى عبد الحميد محمد معيندعاء عمر مصطفى االغا إيمان سعود عبد العزيز الجابري



ماجستير كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
ماجستير علوم حاسبات

رحاب فهد محمد المطوع
سحر عائض صالح الوادعي

سامية جمعان سعيد الزهراني 
هناء محمد حمد اليحياء

مرام غزاي شتيان العصالني 
أشواق محمد عوض المحمدي

عبلة ساعد مقبل العمري
منى صالح أحمد الزهراني 

أريج أحمد ردت اهلل الصاعدي 
وفاء حسين إسماعيل دفع 

ابتسام حامد عبدالرحيم المالكي
ريم سالم عبد اهلل الطويرقي

رنا عبدالرزاق حامد النمري 
سمية يسلم سعيد باعطوة
سلمى فائز سعيد األسمري 
رشا فهد عبداهلل المرشدي 

لطفية سعود عبد العزيز الحميد

ماجستير نظم معلومات حاسوبية
منى إبراهيم جميل جمال

سحر سعد حسن القحطاني
مناهل عبدالمعين محمد القليطي

إنعام فيحان مفرح العتيبي

نوف عائض محمد الغامدي 
مشاعل مشعل عطية الحارثي

دانيا محمود غالب بحصاص
جواهر عبداهلل سعيد القحطاني 

صالحة سعيد عبداهلل االحمري 
أحالم محمد سحيم العمري

دينا خالد علي الحارثي 

ماجستير تقنية معلومات
بيان طه مسفر الزهراني

عبير محمد عيفان المطيري 
بيان حشر سعيد العمري 

أفنان سالم أحمد بابراهم
فاطمة محمد حمدان الغامدي

نهى عتيق مطلق السلمي

عهود عواد حماد الجهني 
أمل عبد اهلل ناصر الباللي
إيثار زيد عبد العزيز الزيد

دالل عبد اهلل نغيمش الجهني
عائشة عبد اهلل محمد البارقي

أريج صويلح مسحل الزايدي

مرام سليمان عبداهلل الحافظي
آالء ضيف اهلل نقا الرحيلي

روان عبداهلل تردي البخاري 
زهرة عباس مرعي آل عباس



ماجستير كلية الحقوق
ماجستير أنظمة

رشا محمد علي العقل 
آالء محمد أحمد المقبولي
شيخة حمد سعد سلطان

أفنان علي حسن الزهراني 
سلوى ضيف اهلل العتيبي 

رهام فؤاد عبدالعزيز عواد
نادين عبدالوهاب مرشد

رغد عبدالمحسن محمد البديوي
ابتهال حسن عبداهلل العامودي

جمانة عبدالرحمن السلومي
رندة حسين محمود عارف

هبة زامل محمد صابر 
أميرة إبراهيم الزهراني

والء محمد عوض دعجوه 

رهام جمال أحمد فتيحي
سامية ظافر مفلح الشهراني 

آمنه ملفي مرسال السلمي
حنان محمد عبداهلل العليان 

أماني سامي علي عزوز
رنا عصام محمد عبد الرحيم

ماجستير قانون وممارسة مهنية ] برنامج خاص [
حنين عبد العزيز محمد حويس

رنا محمد عوض القرني
ذكرى إبراهيم علي عبد الحق
رغد إبراهيم محسن محجوب 

منى حامد مثيب حصيني السلمي



ماجستير كلية التمريض
ماجستير التمريض الباطني والجراحي

الشيماء عبدالخالق صبر
فريدة أحمد يحيى عبدلي

سلمى خضر عبداهلل األنصاري 

والء جمعان خيشان الحربي
تغريد حمزة عبد اهلل هوساوي
أسماء حمزة مصطفى برناوي

صالحة حامد عبد الرحيم الشيخ

ماجستير التمريض ] إدارة التمريض [
ريم أبوبكر سالم بلجون
عهود خالد محمد فالته 

براءة محمد نجيب أحمد الفرجاني
إيمان داوود محمد الهوساوي

ماجستير تمريض النساء والوالدة
هوازن محمد أحمد الحارقي حمامة حسن جراد الزهرانيليلى عصمت محمد عرفات 



ماجستير كلية التصاميم والفنون
ماجستير التصاميم والفنون

نهى ماجد محمد الدوسري
بسمه محمد أحمد الظاهري 

هدى علي إبراهيم بابعير
رنا محمد عمرميرطاشكندي

سامرين إدريس سليمان احيد
أروى طالل عبداهلل المالكي

روزان عبداهلل أحمد العوضي
هناء حسن عبده السمسمي

نهى خالد جميل طويلي
أبرار فؤاد غالب عبدالحفيظ
ندى صالح عبالوهاب بيطار

ماجستير معهد اللغة اإلنجليزية
ماجستير تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها

بيان إبراهيم منصور األمير
منال سعد عبدالخالق الغامدي

أروى عبداهلل عبدالرحمن العيسى

إبتسام محمد عبد اهلل التويجري
بسمة محمد عبدالقدوس الوزير

رنا نافع مرضي الشعيبي

جميلة موسى إبراهيم عسيري
أمل فالح ضاوي السبيعي 

ندى عبد العزيز عابد القرشي

ماجستير كلية علوم البحار
ماجستير األحياء البحرية

رحاب حسن فضل الرحمن إسكندر
أشواق عتيق أحمد عسيري

آالء عارف عبد اهلل قاضي
أمينة جزاء حماد الشيخ



ماجستير الدراسات العليا التربوية
ماجستير توجيه وإرشاد تربوي

أثير عبد اهلل صالح الزهراني
عبير عوض حسين السفياني

فايزة معيض معيوض المسعودي
وجدان سليم فراج الحربي 

فريال سلمان سعيد العتيبي 
مرادي عبد اهلل عابد السلمي

نهله طالل محمد فالته 

فاطمة محمد سيف الشهراني 
أحالم جابر صالح السلمي 

تهاني حامد محمد السفري
سارة عبداهلل قربان التركستاني 
سعاد عبد اهلل قشموع الزهراني 

سماهر محمد سالم لرضي 
نورة خالد صالح الخربوش

بيان سامي عتيق الجديبي
عفاف مصلح ثويلب الحربي

فايزة موسى حسن المسعودي
هديل علي عبداهلل العبيسي 

نورا أحمد محمد الغامدي
عال غازي صنيدح الجميعى

ماجستير تقنيات التعليم 
أمل يحيى سالم الحربي

ريم عبد اهلل عايد اليوبي
فاطمة عليان دربوج المعلوي

شيماء أحمد محمد هزازي

أفنان فيصل محمد باشماخ
رنيم عبد اهلل عليان األحمدي
أفنان عبد اهلل أحمد الغامدي 
أسماء علي صالح الشمراني

هبة فهد عبيداهلل الصواط
ريوف سعود نحو الشمري

خلود عبد اهلل معيض الزهراني
رنيم منصور مطلق العبيدي

ماجستير إدارة تربوية
إيالف محمد غرم اهلل حسيكي

هدى محمد علي القرني
بدرية خميس إبراهيم الزهراني

خيرة سعيد أحمد الزهراني
ميادة فهد سعيد القرني

رؤى حمزة صدقة سندي
مصعية عبداهلل يسلم مشنق

أماني علي حمد عتيني
سحر عبداهلل شار الشهري

تغريد على عويد الهذلي

نهى سرور مشاري العتيبي
عايشة صالح محمد الغامدي

عائشة فيصل حاجي المطيري
نجوى علي محمد آل قريشة





كلية الدراسات العليا التربوية ) الدبلوم العالي في التربية (
مسار العوق البصري

وعد فهد أحمد الحربي 
منى عبيدان عبيد المحمادي 

نوال صيحان عيد البلوي 
سندس محمود أحمد قوقندي 

منال أحمد سعيد الغامدي 

مسار االضطرابات السلوكية والتوحد 
ساره حسن سراج المالكي 

أمان محمد هيثم رجوله 
ندى زكي عبدالرحيم السيد 

شروق محمد سعيد عايد الحازمي 

صفاء خالد علي الدبيسى
حمده أحمد علي المنتشري

فريدة إبراهيم عبداهلل سندابي 
عبير عبيداهلل عويد األحمدي

ندى محمد غرامة الزهراني 
عفت فيصل محمد الحارثي
أبرار عباس محمد مغربي 

ظالل عبدالملك أحمد عاشور 

مسار التفوق العقلي والموهبة
أمل حضيض مزيد السلمي

شهد فايز عبد الرحمن آل مسبل
أروى يحي مساعد الزهراني

حسناء عبد اهلل هندي الزهراني

عبير سعيد حسن بالبيد 
عهود عبداهلل هندي الزهراني 

رحاب محمد يحيى مجرشي 
نوف محمد سعيد القحطاني 

أمل مساعد علي العتيبي 
سحر زهير سعيد حسنين 

فاطمه مانع عطية اهلل السلمي 

مسار التخلف العقلي
سمية رشدي عبداهلل كلنتن 
سمية عبداهلل سعيد بامفلح 

حنان جبر جبير السلمي 
فاطمة محمد إبراهيم نابوش

رشا باشه ناجي كعبي 
العنود محمد أحمد الشمراني 

عفاف علي حمد حكمي
أبرار هتيفر سعيد المولد

أسماء عبيد عبدالهادي العتيبي 
عبير عبداهلل محمد برناوي 



كلية الدراسات العليا التربوية ) الدبلوم العالي في التربية (
مسار صعوبات التعلم

مالك جمال صالح باطوق 
خديجة محمد عبدالرزاق الغامدي 

منى سعيد مسعود األحمدي

رحمة عتيق فالح النخلي 
نورة سعود محمد الشهري

أشواق ربيعان طرقي السلمي

سارة سلمي حريميص العوفي  

الدبلوم التربوي العام
أبرار صدقة محمد علي عراقي

أحالم علي عطية الزهراني
أمل سليم عبدالعزيز الجابري 

نوره خالد عبداهلل البسام 
سارة عودة شتيوي الحمدي 

ندى نافع محمد القريقري
والء عيسى خليل األحمدي 
عالية عويلي علي المعبدي 
عائشة عايز عزيز السلمي 
هند بركة محسن الحربي 

بشاير راجح رجاء العصالني 
رويدا عبداهلل محمد القرموشي 

غيداء غازي حميد العويضي 
مناهل محمد علي بن عيد 

هناء سعيد أحمد الغامدي 
أمل محسن محمد خرمي
نوف محمد فرج الحارثي 

دكتوره محمد علي مساوي 
غالية ساعد عبداهلل المزيني 

هند صالح عبيد الشيخ 
أمجاد مسفر محمد سليم

سارة مساعد محمد الصبحي 
نوال زايد عمر المزيني 

نوف ناصر محمد الشائخي 
رؤى منصور عبدالعزيز منشي 
نوف ضيف اهلل خلوي المطيري 

حنين محمد علي راشد المرامحي 
دعاء حمدان عطية اهلل الصحفي

سهى أحمد مثبت العسمي 
سماهر محمد معتوق داود 

بشاير محمد علي ذيبان 
حفصة صالح عبداهلل المضحي 

عائشة سعد عبداهلل العلياني 
هدى عبدالرحمن سالم الصعيري 
إيناس علي محمدسعيد الصعيدي 

شريفة عيدان عيدان الكثيري 
شمسة حسين حمد العضلي 

شيماء وليد صدقة مرداد 
أفنان فراج محمد الشهري 

أفنان ضيف اهلل محمد العمري
إبتسام سالم محمد آل فرحه 

إبتسام يحيى عبدربه الزهراني 



كلية الدراسات العليا التربوية ) الدبلوم العالي في التربية (
ليلى ظافر محمد البيشي 
رغد حسين مبارك اليوبي 

عبير سعيد محمد الزهراني 
هناء علي سعيد الغامدي 
منال تركي محمد النباتي 

سناء حسن سلطان الصبحي 
سارة صالح مصلح الوذيناني 

بدرية علي محمد الشهري 
نجالء عبداهلل محمد الشهري 

عهود عودة عيد الصبحي 
مرام محمد مبارك القحطاني 

أروى أحمد حسين معدي 

ذكرى عبداهلل عبدالرحمن المسعود
رؤى موسى عبداهلل الغامدي 

بدور مرزوق مطر البقيلي 
ابتسام محمد محسن صالح

آالء سعيد محمد القرني
أسماء سالم صالح الحربي 

أسماء عبيداهلل نماء السلمي 
خلود إبراهيم سالم بن سلمان 

أمل حاسن حسين الصحفي 
سارة راضي عوض الصبحي

وزيرة فرج اهلل حشيم السلمي 
أحالم عبيد ضيف اهلل الثبيتي 

بشائر أحمد محمد الصحفي 
هدى عبد اهلل محمد الزهراني

بشرى مفرح حسين عسيري
إبتسام محمد سعيد العصالني 

بشرى علي سعيد الزهراني 
سارة أحمد صالح العامودي 

نجالء عبدالغني حمزة المرامحي 
راوية ناصر عوض بالعبيد 

أسرار محمد رزق اهلل الزهراني 
مريم محمد غرم اهلل الغامدي 

أنهار إبراهيم عبداهلل العلياني 




