
































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 





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم ادارة األعمال

ساره مشبب راشد اليامي
سلمى عمرعبود عمر بايحي

مرام ظافرعامر الشهري
بشائر فارع مريزيق السلمي
رغد نواف محمد علي سندي
رحاب سعيد احمد الزهراني

دانيه احمد عبدالمحسن البديوي
رهف ابراهيم الفريدي

**
**
*
*
*

حنين عبدالعزيز علي الغامدي
اروى عبداهلل  المليص

ايناس سعود ين ناعم الحربي
اريج منصور عبداهلل ال مبارك
ريم سامر عبدالكريم فطاني
فوزيه سحاب  هاجد العتيبي

مروه مبيريك داخل الجدعاني
لجين حسين عبداهلل الحربي

مها سليمان حسن الجهني
سميه احمد عبداهلل باشيخ

هيله صالح  علي العليط
االء عبداهلل محمد باريان

رزان عدنان  عبداهلل جوهرجي
هدى تركي  شتيان السلمي

قسم إدارة الموارد البشرية
اماني تركي عبداهلل الغامدي

شيماء خالد رابح االحمدي
هيفاء محمد عبداللطيف البازي

حنين محمد سعيد العماري
اسماء محمد على محمد الغامدي

عهود محمد  احمد علي علوي
ميداء مظفر حسين  حجازي

ندى غازي  غرم اهلل الحميليس

**
**
**
**
*
*
*

جوهره دخيل اهلل  المطيري
سارة حسن  احمد العماري
بشائر عمر  صالح بامعبد

منار فيصل مصلح الجدعاني
هناء عبداهلل  محمد القرني
والء عايض  مناحي البقمي

رهف طالل  مسلط الشريف
رشد عدنان  محمد سبحي

نجالء صالح  سالم  النهدي
أسرار احمد  عمر باتع الحربى

رانيا عبدالرشيد  هاشم بخاري
ساره يوسف  مطر الزهراني
وئام عبداهلل  احمد باجروان

موده صالح  ربيع القايدي
انهار ياسر  يحي تركي عشقان

شهد عبدالعزيز االنديجاني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
قسم إدارة خدمات صحية و مستشفيات

وعد عيد  سويلم عوده الحويطي
نوف سلطان  عبيد سعيد عفيف

غدير ماجد محمد خضر خصيفان
ريناد احمد  سلمان الشمراني

رزان فايز  عبداهلل محمد الشهري
عالعبدالرحيم عبدالرحمن العمودي

عال علي  ظيفي البيشي
دانه محمد  عبد الماجد حسان
مرام شداد  مرزوق المطيري

منال سعود  وصل االحمدي
رواء عبداهلل  عمر باناعمة العادة

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

أثير حمد  عمر باحشوان
امل عطا اهلل فرح المطيري

حنين سمير اكرام الدين اظ خان
نوال محمد  موسى هاشمي

رفيف احمد  سلمان الشمراني
اسرار طالل  حميد رضي السلمي

أثير أحمد  صالح الغامدي
هديل عطاهلل  عوض السلمي

سميه نايف  درويش زايد العتيبي
داليا عبدالعزيز عبداهلل المرزوقي

ياسمين طه عالن حسن مبارك

عنان فاروق حسن بيك
رهام عزام محمود مليباري

بدور محمد  سعيد صنيدح المولد
سلمى عمر حمزه منضور

ندى جمال احمد علي عبدالعزيز
ساره مشعل  غالب المطيري

لجين عبداهلل  محمد حسن
نجوى سامي  احمد الصالج

والء خالد  صالح شكر
نوف ثواب منيف السبيعي
اثير سعيد محمد آل ثابت

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

قسم اإلدارة العامة
والء سعيد مبارك  الحداد

مها صالح  عبداهلل  مسفر بدران
روان عبدالخالق  سيف القحطاني
بيان احمد علي صالح بن محفوظ

الهام احمد  موسى الحامضي
مالك حسين عامر احمد الحفظي

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

افراح محمد صالح  الصيادي
فاطمه محمد  احمد العمودي

ناديه احمد  عبده محمد الحسنى
صفاء خليل  حسن عبداهلل مناع

تهاني علي  محمد احمد
سلطانه مرعي محمد العمري

هيله الفي  سعد معيض الحارثي
هناء سالم  سليمان المرواني
ازهار حسين  عطيه الذبياني
وجدان سعود  محمد الحربي

ندى رجب  علي أحمد الزهراني
بشائر عبداهلل  سعيد المسعود

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
بسمه علي  محمد بامخشب

مرام علي مصلح الحارثي
زهراء محمد علي جابر الشهري

عايده محمد  احمد الخواري
وفاء عبداهلل سالم بامنصور

هند علي أحمد محمد الغامدي
اسماء عبداهلل عمر الزبيدي

ورود عبدالعالي  شليويح السلمي
اسماء سالم  حامد الجدعاني

لينه نبيل  محمد جوهرجي
ساره عبداهلل محمد الشهري
بدور خالد  عبدالقادر شكري

روان نجم  رشيد الزراقي العتيبي
خلود علي  ابن احمد الغامدي

ندا علي  محمد عبد اهلل بامخشب
وجدان حسن سعيد  بن مهري

أسماء حسن  حامد أحمد الولدي
بشرى داود  سليمان مال

ايمان محمد سعيد الغامدي
مارية محمد  علي بامخشب

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

اسيل نواف  عيفان الخليدي
غدير مسفر  مخلد نوار العتيبي

حنان ابراهيم  محمد الشهري
اسماء محمد  علوان السهيمي

وعد حامد  وصل شراز السلمي
بيادر الحسين  يحيى كرشمي
رنا سعيد  الحسني الزهراني
حنان عبداهلل  صالح الغامدي

شيماء محمد  الحسن الصمداني
زهراء زيد محمد االسمري

لميس علي  احمد الصيعري
ملك عطيه  عمر سوادي

هديل حسن عويد سعود السلمي
شذى يوسف علي القرني

عهود حسين  احمد مهدي فواز
رهف ناصر محمد المشيخي

حنين غازي  ساعد محمد الحربي
العنود حفظ  اهلل عجيلي شبيلى
مالك فرج  عريمط نفاع السلمي
أفنان عبداهلل  غرم اهلل المالكي

رزان احمد  عيد عياد الظاهري
ديمه مفرح ناصر الغامدي
حنين جمال  سالم كلثوم

مشاعل ناصر  عبداهلل الغامدي
لبنى عبدالعزيز عبداهلل الزهراني
مالك ابراهيم  عبداهلل الهطالني

غال نامي عبدالرحمن النمري
اسماء سعيد  ساعد احمد المالكي

نوره حسن  دخيل اهلل الثبيتي
أماني محمد  عوض محمد القرنى

ايناس سالم  مبارك عمر قديم
جوهره عطية اهلل سالم  العزيري

حنان أحمد  محمد ثويبت
ابتهال ماجد سالم  الحربي

غندوره محمد  سعيد المالكي
غوادي غرم  احمد الغامدي

هنادي سعيد  صالح باصحيح
لمياء محمد  علي سالم الجراري

يارا خالد  يوسف باخريبة
نوره عويض  عوض  المطيري

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
رازان عبدالمجيد الخربوش

اشواق محمد  عمر بافرج
عذاري سالم  وصال المالكي

روان جمعان عبدالرحمن الزهراني
ميمونه عبدالعزيز حسن تكروني

سماهر عائض سعيد العرياني
نورا احمد  احمد حسن زبرقي

أميره حمود  عطيه المحمدي
شروق عثمان  محمد فلفالن

غيداء حسن عوض القحطاني
االثير محمد موسم البالدي

بسمه محمد  عواد صالح الجهني
شيماء عبدالرحيم  عابد البشري

نوره سعيد عبدالرحمن الزهراني
ريم سليم  حاضر سليم القرني

وجدان محمد  محسن العطاس
روان محمود  محمد الرابغي

اصايل حميد  عبيد اهلل الغانمي
حياة عبداهلل  ابراهيم جساس

ايه سعد  ساعد الحارثي

ايناس مسفر  محمد الغامدي
روان سليمان صالح الصبحي

امل علي غرم اهلل المالكي
رزان عصام جريده

امل عبيداهلل  شامان المطيري
حسناء حسن  يحى علي كحيل

روان محمد  صالح محمد العيافي
ندى حامد  محمد المحمادي

قمرى سعد  مسلم المطيرى
أشواق منيف صقر الحارثي

ساره امين  صابر االنديجاني
انوار نافع  حظاظ سليم السلمي
عزيزه علي  عبدالرحمن الشهري
رشاء غرم اهلل  سعيد  الزهراني

خلود مشعل  شجاع العتيبي
الهام محمد  عبداهلل الغامدي

هديل احمد علي حسن الشاعري
رنين اسامه  محمد مال

ابرار جبير  غنيم غنام الجدعاني
انجال عبداهلل  محمد جروان

سندس احمد عبداهلل البعداني
شيرين رحمة اهلل  خوجه

بشائر غازي  حسين الشلوي
نوره عبدالعزيز عبدالكريم العنزي

ابتسام مساعد  حامد الطلحي
االء حسين  سالم القحطاني

ساره احمد  محمد سالم باطرفي
رزان مروان  محمد حريري

اسرار احمد عبدالرحمن الزهراني
ود فيصل درويش كتوعه
مالك خضر زايد الربيعي
خلود طالل عوده الحربي
رنيم ميالد احمد عجمي

فاطمه عبدالحكيم الخطيب
نوران عبدالمحسن  على مداح

مروه سعد  مسلم المطيرى
شهد عبدالرؤف  احمد علي شيبان
لمى عبدالرحمن رشدان المطيري

ايمان عبداهلل  سعيد المالكي
وصايف صالح  مصلح العتيبي



كلية االقتصاد واإلدارة
مشاعل خالد محمد علي

روان محمد شليويح السليمي
شهد محمد  عبدالرحمن الصنيع

افنان سليمان  علي القثمي
العنود سعد عايض القحطاني

دينا مهنا  ذياب الشريف
فاطمة عبدالرحمن علي المعيدي

االء عبدالرحمن عبدالعزيز الثبيتي
ابرار ابراهيم  يحي عارضه

نجد عبداهلل  محمد الشويعر
روان خالد  عبداهلل قوقندي

نسيبه محمد عبدالصمد عناني
روان سعود رويبح السلمي

لجين علي  عبداهلل علي الشارخ

عهود عمران سفر المطيري
غفران عادل فروان الغامدي

خلود خالد هالل الغامدي
روان حسين سعيد حسن الزبيدي
لمى محمد  صالح احمد الصبحي
صالحة علي عبدالعزيز الحاتمي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلقتصاد
بشرى محمد مريشيد الحربي

اسماء علي رجاح عطية القريقري
ريم نزار جميل لمفون

بشائر محمد  مريشيد الحربي

فاطمه منصور مرزوق مبارك*
سلمى أحمد حسين السبكي

نجوان عبداهلل  محمد السيود
لميس ابراهيم عبدالرحمنمصلي

بيان سعيد محمد بالبيد
الجوهرة ابراهيم  عبداهلل الزيد

قسم التمويل
نوف عبداهلل  محمد الجابري

مودة مازن  أحمد خوقير
اماني طالل  محمد حسين موسى

فتون فواز  عبدالعزيز األزوري
عروب فهد اسماعيل بن يوسف

نوف سالم  مشرف الحارثي

**
**
**
**
*
*

حصه محمد  صالح الشايع
ميعاد محمد  سعيد الحذيفي

الهام عبداهلل  عثمان الشريف
رفان طارق  أمجد

سيرين محمد محمد سعيد بخاري
شهد الحسن  محمد السالمي

سمية سعدون  الجدعاني
مرام عايض  محمد  القرني

منار محمد  احمد محمد الغامدي
سلمى سامي  فؤاد رضا

مالك عبدالرحمن  الل اختر
رانيه عبد الحميد المرغالني

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



كلية االقتصاد واإلدارة
مرام ناصر علي باسهيل

نوره فهد  علي عبداهلل خميس
شوق سعيد  محمد القحطاني

غادة عبد المحسن  الرويثي
ريم عماد  محمود الفرشوطي
مرام محمد  علوش القحطاني
ريهام ضاعن  معيوف الجبيري

شفاء عبداهلل عبدالرحمن باصره
رهف سمير عبدالفتاح جمبي

حنين صالح  احمد آل حمد
حنين سعد  ماطر الصاعدي

نوره خلف عبداهلل عطيه الغامدي
العنود سليمان  عبداهلل الحجي
مشاعل سحمي ماجد الهاجري

امجاد غازي متعب علي الغامدي
مرام محمد عباس محمد خليفه
لجين صالح  حسين مسعد المر

لجين عبدالسالم  محمد البطاطي
اصاله خالد  حسن بابطين

ساره فؤاد  حامد مجلد
منى طالب  مساعد الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التسويق
دانية  فريح فريح

مريم حسن  حميدي باسوادن
**
*

أمنيه عبدالوهاب عبدالكريم نشار
نداء سراج  عبدالعزيز حناوي

قسم المحاسبة
ساره عبداهلل  محمد العطاس

فاطمه محمد  عمر محمد باعقيل
رهام ابراهيم  سالم بن سلمان

روان عبدالوهاب الغامدي
سماح سعود  سعد العتيبي
غيداء هشام  عباس بخاري

رناد غازي  حسين علي العبدلي

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

مها خالد  سعيد العلوني
بنان صالح  عبداهلل باجبع

هند سالم  مضحي خلف الحربي
سماهر عمر  عبد اللطيف سيت
رقيه منصور  عبداهلل السبيعي

افنان مخلد  حمود السلمي
ريم بخيت  نشيان فليح السلمى

ريم عدنان  عواد سالمه الثقفي
دعاء عادل  احمد العامودي

ساره عبدالرحمن  سعيد الغامدي
رؤى رضا  عبداهلل طه قمصاني

امواج مبارك  عطيه بتاع السلمي
خلود عبدالرحمن غامدي

مها موسى عوض العتيبي

**
**
**
**
*
*
*

*
*
*



كلية االقتصاد واإلدارة
وجدان بدير  بدر خضر السلمي

ايمان عبدالكريم عوض الزهراني
امل محمد  سالم االزوري

وئام بسام  محمد مرعي
الما عبداهلل  عبدالعزيز الصعب

شهد محمد  صالح المقبل

غدير سعيد  ابراهيم الغامدي
اريج عطيه  عبداهلل علي الغامدي

ياسمين سعيد  جمعان المالكي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم المعلومات اإلدارية
امجاد احمد سعيد الغامدي

ساره يوسف  محمد العمودي
اريج حسين عبداهلل العماري

روان فيصل عمر طيب
وجدان وليد عيدروس كده

دانية عمر  عبداهلل العامودي
رهف حسين  محمد الشريف

نهىعبداهلل عبدالكريم الزهراني
مشاعل عبدالحكيم  هادي رشيد

والء محمد  عباس احمد عدس

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

مريم ابراهيم  معتوق جاوه
نوف عبدالرحمن باخشوين

بشاير عبيد  اهلل داخل الصاعدي
اسراء طارق  موسى شيخ

بشائر ماجد اكرم داود
صابرين احمد  سعيد الزهراني

منال عمر  عبداهلل العتيبي
أنوار فوزي  حمد الحربي

دعاء احمد  حامد االحمدى
عفراء سعد  محمد القريقري

غايه ذاكر  حسن معيوف الحربي
اصايل احمد  خليفه السلمى

نهى جمعان  حسن الزهراني
أثير حسن  عوض السيد

نوره علي  سعد آل حزام القرني
اشواق عبد العزيز  الزهراني

رهف غازي  عمر سليمان باجعفر
عائشه خميس  عبداهلل الزهراني

*
*
*



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

شذى عبدالعزيز  محمد باحشوان
افنان مسفر  سلمان الشهري

نوره محمد علي جبران
بشاير عايد  عبداهلل الصواط

عبير احمد  علي الزهراني
مرام حامد حميد  الحربي

نوره ابراهيم  مذكر القحطاني
منى يحى  سالم الزهراني

نجود فرحان  فرج القحطاني
ساره عابد  محمد الرياني

هند معيوض  خضير  السلمي
روان حسن  غنايم الجهني

مالك عبيد  خليوى المطيري
منى عبداهلل  صالح الروقي

رزان عبدالرحمن  سالم الجهني
منال حسين  حسين المالكي
خلود هندى  حسين الحربي

عزيزه محمد  سعيد الشهري
اشواق عيسى احمد  المالكي

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

شوق عبدالرحمن  علي الزهراني
افنان صالح  سعيد باوهاب

حنان عبداهلل  عطيه الزهراني
اصايل دخيل  عبدربه المخيلدي

ندى مستور عياد  الجعيد
نوره مرزوق  مسفر الحارثي

ابتهال عبدالعزيز  محمد الشيخي
رنا زيد  صالح الغامدي

نوال غرامة  سالم الشهري
مشاعل عبيداهلل  عابد الحربي

أشجان علي  سعيد الغامدي
ابتسام فالح  سمير المطيري

شروق عبدالرزاق براك الحرازي
نوره حامد  زيد العرفج

زهراء محمد  علي الشهري
افنان سليم سليمان الجهني
سماح عائض  يحي الحربي

شيخه علي  ابراهيم الصحبي
تماضر حميد  فائز الجدعاني

امينه عطيه  حبيش  المالكي
منال عبدالرحمن  سعيد الغامدي
سحر علي  حمود علي الشمراني

آالء ساعد  يوسف الغامدي
سمية بركة  اهلل حميد الصاعدي

اسماء بريك  صالح السلمي
نوف سعد  غرم اهلل الزهراني

دعاء أحمد محفوظ باغشير
فاطمه خلف  رده  المالكي

امال محمد محمدعلي الصحفي
حنان عبداهلل  علي البلوشي

هديل سياف  حمادي السلمي
اسماء محمد  سعيد القرني
منال سالم  نويفع السلمى

شهد محمد  هضيبان الجهني
االء رجب  عبدربه الزهرانى

فاطمه محمد  محمد الشهري
امل جابر  حميد حميد المحياوي
مالك عادل  أحمد سالم باحسن

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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منى سلطان  سعد العمري

رهف عثمان  محمد الغامدي
سهام عابد  ابراهيم الصاعدي

ريم عابد  عبيد  الحربي
دالل رباح  صالح الحربي

عفاف امبارك  حسن الزبيدي
رحاب محمد  جمعان الزهراني

ابرار خليل عبداهلل الغامدي
امل سعيد  مخيضير الصبحي

ريم عواض  زايد الحارثي
مريم محمد  حسن الزهراني
نوال ناصر  عبداهلل السفري

هند نايف  عبيد الجهني
ساره سعيد  صالح السلمي

اثير محمد  ظافر الشهري
سهام حسين  محمد بايزيد

منى حميد  هالل السلمي
أميره فيصل  سعيد باناعمه

منال سفر  زايد المطيري
روان محمد سالم  بافرج
ندى سالم  احمد الشقاع

سماح عتيق  مساعد الجدعاني
مالك محمد  عبدالصبور

وعد عبداهلل  محمد الكريديس
بيان عبداهلل  احمد الزهراني

اريج حميد  عبدالحميد الجحدلي
نداء قاسم  محمد الزهراني

روان فيصل  مسعود الصاعدي
فطوم حبشي  ابوبكر السقاف

عهود عبدالشكور  التركي
شهد منصور  عايض شاوش

شرقيه عزيز  علي المالكي
هدى فرج  حسين السلمي

أمجاد محمد  مبارك الربيعي
علوه علي  فاخر السهيمي

حنان حمدان  بركه الجهني
سهى ابراهيم  ناصر الدوسري
راويه غالب  سعييد الجدعاني

نهى طالل  عمر بالبيد
هنادي حمود  هنيدي الجدعاني

عتقاء صويلح عبدالعزيز السلمي
رفاء خلف  صالح المعبدي

هنوف عايد  شنان المعبدي
اروى عادل  عواد االحمدي

اريج محمد حسين المجايشي
شاديه احمد  سعيد العمري

زينه محمد  عبدالرحمن الشهري
صالحه حسن  احمد الزهراني

مالك سرحان  معيض المالكي
اسرار مخضور  ناشر السلمي

سميه علي  سالم القرني
رنا خالد  سعيد حسين الغامدي
دانا سليمان  عبداهلل الحميضي

اثير سعد  رابع حميد القرشي
روان ساعد  سعد هالل الحارثي
أشواق عبداهلل  محمد دغريري

مرام نائف ماطر العتيبي
وجدان علي  مبروك منقوش

منى عطيه  بدران الغامدي
مرام ظافر  صالح أحمد آالزهراني

امل موسى  محمد المسعري
االء عبداهلل  ابوبكر باحداد
فاطمه حمزه  مطر الحربي
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عبير سالم  علي بن محفوظ
عبير دخيل  باخت الصاعدي

ابرار عبدالرحيم  عبداهلل دربي
سلسلة محمد  حمزه عسيري
مالك سامي  سعيد الرفاعي
سميه موسى محمد الغامدي

نجود مرزح  سعد غصن السبيعي
ساره دخيل  اهلل بخص

ساره عبدالرحيم  محمد الغامدي
حنان حسن  مطر الحربي

هدى هانى  عبدالجواد أبو كويك

خلود سعيد  عبداهلل الغامدي
بشائر سليمان  سالمه الجهني

بثينه محمد  حريسن القرني
سها عائض  علي البقمي

نوره مناور  نصيب الجحدلي
ندى مسفر  ابن احمد الغامدي

افنان بريك  حميد الحربي
رحاب ابراهيم  احمد المالكى

اشواق علي حسين القرني
ايثار محمد  مسعد الريمي

وجدان عبدالرحمن  محمد قحل

رنين يسري  عبدالمجيد بمبي
لمى خالد  ظافربن العمري
حليمه عامر  أحمد البارقي

ود حسن  عوده  الحربي
أشواق بشير مصلح الروقي
ميثاء محمد فوزان المطيري

ابرار حمود محمد شالل
عليه عبداهلل محمد الصمدانى

رحمه علي ظايف القرني
اسماء عبداهلل معيض الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التاريخ
هيلة صالح  عثمان الصولي

أفنان عبدالرحمن محمد خرد
بشائر محمد  يحي باعشر

ميعاد سعد  محمد  القاضي
دعاء عبدالحافظ  جابر اليافعي

شيماء احمد  علي عزي صائغ
شروق محمد  حسن الشهابي

*
*

اسرار عبداالله  احسان المهني
حنان عبداهلل  عطيه الزنبقي
منى علي  عبداهلل الزهراني

اماني محمد  علي دغريري
غدير عبدالرحمن  احمد الزهراني

افنان احمد  عبداهلل الغامدي
فاطمه احمد محمد دغريري

نوره عبدالرحمن  الزهراني
عهود طالل  محمد ابو جالس
غاده عبداهلل  محمد الشيخي

ساره عمار سالم احمد
هدى خالد  شامي الحربي

سميه عيد  بخيت الذبياني
جيهان علي  عواجي أحمد عقدي
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عزة عبداهلل حسن الغامدي

وفاء حسن  رده دعسق المالكي
مشاعل محمد صديق منشي

اماني محمد  حسين محمد باصره

اروى محمد عبدالكريم حبيب
امتنان محمد  احمد ابو شقاف

نهى احمد  الياس نوح
شيماء محمد دبيان المطيري

بيان سليمان  محمدعلي الشرقي
روان سعود خلف الجهني

سلطانه علي  احمد عبده يامي
جوهره مساعد سعد السهلى

قسم الجغرافيا
عبير حاسن  حسين الجدعاني

أميره فهد  عيسي بشر الحربي
سها حسين  حاسن المحمدي
نوف رازق  مرزوق  الراشدي

رهام محمد  عبدالواحد ناجي
سهام نويهر  العطاوي السلمي
بشاير خالد  حسن احمد الطف
ناديه سعيد  سعييد الجدعاني

لميا مصلح عامر الحربي
صالحه سودان  محمد الحاتمي

عهود سراج  عتيق المالكي
حميده حامد  عمربن الجدعاني

روان حسن  طاش نيازي
نوف سعد  عبدالعزيز الثعلبي

رحمه عبدالرحيم  سالم السلمي

روان عبداهلل  حمدان الطلحي
شوق سعود  محمد الراشدي

ناديه عمري  عمر الحربي
اماني عيد  عائد عوض الحربي
رهف حسين  محمد القحطاني
اماني محيسن  سعد الجدعاني

نوره حسن  علي محمد المساوى
رزان عويض  عبيد اهلل السلمي

مها فاهد عبيد السلمي
رانيه عبداهلل  محمد القرني

نوف ضيف اهلل محمد الشعلي
نوفى صبر حامد الجهني

هاجر ابراهيم صالح الزهراني
افراح متعب  منور علي المطيري
ديمه غيث  علي محمد الراجحي

نوره احمد  محمد سالم باطرفي
فاطمه عالي  علي عطيه المالكي

وجدان منصور  احمد  المالكي
منيره صالح  احمد صالح الحارثي

سميره سعيد  سعد العمري
فاطمه عبداهلل حمود السهيمي
خلود رفاعي درويش الزهراني

وديان عمر  أحمد الغامدي
بشاير بداع  ناير السلمي

نوره عبدالخالق  الزهراني
تهاني حامد  فضي الحربي

ابتسام جوداهلل نماي الصبحي
عهود ماطر  نافع السلمي

ازهار محمد  سعيد الزهراني
خلود أحمد صالح الغامدي
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منى سليمان  عبداهلل الشهرى

سمر مسفر خضر المنجومي
بشائر سالم  احمد باسودان
وجدان علي  عالي  الغامدي

لولوه محسن علي الزهراني
حنان سليم  سالم الصقري

خلود محمد  علي الشهري
لمى عبدالوهاب سليمان صفطه

مدى عبدالعزيز علي ابراهيم

وفاء عوض سعيد الزهراني
منى عبدربه  عيضه المالكي

بشائر محمدعلي صالح الجهني
مضاوي محمد  سعود المطوع

سعاد عبداهلل  عيظه الزهراني
ريم حسن  علي عسيري

فاطمه أحمد  عوض الشيخي
خديجه عبداهلل هليل العتيبي

رهف ملفي  نافع السلمي

دانيه علي  احمد حافظ
لطيفه فهد عطيه الزهراني

ندى عبدالقادر شرعبي
خيرية حسن عبادل الصحبي

عفاف عبده  حسن حسن حمدي
مها مغرق مدوخ البقمي

غفران علي  أحمد السميري

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
ظالل جالل  محمد أبو السعود

سميه جميل عبدالحميد علي
نوره خالد مسلم الرشيدي

ناديه سعد  خضر الجدعاني
دينا احمد  ردةاهلل الحربي

أروى عوض  سالم بهلولي
نهله صالح  فالح معتق المعبدي

حنان ابراهيم عبداهلل الغامدي
رهف فاضل  علي ديهوم القرني
نوره محمد  علي سعيد الشهري

**
*

اماني عوض  عبداهلل الزهراني
اثير احمد  عبداهلل الزهراني

نوال عبداللطيف  فرج الرفاعي
اسماء عبدالرحمن حسن القرني

مريم علي حسن البسيسي
مريم يحي  عمر بن محفوظ

ساميه محمد هادي هزازي
لولوه محمد  ابراهيم الهذيل

ندى ادريس  جابر نهاري
اشواق جابر  مبارك السلمي

عبير عبدالعزيز  جمعان الغامدي
سناء علي  علي الزهراني

مها هريس  عوض الزهراني
اماني سعيد  احمد علي الزهراني
رحمة محمد  علي محمد الشهري

افنان شباب  مسحل المطيري
مرشوده محمد سهل العتيبي
نجود ابراهيم محمد الحربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلنجليزية
داليا عبداهلل  محمد لغدل

رانيا فهد  عبداهلل العرابي
روان شاكر  ابراهيم النونو

نجود يسلم  مبخوت عمر النهدي
شيرين محمد  محمد صالح

بسمه سميربن  مبارك باعارمه
رهف صالح  ابراهيم الغامدي

أثير سهيل  محمد عسيري
مريم غنيمان فازع المطيري

أمجاد علي  أحمد الزهراني
ود عابد  ضيف اهلل الحربي

رزان علي  محمد حسن راعي
اسرار سعيد عطية الحارثي
هبه مرعي  حمدان العمري
ساره فهد  عيظه الزهراني

تغريد علي درويش الزهراني

**
**
**
*
*
*

روان سليمان  مسعد السريحي
لولوة سامي  عبدالرحمن العقل

امجاد عبداهلل  عايض الشهراني
روان عبدالرحمن  علي الشمراني

ايمان منصور  محمد البسيسي
امل عبدالرحمن  محمد الشمراني

وجدان غالي  رشيد المرامحي
اسماء احمد  سعيد الفضلي
منال عطيه  احمد الغامدي

ريمان عقيل  هاشم  الزبيدي
ساره صالح سالم الحربي

اروى علي حنش الزهراني
الهنوف سعود  بخيت السلمي

مرح سليمان محمد قفاص
مباركه نقاء  ناصر البقمي

رهف احمد  عبدالملك جودت

نوال محمد عبداهلل البارقي
امجاد عبداهلل سعيد الزهراني

أبرار أحمد حمود الصيدالني
سجى حسن  عبد الغني
فتون صالح  حمد الربع

بيان محسن  يسلم بامحرز
مرام عدنان  صالح احمد فخراني

اسرار عبدالباسط  المرغالني
افراح محمد احمد القرني

مريم مطهر مدهش الفقيه
ساره سليمان  محمد العيسى

نهى وليد محمد عزب
روان سالم ابن فرحه الغامدي

فاطمة محمد احمد البراك

قسم اللغة العربية وآدابها
مها عبداهلل  حسين االحمدي
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة الفرنسية
بشاير حسين  علي عويس

سارة خالد محمد المالكي
عهد مبارك  محارب السلمي
رهف علي  عبداهلل الغامدي
عزيزه سالم  محمد العيسي

اسماء محمد  حويمد المعبدي
شموخ مستور  صالح الجعيد

**
**
**
*
*
*

سميره مسفربن  عوض المالكي
رغد يحي  احمد مشرقى

فاطمه علي عبده شيخ
افراح احمد  حماد السميري

اريج زكريا  عيد الجهني
أحالم مروان عبد رضوي
والء فريد محمد الغصن

عزه سيف علي الزهراني
بشاير أحمد سعيد الزهراني

رغد نامي خالد الشريف
حصة فهد عطية الزهراني

أماني محمد مفرج المولد
غدير حسن احمد المالكي

رفيده عبداهلل عبده العزيزي

قسم علم النفس
ريم فهد  محمد عبداهلل الحركان

منار مغرم مشبب  الشهري
ساره محمد  خميس بامؤمن
هدى حمد  عبداهلل الراجحي

نور عادل  علي باعبيد
اماني محمد  سعيد سلطان

هنادي عبداهلل  علي باسرده
فاطمه ناصر عبداهلل حكمي

حنين احمد  حامد خطيب

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

والء خالد علي سهيلي
رانيا جمال  سالم بافرج

شوق يحى  منصور العصيمي
مروه يحي  احمد ال حجيل

هند محمد  حسن ا الزهراني
ايمان عالء  الدين شحادة

ندى سعيد  مشحن البلوي
الرميصاء حنفى  محمد الخياط

دالل عقيل  ابراهيم الزيلعي

أسماء حسن  علي الشهري
اثير الحسن  احمد بشيري

عواطف عطيه  سعيد الجهني
شهد عبداهلل  سعيد جحالن
روان احمد  عوض الشهري

روان احمد  عبدالعزيز الغامدي
ندى طالل  عامر المالكي

ريناد منصور  الغامدي
امجاد احمد  عبداهلل الشمراني

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

سميه احمد عبداهلل  الشهري
روان مسلط  مناحي البقمي

ريم مفرح  محمد االسمري
روان سعيد  محمد الغامدي

اروى طلعت  نور متاسيف
حنان سليم  عبداهلل الجهني

رهف راجح  سعيد الغامدي
حنان ماجد  برعي مغربل

اريج محمد  معجب الزهراني
ساره مناحي  محمد البقمي
بشائر سعيد  محمد القرني
رزان محمد  حسن سمنودي
اميرة احمد  محمد حامظي

سماح سعيد  عبدالخالق الغامدي
وجدان خالد  منيع الخليوي

هديل عبداهلل  علي المالكي
عال عايد  محمد الرحماني

غيداء محمد  الحسن  الصمداني
رهام علي  سعيد الشهري

عائشه بخيت  شداد الزهراني

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

رهف حسين  مبارك اليوبي
ساره عبدالرحمن  زاهر الشهري

شيماء عبدالرحمن  الصيدالني
ريانه ابراهيم  مسفر الغامدي
اميره سالم  عبداهلل المحوري
علياء حمدان  عطيه الغامدي
روان احمد  سعيد الزهراني

حصه منصور  مذكر العتيبي
سمر أحمد  معيض المالكي

العنود بداح  عبدالعزيز الحاتمي
ابتهاج ناصر محمد الراشدي

مرام ناصر  عبداهلل الحمياني
ليلى عبداهلل المالكي

علياء علي  ناصر سعيد الحارثي
سجى فوزي  عبداهلل علي عياش

شريفه علي  محمد الدربي
بشائر عبداهلل  حميد الحربي

فاطمة احمد  الزاحمي
عهود خالد  عمر باجمال

ساره عبدالعزيز الزهراني

ايمان معيض  مسلط الحارثي
مها احمدبن  عبداهلل الشمراني

االء مسفر  مسفر الزهراني
مشاعل عبداهلل  سعدى المطيري

شريفه حميد  محمد الخثعمي
رؤى احمد  محمد الطيب

وجدان سيف  جابر السلمي
وجدان ابراهيم  سعيد الزهراني

فاطمه احمد  احمد صبياني
نجود محمد  علي القحطاني
وجدان سعيد  حامد الغامدي

اشواق عبدالخالق  فراج الغامدي
جوهره عبداهلل  سعيد الغامدي

روان علي  حسن علي الزهراني
امنه سعد سعود الجدعاني
رنا عايض  شلوان السلمي

شروق احمد  محمد مفرح عسيري
رزان خالد  سعيد الغامدي
منال ناصر  هندي العنزى

روان عبداهلل صالح البالدي



كلية اآلداب  و العلوم اإلنسانية
ياسمين حبيب اهلل سيد الدين

االء عبدالرحمن  محمد الشمراني
ريهام توفيق  عابد صباغ

نوف محمد  عبدالمحسن الحربي
شريفه عبداهلل محمد الغامدي

ضحى عيد عايد الحربي
ابتسام حسن  مرداح القرني

فاطمه عبداهلل  محمد الشهري
مها خليل  محمد سلطان شاه
خلود علي  عبداهلل  االحمري

روان عبداهلل  عبدالوهاب دعجم
نوف علي  أحمد حامد الزهراني

غاده الحسن  محمد احمد الشيخي
نوف حسن  عبدالعزيز العيافي

أمجاد عبدالعزيز  سالم الغامدي
سميره سعيد  سويد الزهراني
دارين منيف  محمد القرموشي

فاتن محمد  علي المالكي

صيته فاهد  هاضل السبيعي
سلوى علي  حامد الشمراني
سارة محمد  رشيد الهديرس

بشرى شيبان  حسن عريشي
سميره سعود  عبداهلل البقمي

هدى معيوف  فالح  البلوي
هدى عادل  عوده الحربي

وعد منصور  محمود الجهني
مشاعل سلمان  حامد السفري

تيسير ياقوت  فرج ياقوت البيشي
منيره حسن  محمد دغريري
شذى عبيد  علي عبيد قطاب
بشائر أيمن  عبداهلل الناخبي

أسماء رسام  محسن السبيعي
نهى سامي  عبداهلل العمودي

أمل عبد اهلل غرم اهلل الغامدي
سارة محمد  مستور الحربي

وداد حمود  حسن ملهي الفهمي

رنا علي  يحيى هوساوي
ميعاد عايش  معيوف السلمي

ساره علي  سعد الهاللي
مرام سعد  شايق محمد الدوسري

أبرار احمد  بادي الزهراني
فريده خويتم  مدعج المطيري

رشا زيد  سعداهلل الفقيه السلمي
غدير فايز  قبيل العصالني

خلود فائع حسن العسيري
مريم دهيم محمد الرشيدي

سارة حسن ابراهيم الغامدي
شرف عامر علي آل مانع

ريم فالح ماجد القحطاني
هدى صالح  يحى مفرح الزهراني

غاليه مصطفى  محمد عبداهلل
مودة علي محمد الغامدي



كلية العلوم 
قسم اإلحصاء

**ساره فيصل  مبارك  العوفي

قسم األحياء
منى عبداهلل  محمد العمودي

ود محمد  حسن نشار الرشيدي
ايناس غازي  محمد البارقي

مريم علي  حسين القحطاني
ابتهال خالد  مرزوق السلمي
ناديه سعيد  سفيان سفيان

غاده سعد  احمد حناوى
روزان عبدالعزيز  تركستاني

ساره عبدالعالي الجحدلي
مها سلطان  خليل عبده عسيري

دانيه سالم  عمر باسعيد
رناد عبداالله  اسماعيل قاضي

منة اهلل  حسين شعبان ابو زيد
فاطمه عيسى  أسعد هروبي
شيماء محمد  بركي الجابري

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

ياسمين حسن  محمود جبرتي
روان حسن  سعيد الشهراني
بشرى علي  موسى الهوسه

عبير علي  مطر صالح الزهراني
وسن سعود  رباح االحمدى
عبير عيسى  حسن بغدادي

غفران صالح  صالح الذبياني
ريم حمود  صويلح الجدعاني

عائشه ابراهيم  هاشم الجفري
أروى حمزه  عبداهلل علي ميمش

وعد علي حميد السهلي
منار ابراهيم عبدالقادر باشنفر

رنا عماد  عبدالحميد بنجر
انوار علي احمد المازني

ساره محمد  صالح ابو الغيث

هاجر هالل  حريميس المقاطي
اسرار فرج  عومان المولد

مرام عبدالحميد  عبداهلل الغامدي
غادة فؤاد  سيدمحمود سيدمحمد

هديل  هذال محمد  ال تميم
سارة محمد  سعود المحمدي

رناد جمال  ياسين أفندي
دعاء عمودي  علي الشيخي

بشائر عثمان  فيصل ال صقر
فاطمه عبداهلل  علي الزبيدي

روان جابر  سلمان المطيري
شروق سعيد منصور عائض

شروق ابراهيم يحي الحاتمي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم 

زينب وجدي  حمزة غزاوي
نوال جمال  سالم  باجنيد

نورا محمد  موسى االحمري 

سميه محمد  زيد الشريف*
انهار سالم  هالل الشريف

هيا علي  حمدان حامد المالكي

نجوى عبدالرزاق سالم الحربي

قسم الفيزياء 
معديه ابراهيم احمد المرحبي

منى محمد  فايز شعوان العتيبي
سلمى براك  مبارك الحربي

حنان محمد  سالم باحميشان
ابتسام عبدالحميد السلمي

**
*

روان علي  عبداهلل القحطاني
ندى عبداهلل  احمد الغامدي

وديان عبداهلل  هوساوي
أصايل خالد  علي الغامدي

سلوى صالح  عبيد باعبداهلل

رنا محمد  عبدالرحمن باعيسى
فتون محمد  علي الرحماني

غفران محمد  اسماعيل بخاري
أشواق عيسى  محمد عقيلي

دالل حمد حمدان الجهني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الفيزياء الطبية 
رامه معن  هالل

دانيه فهمي  عربي سقاط
نهله مصلي  ماطر بطي السلمي

جميله محمد  حازم حامد عثمان
مالك محمد  يحى حمدي

باديه ربيع  محمد الموصلي
شهزادي هارون  محمد يوسف

**
*
*
*
*
*
*

ريما محمد حسين العريني
مرام عبدالرحيم  محمد العبيد

نسيبه عبدالعزيز  المزروعي
رنيم حسن  محمد ابو زيد
موده محمد  احمد النبهاني

وجدان ابراهيم  احمد سهيل
نوف محمد أحمد آل سالمة

دعاء حامد  سليم الحبيشى
غيداء علي  عالي علي الوقداني

امجاد فهد  خالف خليفه المطيري
أريج سرور  مشاري العتيبي

هديل محمد  محمد فرج اهلل

قسم الرياضيات



كليةالعلوم

منال حسن علي ابراهيم
هدى عمر احمد بحول

عبير عبدالعزيز  سعد الشهري
عبير حسين  سليمان الحميدان

امجاد علي  سالمين الحلكي
اسماء مسعود  امبارك السلمي

االء عبدالرحمن  بكر بابصيل
منى سالم  عبيد نشوان

**
**
*
*
*
*
*
*

اثار احمد  عمر علي مخضري
نهى عبداهلل  إسماعيل الحازمي
ريم علي  محمد حسين حكمي

رنا عبداهلل  محمد الزهراني
سندرين سعد  احمد الغامدي
سلمى عبداهلل صالح الزايدي

نوف رزق  عوض رزق السلمي
روان سلمان  حسن الشريف

سميره احمد  ادم حسين
خلود سعيد  جمعان المالكي

هديل عبداهلل  بكر الجيالني
أنوار مخلد  خويلد الزهراني
االء عبده  هادي فرج العبدان

ساره محمد  سالم عبود جوبح
ريما محمد  عبدالمحسن الرقيب

ريم سعيد  راضي االحمدى

*
*

قسم الكيمياء الحيوية 
زين أكرم عبد القادر المفتي

منيرة عبد الرحمن ابوبكر معلم
مها شوقي طه سعد

سمية محمد  عبدالجواد ابو عيطه
ندى خالد  محمد عبداهلل الغرير

ثبات عبداهلل  احمد باجنيد
عهد احمد  عبداهلل الحسيني

لينا عبيداهلل  سعد زينه الغامدي
هاجره محمدرئيس علي

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

سهاد ابراهيم  محسن الردادي
عهود محمد  عبداهلل االحمري

نور أحمد  صالح الزهراني
جمانه عبدالقادر  حامد الشيخ

لمى غسان  عالم
ياره عبداهلل  عارف احمد ترجمان

مشاعل علي  يسلم بابطين
سميه عبداهلل عبدالسالم

أبرار عبداهلل  عبدالعزيز الحربي

وداد محمد  احمد الزهراني
ساره محمدحسين الفقيه

بشاير عبداهلل  منور المهداوي
ايالف عبدالرحمن  الجريد

ساره سعد  دايس الغامدي
شهد سعيد  خلف اهلل الزهراني

ابتسام عيضه  صالح بن اسحاق
جمانه زهير  احمد الزهيري

شهد احمد  ابراهيم حسن عبده

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء  



كليةالعلوم
امال محمود  محمد شامي

االء علي  عوض الحربي
اروى علي  صالح رباع

مجد خالد  عبدالشافي الحارثي
رهف احمد  علي وصفي

ريم احمد  محمد محنشي
االء منير  عبداهلل مهرجي

عبير فواز سعيد الجلوي
سميه سامي  محمد سندي
هنادي عمر  سعيد باعشن

سميه إبراهيم  علي آل زين
أسرار محمد عواد السميري

فاطمه عيضه  سالم حمدان
اريج حسين  محمد العمودي

االء اسامه  اشفاق شيخ
اصاله سلطان  دخيل الحربي

داليه عبدالرحيم  احمد العامودي
هنوف سعد  بريك ابوكوجر

لجين عبدالرحيم باسندوه
جواهر محمد  مرزوق ال روق

شيماء محمد  بخيت الجهني
اروى أحمد  عيظه المالكي

جمانه صالح  يسلم شبراق
رؤى صالح  محمد ابوهبره

ريناد نجم  الدين محمد الشيخي
حنين ابراهيم  عبداللطيف سيت

حنين امين  عباس اياز
عبير سالم  علي كردم القحطاني

نجود خالد  ناصر ماضي
مجد علي  بركات الكناني

منار محمد  سعيد الصحفي
الشيماء حسين  نواف علوش
ندى عبداهلل  يحي الزهراني

عزوف خالد بن محمد قليوبي
عهود احمد  هادي رشيد

ايالف عجالن  علي القرني
شوق علي  حسين صالح العمري

عائشه خالد  عبداهلل عقالن
رهف فيصل راجح الشريف

مرام احمد عبد اهلل بالل



كلية االقتصاد المنزلي
قسم إدارة السكن والمؤسسات

رؤى عبدالحميد  احمد حبيب اهلل
أماني عادل عيظة  النهدي

اماني أحمد  حسن قزان البرعي
نورا منصور  ال شاوش العمري
هاجر عبده  محمد يحي قيسي

بدور عادل  سالم عبداهلل بافرج
سحر صالح  عمر العمودي

ساره سعد  عايض القحطاني
هيا زيد  بالغيث الزهراني

مي عبدالواسع  محمود عطار
أمنية عبدالودود  شاة الندوي
منال عيسى ابراهيم  حسن

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

عليا شائق  احمد  العرياني
سلوى ظافربن  عبود القحطاني

هند محمد سعيد القحطاني
روان رشيد  محمدالبشري

غيداء حسن  رشيد الحربي
شموخ سعود  طماح العنيني

حنين حسن  أحمد حسن راعي
نجاح راشد  حضيرم المطيري

هاجر عبدالرحمن الشهري
رزان خضر  صالح الزهراني

االء عبدالرحمن عثمان الزهراني
اضواء حميدى  صالح المطيري

دانيا جمال محمد العمودي
شروق عبد الرحمن علي القرني

منى علي غرم اهلل مودان
أروى عمر  محمد يعقوب سري

هاجره حامد  محمد السيد
ساره محمد  سليمان الحسون

دانه بهاالدين  يحي قرملي
سمية حمد  خلوفه احمد حكمي
بشائر عبداهلل  علي الحمراني
دانه محمد نسيب درويش اهلل

مشاعل طالل عبيد ناقور

*
*
*
*

قسم التصميم الداخلي واألثاث
فاطمه ابراهيم  سعيد باداوود

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم العلوم األسرية
اريج صالح  احمد الغامدي

رنيم صالح  علي صالح باخشوين
غدير سليم  معتوق فرج الجهني

**
*
*

مرام عبداهلل  صالح الشهري
والء فهد  عبداهلل مطلق الجوفي

وجدان سعيد  جابر السلمي

حنان علي  عبداهلل عسيري
حصه محمد  مبارك المطيري

روان خالد  محمد آل سفر



كلية االقتصاد المنزلي
مشاعل سلمان  مرعي الحربي

ريم بندر خويتم المطيري
العنود خالد  احمد العماري

العنود سالم  محمد باطرفي

عفاف حسين  سعود البقمي
هدى عبدالرحمن  الشمراني

أريج متعب  يحي محمد الزهراني
هند محمد غرم اهلل الغامدي

رنيم فهد محمد الجهني
سلطانه علي أحمد القحطاني

قسم الغذاء والتغذية 
اسراء عطااهلل محمد االشقر

أثير محمد  سعيد الكندي
روان خالد  علي قحطان

أالء فؤاد عبد الرحيم حلواني
بيان عبدالرحمن محمد الكاف

فاطمه سليمان  على الزهراني
عال صبحي  عبداهلل الشهري

روان سعد  ساعد الجحدلي
هناء يوسف  عبداهلل باجبع

ريهام احمد غرم اهلل الغامدي
رهام علي  حسن الزهراني

ليال عادل  حامد القرشي
جوانه لؤي  انور جمجوم

صفاء سعيد  حسن الغامدي
اميره مصلح  بليهد المطيري

**
**
*
*
*
*
*
*

اماني ناصر  احمد محمد البارقي
والء خالد  محمد سمان

جواهر حسن  محمد عواك حدادي
بشرى جمال  الدين محمد جاوى

وجدان محمد مرزق الفزي
مالك سعد  يحي مشافي عسيري

بشائر صالح  احمد صمان
أماني محمد  ابن سعود الساعدي

هديل احمد  علي عسيري
ساره محمد  عبداهلل الغامدي

بشائر محمد صالح عنبر
ندى احمد  محمد الشيخه

بلقيس جعفر  احمد الشاطري
شهد ظافر  صالح ظافر الزهراني

والء عبدالعزيز  حسن الحربي

سميره عواد  حماد الجهني
ايمان سالم  يسلم سالم العفاري

عهود خالد  سلمان المطيري
ابتهاج فيصل  عبدالرحمن خيري

شروق علي  مسفر الغامدي
مشاعل عايش  عوده الحربي

أمل سالم  عبداهلل العماري
شذى سالم  علي االحمدي

أفنان علي بن احمد الغامدي
اسماء احمد  عبدالغني زمزمي

رهف خالد  محمد موسى غروي
بشائر عبداهلل  احمد الغامدي
وداد سدحان  عتقان المطيري
بيان عوض  محمد القحطاني

أبرار محمد  يحي علوي غزولي
** إمتياز مع مرتبة الشرف

*  إمتياز



كلية االقتصاد المنزلي

قسم المالبس والنسيج

انتصار الحبيب  يونس الراشدى
شوق محمد  ابن سالم باعامر

افراح محمودانور الكشناوي

هيفاء سعيد  جازع الدوسري
رنيم انس صالح جمال حريري

خوله ابراهيم مهنا بن مهناء

جميله محمد  ناصر محمد عقيلي

فاطمة حسن  العيدروس
لجين ابراهيم  احمد اليماني

*
*

أثير طه  محمد حسن الحازمي
بشرى ابراهيم العمري

هاجر مخضور  عبيد الجدعاني
سلطانه سالم  محمد جستنيه

*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم دراسات الطفولة
هاجر ضفيدع الرفاعي

سماهر حسين  صالح همداني
فاطمة محمد صالح باشماخ
عهود ملحق  فارس الجهني

جواهر علي  سنان علي االسمري
عزيزه مالك  حمزه مدني

روان محمد  احمد المهدلي
نوف حزام  مسفر القحطاني

بشائر احمد  علي الغامدي
منال سالم  عاتق عواد الرفاعى
دنيا عبداهلل  عمر عبيد بانقيطه

امجاد سالم  خضر الزهراني

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

بسمة غانم  عبداهلل ال مهمل
نوره حزام  عابد عبداهلل الثقفي

سمر سعيد  واصل الجحدلي
روناء عبداهلل جميل  قهوجي

ساره احمد  حمود احمد الغامدي
سحر جمعان  محمد الزهراني
بسمه جميل  احمد الظاهري
نوف عادل  حذيفه  الصبحي

جواهر عبدالرحمن  القحطاني
فاطمه خالد  وجيه سعيد بامنيف
وعد عريش  غريب احمد رعيدي

نهال دخيل  اهلل صالح الجهني

عبير محمد  ضيفاهلل الزيادي
مها خضر  مخضور الجدعاني
هنادي علي  خضران المالكي

تهاني ذاكربن  مساعد الجدعاني
منال بواح  عبشان احمد الشهري

اماني خالد  عبداهلل علي الشريف
ريم حسين  علي يحي القحطاني

مليحه صالح  عطيه الزهراني
خلود محمد صالح  العمري

الهنوف سالم  محمد باسهل
بشرى حسن  محمد محمد زيلع

رهف محمد  عتيق السفياني

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



كلية االقتصاد المنزلي
رغد عدنان  عبداهلل القرشي
مريم محمد  موسىالمعيدي

افنان محمد  حامد الحربي
بدريه حمدان  حسن الشهري

االء صالح  عبداهلل الغامدي
احالم عبدالرحيم الزهراني

هديل عايض  مثيب الشهراني
عايشه محمد  حسن االسمري
سلوى صالح شليان المحمادي

خلود ناصر  يوسف محمد سمها
مؤمنه محمد  سارح الشمراني
هيا مجيديع  عون اهلل السلمي
امنه جميل  عبدالرحمن غمري

شروق عطية  اهلل البشري

ساميه عبداهلل  محمد الشهري
تغريد عبداهلل سليمان الشمري

سناء محمد  عطيه الزنبقي
هند احمد  واصل الحازمي

صالحه محمد  دخيل الحارثي
شفاء شباب  عطيه الزهراني

فاطمه محمد  مبارك المشياخي
اشواق علي  سعيد الزهراني

رهف عبداهلل  حمدان العتيبي
اروى احمد  محمد صالح القرني

أفنان محمد  عايض المطيري
اسماء علي  جمعان هاجرالغامدي
هناء محسن  محمد يحي عقيبي
ابرار عبدالعزيز  احمد الزهراني

نوره سعيد نايف البقمي
رقيه عبدالعزيز  حميد الجدعاني

هنادي حمود  حويمد السلمي
رنا عبدالرحمن  ال كركمان
ساره فيصل مرشد الحربي
ندى محمد  احمد باعاصور

بدريه صالح  معيض الغامدي
مريم عبداهلل  محسن العمودي

بشرى حسين  صديق شعبط
رزان عبداهلل عمر باحطاب

غدير سعود  دخيل اهلل العنزي
فاطمه ناصر  عمر باسهل

نوف مبارك  علي القحطاني
امتنان احمد مطر الزهراني



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات

حنين احمد عبداهلل الحربي
بشرى محمد سلمان الغامدي

نوف خالد عبداهلل الغامدي
سماح فهد محمد العامودي

شيماء سامي باجبير

قسم علوم الحاسبات 
زينب علي عبداهلل عبدالمانع
عائشه ابراهيم محمود احمد

**
**

مرام محمد حسن مشاط
فاطمه حسن عبدالرحمن باشيخ

نهى بخيت بخيت الجهني
روان عبدالرحمن سالم باشويه

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم المعلومات  
رهام حسن حامد العطاس
ربي خليل مسلم السريحي

ساره فؤاد محمد بن يمين
نوال مسعود منير الثعلي

ميعاد سعيد منصور القرني**
رنيم كمال صالح كردي

داليا سليمان رهيدن الجهني
سمر عبد المحسن فهد الرحيم

لينه محمود محسن بلخي
ساره محمد عبداهلل عقاد

هنادي عادل عبدالهادي بن جبل



كلية الحقوق
قسم األنظمة

ندى طه  محمد باقيس
هال عبيداهلل رشيد  السلمي
اشرقت عصام  احمد خيمي
والء عبداهلل  محمد عسيري

ماريا الخطيب  البكر
بشاير عبداهلل  علي بالبيد

ندى عمر  علي باسالمه
فاطمه غازي  حمدان زيد الشريف

مرام عبداهلل  أحمد الرهوي
فريال سليمان  فالح فالح الحربي

ريم يوسف  عبداهلل التويم
اميره سليمان  فالح فالح الحربي

ناصره احمد  سالم الفهمي
آيات نزار  محمد ابراهيم عاشور

فاطمة عبده  ابراهيم طيب
فاطمه عبدالعزيز الجفري

مها محمد  ماطر الشيخ
سميه احمد  يحي معروف

اثير عادل سلمي الصحفي

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

لجين احمد امان صباغ
اسماء عواد  يوسف  الثقفي

االء سعد  سعيد العبيدي
شهد جميل  سعد عبداهلل سرور

هيفاء عبدالوهاب العبيكان
عروب عبدالمحسن السليماني

اسراء عثمان  سعد  الغامدي
ندى محمد  سعيد الغامدي

منيرة مسعود فالح العتيبي
اميره محمد  عبداهلل السبيعي

نوره راجح بن الحسن المجايشي
ساره محمد  هاشم مهدي

حليمه جمال  حبيب محمد صالح
نوف عبدالعزيز  الرايقي

مرام علي  صالح الزهراني
نسرين اسماعيل بخش

هديل صقر  حضيض السلمي
ساره عبداهلل  محمد الجحدلي
مشاعل عبداهلل  احمد ابو زيد

سارة حميد  ساعد الحجي
نجود دخيل اهلل مقبول الخثعمي
روان صالح  احمد محمد االزهري

هتون نبيل  ابراهيم جمبى
فاطمه حسن  مصطفي صابر

مروج احمد  يوسف احمد كزابه
مالك جميل  حسين عقاب

افنان فؤاد  سلمان فاضل سعد
ريما جري مريزيق المطيري
بسمه سعد  مقبل الميموني

اروى رافع  سعد الكعبي العمري
نهى عيد  خالد ضيف اهلل العنزي

وعد عبداهلل عامر النهدي                                                 
سمر علي  نفاع السلمي

روان ابراهيم  الحسن حكمي
جمانه عبداهلل  عابد باسنبل

ايمان صالح ابراهيم بن عتيق

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

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم 
قسم اإلعالم 

عهد عبدالكريم  عبداهلل هرهره
اماني عمر  احمد المساوي

فاطمه علي  عبدالرحمن مشغان
ايمان جبران  احمد جبران

شهد حسن  عمر احمد العماري
ساره خالد  محمد بامشموس

مالك عبدالرحمن  احمدالغامدي
بشاير محمد  عمر باقديم

سعاد فضل  احمد ناصر
ياسمين عبد اهلل احمد الشوخي

احالم عبدالرزاق  حسين الصمدي

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

شهد خضر عايش  الحارثي
شوق سالم  جريد الحربي

هديل عبدالعزيز  السالمي
غيداء عبده  حمزة خياط

مها سعيد  أحمد الزهراني
ساميه علي  حسن الزهراني

ريم عاصم  أحمد عزوز
مريم حمد  العمري الحربي

ضحى حسن  خضر الصبحي
وسن عوض  معال المطيري
رهف ناصر  فراس البقمي

رشا علي  حسين محمد باروم
أمل محمد  علي الحربي

مشاعل عبدالرحمن الشمراني
شروق مصطفى المغربي

مها علي  احمد حسين الزهراني
أميره صالح  حسين علوي الليل

غيداء محمد عالي العصيمي
جوهره عبداهلل أحمد الشيخي
دنيا جماح  علي حسن مساوي

هند احمد حامد الشابحي
أسماء علي مفرح الحربي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم ادارة األعمال

نوره عبدالعزيز  عبداهلل الرشيدي
الهنوف عبدالعزيز  محمد الغامدي

غيداء عبدالغني  حامد الحازمي

جوارس صالح  ريفان السلوم
فاطمة علي محمد باعقيل

فاديه فؤاد احمد حسين

رفال سليمان  محمد علي ثاني
ليال فهد  فائز السليماني

قسم إدارة الموارد البشرية
نوف عبداهلل  محمد رده الحارثي

نور عبداهلل  حمد الرجبي
رغد محمد  ناصر المرتضى

شهد خالد  اسكندر شيخ
امل محمد  احمد الشهري

نجود سالم  محمد باشماخ

**
*

شروق طارق  ابراهيم بخاري
ساره نويشي  محيل العتيبي
بشرى احمد  حمدان الغامدي

روابي محمد فرج سالم الصيعري
ريم خميس  ضيف اهلل الزهراني

رناد عبداهلل  محمد بازياد

فاطمة مسفر  احمد الخثعمي
جواد موهف  دعاج العتيبي

بشائر معتوق  سعيد حنتوش
ريم مساعد عبدالعزيز الصالح

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
رجا جمال  سالم العماري

نجالء كمال عبدالوهاب بار
ضحى ابراهيم عبدالحميد الشيخ

**
*
*

مريم احمد  ابراهيم الزهراني
نوران فريد احمد سمان

وفاء حسن  المشيخي الشهري

رذاذ حسن  هاشم عامر
نجوى علي  حسن الشمراني

سما جمال  محمد الحبيشي

*



كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة

وجدان عبدالعزيز الميموني
الجازي فهد ذيب  القحطاني

خلود بركي معيض  الخميسي
اسرار سالم محمد  العيسي

نوره جابر  مهدي حميدي
سحر ناصر محسن  السلمي
الهنوف خلف اسيمر  الحربي
بشاير عبداهلل محمد سبحي
منيره حامد صالح  صخيري

خديجه ابراهيم جابر  عتودي
امجاد مثيب مستور  الخميسي

اشواق أبراهيم علي  طاميه
غاده عبدالرحمن سعيد الزهراني

مها عبدالرزاق عطيه  الزهراني
فاطمه فؤاد سالم  الخطابي
دواقه محمد حسن  خواجي

رنيم سامي  زكريا التميمي
أنهار حسين احمد  العمودي

اسماء عتيق  احمد الزهراني

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

امل محمد عايض  القرني
مزون محمد عبداهلل  الشمراني

حوريه إبراهيم  محمد نور
روان خالد حسين  سمرقندى

أميره محمد  سمير عبدالمقصود
ناهد عبداهلل فهد الشمراني

دعاء احمد  سالم الهوطلي
غيداء عبدالرحمن صالح  اليحيا
ابتهال محمد عطيه  الزهراني

شريفه عبدالمحسن القحطاني
شروق سعود  صالح الحربي

أنوار صالح بن علي  الغامدي
عهود جمعان بن مطلق  الحربي

مها احمد رحيم  الحربي
بدور احمد بن متعب  الغامدي
روان عبداهلل  سعيد الشهري
نوره عزالدين حسن  منصور

ريم احمد حامد  العيسي
وجدان عبدالعزيز معيض القرني

خلود عبداهلل سعيد  باعيسى
غيداء نعيم عبداهلل  العامودي
رهف عبدالمحسن القحطاني

رهف منير يوسف  متدارس
جمانه محمد عبدالعزيز  العلي

وعد جمعان بن قشيرى الزهرانى
أفنان محمد  حسين دبش

بيان خلف عايض مزيد الجعيد
انهار عادل احمد  باحسن

مالك عبداهلل مرعي  القحطاني
جواهر عبدالرحمن الرميم

امل خالد محمد  امين
حنان عايض سعد الحربي

منال سالمه حمدان  الجهني
دانيه يوسف تركستاني

ابتهال جميل  عبدالرحمن ابوديه
بسمه محمد ابوعالمه  مباركي
عبير سعد  علي حسن المالكي

ابتهاج محمد ابن سعيد  الغامدي

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
ايثار جمعان مجحود  الغامدي
امل مساعد سعيد  الزهراني
ضحى جميل  محسن الثمالي

وهاد عبداهلل  درويش الزهراني
ساره رافد شليويح  الحربي

لوجين احمد عبدالقادر  العوضي
عبير عبدربه عياد  السلمي

هنوف ناهر زبن الحربي
فاطمه محمد سعيد المقدم
خلود عبداهلل احمد  باطوق

اسماء عبداهلل محمد الشهري
شذى عبده سعيد  شجيبي
رزان محمد عامر  العمري

شروق سلمان محمد  العالطي
افراح عايز ثواب  المطيري

مروه عبدالرحمن عبداهلل السلمي
عهود على احمد  المحورى

امجاد مسفر مسفر  الزهراني
وعد خالد سالم سعيد الحربي

شذى رأفت محمدخليل  مندوره

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

بشاير عبداهلل عمر طيب
عائشه عبداهلل مسعودالقحطاني

ناديه صالح مسفر  المالكي
حصه محمد جزاء  اباالعال

ايناس احمد  عبدالقادر باعثمان
رهام محمد  سليم هالبي

امجاد صالح فهد رشود التميمي
رهف يوسف  محسن السفياني

ابتهاج سراج خويتم المالكي
العنود مبارك محمد  الجابري

غدير ياسر صالح قاضي
رغد جمال بن سراج  ابوالنور

رهف محمد احمد  العمري
مرام عبدالرزاق جميل  هندي

مها احمد غرم اهلل  الغامدي
هدى سعيد بن محمد  الغامدي

عهود احمد  حماد الحربي
لمياء علي عبداهلل  الشهري
منار صالح مسفر  الغامدي

ايالف عبداهلل  احمد حوباني

بشائر محمد سالم  الجهني
نهى حمدان عبداهلل  الشهري

انوار مبروك عمر  المزينى
ميعاد صالح مسفر علي المالكي

امل حامد سعيد االكلبي
فاطمه محمد عمر العمودي

روان ضيف اهلل بن علي  الغامدي
عائشه ابراهيم حسين مقري

شروق محمود  مهدي أحمد باكدم
عبير ابوبكر علي  العمودي

هتون احمد معيوض  السواط
بدور محمد سعيد  العامودي

فاطمه عطيه حسين النويقي
القايده محمد ذاكر  السيد

روان محمد علي  العسيرى
وعد عبدالرحمن الشريف

منار عطااهلل عيد  الجهني
تقى فيصل عمر  صبان

رزان عبدالرحمن الغامدي
ميار محمد فاروق  عبدالمجيد

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
صفيه محمد  بركات الحربي

اسماء سعيد ابن سالم بايونس
نهال محمد سالم  الحربي

مها ابراهيم  محمد عيد العلويط
رنيم عمر بن اسماعيل روزي

رهف زهير  محمد عبدالمجيد مال
هديل احمد  علي معيد الشهري

رغد عبدالرحيم بن احمد المالكي
بشرى ستر بن محمد  السلمي
سماهر خالد  مطهر العامودي

نجود عبيداهلل مبخوت  السلمي
الهام عواض محمد  السلمي
عنود محمد عبداهلل شبعاني

ساره يسلم بن سعيد  باقطيان
رانيه حمدان حضيرم السلمي
فتون فيصل عبداهلل  العتيبي

الهنوف عبداهلل ناصر المكيرش
ريهام خالد بن فيصل  الحربى

هال سعود جازم  العتيبي
رنين عبدالعزيز  علي مالوي

هيا طالل بن حمزه  المنسي
أمجاد خلف  معيش المحمادي

لمار علي حسن  مجلي
منار محمد  حامد الجدعاني
سجى سليمان  علي عفتان

مشاعل عادل محمود الصائغ
الجوهره عبدالمحسن العتيبي

أفنان طالل عبده  ابولحسه
رزان عبداهلل عويض  الصاعدي
رغد عبدالواحد عبده  الحطامي
حنان محمد بن احمد  الغامدي

مروج هياس الزهراني
منال جمعان  محمد الزهراني

شذى سعود عبدالعزيز  التويجري
هدى عبداهلل عون اهلل  المطيري
خولة ابراهيم عبدالرحمن الغامدي

خيرية ماجد  عبداهلل سليماني
لجين محمد منصور  الحسيني

اسرار ابراهيم  احمد  الزهراني
حنان محمد احمد  الزهراني

اميمه محمداألمين الشنقيطي
نوره عبداهلل  حمود الزهراني

امل غانم محمد  اليامي
روابي محمد  عمر الجيزاني
ساره جعفر  محسن باجرى
بشاير محمد سالم الغامدي

ساره على  محمد مسفر الخثعمي
وعد حسن عمر  باريان

حنان حامد سالمه  الشريف
ربى حامد شيخ خرد

رنا عطيه بن حمد البشري
أمل عبداهلل  صغير الزبيدي

شذى احمد يحي  شباج
اسماء مصلح مساعد الزهراني

اروى صالح ضيف  اهلل  الحذيفي
رؤى أيمن  محمد ريس

عزيزه سعييد  مصيون الجدعاني
غدير حميد  حميد الرفاعي
ايمان عبدالهادي المعلمي

منى محمد  عوض الشهري



كلية االقتصاد واإلدارة
دعاء ابرهيم  احمد صالح بابقي

ايمان حسنى سليمان  طلبه
ندى عادل  محمد باجعفر
لجين زكريا احمد النقلي

بدور منصور  ابراهيم قادري
بشائر محمد  رده السيد

شذا احمد  عبده مهدلي المعشي

هتون عبدالرحمن  النمله
عهود سعود  سعدي السلمي

رازان عبد المحسن داخل  اليوبي
شمسه شامي علي الشريف

ابتهال عوض بن صالح العمري
نوف محمد  عثمان الجحدلي

غيداء محمد عطاهلل  الكثيري

كوثر سعود بنية الشيخ
ايالف ابراهيم  عبده السميري
بشائر معتوق محمد القرشي

هنوف محمد عائش المولد
وعد أحمد حمد السهيمي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلقتصاد
وجدان سعيد  سالم بالفخر
نهى عبداهلل  مرشد قباطي

سلمى عمر  ابوبكر باسودان
خولة منصور عبده  سيف

دانه ناصر بندر العتيبي

**
**
**
*
*

داليا عوض  الديني
بشائر حسن  سعيد باعبداهلل

سميه عليان  عالي السلمي
وئام عبدالرحمن القرشي
نورا عبداهلل  علي الفقي

ريهام سعود  زغلول سعدالدين
رنين طارق  مصطفى سخاخني

ابرار خالد زين  باجمال
فرح خالد  حسن محمد مقبول

*
*

قسم التسويق
زهره علي سعيد  الثبيتي

سارا محمد علي نصر الدين
هيا سليمان عبدالرحمن  ال الشيخ*

سعاد عبداهلل  محي الشهراني



كلية االقتصاد واإلدارة

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التمويل
ابتهال محمد معال المحمدي                                                

امل صالح  عمر صالح بابقي
رهام محمد  صالح سولوغ

ساره محمد شرار  الدعجاني
لجين عدنان  زكريا بخاري
اسماء ابوبكر طاهر الحداد
أمواج راشد احمد الجابري

**
**
**
**
*
*
*

رهف عبدالمنعم عبيداهلل الشعيبي
نوف مازن محمد منشي

نجود عبدالعزيز  عبداهلل العويد
ميسون وهيب  ياسين قرشي

لجين محمد عمر بلشرف
بشاير محمد صالح الشهابي
شهد رافت بن حسن زمزمى

هديل خالد  عبداهلل بفلح
زينه جمال احمد  ابو داود

منى عمر  عبداهلل بفلح
بشائر وهبو  علي الزبيدي
احالم سعد  رده  الربيعي

تسنيم عدنان  احمد بادريق
مرام بركي براك  العتيبي

*
*
*

قسم المحاسبة
ايالف ناصر حسن القرني

امجاد فليح بن رويحى السلمى
رنده سعود  عبداهلل الغامدي

نوف فؤاد  يوسف الحسين

**
*
*

فاطمة محسن  احمد الحازمي
وجدان لطفي  عثمان الفرساني
غنادر محمد  خالد علي النفيعي

براء عبدالحكيم  عمر بالبيد

امجاد فايز  صالح باراس
لولو فيصل  محمد العطاس

قسم نظم المعلومات اإلدارية
رهف خالد  صالح الشميمري

عبير عايض  حسن حميد الحربي
حنين صالح أحمد باعبود
سها محمد  انس الراجح

**
*

أسماء عادل  محمد أمين مقيم
يسرا محمود  نور الدين عطرجي

منال فارس  كداف سالم
مدهشه محمد  ابراهيم الشهابي

ميرال جاراهلل  عبدالخالق الغامدي
فاطمة علي  عائض الشمراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

تهاني قابل  السلمي
امل عبداهلل علي عارف موني

رفيعه ابوخير سودان الزهراني
مريم محمد الشمراني

ندى ناصر سالم صالح الغامدي
شهد يحي جنيد  عطيه

وفاء دحمان عبداهلل  الشهري
شذا فيصل ناشى المحورى

روان يوسف عطيان حسين بدوي
ايمان عوض علي الزهراني

وجدان عبدالرحمن  المطيري
أمجاد بسام جوداهلل  السلمي

هدى عامر  محمد مزهر الشهري
شهد سلطان عبداهلل  األحمدي
روان محمد  عبداهلل الصاعدي
شيماء سعيد بن محمد  باوزير
اصايل عبدالرحمن  الزهراني

مروج عبدالهادي الزهراني
فداء عارف صدقه  السليماني

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

ريناد نادر شبيب  العتيبي
عهود عمر بن احمد  باشماخ

سجى عطااهلل المحمادي
تهاني مطر مسرع  الحربي

اسياف عبداهلل عبدالعزاز  الحربي
جواهر محمد صالح  قرصين
مرام حسن علي  الشمراني

وديان عبدالقادر عتودي
منار سعود هالل هليل النفيعي

سناء محمد قليل الربيعي
امتنان سعيد محمد  الغامدي
روان احمد محنوس  العمري

افنان محمد  احمد علي العلوي
غاليه علي أحمد  المسعودي
شيماء احمد عيضه  الثبيتي

اسيل محمد محمود عنبر
مالك حمدان  سمير المطيري

هديل ابراهيم السلمي
أماني حسن محمد  الغانمي

مالك حمود غازي  البقمي
سعاد عبداهلل حبيب السلمي

مجد علي سعيد العمودي
وجدان فالح حسن الجهني

مرام حمود حارثي  الزهراني
منال محمد بن علي  المطيري
روابي مطير  ثابت المسعودي

اسرار علي كداف الكد
نوف دخيل اهلل حمد اللبيني

ابتسام محمد ابراهيم المرحبي
موده ماجد عبدالعزيز  عطرجي

والء عبداهلل محسن  العمري
غاليه عبداهلل علي الشهري

أماني محمد رضي الزهراني
وضحاء ربيعان بن جبر  العتيبي

زينب عوض  حسين الزهراني
رزان صافي احمد  بارودي

والء عبداهلل محمد  باوجيه
نوره محمد بدر مشعان الحربي

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
امل عبدالرحمن عقال  الزهراني

مالك محمد  هذال جالي المطيري
فايزه مبارك بن علي  الزهراني

رنا محمد  احمد سالم الرهينه
غيداء محمد علي  المشوي

حياة محمد احمد الزهراني                                               
بيان صالح  صليح الحربي

روان ناحى عبدالوالى  السلمى
نوره عبدالعزيز  محمد الغامدي

نوره ناصر عبداهلل  حكمي
جيهان عبدالقادر حمد  الشعيبي

ساره جميعان عيد  الحبيشي
منال سعيد علي  الزهراني

اماني احمد عبدالرحمن السقاف
غنيه عوده شليه  الميلبى

غدير ابراهيم المطوع
ندى عبدالرحمن حامد  الغامدي

فاتن علي بن عمير  القرني
ليلى حسن  محمد العمري

غريبه يحيى  سلفان  العيسي

مرام مقبل بن حامد  الحربي
نسيم علي  عبداهلل  الشمراني

رنا احمد علي  الغامدي
اسماء عبداهلل الزهراني

نوف عارف  فيصل الصعيدي
سميه كمال يوسف  فطاني

أسماء فؤاد صدقه  مرداد
انوار محمد جاراهلل الزهراني

وصال وديع  يحي بدري
ايمان عبداهلل  حامد الزبيدي
احالم عتيق بادي الزهراني

جواهر يوسف العامري
شموخ بخيت تركي تركي
نوران نجيب احمد  ابوشلو

شهد عايض عطيه  السلمي
عهود عبدالقادر  عابد القريقري

رغد طارق عبدالهادي  القرني
اميرة مرشود  محمد اليهيبي
شروق منصور  عوده الجهني
رزان عتيق عون اهلل  السلمي

خلود سامي احمد  عماش
غيداء عبدالعالى  راضى المعبدى

شذى غازي  عمر المغامسي
زهره عبداهلل  عمرنور

اسماء عويض  عوض  المطيري
فاطمه سعيد سليمان  الزهراني

روان عبداهلل بن احمد  باواكد
لجين مناجي ابوطالب الغبيشي
نجود محمد عبداهلل  المنتشري
مشاعل عبداهلل  مطر السلمي

سخاء اسماعيل  ترسن اسماعيل
ساميه حمود  سعيد الزهراني
ايمان أحمد بن محمد المهري
حنان سعيد بلقاسم القرني
سهى احمد  محمد الزهراني

غيداء مصلح سعد  ال عشقان
هند يحي  محمد مدخلي

ريناد عبداهلل مصلح  الحربي
أسماء دخيل حضاض  السلمي

مرام طارق  احمد باطرفي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
امل عيسى  علي العلياني

ود عبدالعزيز عبداهلل  السويلم
امل فهد سالم المطيري

رهام فهد  عويض المطيري
بدور حسن عبداهلل  بازهير

مشاعل علي  ابراهيم  الغامدي
نوره معيض عارف  العتيبي

شريفه علي  محمد التويجري
مريم علي  عليثه سليم  االحمدي

صالحه محمد مشعل  الحارثي
مجد سليم  علي احمد المزمومي

عهد سالم  مبروك باخبيره
وفاء دهيم  محمد الرشيدي

شروق سعد  عبداهلل الحربي
نوال حوفان احمد العرياني

افنان عبداهلل  طلق العصيمي
نجود فؤاد  جبار طالع المالكي

بدور عيسى  سالم باعيسى
هاله علي  سعد القرني

رغد ثامر  عواد أحمد الجهني

مالك فيحان عمير  العتيبي
اسماء علي  الغامدي

نجالء محمود محمد الحربي
غيداء فالح  ساعد السلمي

منيره مفلح مقيم السبيعي
رزان سلطان  رده الحارثي

بشائر سعيد  عايض الحربي
بيادر عبداهلل  دخيل اهلل الحربي

صفاء سالم احمد  بايحي
ساره سعيد  مشنى الغامدى
شذا حسين  محمد الغامدي

أمل منصور  محمد ابو طالب
االء عتيق  عبداهلل الحربي

اسماء حسين  حسن الزهراني
آيه مطلق  مبرك السلمى

وفاء عطيةاهلل عبداهلل العيافي
نجود عبدالرب  صالح اليزيدي

نوره علي  عامر شافي  القرني
اسماء جميل  عبدربه الربيعي

أبرار عبداهلل  مهدي فرج المالكي

زينب مطهر مدهش الفقيه
منال عبداهلل  عمر الحربي

روان عبدربه  تحسين  الحربي
مريم حسين صقر المحمد

هند مبيريك  ضيف اهلل السفري
بسمه محمد  علي محمد ذيبان
سارة عبداهلل  عثمان باموسى

اشواق حسين احمد الزيلعي
وجدان حسين احمد بن سلمان

فائزه احمد  شتيري الحربي
حنان سليمان  صالح سادس

مها شفيق محمد بياري
منال مبيريك  ضيف اهلل السفري

وجدان زايد  احمد عسيري
غاده على  غالم الهجله المطيري

اماني وليد  احمد بن سلمان
اشواق سعيدبن  عبداهلل الغامدي

امتنان سعيد  محمد احمد
فاطمه عليان  سعيد الجدعاني

في لطفي قاسم كرامي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
والء عوض  عبدالرحمن المالكي

العنود سامي عالي الغشمري
شروق عبداهلل  سعيد الدباسي
روان مشبب  سعد عبادي فايع

حنان عبدالرحمن  معتاد االحمدي
رناد طلعت  عبدالحميد مير بهادر

ابتسام حامد  احمد الشمراني
ابتسام حصيني  هليل السلمي

تماضر صالح محمد  الشريف
أصاله حسين  بادريق

هناء حزام  عطيه  المالكي
روان سعيد  العدواني الزهراني

مها جمعان  صالح الغامدي
أسماء احمد بن يحى بخارى

اشواق عوض  عبداهلل المالكي
نجوى علي سلمي الحربي 

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التاريخ
البندري عواض  صالح المطيري

افنان سعيد خاتم  الحارثي
سالمه محمد  سالم  القرني

ندى محمد  حمد مصلح الحربي
نوره سالم  محمد احمد الشهري

ميعاد عطيه محمدصالح  الحربي
مشاعل سليمان  مهل الحربي

روان علي  سعيد الشهري
رجاء محمد  ابراهيم ابراهيم

أماني محمد  ابراهيم المرحبي

رهف ناصر  منير  المطيري*
نجوى فواز  عوضه السبيعي

سارة محمد  معجب القحطاني
ايمان علي  محمد علي القرني

منال ابراهيم بن احمد  الزهراني
فاطمه مبيريك  هنيدي البالدي

نورة علي عمر العلوي
أبرار عبداهلل  عطيه الزهراني

خلود عبداهلل  سيف االزدي
عهد محمد  حميد الحبيشي

شروق راشد  مرشد العلونى
ساره رجب  هباش المالكي
هتون عبداهلل عيد الغامدي

مشاعل بركات مصطفى العبدلي
لمى عبداهلل محمد القحطاني
صابرين على  مسفر المالكي
لوجين عبداهلل  محمد القاعود

سوسن عبدالسالم  الغامدي
منى عزيز احمد الحربي

بشائر خالد بن ناصر الخلف

امل محمد حامد الشمراني
مها مثيب  موسى العتيبي

نوف عبدالعزيز  عيضة الزهراني
سماح سليم عائض النفيعي

سندس جاسر  عبداهلل  العمري
سلوى علي  احمد دغريري

قسم الجغرافيا



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
عبير محمد  عبداهلل ظمري
مريم صالح  علي  زهراني

نوف محمد  مشيط الجدعاني
بيشيه عبداهلل صاحب  البحيري

اماني احمد  سعيد المالكي
والء علي  يحي عبداهلل العامري
روان عبيداهلل عبداهلل الرشيدي
ربا خالد  محمد عبداهلل عجالن

ريمان سالم عمر الحناوي
ميعاد عبدالرحمن  علي  زهراني
شادن حسام  الدين طه أبو حمده

نوف عمر  سمران الفي العمري
نهله سليمان حميد  الحربي

ابتهاج عادل  قاسم احمد دغريري
رؤى اسماعيل  عبده مباركي

شهد عبداهلل  علي الغامدي
حميده محمد  سلمان المالكي

مالك عبدالحافظ  مبارك السلمي
مها ناصر  أحمد الحربي

سميره راشد  حضيرم المطيري
امل محمد  هاشم المالكي
بسمه فارع  مطير السلمي
امل حمد  عايض الخرماني

صالحه عطيه  محمد  الخمجاني
افنان عبدالعزيز  سليمان العمري

إيالف عبداهلل  الحارثي
امواج فايز مسعود  الخميسي

ساره رمضان  محمد الزهراني
هديل فضل  سليمان المولد

نعمه علي  محمد جابر سالمي
فاطمه عمر  احمد اليحياوي
عبير زايد ابرهيم المالكي
االء عبداهلل  ظافر الشهري

ابتسام سعييد  مسعود الميلبى
حنان ضيف  اهلل احمد الشهري

روان علي  عبداهلل الزهراني
نوف مطر  احمد  الزهراني

رشا سيف  مانع سالم  القحطاني

نور مصطفي  حسن الديسي
رحاب عبدالخير  خليل المولد

عهود عطية اهلل عويض السلمي
فاطمة عتيق عتيق عتيق المالكي

خديجه احمد  صالح العلياني
اشجان حمدي  هاشم ابو خشبه

فاطمه محسن  عبيد حامد القرني
رندا نصار  مبارك الذبياني

اريج عمر  سمران الفي العمري
ساره سعود  شافي السبيعي

انغام حمدى  هاشم ابوخشبه
أمل عبدالمحسن هليل الحربي

مناهل يحي  محمد آل مسرع
عفراء صالح  شيبان الصيعري
وجدان حميد  حامد الخميسي

سارة سعود عبداهلل الصريصري
نجوى نافع يحي الماجدي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
قسم الشريعة والدراسات االسالمية

أمجاد علي حسن  البسيسي
عبير ابراهيم بن سميح اليوبي

امنه محمد  محمد كلفوت
شايعه صالح بن بالبرك العامري

نهايه أحمد بن صالح  الغامدي
غاليه عامر محمد  الجدعاني
امواج يوسف سعيد  الفالحي
حنين علي عبداهلل الزهراني

روان حسن  حامد سميح اليوبي

**
*
*
*

شيماء عبدالمجيد المجايشي
مشاعل عبداهلل  منيع القرني

أسرار أنس طلعت خوج
عائشه محمد  سعد السفرى

سندس احمد ابراهيم القبيعي
مرام حسن  محمد الزهراني

أريج سلمان  حمدان الشمراني
منال رجاءاهلل  رده المحمادي
نوره عبداهلل  علي الشمراني

رنا احمد  محمد الزهراني
غيداء غازي  جابر السريحي
مريم عبدالكريم  الزهراني

ساره سعيد  احمد صالح طاوي
عهود محمد خلوفة العمري

خلود عبدالخير  قبسون الزهراني
رهام فرج نافع االحمدي

قسم اللغة اإلنجليزية
زينب يحي  هادي تاعب الفيفي

هدى عبدالعزيز  عيد الحربي
ريانه عبدالعزيز  محمد الشرابي

مروج خالد  سراج بني المالكي
دارين عبدالرحمن خليل حسين

خديجه احمد جميل  عداس
اجواد فيصل وصل اهلل  الجهني

نورا مبروك  محمد الحربي

**
**
*

**
*
*
*
*

ريم محمد سعيد  الصاعدي
نور احمد  رجب الزهراني

منال سعد بن سعيد  الزهراني
بشاير حمد موسى  الكناني
اسراء سعيد محمد الغامدي

افنان بدر  فازع الشنينى السلمي
ايمان درباش  علي الزهراني

حنين سعد  مسعد سعد المعبدي

سمر حامد  خضر محمد النفيعي
روان عبدالحكيم حمد  القحطاني

خلود عبداهلل احمد الغامدي
حنان يوسف ابن عبداهلل  الغامدي

تهاني عبدالرحمن المطيري
بيان يحي تركي الخزرج

امجاد فهد شعيان البقمي
ابرار حمود بخيت الحربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ساره غازي رميح الشمري

منيره جار  اهلل محسن الزهراني
شروق وصل اهلل وصل الحربي

شروق محمد سعيد الشهراني
جيهان فرج سعيد السلمي

نجود أحمد محمد القحطاني

قسم اللغة العربية وآدابها
مدى عبداهلل علي  الهندي

شيماء محمد احمد  العمودي
بشرى عيسى علي ابوالعيد

ريما بنت محمد بن سعيد  عابد
منال خالد  احمد محمد العامودي

**
**
*

وفاء امبارك شبيثان  المزيني
اروى عبدالرحمن  علي القرني

بدور احمد معيض القرني
لبنى حامد  احمد الصبحي

شوق فارس  عامر العصيمي

ميعاد عتيق  اهلل بخيت  السلمي
غيداء مبارك  عبداهلل العلياني
فاطمه ناحي  مشعل المطيري
نوف سعود  مشخص العتيبي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة الفرنسية
رغد خالد عبداهلل  الوقداني

اسماء عبداهلل بن صالح العامودي
اسراء عبدالكريم  علي الحكمي

افنان سالم بطي الشهراني
ميعاد احمد عبداهلل  الغامدي

أمل عاتق بدر السهلي
عهد علي عبداهلل الغامدي
هديل معتوق  سيف  احمد

سميه غرم اهلل دخيل الغامدي*
ريم محمد  على محمد الشهري

مرام حامد  سالم سعيد قندوس
اروى يحي  محمد القرني

هياء هزيل عيدان السهيمي
أمجاد منصور  مفلح  الشمراني

وفاء عايض  فريجان الربيعي
افنان شعيل  عوض السلمي

اروى جميل  غالم عبدالسالم
ريما سعيد  دخيل اهلل الجهني

ساره سليم  حاضر القرني
بيان رده داخل السلمي

ليلى عطية حسن الزهراني
نوال تركي محمد الثبيتي

شروق عبدالكريم جابر الحربى



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

عفاف محمد مصلح اليوبي                                                 
ود فيصل احمد  باعبود

افراح محمد بن قبل  السلمي 
رهام يحي احمد  الزهراني

ساره محمد  احمد خرد
سهام محمد  سعيد المالكي

رنا فهد احمد  الزهراني
حنان عبداهلل  محمد باقيس
مي  حمدي حامد الشخشير
هنادي عبداهلل  القحطاني

ايالف محمد  علي رعد
جواهر حسين حسن المالكي

اريج حامد محمد  اليوبي
خديجه ابراهيم علي  عواجي

صباح معيض عوض  السلمي
خديجه محمد مصطفى  راجخان

بلقيس محمد  حسين الشريف
رحاب عتيق  الزهراني

ميساء عثمان صدقه بخاري

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

دره حسن محمد باروم
نبيله عبداهلل سعيد  الزهراني

مالك رشيد مسفر الزهراني                                               
سارة عبدالرحمن  الحازمي

روابي ابراهيم سلمان  القرشي
عبير عبدالرحمن عبداهلل سبر

ليلى علي يحي  الشقيفي
اغنار محمد محمود محمد عنبر

غاده أحمد دخيل  الدخيل
لينا عبدالرحمن سعيد العمري

بشاير مطلق رجاء  الشلوي
افراح حسين عبود  باقيس

دعاء عبدالحميد سعيد  الغامدي
فاطمه حمد علي  جعفري

شهد عبداهلل محمد الحربي
ابتسام احمد  محمد حكمي

عبير علي ابن عوض  االكلبي
نوال حامد بن احمد العامري
اسماء مستور جابر  الحارثي

بسمه عمر عبداهلل  بادحدح
حنين شواطي عبداهلل الغامدي

رزان سعيد علي القحطاني
عنان سميربن  محمد صالح
اثير صالح سعيد  الزهراني
رهف علي عبداهلل  الشهري

دالل رشدان عواض  السلمي
ميمونه محمد الحربي

خلود يزيد علي جويهر
شهد عمر  احمد الحازمي

مريم حسين علي  حريصي
غاده قطيم عبداهلل القحطانى

شريفه محمد بن موسى  دهوان
عهد عبداهلل فاضل العمري                                                 

الهنوف عبدالقادر الغانمي
سماهر سعد صالح  السلمي

رشا خالد  محمد الزهراني
حفصه محمد حسين سنيور
هبه عائض محمد الزهراني

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علم النفس 



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
لجين خالد بن عبدالرشيد  لسكر

رغد فيصل عيد  االحمدي
رغد مصطفى سعيد  حلواني

اروى عبدالرزاق المالكي
منال سالم احمد باقبص

نوف داود علي  شيخ علي
سميه دخيل اهلل فاضل  فاضل
سحر بركات مصطفى  العبدلي

رنا غريب علي مغرم الشهري
سماهر عبدالرحمن الرميم

وجدان عبداهلل علي  زهراني
مرام عبدالرزاق  العمري

أثير نعمي محمد مفرح الشهري
ريم سلطان سالم  ابوعلي

رفيده محمود حسن  االنصاري
أسيا علي احمد  العمري

رحيل نجيم رويعى  العتيبي
مرام عبدالكريم الزهراني

أمجاد نايف محمد  الرشيدي
بشرى سعيد  علي غرم الغامدي

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

افنان محمد عمر  العمودي
براءه محمد بن سعيد  الزهراني

فاطمه خليل عمر  كجماني
ديمه عمر احمد  بادغيش

وفاء سعيد ابن عبداهلل  الغيالني
رهف حامد عبدالوهاب  سليماني

عواطف سحمي الشمراني                                            
امجاد محمد  حسين الزهراني
رهف سلطان صالح  الغامدي

سجا فهد عبدالعزيز  عبده
داليه احمد قليل  الزهراني
فاطمة عبدالمنعم القرني
لمياء عبداهلل سعد الحربي

مشاعل جمال عبيد باعويضان
بشاير صدقه سراج  مطر

هنوف محمد  عبدربه السريحي
خلود صالح  سالم المنتشري

بتول حامد  عبدالحميد الصحفي
روان محمد عبداهلل  النهدي

نوره دخيل  اهلل محمد المرعشي

االء محمد  عبداهلل الغيالني
شمعه يحيى  عيسى مطمي

دعاء فيصل احمد  العوفي
الهنوف ثامر عيظة العتيبي
لمى محمد  حسن الشهري

بدور زكريا بن احمد بن حريز
هوازن عبدالسالم الغامدي

خلود عبدالرحمن  الروقي
رنيم محمد  ابن صغير  لودي

رغد فواد عبيداهلل  الصبحي
شهد رضوان  الزهراني

فاطمة علي  عوض  الشريف
فايزه عدنان فهد  الغانم
وفاء حسن علي الشيخي

روان حامد  صالح الغامدي
تهاني موسى علي الزهراني

بشاير حامد  سعد  السلمي
ميار زكي عبداللطيف  شفي

ساميه ابراهيم عمر  الشيخي
سمر سعيد بن احمد  الباكستاني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
مريم حسن بن معيوف الشيخي

روان يوسف محمد  الخطابي
رؤى يحي  احمد زيد

حنان قابل مقبول  الجدعاني
ابتهال سالم عباس  النخلي
هديل عبدالقادر  المنتشري

ساره سعود بن مرشود  العتيبي
روان عبداهلل احمد  الزهراني

ميمونه محمد مبارك  القحطاني
أمجاد عطية سعيد الزهراني

االء ياسين  شار ال عقيل عسيري
اماني مبطي مطير  الجهني

ريا سليمان  منيع الخليوي
ابرار مشعل  مسفر الحربي

نوره عبدالعزيز  عاتق الحربي
نجود محمدناصر  عايد المرواني

ميعاد عبداهلل  حسين  الحربي
نوف حسن احمد  القرني
ايه اسامه  محمد مؤمنه

رنده عبدالعزيز حسن خياط
فتون مشعل  الحارثي

وجدان مجحود  عبداهلل الزهراني
ساره محمد  عثمان العمري

فاطمه احمد  دخيل اهلل  الغامدي

مريم عبداهلل  محمد الشهري
سمر صالح عاتق المطيري

عائشه محمد  عبدالرحمن مظفر
والء حج اهلل مطر  المطيري
اثير محمد وصل  العصيمي

افنان محمود  المورعي
دينا عبدالمجيد سعد مبارك

وعد مهدي  رجاء اهلل الجحدلي
رهام محمد ظاهر الجهني

شهد عبداهلل  حمدان السيد
راويه بريك  بركي بريك الجابري



كلية العلوم 
قسم اإلحصاء 

دالل جالل محمدالبدري باصهي
ساره عمر  سالم احمد باداود

لنا نبيل محمود الغازي

امال عبدالحميد عثمان  السيد
سماهر جابر  جبران السلمي

هناء حسان عبدالمعطي  الحربي

روان نادر محمد الحداد

قسم  األحياء 
نوف احمد بن محمد  باطوق

اماني فتحي  رشيد حرزي
رنا سالم عمر  باعبداهلل

مالك اسماعيل  احمد ابو سمحه
ناهد كمال  الدين بابكر ابشر

اصالة خالد  عواض العتيبي
لمى خالد عبدالقادر قدير

رغده على  معتوق حلواني
شوق خالد محمد  بافيل

امل ناصر بن مسفر االحمرى
منار عبداهلل ابن سعيد  الغامدي

رؤى عدنان محمد بالقاسم
عواطف عبدالعزيزبن العمري
ريهام حسين عبداهلل الشريف

العنود خالد سالم  السلمي

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

منى خليل  احمد فالته ادماوي
لينه يحي  محمدعلي الغانمي

لينا عدنان عبداهلل  ميمني
ريم فوزى مبخوت النهدى

هديل محمد بن هنيدي الظاهري
جنى احسان عبدالجليل  برهان

روان محمد أحمد العريشي
سعده حمد  رويضي  العديني
رانيه عمر بن عوض  العلوي

نهى سليمان  عارف احمد حكمي
بدور خلف  عواض فهد العتيبي

نوف حسن محمد  عبيري
غاده احمد محمد صيقل

العنود مناحي  عامر البيشي
امل حسين حسن  الثقفي

فاطمه يحي  محمد خان مخدوم
اسرار سالم  فرج سالمين بقشان

االء عيضه  علي مسفر المالكي
أمجاد حميد  الهيبي

داليا عمر عبدالعزيز  مكوار
أسماء عوض  مسيعيد الجحدلي

سماهر خليفه  سعد الدوسري
أسماء سعد سعيد القحطاني

وجدان صالح  يسلم الحضرمي
مها ابراهيم  محمد القاضي

هالة محمد  حسن معروف
روان محمد  حامد عنبر

أبرار عبدالكريم  فلمبان

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم

قسم الفيزياء
لولو عبدالقادر  عبداهلل العمودي

هبه فيصل سعيد  االحمدي
اسماء وافي محمد احمد الزهراني

حصه محمد علي  الصمداني
ريهام ياسر بن حسن  الوعل

ضحى عمر عثمان  باشنم
بشاير فارس  سمري الزهراني

راويه منصور  عوض الحضرمي
دنيا عيظه عثمان  الزهراني

نواهل ظافر ضيف  اهلل  الغامدي
العنود محمد هزاع  العتيبي

ابتسام حميد  حماد الحربي**
زهور عبدالرحمن الجدعاني

فاطمه عصام بن حسين  المدنى
عبير عايد شطى  العنزي

االء احمد  عبداهلل علىالزهراني
نوال محمد عبداهلل القرني

روان عيسى  احمد محمد عطوي
الجوهره متعب  نايف المطيري

نوف محمد  مسعد سالمه الجهني
روان محمد خليل الناشري

رنا سلطان  صنهات العتيبي

رحاب عيد  بركه عفنان المطيري
هاجر عوض  ناصر االسمري

غاده صالح  يحيى الغامدي
معاد محمد  حامد باحاذق
فيحاء فهد  محمدالحربي

مالك ساير  سدحان هليل الحربي
شيما ربيع  حسين خواجي

الهنوف سلطان عامر العتيبي
عهود يحي حمدان الحربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

انوار عطيه سعيد  الزهراني
ساره جمعان احمد الزهراني

ساره سعيد ابن صالح الصيعري

**
**
*

غاده عبداهلل فايز الشهري
لينه عبدالرحمن علوي  العطاس

مها احمد ابن اسعد  دمنهورى

رغد فهد  مسلم المحمادي
غيداء عماد الدين شعبان قباقيبو 

قسم الرياضيات 

آالء ايمن  محمود موءذن
خديجه محمد احمد  قوته

**
**

وئام احمد  محمد محمد رفاعي
نورا شندي  محمد عبدالرحمن

ريناء عمران بخات  السلمي
اسراء عادل محمد سيت

*
*

*
*

قسم الفيزياء الطبية 



كلية  العلوم
مروه عبيداهلل  سعد الغامدي

امنيه منصوربن سراج عمر عابد
زينب اسماعيل مبارك األنصاري

اسماء علي  الحسن الصمداني
رهف ابراهيم  محمد عقيلي
امل عبداهلل  صالح الغامدي

قسم الكيمياء 
االء مرسي  عبداللطيف الشرفا

آالء محمدرسول   الراجح
أسماء عبداهلل سعيد  الشمراني

ميمونه عبدالعزيز احمد  فقيه

**
**
*

رهام احمد  سالم الشهري
ماجدة سالم عتيق عتيق المالكي

غادة عبدالعزيز  شارع السبيعي
الشيماء طارق  محمد السقاف

ابرار احمد  يحي  المالكي
شوق محمد  احمد الشيخ

وجدان محمد علي الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء الحيوية  
ريم مجحود  عمر الزهراني

شيماء وجيه  معروف درويش
اسراء عباس محمدعلي  الرابغي

خلود عبداهلل  أحمد باحيدره
ريم سليمان سالم  الهيفاني
سماهر فيصل  احمد بالغيث

خلود احمد صالح  اليامي
لينه عدنان محمد  السمان

رغد فايز محمود  مرشد
البتول احمد  ناصر المكيرش
افراح محمد  احمد الشديدي

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

حليمه عمر سعيد  باحشوان
اماني محمد بن معتوق طالقي

جمانه علي  عبداهلل العسيري
غاده علي ظافر  الشهراني

امجاد صقر  عبدالمعين السلمي
نوران طالل  محمد الزهراني
حنين عبداهلل  محمد معروف

شهد احمد  خالد الحارثي
بدور زهير امين  النجار

اماني محمدبن  سلمان الفيفي
ميالد طارق  إبراهيم إسكندراني

ندى عبداهلل األنصاري 
البندري محيل ناعم  السلمي

بشاير سليم  رفيع ربيع البلوي
بيان محمود أحمد  عبيد

شهد ثابت سالم  رحمةاهلل
بيان سعيد  عبداهلل بن لجدم

رهف كمال عبدالحليم دسوقي
رنا علي محسن  الزهراني

مرام عمر  مستور  الحارثي
العنود عايد ناهض سعد الغامدي

علياء حامد ظاهر  الحجوري

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



كلية  العلوم
حوريه عبداللطيف  احمد خان

عواطف حسن  أحمد الحضريتي
امل عبده  احمد دبعاء

ميمونه احمد  عبدالجبار هوساوي
بشرى مسفر غرم اهلل الزهراني                                           

ندى عبيداهلل مشرف  الغامدي
سلطانه مسفر  احمد الغامدي

ميرفت عدنان بن حسن  رواس
مناير محمد  علي حسن حربي

نوف سالمه  عبدالكريم  الثقفي
بتالء نائف  نوار نائف السبيعي

لجين عبداهلل  حسن حكمي
اسيل نسيم اسماعيل  راضي
عبير مساعد عبد اهلل المالكي

منال مقبول هادي حكمي

إيالف عبداهلل  نورسعيد
نسرين عواضه السلمي

بيادر حمدي  احمد الصحفي
هنادي عبدالرحمن عبداهلل

أثير احمد  حماد محمد الحربي
تالة عبداالله  عبدالقادر حلواني

رغده علي  حسن عبدالوهاب نوح
البتول خلف  علي الحارثي

جود يحي قاسم الغروي
حويمده عبدالهادي المرعشي
أمينه أحمد  محمد علي جبلي

غاده محمد ظافر  الشهري
نهال محمد  احمد عمر مقيص

روان مهدي علي  العرياني
رازان حسين  محمد اليزيدي

حنان فؤاد  عبدالخالق دقنه
روان فيصل ناصر الكحيلي

بدور محمد علي حسن الجدعاني
داليه عدنان  عبدالمجيد راجخان
وجدان علي  عبدالعزيز القرني

رغد علي  محمد الحربي
غفران فيصل  احمد العوفي

جمانة جمال  أكبر صديقي
مالك محمد  جزاء مسلم القثامى

مروه خالد عبدالقادر ذلي
االء عبدالكريم  فلمبان

وصال عبداهلل المنتشري
أسماء حمود  سالم البقمي



كلية الطب 
قسم الطب والجراحة 

غيداء عبدالرحمن سعيد نعمان
بشائر صالح علي باهارون

رزان احمد غالم حبيب
منال وائل احمد خياط
رنيم أحمد عمر فالته

رهف خالد محمد الثمالي
لما خالد نافع القليطى

فاطمه ابوبكر يوسف العيدروس
بشائر عدنان احمد المنعمى

غادة عبدالعزيز محمد المحمدي
أسماء ضياء رشاد زيدان

بيان عبد العزيز احمد بغلف
غيداء علي حسن بابعير

رزان عبدالحكيم عمر باهرمز
ساره طالل عطيه اهلل الطياري

هديل زكريا محمد سراج
مروج محمدعلي مسعد االحمدي

ساره احمد عبدالحميد مخدوم
أفنان محمد عبدالمقتدر نياز

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

نور سالم محمد باوهاب
رنا حاتم عبدالرحمن مشرف

فرح محمد سعد الجهني
بدور أحمد خليل سلمان

رنده عبداهلل سلطان سلطان
وئام منور  عبداهلل الرفاعي

أبرار فيصل عواد الجهني
شهد ماجد عوض الحربي

ساره محمد عبداهلل القصيمى
اصالة حمزة حسين باهارون

عبير علي سفر الغامدي
لجين سعود محمد سعد الرابغي

لينا حاتم عبد الرحمن مشرف
بشاير حسن عبداهلل شعيب

اسماء عبدالواحد حسن الزهراني
روان عبداهلل كليب حميدي

ود محمد عايد العقيبي
لجين عبدالعزيز عبداهلل الراجحي

مها حسين عون الحنيه

أرجوان أنس عبداهلل أبولبن
لجين منصور عبداهلل القرشي
هبة اهلل عصام حسين مشاط
هديل سمير عبدالحميد آشي

مشاعل مصطفى خالد الديري
لجين طارق عبدالقادر حفني

أفنان يحي بكر العامودي
رحاب عبد السالم محمد عصر

سلمى ايمن عبدالعزيز المسلم
ساره فهد محمد الحركان

ماريا أحمد حمود بكري
ساره علي محمد المغربي

حنين حسين علي العبسي
ايثار احمد ابراهيم مفتاح
مروه سعيد مبارك القثمي
دانه محمود سعيد عمران

ساره منير عبداهلل الشريف
خلود عبد السالم محمد عصر

أسماء عادل محمد ملياني

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كليةالطب 
اصاله طلعت معتوق صعيدي

رهف فاضل عبداهلل التركستاني
لمى عبداهلل محمد المالكي
مي عبدالرحمن أحمد خياط

تاله احمد محمد الحركان
بشائر شوعي محمد على اهلل

روان عبدالحميد عمر السماحي
نوف محمد عواد الرفاعي

أمل عبدالرحمن بخش
لجين هاني بكر ابوالعال

هدى عبدالرحمن محمد زاهر
وئام سعد محمد وقاص

هيفاء جمال حكمت ادريس
أسماء كامل ظافر القرني

رغده عبداهلل سلطان سلطان
ساره علي عيسى العنزي

سندس عبداهلل التركستاني
سلطانه فهد عبيد السالمي

انفال عبدالرحمن عباس جار
عهد عبد المحسن السلمي

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

مريم حامد سعيد حبيب
سالفه طاهر عباس سندي

اكرام شمس الدين يعقوب فادن
فاطمه احمد المحمودي

شيماء علي خلف الغامدي
روان علي أحمد الغامدي

غيداء جميل هاشم سندي
ساره عبد العزيز  حامد نقادي

وعد محمد مبيريك اللهيبي
صفيه محمد حسين بن شيهون

منيره يحي عبداهلل فتيني
رهف سامر عبدالكريم فطاني

نجود محمد صالح بن حلي
بسمه سلمان سليمان المطيري

رهف المهدي تركي البقمي
هند محمد حسين السوادي

لميس ضيف اهلل علي الحربي
اماني حمود يحي بهكلي
مرام خالد علي النابلسي

آمنة أحمد نزار قبيسي

اسيل عبده محمد الجحدلي
عهد أحمد ناصر الكناني
والء صادق صادق قاري

بشائر ازهري بادي االزهري
شهد خالد فؤاد زهيري

عنان زبير محمد عزيزخان
نوف عدنان عطية اهلل القليطي

العنود اكرم حمدي امان
سمر كمال يوسف فطاني

أماني عبدالمحسن الحربي
هدى غازي محمود حبيب
سارة ماجد محمد بخارى

روان اسحاق عيسى تكروني
رنا محمد سعيد بجبع

مها يوسف محمد باعبداهلل
وفاء صالح سعيد الغامدي

رغد سمير علي جمال
شهد جابر حميد العصالني

وفاء علي يسلم القثمي
ساره طارق ابراهيم بانده

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كليةالطب 
لينه سامي فؤاد رضا

هتون نزار فؤاد شالواله
لجين امين عبدالرحمن عبده
مروة محسن أحمد باعبداهلل
رؤوم ياسر منصور فارسي

ساره عيسى ملفي الخميسي
يارا عبد الناصر فيومي

عائشه شداد سليمان  الجهنى
مي ضيف اهلل عبد اهلل النفيعي

ربى محمود احمد عاشور
رغد وديع عبد الوهاب حسين

أسراء عبدالقادر ياسين عبدالقادر
وعد فؤاد مغني بنجر

بسمه علي عبد اهلل الزهراني
وجدان محمد سالم باعبداهلل

حصه علي محمد الراشد
ساره علي احمد الغامدي
يم عمر اسعد اسماعيل

سميه جميل سالم خالدي
بيان أحمد سعيد الغامدي

نجود وليد محمود ناظر
رزان فيصل عطيةاهلل االحمدي

رغد عبداهلل ضاوي الدهاسي
شذى هشام شعبان بكر

نهى عبدالخالق حمد الحربي
أفنان عصام حسين جفري

ريم حسين حمزه جباد
ميار ماجد عوض اهلل المحمادي

لطفيه عصام محمد رشاد بدرون
مروه زياد عبداهلل رمبو

ريداء محمدامين اعظم خان
غال سامي حميد الجدعاني

ابرار مرزوق عطااهلل العلياني
مرام نادر عبدالكريم الجشي

ندى محمد أكبر أمين فصي
داليا عبد الرحمن سعيد القرني

هبه هاني عبدالوهاب كاشف
لجين وائل جعفر داغستاني
فاطمه صبري محمد العلي

ود زياد علي النجار

رابعه هاشم ابن محمد الحبشي
رميساء محمود سعيد اليماني

صالحة سعيد أحمد عسيري
سمية أحمد حمود المشوح

ريم هاني عويد العنزي                                                 
اميره احمد محمد مهدي نمري

أسماء سعيد صالح الشهري
جواهر بدر محمد وليد

روان عبد الفتاح محمد الكريم
لميس حاتم طالل الدوبي

رهف هشام عمر نيازي
نورا شوقي محمد ساعاتي
االنا حسن مسطفى سنبل

هنوف حسن حسن رمضان
روان مرزوق رزق السلمي
لينه سليمان احمد موسى

أماني ناصر سالم السبيعي
ندى توفيق يوسف دانش

عاليه طالل حسن سروجي
مرام محمد عبداهلل العتيق



كليةالطب 
زينه احمد سليمان كتبي

موضي دخيل اهلل فهد العتيبي
براءه مروان محمدلطفي الصواف

روان صالح عبيداهلل العمري

افنان عتيق مجتبى بتاوى
أمل راضي عايش الجهني

رؤيا أحمد حامد عاكف
بشائر عبدالرحيم الساعاتي

روان محمد عبداهلل المهناء
المها محمد جالل الصياد

أفنان محمد عبداهلل الحاوي
نوره عبده محمد المعشي



كلية العلوم الطبية التطبيقية 
قسم التغذية اإلكلينيكية

جمانه عبدالجليل حامد  بخش
البتول لطف احمد  ابو منصر

اسماء أبكر بلغيث نولي
نوران مصطفى  السليمي

ياسمين علي حسن  الزهراني
حنين وسيم بكر مليبارى

امل محمد احمد  ذيبان
لين فيصل محمدعلي غبره

بديعه حاتم حسين  دخاخني
امنه عبده جابر خرمي

نوره احمد صالح مدني
عروب فوزي عبداهلل  سندى

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

شذى سعد بن سعيد الغامدي
حنان أحمد محمد الرفيحي

نجوان حسن يسلم بابطين
اسرار زهير علي  العطاس
مروة احمد  صالح باحشوان

بشائر عبداهلل بن حامد  الصبحي
افراح فيصل احمد  بارشيد

روان كفاح محمد ادريس
شمائل مفرح  عبداهلل البقار

الشيماء عبداهلل محمد  الفرحان
رزان عماد  كمال صفطة

وجدان دخيل  حضاض السلمي

غفران عبداهلل  كشاري
بسمه سعد بن محمد  ابوجبل

اثير احمد محمد  القحطاني
هديل دخيل اهلل عوض  النفيعي

عزيزه علي هاشم  الحاتمي
سماهر يحى مساوى  حكمي

مالك حمادي  رزق اهلل السلمي
بشرى عبداهلل عباس  كالبي

غدير عبدالوهاب نفيع السلمي
جيهان سامي عبدالرحيم قشقري

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم تقنية المختبرات الطبية
شذى محمد عبداهلل  الغامدي

ندى ناصر  علي حسين حوذان
اسراء فهد  صبري المدني

مرام نصير  سالم القاضي
ساره عادل محمد  االحمدي

**
*
*
*
*

فاطمه محمدبن عبداهلل العبادي
دانية فيصل  طاشكندي

هند رفعت سولوغ
شهد راجح  سعيد معتوق

دانيا فريد محمدعلي السليماني

وعد سامي ابراهيم  فالته
ساره محمد شاهين  االحول

بشاير محمد احمد باصقر
سماهر احمد زين  الجعلي

*
*



كلية االقتصاد المنزلي
قسم إدارة السكن والمؤسسات

رزان معيوض محمد  الحارثي
خلود محمد راشد  الشهري
سرى عادل  محمد الحربي

فاطمه اشرف ابراهيم عيسى
شهد أحمد بن يحي  آل مداوي

رحمه حسين مقعد  البقمي
اروى محمد احمد  الحارثي

بشائر ابوبكر سالم  باسودان
دانيه زهير محمد  تركي

سميه جاري علي  العرياني
حنين احمد بن سعيد  بامقابل

نهى عبداهلل أحمد الزهراني
ايمان صالح بن عطيه الزهراني

رهام زايد عايش  المطيري
هند صالح احمد  بن عفيف

شهد محمد سعد الهالل
خولة جمال  محمد سليم
روان محمد علي  عويش

**
**
*

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

سهى عبداهلل أحمد الزهراني
منار محمد علي المسفر

سحر سمير  محمد المصباحي
شوق محمد مسلم  المالكي

بشاير عايد عيد  العتيبي
جمانه اقبال  احمد محبوب

هاجر حسين محمد  الغامدى
غادة عبداهلل حصان االسمري

منيره عبدالرحمن صالح  العنيزان
فاطمه ابراهيم علي  الصحبي

روان بركات  عبده القرني
رهام أحمد عبدالملك جودت

هدير ابراهيم  احمد عمر زيد
نوره خالد بن بجاد  الشريف

عفاف محمد  نصيب الزهراني
اريج عبداهلل  العذل

ندا محمد احمد  بنوفالته
فريال عبداهلل  محمد بخاري

منال عيد  علي دخيل اهلل الجهني
فاطمة محمد  جميل دخاخني

نجود فهد  سعد الحربي
جوري عبدالقادر بخاري

مرام احمد  حسن سعيد الزهراني
آن عبد الحميد محمد شهاب

حنان عيد  فهد نجيم العتيبي
خلود خالد  مرتضى مرتضى
ضحى محمد عبداهلل بارشيد

نوره خالد  عبداهلل محمد بالطو
خلود خالد  ابراهيم احمد البدري

لينه عبداهلل  محمد الغامدي
راما سمير  حسن المنصوري

رنا فرحان  محمد الغامدي
امواج محمد  عامر  السلمي

ريم خالد  عبداهلل  بالطو
عبير احمد بن عبداهلل العسيري

روان محمد احمد الغامدي

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد المنزلي
قسم التصميم الداخلي واألثاث

روان صابر  على على محفوظ
حنان سالم عايض الشيبه المري

منار عبداهلل  راشد اسماعيل
ايه طالل  اسماعيل العبوشي

شام رضوان  آله رشي
سمية حسني  ابراهيم دشيش

لجين هيثم عبده  ال عمر
رغد يوسف يعقوب  ترسن

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

هبه عبدالحافظ  احمد عباس
رهام ناصر ظافر البكري

روى علي عبد اهلل بن شيهون
وفاء حسان محمد  القاسمي
أشواق عبداهلل محمد سهلي
داليه خالد عبداهلل  باحمدين

رهام طالل خشيفاتي
امل نور محمد  قادروه

االء عثمان نافع  الحربي
اسماء سعود ناصر  العريفي

فتون ابراهيم  احمد سيف
عهود عبدالرحمن العمودي

نجوان خالد نصري
نوران طارق حسن فرحات
ذكرى جالل  محمد باصهي

**
*
*
*
*
*
*

قسم العلوم األسرية
ضحى مبارك الصحفي

سمر حامد بن حميد  السفري
وجدان مساعد راجي  الوقداني

أبرار علي محمد الفقيه
غاده سلطان بن احمد  الحربي

*
*
*
*
*

العنود عمر علي باسهل
ندى عايض جحران الشهري
احالم ابراهيم  علي الكميت

عبير شداد شتيان  الحربي
بشرى سعيد  عبداهلل الغامدي

هند غازي  علي حسن القحطاني
سلوى عطية بخيت الزهراني

عاليه علي فايز الشريف

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الغذاء والتغذية
أروى صالح الزهراني

االء سعد  ثامر سعد القرني
عبير خالد  مطلق القرشي
ريهام محمد عبداهلل حامد

**
*
*

افنان سلطان  عابد الحربي
وئام جميل  عبدالرشيد لسكر

امجاد فهد  علي العمري
افنان حسين  احمد القحطاني

امجاد مساعد  راجي الوقداني
رهام عادل محمد عساس

رنا علي  ابن حسين فقيهي
اريج سفير  زهيميل السلمي

*
*



كلية االقتصاد المنزلي
مالك عبيد  دمخ مطير العتيبي
تهاني بريك  مبيريك المطيري

بشرى احمد  محمد الغامدي
ريمان فيصل الثقفي

ساره عبدالحكيم  محمد المالكي
صالحة علي محمد آل منامس

الوثير خالد  علي الثقفي
شيماء احمد  محمد الصبحي

شروق احمد  محمد العمودي
بسمه عبداهلل  ظافر الشهري

دانيه فيصل  محمد حسن بالبيد
سعاد احمد  عطيه حامد المالكي

ريالم عايد  االحمدي
افنان حسن  يحي ناصرالعسيري
نوف عبداهلل  علي راشد الطرفي

اسماء مساعد الحازمي

بشائر عبدالغني  بكر مليباري
شهد عبد الغني المدني

مرام عبداهلل  نافع الحربي
بشائر ماجد  سالم المغربي

الهنوف مريع تركي القحطاني
مريم حسين عطيه المحياوي

قسم دراسات الطفولة
اريج احمد صالح  الزهراني
ابتهال احمد  حسن القرني

مؤمنة سالم  محمد بادحمان
غدير زياد ذياب عوده الظاهري
افنان عبداهلل  محفوظ باقتادة

رغد احمد  سعيد احمد باجخيف
نهله حسن  احمد بلفقيه

ساميه عثمان يوسف المنتشري
بدور زياد عبداهلل  رهبيني

شهد عبدالعزيز احمد الغامدي
عائشه محمد سعيد  الشمراني

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

ريم حسن عبداهلل الشهري
عبير عايش احمد  القريقري

عائشه احمد ابن علي القرني
ابتسام ابراهيم مسفر الحارثي

سجا ساعد رابح  الجدعاني
أسماء محمد بن أحمد  الغامدي

تغريد محمد عمر بغلف
ياسمين يحي  عبد اهلل الصرابي
ايمان فايز  علي شاهر الشهري

تماضر هليل معيض  الحربي
وعد عبداللطيف مثبت  القريقري

فاطمه عوض  محمد جحره
اسماء عبداهلل حامد  الغامدي

أثير سالم ابن سعيد  الرباعي
العنود عبداهلل محمد الخليفه

اسماء علي  زين غالب
شروق عبيد  حميد الحربي

فاطمه خالد  محفوظ باقتاده
سماهر حسن محمد زائدي

منيره مبارك  احمد القحطاني
روان سلطان علي  العمري
رهف حسن أحمد  عسيري

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد المنزلي
روان صابر محمد سعيد  نوفل

شهد سامي محمد  صيرفي
روان محمد ظاهر الجهني
خلود محمد سعد الغامدي

انهار خالد سراج بدوي
شذى عبداهلل  المحياوي

جمانه عدنان ادريس  المغربي
ندى محمد علي الشهري

ساره سعد  صنات العتيبي
عائشه احمد ثابت  علوي

ساره عبدالرحمن علي االحمدي
وضحا مسرج  العصماني

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

هناء معيض جويبر  الجدعاني
ريم نبيل حسين  صائم الدهر

مالك ناصر  عياد المطيري
منى مبارك  هنيدي البالدي

منى صالح  مرزوق الزهراني
وئام ابراهيم  احمد البناء

نوره عبداهلل  علي المصري
عائشه احمد حسن  السقاف
رغد عبداهلل  أحمد الغامدي
رغد محمد  سعيد الزهراني

رنده طالل  محمد سعيد متبولي
روان عبداهلل  سعد الزهراني

ساره ساهر موسى الجهني
عبير عبداهلل  معال االحمدي
اسماء محمد  احمد عبداهلل

سمر منصور  علي االحمدي
لجين جمال درويش  البلبيسي

بشرى سعيد  حامد الغامدي
عهود ظافر حسين  الزهراني

مي عماد الدين محمدامين  عارف
عايشه احمد علي القحطاني

عال محمد  علي المالكي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*



كليةالصيدلة
قسم الصيدلة

مي أحمد محمد سميط العلوي
روان عثمان احمد المدفع

عائشه عوض اهلل عواد الحربي
شهد عبدالقادر أحمد حسين

مشاعل سلطان نايف بن عبود
هتون محمد سليمان لبان
يسرى بشر أحمد النهدي

لنا عمر محمد باسودان
غدير صالح سليم الجهني
روان اسامة احمد ابوالنجا

عهود ابراهيم سراج قاضي
اديبه محمد اسماعيل البهكلي

شهد فالح راجي الحجيلي
خديجة علي عائش صرخي

نجود احمد عبدالكريم بغلف
اميره حسين محمد الغامدي

ايمان طارق محمد يوسف ولي
ضحى فيصل احمد النمري

انفال خالد زين باجمال

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

رانيه كمال ابراهيم جدع
غيداء طالل حسن ارشد

ريم طارق احمد المنصوري
رنا محمد يوسف الضبيبان

أروى حضيض عطية اهلل الحربي
دعاء وليد احمد بن سلمان

اسيل اديب عبد اهلل ادريس
أسماء ابراهيم علي ال زين

العنود فيصل علي باوزير
ساره سلطان هندي الجهني

ايالف احمد عبدالقادر فلمبان
رغد محمد عبداهلل الشارخ
زهره حبيب ناصر العبيدي

اسراء احمد اسماعيل حمدي
رهف عادل ضيف اهلل القرشي

العسول عبد المجيد سيف
نهى مروان حماده الشوبكي
رشا محمد جعفر جمل الليل

نوف محمد عايد الحربي

رغد محمد ناجي المحمادي
رهام زاهد محمد نور عطار

سوسن محمد سعد هزاع
سهيله خالد أحمد بديوي

اسماء احمد سعيد الشهري
عبير طالب عيظه النهدي

هيام مرعي سالم مرضاح
هيفاء محمد سالم العطاس

رهف أديب صدقة الجهني
سماهر عبداهلل احمد سعدون

ريناد تركي مصطفى جافو
هديل عابد هالل المزمومي

نهى تركي يحي عشقان
مها ظاهر بديوي الحمياني

اسراء صالح سليمان البسيس
بتول محيميد دخيل اهلل الحربي

وجود عثمان محمد فالته
خلود بشير عطيه الثعلبي

ساره احمد عثمان العمودي

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الصيدلة
الهنوف تركي علي مرزوق

جميلة احمد ادم حسين
أفراح سلمان عتيق السلمي

رهف سعد عيضه الردادي

سارة طالل محمد باحفص
فاطمه عابد فراج الصبحي
شهد عبد العزيز ابوالعادل
وعد محمد ناصر العدواني

لمى نبيل عبدالعزيز االندنوسي
موده حسين سعد السلمي

سلمى محمد هارون جبريل
روان أحمد لروس الحامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات
ايمان سفر  حسن الزهراني

تسنيم احمد ابراهيم الزهراني
هاله منصور  صالح القرشي

اروى احمد  عبدالقادر باشنفر
صافيه عبداهلل  احمد السويني

بدريه سعد  احمد علي الغامدي
آيه فهد  عبداهلل مغربي

والء وليد  صالح نقلي
االء علي  يسلم سالم باعبيد

وجدان سعيد صالح اليافعي
وجدان محمد  عبداهلل محفوظ

شهد عبدالرحيم  عمر باسودان
بشائر يوسف  مصطفى الحربي

حنين محمد  ابراهيم السقاف
روان عبدالغني  راضي العوفي

وجدان طه  مسفر الزهراني
منال عبدالرحمن فهاد الشمري
ربى محمد  ابن صالح الغامدي
ساره مساعد  تركي  السبيعي

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

رهف اسعد  سعيد محمد فتوح
أثير سعيد  احمد العمري

االء حسين السيد علي
بشرى يوسف  مظفر

سميه سالم عبداهلل الجوهي
أميمه حمزه  عبداهلل علي ميمش

نجود ماجد  سعود الحربي
حنين بهجت  عبدالرحمن خوجه

سمر عويضه  واصل السلمي
دالل طالل  حمد حامد العلياني

ملك صالح  هزاع أحمد الزهراني
صالحه مطلق  عيد المالكي

مشاعل محمد  عبدالعزيز غشم
ميعاد عبداهلل  محمد أفلح

دعاء فيصل منصور ميسري
دعاء مشعل  عبدالعزيز الحجاجي

شذى عبداهلل  نغيمش االحمدي
روان احمد  ابراهيم الغامدي

رنا خضر  محمد صالح الغامدي

أفنان نزار  رضوان
خديجه محسن  احمد العمودي

نوف علي  سعيد الغامدي
دانيه محمد  علي باعقيل
بشائر محمد  علي المشي

مها عبدالرحمن  عبداهلل الحربي
مريم احمد  عبداهلل الغامدي

اسراء محمد  عبدالوهاب الهي
جمانة خليل  إبراهيم بخاري
مشاعل احمد صالح الغامدي

آالء عمر  سعيد العمودي
امجاد ظافر  علي الشهري

اسماء صالح  مرشود المالكي
امل سعد  بركة اهلل المطيري

رهف عبدالهادي ضاوي الجعيد
بسايل أحمد  عبداهلل الغامدي
الهام علي  جابر علي عسيري

اسراء زبير  عبداهلل سيت
فتون فايز  على زيني قستي

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
رذاذ عبدالحي  محمد رضوان

رغد محمد  باموسى العمودي
مها ماجد صالح الشمري

مي عبداهلل  سعد الحربي
وديان ابو  بكر علي باحميد
مرام صبحي سعيد المرعي

قسم علوم الحاسبات 
تهاني قاضي قمر الحسن

شفاء سعد مبارك عمر
فاطمة محمد  عبداهلل بن عفيف
فوزيه عبدالرحمن  جهاد البلوي
ساره الهادي صالح  علي صالح
ياسمين يوسف علي الصاعدي
اميره نهر  عبدالسالم مليباري

بشاير هاشم  ابراهيم  الصبحي
هبه هدايةاهلل محمدصالح

ابتهال مخضور  رابح الجدعاني
منال حمدان  حمادي المحمادي

خديجة عبدالرحمن السقاف

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

مها سعود  ناصر العريفي
امجاد خالد مرزوق السلمي

هاجر خالد عبداهلل  سعد المالكي
رنيم ياسر محمد غربي

رغد مسعود  طالب
غدي احمد  محمد اليحيا

هناء علي  جراد الغامدي
شيماء خالد  المالكي

رنين ايمن  محمد الزعفراني
لمى عبداهلل  عامر العمري

والء تركي سعيد المرزوقي
مالك حسن  بالخير

حصه عبدالعزيز  الناجم
هدى عياد  علي هالل المطيري

تهاني حسين  سعد السلمي
امتنان يحي علي زيلعي

اشواق احمد  موسى زباني
منار عيضه  محمد السفياني

امجاد سالم  مرعي الحربي
امل عبد الرحيم حمدان أبويابس
صباح مخضور عبداهلل الجدعاني

سمية سالم أحمد سلمان
ساره فهد عبداهلل السالم

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم العلومات 
خديجه علي  راشد سالم الراشدي

نجالء عبداهلل  يوسف االقصم
منال عبداهلل  حسين  الغامدي

**
**
*

سامية سعيد محمد القحطاني
منال سعد  عويض  الحارثي

أثير سعيد  عثمان الغامدي

ضحى طالل  حسين الغانمي
أماني محمد  حاظر  الحارثي

بشائر محمد  صادر الصاعدي

*
*
*

*
*
*



كليةالحاسبات وتقنية المعلومات
لجين صالح  سالم العماري
ابرار عائض  مطيع البراق

بشرى محمد  صادر الصاعدي
ندى ابراهيم  يوسف رشيد

نهال نبيل  يوسف علي نجار
سناء أحمد  بن مبارك بن قديم

ريم ثواب  محسن السبيعي
ساره عبدالرحيم  محمد العوفي

بيان عمر  سالم عشميل
ساره حسين علي السقاف

ريم ضيف  اهلل سليمان المبارك
مشاعل محمد حبيب السلمي

هديل خضر ضيف اهلل النمري

*
*
*

ساره محمد  عواض المالكي
ريم محمد  عبداهلل العمودي
افنان هويمل  سافر الحربي
لينه عثمان  محمد باموسى

ريناد حمزه  سعيد باوارث
هديل عبداهلل  عامرالعمري
عيشه محمد  احمد باصهي

ريم سعيد محمد الغامدي
جيهان محمد  علي الغامدي

ساره احمد  خلف ابوناب
نوره أحمد  الشمراني

أثير محمد  عتيق البالدي
ابتهال عبدالوهاب الصومالي

غفران عبدالرحيم مليباري
وجدان عبدالرحمن االسمري

رناد هاني فؤاد مختار
بشاير محمد قليل الثبيتي

امجاد عطيه عوض الثبيتي
وفاء ابراهيم  حموده شبراويشي

هند سالم  سعيد الرباعي
رغد احمد علي الزهيري الشهري

نهى جميل حمزه الشاوي
العنود خالد عبدالعزيز العبيد

روان ماجد  وليد الدوبي
روابي علي أحمد الغامدي

ضحى احمد محمد مرواني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الحقوق
قسم األنظمة

اسماء محمد الحربي
انوار سالم  عبد العزيز الذيباني

روان خالد عبداهلل  باطرفي
ميساء محمد خالد الدهلوي

رنا احمد محسن  الحربي
شهد منصور صالح  العصالني

عهود نصار مضحي  الحربي
مريم محمد  سالم برعيه
صفاء محمد  مصلح دومه

هدير جميل سالمةاهلل
ميساء احمد غرم اهلل  الغامدي

منى محمد  عمر علوي الشاطري
سميه محمد صالح السعدي
شروق علي  سالم عبداهلل

جوهره شمالن  على باشميل
شهد هشام عبدالرحمن  المفتي

شريفه انور صالح  الناخبي
رهف فوزي بن خالد  الشريف

فتون حمدان بن شتيان  السميري

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

ندى مشعل فايز القثامى
لجين سعود عبدالعزيز  رمضان
بشرى عبدالعزيز محمد الحارثي

ساره فهد  محمد العمري
وجدان محمد أحمد  أبوظهر

رزان بكر عبداهلل  صديق
امتنان محمد علي  احمد
لجين حسن  احمد السيد

عبير عبداللطيف  الصاعدي
نسيم عبداهلل الحازمي

ساره صالح ابن محمد  الغامدي
شهد عبداهلل عبداهلل  القحطاني

أنوار علي جابر العلياني
فداء فيصل بن عيد  الجهني
أثير صالح عطيه  الزهراني

طيبه محمد  يحي علي قوزي
جمانه عبدالحميد عويد  الخطابي

غفران احمد  سالم بن رباع
نجود عبداللطيف عبداهلل  بدران

كندى اسامه عبداهلل  ابورعيان
نسيبه خالد بن ابوبكر عثمان

لينا زياد  بكر النابلسي
رغد عبداهلل  صالح الزهراني

شهد صالح احمد  باعبود
سماهر محمد صالح  الحيدري

وعد غازي محمد صالح  الغانمي
اسماء عطيه  مهراس السهيمي

مرام مساعد غرامه الغامدي
صفيه احمد عبداهلل الشهري
ساره مساعد  سعيد العرياني

ندى صالح  سالم محمد نشوان
حنين عبداهلل محمد المحترش

صفا عبيد احمد  المعارى
ساره عبدالعزيز عبداهلل باعقبه

سميه خالد سعيد الزهراني
راما مصطفي عبدالحميد زارع

بسمه عبدالرحمن  محمد باجعفر
دينا محسن مصطفى الهليس

**
**
**
**
*

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الحقوق
ريم فيصل محمد سالم المفلحي

مالك مصلح بن طالع  المعبدي
لولو احمد عبداهلل  الحصيني

رغد فيصل محمد  الحربي
بشرى حسين مقعد البقمي

شهد طالل عبدالقادر  عطيه
ابتسام ابراهيم محمد  الناصر
نجود عبدالعزيز موسي  احمد
اسماء فريد  محسن العولقي
لجين ياسر ابن محمد  غنيم

نوره موسى محمد  ضمد
شفاء عبدالرحمن عمر  العمودي

سمية احمد  عبدالحق بفلح
ساره طه حسن  البار

سارة محمد  عبد اهلل الجيالني
فايزه حسين  سالم الفيفي

رازان عواد محمد  القبساني
نجود سالم محمدسعيد  الصبحي

غدير اسماعيل محمد  مرزوق
رغد عبدالخالق عبداهلل  الغامدي

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

وجدان عقاب بن عايض العتيبي
جوزاء قاسي  مفرح السبيعي

غاده عبداالله بن غانم  البانى
لجين امين محمدمختار  المهدي
هند مطلق عبيداهلل  االنصاري

وطفا خالد فهد بن عباس
لينه ياسين بن محمد  زيتوني
هديل حميد  مبروك السفري
زينب علوي محمد جمل الليل

منار سفر عاتق  العتيبي
مشاعل محمد حميد المالكي
رنيم سالم عواض  الثبيتي

انفال بدر  حسن ابكر
ود علي احمد العبسي

شيماء محمد  ثابت قربان غازي
عبير عابد  قربان التركستاني
منى عبداهلل عوضه  االسمري

سلوى عبدالرحمن  صديقى
رفيده بكر  عبداهلل الصبحي

يارا يوسف احمد  خراز

روابي ضيف اهلل الزهراني
نوره مزيد  زبن مشعل العتيبي

ضحى عايض احمد السلمي
اسرار محمد حامد  الشهري

روان عبيداهلل عايض  السلمي
ضحى طلق  ردة اهلل  السلمي

والء محمد  عوض قرين
وفاء حميدان  احمد جزاء الجحدلي

نوف محمد  سلمان الغامدي
دانيه حامد محمد الدوعان

روابي خالد  سعيد العمودي
دعاء محمد  احمد علي حكمي

عائشه أحمد جميل  ابوالعينين
ابتهال خلف اهلل الطويرقي

فاطمه راضي  احمد المالكي
نور نامي  عوض الشريف

والء حسين  مفلح القحطاني
ليلي يحي  ابراهيم الحربي

ساره احمد  داود االشعري

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

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية التمريض  
قسم التمريض 

سالفه خالد حيدر قطان
هتون فواز سند  العبدلي

فاطمه سعد محمد  السلوم
ريداء حامد قاري محمد  جان

اسماء قاسم حمزه  النخلي

*
*
*

شهد محمد عبدالقادر  العمودي
بشاير هندي هليل البلوي

روان عبدالجبار وصيل  الزبالي
ميان احمد هاشم  ابوخشبه
ايثار عبداالحد قربان أخون

ابرار عبدالرحمن سالم  المحمدي
شهد هيثم احمد  السفياني

انوار محمد عبداهلل العمودي
مريم سالم بن يسلم  باحارثه



كلية االتصال واإلعالم 

قسم اإلعالم 
ساره مصطفى  الشاطري

رغد خالد ابن سعيد  الغامدي
ساره فؤاد حمد  الجلسي

شيماء عبدالرحمن  القريقري
أمل حسن عبداهلل  الشهري

عال عبدالرحمن  باحويرث
خلود مسلم سمران الحربي

خلود عطيه موسى الزهراني
نهى سعد  محمد علي الغامدي

اطياف طارق عبدالعزيز  الجهني
بشاير محمد احمد  صديق

نزهة خالد  يوسف موسى فياض
عيشه عبده بن عبداهلل حمدي

جواهر عبداهلل ردةاهلل الصاعدي
روان خالد محمد  الجهني

لجين عدنان محمد  الغنيم
بدور علي غرم اهلل  الغامدي

اماني تركى محمد معاش

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

أفنان دخيل طايل  السلمي
روان محمد جاري  القرني

مها صالح حضاض  السلمي
رهف علي  عبداهلل القرني

عهود حسن صالح  الزهراني
رحاب موسى عبداهلل  الغامدي

لمى حسن  عبداهلل حربان
رغد منصور عبداهلل  الشهراني

حنان حميد  محمد حمدي السهلي
غادة عبداهلل محمد  الشهري

منار ابراهيم حسن  محمد
نهى سالم عبداهلل  بارشيد

رزان صالح عبدالرحمن الغامدي
رهام بجاد بن خليفه  السلمي
فتون غازي ابراهيم  القثامي

غاده حامد عيد  الفياني
سلسبيل محمد مصطفى طحاوى

امل بندر معتوق  مناع

اروى عبدالرحمن عبداهلل كليب
أميرة نايف  موسم السلمي
ايثار جبران عبداهلل  جعران

يارا عبداهلل  عبيداهلل الصبحي
عهود عويض بن شامان  النفيعي
ساره محمد  حسن سعد المنهالي

ميساء واصف كمال  خان
دالل عبدالمجيد سعد  مبارك

لجين عمر محمد  بادويس
رغد ماجد محمد  باكدم

ايالف فايز  محمد القرني
رزان صالح ابن عبداهلل  الغامدي

عبير محمد بن صالح  المحيميد
سمر حمود  عبد اهلل األحمري
هاجر محمد  عبدالعزيز امان
شيماء صالح حامد  الظاهري

رهف غازي  علي حكمي
ريم عبدالبارى عبدالحليم بخارى

**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم 
ياسمين سعداهلل المعبدي

ساره عبداهلل  جمعان الزهراني
سحر أحمد  محمد علي حسين

رغد فالح  عبدالحميد الحازمي
هناء طه احمد البرعي

شهد عبداهلل  محمد بحيبحاء

هبة سليمان  علي العلي
رجاء عوض فاضل القرني



كلية الهندسة
قسم الهندسة الصناعية

أروى جمال  أحمد بانبيلة
بشرى جابر  يحي الخالدي

لينه خالد الطاف احمدحسين
مالك طالل  فيصل المنصور

نور سلطان  أحمد الشريف
ماجده سعيد  امبارك الزهراني

بنان محمد عمر مسعود
بشاير فيصل  محمد الشيخ
اشجان احمد علي بن عفي

أروى عدنان  عبدالعزيز فقيه
ايمان عبداهلل عبدالرحيم باوزير

ساره يحي مقبل شراب
ساره يوسف  احمد جان  جان
ندى سعيد  سالم الصيعري

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

دانيه ابراهيم  درويش ميمش
ساره عبدالمغيث  عبداهلل فلمبان

عبير خالد احمد بوسعيد
فاطمة عبداهلل عمر سمان

مالك خالد  احمد عتيق  الجهني
زهره سيد ابراهيم محمد
مريم رزين  نايز السلمي

دعاء سالم محمد المحمدي
نوف عبداهلل  عبدالعالي الحربي

تغريد سعيد  سعد القرني
دانيه خيري  محمد سعيد عابدين

سيرين حامد  احمد بليسي
بشائر ابراهيم  محمد قطب

غيداء فريد  جميل ثقة

بتول عمر سالم باجخيف
ود عطيه  خويتم السلمي

فردوس شريف  محمد قاسم
يارا بهجت  عبدالعزيز منشي

أحالم هشام  سعيد بامفلح
روان حسن  برهان بيك

مالك عبداهلل  قاسم موصلي
عائشة عبدالرزاق محمد هوساوي

لمى سعد  حسن النفيعي
عبير عدنان ابراهيم غالم

بيان سامي  عبدالرحمن بلخير
والء حمدي  حسام عثماني

هيا راجي  مصلح  المحمادي
جمانة محمدنور  ياسين فطاني

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

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الهندسة الكهربائية
ابرار عبدالشكور عثمان القرشي

روان محمد  عظيم احمد
نوره خالد  علي الغامدي

**
**
**

بشرى محمد سعيد بافيل
منيره محمد دحالن االندونسي

بثينة عبدالعزيز  عبداهلل الغامدي

سماهر عطية  اهلل محمد الغانمي
عبير سعد  محمد علي القحطاني
سجى عبدالرحمن  محمد الحربي

**
**
**

**
**
**



كلية الهندسة
نوف طواله  عبدالعزيز الطواله

سماهر حامد  محمد الهبيدي
شيماء محمد  عاطي المحمادي

سميه محمد اسالم  يوسف
هاجر عبداهلل  محمد الجهني

مالك هاشم  عبدالكبير نيازي

**
*
*
*
*
*

اثير سعيد  ابراهيم الغامدي
اسماء فضل علي بن عاطف

أسماء سيه  دورامي محمد
تسنيم صالح  علي الغامدي

بدور محمد  عبد الكريم مدني
سميه صالح عمر بن حازم

بيان عابد  شرف الشريف
فاطمة سعود  مرزا عالم بخاري

تسنيم حاتم  حسين الحرازى
امةالرحمن السر الخضر محمد

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية علوم التأهيل الطبي
قسم العالج الطبيعي

نوره خالد بن محمد  الخويلدي
مريم سمير حسن محمد                                                    

سماح ياسين بن صالح  عسيالن
نوره عادل محمد  السبيع

امجاد حسن علي  الجابرى
افنان خالد بن رجب  الزهراني

فتون كمال عبداهلل  رزق
لجين عمر سالم  الصعيدي

رفاء محمد صالح  باصفار
غادة عبدالعليم البالدي

لجين طارق بن اسعد  دمنهوري
غدير عماد بن سالم  باعثمان

الجوهره عبدالعزيز ب  الفريدي
غدي مستور فيصل الحارثى
اماني مهدي محمد الشهري
فاطمه حسن عوض  ميزان
اميره سياف حشيم  الزيادى

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

دانه احمد مصطفي  االفندي
شهد حسن  حمدان الحربي

هنوف محمد  الهوساوي
صفاء ابراهيم  أحمد الفيفي

العنود عبدالعزيز حميد  الجهني
رغد عبداهلل سعيد  الغامدي

فتون علي  عباس علي شعبان
وديان صالح علي العمودي

لجين عبدالرحمن تركستاني
فاطمه عبدالروءوف  علي خوج

هند سعيد سالم  الصيعري
خديجه عبدالعزيز  نعمةاهلل

الهنوف توفيق الخيال
جمانه عبدالناصر فلمبان

دالل صابر عبداهلل الشرقاوي
جمانه محمد بن علي  الحربي

هاجر سعيد احمد سعد الزهراني

ندى وائل سعيد  العمري
جوري عبداهلل  محمد العمري

شهد اسامه بن محمد  سفر
غادة عبداهلل محمد القشقري
غاليه عبدالعزيز حمزه  محمد

عبير عمر بن فهد  الحازمي
انهار صالح محمد  ساب

رغد احمد ساعد  المالكى
شهد فتحي احمد  الجاوي

امل احمد صالح  بابكير
ايناس حامد ربيعان  السلمي

مرام عبدالقادرالصبحي
طيف عاقل احمد  المالكي

ياسمين سالمه نهار  الغبيني
رهام رجاء بن منور  الحربي

موده خالد عمر  ميرداد

**
**
**
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم ادارة األعمال

افراح ردة ردت  اهلل  العصالنيلولوه صالح عبدالعزيز  الناصررحاب سالم علي  الصبياني

قسم إدارة الموارد البشرية
اسرار طالل علي بانده*ندى سلمان جعري  الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلدارة العامة
سمر احمد عبدالعزيز  الزهراني

افكار فيصل وردي  العتيبي
نوف احمد يسلم  القثمي

رفال اكرم بن محمدقاسم  اكرم
نوال محمد رجب  الزهراني

لينه موسى عايد االحمدى
صالحه صالح حسن  الشمراني
نوف عويض محمد  الخرماني

سميه عبداهلل ابراهيم  الحربي
انوار سعيد عبداهلل  العمري

نهى جمعان محمد  الزهراني
جنى عبداهلل صالح الشمراني

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

ريم فهد محمد باعوضه
عائشه علي مناع  الوادعي

منى احمد علي  جعفري
بسمه عطيةاهلل ضيف اهلل السلمي

امجاد زائد غريبان  المطيري
مها محمد  سليم ميرمحبوب عالم

جمانه ممدوح سليمان  الفنيخ
حنان مبارك ظافر الخضران

العنود صالح عبدالعزيز  الدباسي
امجاد ناصر علي  القرني
اروى احمد حميد  الشيخ

ابتسام عبداهلل محمد  الغامدي

رناد ممدوح محمد  بشناق
افنان ناصر عبداهلل  الغامدي

مريم سعد صالح  العمري
اميره حسين  علي العرياني

امنه محمد احمد يوباه
فلوه عبداهلل محمد الشميمري

ابتسام حمدان عوض المطيري
فايزة زويد معيوف  السلمي
وئام حسين بن عثمان  كده
اسماء محمد سعيد  الجهني
منار محمد  صالح العطاس

وفاء محمد  عبداهلل  الزهراني

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*



كلية االقتصاد واإلدارة
اماني حمدان ستر  السلمي
هند سعد سعيد  الظاهري

هدى عياد بن عطيةاهلل  الحربي
شهد منير بن مشرع  البقمي

اماني محمد عبدالوهاب  الشهري
رشا عدنان بن محمد  بارحمه

ابرار ابراهيم منصور  الحازمي
امجاد سعد خليفه  السلمي

نوره تركي مسفر  الغامدي
نوره عبداهلل علي أبوحباية

مودة عبدالرحمن أحمد  فالته
اروى احمد علي محمد الزهراني

خلود عبدالبارى اسماعيل  قاضي
بشاير علي سليمان  الصيعري

ابتهاج احمد  صالح الغامدي
عطاء محمد احمد  رمبو

سبأ محمد  مبروك سعيد بازهير
أميره عبدالرحمن عبدالعزيز صابر

بشائر زيد  عبدالواحد الشيخي
ندى حسن احمد  العمري

ابرار سعد  عوض الثبيتي
فاطمه عبداهلل محمد الراجحي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلقتصاد
رغداء فوزي  سنديهدى عبدالباقي  محمد دويبلوله مسعود زاهر  الزبيدي

قسم المحاسبة
مالك خلوفه حمود  السلمي

فاطمه علي فرج  العمارى
غدير موسى عبداهلل  المالكي

**
**
**

اسماء حسن  مبارك بن سويدان
منار محمد بن هالل  الثبيتي

فاطمه محمد علي  القرني

لمياء احمد هادي  مجشى
خديجه احمد  راشد راجح العماري

اسراء محمدعلي  نصرالدين

**
*
*

*
*
*

قسم التمويل
فاطمه سالم علوي  السقاف

اثير فوزى عواد  الصبحى
**
*

خلود خالد عبداهلل  االحمدي
أريج عطيه درباش  الزهراني

رغد بخيت جبران  السلمي
منار محمد عبداهلل  الغامدي

*
*

*



كلية االقتصاد واإلدارة

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

مسرات عبداهلل  علي السيود
رزان حسن بن سعيد  باحسين

هند سالم نايف  العتيبي

زينه عبداهلل بن سالم  الكثيري*
ساره محمد علي  شعبي

هبه عبود عبدالرحمن باقيس

مالك مبارك  المريري الحارثي
حنين سليمان بن علي الزهراني

قسم نظم المعلومات اإلدارية
اميره زبن مطر الحربي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

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

*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

قسم التاريخ 
زينب محمد ناصر  الشهرياسرار راشد احمد  الزهراني



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
قسم الجغرافيا

اثير حميد  شائق الحربي
شهد سعد  ناهض الحربي
نجود علي سعيد  الحارثي

انوار مطلق  ضحيان العتيبي
مشاعل حسن علي  اليماني

اشواق عبداهلل  سالم الغامدي
فوزية عطية بخيت  الزهراني

مها ضيف  اهلل عطيه الزهراني
منيره عبدالرحمن الشمراني

رغد ضاري علي  اباالخيل
رغد فتحي  محمد علي الظاهري
شيماء طارق  عامر عمار السلمي

غدير احمد عبداهلل الغامدي
عهد سعيد  محمد الغامدي

والء حسين  محمد ابو حيدر
عهود قليل  عوض الشهري

هيفاء محمد  عبدالرحمن الشهرى
دنيا حسن  علي عيد فيزو
عائشة احمد علي هزازي

سميه محمد يحيى درويش
خيريه احمد عبدالرحمن الغامدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
رشا عبدالرزاق راجح  الحربي

هبه ناصر حسين  العتيبي
ساره عايض بن عبداهلل  القرني

وضحا نافع عمري  السلمي
يسرا خليل  محمد ابراهيم لشرم

سميه عبدالرحمن االحمدي
عائشه سليمان حسن  الجابري

ماريه مازن  عبدالعزيز  الحارثي

**
*
*

رهف فهد ابن مرزوق  السلمي
بلقيس عبيداهلل علي  الغامدي

بشرى مبروك  محمد الحربي
لينه طارق  احمد عبدالقادر مدني

بسمه احمد علي الغامدي
شاديه ناشي  عيظه الزهراني

أروى سامي منصور االمير
شيماء متعب سالم السهمي 

نوره ابراهيم  عبده بلغيث
أفنان الفي ضبعان السلمي

فاطمه علي  سالم الزهراني
غدير عطيه  محمد الغامدي
نسرين عبداهلل  صالح علي

ساره سعد سعيد عيسى

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة االنجليزية 
ندى سعد بن سعيد  الغامدي
وعد فهد محسن  القحطاني

*
*

بشرى عطيه  علي الغامدي
رغد عدنان مرزوق  الوافي

مرام مشيعل ابن نفاع  السلمي
وعد عبدالقادرر الرويثي

*
*

*
*



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
عهود ناير شلوه  المطيري

جازي محمد سالم الشاعري
رغد صالح عبداهلل  الحربي

ريم محمد نايف  العتيبي
سميه خلف عبداهلل  الغامدي

رغد فازع حسن محمد الخزاعى*
ندى صالح عامر  السلمي
ساره صالح  علي الشهري

اماني مطلق علي الحارثي
لجين صالح سليمان العرج

شهد ابراهيم  علي السقاف
رهف فهد  ضيف اهلل النفيعي

روان سعد  مغرم الشهري
نوره خلف  سليم خلف المسعودي

مها صالح علي الزهراني

قسم اللغة العربية وآدابها
حنين فهد علي  الزهراني

هناء محمد سعيد  الحضرمي
علياء سليمان الزهراني

منار هواش  حنش الشمراني

**
*

نوره يحي  سالم الزهراني
نوراء يحي زيد  الكديس
خلود سامي احمد باروم

مالك موسى  سعيد الزهراني

شيماء احمد عيسى البسيسي
فاطمة عبداهلل محمد الشهري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة الفرنسية
لمى دخيل اهلل جزاء  التميمي

مرام علي سعد الخثعمي
منال علي  صالح علي النجراني

غاده عبده  ابراهيم زغيبي*
بشرى عبدالرحمن  السريحي

خلود علي  عثمان محمد نجري

اسماء احمد  حسن باروم
فاطمة الحسن محمد الفقيه

قسم علم النفس
دعاء زهير عبدالرشيد عطار

عهود حمود عطية اهلل  اليوبي
فوزيه حسن عبده  المرحبي

**
**
**

مشاعل مفرح عبداهلل  الزهراني
ايمان انور عبداهلل  القثمي

نوف عبدالرحمن  العمري

رشا عبيد ابن علي  قطاب
بسمه سليمان  سالم المحمادي

داليا فهد سالم  الحازمي

**
**
**

**
**
*



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
سميره محمد علي  الزهراني

رانيا فهد علي  موءمنه
نجود احمد حسن احمد الزهراني

نوف علي جبران  معشي
بدور عوض محمد  القحطاني

جواهر محمد بن سعيد  الغامدي
خلود عازب بن محمد  الزهراني

اعتدال ابوبكر  علي عبداهلل 
الفرجي المصعبي

وجدان خالد علي  العتيبي
فاتن منصور احمد المالكي

شمسيه محمد عمر  محفوظ
ساره فايز احمد  النهاري

منال عبده  احمد محبوب الزبيدي
ساره ابراهيم نامى  الرفاعى
اماني عطية سويلم  الحربي

العنود سعد ابن عيفان  المطيري
نوف علي محمد باشه

شهد عبداهلل عوده  المروانى
سعاد عبداهلل عجالن الذبياني

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

عبير احمد  جميل ميمون مدني
هوازن سالم محمد الغامدي

مالك عبداهلل خميس  الغامدي
خلود غازي خلف العتيبي

هال موسى محمد علي  االحمدي
منال مسعود منير  الثعلي

لطيفه محمد  ابراهيم الهويش
اسماء فهد عبداهلل الزهراني

فاطمه حمادي حامد  الصالحي
اماني عايض عتيق اهلل المطيري

فاطمه يوسف سعد  الجحدلي
هدى ابراهيم  سعيد  الزهراني

شوق فوزان فهد الجعيد                                                  
مشاعل ناجي بن عوض طالب

منى حميدي بن احمد  الشمراني
ساره سليمان ضيف اهلل  العتيبي
سماح عتيق ضيف اهلل  الشريف
اسماء عبداهلل وصيص  السلمي

أمجاد عبداهلل سفير الخثعمي
روان حسن طشان حسن

نجوى براك صالح  السلمي
روعه عيسى امين  الهوساوي

عهد عبدالعزيز حميد  الجدعاني
عبير أحمد محمدعلي  المحمدي

اثير عبدالعزيز علي الزهراني
روان فيصل عبداهلل  الغامدي

سحر علي داحش  الغامدي
اميره محمد حامد  الشنبري

منار عبد العزيز محمد  القايدى
شيماء احمد  علي تيرو

زهراء بكر يوسف  محمد
رهف صالح محمد الشمراني

منتها سامي اسماعيل منياوي
مروج عيسى عثمان شكوه

فريال ناصر بن بشير  المولد
ندى نبيل مصطفي  الماس
ندا حمود  صنهات النفيعي

سلطانه عبدالرحمن المعيوف
لجين طالل ابوبكر قوته

اماني سعيد  احمد الغامدي

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلاب والعلوم اإلنسانية 
ساره علي  احمد علي الزهراني

جوري مجدي سعيد بركات
اماني سعيد سراج  الزهراني

مجد معيوف  فالح حامد العدواني
هديل محمد فهد  القرني

نوف غيث مفلح الغيثات الدوسري

شيماء عبداهلل محمد الجابري
ديمه محمد يحي  القاضي



كلية العلوم 
قسم األحياء

شهد نمر عبداهلل نجم
رفيف صالح رضوان السلمي

سماح عبداهلل  موسى الزهراني
ساره احمد عماري  المالكي

رويده ابراهيم حسين  بتاوي

**
**
*
*

سارا حمود محمد  دربان
شهد خالد محمد  باشنيني

منى حامد  حسني االحمدي
رهام نذير مسعود  بوقس
ثريا سلمان مسعد  الجهني

لين امين عبدالرحمن  عبده
ساره احمد ابراهيم فالته

سميه حاسن صالح العرياني

*
*
*
*

قسم الرياضيات
فاطمه انس  محمد مليباري

كنوز هادف بن البرك  المنهالي
مالك احمد  سكلوع**

بسمه عباد عبداهلل  السهلي
تمارا عماد  عبداهلل سعيد باسالم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الفيزياء
شيماء محمد جابر الحربيمشاعل حسن  راجي الصاعديريم موسي ابن مغني  الخميسي

قسم الفيزياء الطبية 
عال طه عثمان حجازىروى حسن سليمان صالح**لجين احمد يحي  شامي *

قسم الكيمياء 
ساره علي  عبداهلل الغامدي

افنان عبداهلل  حسين خميس
امتنان نائف  سعيد الظاهري

رؤى صالح  عوض اهلل الجهني

**
*

كوثر سالم مبيريك  الصبحي
اماني رضا  حسين صالح شيهون

شهد خالد  احمد سعيد بابكير
ريناد علي  عبداهلل بيشي

جيهان محمد  خليفه السلمي
منال محمد  مريف البارقي



كلية العلوم
قسم الكيمياء الحيوية 

رغد عمر صالح  يماني
نجود علي محسن  باعبداهلل
نوف فيصل  ربيع الجدعاني

لولو عدنان ابن عبداهلل  باروم
رزان عمر محمد  الفقيه

ليان محمد عبدالرحمن  بخاري
غيداء محمد عبيد  الصبحي

رانيه الحسن بن علي  شراره
مرام فائع حسن  العسيري

لميس محمد صديق  جستنيه
مرام سعيد عثمان  الغامدي

روابي سعد بن  االنصاري

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

هند عبيد احمد الريشي
نوف عبداهلل سليمان  الجهني

لجين وليد عيدروس  كده
مالك ابراهيم بن محضار  الليثي

هنادي هاني مهنا  الجهني
روان مصلح حامد  الغامدي

دالل حزام عبدالمجيد المالكي
نوره فاروق محمد  محمد

أثير محمد بن علي  الشهري
سيرين احمد عبداهلل  باهويني
بشائر محمدفوزي علي  خليفه

نورا ماجد سعيد  السريحي

االء سليمان  ابراهيم البهيجي
عبير علي  صالح محمد الخثعمي

عبير عوض احمد الحربي
ليلى محسن محمد  الزهراني

ابرار العزي حسن محمد
ريم علي محمد  القاسمي
أفنان محيا سعيد  السلمي

ايه يوسف سعد الدين حبيب
ملوك متعب علي الحارثي

ميرنا ناصر عبدالعزيز  المعلم
ريم عمر  علوي باعقيل

أثير محمد  علي الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية القتصاد المنزلي
قسم إدارة السكن والمؤسسات

ساره مديفر علي  المديفر
انهار محمد علي  الحربي

*
*

هنوف طالل بن عبداهلل  عجاج
امتنان طالل محجوب

قسم دراسات الطفولة
فاطمه زين العابدين بخش

ريم عبداهلل سعد الشمراني
اثير حسن بن مسفر  القحطاني

شذى حسن حسين زرير

**
**
**
**

بشاير محمد بن عبداهلل  الشهري
بشائر عبداهلل  محمد العمودي

رذاذ عصام درويش  الحناوي
أسماء عطيه  محمد الزهراني

نوف محمد علي حكمي
هناء محمد العمري 

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات

ريم رشاش  موسى الزهراني
بيان حامد  بشير السلمي

ساره عبدالعزيز  السلمي*
مالك عمر  عايد الرقابي االحمدي

امجاد عايد  عيد السفري الحربي

قسم علوم الحاسبات
نور عبداهلل  صالح الظاهري*ندى محمد  عبدالعزيز الصعب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم معلومات 
مشاعل عبدالرحمن  الفهيد

مالك علي  عبدالعالي الصحفي
أجواد خالد  عبدالجليل تنبوسي

لجين وليد  يوسف غرباوي
أثير سعد بن محمد القحطاني

بيلسان انور  الشرعبي*
شروق أمين  محسن الماضي

خلود سعيد  شيحان الزهراني
نوره محمد  ناصر الشريف
اسيا عمر عبدالباري الجنيد

بشائر عبدالرحمن  الزهراني
شهد حسين  شوهان  مطمي

أروى محمدسالم محمود سنبل
نوف فرج نغيمش الجهني



كلية الحقوق
قسم األنظمة

اريج عيضه عبداهلل  الحارثي
مزنه سعود عبدالرحمن الحميدي

رهف محمد عيسى  الحربى
روتانا فهد عبدالعزيز  عصمت
سارا مازن بن وهيب  صباحي
اماني محمد عبداهلل  السلمي

رنا خضر محمد  الحارثي

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

رغد حمزه بن محفوظ  الغامدي
زبيده ابراهيم موسى الكناني

آيه وليد علي  بخرجي
ريناد مشعل بن سعد القحطاني

مريم خالد سعيد  الغامدي
ريم مصطفى حميد السلمي

سندس غازي  محفوظ فلمبان

لطيفه عبدالروؤف عمر فالته
بسمه صالح سليمان  االنصارى
وجدان ابوبكر سالم بن عفيف

مالك حسن محمد مسعد
شوق رمضان صالح  الزهراني

ايالف محمد قربان قشاري
ريم مصطفى السلمي 

**
**
*
*
*
*
*

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم
قسم اإلعالم 

سمر سامي محمد  باداود
هاجر سمير حسن  محمد

امجاد مطر  عبداهلل المالكي
حنين محمد رضا عباس الخياط

ريم يحي جابر  القرني
نوره طالل عبدالعزيز  الجحدلي

هنادي بداي مسعد  العتيبي
وجدان محمد صالح  باغفار

العنود منصور محمد العتيبي
دانيه نبيل يحيى منصور

لينا أحمد صديق  االنصاري
منيره سرور بن عبيد  الحربي

منى أحمد بن سعيد  الزهراني
ساره منير  البكر 

فتون خالد ابراهيم القاشي

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

بيان حميد حمدان  الرفاعي
حياة شكري  مفرج بطيش

رؤى عبدالعزيز  مدني المنيعي
رغد محمد حمزه  رفعت

سلوى محمد صالح رفاده
شهد صالح عبدالواحد  الشيخي

نوره أسامه حسن  وصفي
رنا حمود عايد  االحمدي

رناد عبداهلل حسين  منامه
بدور سعيد عطيه الزهراني

سهر عاصم عبدالرحمن  ابوزناده
العنود سليمان محمد  الزبن

الهنوف مضحي  عويض السلمي
روزانا حسين سعيد الزهراني

مها عبدالعزيز حسين  مروه

جواهر حسن رشيد  باخشوين
سحر مفرح عبداهلل  عسيري

مجد محمد احمد  حكمي
سمر سعدي الغامدي

غدير علي حسن الشهري
ساره فهمي محمد  قزاز

ندى سعود نصار الحربي
رنا طارق عبدالرزاق بكر

مها عوض  محمد احمد الزهراني
والء عدنان سالم باعبداهلل

خلود مصطفى محمد أشقر
ساره محمد  ابوبكر المحضار

بيان ملفي عايد المطيري 

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

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة

وفاء احمد  عبدالقادر الحبشي
ورده محمد  نجم المطيري

رقيه احمد  على عبداهلل
غادة محمد  يحيى باعشر

عهود عدنان مالك شيخ
منى مرزوق  عوض الجهني
اسماء حبان  عبداهلل سميدع

فاطمه قاسم  احمد ناصر
هند عبداهلل  محمد الشهري
أحالم محمد عوضه المالكي

سهام موسى  سالم الزهراني
حنين محمد  فايز الحربي

الهام توفيق  عبدالقادر الطيب
وجدان عبداهلل علي الغامدي

عبير محمد  عبدالرحمن المطوع
ناديه عطااهلل رشيد المحياوي
سلوى عاطي  صالح الخميسي

امل حنش  سعيد الشهري
أحالم يوسف  سعدالدين السمنة

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

نوف احمد  البورنو
أفنان عمر  عبداهلل عمر

سميرة علي  عبدالهادي الهذلي
أفنان علي  أحمد سويد

فاطمه أحمد  سعيد المالكي
فاطمه درويش  ابراهيم الشيخي

نوره سعيد  علي المالكي
سماح هادي  محمد حوبان

صباح رافع  عبداهلل العمري
عزه احمد  الشهري

اسماء سعيد احمد الغامدي
غفران عبدالصمد العمودي

ايالف عبدالوهاب أحمد ظفر
بنان علي  احمد علي البوشي

مرام سعيد  علي احمد البسيسي
نجالء حسين  محمد علي الرابغي

وجدان عبداهلل محمد األحمري
مريم حسين  علي كرني

منال عبداهلل  محمد العسيري

امل ذاكر  حمزة علي السيد
هند علي  احمد جابرعسيري

حنين سليمان  مسلم الجهني
ريم يحيى  علي الزبيدي

اسماء عبد الهادي  محمد باقادر
ساره سعد  مرزوق البقمي

اسيا عمر  احمد بازي
اماني احمد  مسعود الغامدي

أريج غرم اهلل  الزهراني
خولة فوزي  عمر السليماني

باسمه عباس محمد الفضلي
خلود حمدان  إبرهيم المالكي

فاطمه ثابت  حمد علوي
ساره عبداهلل  عوض االسمري

عهود خالد سعيد باناعمه
سعيده محمد محمد الحاتمي

مريم علي  محمد العيسى
افنان عبيد  عليان علي المولد
شعاع سعيد  سعيد الزهراني

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
منال محمد  ابراهيم
روان العبد عبدالغني

ريم سعيد ضيف اهلل الشهري
سجى عثمان  احمد الزهراني

نوف سليمان  عبدالرحمن العلي
والء ابراهيم  سليمان عسيري

إسراء حسن  احمد القيشاوي
نجود بدر حسني كريم

مريم بادي  محمد الحربي
روافد محمد  احمد الزهراني

ملوك انور  عبده الحطامي
اسماء فايز  محمد الشهري

حصه محمد  فالح القحطاني
اشواق عبداهلل  حامد القحطاني

اماني مسفر  مسيفر السلمي
مي عبداهلل  محمد عبيد ديباني

فاطمه بيش  عبده عسيري
رجاء احمد علي ابراهيمالزهراني

ريما عبداهلل  غرم اهلل الرفيتي
امل محمد  ابن علي الغامدي

رنا حسن  عبداهلل السليماني
دانيه محمدفاضل دخيلاهلل فاضل

بيان صالح مشخص السلمي
اماني عبدالقادر سعيد الشيخي

عبير سعود  سليمان الريفي
سلطانه عرفه عبداهلل المغامسي

مروه موسى  بكر
مشاعل محمد  اسماعيل المطيري
أميره أحمد  سعيد بقاش المالكي

مالك خالد  مديس الزهراني
مها صالح  أحمد الزهراني
حنان محمد  طالع المالكي
مهره عثمان محمد خزيم

شهد فهد  سعد مساعد األحمدي
نوره الحسن محمد السفري

مروج محمد  عبداهلل الغامدي
اشواق حامد  محمد عوده الثقفي

حنين ناحي  عواض فتيق السلمي
شيخه محمد مسلم السبيعي

مريم صالح سعيد الهيلي

غاده علي  صديق سعيد سيت
امجاد حسن عبداهلل حبيب

فاطمه عامر حويل عبدهلل الشهري
نوره ابكر  ادم ماي

منى مفرح غانم محمد ال قوت
ندى محمد  عتيق القرشي المالكي

بسمه عبدالخالق  عبداهلل رده
رنا علي  مسفر آل مشيعل
آمال سعيد  مطر المعبدي

غدير خالد  عبدالرحيم الجدعاني
فلوه معدي  سالم السديري

اسماء منذر  مصطفى الهليس
الهام جعري  ابراهيم دالك

جمانه مجدي  برليان العيدروس
رهاء سهل ابراهيم ابوالفرج

منى عالي  أحمد مطر العيسى
بيان عبداهلل  ناصر الغامدي

هدى محمد  طالع المالكى
رحاب محمد  سعدون السلمي

نوف خالد  عبدالعزيز سعد الراشد



كلية االقتصاد واإلدارة
اماني حامد  ضيف اهلل المحياوي

عبير معتوق عبداهلل القرشي
حنان عطية  اهلل صالح الخميسي

رنيم زامل  محيسن المعبدي
سوسن حميد  مطر حميد الحربي

هناء احمدبن  عمر احمد بانوير
اسرار علي  عثمان زاهر الشهري

فاتن صالح  جمعان الغامدي
غيداء عالء  حامد عثمان الغفاري

خلود احمد  حسن القرني
اكتمال محمد اسحاق الميخي

رنا محمد  انس السوطري
ليان محمد عبداهلل حسن

عائشه صالح  عبداهلل المنتشري
ايمان سعود  احمد البشري

علياء محمد  محسن علي
ندى عبداهلل محمد حبني القرني
رشا عبدالعزيز  حسن الزهراني

بشاير عبداهلل  حسن احمد
رهام عبدالعزيز حمد الماجد

فاطمة صالح  المطوع
سهام شعيفان  مطيع السلمي

بدوربنت حميد  سعد الجعيد
ريم دويش  طهيبل السلمى

افنان وازن  محيل السلمي
ناديه محمد عبد اهلل الغامدي

مشاعل احمد عبداهلل الغامدي
سارة عبدالرحمن العويضي

نوره علي  محمد الغامدي
ابتسام مجري  جرار السبيعي

أمل على  عبدالرحمن الغامدي
بدور يوسف عمر عبداهلل باسهل

سماهرعبدالناصر مساعد السلمي
سمر سيحان  الزهراني

نوف حسن  احمد ابراهيم
بشرى محمد  سمسميه

شهد عيد  الرفاعي
أمال سعد  محمد علي القرني

زهراء موسي  محمد الخمجاني
خلود عبدالعالي محمود الصحفى

شهد عصام  محمد نور عرب
أسماء سعيد محمد الزهراني

فاطمه محمد  عبداهلل المالكي
رؤى عبد الوهاب  محمد الحربي
شهد منصور حمدان الشمراني

حنين عالي  علي عبداهلل الحربي
سحر حسن  احمد الزهراني
رهف تركي  الماص السعود

نوف فهد  عبداهلل بن جريس
شوق سعيد سعيد الزهراني
ساميه سعيد  علي الكثيري

أمل احمد  حسن محمد الزهراني
نهى علي  عمر القرشي

ندى عبدالرحيم محمد الدعجاني
زينة عبداهلل الشهراني

ابتسام فوزي  براهينج ناوي
حمده عبداهلل احمد الشهري
وجدان صالح  محمد الشهري

عفراء عمر  محمد النهاري
رفعه سعيد  ناصر الدوسري



كلية االقتصاد واإلدارة
عهود يحيى عيسى العريفي
سميرة سعد سعيد السلمي

دانيه عبدالعزيز محمد الغامدي
خلود عمر علي عبداهلل

سماح منصور جميل تنكر
ناجية جارد صالح الدوسري

قسم العلوم اإلدارية
ميساء محمد  عبدالوهاب االهدل

ساره عبداهلل  شديد الصبحي
عائشه عقيل  صالح بالربيعه

هدى ثواب  مشخص المطيري
روان محمد  سعيد باوشخه

تهاني عبداهلل  ابوبكر باوجية
اسماء محمد  محمد احمد

صالحة عامر  سعيد باسعيد
اسراء صالح الدين داني فلمبان

نجود احمد  بادقيل
امل صالح  سعيد الغامدي

عفاف بادى  فحيمان الزهراني
سناء محمد سعيد محمد الغامدي

ناريمان أحمد  يوسف قربون
امل دخيل  اهلل محمد العمراني

نوف عبداهلل  خماش  الشمراني

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

لماء محمد  سليمان القاضي
رنين فايق  احمد عرب

نجالء عبداهلل  محمد الشهري
ندى خالد  ابراهيم الزهراني

إلهام مفرح  علي قناعي
خلود فهد  صالح المقبل

ساره سالم  سعيد بايعشوت
رويدة محفوظ  سعيد الشيباني

حنان احمد  عيسى دريب
ابرار احمد محمد العامودي

هديل سالم سعيد العساني
افنان حسن  يوسف محمد

فاطمة محمد  هالبي
النا عدنان  لبابيدي

خلود ابرهيم  عبدربه شلبي
منال محمد  سعد الغامدي

بيان شريف  محمد نصراهلل
ربى طالل  علي عسيري
نجالء يحي  دحمان علي

ليلى محمد  زهير سالم ابو زهره
اشواق محمد  علي الشهرى

شهد محمد  عائض القحطاني
رنيم احمد سالم بادويس

اريج محمد  احمد علي الجيزاني
اميره سالم  عبداهلل باكوبن

هبه خليل  حمزه حسين كردي
نورة محمد  سعد محمد الغامدي

فاطمة سعيد  يسلم جوبان
تهاني محمد  علي الحربي

ميساء زكي عبدالكريم عبدالشافي
ندى سعد  علي عايد المالكي

العنود محمد  غراز المالكي

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
صفاء حسين  محمد هرهره
ابرار يعن اهلل علي الغامدي

افراح ابراهيم  حشيم المطيري
دعاء علي  عياض الغامدي

سهاد حسين صوعان صميلي
ساميه حامد  عبداهلل الثقفي
ود خالد منصور عبدالمحسن

أنغام عزام  عباس نقلي
عبير محمد  عبداهلل المهدلي

هنوف عبدالعزيز عبداهلل الدعيجي
افنان ابراهيم  محمد عجالن

ريم محمد عبداهلل يحيى
حنين علي  سعيد علي الغامدي

شروق احمد  عمر باحسين
سعيده حسن  عبداهلل الحاتمي

فاطمة علي  محمد الخثعمي
ساميه سعد  سحمي الغامدي
عهود عبداهلل  مبارك باظبي

شريفه دخيل  اهلل عايض المالكي
اسراء محمد  محمد الظامري

امنه عبدالمجيد محمد عبدالرحمن
بتول رفعت  محمد نصار

هبة محمدفؤاد عبدالواحد الحصني
ضحى سعيد  عتيق عليان الجهني

حنان على  محمد حسن الصمدانى
ايمان عبداهلل  احمد المداني

شيماء مختاربن  سالم غالب محمد
مريم محمد  علي عيسى

نوف خالد  عطية اهلل الرشيدي
سجا عبداهلل مسفر العوفي

نهله صالح  عطيه سعيد الزهراني
تسنيم حسن  عبد الحميد بنجر

اسماء محمد  احمد النهاري
أسماء محمد  عبداهلل الصامطي

عبير يحيي  عبداهلل ابراهيم
االء ابوبكر احمد مساوى

مالك مقصود  عثمان خوجه
تهاني صالح  عطيه العمري
ريم حامد  عبداهلل الغامدي
عائشة علي  محمد منامس

رقيه حامد  حمد المستادي
روان محمد نور يونس فالته

عبير صالح  سعيد رباع
ايمان الفي مرزوق المطيري
هدى عبدالعزيز  أحمد صالح

صباح علي  عبدالواحد طه غنيم
حنين حسن  سعيد سالم بازهير

فدوى صالح  عمر بابلغوم
دالل ابراهيم  صالح المنصور
أحالم محمد عبداهلل الغامدي
نجود قاسم  سعيد  الغامدي

مها محمد  احمد الزهراني
وفاء صالح  ابراهيم علي جراد

لطيفه ابراهيم الحصيني
روان جابربن  عبداهلل العمري

مالك علي  عيسى حدادي
ابرار محمد  محمد الظاهري
هند حمود  احمد الزهراني

والء عبد الرحمن  محمد بانافع
امل علي سعيد المالكي



كلية االقتصاد واإلدارة
غدير عبداهلل  علي عزالدين

فاطمه هاشم  سهالن السهيمي
روان خالد  محمد عوده الصبحي

عبير غازي خاتم الجعيد
افراح علي طلق المطيري

أميمة محمد ابراهيم كريمة
غاليه حسن  حمدان الغامدي

ملك تركي  محمد عثمان النهاري
سهام عبداهلل عطيه الزهراني

بشاير سعود  راجي الشيخ
حنين بهجت عمر صبري

اشواق ابراهيم  عمر كليب
هاجر سعد ابراهيم الغامدي
نجاة ماجد عبداهلل الشمالي
اثير تركي  عواض السعدي
ابرار صالح حمد المزروعي

أميره سعيد  عوض القحطاني
وجدان فهد بشير االحمدي
جهينه عمر محمد بنكسو

امنية بخيتان  سالم المعبدي

منال مزيد  نفل الحارثي
وجدان عطيه  صالح الغامدي

االء فؤاد  أحمد المغربي
ريم خضر  رزق

بيان سعيد  علي سعيد الشهري
أسماء محمد  عدنان شاهين
نوف محمد  سعيد الزهراني

هاجر وصل اهلل المطيري
ساره حسين  علي بن حمران

خلود خالد  خالد محمد المنصور
خلود محمد علي باعطية
افراح عبداهلل احمد زايد

هند عمر  عبداهلل العدواني
هنادي سند  فهاد الفرهود

امل علي  مسفر العمري
حنان محمد ابوبكر باعشن
اشواق عبدالحميد  الحربي
ساره عبداهلل  علي حبادي
أريج حسن محمد أبو علي

زينه محمد  ناصر  الكثيري

مريم فؤاد احمد مندوره
بسمه محمد  عبدالغني خلف
سهى عطااهلل  سعد الجهني

نسيبه احمد  علي حميد الصحفي
هيفاء سلطان  محمد ابا العال

جمانه نبيل  جميل الثقفي
علياء عبداهلل  ظاهر الحربي

كلثوم عدنان  هاشم فيرق
نوف محمد  عايض مغرم عسيري

كوثر علي  سالم مرتع
ميساء عبداهلل  خلوفه الشهري

عهود علي  حسن العلي الزهراني
شهد حسن  علي حسن الزهراني

بيان سلطان مسلط العتيبي
مالك زاهي  عبداهلل القرني

عهود فايز  علي الشهري
خلود عوض  عبداهلل القرني

مروج مرعي محمد العليان
مروه عبدالرحمن  الصاعدي
الهنوف فاضل  علي الغامدي



كلية االقتصاد واإلدارة
امجاد صالح  احمد الزهراني

سلطانه طالل  علي بنجر
فوزية علي  احمد الزهراني

نور عبدالرحمن  سعيد المغربي
شروق عبدالمالك  - العلي

العنود محمد علي  القحطاني
اثير سعد  حميد حمدان الحربي

روان حامد  عايض القثامي
نوران محمد  عبداهلل ناصر غالب

وفاء حضيض  عفين السلمى
اجالل خضر  نصيب راجح المولد
نجالء علي  عمر احمد هوساوي

فاطمة حسين  حسن ابراهيم
اسماء مريع محمد القحطاني

رقيه حمدان مصلح العمري
ختام جمعان  سالمين هديب

شروق عيسى  موسى المالكي
هاجر عبدالرحمن  سعد الحارثي

سناء عيظه  جار اهلل المالكي
عبير عطية اهلل مبروك المولد

هناء على  عايد ابوقناف
ياسمين محمد  عبداهلل المحبوب
ساره محمد عبدالغني الزهراني

روضه علوي  سليمان حطامي
غدير محمد علي هزازي

شوق محمد  عويض السفري
حنان علي  ابراهيم آل الحارثي

غيداء عبدالعزيز ابراهيم القصير

عيده عبيد  فراج ناشر البقمي
شروق حميد سليمان العتيبي

شيماء عابد  عبداهلل فقيه
نجوى منير مرزوق المعبدي

هتان عبدالعزيز  عبداهلل الغامدي
ساره ظافر  عبداهلل ظافر الشهري
خيريه ثقل  سهيل صاطي العتيبي
وئام حسين عبدالرحيم المحمادي

رها صالح  حامد الشيخ
رناد محمد  علي مبارك باسهيل

رنين نزار  عبد الغني ارشد
وجدان علي سعد الغامدي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية 

جواهر أحمد عبداهلل الغامدي
حصه محمد يسلم الشقاع

مشاعل عمر عبداهلل العتيبي
عفاف حسن سعيد القحطاني
جيهان محمد راجي الصعيدي

شروق حمود سليم الجهني
خلود احمد محمد باموسى
غدير ماجد حمزه ابورعيان
خيرية عبدالرحمن الغليقة
نوال احمد عبداهلل الغامدي

ندى علي مكي القبي
هاله عيضه مطر العتيبي

**
*

مزنة عبيد مقعد الهذيلي
خديجه علي محمود برناوي

أروى محمد أحمد باقادرالعامودي
مها امين محمد مصلي

عهود مسفر محمد الشمراني
منى حسن علي عطير

بشاير سلمان عويض المطيري
تغريد رجب بخيت الزهراني
نوره يحيى يحيى أبو الفتح
ريما سعيد عيضة المالكي

الهام احمد عبداهلل العكبري
امنه ادم عمر الفالتي

زهور مطير صليح الزهراني
هنوف علي عبده المقعدي

لجين محمد جابر بدير
ندى فهد سعود الرشيدي
االء عبداهلل حمد الجهني

سماهر صالح عمران العبسي
ميسم عبدالمعين معال الحازمي

أمجاد محمد عثمان الحسياني
روان وليد حامد خطيب

ابتهال عبدالرحمن الغامدي

قسم اللغة االنجليزية 
منار عبداهلل  محمد مقبل

ثراء محمد  على محمد صبره
عائشه مبارك  حسن العبيدي

روان مصطفى علي نشبت
عبير علي عزي سيف

اكرام حسن محمد عزان

**
**
**
**
**
*

حنين سليم  سلطان بن محفوظ
حنان محمد  صالح الكثيري
أمل محسن  عبداهلل ناصر

مي محمد رمزي داده
منال حسين  عبدالاله عبداهلل

ايمان محمد  صالح الكثيري

ابرار حسين  عوض حميد
سماهر عبداهلل عمر النهدي

آمينه محمد  عبدالحي 
هدى عبدالواحد حامد هاشم

ميادة فهد ناصر العتيبي
رغده احمد  جريده

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

 *
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
االء جهاد  طيب 

حياة محمدعلي  بهاءالدين قربان
ايالف خالد خليل هواري

سارا صالح  مرزوق سالم 
المقاطي العتيبي

ايه أيمن  عبداهلل النجار
براءه كمال  صالح شلبي

ابتسام احمد  سعيد باسعيد
سحر عبدالحميد  غالب العزي

نور علي  عمر بصعر
دالل عوض  منيع اهلل العتيبي

ريم ابراهيم  االسمر العنزي
لمى احسان محمد السقا
اسراء أحمد  خليل النجار

شروق تيسير  ابراهيم فياض

*
*

مريم علوي  عبداهلل محمد
دالل عيضة عالي المالكي

هدى أحمد عمر باحسين
هند حميد  احمد عبداهلل

سارة محمد احمد الهجري
بدور موسى  محمد اسماعيل

سميه محمد  أسعد بساطه
أمل صبحي لطفي برزق

لجين توفيق  ابن محمود ابن 
ابراهيم الصائغ

سناء محمد اسلم صالح
نوره خالد  ابراهيم الزهراني

نهى محمد  نصر طلعت 
مصطفى شبير

ندى علي ابراهيم علي

نوف فيهد سعيد الحمراني
لينا محمد  عمر باراس

مي عالء  محمد فريد
رنا حسن  طافور

شيماء اسامه  محمد بانده
ساره سعد مسفر المالكي

االء احمد  قنديل
ريم بشير طه البواب

سارة طالل  يعقوب محمد ثاني
شذى محمد أحمد باويان

أروى صالح عودة المحيميد
وجدان باخت نافع الحربي

ابرار بكر ناصر المشعل
وفاء محمد طاهر شمس الدين

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآدابها
نوير مطلق رجاء الشلوي

نوره محمد  مجول البقمي
آالء يسلم  سالم محمد باعجاجه

بشاير بدر  مسعد مساعد الجهني

*
*

شوق مصلح  فراج العتيبي
زهرة علي  محمد عمر فضل

فاطمة موسى  محمد أحمد
زهراء حمزة  علي السيد

عهود شباب  محمد المطيري
روان محمد  ناصر الشهري

خوله اسامه  الناصر
جوهره عبدالرحمن الخميسي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
رقيه محمد  سبتي الزهراني
مريم محمد  السيد الصفطي

راويه سالم  نفاع السلمي
عبير جابر  علي احمد ابو ديه

نوف عبداهلل  محمد السبيعي

قسم علم النفس 
ابتسام محمد عبدالرزاق الخالدي

أسماء وائل عدنان سكيك
فاطمه فايع محمد عسيري

شيماء علي عبد الخالق الغامدي
ابرار احمد يسلم بادومان
غدير محمد سالم البقمي

فاطمة علي ابراهيم كرشمي
غادة ماجد عبدالعزيز خليل
موده يحي حسين الغانمي

عواطف سالم حمد الصاعدي
سمية سالم عبداهلل بن لسود

هبه عبد العزيز باعراقي
هند مسفر احمد الزهراني

هاجر عايض محمد المسعودى
سهام سعيد سعييد الزهراني

*
*

عزيزة بداح عبد الرحمن البيشي
أحالم شيمي ثايب المطيري

ذهبه عامر عتيق المالكي
العنود محمد احمد القثمي

عهود جزاء مرزوق المطيري
تغريد طه جميل غنيم

حنان عبداهلل محمد العمري
شروق سعيد عبدالعزيز الغامدي

عزيزة حامد محمد حلول
آالء محمد احمد الغامدي

ربى سعد مساعد الما لكي
غيداء سالم ناصر القحطاني
بشائر فيصل محمد بنجابي

زهره سعيد صالح العمري
جود عبيداهلل حمد البالدي

نجالء حسين عثمان ازيبي
هدى محمد حامد الغامدي

ليلى احمد عبد اهلل بادويالن
اشواق حسين سعيد كمال

عائشة ساعد دخيل اهلل السالمي
أمنة سالم محمد الحارثي

عفاف عبداهلل سعيد الذيب
مريم عبد الرحمن محمد رسول

سمر عبد اهلل حسن الخالدى
نورة حزام سفر الغامدي

خوله فيصل ابراهيم القرشي
حميده حسن محمد ال حمادي
فوزية عبداهلل أحمد الغامدي

ريم خالد حسن الغانمي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

*أفنان عبداهلل بن عثمان التركي

قسم نظم المعلومات الجغرافية





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة

جمانه صالح محمد غزاوي
تهاني طلق مطلق السلمي

وجدان احمد سعيد المحمدي
لينا خالد  عبدالخالق الزنبقي

ريم عبدالشافي  عبدالكريم زكى
صالحة حوفان مكين القرني

عهود علي  سالم هالبي المري
حنان مبارك ضيف  اهلل الزهراني

فوزيه سعيد عبداهلل المالكي
اسماء معيض  عويض الجعيد

ريم سعييد علي  الغامدي
ندى خضر أحمد الزهراني

فاطمة خالد  صالح الغامدي
نجوى علي أحمد الزهراني
اسيا عودة معتاد المحمادي

نوال منور نوار الربيعي
اشواق منصور سعيد الثقفي
حنان عبداهلل صالح الكثيري

ناديه مديرس ادريس الزهراني

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

علوه أحمد  عبده القيسي
حنين محمد بنجر

فاطمه عبدالرحمن حميدالدين
بسمة مبارك منسي السلمي

الهام يحيى بن محمد الزهراني
تهاني مشعان ماطر المطيري

نوره علي جارالنبي المالكي
والء حمد علي القباع

وعد ناشي حمود القرشي
متعبه صالح بن سعيد الزهراني

منى هاشم  عمر الحبشي
نوال زين علي العجالني

وئام السيد الدسوقي خليل
هنوف فهد  عمر خليل

سحر سعد محمدسعيد الحربي
مها عطا  اهلل حمدان الفارسي

بدور ضاحي سليم الجهني
سميه عبداهلل عايض  القحطاني

روان عبداهلل بن عمر بادحيدوح

دالل عبود محمدعبود  العمودي
بيان عطيه  عبدالمنعم القريقري

عائشة علي محمد الحاذق
أشواق عبداهلل  عشق الغامدي
نسرين مسفر عوض المالكي

احالم علي احمد فارس
ضحوه احمد حنيش العماري

ريم حميد مديفع العنزي
حنان حامد موسي الزبيدي

ساره علي صالح القحطاني
مريم راشد  حمد محمد النافع

موده خالد محمد فالته
ندى ايهاب فايز الشوبكي

عزوف محمد بن محمدهاشم بنتن
مها عبده  محمد الحجوري

عفاف احمد محمد صغير
سارة ناصر  محمد القحطاني

مرام خالد  الزهراني
الجازي عبداهلل مناحى العتيبى

*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
رفيف أنور عبدالرحمن الغماس

وجدان عبداهلل الحضرمي
رنا احمد سعيد  الزهراني

رويدا عبدالكريم  احمد سنكر
احالم داهش  يحي المالكي

مشاعل ولي  حسن علي حكمي
وجدان احمد عوض الشهري

اروى عبداهلل  سليمان باطويل
شروق مبارك سالم الكثيري

بدريه عبدالعزيز عطيه الزهراني
ابرار فهد  متعب الخضيري

شادن خالد عمر بابقي
خوله عبدالعزيز  علي الغامدي

امل حمد حمد حدادي
معجبه علي محمد ال سالم

مروه عبدالقادر محمود رمضان
عبير حسين عبدالرحمن الزهراني

غزوى سالم عوده العنزي
امل هندي علي المنتشري

هنوف سعد منير الجعيد

هناء عبده  حسين حمدي
عهود عبداهلل ثواب المطيري

تهاني غريب فريج الجهنى
فايزه غرم اهلل مصلح المالكي

موده احمد  سالم باسهل
هيفاء عبداهلل شرف الثبيتي

ساره حافظ  حسن سهلى عمر
وجدان شليل سفران المطيري

بيان فيصل حسين سيدي
امجاد عبدالرحيم الفارسي
هند عايض محمد القرني
رزان سعيد سعد االسمري

شذى بندر علوش المطيري
أشواق عائض بن بجاد البقمي

نوال احمد عطيه الزهراني
ماكنه عطيةاهلل حميد البشرى

دانه طالل  الزهراني
وجدان ضيف  اهلل على جبارى
ايناس صالح عبداهلل الغامدي
أماني حسين مسفر الغامدي

جواهر منير مراضي المطيري
اسراء عبداهلل بن محمد صباغ

عبير علي بن محمد عسيري
بسمه مانع  رزق السلمي

دانيه محمد  حامد العطاس
ياسمين يحي علي مرير

عزيزه عثمان عبيد السهيمي
بشاير عبداهلل عيضه المالكي

رباب محمد  سفر المطيري
جميله علي محمد مدراج

لجين يوسف  علي سمكري
فاتن علي احمد الزهراني

حميده سعد  حمدان السلمى
امنه احمد علي هزازي

غاده عائض  منير نوار العتيبي
عائشة بشير  سعد القرني

نسرين عبدالعزيز جمعان الغامدي
والء محمد  تيسير شيخ السوق

منى احمد عايد السناني
دانه سفر عايض آل هائج



كلية االقتصاد واإلدارة
منال محمد عتيق الغامدي

انوار ضيف  اهلل نقا الرحيلي
هدى محمد  علوان السهيمي

ايمان مصطفي  صالح الجفري
ريم حسن مفرح حسن الدوسري

ابرار علي محمد حلبى
افنان عبدالسالم عبدالقادر بخاري
شذى محمد  عبدالرحمن الشهري

ازهار مانع سعيد القحطاني
اية خالد  احمد مطيب

بدور عبداهلل محمد الزهراني
الهام داهش يحي المالكي
وجدان محمد عمر باهبري
فاتن محمد قاسم المهدلي

روان عبدالرحمن عبداهلل مطر
عبير احمد  سعد الشهري
فاطمة ادم محمد سليمان

ليلى محمد  صالح احمد بارعيده
جوهره حسن سعيد الزهراني

غادة محمد سعيد سبر

عهود عبداهلل  حاضر العريفي
ندى عاتق محمد عيد السريحي
مرام احمد سفر رزيق الحربي
خلود حسين  عبداهلل المعشي

مشاعل عبدالرحمن المهيزع
ساميه عبدالعزيز  ثياب المطيري

غاده سالم صالح العتيبي
امجاد فتحي  احمد محمد

روان وليد  عبدالعزيز حناوي
احالم سعيد  سويد الجوفي

اصايل اسماعيل عبده الربعي
علياء محمد  قاسم حميدالدين
فوزيه  احمد حسين عبدالخالق

بسمه حامد  عائض النفيعي
امل يحى محمد نجمي

عزيزه سعود محمد الكثيري
رفعه عبيد بن مرضي السبيعي

خلود منير سعد العتيبي
آالء عبدالرحمن الحازمي

أميره عطااللة عليثة الرفاعي

ريهام صالح  حمد المحوري
عائشه دويش طهيبل السلمى

امل صالح ابن ابراهيم الغامدي
امل جمعان احمد معيني

شروق محمد  احمد الشهري
وداد حسن بن احمد مسملي

عايشة عائض  األسمري
طيف صالح بن عبده شرفي

فاتن حسن  العمري
مشاعل محمد  حمدي النمري

شيخه عبداهلل عايض الحربي
بشاير فهد محمد الشطيري

خلود محمد ذياب الساطي
شرف عبداهلل محمد احمد بشيري
امجاد خالد  مثيب سمار المطيري

تهاني محمد مسفر الغامدي
بسمه سعيد  عبود الصحفي
اشواق عبداهلل  قايد عبداهلل

امنه دويش  السلمي
سجى المطهر محمد الحازمي



كلية االقتصاد واإلدارة
اخالص حسن  محمد حسين خرد

رنيه تركي  رجاء السلمي
أسرار عبداهلل  محمد دغريري

ايثار عبداهلل بن سعيد الصحفي
سلطانه سعيد  أحمد الغامدي

هديل عابد  رحيم الشيخ
امل ضيف اهلل  محمد الزهراني
غيداء عبدالصمد عبداهلل بلوش

حسناء علي احمد حكمي
بشاير يوسف  ابراهيم عاشور

ريم علي  سراج فرحان المالكي
ورود حامد عطااهلل عواده الجهني

منال وصل نايف العتيبي
أصاله على عبدالعزيز الزهراني

ابتسام حسين  محمد حارثي
هناء احمد  حماد السميري
اماني هيثم  احمد منصور

ريم عبداهلل  موسى الزهراني
نوف معتوق الفى الراشدى

اريج سليم علي السلمي

عائشه حسين  محمد عسيري
سها سليم سعيد النفار

بدور متعب  عبدالكريم الحارثي
بشائر سليمان سفر السحيمي

هناء سعيد  محمد الحمراني
غيداء زبير محمدعبداللطيف

نوف حامد  أحمد ناصر الحربي
تغريد خالد  علي عزوز

ميناء حمد بن عتيق اليامي
هاجر علي محمد الشهراني
روان حسن  مفرح الدوسري

بشائر عيسى  الزهراني
روان عبدالكريم  عمر طيب

حظيه ضيف  اهلل ابراهيم عبده
نبراس فهد عبداهلل الزهراني
فاطمه صالح عايض الشهري

مؤمنه مصطفى كريز
فاطمه فالح  حمود السبيعي

العنود محمد عبداهلل الغامدي
باسمه سعيد  صالح الغامدي

روان محمد سعيد اليماني
رنا علي سراج المالكي

شهد يحي  حسين محسن الغانمي
أغاريد فهد  مرزوق علي الزهراني

فاطمة ابراهيم على المسعري
فاطمه عارف منيع اهلل المطيري

رقيه خالد  عبداهلل السبيعي
ساره صديق  احمد صديق مباركي
بشائر عبدالرحمن  محمد الشهري
شروق عبد الرحيم عاطي السلمي

نجود عبداهلل  سعيد الغامدي
منال عادل  الفي الحمراني

روان حسين  غنايم الصاعدى
حكم دخيل  اهلل سعدي العتيبي

رنا عائض  سفر الرفاعي الغامدي
سماهر رضا  محمد علي اجبع

العنود محمد  عبداهلل غالب
روان عبداهلل  سليمان الردادي

شيماء عبدالهادي  مرضي البالدي
بيان فايع يحيى الشهراني



كلية االقتصاد واإلدارة
ساره محمد  حسن زايد الشهري

انتصار سعد راشد العقيل
شهد احمد  محمد الشهري

روان ابراهيم  احمد بوبشيت
لطيفه مهناء عبدالرحمن الفقيه

مريم حسن  محمد الضمدي

اسماء علي محمد الزنبقي
غاده وليد  صالح سالم هالبي

بشرى عبدالعزيز أحمد الغامدي

قسم العلوم اإلدارية
سميه سالم  محمد باحويرث
وفاء محمد شمسي الزيلعي

هدى عبداهلل  ناصر الشمراني
سميره عبدالرحمن احمد العمودي

هدى حامد محمد الشريف
ساره منصور عبداهلل الشهراني

بشرى نايف متلع المقاطي
سهى محمد  يوسف على

نجوى زيد عبيد الغرير
روان حسين احمد شبيلي

مشاعل اسامه عبداهلل الخوتانلي
فاتن محمد أبوبكر مصطفى

رزان سلطان معيوف القرشي
نجالء حميد بن محمد الزايدي

والء حامد محمود الظاهري

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

ريم علي علي هزازي
خلود حميد جياد السفياني
ابرار متعب سالم بهلولي

هنوف عبدالغفور  احمد مياه
رناد مطلق سعود  المحياوي

افنان محمد  - فضل الرحمن
رحمه محمد حمزه الناشري

دعاء محمد دخيل اهلل الزهرانى
سميرة شودري  محمد اقبال
الهنوف علي سعيد الغامدي

سارة عبداهلل  سالم فاجع
صالحه على عبداهلل شراحيلي

إبتهال دخيل اهلل  عواد الصبحي
نوره ابراهيم خالد البحري

تهاني حمدون  محمد مشرع

فدى بخيتان حجيلين القحطاني
ساره عمر  محمد مهدي

مالك صالح عطيه الزهراني
سماح وجيه  سالم باعطيه

صالحه محمد حمدان الشهري
غاده عدنان ياسين عبيد

نوف أحمد عبد اهلل آل حمدان
جميلة سعيد علي القرني

حنان سعيد عايض القحطاني
منى محمد سعد الغامدي

اشواق عبداهلل شلوه الظاهري
بشائر عائض بن سليم الحارثي

يقين احمد عدلي المصري
اسماء محمد عيضه المالكي

فوزيه محمد عويس الغامدي

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
نوره حسن موسى الشهري
ليلى محسن محمد القرني

غبيشه بكري متعب العمري
حنان سعد سعد  الزهراني

أريج علي محمد الجهني
عرين احمد عبدالرحمن الغامدي

منى محيسن بريك الخماش
ناديه طلق نفاع السلمي

لوران كمال حسين الغامدي
رشا عيظة حسن التريش

سلمى درويش محمد الحربي
فاطمه احمد جابر مباركي

شهد حسين صالح الغامدي
بشائر هشام مصطفى المصري

تهاني سفر  محمد الحارثي
يارا خلف بن هوصان العتيبي

اسماء سامي  خليل الغفري
أفراح علي احمد الزهراني
زهراء سعيد علي الشهري

هند علي يحيى عسيري

اروى محمد ابن فارس الغامدي
تسنيم هيثم  حداد

آمنه عثمان ابن احمد الغامدي
ندى حامد عبدالغني المعبدي

مشاعل كمال  دخيل اهلل الغامدي
ريم سالمه  عبداهلل الحويطي
أروى سعيد بن محمد الغامدي
نادية مستور  محمد المحمادي

أروى معيض محمد القرني
بشائر عبداهلل ابراهيم  الدوسري

ميعاد محمد حسن عسيري
جواهر عبدالعزيز محمد الغامدي

منه اهلل بسام محمد خطاب
البتول عبدالرحمن محمد الغامدي

عنان عادل عبداهلل االحمدي
بشائر حمد حمود االحمدي

هنوف عبداهلل مفرح القحطاني
شروق فهد محمد عبداهلل النفيعي
فاتن سليمان عبدالرحمن المطيري

أمال عبداهلل حميد القريقري

حنان عبداهلل حامد البشري
أالء عقيل حمزة ترجمان

بشائر سعيد حسن  الزهراني
شروق مختار محمد فلفالن

أمينة حميد  الحربي
رغد فؤاد صالح ابوالنجا

نسرين عبداهلل شريف الشمراني
سهام مشعل مشخص السلمي

احالم مبروك عطية اهلل الصبحي
بشائر علي عوضه الزهراني

أماني صالح  أحمد خليل الغامدي
مريم دخيل اهلل محمد اليهيبي

مريم فهد مرضي الدوسري
رويدا محمد  حيدر علي

داليا عبدالرحيم  عبود الرايقي
مها سالم عبدربه القنم

حنين هيثم  حداد
حنان عبيد عبداهلل الخرماني
بشرى عوض زهيان المالكي

امجاد عبداهلل  سعيد المير



كلية االقتصاد واإلدارة
رهام حسين علي آل عباس

فاطمه علي سعد الغامدي
مشاعل احمد حامد الحمراني
احالم محمد جمعان الغامدي

أميره علي احمد المالكي
شهد عبدالرحمن مسعود عريش

عائشه حسن احمد الصبياني
منيرة محمدامين عبدالمؤمن نجار

رزاز ماجد أحمد بخاري
أثير عبداهلل ابن محمد الغامدي

خلود مانع هادي ال حيدر
شروق حمد بن محمد الحربي

علية عبداهلل حسن القرني
بدور عبداهلل  هاشم بن طالب

اروى رشيد احمد العمري
عهود محمد  حسن المالكي

رهام عبدالهادي مسلم الحربي
لينا احمد محمد الجهني

افراح حامد مناور الحربي
اريج عويض ثالب المطيري

أماني ذياب  مطر السلمي
وداد عاطى عطيةاهلل الزهراني

أسماء عبدالرحمن القصيبي
جميله عائض محمد القحطاني

هند حامد مرزوق العويضي
يارا عمر  عمير الطلحي

دعاء صالح محمد اليماني
اثير محمد عبداهلل الحصان

افراح محمد مبارك بامبيروك
دالل راجح شاهر العمري
حنين احمد سالم القثمي

وعد رجب حسين  السحاري
وداد عبدالعالي صويلح السلمي
نوره عبدالرحمن الحق السلمي

بنان أسعد محمد أبوراس
روان محمد  كامل عبدالخالق

نسرين سعيد محمد الزهراني
سماح مطر ماطر مطر الحربي

لمى الجبيري شالش الجبيري
حنان محمد علي الزهراني

ندى خليفه عبيد المطيري
عهود احمد عبداهلل الناشري

ساره انور عبدالخالق الغامدي
فاطمه علي محمد زاهر الشهري

شذى خالد محمد باحسن
بشاير ناصر عبداهلل المالكي

روان عمر عبده المهابي
مشاعل خالد نايف العتيبي

محاسن عدنان عبدالعزير قطان
احالم محمد حسن الغانمي

جمانه عبدالرحمن  فائز الشهري
عائشه سليمان حسن الزهراني
مها أحمد  عبداهلل محمد باجبير
فاطمه محفوظ سالم باقالقل

ايثار منصور محمد الصحفي
روان حسن عتيق الزهراني

ماجده جمعان  صالح بن الشيبه
عهود صالح ابن حمد المحوري

تهاني نافع جبر الحربي
اماني عبدالعزيز  محمد المجايش



كلية االقتصاد واإلدارة
امل عبداهلل خاتم المطيري
ابتهال محمد صالح القرني

ايمان عبداهلل صالح الكثيري
صفاء احمد عثمان السيد

احالم سعدون منير السبيعي
ندى محمد  يحيى محمد

اسماء صالح سلمان الخثعمي
بدريه عبداهلل حسن مباركي

امجاد عوين منيع اهلل العتيبي
أفراح سعد  علي محمد القيسى

امال احمد صالح المولد
دعاء عبداهلل احمد علي

بدريه عويضه قويبل المطيري
ريم عامر عوض الشهري

هنادي محمد عبداهلل الجهني
فاطمه وليد  عبداهلل زيد المهال

سهام محمد الزين عسيري
نوال عبداهلل عطيه الزهراني
مها عبداهلل  عامر بن تيربان

ريم احمد جبران محزري

ساره خالد رشيد العبيالن
روان ابراهيم عامر الخرماني

ندى ظافر ابن حسن الزهراني
اسماء سعد سعييد المالكي

سلوى منصور عائض آل فارع
فدوى حمدان معيض الحربي

نجوى عبده  حسن علي هجام
صفا محمد احمد مرعي

نصره علي احمد الحمراني
وجدان مطلق  طليق السلمي

منار عبداهلل محمد الغامدي
سماهر علي غالب يوسف

هيله هالل عبداهلل المالكي
ساره محمد سالم العمري

فاطمة عمار عزيز السلمي
حفصة حمود  معيش الحربي

وفاء علي مستور الحربي
نجوى طالع بن محمد الفيفي

عليه سعيد  الكثيري
روان عيد محمد األحمدي

العنود ابراهيم سعد المزارقه
أفنان سعيد  جمعان صالح الغامدي

أسماء ناصر عبداهلل القرني
شيما سلطان عيضه الثبيتي

نهى حميد  ابن ردت اهلل الحجري
اسماء علي حسن الشهري

ماطره خويدع بن الحكم المنهالي
فاطمه حسن  عبد المعين الخيري

هناء احمد ابن محمد صم
عائشه محمد بكر برناوى

ابتهاج عايض محيل السلمي
افراح عبدالرزاق مرزوق السلمي

ريام يعن  اهلل مطر الغامدي
أشواق عبداهلل  محمد العلياني
أبتهال مساعد مفرح الزهراني

روان عجالن بن احمد العمري
فاطمه سالم  احمد محمد الواحدي

ابتهال محمد فارس الغامدي
سميه محمد  احمد مباركي
ساره امصير سالم العماري



كلية االقتصاد واإلدارة
سهاد عباس محمد سعد

سماهر فؤاد أحمد جميل مقدم
صيته جمعان  مبارك الزهراني

نوف جمعة عبدربه الحربي
ساره مروان  عبد الرزاق الفواز

مرام عبداهلل خلوفه الشهري
مروج احمد علي باراس

منال ابراهيم مبارك الحربي
هناء أحمد  حمدي المالكي

مها عبدالغني عبدالمجيد علي
احالم احمد عبداهلل الناشري

فوز علي بن سعد الغامدي
سحر محيسن بخيت الخالدي

غزيل فيصل حمدان آل مخلص
شروق احمد  مسعود ال هادي

شيماء سعد عبداهلل القرشي
عائشة سعيد عبداهلل الزهراني

ضحى جمعه خضر الجهني
هناء منصور عطيه الزهراني

سعدى عمر محمد القرني

ساره ادريس عبدالهادي العمري
عهود سعيد عيد الصمداني
ساره علي حمد القحطاني

عهود مرزوق سفر الحارثي
نوال محمد حمدان الشهري

عبير أحمد  محمد المجايشي
عائشه معال مفلح السلمي

ابرار زاهي حمدان الجدعاني
احالم محمد عوض القرنى

حنان طارق بن موسى باموسى
امل عبدالعزيز رجاء االحمدي
افنان عيسى ناصر الزهراني

مروه محمد  احمد سالم مظفر
شوق سعد شتيوي خاتم السلمي

ابتهال احمد حمدان الشيخ
ابتهال ماجد حنيف القحطاني

رغد منصور محمد الغامدي
ميعاد سعد علي الغامدي

وجدان عبداهلل بن احمد المرجان
موضي احمد عبداهلل الزبيدي

مروج مساعد موسى الزهرانى
سجى محمد  سفر بخيت المالكي

أمل خالد بن سعيد القحطاني
عال احمد علي الزهراني

أسماء محمد عبداهلل الغامدي
بشرى عبداهلل علي عريشي

حصه سعيد محمد سعيد الزهراني
روان عبداللطيف شاكر الزهراني

عائشه براك بن دخيل السلمي
ساره علي ثامر ال دواس

مروه موسى  عائض الحربي
والء عمر سالم باسنان

رنا عطيةاهلل عطاهلل المرامحي
أشواق سالم عيد  المالكى

اسيل محمد رشيد باخشوين
عهد سعد  مرزوق صنت العتيبي

سماهر محمد علي بالغيث
نسرين فيصل حامد الحربي
خلود علي بن خلف المطيري

مالك احمد  عبداهلل بن طالب



كلية االقتصاد واإلدارة
امينه سعيد عبداهلل الغامدي

صفيه حامد محمد السلمي
امل سعد احمد العمري
اصايل سلطان السلمي

خديجه محسن مهدلي باكدم
منال موسي محمد الزهراني
أفنان عبدالمحسن الزهراني

آالء عمر محمد باواكد
فاطمه رديف بن محمد القرني

زينب فارس  حسن يوسف
نوره محسن على الهاللى

عليه عبداهلل بن علي  الزبيدي
وعد مفلح عبيد السلمي

دالل متعب  احمد ختام النعثلي
عبير سعد عبداهلل القحطاني

قمرة مقبول ناير السلمي
احالم عبدالرزاق الربيعي

أمجاد محمد يحي الزهراني
الفيء عبدالعزيز اسماعيل كتبي

ابتهال حامد صالح الغامدي

اجوان حسن مفرق المسعودى
اشواق علي سعد الحربي
اثير خالد جمعان الغامدي

فاتن غرم اهلل سعيد الغامدي
اشواق مسفر طلحان الحارثي

منال عبدالرحمن  الحازمي
عائشه الحسن  محمد فلقي

خلود طالل احمد  عقيل
بشائر فهد بن وازن الشيخ
رغد عبدالرحمن الشمراني
حياة محمود  رجب اوتيده

دالل احمد سعيد محمد الخثعمي
مالك عبدالحميد عايد الجهني

رهف نوري  محمد كمال
رحمه صياح مجيديع السلمي

غاده محمد مسفر  المالكي
امل سعيد عيد الصمداني

شوق عبداهلل بن رشيد الدوسري
عواطف ناصر  الدوسري

هاجر عبدالعزيز علي النهاري

مالك احمد سعيد الغامدي
عواطف عبداهلل حمود الشريف

بشاير سعود سعيد اليحيوي
اسرار محمد مخرب  الزهراني

وداد منير  محمد نوار العصيمى
ندى سعيد أحمد الشمراني

البندري شليل عقيل المطيري
سهام فالح وصيل الزبالي

ايثار عبدالرحمن يعن اهلل الغامدي
ندى محمد  حمود مباركي
سمر مبارك سعيد باعطيه

سماهر مصطفى سليمان زكريا
تذكار عبدالرحمن جميل الغامدي
فاطمه صالح ابن سعيد  حنتوش

اماني احمد زايد المالكي
نجود خالد عبداهلل اليماني

غزال مسفر طلحان الحارثي
نوف حسن عبداهلل  الجفري

خلود عبدالحكيم العلي
آمال سعيد محمد المالكي



كلية االقتصاد واإلدارة
فاطمة محمد حسين زيدان

دعاء محمد  ابراهيم اسماعيل
مشاعل حميد  فالح الجغثمي
افنان محمد حسين الغامدي

متعبه علي عبدالعزيز الحاتمي
أسماء حامد صالح الغامدي

عبير ناصر  سعد القحطاني
عهود عبداهلل صالح الزهراني

رهام عبداهلل  مطير باحميشان
اماني عابد عبداهلل الحمراني

الجوهره فاروق حمزه السليماني
نجالء مبروك مبارك السفري

ابرار علي  صالح عبدالقوي
امتنان حمدان عبداهلل الغامدي

روان عمر علي باطهف
نور عثمان  احمد سعيد باقازى

شفا محمد عمر العمودي
ياسمين عوض  احمد المانعي
رغد مساعد بن سعد الغامدي

نور سعيد سالم بابكير
صفاء محمد مريزيق اللقماني

وداد مزعبلي  احمد عسيري
دالل طالل  سالم المحياوي

سمر محمد  حسن زايد الشهري

أحالم محمد عبدالشكور مال
روابي عدنان  علي مغربي

وداد أحمد  جابر محمد عسيري
نور حسن صالح باصحيح
أبرار خالد هليل السهلي

ماريه محروس محمد بن الدن
رشا عايض  ماطر حماد الفارسي

امل سعد  معيض الشمراني
ريفال سامي  احمد عبدالجواد

ريم عادل حمزه غراب



كلية اآلاداب والعلوم اإلنسانية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

ايمان عتقي معتق المطيري
شذى فالح عبد اهلل ال ضرمان

ريما عبداهلل عيسى جمالي
نورة حمدان علي االكلبي

عائشة زراق احمد زيني
افنان فيصل عبدالقادر االنصاري

امجاد حمد راضي المقاطي
سوزان عبدالحي محمد الغامدي

مها عواض مرشد المطيري
ريم مسعود مشعل العتيبي

فاطمه علي زيد القرني
بجداء مصطفى زين سطيح

أروى عبداهلل راشد الزهراني
سامية سالم مسلم الحذيفي

حنين عبدالرحمن مسلم الحربي
زهره محمد الزهراني

سمر مزعبلي أحمد عسيري

قسم اللغة اإلنجليزية 
هاجر مسعود  احمد عبده
عمبر طاهر  بارفيز شيخ

أفنان عمر عبداهلل بادقيل
أبرار عمر محمد باواكد

ساره خليفه دخيل اهلل السلمي
بسمه عبدالعزيز سعد الزهراني

خلود عبيد جحفل العنزي
آمنة محمد أحمد الحارثي

سارة ابراهيم  عبد المجيد زين
االء عبداهلل سعيد حمد الظاهري

صباح معيض الزهراني

**
*
*
*
*
*
*
*
*

منى عبدالرحمن الزهراني
نها عبدالرحمن عبداهلل العسبلي

بيان محمد احمد حسن
أمل سمير  فتحي قاسم

منى علي  عبداهلل ال عبدي
هبه محمد هاشم قاضي ادريس
رباب صالح بن مبارك الزهراني

غفران عدنان بن سليم فقيره
ليلى عبداهلل محمد الملحاوى

رحاب عبداهلل صالح الثرياء
ساره محمود الزكي عيطه

فوزيه محسن  سعيد بن حويل
اروى سيف يحي قاسم

نوره احمد محمد العمري
سلوى خميس يسلم بن شحبل

وفاء حسن  محمد أبوأحمد
االء حمزة محمد حزام

نوره عبد الرحمن الحارثي
داليا سالم مترك المعاوي 

رنا عبداهلل  سمعو
امجاد نائف  علي الزهراني
االء السيد عبد العال بدوي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ميادة غزال  مصباح جاسر

جواهر عبداهلل احمد الزاهراني
عبير احمد  سليم الزهراني

عهود محمد  سعيد حسن اهلل
تهاني محمد اسماعيل الزهراني
حنين احمد  حسن محمد العماري

منال محمد  علي العمودي

فتون رشاد عبداهلل هندي
ملوك عبدالقادر سيد رمضان

مريم جميل سعيد مجلد
لميس خالد عبد اهلل الغامدي
حبيبة عبدالمجيد عبدالحفيظ

دالل صالح محمد المغربي 
روان اكرم  محمد خياط

عزيزه عطيه فهيد الغامدي
وعد بدر بويخيت الحربي 

اية سعيد  عبداهلل
رنا عبد العزيز ضبعان

رحاب معيوف عبد ربه الزنبقي 

قسم اللغة العربية وآدابها
مليحة جبريل  حسن الزبيدي
عائشه عبدالرحمن الحنيطي

اسماء معاظه سلطان السلمي
اثير احمد  محمد ابراهيم عسيري

حنين علي عمر عيوني
حنان فرحان  حسن الخالدي
سهام احمد  علي الزهراني

مريم حسن بن احمد الزهراني
حنان عبد الجبار علي القريقري

منى محمد عبداهلل الزهراني
شروق حسن  عياش هاشم

بدور عبدالعزيز الشمراني

*
*
*

خلود اسعد  يحي اسعد الفيفي
وجدان مسفر سميح العتيبي

شيماء سعد عبدالعزيز الخثعمي
خيريه سعيد  سالم الغامدي

نسيلة حسن علي مفرح االسمري
شيماء محمد حوا

نورهان أسامة  محمد بدوى
صفيه عمر  عبداهلل باعبداهلل
بشاير احمد  ابن عبداهلل ابن 

مريع ال عازب القحطاني
بيان ابراهيم  سعيد الحربي

ايالف عبدالوهاب  الياس نوح

رازان محمد  علي القرني
سميرة امين  علي سعيد النهدي

دالل محمد  عثمان غرامه العمري
جميلة راجح  حيدر السعدي

البندري رويعي  متعب العتيبي
هيزعة علي  عبدالعزيز الحاتمي

نجالء منير  مرزوق المعبدي
بشائر ابراهيم  سعيد الحربي

سارة بخيت عبدالمحسن السفري
ذكرى عبداهلل  بخيت الزهراني

عبير حسن  محمد شعبي
نوف عبدالعزيز  عتيق الحربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

قسم علم النفس 
مالك حامد وهبي البيشي

نوف محمد علي الزبيدي
نورا عدنان هاشم زيني
مها ابراهيم الحضوري

هال عبداهلل علي الشهري

ايمان سعد محمد االسمري**
سمر عاشور  محمد الغامدي
بشاير عبداهلل حسين فاضل
سميه عبد اهلل محمد فارسي

افراح عبدالوهاب سعيد المالكي

منيرة علي عامر آل خشيل
دنيا أحمد محمد زيان

صابرين سعود محمد بريك
وئام عبد الباسط علي هوساوي

قسم نظم المعلومات الجغرافية
**هادية صالح علي الشمراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

منار سليمان  حميد الحربي





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة

نوال علي خميس الزهراني

قسم العلوم اإلدارية
اماني سعيد  عائض القحطاني

جواهر قاسم حنين غزواني
دعاء محمد علي بختان

شيماء محمد  عويض السفري





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم ادارة األعمال

نفيسة علي محمد الحاذق
نوف طالل سالم تركي
نجوى ياسر يحي حندج

منال صالح علي الزهراني
اسماء خالد احمد الخنبشي

هبه خالد علي العجروش
عبير عبدربه عبدالخير عبداهلل
هنادي ابوبكر ادم محمد عبده

رانية عبداهلل صالح باطرفي
روان جمال سعد باناجه

غزل حمزة علي درندري
ساره فواز عايـش العتيبي

أشجان عبداللطيف فوزي منديلي
وجدان يوسف حميد الصبحي

قسم اإلدارة العامة
لينا صالح صالح الخراز

ريم سعد طالع المطيري
ندى احمد محمد باجنيد

خلود محمد حربي الغامدي
ايالف صالح سعيد كارع

فرزه علي عوض االكلبي
حسناء محمد عايض الزهراني

ابرار عبداهلل سعد الصاعدي
روثانه عيسى هاشم السليماني

عبير عبداهلل علي محمد
فاطمه ابراهيم علي آل مسلم

خلود طلعت احمد عالم

**
*

ريم زايد سعيد الجعيد
لينه محمد عبداهلل العسيري

وفاء علي مشهور السفالن
داليا صالح مرزوق الخليوي

امل يحي حسن شراحيلي
سجى عادل محمد الحربي

شروق عدنان محمد غفوري
وجدان محمد على هزازي

مشاعل عبدالرحمن العولقي
فاديه محمد سعود الثبيتي
منى أحمد حميد العويضي

احالم علي عوضه االسمري

ايمان علي بنيه البالدي
ذكرى أحمد محمد موسي

ايمان عبدالرحمن صياف العنزي
ساره خالد عبداهلل الشبيعان

عال عثمان هادي باهادي
شيخه سعود عبدالعزيز الدلبحي

ندى محمد عالء الدين خان
عهود سعد عبد اهلل العسيري
هند عطااهلل ناصر المطيري
عائشة محمد عبداهلل الذيب

أمنيه عدالن سالم القرني
شروق حسن علي رواس

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
رهف عمر سراج الحيدري

ساره خالد عبد الوهاب بافقيه
االء خالد محروس الخنبشي

عائشة عبداهلل عبدالجليل محمود
عبير سعيد شايع عسيري

مليحه موسى قاسم ابو طالب
صفاء محسن جمعان القرشي

سعاد عبد اهلل علي الغامدي
أفنان محمد أحمد الحمزي

احالم بلغيث محمد الشيخي
البندري عبداهلل علي الغامدي

آمنه عدالن سالم القرني
سماء وليد عبدالعزيز شلبي

خلود عبد الخالق احمد عسيري
ايمان عوض سالمين حيدرة

نورة عبدالهادي المطيري
ساره فائز محمود المتدارس

ريم عبد الرحمن حميد الجديبي

مروج عدنان عبداهلل خليدي
ريم عبداهلل حسن الشمراني
مياسر سعيد مثبت الجحدلي
هبه مشعل صالح العتيبي 
دارين حمد ابراهيم العتيق

امل عبداهلل فيصل مدني
بدور صالح محمد باجيل

فاطمة حسين محمد رضوان

قسم العلوم اإلدارية
االء عفيف  محمود عبدالعال
اماني سالم  صالح بامحمد
اسماء علي محمد العمودي

نسرين عبدالوهاب أحمد حسن
جميله مبارك  محمد باصليب

رنا محمد ديب االسود
وجدان هادي  احمد بازقامه

عايشة حميد  عشاي السلمي
فاطمه محمد  احمد باغفار

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

زينب متهان  خان
حياة نور الدين سراج علي

أماني عبدالقادر عمر العطاس
اماني سعيد  سالمين بشر
اريج محمد عبداهلل طحامه

هاجر ناصر  السيد محمد
مريم مبخوت  سعيد الجابري

مروه محمد حسني قبح
فاطمه احمد  عبداهلل المعافا

أمل فيصل  محمد علي الغامدي
أبرار صديق  سراج صلواتي

عيشة عمر  محمد عثمان
هاله رياض  محمد عجور
مني علي  محمد العمودي
نوره بركه  رغيان الحربي
سارة حسن علي الغامدي

هدى حسن عائض راجحي
نادية علوي  سالم العطاس

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
وجدان عبدالرحيم الحارثي
عزيزه مبارك  عيد الحربي

افنان فارع مريزيق السلمي
هنادي يحيى عبد الهادي جعفر

ندى عبداهلل  محمد لحمدي
أمل محمد حسين باراس

نوال عوض  عابد المالكي
سميه سعيد  يسلم قحران

بشائر عبدالعزيز  محمد علي
رانيا صالح سعيد باوزير

أسماء سالم  يسلم بازقامه
خوله علي  عبدالرحمن مرشد

وجدان عبدالرحمن  احمد الغامدي
نجاة عوض  محسن غرامه

ندى مونس  جابر القرني
فاطمة عبدالرحمن  صالح 

عبدالرحمن البغدادي
مشاعل احمد  الشهري

خلود علي  علوي العطاس
نجوى غالي  السهلي

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

نسمه احمد  احمد احمد صيام
عائشه عبداهلل  محمد الهندي

ندى احمد  علي القحطاني
بشائر عمر  عبدالواجد هاشمي

ياسمين عبداهلل عبدالرحمن بتوا
ندى حسين  أحمد أحمد

امل سالم  عمر كليب
نفيسه جميل  سناري

هناء حسن محمود رشدي
كريمة محمد ذيبان الشهري

فوزية راجي  دويس السلمي
ماجدة محمد أحمد البلوشي

ريم دخيل  محمد السلمي
اسماء أحمد  مسفر الغامدي
ساره عبداهلل  احمد الغامدي

نوال عطية علي الزهراني
دعاء محمد  علي الفقيه

امجاد جمعان خلف الغامدي
شمعة مسعد  عبداهلل منصر
العنود سعيد  أحمد الزهراني

االء عبدالحكيم  يحي قاسم
هناء عايض عايض وازع
لبنى علي  محمد سويدان

ندى عبدالعزيز  سعد الزهراني
خلود علي  صالح الجيالني

هاجر سنيان  حسن البسيسي
اسماء سعيد  حسن الزهراني

ابتهاج عبدالحكيم  يحي المطوع
اشواق سعيد  سالمين بشر

ابتسام علي  عثمان الغامدي
نوره شار  ابو شقاف

نوف فيصل  محمد حسين مندش
بشاير محمد  موسى  الزهراني

افنان سالم مبارك بارماده
هبه عبداهلل  أحمد بامحيمود
عبير طاهر  سالم الزهراني
اشواق جابر  محمود الربعي
سجى محمد  بركات الحربي

نهاد أحمد عوض عباس
منال محفوظ احمد صالح

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
زينب فهد عطيه الزهراني

ساره عامر محمد النهدي
ميسون سالم  محمد عجيمي

فاطمه فواز  عيظه الجعيد
نجود عبدالرحمن احمد الزهراني

عليا حسن  حسين العمري
عائشه حميد  محمد الفهمي

مصلحه عبداهلل  حبيب السلمي
بدور محمد يسلم كعدور
أمل فهد حامد العدواني

االء كايد محمد زاهدة
نوره ظاهربن  غيث العنمي

بيان أبوبكر عبدالرحمن العمودي
مها عبداهلل محمد مقبل

سهام فارع  تعيب السلمي
فاطمه عبداللة  احمد الشامي

االء علي  رمضان الحداد
سميرة مسفر  يحي المالكي
ابرار مسفر مسفر الزهراني

عبير علي  داود راشد

مشاعر محمد العتيبي
عبير امين  صابر االنديجاني
بثينه عطية  محمد الزهراني

نجود حسان  حسين المزمومي
اريج علي  حسن الزهراني

ندى غازي سليمان أبو صويص
متعبه ناصر  حسين العتيبي

ندى حسن  عوضه  الشهراني
وجدان عبداهلل  ظافر الشهري

والء محمد  علي الشهري
رنيم حميدي  اليوسف

ساره محمد  سقا
ايمان حبيب  اهلل رويبح السلمى

سحر خميس  عيظه النهدي
نورا سلطان عبداللطيف كلكتاوي

نائلة علي  عمر مقبول
هنادي حمدان  الريضي

مرام طالل  غنيمه الصاعدي
البندري عبداهلل  محمد الشهري

وجدان عوض خميس صياد

عائشة سعيد  احمد مقيص
الفيه حضاض سليم السلمي

مرام عمر  عبداهلل باهبري
ايمان سليمان  شامي المرحبي

وضحى عوض اهلل السلمي
رغد يوسف  سليمان عوض

نوره محمد  ابكر دخنه
اماني حسين  بدر سيف
ساره سفر صالح الجعيد

سلمى محمد  عبداهلل االسمري
خديجه مبارك  عيد الحربي

حنين عطيه  حويمد السلمي
شيخه علي صالح الزهراني

رانية عمر  آدم عمر هوساوي
أماني عبداهلل  علي العكاسي

عهود باجد  فيصل السلمي
فاطمة عوض  عبداهلل الحارثي

حنان غرم اهلل علي الغامدي
االء عبده  ابراهيم المسعودي

خوله حمد  عطيه العتيبي



كلية االقتصاد واإلدارة
عبير جميل  العتيبي

امتنان عمر  محمد النجار
عائشه زين  علوي العيدروس

نوال سعد  صالح سالم الغامدي
خلود احمد  اسماعيل حمدي

اثيرعبداهلل عبدالرحمن الزهراني
بسمه نايف  عوده النباهين

دعاء خالد  العمودي
بيان عبداهلل  عمر باخشوين

اثير سعيد  علي سعيد القحطاني
أحالم محمد  حسن سعد العمري

مها عبداهلل  سالم باظراح
نوره أحمد  محمد أحمد الدكان
هداية عدنان حسين العماوي

ايمان محيل محمد السهلي
سمر رشاد  علي سمرالدين

مها محمد  فريد بن طالب
فاطمه محمد حسين الصمداني
وجد سعود  ناصر حمد المجماج

بشاير سلطان  وطيح العتيبي

عزة علي  حسين العمري
رانيا حسن  عبدالحميد القاضي

غريبه عايض  ال رزقي عسيري
نوال محمد خلف اهلل المالكي

ذكرى ابراهيم  احمد محمد مران
ابرار محمد  عبدالجبار عوض

نوف حمود  سماح حمدان الحربي
دينا عامر  سالم حويل النهدي

وجود عادل  علي  زعيم
غادة احمد  محمود نوري

إسراء فهد  حميد الصاعدي
ندى سعود  حضاض السلمي

دالل تركي صالح السلمي
حسينه حاسن  المالكي

ماجده عبداهلل  راجح الرفاعي
هوازن حسن  غالب الجعيد

شيخه عمر  حسن باقعر
طالعه عيضه  مبروك النفيعي

زينة سعيد  ناصر الشهري
ندى محمد صالح الزهراني

فاطمه موسى أحمد الهنداوي
هيفاء عادل  ابراهيم الرويثي

نجوى محمد  علي الغامدي
صالحه حسن خرشان الحربي

منيره احمد  صالح حنش
دعاء سعيد  محمد غالب
افنان حسن  محمد عرب

نوال محمد علي حشبيري
حنين نفعان  محمد السلمي

رحاب عائض حمود عابد الحارثي
منال عبداهلل احمد الغامدي
مزهره علي  عبيد الشهابي
منال بخيت  شداد الزهراني
ساره عبداهلل  هليل الجهني
عهود سعيد  عوض الحارثي

مى محمد احمد االقصم
امل ناصر محمود سليمان زعرب

نجود محمد علي كاملي
سحر مبارك  احمد القحطاني
صبريه وجدي  أسعد رحيمي



كلية االقتصاد واإلدارة
امجاد نوار  عبدالرزاق السلمي

مياسم عبيداهلل  الشمراني
سارة مزحم  ميزان الزبالي

اسماء عبدالرحيم  علي المالكي
صفية صالح  علي

سلمى يحيى  حامد
عبير فايز  عوض العيسي

خلود جيالن حسن الحازمي
ناديه زياد  حمود البقمي
مها حسين  بدر المطيري

نوف ناصر  عبداهلل باوهال
ساره حسن  يحي قائد

أفنان أحمد  محمود الجدعاني
اسماء فالح  دواس السلمي

رشا عبدالهادي عمر الوقداني
ساره مصطفى احمد امين

فاطمه ابراهيم  على ابوزيد
ابتسام عبداهلل  عطيه الزهراني

نوره عبداهلل  رجا السريحي
نوره علي  ضيف اهلل العمري

عبير احمد  عبداهلل المحضار
وفاء عامر منيف النهدي

حنين علي  عبداهلل الغامدي
فاطمة عثمان  وزير مال
فايزة سالم علي باريان

صالحه بركه  عفنان المطيري
خلود احمد الطوفي احمد عسيري

نجود احمد كمال الدين شيخ
العنود ابراهيم على الزبيدي

عروب فواز  محمد على المحمدى
ايمان احمد  علي العراقي

غاده فهد  نصيب احمد الغامدي
نجود محمد  عبد اهلل الزهراني

عال حسن  علي الوقداني
هناء ابو بكر  محمد صالح

اميره حسن  سلطان المغربي
سمية سليم  مسلم المسعودي

مروج محمد  عقله السريحي
صفيه دخيل اهلل  ثابت السلمي

شهد يوسف  مصلح العقيبي

مريم محمد  عويض المطيري
روان عبدالعزيز  مصلح السفياني
صباح عبداهلل عبدالرحمن األسمري

تهاني احمد  محمد العمري
امل محفوظ حسن مديفن

ندى ناعم علي االنصاري
رندا محمد  حامد مزان ابو مازن

تهاني سعيد محمد العدلوني
ساره ابراهيم احمد شيخ اوغلي

حنان بركات  براك خضر السلمي
زهره علي  جابر علي مجرشي

مروج احمد  علي حسين حكمي
ليال ايمن احمد  صباغ

غيداء محمد حسن عقيلي
رجاء ناصر  احمد الواحدي
وجود االمين  شار عسيري
عبير خلف  موسى الثبيتي

ارجوان محمد  مشبي ابراهيم
ليلى صالح  فتحي بشير

هديل محمد  صالح االحمدي



كلية االقتصاد واإلدارة
احالم مصطفي  احمد علي

عال صفوان  درويش
رمزية احمد صالح عبد الرحمن

ابرار احمد عبداهلل باناجة
إيمان عوض  بركه علي الحربي

اسرار جمال  عبدالعزيز محمد
الهنوف فهد  محمود الجهني

فاطمه زاهر  طحيطح البارقي
صفاء ايهاب عبداهلل الكامل

هند مسلم  سليمان المالكي
رهام نائز جبل السلمي

جيهان حسن  صالح عطية
خوله سعد سالم عبداهلل الحربي

والء سمير محمد علي حبيب
شهد محمد سعيد الغامدي
نوره فهد  محمد الزهراني
غادة عبداهلل  سعيد بافيل

ميساء عبداهلل  احمد المغربي
فاطمه صالح دخيل اهلل البركاتي

فاطمة يوسف أحمد حامد

الطاف علي  مباركي
جواهر سليمان  نصير العمري

بسمة سعيد علي الغامدي
فريال سعيد  عبده مقبل

اروى محمد ابراهيم السالمين
سماح عمر  حاتم عمر اقطيفان

والء عبده  يحي ابراهيم
افنان سليم  سمير سرور العوفي

روان عبداهلل  علي الشمراني
فاطمه محمد  عبداهلل باسويدان
العنود احمد  سعيد خضر البتاري

وفاء عمر  احمد العطاس
حسنى حسن  حسين العمري

هدى ناهض الجاروشة
حنان صالح  علي الشهري

مريم عبدالجليل احمد القرشي
روان حاتم  عبداهلل الشامي
سلطانه ضيف  اهلل المالكي

منى عوض شراز المالكي
فوزية محمد  سالم عمر مليس

هناء عبداللطيف محمد البخاري
شروق سالم احمد الفقيه

رنا عبداهلل  محمد الغامدي
نوف خالد  احمد محمد الغامدي
رزان احمد  عبده سالم القرني
فاطمه سعيد  صالح العاصمي

مالك محمد  يوسف محمد شكري
غاده عبداللطيف احمد ابوطالب

فاطمة ابراهيم أحمد مقبول
ساره ناصر ابراهيم المجدوعي

سارا محمد  احمد العامري
ندى بدر  عمر باسهل

عزه ضيف  اهلل محمد الزهراني
بيان صالح  سالم باعبداهلل

ندا عبدالرحمن  احمد الغامدي
ساره سالم  عبداهلل علي البدري

دانه سعد  عبداهلل السلمان
احالم مصلح احمد الغامدي
أماني إبراهيم  علي حربي
بدريه ابوطالب  احمد قيس



كلية االقتصاد واإلدارة
غيداء سعيد  احمد محمد العمري

العنود يوسف  حميد الرفاعي
نورة علي  صالح الصانع

تهاني عمار  سعاف المطيري
سلمى غازي  عتيق الصحفي

وعد أحمد سالم الزهراني
هند غازي  حسين عسيري

فاطمه محمدعبدالرحمن االحمرى
اسماء عبدالحليم  الكبيدي

لجين ناصر  علي ال مضحي
شروق سالم  محمد عفيف

شادية عبداهلل سعد العتيبي
رنا محمد حسن الهاشمي

ماثر حسين  عبدالرحمن مخلص
استقالل فؤاد زكي سقا

وفاء احمد  مصلح الخواري
هاجر جلوي دخيل اهلل المطيري

خلود خالد عبدالعزيز االحمدي
بيان ابراهيم  علي باموسى

حليمه عبدالحميد محمد اسماعيل

راويه عبداهلل موسى الماكي
لمي عبد الهادي شريف الغامدي

عفاف صقر معاضة السلمي
ميعاد عواد ملفي السلمي

امل عبداهلل  حميد مانع الشهري
نوضاء بجاد  سلطان حميد

نوف سليمان  سالم المحمادى
عفاف بركه  نوار البالدي

هدى محمد  علي طيب
خديجه جواد  فيصل باصهي

بسمه رجب  عبدربه الزهراني
بشاير صالح  عبداهلل جدعان

هناء أحمد  علي السميري
هاديه احمد  محمد بن نبهان

حنان عبدالرحمن  حسين باصرة
عائشه نماء  نامي السلمي

ريماز عايد  عطيه عايد الحربي
أماني مقبول  حسن شويع

احالم حمدان  حامد الصحفي
عهود عايض عيضه الثبيتي

فاطمه محمد  علي محمد الغامدي
فاطمه عبداهلل  خاتم المطيري

موده علي  احمد سالم باعلي
فاطمه عبدالرحمن مشاري الهزاني

نهى عبدالغني  علي رمل
اسماء عبداهلل  علي الغامدي

شروق عبداهلل  جمعان الزهراني
شريفه عامر  موسى البارقي

ميعاد معيض  فرج السلمي
افنان علي  احمد موسى

سماهر طالل  عبيد علي بن عفيف
االء عبداهلل  علي مفرح الشهري

روال مكي  علي رفاعي
اميرة احمد  حميد الجدعاني
ساره محمد سعيد الزهراني

مشاعل عبداهلل  صالح مرضاح
مشاعل عبدالعزيز أحمد باريان
اروى خضران  فيصل الزهراني

متعبة محمد  احمد الزبيدي
امل صالح  فويران البالدى



كلية االقتصاد واإلدارة
روان سعود  عوض حزيم الجعيد

أسرار عبداهلل  احمد المالكي
فاطمة خلوي  طاهر ازيبي

اسرار عبداهلل  ناصر المحني
منال يحي سعد الزهراني

عبير حسن  سليم حسين الجهني
زهراء يحي  ابراهيم الزبيدي

شروق حامد  فضل اهلل السلمي
وجدان عبداهلل  محمد ابوطالب

عبير متعب  بدر الروقي العتيبي
منى ابراهيم  حمد طواشي

رهام رحيم عبدالرحمن القريقري
امنيه محمد  رزيقه محمود

سميره عبداهلل دايس الزهرانى
ساره علي  ابن فضل الصانبي

ميعاد محمود  صالح حرسي علي
اميرة حمدان احمد المالكي

أماني نفيع  بارز السلمي
جلوه محمد عراج مستباني

ساره عوض جابرسعيد الزهراني

ابتسام رشيد  عواض العتيبي
روان علي  عطيه عطيه الغامدي

نهوند صالح  جاموس
منار محمد  عمر حسين الزبيدي

فاطمة عواد عودة العنزي
روان محمد مشرف الشهري

قريش علي  محمد حكمي
لما منصور  حنش عيد الغامدي

امجاد فهد  محمد حميد
انجود احمد  حسين الصمداني
سماهر علي عبداهلل األسمري

اسراء سمير يوسف خان
فاطمة عبداهلل  محمد القحطاني

زهره صالح محمد الزهراني
لبنى رزق عبدالعظيم رزق

نوف حسين  محمد آل فاضل
رباب محمد حامد الفقيه

مها عبدالرحمن  محمد  الزهراني
امل حسن  المير

هدى حسين  عطية الغامدي

بشائر يوسف  ملفي العتيبي
عبير مسفر مبارك العرابي

نجود يحيى  محمد احمد
بشاير سعد  سلمي فرج المطيري

عبير معتوق علي الغشمري
راقية عدنان حازم الطبشي
نوف محمد اسماعيل شباج

غاده عبداهلل  عامر أحمد عسيري
دعاء عبدالحميد  علي السريحي

نجالء مرزوق  سمران العتيبي
رهام عدنان  حسين قاروب

نهى عواض  سعيد صالح الحارثي
فاطمه محمد  مثني علي حوذان

اصايل محمد  الشهري
منار يحي عبده حكمي

نجود يوسف سعد احمد الغامدي
ابتسام علي  عيضه المالكي

وجدان احمد  عبداهلل البعداني
اثير محمد  عبدالمطلوب الصبحي

جيهان جابر  سعيد الشهري



كلية االقتصاد واإلدارة
العنود عادل سعيد الغامدي

ساره عبدالرحمن علي  المسعود
ليلى عبدالواحد موسى خان

جواهر علي  محمد آل فاضل
آمل عبد الروؤف احمد جان

هديل عبدالرحمن المحمدي
هدير طارق  مصطفي سخاخني

نوره عبداهلل  رفاع المطيري
مها عبداللة  محمد الربيدي

وفاء حسن  محمد رجب
رنا احمد  محمد عمر باكرمان

اسماء سعدى  عتيق  الزهراني
نجود جبرى مسيحل السلمى

روال محمد صدقه بكري
انوار احمد  مصلح محمد الخواري

لما محمد  سمير الحجار
ايمان بشير  كريم شقدر علي

ندى احمد  علي عريجه
سعدى مصحب  عايض العمري

ندى محمد عبداهلل المنبهي

ريناد محمد علي  حلواني
أنوار محمد  سالم العطاس

هديل حسين عبداهلل المديان
امل عبدالرحمن  محمد العمري
هند موسى  ابراهيم الجماعي

اميرة ساعد  مسعود الحارثي
وسن علي  عطيه الزهراني

مها محمود  عثمان عثمان
هنوف عبدالسالم  سعيد باقادر

مالك صالح  احمد  الزهراني
منال فيصل محمد الشاطري
نور عوض عبدربه العولقي

فاطمه عبداهلل  سالم الراشدي
فاطمه محمد علي محمد الشهري

مديحة حمدي  عالي الحربي
رهام محمد  خالد الغامدي
راميه ساعد  ناير السلمي

ورده صالح جمعان الغامدي
خديجه ابراهيم  محمد العمري

بشاير احمد عابد الحربي

نوره عبدالواسع  محمد عبدالحميد
اماني عبيد  المولد

أشواق محمد حسين العمودي
سارة عبدالعزيز عطيه مشرف

عهود سليمان  حضيرم الحربي
أسراء مسلم صالح هاجد المطيري

نوال مستور معيض الحارثي
افنان محمد  جبر الغانمي

ريم احمد حسن الزهراني
شروق دهام  خلف العنزي
نوال سعيد  علي الشهري

حنان عبدالرحمن  سالم الثقفي
نوف عبدالغني  ضيف اهلل األحمدي

امجاد هالل  عبدالرحيم السفري
مريم أحمد  محمد صابر غريب

ايمان احمد احمد فالتة
هيفاء عبداهلل  حسن الحربي

سماح زياد  طارق طحالوي
االء عبدالرحمن عبيداهلل الحربي

ريم فيصل  حسن البوق



كلية االقتصاد واإلدارة
روان احمد  حميد احمد الحربي

وعد علي  حسن علي الشمراني
سميه هاشم عطيةاهلل العيافي

روان علي  عبدالرحمن مؤمنه
مها يوسف محمد العويرضي

نوير زعام  زهيميل
شيماء مبارك  فراج سعيد الجهني

وفاء رشيد  علي يحي المحمدي
نبيه علي  عمر علي الصحبي

رغد عبداهلل  مسفر علي القثامي
هند محمد علي عيد السهلي

ندى طارق  محسن علي شايف
نوف عطية  عبداهلل الزهراني
فاطمه يحيى  احمد الزهراني

سهام حسن عوض المالكي
احالم مبارك  بركي العتيبي

نجوى مستور  حمدي المحمادي
عبير مفرح سعيد القحطاني
مهجة حسان  حمزة الغامدي

عائشة عبد الرحمن فائز الشهري
بشاير عابد  مقبل حميد السهلي

منيره خالد  جعفر القحطاني
ابتهال زبن  مطلق العتيبي

أمل محمد  عبدالخالق الغامدي
فايزه حوالن  مضحى الزبالي

فائزه عبدالقادر بخاري
منال علي خان علي بخش

غدي علي  عبداهلل عتيق المالكي
هديل زكي  ابراهيم القهوجي

مرام عواض  سعيد الحارثي
سميره مشعل  علي القرني
حنان سالم  عبداهلل باعمور

أشواق فهد زويد المطيري
االء محمد  فرزات قباني
مها علي حسن الحربي

جنان خالد  الزياني
لجين احمد حسن قيسي

امل احمد  عبداهلل الغامدي
الزهراء نجيب  علي جمال

هدى رديد  معطى هالل الفهمي
نجود معتوق  عايد الحربي

ريم محمد ثابت علوي

وعد محمد أحمد قيسي
سماح محمد  بكر يونس اليونس

رؤيا عبد الكريم عبد الحفيظ
مرام احمد  محسن حامد الحربي

رانيه احمد حامد الغامدي
هديل عبدالكريم سلطان السلمي

بشاير عواد  العديني
أماني عبدالرحمن الشريف
تهاني سند  مصلح الزبالي

هاله محمد  ناصر الدوسري
سارة حسن  علي حسن حدادي

منال حامد  عبداهلل اليماني
أزهار مانع  محمد آل حوكاش

رزان احمد علي معيض الزهراني
ابتهال محمد عبداهلل الشمراني
نوال عبداهلل  ابراهيم جساس
رشاء مريع  سلمان القحطاني

منال سعيد  سعد ال ظافر القرني
صدوف ناصر سعيد القحطاني

نوف مسفر  يحي مساعد المالكي
نسرين حسن احمد الغامدي



كلية االقتصاد واإلدارة
غيداء احمد ساعد المالكي

سناء جبر  عبداهلل السلمى
سعاد واصل عجاب السلمي

مرام ابراهيم  عايض السلمي
تهاني ابراهيم  علي حكمي

خلود حامد  محمود علي
خلود عبداهلل صالح الحربي

ربى حسان علي الطوخي
دعاء ناصر  عويد خيشان الحربي

ذهبه عثمان  محمد عسوني
ابرار حامد عبداهلل الغامدي
نوره سعيد محمد الدرمحي

روزانا عماد  علي ناغي
ايمان التجاني حمدان حامد

روزان عبدالعزيز حسن اليماني
رؤه عدنان  محمد نايته

هند احمد  موسى جميل
مها أحمد اسماعيل السيد

دعاء عبداهلل  علي الزهراني
عهد عبداهلل عايض القرني

رغد مهنا عبدالغني الشيخ

حنان عطيه  يعقوب الزهراني
ضحى حميد الحميدي السلمي
خيريه مقبول  عوده الحازمي

داليا محمد  عمر محارق
نوف جمعان  علي الزهراني

هنوف هادي  علي مجش
صالحة علي سعيد العمري

سارة علي أحمد صالح الغامدي
نور علي  محمد الزهراني

رنا عارف صالح الشيخ
تسنيم عبداهلل  يحيى علي

نهله نزار زكي أفندي
فاطمه يحى ناصر القرشي
هنوف مفلح محمد دحباش

منار احمد  جحران سعيد الغامدي
ساره حسن محمد الشهري

رؤى محمد  يحي صالح
مناهل فوزي  بوقس

ابتهال محمد ابراهيم عطيف
ود محمد عياش درين

رغد سعود  عطيه جبران البالدي

شروق شاهر سليم االحمدي
هند فارس  هليل السلمي

ريداء نعيم  عبدالكريم الجهني
ساميه عبد الرحمن  احمد الشهري
نرجس عبدالكريم  حمزة  النخلي

روان خالد معتوق بارفعه
مها فايد فويد المطيري

ابتسام علي سالم الزهراني
سماء عبداهلل عوض الحربي
هدى محمد سلطان البالدي

سميه احمد سالم بلحمر
وعد احمد صابر المعشي

بيان عمر  نافع عمر الفارسي
نوال حمدى  احمد جابر السهيمي

آالء سعيد  احمد محمد الغامدي
والء حمزة محمد حزام

افنان اسماعيل  حسين حداد
حصه بجاد عبيد العصيمي

مروه عايض  هريس المخيلدي
عال عبدالرحمن  محمد العقيلي

غاده طالل سعد الغامدي



كلية االقتصاد واإلدارة
ايمان منصور  القدسي

زبيدة محمد محمد حدادي
اشواق محمد عائض القحطاني

ندى محمود عمر خمري
ابتسام سامي رويجح الحربي

رؤى سليمان  عمر عثمان البيبي
ساره محمد  علي الشهري

رشا مصلح  عائض الثبيتي
سمر خضران مسفر الغامدي

نوره عامر  محمد الشهري
ناديه عبد العزيز  محمد بامسق
لجين حسين  عطيةاهلل الحربى

ريهام سعد حشيم السلمي
اماني خميس  سعيد الزهراني

ندى فهد  باطرفي
جوهرة عبداللطيف هازور بخش

رشا محمد حامد موسى
رغد احسان عبداهلل مريعاني

نور أحمد  علي علي دمدم
وديان سعيد  محمد عسيري

سماهر خالد  مبارك مرضاح
امل الفي راجف الثعلبي

فاطمه صالح سالم بن محفوظ
ساره يحي  صالح الزهراني

ريناد اسامه  حسن الحسيني
رباب طارق  يوسف هاشم

جواهر عائض  الحارثي
لما صديق سالم السليماني

ايناس عبدالجبار  محمد نعمان
اسماء عبدالحميد  سلمي الجهني
ندى ناصر  ظافر سعيد الشهري

رهف عدنان  حسين قاروب
ابتهال عبدالدائم  حسن مراد

رحاب حسن  عبدالرحمن منشي
اريج طلق  مطلق مطلق السلمي

بشاير شكري عمر باقيس
حصه عيضه يماني الزهراني

انهار احمد  مبارك الشريف
اميره عبدالوهاب االمير

وجدان منصور علي العمري

شذى حامد  نويحي السهلي
ريم جابر  مبروك الجدعاني

حنان عبداهلل  محمدوارث المال
ايمان احمد  كاظم بوزدو غان

هديل يحي  ابراهيم احمد شريفي
تاال محمد  سيف احمد منصور

نجوان مغربي ابراهيم الخضير
ديمه محمد  عصام البخاري

أسماء عبداهلل  فائع محمد المازني
امجاد عامر  محمد عامر الشهري

فاطمه محمد  عبداهلل هزازي
ريم معيض  خضران الحارثي
بنان طارق  بن عباس خميس

هند ضيف  اهلل عبداهلل الغامدي
اسيل عبدالرحمن عباد السالمي

فاتن ابراهيم  خليل سجاده
ابرار احمد  صالح ميزان الشيخ

كوثر أحمد حسين باعقيل
شهد عبداالله  عبده احمد شعبين

سمر أنور  محمود عنبر



كلية االقتصاد واإلدارة
مروه محمد  يحي صالح

شروق ياسر  جويبر المسعودي
اشواق جميعان معيض العنزي

رازان احمد  محمد خميس
سميه ناصر  محمد العمير

شروق وليد  كمال
أسماء عبداهلل  زاهر الشهري

ناديه محمد  علي مهدي هزازي
هناء غرمان علي العمري

افنان احمد عبداهلل الغامدي
هنادي ظافر محمد القرني

نوف علي  ابراهيم الشمراني
دعاء حبيب حسين صابر

هبه خاراهلل خضر مطر المطيري
االء سعيد  حسن عبود العامودي

أثير يوسف  زيدان المحمدي
هبه محمد طارق سالم تركي

مرام صالح  جابر السهلي
نوره حسن  علي غندورة

نهله معيلي محمد السفري

بشرى محمد  مفرح الزهراني
عائشه احمد سعيد جروان
تهاني حمد  حمدان اليوبي

سميه عابد  عبود عابد المولد
دينا على محمدعبدالعزيز رضيان

لميس عبد اهلل محمد الربعي
وجدان مجدوع  محمد العمري

بسمة عبدالرحمن  محمد عاشور
أماني محمد حسن الدربي
ريم محمد حسن الضمدي

نوف محمد  سعود الشهري
دانيه عمرو  محمد عبدالجبار

ليلى شعبان رشاد عودة
ماجده أحمد  القرني

لمى محمد  حسين محمد عباس
شروق عابد  عبداهلل الغشمري
سمر فيض  محمد غالم محمد

آيات محمد محمود غمري
بيادر خليل  عبده الحذيفي
روال مثيب  عائض الزبالي

سميره محمد ضيف اهلل الزهراني
هبه زهير  عبداهلل جاوي

اسرار معال  عبد اهلل الحبيشي
مضاوي ياسين  بكر مطر

دالل ياسر عطااهلل الحربي
رندا حازم  زكي غانم محمد

اضواء عويض عوظه الزهراني
روعة عبد المحسن  مكوار
مالك عبداهلل رده المالكي
ميعاد محمد ناصر الصائل

خديجه عبداهلل  محمد الشمراني
ايمان صديق علي خواجي

نهى نافل حميد الكشي
بتول طارق سعد تمار

دعاء بدوي فضل المغربي
مروه مراد  عمر بخاري

ليلي حافظ  طعفوس احمد شار
سهيلة عوض اسماعيل عون

سالفه علي صالح الجهني
بشرى عبدالمعين الجميعي



كلية االقتصاد واإلدارة
سارة حسين احمد الغفير

عبير علي  احمد محمد باحسن
فاطمه فوزي  محمد فقيه

مي عائض مناحي العتيبي
اشواق ابراهيم حمزه التميمي

رؤى عادل صالح خوج
ساره أحمد غزالي فيرق
لوله احمد سعد الغامدي

شوق محمد مسفر المالكي
بشرى محمد حماد الجهني

أسية أحمد يحى بخاري
ايمان موسى  احمد جعفري

نهال طالل  بكر مدهر
حنين عدنان حمزة المدني

مها حسن ظافر الشهري
اسماء محمد  عواد الجهني

امل محمد ابراهيم اليماني
ندى عدنان علي اليامي

بشائر عمر عبد اهلل الخنبشي
حمده منصور عبداهلل شويل

أم كلثوم الحافظ احمد سيدي
فاطمه عبداالله احمد عنيبسي
اماني عبداهلل  سعيد الغامدي

مي فهد حسن سقاء
أثير الحميدي مفوز العتيبي

اشواق محمد عبداهلل الطائفي
سماهر محمد  سالمين باصالح

اسراء عبداهلل احمد المربعي
مشاعل عبد اهلل محمد عاقل

اسماء سفر محمد الحارثي
سلمى علي سليم الثقفي

غاده عبدالرحمن معيوض الزايدي
انتصار علي مرزوق الحربي

شذى علي داحش الغامدي
نجود جمال مرعي بن طالب

أروى عبد اللطيف هاجس الغامدي
ربى صويلح عوده الثاني

تغريد خضر صالح الغامدي
اسراء هاشم أحمد باشماخ

افنان عبداهلل احمد الغامدي

ابرار موسى عبداهلل الحربي
خيرية هادي محمد غروي

غدير علي صالح قعيش
همس ضيف اهلل محمد المالكي

بثينة سعد حمود الحربي
ليلى محمد يوسف الطويرب

وفاء حسن علي االمير
منى علي احمد الجيزاني

غال محمد حضيض الثعلبي
لمى صالح عبداهلل خان

شجون عبدالرحمن المالكي
يسرا عبدالقادر محسن العامودي

مرام احمد مهدي الحارثي
وعود وليد الحاج جبريل

لبنى منصور احمد الزهراني
سحر محمد ولي حكمي
لين ماهر انور الخضري

اروى سعد ضيف اهلل الزهراني



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

ريم حامد حباب السلمي
رضا حمزه صالح القرني

أماني صالح مضحي الجهني
مؤمنة شاكر سامي أوزصوي

عهود فؤاد عبداهلل بارباع
نوره صالح احمد طالب

ساره أحمد معيض المالكي
نور عبداللطيف احمد الغامدي

خديجة محمد حسين بخش
سماهر مناحي عامر البيشي

آمنه مازن محمد حابس
أشواق غرامه محمد الزهراني
فاطمه غرامه محمد الزهراني

منى علي قاسم بازي
غيداء علي جعفر بن طالب

ندى عيد حمود االحمدي
خلود محمد محمد نهاري
امجاد خالد حمدان البلوي

سعاد محمد عبداهلل بالبيد

**

*
*
*

مها عبد اهلل مبارك الزهراني
بشرى محمد حامد الغامدي

عائشه عبيداهلل عبداهلل الغامدي
صفيه عمر سالم باسنيد

حنين يحي سلمي الصحفي
نوف احمد موسى الزهراني
أسماء مقبول مقبل الغانمي

نوره حسن فالح القريقري
حنين محمد عابد الحربي

نوال حسن محمد الشهري
تهاني محمد حسين باطهف

نهى علي الفي الغامدي
راويه محمد مريع المغربي
فاطمه عمر قاسم باعشن

حصه عبدربه سعيد المالكي
نوره عايض محمد المطيري

أفنان سعيد علي الغامدي
الهنوف عبداهلل مصلح العتيبي

شذى محمد محمد نهاري

شهيره حمدان حميد الجدعاني
امينه شيهان وصل السلمي

مرام محمد نور دخيل اهلل العوفي
حنان سلمان حميد الميلبي

ايمان محمد سعيد  الصاعدي
نجالء عطيه دخيل اهلل العصالني

اثير علي حسن القرني
نهى محمد فايز العسبلي

سارة محمد داود بلكم
ندى علي احمد االسمري

وعد خالد سالم البتال
نوره عوض فتن الجغثمي

شروق قاسم ابراهيم حمزي
رؤى عبد اهلل بريك الحربي

أسماء عائض محمد األسمري
منال مسفر عيظه المالكي

نوره موسى يحيي الزهراني
ريم عبد الحميد مسفر المحياوي

صفاء احمد محمد نمري
** إمتياز مع مرتبة الشرف

*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
وئام خضر صالح الغامدي

وديان وديع صالح محمد
رزان عبدالرحمن حسن الزهراني

تهاني عبدالرحمن علي عسيري
جميلة يحيى الزهراني

علياء حميد مسعد المعبدي
جميله محمد مريط الحالفي

هناء احمد عبده كبيسي
منة اهلل محسن محمد فريد

دعاء سعيد حسن الغامدي
شروق دخيل جريد الجهني

عائشة سعود عبده مجممي
وجدان سعيد دشان الشهري

نوف محمد حمد الباهلي
ظالل خالد عبد اللطيف صالح

نورة محمد احمد االهدلي
ايمان حسن سعيد الزهراني

أفنان طارق عباس خميس
بدريه سعيد معيض العتيبي

بشرى عبداهلل ناصر الدرعاني

سماح جابر عتيق السلمي
نجود حامد عطيه المالكي

مشاعل عايد هريسان الحمدي
هديل عياد حامد الجدعاني
رقيه عثمان محمود النظيف

حياة سعد ساعد السلمي
أفراح مصلي حميدان السلمي
نشميه مسعد عايض العتيبي

صالحه احمد سالم مشعبي
اسماء لقمان عبداهلل خان
نوره عبيد حمود الخيبري

سندس يوسف محمد السلخدي
ريم دخيل اهلل محمد الظاهري

تهاني عبدالعزيز بخش
غاده محمد عاتق الحربي

دالل يعقوب ابراهيم انديجاني
خلود فؤاد اسعد دبور

ضي احمد علي الغامدي
رحمة مرضي علي الربعي
وفاء صالح علي عبدالحق

حليمة عبداالحد عبدالواحد
نورة عبدالغني عبداهلل الكثيري

ريم محمد موسى الشاعري
عائشة علي عبد اهلل القرني
ميمونه حسن محمد عساف

مريم غازي عمر بارباع
غيداء هالل محمد الجزائري

مالك رحيم المزروعي
احالم رجا سالم الجهني

بيان سعيد محمد الزلفي
بشائر حسن حسين باروم

فاطمه احمد عبداهلل مطري
معالي صنيتان محمد الظيط

هدى عبدالعزيز حميد السلمي
جواهر مناور نصيب الجحدلي

نهاية عبد اهلل ابراهيم البركاتي
االء ادريس حبونة ابراهيم
غاده محمد زهير الشمراني

منى محمد زحم الرايقي
أمجاد حسن عثمان عياش
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لطيفه عجير عويد العتيبي
فاطمه محمد علي القرني

اخالص جبرت صالح الشمراني
امل علي عبداهلل الغامدي

اماني عبداهلل عطيه الجهني
امل محمد موسى الشمراني

سلمى عبد الكريم حسن اشقر
روان عبداهلل عمر باسلم

أبتهال مشهور أحمد الغامدي
تاال طالل عبدالعزيز منصوري

نجالء علي جوداهلل السلمي
فاطمة محمد شعيفان الرفاعي

الهام عبداهلل مفرح الغامدي
سلطانة عيدان محمد العلياني

مها محمد احمد الشمراني
مرام احمد عامر عسيري

شذى علي عبداهلل الشمراني
منى جمعان معيض الحارثي

مشاعل شاكر حسن مال
أمواج عوض صالح الزهراني

بشاير خليفة مصنع السلمي
مزهره محمد غرمان الشهري

ياسمين حمد عضيب المرعشي
صفيه عبداهلل صالح الشهري

العنود عبداهلل محمد المطيري
رندا ابراهيم احمد الزهراني

مها طارق عبد اهلل الرشيد
خلود مسعود سعد الغامدي

سلطانه أحمد عبداهلل القحطاني
نبيله عبد الرحمن علي الشيخي

منيرة سعد سليم المحمادي
تهاني بطيحان مريزيق المعبدي

زينب عبدالكريم حسين مؤمنه
فوزية غازي فالح الحربي

حسنه علي حسن لواء
مريم بخيت طويلع الحربي
نجالء محمد مسفر العتيبي
داليه حسين سعيد الغامدي

فاطمة علي ابراهيم العسيري
عزيزة هالل محمد الحارثي

ابتسام سعيد محمد األحمري
أروى دخيل اهلل أحمد الغامدي

طرفه اسماعيل محمد الزهراني
فاطمه سليم حماد الميلبي

ابتهال أحمد عبداالله الجابري
ساره احمد بن سالم الكثيري
فتون نيازي عبدالغني ارشد

غاليه محمد علي المحوري
أسماء محمد زائد العتيبي

عيشة موسى محمد الشيباني
هبه محمد محمود خضري

سعديه محمد سعيد عمران
مها احمد سعد الغامدي

نوره فهد مطلق المقاطي
عبير عبيد جابر الزبالي

حنين عبدالعزيز عواد العواد
ندى محمد علي حدادي

اميره بنت زكي بن احمد عدنان
ساره محمدحسن القريقري

نداء عيضه صالح عبود
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مريم داخل باخت الصاعدي

ريم يوسف عبد الرحمن الحربي
شريفه حزام شائق الغامدي

سميه عبدالمحسن علي
هديل بندر احمد العسيري
نشوى محمد احمد الجراح

هند ذيب ذياب المطيري
زينه علي ناصر الشهري

عهود مسعود سعد الغامدي
سماح علي سعيد الحارثي

امل عبدالرحمن سافر المعلوي
منال عبدالرحمن محيميد الحربي

تهاني علي سعد العامري
بسمه صبري حسن محمد

افراح عيد مسعود االحمدى
نوف محمد احمد الزهراني

العنود محمد عبداهلل الزهراني
مها احمد معيض الشمراني

دارين راجح علي الشهري
البتول هاشل علي هاشل

دالل عالء يوسف رجب
رحمه عوض محمد االسمري
حياة عبد اهلل صالح الغامدي

ابرار يحي احمد حسن
أنوار محمد صالح حميد السلمي

خلود محمد مسلم المرواني
هابه يوسف علي غبري

فاطمة حبنى على الشهري
مرام صالح سمران الجهني

فاتن احمد بكر برناوي
اسماء عبدالعزيز احمد سيف

رشا محمد عبدالقادر حلبي
شدى عبد الحميد عيد الجهني

شهيرة انور يحيى خشيم
دالل مجحود عطيه الزهراني

غاليه حسين علي القباع
سميرة رزيق مساعد العتيبي

ربا احمد هاشم الداهوك
شريفه محمد جابر القرني

مها سالم امان بدر

شروق طلق غنام المطيري
حنين فهد عبد الهادي الثبيتي

خديجه مجدي عبدالعزيز باعكضه
عهود رضي عاطي الصحفي

جميله منذر سعيد العكلوك
عبير عمر علي الغامدي

احالم محمد علي الغامدي
فاطمة سعد سعيد الزهراني
أماني أحمد محمد الزهراني
نورة نهار رويضان الحنوفي

هديل فهد سالم الركاد
اشواق محمد ضيف اهلل الزهراني

ايمان عساف ذعار العتيبي
حنين معجب صالح الزهراني

مريم فكري علي خياط
نوف جعفر محمد سعيد دمنهوري

ساميه سعيد ظافر العمري
فوز علي زايد الغامدي

مها علي عبدالمحسن العتيبي
وجدان مشهور محمد الغامدي
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سماهر مضحي علي السفري

امل عطية محمد الزهراني
رهف رحيم عطاهلل البالدي

نوره محمد محيا المطيري
اماني حامد مذكر المطيري
نجود عياد عبيدان المطيري

نوره ضاوي محمد ال مسعود
دانة محسن علي ابوشعالة

حنين احمد سعيد العمري
شهد فيصل مسفر القرشي
مالك حامد محمد الصحفي

شذى عبداهلل عقيل دادا
مريم على محمد عسيري

بسامة حسن خضر الصبحي

ليله قاسم طميحي ال سريع
ثريا سعيد عبد الرحمن الغامدي

عزة تركي عبداللة الشهري
منيرة عبداهلل الشمراني

فاطمه سرور غايب العتيبي
رحمه عبداهلل محمد الشمراني

ضحى ياسر احمد السرحاني
االء حامد محمد المولد

هدى حمدان سعد الزهراني
حنان سليمان محمد العمران

غادة سعيد سعد الشهري
هوازن أحمد صايل السريحي

روضه وهيب عبداهلل عبدالستار
سلوى محمد حبيب بكر الهوساوي

غدير حسن صالح اليامي
زينب حسين حسن الهتاني
سناء علي عبداهلل القرني

والء محمد صالح حسين مروه
شيرين خالد زيد الرويثي

رضا عوض محمد العمري
الشيماء مصطفى شبراويشي

حنان مناور سويعد المطيري
مروج صالح علي سنبل

بسمه معيلي عبدالحميد الحربي
ايات مصطفى هاشم سباعي
لطيفه سالم سالمين شحبل

منى عبداهلل جاراهلل الفواز
أمل محمد صالح الخليوي

قسم التاريخ 
عاليه محمد زيد العنزي

عرين محمد صالح الغامدي
غزيل عبداهلل محمد الخيبري

نجالء سعيد عطيه الغامدي
اروى محمد سعيد الغامدي

نادية ناصر عبداهلل الغامدي
منى أحمد نور حضرئي

ايمان جميل عطية الرحيلي
بيان محمد قاسم حواس

سارة منور سحمان المقاطي

بشرى سعيد صالح الغامدي
العنود محمد حسين صلوي حمدي

أمل رجب هياس المنتشري
هاله حسين علي مؤمنه

بسمه عبداهلل علي األنصاري
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عزة عبدالرحمن عطيه الزهراني
شروق معيض هريسان العتيبي

مرامه علي احمد جوحلي
هدى عبدالرحمن عاطي الذبياني

هاله مروان مصطفى االردني
االء محمد سعيد دومان

روان فواز أحمد مطر
سهيله سيف اهلل عمر التميمي

رانيه فيصل صالح البطاطي
رزاز فهد محمد باقطيان

لولوه ناصر عبدالعزيز المحمد
هنوف نايف مناور المطيري

نوره فيحان ناصر العتيبي
هيفاء عواض نقوان المطيري
شيماء عبد اهلل صالح محسن

حياة علي سفر الغامدي
ساره محمد حسن االسمري
وجدان محمد علي الغامدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
نوره محمد  علي محمد احمد

زهرة أحمد  علي 
مريم مرضي  مبرك المطيري

نوره محمد  الكثيري
خلود ابوبكر  محمد حسن

لينة محمد  المنجد
هيفاء احمد حسن العطاس
آيه محمد  عبدالعزيز خليل

تهاني عبداهلل  عمر الصبياني
عائشه عبداهلل  حسن سروجي

سندس عادل وصفي الصباغ
نوره فهد موسى القباع

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

حصه علي  الدبيخي
اشواق ذيبان  حمدان

عائشه حسين محمد حسن
نسيم عواض معتوق المالكي

جهاد هشام  امام محمد الشريف
فاطمه علي احمد جبران

شروق موسم نفال العتيبي
علية عبداهلل  علي الغامدي

نوره عبداهلل احمد الزهراني
مريم حامد  حميد السلمي

مرام عائد  محمد حميد القرشي
فاطمه علي  عبداهلل ال يربوع

خلود حمد  عثمان عواجي
شريفه أحمد  عسيري

ليلى عبداهلل  متعب السلمي
شهد عرابي  سالم القريقري

صالحه محمد علي القرني
فاطمة علي محمد صيادي
ريم سعيد  محمد الغامدي

خزنة جزاء منور الحربي
سهام شراز احمد المالكي

عزيزه عمر  محمد يحي األحمري
مزينة محمد  سعيد علي الشيخي
أسماء علي  احمد محمد العماري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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هدى مبارك  عوده االحمدي

نايفه ناصر  دغيليب العتيبي
بشائر محمد داود الهوساوي

عبير سليمان  عبداهلل الشهري
خولة حمد احمد الحارثي
أمل حسن صالح القرني

هند محمد حسين الزهراني
أنهار عوض  المالكي

ساره عواض  ناصر الزهراني
فاطمه طارق  عبدالرحمن محرج
نجالء فهد  عليان معيلي السهلي

انوار ناصر سلمان المطيري
زكريه جنيد  احمد علي محيص

نوف عبدالرحمن علي جحيدله
تغريد صالح  عالي الغامدي

نجالء عوض  عواض السلمي
شروق جمعان جاري السهيمي

مها هالل  معطي الفهمي
شروق صالح  محمد الشهري

أروى احمد  عمر علي باحطاب

خلود حسين  عوض القحطاني
مشاعل منصور  شيبان العلياني

تسنيم عائض  جبل السلمي
مرام محمد عبدالرحمن الشهري

أسماء عبداهلل  عوض الحارثي
منال محمد  عياد عيد الحربي

حنان حميد عواض الثبيتي
انهار دخيل  اهلل جميل الفارسي

آالء صويلح  حامد الثقفي
نجود مسفر زايد المالكي

ليلى محمد فالح فالح المنقاشي
منى سحبان علوان السهيمي
منال عائض  محمد العرياني

ساره عبداهلل  الغامدي
اسراء عابد مبروك العصالني

سالمة علي  سعيد الزبيدي
فتون سلطان ضيف اهلل  العتيبي

حمده حبيش  احمد السهيمي
منيره سعد  صالح العبيسي

حنان سالم  أحمد سعيد المزيني

أسماء محمد سالم الدهري
لطيفه وسام مويس السلمي
نوره صالح  مسفر الزهراني

عهود محمد مسفر القحطاني
مبطيه محسن حاسن الحارثي

ساره مسلط سعد السبيعي
روزان حسين راشد الجهني

مرام خالد مبشر الطرازي
ايمان محمد حسن الحربي

هدايه سلطان الحربي
سوسن فهيد عبدالعالي السلمي

نهله علي محمد الشهراني
منيره جمال سالم ال سنان

ابرار طالل فهد الرويشد
خلود عبيداهلل عبداهلل الجدعاني

حمديه غنيم ناصي السلمي
وجدان عبداهلل الحسين الزهراني

فاطمة حسين  احمد  شمراني
دعاء احمد مسعود الينبعاوي

أسماء محمد علي عبداهلل
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سارة عبدالخالق احمد القاضي

اسماء ناصر  احمد المصعبي
هند حاصل حمد العجمي

أسماء سالم حامد الحبيشي
شيخه عبداهلل سجوان القحطاني

أمنة أحمد عبداهلل الشمراني
رؤيا حمدان المصباحي

صفاء محمد عبداهلل باشنيني
اماني النشمي منور البالدي

مريم علي احمد الزهراني
اميرة عبدالملك حاج صديق

بيان ماهر رمضان ابو الهنود
العنود سعد زايد المالكي

شروق صآلح مسآعد آلجهني
زهراء عباس محمد الزبيدي

منيره صالح سليمان الدرع
عائشه علي عائض اليامي

الهام علي درويش الجيزاني
عفاف عبداهلل علي الكلثمي

امل ناصر عبدالجبار السلمي

صالحه علي علي مدخلي
فاطمة سعيد مسفر القحطاني

أسماء هالل ضيف اهلل المطيري
بشائر علي ابراهيم عبود

نوف عاتق فريج الجهني
عبير نذير محمد رسالن

ريم علي علي مدخلي
هيداء جيالن محمد حميده
دالل يحي احمد الزهراني

سحر عبداهلل جزاء العتيبي
زينب داخل فليح المطيري

مي مرزوق محمد العلي
بشاير عواد حضيض الثقفي

عهود خالد عبداهلل بن رباع
منيره عبداهلل علي العليان

عايشه جندب ثابث المعلوي
رجاء اسماعيل موسى عبداهلل

سارة عبداهلل علي الزهراني
ايمان هارب جربان كميت

بيآن سعيد مسفر الغامدي

ريم زبن مطلق العتيبي
تهاني مانع عطية اهلل السلمي

نوال محمد سعيد نصاري
علية مزهود حديد القرني

خلود علي احمد دهل
حنان محمد عبداهلل المزيبي

نسرين عايض محمد القرني
رانيه علي احمد القرني

تغريد حسين عمر الشنبري
عزيزة عبداهلل محمد خيمي

رانيا بحر فصاري بحر
عائشة علي محسن العطاس

جازي علي محمد الغبيشي
هديل عبدالكريم سالم الكشي

ساره عبدالرحمن محمد الحقباني
خلود سحلي محمد العصيمي

هاجر محمد احمد دعيوه
جميله احمد عطية الزهراني

نجاح سالم صالح الشهرى
هاجر عيد دخيل اهلل الرشيدي
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ريم حسن علي العمري 

هاجر عيضه عبداهلل الشريف
حصه بندر نيفان المطيري

مالك سالم منيف الماضي
الهام أحمد محمد الغامدي

ندا محمد سعد الغامدي

دعاء خالد عبداهلل بخاري
نداء مشهور محمد الغامدي

هدى عايد سليمان البلوي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلنجليزية
خديجة محمد عبداهلل العابدين
نرمانا سالكو رفيق هارداؤش

افنان مصطفى ابراهيم السقاف
ساره عبد الرحمن سالم باسكران

نفين علي عبداهلل النويصر
االء محمد  الشرابي 

مالك سعيد علي الغامدي
ليلى محسن محمد بصفر

نوف امين محمد حسب اهلل
عهود مريزن علي عسيري

ياسمين علي عبداهلل الشمراني
الهام فؤاد علي النجار

عنود فهد خالد بن حميد
عبير عيضه بداح العوفي

حنين يوسف صالح زهراني
أفنان نزار محمد عاشور

افنان محمد فيصل الغامدي
هند محمد اشحادة الفحل

بشائر وليد عبدالعزيز الخطيب
رهف فريد كامل أزهر

وضحاء خالد هالل البراق
عائشة محمد احمد مروعي

خلود ناصر الجبيري الشالش

قسم اللغة العربية وآدابها
فاطمة علي  عبداهلل الزهراني
نجود عطيه  عبداهلل  المالكي

اشواق صالح  غرم اهلل الزهراني
جمانه خالد  عبداهلل طاهر حسن

ايمان حمود فاضل عبده
شيماء عالءالدين  حمويه

*
*
*

أماني قريش  ابن علي الغامدي
جواهربنت علي  شائع العماري

اشواق على  عبداهلل الحارثى
اشواق حزام  عابد الثقفي

غفران حسن  محمد المراتني
قمر عبداهلل  احمد العولقي

ناديه محمد  سليمان الحماد
منال بركة عفنان المطيري

صالحة ذاكر  محمد السيد
موضي عبداهلل  عايض العتيبي

رباب مسعود  سعد العتيبي
احالم يحي  شوعان صهلولي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
منيرة عبيد  محمد السبيعي

نورهان ابراهيم  حسن سالل
ليلى عبداهلل  فتى العتيبي

مريم محمد  سعد محمد  القرني
عهود علوي عمر سقاف

غيثه محمد  عبداهلل الشهري
عاليه راجح حسن الزبيدي

عائشه سعد محمد البقمي
تغريد مفلح جابر المطيري

سميرة عبدالرحمن سعد العمري
هال منصور عبداهلل الحربي

رضوى محمود مصطفى الجرود
فاطمة مناجي راجح عقيلي
اسماء محمد علي البرجاوي

راوية محمد مريخان الجهني
جمعة سالم على حميري

بركه حمدي أحمد الطلحي
روتانا طارق عبد اهلل السليماني

ريم فايز مناور المطيري
نور زامل عطيه الحرازي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علم النفس 
احالم علي يحي ثابت

حفصه عمر أحمد بالبيد
ايناس احمد عوض البكيري
ندى بديع عبدالرحيم جاللي

هند محمد علي الغامدي
شيماء جمعان احمد الغامدي

دانيا طالل معتوق طويلي
ناجية قاسم نوح عفاش

أنوار عبدالسالم علي الصادق
عبير عبدالرحمن مسعود عريش

هبة محمد باهر الجنيدي
فاطمة علي ثامر الشريف

ابتهال عدنان جمعان الزهراني*
عزه خالد عثمان الفقيه

شذى عبداللطيف سعيد بافيل
سميره حسن سعيد زهراني
نوف حسين مروعي الهاللي

أفنان عبداهلل محمد صالح
عائشه مصلح على الشمراني

ياسمين وليد عبداهلل مال
بشاير محمد صالح امين

منال عطيه غرم المالكي
مها عواد عوض الحربي

فاطمة ناعم سعيد الشهري

شيماء جمعان بن علي الزهراني
بدور ابراهيم جميل العمري

زهراء ابو راكه محمد الهتاني
وعد ايمن عبد الحميد ابو اسد
ايمان عابد عبداهلل الحمراني
رانيه سعد مجيديع المعبدي

منار علي عبدالرحمن قحطاني
بشاير حامد مطلق المطيري
سفانة صالح محمد باقبص

سحر جمعان حمدان الغامدي
دعاء هالل مسفر العوفي

روان سعد علي العمري



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
امل زيد عالن القرني

رجوى سعدي راضي السلمي
االء سالم سعيد سند

دعاء طالل صالح التتر
اشواق عيسى احمد حدادي

عائشه سعيد عوض محجب
مروة عبد المجيد تردي بخاري

احالم عبداهلل حميد الشهري
عائشه سويلم حماد الحويطي

اكرام عبدالعزيز محمد بالغصون
أريج حميد حامد الشرهاني

تهاني يحي اسماعيل المرحبي
اسماء عبداهلل محمد القرني

مالك علي عبدالرحمن القرني
مرام عوده غانم الجهني

منيرة علي محمد سليمان
بيان احمد سليمان الطويرقي

اسرار محسن عيسى المولد

بسمه سعيد زيد المطيري
خلود خالد عقيل الخطيب

سماهر احمد طاشكندي
بنان باسل عبدالغني بوظو

تهاني سعيد عبدالمانع الغامدي
فاطمه حسن علي الزهراني

سحر سعد علي المالكي
اسراء محب عبدالستار مرجان

صابرين عبد اللطيف الرفاعي 
شروق عبد العزيز حاسن الغامدي

عبير عطيه حويمد السلمي
سمية عبداهلل حامد المحمادي

نهاد محمد عمر باست
بناء مسلط فارس العتيبي

شادية عطية محمد الشريف
بشائر عابد عبداهلل السلمي

امال محمد علي الغامدي
ايمان عاطف محمد العمري

نجود عايض سعيد عسيري
العنود نايف صالح المطيري

نشوى عابدين علي زين العابدين
خلود عبده محمد حكمي

خلود حسن محمد العمودي
غدير يوسف عبدالمعين الحربي

مرام محمد علي يعقوب
ود طارق موسى باموسى
نوف عواض رده الحارثي

صفية سعيد علي السفري
اهداب حضيض عبداهلل العمري

لمى عاطف عمر حلبي
غفران محمد عمر شعبان

ايمان محمد محسن المالكي
ريم أشرف صدقي علي

احالم احمد صالح الغامدي
نوال عوض ابراهيم المالكي





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم ادارة األعمال

هبه صالح ابراهيم رضا
مها عوض صالح عريفي

بتول جعفر محمد المحضار
اسراء محمد عوض الحربي

اماني عوض حسن الجيزاني

نوره سعيد احمد المالكي
زهراء علي قبع محمد
لما وجدي احمد زامكه

روان عبداهلل حمد الجمعان
أضواء عبدالقادرعبداهلل العمودي

حنين طالل سعيد االحمدي
دانية محمد أحمد صابر

الهام عبدالمجيد عبدالحميد طارق

قسم اإلدارة العامة
نورة محمد سالم السفري

شهد ايمن عبد الحميد ابو اسد
سارة مبارك فضل اهلل سعيد

هاجر عبداهلل زبن الرويلي
ساره ابراهيم محمد المرواني

وعود خالد حيدر قطان
سهاد حسن محمد الحجيلي

سميه عبده حمود فران
عبير عبداهلل حمود الغامدي

مرام حسين غبيش اللقماني
الشيماء عمر سعيد باعشن

فوزيه سعيد سعدون البقمي

اضوى عبداهلل محمد اباالخيل*
سهام عبداهلل محمد الشهراني

فاطمه عبيد يحي عمر
جويريه كمال يوسف قمري
عائشه عزي سعيد الهاللي

وجدان عبداهلل سعد الجهني
هبة اهلل عدنان ابراهيم فاللي
هيا ناصر عبد الرحمن الشهري

حنان حميد خليف الخضيري
صفيه بالخير حمود الشهري

أمجاد عبيد نفاع السلمي
دالل مثيب حامد العتيبي

ليلى ملوح حويان المطيري
رانيه عبدالرحيم الجحدلي

منار عمر صالح باسهل
عبير سحيم سعيد الغامدي

مها سلطان نهار المنديل
أماني حسن أحمد جالد

هناء محمد صالح الصاعدي
غفران احمد مختار كرنشي

اماني علي حمد حكمي
اغراب فيصل محمد شومان

اريج مشعل بشير البشير
مرام حسين محمد الدوسري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
قسم العلوم اإلدارية

ايمان ناصر  ابو بكر بادحدوح
صفاء عمر  عبداهلل بو قاسم
نجاة ابراهيم عطية الصبحي

اماني عبود  محمد العمودي
تهاني ناصر  ابوبكر بادحدوح
اماني ناصر  ابوبكر بادحدوح
ريم أحمد  عبداهلل الحاشدي

حنان احمد  محمد بكر
خلود محمد حسن شعيب

فايزة غرم اهلل آل عريج الغامدي
منى عثمان  محمد غبان

صفاء بركه جبران الفارسي
امل طالل حسن حنبولي

رحيمة جعفر  اهلل عبدالستار
ساميه عبدالرحمن السليهبي

منال حمود احمد العبيدي
ريم يحي ابن علي العامري
غاليه محمد  ياسين دعبول
روثانة محمد صالح المؤذن

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

رنين محمد  محمود طربوش
أمل جردي جابر مباركي

فايزه احمد بن عوض الزهراني
وداد عطيان عطيه البالدي

حنان صالح محمد بن عفيف
رنا على عبداهلل القحطاني

لولوه يوسف اسماعيل محمد
فاطمة عبدالكريم  الزهراني
هدى ابراهيم محمد النعمي
اماني ابراهيم محمد حيمد

افراح عبداهلل  غيثان العمري
وعد حسن حمزه حسن السميري

فاطمه احمد  محفوظ باقتاده
نوره معيوض سعد الجعيد

رؤى رأفت احمد غوني
عيده علي يوسف الزهراني

أسهار يحيى يسلم باجبير
منال سميح  النجمي

سناء حسن راشد الزهراني

سارة محمد صالح الحواس
سهام ابوطالب شوعي قيسي

لينه أحمد عابد الحازمي
يسرا شاكر  حمدي القرشي

سكينه حسين  احمد حميد الدين
رنا عبدالعزيز  يحي فوزي

منال فيصل رجا السلمي
ندى مشبب محمد المغيدي

عهود غازي ابن عواض البالدي
فاطمه محمد  مالك علي

زهراء احمد بن سالم  الفهمي
فاطمة لويفي مرسال السلمي
اسماء خميس عيضه المالكي

رزان علي محمد باكدم
عهود عبدالرحيم بخيت  الجدعاني

عزه محمد علي الشهري
حنان محمد مرعى الغامدي

ابتسام طارق  عبدربه باخريبه
جواهر محمد علي القرني

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
ريمه نجيب محمد محمد, معروف

بدور سعد مخضر الجدعاني
غفران جمال معتوق سليماني

تهاني مدخل صالح  الحربي
ليلى حمدان ابن عبداهلل العامري

روان أحمد  علي العطاس
امنه حسن محمد الشهابي

امال شائق بركات العرياني
عايده احمد منصر فضل

نجود محمد رابح الشريف
منال علي  يماني المالكي

ريم عبدربه عبداهلل الصاعدي
أمل عائض عوض المالكي

ناهد عبدالواحد حمدي اليزيدي
بشاير حمدان  سعيد الغامدي
مريم عبداهلل  سالم بن فاجع
فاطمه عبداهلل حسين كرمان

شروق أحمد أديب أوتيده
حسناء سعيد علي البحيري

تهاني اسماعيل احمد البسيسي

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

أثير عبدالعزيز  حسين شرواتي
اسماء عيد احمد ال حجري

حصه جحيدل فراج العتيبي
نور علي احمد بانافع

زينة محمد هشام توفيق االميري
أمل إبراهيم أحمد عبيد

احالم دخيل جود اهلل الصبحي
وضحى علي ضعافي الجابري

بشائر غازي احمد الجدعاني
سلطانه سلطان  محمد الدوسري

مها هديان عايض الحارثي
نوره صالح مسفر ال الحمري

رهف فؤاد عبدالعزيز عبدالنور
نوال مشخص نور العتيبي

دعاء عبدالسالم  صبحي علوش
حنان احمد  شيخ عبدالمانع

حسينه عبيداهلل عاطي السلمي
لمياء مقبل منصور المحمادي

روان سالم محمد باحطاب
هديل علي  عبداهلل باوزير

ثراء حسن بن عمر االدريسي
رحاب حسن صالح باسودان
نوف ثواب معيوف المطيري
رانيا سليمان هاشم طوله

ريناد حسن  حماد الصعيدي
نوره حمدي أحمد المالكي
ندى سعد مستور الحارثي
نجاة فرحة سعد الغامدي

سارة أحمد  سعد األحمري
ابرار احمد  شيخ عبدالمانع

عزيزه ناصر سعيد االسمري
وئام صادق حسين المشهور

أميرة سعيد محمد عسيري
نور محمد راجح الجهني

سحر عثمان عيضه زهرانى
حنان مشعل نجم السلمي

عائشه محمد  الناشري
أريج محمود يوسف المتدارس

زين علي محمد الشريف
بشائرعبداللطيف عجاج

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
شريفه سعيد علي الغامدي

نجوى سامي عبدالرحيم قضيمه
رهف محمد راشد السريحي
ايمان عمر  سالم الحضرمي

الهام محمد  عبداهلل الغامدي
رهف محمد صبري أتاسي

اسماء سعد علي ال سلمان
جوهرة حسين سعيد الحارثي

اميره علي جمعان العمري
وجدان خلوفه عوضه الشهري
بشرى محمد عايض  الشهري

شيمه عبداهلل محسن الغامدي
صالحة أحمد محمد العوفي

وجدان حمود مبارك القثامي
افنان عوض  احمد المالكي

نوف بنت عبدالرحمن  ال سعود
نوف عبداهلل سالم الكربي

أبرار غرم اهلل علي الغامدي
جواهر خلف خليفه البالدي

نوف محسن  محمد صالح

سلمى ياسين  سعيد الرفاعي
شيماء فايز  صالح البيتي
أفراح احمد علي العامري

هنادي حسين سعيد مهدي
عواطف ذياب عقاب البالدي
سهير فهد محمد الزهراني

اريج عبداهلل محمد باحطاب
حليمه علي سالم احمد الحريصي

منى مرعي عبداهلل الحاتمي
عذبه عبده حلبوب عبسي

نوف عبدالغني عوض اهلل الثبيتي
اسماء محي  الدين امير شاه

سجى اسامه محمود مدني
ساره حامد بن محمد العصالني

هيفاء عايض علي القحطاني
فاطمه صالح  حسن القرني

رؤى خالد محمد ابو طربوش
هتاف علي غانم الجهني

جمانه محمود حج طيب تردي
شوق عبداهلل حجاب الحربي

سهام سالم علي القحطاني
عبير علي حسين محرق

أمل محمد حامد عميش الغامدي
نوير نور عيد المطيري

تماضر سعيد عبداهلل العمري
عليه علي  عطيه الزهراني

ابرار احمد قليل الزهراني
حنين زيد علي جبريل

رهف عوض عبداهلل المالكي
شوق محمد  العتيبي

جوهره حميد محمد الحمراني
مجد عبدالرحمن  احمد الغامدي

لجين محمد احمد الزهراني
سديم سعود سعد الشيخ

علوه عبداهلل يحي المالكي
أمل مناور  مانع منور الرشيدي

خلود محمد  هاشل آل هاشل
عائشه علي ابكر حكمي

حنان محمد علي الغامدي
سميه صالح  هادي العمري



كلية االقتصاد واإلدارة
خلود خالد منصور الرويثي

عهود فتحي خالد جابر
نجوى عبده  زايد الشميري

ابتسام سالم مجيول  المطرفي
مرام حمزه  احمد علي عبدالمانع

أشواق غازي غزاي المقاطي
اروى محمد احمد الحسني
نوره عبدالرحمن الغامدي

مرام محمد ناصر الغامدي
صالحه عيسى سعد عسيري

رغد عبدالصمد  محمد العقيلي
غندريه صالح احمد الزهراني

مها جزاء غازي البقمي
روان جهاد بن صالح غندوره
مريم عيسى سليم االحمدي

نوف زهير عبد القادر حنبظاظة
افنان علي صالح سعد الزهراني

اروى محمد  يسلم المدودي
مالك علي احمد عبدالمانع

سعاده علي احمد المعروفي

ريم علي  عباس محمد التخلي
غالية احمد حامد المالكي

اسماء ابراهيم  احمد الصمداني
أماني غرم اهلل علي الغامدي
رهف يوسف بن عبداهلل حجر
اميره سرور  فراهيد العتيبي
نوره يحيى حسن الزهرانى

شروق سعيد عتيق اهلل الحربي
سمر مساعد  صالح الرفاعي

اسرار حمد حامد الجهني
نازك عوض اهلل حامد الخديدي

فاطمة محمد  صالح باطويل
العنود بلغيث  سليمان البارقي

خلود عبده محمد صبياني
نجوى أحمد  علي, الغامدي

نهال احمد محمود خان
اصايل عواد بشارة الجهنى

نوف علي عبدالحكيم المصباحي
فاطمه عطيه محمد محمود

زينب مستور عبدالرحمن الشيخ

دعاء عبداهلل صالح السفري
امواج مسند مبارك المطيري

ربى جزاء غالي  الجلسي
عهود محمد حسن الخزاعي
أسماء محمد احمد الغامدي

سميره صالح بن مطر الزهراني
مها حميد  عالي راشد المالكي

نجاه هيازع احمد العمري                                                 
نوال محمد احمد الغامدي

نجوى ناصر الحميدي السبيعي
اسماء محمد  سالم سالم قنطاح

خلود حسن  منصور ابوطالب
وضحى عيد  مسعود العصيمي
أسماء سراج عبداهلل الزهراني

ميثاء احمد محمد باعشن
انتصار صقر  عواض السلمي

هند علي موسى الزهراني
حسناء فهد خضران الزهراني

نهال محمد  الفي سالمه الحربي
سحر حجاج عبداهلل الشيخ



كلية االقتصاد واإلدارة
شروق عبده منصور جعفري

صالحه عبداهلل بن ناهر السلمي
صالحه محمد  احمد عسيري

تهاني جابر علي سعيد الشهري
أميمه فالح عتيق الزبالي

اروى سعيد عصيدان الزهراني
روان ابراهيم محمد الجحدلي
فايزه عائض عيضه السيالي

رزان كمال يحي لمفون
ريهام مناوربن  خضران المطيري

سناء سليمان محمد الزريري
سوزان احمد محمد بامشيع

مها سعيد بن محمد الغامدي
اميمة محمد راشد الظاهري

منال سعيد علي الزهراني
خلود عبدالرحمن  محمد غازي

رغد كمال  خضر محمد الداهودي
ناريمان ابراهيم  محمد الهوساوي
أمجاد احمد  عبداهلل احمد الشهري
شيماء مرزوقى  محمد عارف كتبي

رغد حسان حسين محضر
شهد سليمان  محمدسعد الكيال
اثير عايض ابن خليل الشيخي

االء تركي عبداهلل احمد عسيري
عزيزه عائض بن علي الشهري
مها حميد عبدالعزيز الجدعاني

فتون علي محمد  الغامدي
سعاد سعيد صالح الغامدي
رزان بندر هاشم البركاتي
مريم محمد سالم البالدي

عايشه حميد  محمد الميلبي
سارة يوسف عاقل الحربي

اسماء يحي  عمر عثمان
اسماء ظافر عمير الشهراني
اميره جرمان سعيد الشهري
ناديه عبداهلل احمد المالكي

خلود متعب حامد المالكي
دعاء الحسين محمد عسيري
الهنوف محمد  نعام  السلمي
رحاب سعيد حسن الزهراني

أمل يحيى بحيص جعفري
لمياء أحمد  محمد المقبل

نوف علي محمد الزهراني
سلوى خضر بن حسن الزهراني

غدير عبده احمد فضه
خلود محمد حماد الجعيد

رباب عبيد  اهلل عبداهلل البشرى
أماني محمد ناشر البشري

بشاير مشهور  حابس
مشاعل عبود محمد الشهراني
نوال عبداهلل  عايض الحارثي

أسماء محمد مساعد الشمراني
ريم ابراهيم محمد مرزا

ابتسام ظافر  عبده األسمري
زينب جعفر منصور النويقي

نجاة حمزة  ابراهيم زين الناشري
ذكرى سليمان  سلمان المسعودي

مروه عبدالخالق علي الغامدي
اسماء محمد احمد الزهراني

عزيزه سعيد عبداهلل الزهراني



كلية االقتصاد واإلدارة
عزيزه علي حسن العتيبي

ندى عايض بن سلطان البقمي
صباح معيض عقيل الخميسي
بشرى حمدان  سعيد الغامدي
اشواق حمد  علي حمد الشيخ

امل محمد  يحى زين
حنان غرم اهلل عزيز القرني

مدى حسين عيد ال حجري
ساره سلطان  ضاوي العتيبي

امل علي صالح الزهراني
شذى محمد  سالم محمد الشريف

نجود حمدان  احمد العصالني
اسماء محمد  حمزه العمري

ثريا عطيه بن مبروك الزبالي
نورة فيصل فنيس القحطاني
بيان هادى  الحسن الصمدانى

فاطمة سعيد  سالم الديني
ريم صالح سعيد محمد الغامدي

منال غزاي عتيق السلمي
قدرية عبدالرؤوف  هاشم علي

بسمه تركى  محمد الظاهرى
امجاد فهد  احمد سعيد الزهراني

بشاير عبد اهلل  عطيه المالكي
غصون سعد بن عبيداهلل الهذلي

نوال أحمد رويجي الحمراني
منى محمد بن غرم اهلل الغامدي

نوف بلغيث  سليمان البارقي
مشاعل مشعل عتيق السلمي
خلود يحيى ابراهيم الجعيدي

نسرين غوى حسين سويد
دالل مفلح  سعدي منير المطيري

بدريه مسعد عوض المطيري
منى شليويح شالح العتيبي

رشا صالح مرشود الكراعيني
آمل علي صالح الشمراني

عائشه صالح  منصور العلياني
ريم علي  عبداهلل الزهراني

مرام عيد  سحيم الجهني
ساره محمد عبداهلل الغامدي

رزان محمد احمد المحالوي

اصاله سراج  عبدالحميد عنيبسي
بشاير عبداهلل عوض صعيدي

رزقه عبداهلل  الحارثي
سميره محمد غاوى مزيبى
نوره محمد حمد السهيمي
رحاب صالح  احمد الغامدي
حنان عبداهلل على الشهري

عائشة علي هندي  الشمراني
وعد عبداهلل عبدالخالق القرني

ساره عمر علي محمد المحمودي
عبير عبداللطيف نوار العبيدي

اسراء احمد  معمر
فاطمه حامد  سفران الحربي

تهاني خميس سعيد الزهراني
سلوى عبدالحميد محمد نور نور

رشا جمعان محيل فازع المطيري
جواهر احمد عبدالرحمن القرني

رزان محمد  طارق عدس
مدى صالح عالى الغشمري

مزنه جابر خليفه الزبالي
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زهرة مناع سويلم الزهراني

مرام احمد نافع الفارسي
رانيه احمد يحيى ربيع

وجدان صالح رابح الرفاعي
ليلى رشيد  فريح الجهني

نعيم مهدي  حمد ال زمانان
حنان ظافر ناصر الوادعي

أفنان علي  مانع عبداهلل الشهري
غدير صالح غرم اهلل الغامدى

ندى أحمد صالح الغامدي
سمر خليفه خلف الشيخ

بشاير عبيد فالح القحطاني
أنجود محمد علي الشيخي

هناء حسن علي العيافى
خديجة عبد اهلل محمد راشد
اثير خضر مصلح الزهراني

رويدا احمد  عبداهلل الحاشدي
مها مناحي  ناصر محمد السبيعي
مناهل عبدالهادي باخت  الحربي

اثير عبدالهادى عطيةاهلل المحمادي

مرام عبدالمغني سامي المطيري
عهود سعد  نايف متروك الحربي

عنود محمد سليم العمراني
ريم عبداهلل  احمد سويد

ساميه منصور احمد الزهراني
روان علي عبده ابو هداش

هناء سالم ابن سعيد الغامدي
صفية محمد عبيد اهلل المالكي

عهود عادل عبدالفتاح خياط
ناديه احمد محمد خرمي

أسماء جيالن علي الخيري
وجدان احمد مطر العمري

جميله محمد احمد الزهراني
ساره عبداهلل محمد هتاري
عزه سعيد عبداهلل الشهري
سعيده احمد علي ضائحي

اهداب عبدالعزيز جميل القهوجي
فاطمه ياسين  سعيد الرفاعي

سماح عبده شاكر ابوحميدي
صالحه مساعد محمد العسيري

نجاة محمد رمضان حسين
تهاني عبداهلل القحطاني

جمانه ناصر محمد الكديوي
يسرا يحيى سعيد باعلي

ريوف عبداهلل عوده الحربي
منى عبدالرحمن صادق صبره

روان عبداهلل عمر  العامودي
اماني محمد عطيه اهلل السلمي

هتون سامي ابراهيم الثاني
ساره هاشم  عيسى

ابرار ابراهيم  محمد السالمي
عفاف فيصل مبارك با حيدر

راية عبيد  ياسين الصعب
بشاير غازي  عبداهلل العوفي
الهام سالم خضران المالكي

كامله موسى يحيى حكمي
بشاير عيظه محمد الزهراني

سماهر فيصل عبداهلل البقمي
سهام ناصر  احمد البشري
عبير علي احمد الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واإلدارة
عفاف محمد  سعيد الغامدي
والء عادل عبدالستار ميزي
شهد صالح حاسن العمري

الهام ابراهيم احمد الخضري
عزه معيلي مستور الخميسي
اميره صالح  مبارك الصيعري

غادة صالح محمد الزهراني
عزه طالل عبدالمحسن  القفيدي

فاطمة صوالن  يحيى محنشي
ناديه عبداهلل صالح عبده

ابرار سمير منير معراج الدين
مي زهير  سعيد العمري

هند سالم بالقاسم الشيخي
لمياء عوض جوداهلل السلمي

والء علي يحي قحل
اثير موسى احمد الغبيشي
هناء محمد سعيد الغامدي
مها راشد عبداهلل  العثمان
سميه سعد محمد القرني

أثير احمد ابن محمد واضح

سماهر سلمان مسلم المحمادي
داليه محمد صالح المطيري

لجين عبداهلل عبدربه عبدالخالق
منال احمد يحيى الزهرانى
عهود علي  فريج المرواني

حميدة محمد  صالح المرعشي
صالحه سليم مسعود الجهنى

ريم مزيد محمد العتيبي
رناد كمال بكر بالخيور

شيمه عبدالعزيز فاضل الزهراني
هنادي عطااهلل  سالم القرشى
شريفه ياسين حسن العجالني

خلود علي محمد الزبيدي
هناء صالح  عبداهلل الرويلي

بدور غرم اهلل احمد علي الغامدي
لمياء مهذل سليمان القحطاني

رشاء بنيان بن سالم اللهيبي
أروى منصور محمد العريشي

سنا محسن احسان األتاسي
مريم مشعل حسن المالكي

غالية شامي محمد عسيري
بشاير حمدان مبروك السفري

بشاير سعد عبدالرحمن القرني
بدور مرزوق محمد الحربي

نشميه محسن بشير البقمي
امل محمود محمد يوسف

حنان سعيد محمد احمد
رودينه محمد عبدالعزيز الحميدي

منال فهيد دخيل  المطيري
هنوف انور سليمان الشهري

فاطمة سالم محمد بجنف
عهود سعيد عيظه الصيعري

اميره صالح  رده الجهني
مشاعل عواض  زبن السلمي

فاطمة سفر حمد البقمي
نوره محمد دويس الزهراني

غفران شاكر هاشم بن صادق
سماح مبطي فيصل السلمي

رانيا كريم عبدالرحيم الحربي
فايزه عيدان صالح الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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روان صالح ضبيان الجهني

مرام امين بادي االزهري
سماهر سعد  صالح غالم
زينه احمد محمد  حكمي

الهنوف عبداهلل عائض البقمي
ريم محمد مجدي حسن خياط
آمينه محمود  محمد ينبعاوي

سلطانه علي محمد القحطاني
امل سعيد محمد العامودي

ريم عبداهلل رزق اهلل الزهراني
شروق زهير امين النجار
جميله يحي عبده مبارك

ايمان علي محمد الغامدي
شوق محمد  ظافر الغامدي

نواره محمد بن علي الصحفي
فرح سعيد  سفر الغامدي
شوق سعد محمد الحربي

تهاني سعد  محمد سعد جذنان
هياء عبداهلل فيصل السبيعي

والء علي معيض الشهري

ندى علي مطر المالكي
رنا عوض بن محمد العسيري

سوالفه صالح ابراهيم داغستاني
ساره صالح عبداهلل حرنده

ايمان محسن  يحي ناجي اليامي
بدور صالح جاراهلل القحطاني

رزان محمد علي صفطه
أروى ناصر بن محمد العمير

فاطمة عبداهلل يحي المالكي
شيماء عبداهلل  فهد المالكي

هنادي محمدعمر سراج كمال
مرام عبداهلل عطيان المحمادي

هناء حمد  محمدعيد الحربي
رغد محمد  عايض القرني
ايمان محمد حامد شاهين

وعد عبداهلل ابن حميد الغامدي
ساره خالد محسن شلبي

عائشه محمدثانى بكر هوساوى
لمياء جمال  الدين سالم الغامدي

مريم بخيت شليويح المزمومي

بيان سعيد  وقيتان الزهراني
ريم حسين بن حسن ابوزبيبه

رضيه ابراهيم احمد باداود
شهد عصام  علي هادي هادي
هدى عبداهلل مبيريك الحربي

سمر مقبول صالح  الغامدي
أنهار عيسى بن غازي مطارى

وداد رابح  محمد الصبحي
فاطمه سعد منصور الزهراني

اثير ركاد  خلف ركاد الشمري
عهود عثمان سعيد الغامدي
منى محمد  غرسان زهراني

فاطمة عبدالرحمن محمد باكوبن
ساره عبداهلل علي الزهراني

أمال سعيد مطر الزهراني
هويدا عواض  علي السفري

سماح محسن ناصر السبيعي
ريم فهد مسلم السريحي

هبه محمد عزي احمد
مشاعل معجب سعيد الزهراني
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عهد رده رده المالكي

شريفه علي حمود السالمي
عائشه عبداهلل  سودان الزهراني
اثير حمدي  حميد حامد الظاهري

رحاب عبداهلل  محمد المالكي
نوال ضيف  اهلل عواض الربيعي

ساره مسعد عيفان المطيري
هيفاء عادل  محمد الريفي

آمنة مبارك فهد سرحان
ساره غازي  عبداهلل الحربي

رناد أحمد مدني العلي
نور عبدالرحمن سالم بادقيل
أبتهال متعب  نايف المطيري

افنان علي  محمد علي سلطان
شيرين محمد  ابراهيم ابوحسان

بثينه احمد بن احمد بن ضبعان
أسماء محمد  عبداهلل الفقية

رنا علي فايز الشهري
رنا عبده  حسن عيسى حكمي

اهتداء غازي حسن حنبولي

تهاني محمد ضيف اهلل المطيري
فاديه عامر ابن فهد المطيري
ساره نجم عبدالمجيد العتيبي

سلمى وليد  محمد الطيار
سميه خالد  سلمان العمري

هبه محمد  ناجي اليماني
امجاد محمد يحى حمدي

عائشه عتيق  مبطي المالكي
بدرية محمد احمد الزهراني
أمل حسن بن احمد المالكي

زينب حسين  احمد نجار
افنان خالد عبدالعزيز الفارس

جواهر احمد علي السيد
شريفه يحي  عبداهلل الزهراني

مالك تركي  صالح الحربي
ريم محمد محمد خليدي
رنا عبداهلل محمد قملو

شروق حاسن  الجدعاني
منال حماد هالل الحارثي

روان عثمان  مصطفى حنبظاظه

روان عبداهلل محمد البارقي
جميله مبخوت عمر النهدي

اصاله احمد بن عبداهلل مرص
زهراء راجح  شعبان الزبيدي

سارة احمد خليفة الخميس
منى منصور مغلي السلمي

منى سعيد هاجر الغامدي
خديجه سعود  سعد الجدعاني

أفنان سعيد سعد الغامدي
ليلى احمد علي راجحي
اثير احمد علي خرشان

لولو يزيد محمود عبدالجبار
وعد سعد محمد الجازي

روزانا زامل سالم الجابري
وفاء سعود علي الغامدي

ليلى محمد درباش الخثعمي
اشواق عليان علي المطيري

عبير عدنان حسين مدني
نور خلف عابد الثبيتي

رباب عمر عبدالرحمن بابصيل
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مريم محمد عائش الحربي

شوق سالمه عبدالرحمن غمري
حنين عتيبي جاراهلل الزهراني

منى حسن  علي البارقي
ريما يحي محمد ال طاهر حكمي

سهيلة صالح أحمد الزهراني
احالم جفين عبدالغني البالدي
سميه خالد  ابن مبارك الحربي

دعاء فوزي  حسن غنيم
دالل عودة علي الجهني

رزان ابراهيم  خالد غريبي
هناء مهدي مشبب العمري

آالء فيصل  جميل مظهر
حنين حاتم صالح الغامدي

غدي بهجت عبدالرحمن زاهد
غفران حسان خالد كردي

روان محمد احمد الزهراني
شهد احمد  محفوظ الغامدي

رغد امين رزق النحاس
عهود غازي عائض الحارثي

نورة حميد جابر جويبر لطلحي
سماح سعد  علي دخيل الغامدي

ساره حامد محمد الحربي
شيخه محمد بسيس الغامدي

خديجة عبداهلل فاضل الزهراني
خلود محمد صالح الزهراني
ندى محمد عوض آل سودان

رزان عبداهلل ابن علي الغامدي
بشرى عمر  عبده حرسي

سوزان هيثم  حسين بحيري
نوف عبداهلل  عواض الشهري

بيان ناصر عبداهلل الخليوي
هبه محمد  ايمن هاشم دفتردار

ساميه عبد العزيز جابر المولد
ساره احمد  محمد بتار الغامدي

مدى سامي محمود عبده
فاطمه ناصر الحميدي السبيعي

فلوه عائض حاضر البقمي
بيان عبداهلل  عثمان الغامدي

غاده انيس  منصور السالم

تغريد عبداهلل  فايز العمري
ساره عامر عبدالعزيز الغامدي

رقيه خالد صنت عائض المطيري
زينب عبداهلل  جميع الغامدي

عبير ابراهيم  عمر طيب
لينا عصام  سليمان فياض
نهى سعد سحيم الغامدي

بشرى علي  خليل حمد الغانمي
وجدان اسعد بن احمد مؤذن

االء سامي مرشد الحربي
بشاير مفلح  عبداهلل السلمي
هدى مهدي عبداهلل الزهراني
يسرى سعيد على القحطاني

اشراق صبحي  عبداهلل الغامدي
شريفه مهدي يحي الزيلعي

عهود عبداهلل  اليوبي
خلود عبداهلل  عبداللطيف الحربي

ريم غازي  محمد سميط
روابي سعيد غالب فالح الحربي

تغريد ابراهيم  علي حكمي



كلية االقتصاد واإلدارة
بسمة داود محمد بخاري

زينب محمد عبداهلل جعفري
ميعاد ابراهيم  اسماعيل جابر

مريم محمد محمود الحافظ
اشواق محمد سعود القحطاني

جيهان محمد  عوض الحارثي
نوره محمد  غميض اليزيدي
ساره سعيد عبداهلل الغامدي

حنان سليم علي الغامدي
نوف شبيب  حزام السبيعي

ريم علي عبده مرير
هيا سلطان  مسعود النجراني

نورا فاضل عبداهلل المالكي
سناء يوسف  الشيخ

اريج علي ابراهيم الشمراني
غزيل متعب  نايف المطيري
فاطمه جابر محمد االسمري

مها حسن محمدعلي سليماني
ايان حسن احمد زبيدي

مها محمد بن صحران المطيري

نشوى محمد علي ضامر رزق اهلل
جليلة حسن عبداهلل اسعيد

نوف سعيد غرم اهلل الزهراني
نوال مقبول عبدالمعين الحربي

موده حسين  علي الزبيدي
امل معيتق عطيه الجهني

ساره مقعد  زياد سحمان البقمي
ريم بركي سعد المعبدي

نوف مبرك  مسلم المطيري
اروى نايف عيسى الثقفي

موج محمد بن نور نهال
ايات سعيد  علي باسهيل

جمانه محمد  عزيز أحمد إدريس
عائشه بكر عبدالسالم هوساوي

عبير منصور عبداهلل حسن
نوره رداد  حظيظ الثعلبي

امتنان عبداهلل  مسفر الزهراني
شيخة يحي  عوض المالكي
بشائر حسن  حامد العطاس
افنان محمد  محمد الصبحي

رزان عبدالهادي  سالم الرازحي
منوه صبحان صبحي المطيري

عبير محمد  احمد الغامدي
ايناس ضيف  اهلل سليم السلمي

نوف مسعد نجيم الجهني
سميه احمد سالم القرني

مروه مصطفى محمد الجداوي
نهى اسماعيل عبدالقادر مجلد
مريم مسلم سليمان االحمدي

أفنان سليمان  الحسن الحفظي
اثير سعد  محمد القحطاني
شذى هيازع محمد عسيري

فوزيه علي عبداهلل بن ثابت
سلوى سعيد عطيه الغامدي

عايشه حسن ابراهيم الجهني
أسماء أحمد محمد الغامدي

افنان عبداهلل علي ظافرالشهري
ابرار انور محمد عطرجي

منال عبداهلل محمد زرقان
داليا عادل  جمال سالم



كلية االقتصاد واإلدارة
ريهام عبداهلل  علي البالدي

روان على  حسين على البيشى
لما صالح  سالم اليافعي

روان محمد عبدالوهاب  فران
مرتجى غرامه صقران الشمراني

ريم شاكر عباس فخراني
شهد طالل محمود بخاري

منال عوض سعيد بن عتش
الشيماء عمر سعيد باعشن

ايمان محمد صالح غتاما
عنود عبدالرحمن خلف اللحيدان

العنود احمد علي الزهراني
نوره مبارك عبدالهادي القحطاني

رهف خلف  عطاهلل المطيري
عفاف لويفي  عوض اهلل السلمي

سعوده سعد  معضد السلمي
ابتهال لطفي حسن محي الدين

نهى سمير  محمد عبداهلل
ندى محمد  عبدالرحمن العمري
بشرى علي صالح علي الغامدي

روان سامر بن عبداالله ترمساني

العنود فايز محمد الشمراني
نازك تركي  صالح  محفوظ
فاطمه فهد سليم المطيري
عائشه محمد محمد حدادي

عبيرمحي الدين عبدالمنعم الشيخ
الهام محمد  محسن العمودي

هدى محمد  يحي عبسي
ساره حسن فرج المليحي

شهد انس فؤاد عرب
رفعه جزل  سمير طلق المطيري

شادية بركة  نوار البالدي
هيلة حميدان عبدالعزيز الحميدان

منال حامد  مطيربن السفري
ساره هاشل  علي هاشل

فوزية سعيد سعدون البقمي
غدير عصام  محمدسعيد حالوه

بشائر فردان  السلمي
مستوره ربيع مرزوق الجهني

سعاد عبدالقادر  صالح الجاهم
فاطمه محمد  جمل الليل

ايمان سمير  احمد زمزمي

عهود مفرح  سعد الشهري
مزينة علي قاسم سالم

امتنان جمعان سفر الزهراني
جمعه يحى  علي سعد المالكي

ليلى عبدالمحسن  حسن الثبيتي
غفران سليمان عبداهلل البادي

أصاله علي شامي بحجر
موضي عبداهلل  سلطان العتيبي

منى محسن على الحارثي
غصون علي سالم كدوه

نجود عبدالعزيز محمد الزهراني
صبا عبدالرحمن  محمد ذاكر خوج

اثير عبدالرحمن ربيع الحارثي
نجود عبداالله  واصل القريقري

ساره ربيع  موسى القحطاني
نوره مشيخص حسين البقمي
نجالء عبداهلل  يحيى قحطاني

عايده عطيه  السلمي
مها داخل جمعان المطيري

بشائر عبداهلل  صالح الغامدي
يمنى احمد  صالح احمد غامدي



كلية االقتصاد واإلدارة
منال عبدالرحمن محمد مرزوقي

اروى وليد سيف الدين عاشور
زينه عبدالرحمن  ظافر الشهري

منى نوران دحيم الرشيدي
بيان عبداهلل  سليم الحربي

نوره فهد قائل العتيبي
وعد سعيد محمد القرني

جمانه محمد سعيد سراج ميرداد
هناء حسن محمد محمد حجاب

غنيه عبداهلل  محمد باجبع
مي فهد رشيد العتيبي

فدوى محمود أحمد الشنطي
زهور طالب أحمد بن طالب

افنان على بن محمد مطمى
رؤى عبدالرحمن صالح غالم

هبة اهلل  خالد محمد السل
اماني عطيه  عطية اهلل الساطي

سلوى يحى عبدالصمد عثمان
رنا مهدي مهجع العنزي

عهود سعد  الزهراني

ديمه جمال عبدالرحمن عسلى
رنيده منصور  محمد خضري

ريم محمد ضيف  اهلل الزهراني
مروج لطفى محمد كابلى

أمل أحمد  الغامدي
البندري فيصل  احمد شتيوي
رهف مرزوق عويض الجعيد

عهد احمد  محفوظ عيد الغامدي
اسراء سمير محمد جميل محمود

نجود عبداهلل سالم الدهري
غيداء فيصل  نهري الخطابي

رحاب عبدالعزيز  مقيت السلمي
بشاير فايز  علي الزبيدي

شروق محمد  االمين دماس
امل احمد  علي محمد المرحبي

تهاني صالح جفين الغامدي
شهد محسن  حامد الصافي
ابرار محمد حسن سنديوني
اميره عبداهلل سالم الشهري
ايمان رزق عبدالعظيم رزق

أمواج اسامه  زيد الخيبري
الهنوف فؤاد جابر الحربي

هياء صالح ربيع القحطاني
داليا عصام  سليمان فياض
سميه علي  عبداهلل شاطي
نوف معتوق محمد نزالوي
مودة حسين جابر الجرفي
سميه علي  عبده الشيخي

العنود محمد بن صالح العمري
رانيه مصلح  عبداهلل الشيخ
فاطمه يحي  بريك االحربي

نور فهد  عبدالرحيم العامري
ميمونه محمد  علي الشنبري

مها حسن حسن الناشري
عبير عبداهلل  هادي بن محفوظ

انهار عبداالغني المرعشي
اشراق عبداهلل غالب المطيري

فاطمه عمودي  درويش الشيخي
أمل علي  احمد وافي الجوفي

هدى أحمد قريط الزهراني



كلية االقتصاد واإلدارة
عهد صالح محمد الصياد

هند عبدالقادر  أحمد عبدالمعين
ندى يحي  علي النعمي

لمياء حسن بن محمد قستي
امنة زيدان  سليم الزبالي
بشائر محمد علي باهادي

جوهره زامل جميل السليماني
افنان مصطفى  حمود طالبي
غدير سعد عبداهلل القحطاني

سميره محمد  علي االحمري
كوثر محمد حسين المغربي

ناديه ضاحي  محمد
ميساء علي  حسن الراشدي
نوف عبدالباري محمد زيلع

نور محمد سيد شمعه
غاده علي  مسفر الغامدي

ابرار احمد حميد الهذلي
ريا سليمان  سلمان

رحمه حضرم  ربيع الردادي
ندى سعيد  احمد الغامدي

رهام عبداهلل سعيد المالكي

افنان مراد عبدالغفور خان
هتون محمد عبيد الحمدان

شاره الحسن  محمد العسيري
طيف أحمد عبداهلل الغامدي

نوره يوسف  ضيف اهلل الزايدي
بلقيس سالم يحي الشافعي

نورا سليمان  احمد النزاوي
رشا عبدالرحمن عبداهلل االسمري

شعاع جاراهلل علي المالكي
نورا سالمة عوض الصيعري

هدى سعيد  حامد جمعان
حنان محمد  غانم الصبحي

مريم سعد  أبن علي ألغامدي
ريم محمد  يوسف مبارك

غيداء فهد  حمود الشماسي
مريم محمد  عمودي الزهراني

روابي عبداهلل  عمر بابقي
افنان دخيل اهلل بخص

حصه سعد  رجاء سيف السبيعي
شهد منور  عطية اهلل الخميسي

رهام محمد  مريع عسيري

لمياء علي ابراهيم المسعودي
اثير عبداهلل صقير المحوري

روابي فهد  عبداهلل حماد النعام
شعائر عبيد  عمري عمر الحربي

مدى محمد مكنى الحربي
شعاع منصور  هزاع الشريف
اشراق محمد  مسفر المالكي

خلود محمد  موسي الزهراني
ناديه مرعي شار طالع عسيري

الهنوف صالح  عبدالعزيز السويد
وجدان جيالني  احمد العرياني

رنيم محمد  علي حضاء
سمر عبيد  عابد الخميس الحربي

منال محمد عطية اهلل اليوبي
تركية خلف دخيل اهلل الحارثي

روضه محمد علي ابراهيم بخاري
اسماء على محمد الخثعمي
همسه هاشم على معزوزه

سوسن محمد  فراص الجايفي
عائشه عطية  محمد الزهراني

منى محمد احمد معشي



كلية االقتصاد واإلدارة
احالم عوض محمد السلمي

مناهل فهد صالح البشير
رمزيه عادل  عبداهلل بنتن

هديل محمد سالم جمال
لمياء عبدالرحمن  ابراهيم بطيخ

أمل محمد علي عطيف
فاطمه يحيي  علي المتحمي

عزه عبدل  عبدل عبداهلل المالكي
رويده عوض هريس الحربي

رغد عبدالفتاح  عبداهلل محمد
شروق ابراهيم عبدالرحمن عبده

حسنه عثمان  سعيد الغامدي
امال صالح محمد الغامدي
ريم خالد ناصر العسيري

غادة سعد  سرحان القرني
غدير عبدالمنان صالح عبدالجبار
مريم عبدالهادي مصلح الحارثي

جيالن عبداهلل داخل اللهيبي
مي محمد حسن االهدل

عائشة احمد يحيى دقوع

العنود مبارك  خضر الجدعاني
والء محسن علي القرني

فاطمة صالح عبدالرحيم المحمادي
نوره طريخم مناحي البقمي

عزه عبد المحسن سعيد متالقيتو
شيماء طالل  علي عرابي الحربي
نداء عبداهلل  صالح علي القرني

فوزية حوفان  مرعى القرني
هند صريحي  سرحان الجدعاني

شذا خالد صالح المحيميد
فاطمه سعد نوير المطيري
خلود صالح  محمد الغامدي

رنا عبداهلل سعيد معنز
شيري محمد محمود رزق
دانية محمد صالح مسعد

رزان سعود عائض الغامدي
غاده عبداهلل  محمد المطيري

تهاني عبداهلل مفرح الزهراني
هدى عبداهلل محمد الطويرقي

نور محمد يحيى الدوسري

نوف علي ناصر عواجي
عنود فهد  صالح الخالد

مهره احمد  عبداهلل الغامدي
مريم احمد  علي مختار
خلود أحمد محمد حسن

دارين جمال علي بكر
هبه طلعت  هاشم عبدالجواد

نسيم فهد  علي حسن المالكي
دعاء ابراهيم عمر عبادي

عهود محمد سعد الجضعي
وجدان عبدالحميد الزهراني

حسناء جمعان  محمد الزهراني
أماني عبد اهلل أحمد الزهراني

غدير عبده ابوطالب حدادي
سلوى حشيم احمد العيسي

فرح حامد محمود بن علي
روان عدنان حسن تنكر
مي سفر محمد الحارثي

سماهر سامي محمد سلوم
فاطمة محمد علي الخيري



كلية االقتصاد واإلدارة
نبراس وحيد احمد مساوي

مشاعل حسن رشيدي الحارثي
بيان بريك  مبارك المعبدي

سمر ناصر سالم بافقير
تغريد زامل جميل فقيه

عهود اسماعيل خدابردي البخاري
عائشة محمد أحمد العبيدي
عهد صالح عبداهلل الجهني

منال صالح سالمين بن محفوظ
ايالف محمد أحمد عزب

نوف نبيل  يحي خوجه
نوف احمد محمد الحربي
علياء طالل فهد الغشيان

مدى عابد عبد اهلل العمري
االء محمد محمد دنبغ

االء محمد احمد المالكي
ساره دخيل موسى الزهراني

اشواق علي خلف الغرامه
معتوقه جمال حسن زمزمي

أبرار عبد العزيز حامد األنصاري

تسنيم محمد علي الحرازي
أسماء حمدان معال الذروي

خلود عبدالقادر سليمان مكي
عاليه شرف دخيل الشريف

اسراء عادل احمد بحري
شموخ عبداهلل وارد الجعيد

عهد عبد اهلل محمد الهيج
لمى عبد اللطيف محمد الهندي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية

لطيفه عبدالرحمن سالم حسان
أمجاد عوض عبدالحافظ الطياري

اماني سالم عمر البيضاني
مريم مطلق صويلح الجدعاني

رحمه سعود احمد العيافي
وجود احمد عبده دماج

هديل حماد سلطان النفيعي
جباره هندي احمد شويهي

هدى محمد فروان الغامدي
بدور عبدالمحسن نافع الحربي

أمل عمر محمود انديجاني
سميرة أحمد محمد العمودي

شيماء عائض فالح الخزامين
ريم ناصر عوده الجهني
منار فهد رجب المالكي
مودة عمر حسن بلجهر

خلود محمد علي الغامدي
تسنيم سعد علي الحارثي

مروج محمد عبد العزيز قصاص

**
**

صفاء خلف عوض  اهلل السلمي
رحمه عبدالرحيم علي المالكي

عزيزة علي عبداهلل العمري
خديجة سعد حميد المحياوي

دانيا عبدالحليم حماد االنصاري
مرام علي سلمان الحازمي

هند جيالن محمد حميده
امل طويلع شعيفان المطيري
فتحيه عبداهلل احمد الغامدي

هند محمد صالح بابعير
شمس عبدالرحمن المزيني

ريم سني احمد الزهراني
شيرين مقبول شوعي صالح
ابتسام ابراهيم عايد الحربي
افنان حسين احمد السفياني

ساميه عطيان المعبدي
سماهر حميدان حامد الشيخ

هناء محمد عامر عسيري
عبير حسن محمد المالكي

ابتسام محمد منور المطيري
مشاعل مسفر محمد سليم

جازية ناصر مشلح السبيعي
بيان سعد معال الحربي

هناء محمد سعيد الزهراني
عايده سليمان عبد اهلل الصيعري

بشاير حسن علي الحربي
رهام مسعد مبارك المطيري

مرام خالد محمد هالل
ساره أمان سعيد عبداهلل

رناد محمد ازهرى الجاوي
نمشة محمد عبداهلل الدوسري

افنان صالح عيد القاضي
افنان جمعان مطر الزهراني
مريم منيف نويف المطيري

الهنوف محمد عمر قديمي
عيده الفي حميدان المطيري
شريفه سعيد محمد الغامدي
مي منصور سنوسي بغدادي
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ايمان محمد دحيم القنيعان

بدور عادل حمدان كريم
شروق سعد حامد الطلحي

فاطمة علي احمد الزهراني
ابرار عايض معيش الحذيفي

ساره ساعد عويض السلمي
خلود يحي محمد محنبي

ابتسام محمد علي الغامدي
عائشة علي بلقاسم الفقيه

شهد احمد صدقة الجهني
نورة عوض عبداهلل العمري
مشاعل سعود زبن العتيبي

نهله يحيى ناصر القرشي
عليه حسن علي المرحبي

نوره صنيتان صنهات الحربي
جواهر عتيق ضيف اهلل المطيري

ريم زيد صالح الهمداني
نهى جمعان أحمد الزهراني

ايمان علي حزام اليمني
مريم علي جمعان المفضلي

رحمه حميد سليم الجهني
رنا تركي حسن الغامدي

عائشة سلطان وطيح العتيبي
هند محمود عبدالعزيز نوري
سارة حامد عبداهلل الغامدي

مرام احمد محمد طميحي
سلوى محمد طارق عراقي

سامية عبد الحميد أحمد
أمنه صالح مقبول السلمي
لمياء حسين احمد الحرازي

خلود ابراهيم حامد الغامدي
احالم طالع عبده الكناني

نسيله ناصر صالح عسيري
اميرة بخيت محمد الساهر

لمياء مبروك معيوض العتيبي
نوال محه عسيري حلوي

جميلة محمد بركين الجهني
نجالء مذكر هذال المطيري
سلوى عاقل عوض العنزي
وعد عبداهلل صالح الغامدي

رهف مهدي محمد القحطاني
وفاء علي عباس الغامدي

هديل شائع ضيف اهلل المطيري
لجين سمير عبد العزيز أبو الخيور

اسماء سيدمحمد علوي المالكي
فاطمه عبداهلل سعد الرعيني

والء عبد الرحمن حسن السالمي
ليلي احمد محمد السلمي

العنود سعود حمزه قبوري
عبير علي مرعي عسيري

بسمه حامد محمد الصاعدي
ساره مطلق غصنان الهذلي
نوف وليد مساعد ال سعود
راوية معتوق احمد سليمان

لجين سامي باشراحيل
شوق مطر هذال المطيري

ميعاد عبدالصمد صالح
عجائب جزاع عبدالكريم الحربي

عهود ضيف اهلل حمد المحمدي
رنا عمر مسيعد السلمي
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ندى محمد مرعي يحيى

البتول سليمان محمد الحجي
مرام علي حسن ال صوالن

العنود مسحل سالم الحربي
ايمان علي رشاش الزهراني

نوف عبد اللطيف محمد قاسم
دينا سامي مصطفى رضوان

حنان حمد عتيق اليوبي
غدير سلطان عبداهلل الغريبي

وفاء منقاش ردة الزهراني
هاجر محمد علي فريد

رهف عبداهلل عوده الحربي
عبير مسعود عبداهلل القحطاني

أشواق مصلح صالح السلمي
تهاني رويشد راشد الحربي 
مشاعل حمد علي ال جامش

بدريه ثقل عيد الشيباني
سامية ساعد سعيد السلمي
عهود حسين عطيه الغامدي

يسرى عدنان محمد الصديقي

ابرار محمد ذاكر اسكندر
هيفاء عابد داخل الحارثي

ساره سليمان حسن الجهني
زينة احمد عبداهلل الزهراني

ليان فيصل منير حلبي
هيفاء عوده محمد الشطيري
أسماء علي طاهر الزهراني

خلود حامد عابد المولد
أحالم محمد أحمد المالكي

شريفه ابراهيم محمد الزين
عائشة محمد يوسف حجاج
ندى علي سلمان الغامدي

نوره وليد مساعد ال سعود
عبير عبداهلل عبيداهلل الغامدي

رنيم مروان عبدالعزيز الحمدان
نبيله خالد مديني عسيري

فوزيه صالح عطيه الزهراني
ساره غازي عريمط العتيبي

مها راشد مبارك الدوسري
مريم عبداهلل حسن الخالدي

تهاني عبدالرحمن الشريف
نجوى عايد عودة الجهني

مريم موسى علي عسيري
سماهر عمير عمار الزبالي

رانيا علي عليان الجلسي
هدى مسفر فراج القحطاني

بيان علوي محمد الكاف
معالي مسعود مشعل العتيبي
هنوف عطاهلل محمد الجحدلي
ابتسام عبداالله محمد العتيبي

اسماء احمد جمعان الغامدي
علويه شيخ عبدالقادر العيدروس

سامية سفر مسفر المحمادي
منار سعيد سليم الهاللي

أمل محمد مثيب المطيري
سميه سعد كليب الرشيدي

نسرين حمد عضيب المرعشي
امــــاني عبــدالقــادر محمــد رجب

ايمان محمد علي المغامري
شعاع عبيد عبد اهلل الجهني
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رؤى سليمان محمد الغديفي

ايه وجدي حسن باعشن
غدير محمدعلى اهلل كعبي

بشائر ابراهيم عبداهلل الرفاعي
زينب احمد علي ابو لبن

وفاء سعدون سعود العتيبي 
رهام خالد محمد باكلكا

نادره عبدالرحمن الجهني

أماني علي عوض الصالحي
نوف فيصل عمر العبدالهادي

مريم سهيل صغير احمد 
غفران امير احمد السليماني
بشاير طالل مبروك الرفاعي
نوال عبد اهلل فهد القصيمي
عال عماد عبد المنعم صائب
ابرار يوسف حمد عبيد اهلل

تغريد عمر حسن سناري
منى حمدان مصلح العمري

مشاعل هائف محمد الدوسري
رهام طلعت عبداهلل بكر

عهود سالم محمد الحربي
هاجر عبداهلل أحمد الغامدي

مشاعل الغليلى عايش الغامدي 
نورا حسين عبداهلل آل ابراهيم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التاريخ 
نسيبه محمد  سعيد الغامدي

بشاير متعب سليم الجهني
مي سلطان حراص العتيبي

لجين أسامة يحي غنيم
ريم فارس مشرف العمري

ريم صالح صالح الجهني
مي عبدالمحسن عوده الجهني

غدير أحمد رزق السلمي

عائشه ابراهيم حسن المحمدي
علوة جمعان عطيه الزهراني

سلطانه معيض عواض الزائدي
بلقيس ابكر عمر دوس

اميره حمدان ساعد الحربي
داليا يوسف مرزوق الحربي

االء محمد عبداهلل السادة
شيخه محسن سعود العتيبي

جواهر محمد حمدان الشهري
جوهره حسين محمد الشيخي

رحمه هادي حسن سايمه
مرام مليحان هالل العتيبي

شذى محمد حمود الحربي
وجود خالد احمد الخشرمي
دالل علي عبداهلل الشيخي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
مها حسن  محمد الكيالني

امل علي احمد باوزير
**
**

ليلى محمد  مسعد العمري
سلوى محمد شمسان  صالح

دالل محمد  حسن
امجاد حميدان حميد الصبحي

**
**

**
**
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هدى عامر عبداهلل البارقي

معارج محمد  صالح الميرابي
نجاح سهو بن علي العتيبي
سوزان محمد سليم محمد

شفاء عبداهلل علي باجندوح
نور فايز سليمان اليافي
معيضة عبداللة القرني

اشواق مخلد طلق المطيري
حليمة عبدالكريم جابر المحوري

صافية مسفر  عبداهلل المالكي
صالحة علي  احمد الناشري

ضياء شعيل صبحي المطيري
فاطمه معيوف احمد الحربي

أسماء أحمد أمين المراد
ساميه محمد  عبدالعزيز الشيخي

سلمى عاتق  حسين
مها عوض  نغموش المزيني

امجاد بالخير الزهراني
مريم محمد عبداهلل الشمراني

مشاعل سعد  معال الثقفي

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

ابتسام شاعي  غويزي العتيبي
روان رابح  نفاع هليل السلمي

عقيله احمد  حسين حكمي
صالحه علي  عبداهلل الشهري

علوه شرف علي البشري
زهراء أحمد إبراهيم الزبيدي
ايمان احسان  محمود عاشور

فاطمه عطيةاهلل الحربي
حنان احمد  زاهر احمد اليحياوي

امينه عيضه  مبروك النفيعي
وسميه سفر مسفر القحطاني

ريم محمد سعيد الوادعي
هدى حسن سعيد الزهراني

حنان محمد عبداهلل يحيى
اسماء فرحه جار النبي الزهراني

وفاء سعد علي الغامدي
عبير احسان  محمود عاشور

اسماء إحسان  عاشور
تهاني سليمان  مزيد العضياني

روان دخيل خلف السلمي

زانه عبداهلل احمد الشهري
بشاير فايح بن ناصر البقمى
امل علي  ابراهيم الزهراني
فاطمه تركي  محمد الحارثي

تغريد محمد بن حسن الزهراني
رحاب حسين حسان المحمدي

اريج احمد  محمد الحربي
تهاني احمد  محمد السلمي

الهام سعد  احمد المالكي
نوره حسن  سعيد الزهراني

كريمة سراج علي قوتة
مزنه حضيض السلمي

وفاء حسين سعيد الغامدي
صالحه شعبان محمد اليحياوي

افنان محمد الخرماني
آيه خالد عبد الحميد خياط

هديل غسان  عدنان الطحان
خلود رجا  اهلل ثالب السلمي

مريم محمد يحي دغريري
حنان محمد  عبداهلل المالكي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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فاطمه خالد عبداهلل الغامدي

فاطمه سالم  سعيد الزهراني
خلود فهاد طنف الدوسري

االء عبدالعزيز  احمدالزهراني
عهود عيدان علي الزهراني
منيره فراج حمود السبيعي
ندى سالم حسن الزهراني

نوف عبدالجبار علي القريقري
منال سالم  عبداهلل الشهري

نادية محمد  محمد هالل
مرام مصلح  الشمراني

شهد عبدالمحسن  الحارثي
فاطمه محمد  اسماعيل رمادي

ميمونه احمد عبده مدخلي
سهام فريد مقادمي

منيره معيض  عايض البقمي
روان عبداهلل  علي ناجي المعبدي

هاجر علي  رمضان الزهراني
هدى سعد  رده جمعان الجدعاني

امل موسي  باجان الرشيدي

اميره حنيش مبارك العماري
خديجة ماهر  مصطفى سنبل

خلود سعد  داخل عواض الحارثي
شيماء عبداهلل فرحه الزهراني
جميلة حسن  سعيد الزهراني

دالل شراز أحمد المالكي
روان سلطان صالح الحارثي

عائشه سليمان محمد شراحيلي
رنا موسى عبدالرحمن الطاسان

اماني خالد  فايز الفايز
ميعاد محمد علي الشيخي

صفاء دخيل اهلل الجهني
شروق عابد عنيت اهلل السلمي
ساره ابراهيم محمد الشهابي

ايمان محمد علي الغامدي
سارة حسين علي خميس

تهاني سعيد  الشيخي
ليلى ناصر  حسين مفرح المالكي

خلود عطيه  حمدان السلمي
سلوى صالح سعيد الغامدي

عائشة دغلوب عمير الجدعاني
ندى عيدان  مطر صالح الزهراني

امل عبداللطيف  سالم الجهني
ابتهاج عباد  عابد الحربي

هديل طارق يحي المالكي
منى عبداهلل  ابراهيم القحطاني

سميحه معتق  عاتق اللحياني
سمر سعد عايد الجهني

أسماء محمد أحمد المالكي
منال احمد منسي فرج

ساره عمر سعيد سويدان
احالم عمر  علي حسن الزهراني

االء ثامر صالح المالكي
عزيزة سعيد محمد الغامدي

ريم محمد  عبدالخالق االسمري
مرفت زهير  محمد الحالق

حصه سالم  احمد خيري
سحاب صالح محمد الحارثي 

وداد مشعان عوض المطيري
حنان حسن عيضه العتيبي
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اثير شامي  الحسن احمد آالسيد

هدى احمد  موسي عبده خبراني
سلمى محمود نور الدين عطرجي
رجاء محمد عبد الشفيع المغربي

عبير سالم صمان الغامدي
شيماء عبدالباسط خوجه
عبير غالم  رسول جمالي
منال احمد عطيه المالكي

نجود حسن  عبداهلل المنتشري
ريهام حسين موسى الريشي

منى فهد  ابراهيم فهد السهيل
عائشة شلية حميد الحمدي

سعاد عبد اهلل محمد خالد
منال عطيه رمضان الزهراني

ذكرى منصور عمر سويد

نجاة حسين عمر الكناني 
اسماء طامي معيض الشمراني

آمنه ابراهيم علي المزمومي
عروب مشرف أحمد الزهراني

مالك سعد معتوق الحارثي
عائشة عمر مطار العتيبي 

منى صقر صابر 
صالحة حسن علي الزهراني
نوف راضي عسكر العتيبي 

عبير خضر رضوان المطيري
ابرار ظافر  عبدالرحمن الشهري

لوجين سعود شفيق البورنو
أماني عمر محمد باكرمان
هيلة مرعي مفرح القرني
سليمه نور عقوب الذبياني

مرام حسين جابر الدهمشي
بيان عبداهلل مخاسر القرني
حليمه مهدلي محمد الحربي
جواهر محمد  سالم القرني

سعاد نور الدين محمد نورالدين
نور محمد حسين الزهراني

عائشة عيسى احمد العسيري
ريم عبد المحسن رشيد العتيبي

وفاء مطلق خلف العتيبي
عهود عطيه قاسم المالكي
غدير مسعود محمد خشبة
االء سعيد ابراهيم الشيخ

أمل مسعد الصخيل السهلي

اهداب يعقوب  فراش
آيه اياد  برهان شرف

افنان عبدالقادر  فارع عزعزي
مارية عبدالرب محمد السيالني

خلود عمر علي الزيلعي
امال علي  الشريف

أشواق جالل حسين أبو حمادة
فاطمه محمد  ابراهيم ابوجالله

سلطانه محمد محمود حسن
نسرين حماد عبداهلل الصعيدي

ثناء خلف هوصان العتيبي
مها سالم غرسان الزهراني

قسم اللغة االنجليزية 
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رغد راكان  ستر مستور اللحياني
حليمه حسن  ابن شريف القرني

كوثر سالم احمد باكوبن
شهيرة شاهر شاكر العبدلي 

تماضر احمد زكريا البطه
ساره حسن عيضه المالكي

حنان سعيد محمد الغامدي 
عبير محمد عبداهلل الغامدي

بهيه حسين محمد الحداد
هنوف علي معيض القحطاني

هبه عصام يوسف قمصاني
فاطمه علي خضر الغامدي

ساره سعيد عبداهلل الغامدي
رنا أحمد سعيد الغامدي

روان مهدي فتح الدين عارضي
دالل مبروك جابر الحربي

مها سعد محمد الغامدي

قسم اللغة العربية وآدابها
باسمه مرفوع خليفه السلمي

فنية بريك مبارك العطياني
والء احمد  محمد الغامدي
سمر محمد  السيد بدوي

ايمان مرعي  سعد القرني
مها صالح عبد الرحمن يوسف
دعاء عصام صبري عبدالجواد
منيره محمد  شباب الخثعمي
تغريد عبداهلل سعود البقمي

اسرار احمد شحات ابولبن
انصار جود اهلل عاتق السلمي
سميره صالح  قواش المالكي

نجالء احمد عبداهلل حجره

سعاد عبداهلل عمر المالكي
خديجة مطلق  محمد المطيري
بيان احمد  عبدالدائم الهثاري

ليلى معيض ابراهيم الشهري
سعيده حسين  منصور الزهراني

عهود عواض سعيد الزهراني
منى احمد  سالم الصيعري

حسنه محمد  العرياني
دخيله عواض حامد الحارثي

هند اسامه  احمد الغمري
تهاني علي  سعيد الغامدي

ريم أحمد محمد سعد المستادي
حمده عقيل  عبداهلل الحمراني

منى علي  سالم مناع العمري
سميره حنيش  مبارك العماري

اشواق شليل عقيل المطيري
أمل عبدالحكيم عبدالرب علي

حليمة حسن  مسود عسيري
عذاري احمد  محمد الغامدي

ساره محمد  احمد محمد الغامدي
عبير عبدالجليل  ثابت عبداهلل

تسنيم عاصم حسين جمعه
حنان حميد  حامد المغربي

اماني ابراهيم حمزة طاهر
سمر يحي  علي مزحف الشهري

عائشه احمد  الغامدي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
عهود لبدان محمد الغامدي
منى عوض بدر المطيري

حنين عبد اهلل يوسف مزاحم
نوير مبشر علي البحيري القرني 
عائشة عبداللة صالح السليماني

هدايه عبداهلل سعيد القرني

منال مفرح  محمد ااالسمري
افراح عبد الرحمن منير العتيبي

فردوس حنش سعيد الغامدي
عتاب فيصل محمد البشري

نجود محمد علي آل حموض
مالك عبداهلل عتيق الحربي

مشاعل محمد الهجاري الشريف
سلمى عبدالحكيم أحمد الشيخ

اشواق حامد محمد المالكي
شريفه احمد علي العسيري

حصة عبد الرحمن صالح الناجم 

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علم النفس 
فاطمه صالح علي بن منيف

زينب محمد عمر السقاف
شروق عبدالغني علي االنصاري

سميه عبداهلل محمد الفرحان
ناهد محمد علي االهدل

ارادة وهيب عبدالرحمن سالمه
اروى عبد ربة بخيت السلمي
سارة مشرف بخيت الشهري

أمل عبيد سعيد البلوي
لمياء محمد عثمان الزهراني
الجوهرة شباب زايد العتيبي

موضي سالمه ملهي بن سعيدان
مرام غازي قليل الثقفي

**
*
*
*

ريم حمد حمد الحربي
الشعيبية محمد علي تبرورة

فائزة غالم رسول جبر بلوشي 
ايناس ملفي حامد الجهني

مريم محمد يحيى الصبياني
مرام حسين جسار المجايشي
حنين أحمد ابراهيم الزهراني

ريم محمد سعد الجهني
ندا محمد احمد العمري

احالم محمد عبدالعزيز القايدي
نهال محمد عوض الشهراني

هدى محمد ابكر عمر
ايمان محمد شارع العتيبي

هند مبارك حمدان الجابري
منال على سلوم السلوم

جميلة مخضور فتاء السلمي
مشاعل نايف الدعجاني

باسمة سامي يوسف البس
ساره سالم عمر باعبداهلل

سمية فيصل سعيد الزهراني
جميلة محمد عبداهلل القحطاني

سهى طالل حسن حنبولي
خلود عبداهلل سعيد الزهراني
كفاف عوض عايض العتيبي

تغريد أحمد عبداهلل السيد
هديل فهد هالل االحمدي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ندا مسعود عمر باغزال

الهنوف يوسف صالح الغامدي
منال محمد محمد نعمان

امنه مانع رجااهلل المطيري
ريم علي محمد الزهراني

زينب محمد عبدالرحمن العتيبي
منى عطيه رمضان الزهراني
هاجر ابراهيم محمد عسيري

وعد منصور جابر الحربي
عهد وليد موسى سنقالي
فتون محمد علي عطيوي

لينه عبد الصمد عبد اهلل قشقري
أزهار نبيل بدر عالم

ندى أحمد غوى البيشي
دانيا علي محمد دباعي

ريم عبدالرحمن يماني المالكي

فاتن صالح مجدوع الغامدي
صفيه محمد حسن باحكيم
فاطمة زايد عوض الحارثي
أمل تريحيب حجي الرشيدي

سماح محمد جابر السلمي
عبير صالح محمد الضيف

نورة ناصر سعود آل سعود





كلية االقتصاد واإلدارة
قسم اإلدارة العامة

مشاعل محسن عباد الحارثياحالم احمد  حسن العيسي

قسم العلوم اإلدارية
فوزية حسن جابر القحطاني

ساره عمر  علي نحاس
روافد شدا  محمد الزهراني

ندى فيصل  مسفر الحارثي
ريهام مرزوق  رشيد الغانمي

اسماء محمد رجاءاهلل المرعشي

خلود ابراهيم عبداهلل الزهراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية

نهى علي جيالن الحربي صالحة فايد بارز السلمي  فاطمه بركات حسن الزبيدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
خديجة علي سعيد الغامدياسماء عيضة  علي عالي المالكي

قسم علم النفس 
رحاب ابراهيم احمد المسعريرانيا محمد عثمان أنصاري





كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

غدير عايض  مصلح العتيبي
آيه نزيه  عبدالرحيم النجار

سميحه خليفه  سعد الدوسري
عال حمزة  فيصل الشريف

دعاء مستور  علي الزهراني
نجالء حسن  سعيد الزهراني

اسماء محمد  علي الشيخي
نوف محسن  رحيم المزمومي

لمياء مفرح  سعيد الزهراني
عبديه موسى  البارقي

ندى منصور علي العمري
فاطمه صليح بطي البجالي
بشاير ساعد مسفر النوفلي

هديل مصلح  صالح العبيدي
عهد عمران  سفر المطيري

*
*

ميار محمد  حسين مطر
روان ردةاهلل عبده الحربي
مريم مقنع  احمد  السلمي

رنا صليح  مصلح مقبول السلمي
روان حضيري  جميل الجهني

عائشه ابراهيم الزهراني
روان حسن  سعيد الغامدي
غاليه عصام محمد الهتاني

غيداء حميد  عبدالكريم الظاهري
افنان عبداهلل حسين الحارثي

امجاد علي محمد محمد الشهري
جواهر سعيد  ناصر القرني

صفية جمعان سليم الجدعاني
سمية ضيف اهلل سفر الغامدي

رزان معيد محمد مجرشي

أريج زبن  عوض اهلل المطيري
أمواج نويحي  عبدالوالي السلمي
بدريه عبدالرحمن عوض اليوبي

روان فؤاد عبدالصمد مقلية
مريم يحي  محمد  محنشى

مدى عبدالمحسن عبداهلل الشيخ
امتياز مشعان  مترك العتيبي

بشاير عبدالغني عبداهلل محمد
مشاعل صالح عيظة الزهراني

بشاير محمد حامد الجدعاني
اماني علي  عبداهلل القرني

بشاير عبداهلل  يحيى المحوري
حوريه فهد رشدان المطيري
شيماء أحمد محمد باشراحيل

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الجغرافيا
ساره منصوربن  ناصر ناصر

أروى عادل  صالح الغامدي
سدين علوي  احمد بونمي

**
**
*

شروق محمد  مزيد محمد قيسي
عزه محمد  عبداهلل الحربي

كفاف نويفع  قريزح  السلمي

حنان احمد  محمد دغريري
بيان عبدالعزيز  اسماعيل جزار

حنين منصور خضير  الحربي

*



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
روان عبداهلل  مرزوق المحمادي

سمر صالح  عبداهلل القرشي
مالك دريب  عبدالرحمن القرني

رانيا فيصل  سعيد الزهراني
سهير سعيد جمعان الغامدي

فاطمة زايد عمر المزيني
امجاد احمد  مخضور الفارسي

نورة أحمد  عابد الشيخ
ود محمد  فرحان  المطيري

روزانا عماد  محمد محمد دسوقي
بشاير اسماعيل  ابراهيم جعوني

بيان خضر مخضور الفارسي
احالم مرضي  مرزوق الحربي

يسرا طالل  محمود عارفين
شوق مشعل  سعد الثقفي

نجود عبدالعزيز شداد الجدعاني
افراح مفرح  عبداهلل القرني

عفراء نزار  اكرم محمود الساطي
افراح سعيد خاطر الزهراني

العنود عبداهلل عبدون الحذيفي

روافد محمد محمد علي الغريبي
خديجه مفرج  مقبل الجدعاني

ابتهال صقر سالم المطيري
عزه عابد عبداهلل السلمي

اشواق مرشد  مرشود الجدعاني
مالك فهد  محمد حطيحط الوافي
ليلى عوضه  سعيد عيد الزهراني

منى محمد فرج الحارثي
اثير حسن  محمد صميلي
حنين علي احمد الغامدي

عبير صالح  محمد الغامدي
صباح خلوى  حسين المسرحي

سمر محمد  عبداهلل الحربي
شيماء صالح  عتيق اهلل  الصبحي

نوف محمد  عطية اهلل الصاطي
ندى داخل  سلمان المطيري
سميه احمد  عمر باخشوين
شروق رابح  رباح المطيري
نوره جمعان محمد الغامدي

مرام سعد  سلمان مصلح البقمي

شوق حماد ابراهيم المالكي
جميله مبارك  حسين الجدعاني

دينا سعيد  يحي العسيري
منى عبدالعزيز حميد الجدعاني

نوره عبداهلل احمد باكدم
اسمهان فاضل سالم العمري

ايمان عبداهلل عبدالرحمن العمري
ايناس عبدالرحمن فالته

احالم عمر  سعيد باجهموم
بشاير عبداهلل محمد القرني

فاطمه احمد  سالم علي الغامدي
نوره منصور  محمد السبيعي
نوره مفرس  شجاع  العتيبي

هدى محمد علي العلوي
سماح خلف عوده الرايقي

مريم حسين حسن الجدعاني
أسماء عبداهلل غازي الغامدي
دانيه حسين سعيد الغامدي

مالك صالح سعيد القرني
نوال جرمان فيحان القحطاني



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
هديل قبالن خالد القبالن

حياة  سالم عبداهلل المقعدي
صفاء سعيد  سالم الصقري

منال عبدالرحمن فراج الشهري
شوق عوض شامان السلمي

سميه عبداللطيف عايض الحربي
ساره عايد  مسيعيد الحربي

فاديه محمد  مرعي احمد حوباني

ساره عبدالعزيز  رجا اهلل الجهني
لمى منير  عمر قدس

خواطر فيصل  حسن فرساني
ابرار محضار محمد الجفري

نوف عبدالرحمن  احمد فقيه
سارة علي مسلم الجهني

نوف مسفر سعيد المالكي
رهام اسامه عبدالعزيز فرحات

هديل خالد حسن الشافعي
عفراء عبدالعزيز الصاعدي

مها عمر حامد العطاس
أفنان معتوق جابر الخالدي
ساره غنام غنايم السلمي

مودة سعد محمدسعيد الجهني

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
روابى عبدالقادر  علي مليبارى

الهنوف محمد سعد العتيبي
والء احمد  عقيل زيلعي

اسماء صالح  سعيد علي الغامدي
بشاير منور  عباد الحربي

روزانا احمد  يحي مستريح
مريم عتقان  معتق المطيري

مريم صالح  جابر السلمي
أسماء علي  محمد العمري

افنان صالح  سعيد الغامدي
هنوف موسى مهنا الشريف

**
*
*
*
*
*

هاجر أحمد  سليم جاسراألحمدي
مها عبداهلل  حمدان الحمدان

اماني عمير بخيت المعبدي
منار محمد  غرامه الشهري
فتون سعيد احمد المالكي
رؤى محمد  احمد الغامدي

افنان عبدالرحمن  مسعد السلمي
نهى خضر ناصر الغامدي

سلمى سالم  عبداهلل يماني
مشاعل سعد  مساعد المطيري

اسماء عاتق  فريج الجهني

سماح احمد  محمد الزهراني
وجدان محمد  عوض الزهراني

وجدان محمد  حسين يحي رفيع
فاطمه محيا  فهد العتيبي
أسماء عبدالخالق القرني

مرام صالح  حميد حامد السهلي
نجالء محمد  رجاء العنزي
دالية علي  سالم بارشيد

نهال نويفع  مطر المطيري
أروى عمر محمد باريان

نادرة سامي سعيد سعيد
** إمتياز مع مرتبة الشرف

*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
غاده جمعان  عوده الجدعاني

اريج عبدالحليم  عوض الشهري
مرام عيضه عابد المالكي

أنفال طارق محمد  أبوالحمائل
روان عبدالرحمن  المالكي

نوف نايف عبد اهلل بالرقوش
سجى حسن  محمد حسين

مشاعل عطيه  صالح الزهراني
اسماء علي  عبدالعالي  السفري

منار عطيه مساعد الزهراني
أمجاد علي  يحى هالل الزهراني

منى عبدالكريم محمد الغامدي
سحر حسن  محمد حسين

احالم سعيد  بركات  الشيخي
ريحانه ستر  عبداهلل اسماعيل

امجاد سعد  سليم الثقفي
مرام علي  عوض المطيري

رواسي حامد  فيصل الخضيري
فاطمة سراج محمد العسافى

نوال حسن سميح اليوبي

االء عبداهلل  عمر محمد الزهراني
سميه عبدالرحمن  سائر الجعيد

جواهر غالم  تاج  تاج
لمياء احمد  سعيد عمر مرتع

رحاب عيضه سعيدان العتيبي
اصيلة جمعان  عبداهلل الزهراني

أنهار محمد  محسن  الفارسي
غدير عيسي  عقيل جعفري

بيان عبداهلل  عبدالرحمن رده
فاطمه محمد  ابراهيم الحبشي

نهى غازي  محمد صديق
بدور حميد  حامد السلمي

اسماء راجح  عبداهلل المالكي
رهام سعيد  محمد الزهراني

وجدان نايف محمد الغامدي
غنيمه لويفي  خضير المطيري

ابتسام عوض  غيثان العمري
تهاني علي  عمر الشيخي

افنان احمد  صالح حسن العمري
وفاء معتوق  عمر الجدعاني

هديل محمد  نامي الجحدلي
ريم سالم  ابن احمد الزهراني

نوره خضر  محمد  الحربي
سارة عبداهلل  سعد حنش القرني

اسماء عبدالعزيز سعيد الغامدي
ضحى سعدي وارد الشيخ

موده عبدالمحسن عيد الصاعدي
روان محمد  منسي فريج النزالوي

رقيه ربيع  محمد حمود الفهمي
نوف يوسف  يحي العصماني
نوره زاهر  عبداهلل الشهري

مشاعل حامد  مسفر الغامدي
راويه محمد علي مبارك الصاعدي

فرح محمد محمود حسن
اسراء عبداهلل  محمد الشمراني

مها عبداهلل هالل العمري
ندى عبداهلل حسين الزهراني

مالك حمدان  عياد الجهني
ابتهال علي محمد صالح السيد

مرام مازن محمد بنجر



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ندى احمد ابراهيم المالكي
اسماء عايض احمد السلمي

نجاة  محمد  نايف البشري
ديما محمد سعيد الغامدي

ايمان فهد عبدالحسيب النجار
حنان جمعان عبداهلل الحربى

اريج فيصل قرناس المرعشي
روان سعيد حميد الحربي

ابتسام على احمد الغامدي
فتحيه مبارك موسى الرحماني

عايشه علي عبداهلل العلياني
رحمه صالح بخيت الحبيشي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلنجليزية
روان محمد  مريع القحطاني
ريم عبداهلل  احمد  الغامدي

حنان محمد دخيل اهلل الكبيدي
نتله معتز  ثابت محمد الحسامي

رانيه سعود  علي مسفر الغامدي
تقوى زياد  غالب سليمان

سماح عبدالهادي  الشهري
ريناد محمد  عبدالمعطي غازي

ملك ياسر  المسلماني
رغد عبدالعزيز  محمد  البخاري

العنود فهد راشد الحرابي
هيا بندر  عليان الدهاس العتيبي

**
**
*
*
*
*

وفاء عبدالهادي عبداهلل بامعبد
منى رده عيد الجحدلي

حنان محمد رده الزهراني
حنين حامد جبران السلمي

هند محمد سليمان النويصر
دانا على  مسفر علي سفالن

ساره محمد احمد فضل
شيماء محسن  احمد العامودي

عهود عابد  فالح حامد النفاعي
عهود توفيق  باخت المولد

بشائر علي رياسه علي بخش
رنا محمد احمد الزمر

عائشة حميد سعيد الصحفي
سندس سامي عبد الحميد نديم

بشاير محمد مسنع المعبدي
هيله هليل أحمد الحربي

أشواق أحمد عبداهلل الزهراني
هبة اهلل حمد حمدان اللحياني

ساره بداح مسفر القحطاني
موده ثامر حمد الحربي

لجين احمد ياسر العماري
فاطمة علي احمد الكناني

رواني زايد موسى المنتشري



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

سهام سعيد عبداهلل المالكي
االء عبدالرحمن  تركي التركي
روان حجي  عيد عواد الجهني
امجاد مسفر  طامي  القثامي

رباب فهد  منير  المطيري
ساره سعيد  عبداهلل سعيد خبتى

نهاد وحيد  عريش رعيدي
عهود داود  سليمان المعلم

مرام عبدالرحمن محمد الغامدي
فاطمه عايض  احمد البارقي

اماني غرم  اهلل سعيد الغامدي
رهام ناجي شاكر الحربي
لولوه علي جيالن الحربي

اميرة محمد الشمراني

**
*
*

مها فهد  بجاد البقمي
منال سعيد حضاض السلمي

افنان سالم  علي صالح الغامدي
منال حمد أحمد حكمي

حنان علي عبدالرحمن الشمراني
مروه علي  ابراهيم عسيري

احالم عبدالعزيزالمطيري
عهود حسين  أحمد الزهراني

سخاء عبداهلل  محمد الخطابى
سماهر صالح الجبرتي

ابتسام فهد مبارك السلمي
شهد عبدالعزيز  السمران

عبير حامد  مبروك  الزنبقي
لما ابراهيم  علي الغامدي

أنغام محمد  سالم  المعلوي
سعاد بجاد عقيل العتيبي

بيان على ابو بكر باماخش
أماني محمد  غازي  الذيابي

ساره ابراهيم  عطيه  الزهراني
شوق حميد محمد الجبرتي

اماني حسن صالح الزهراني
ود مرشود رويبح السلمي
شهد عبداالله عثمان علي

فاطمة سعيد علي المنتشري
روابي جابر على المزيني

لجين عدنان حسن باشويه

قسم اللغة العربية وآدابها



كلية العلوم 
قسم اإلحصاء 

اميره مشعل  رشيد المطيري
امل حسن  صالح عبداهلل الجفري

آالء أحمد  حمدان  المحمدي
ود هيال خضير المطيري

مرام حسين  عبداهلل  القحطاني
بدور احمد  صالح احمد بابكير

رهف وليد  احمد زبيدي

عليه محمد  ابراهيم المغربي**
أثير علي  محمد القرني

اماني محمد  صالح سالم الفايدي
هتون عبدالرحمن  علي الغامدي

نوف عابد  عبيد  الصبحي
نوره حزام  عبداهلل محمد البقمي

والء غرم اهلل سعيد المالكي

مشاعل فهد  ابراهيم ال حسن
مرام ضيف  اهلل يحي الزهراني

رغد سالم  عوض علي
مها احمد  محمد الصافي

موده محمد حسن بيلي

قسم األحياء
منى علي  تومان  القحطاني
لوجين هاني  عبداهلل ماجد

سمر عبدالرحمن  جبران البشري
سميه عبدالحميد  مهناء  القوفي

رهف هاني  طلعت الشريف
خديجه مالك الجدعاني

غدي خالد صالح الحارثي
لينا عبدالحكيم عقاب  الثقفي

مريم حمد  احمد آل خالف
امل سلمان  مرزوق الحربي

مي سمير حسين احمد

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

تغريد حمدان  سعد الوذيناني
ساره فالح  ثابت  الجهني

ربى اسامه  محمد عساس
روان عبداهلل  زيد الهزاني

ساره فهد  محمد مبارك النزهان
جواهر يوسف  احمد هزازي

مرام محمد محمود مرزا
منار حسن  عطااهلل المرواني
اسماء رزيق  شملح الجدعاني

مالك سعد  علي الكردي
فاطمة معيض  أحمد الربعي

فاطمة سعيد مشعل الغامدي
حنين احمد  حامد ابو خشبه

احالم محمد  مريخان الجهني
مرام عبدالرحمن  صالح محمد

صالحه محمد  جابر الشهري
سمر اسامه  يوسف الهندي
بدور سعود  سعد المطيري

وعد حسن  محمد الزهراني
اسيل زكي  محمد علي لمفون

نيروز محمد  احمد الجراح
عهود علي  عماري  الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم

هنوف عيسى  صالح العتيبي
سعيده فراج  متلع البقمي

أفنان نزار أحمد عبد الجبار
هتون علي  حمزة الناشري

روان سعيد  محمد الزهراني
نهى محمد  عادل احمد حبيب اهلل

رغدا فؤاد  عثمان سفر
روان مشعل  محمد يحي جمال

روان صالح محسن الحارثي
غفران سعد  عبدالعزيز الشهري

مالك عبيداهلل المطيري
ود حمود  منصور حمود ال علي

نور احمد  عبداهلل باقيس
عهود محمد خلف الشمري

غاليه مدشوش الحالفي
رغد خالد صالح الحارثي

والء متعب  علي الجراري
نوف احمد  سعيد احمد الغامدي
عائشة شامي  محمد اليحياوي

لميس قاسم  سالم اليافعي
مرام فواز  فائز شعوان العتيبي

ايالف سعد  أحمد سعد القرني
اروى عبداهلل  حميد سليم اليوبي

ساره عبدالعزيز  الزهراني
الجوهره مازن  ناصر الشريف
شوق طارق عبداهلل الحجيري
نجود حسن  عمر علي الحسن

ايناس حازم  محمدنور عيد
أفنان أحمد  حسن علي

اسرار حسين  علي اليحياوي
نوف نويمي  نما عاتق السلمي

روان محمد  مهدي الحرازي
شهالء مرزوق  سرور السلمي

ريم احمد  جميل محمد دهيثم
رهام عبدالرحمن حسن العمودي

غيداء وليد عمر باعويضان
ساره عبدالرحمن سالم المحمدي

نوف حمد  عطية اهلل الشطيرى

اثير خالد  محمد الزهراني
بيادر نهار  مرزوق البقيلي

جواهر طشتان  قليل  الزهراني
تهاني الحسين  محمد عتودي

ريم يحي  محمد الصيعري
رانيا محمد  ابوبكر محمد قوته

عائشه حاتم  عمر باسهل
نوره منصور  عائض  المطيري
ميعاد عبداهلل  مبروك الزنبقي

هيا محمد بن رجاء البقمي
بشاير حمزه  عبداهلل مغربي

عيشه فرج  مبارك حسين
حياة محمد  محمد آشي

امل هزاع سالم الزهراني
أماني فهد عمر باسلم

خديجة فاروق  عباس مفتي
آالء محمد صديق البلوشي

ابتهاج حسين  محمد  الزهراني
وجدان حمد  حميد السلمي

قسم الفيزياء 



كليةالعلوم
ريهام محمد عبداهلل باخدلقي

رنا سعد  محمد الكعبي العمري
هدى عباس صالح حمزة
اثيل محمد  مانع العتيبي

فتون ياسر عمر حلبي
االء احمد  علي اليوسفي الثقفي

جميلة عبداهلل حسن الزهراني
بسمه محمد جمعان الزهراني

ليانا شاهر  محمد بياري
مها العربي القاسم زيدان

ايالف عبيد عابد الحربي
نورة عبداهلل فالح المقاطي

سجى وديع  حامد عباس التمراوي
االء عايض محمد رديف

سمر جمال  عمر ابراهيم كمال
ساره تركي  متعب  الحارثي

بسمه سعيد  صالح مندل
ساره وحيد محمد عبد الحي
فاديه جمعان عالي الخديدي

فاطمه عبدالحميد عنايه
جود احمد  علي علي االهدل
منال حمدان  فنيس البقمي

سوزان ماهر  الصبيحي
صباح خالد علي الشقيري

فاطمه محمد احمد الغامدي
ود عادل  محمد مالئكه

بشائر حسنى  يوسف رمضان
أسرار عبداهلل خضر الثمالي

راوية جمعان معيض الشهري
شروق عايض خالد البقمي

ود وليد محمود المدنى
لجين عبدالمنعم محمد عمر

رنيم عاصم  عواد سالمه الثقفي
نهى فرح جازي الجهني

قسم الرياضيات 
احالم عبدالعزيز  سعيد الغامدي
بشائر عبدالرحمن  محمد بابحير
سحر عبدالخالق بزان الشمراني

وجدان مسعف  سعد الحربي
سعاد سعد  عبدالعزيز العتيبي

ماريا عبدالعزيز  وصل المهيملي
امل ستر  مرزوق البقيلي

عهود جابر  نازح  السلمي
شذا عمير  معيض المعبدي

روان حمود  نايف البراق
وجدان سعد  سعيد ال متعب

سديم عبداهلل  محمد العالوي
مريم عمران  مجيديع السلمي

هديل تيسير  ياسر الليلى

مالك جمعان  حبيش النعثلي
وجدان حسن  ابراهيم الجليدي

نجود سعود  مسعد المطيري
حليى احمد محمد سعيد  اكرم
فاطمه سعيد  عجالن الشهري

سيرين عبدالفتاح يحي الجيزاني
وداد مشعل سراج السلمي



كليةالعلوم
سهام عبدالعالي  صالح السلمي

اريج ثواب  الفي السلمي
مي لؤي  حسن زارع

امل مرعي  سعد القرني
راويه حصيني  مثبت  السلمي
وجدان عاطف  سعيد الغامدي

عبير علي هادي الشهري
انوار سعيد  سعد احمد الثقفي

حنين محمد  سعيد الهزري
صفاء عبداهلل  عوده العرادي

آمال عبدالمنعم  صالح السلمي
مروه سالم سعيد باحميد

سهام عبداهلل سعد  الزهراني
نباء عبدالخالق  احمد القاضي

ساره فارس  علي الزهراني
سماح خالد  محمد الحارثي
لجين محمد  خليل حسين

مالك طالل  منور المطيري
شوق فيصل  سالم باشميلة
ربان مشعل  عواض الجعيد
رنا مشوح  جوداهلل السلمي

ريوف علي  عبيداهلل المطيري
غدير عبدالهادى  مبروك الجهني

جمانه محمود  عقيل دمنهورى
خلود محمد  علي  العسيري

مها عطااهلل  رويعي العتيبي
هديل دخيل  اهلل حماد الحارثي

حمده حمدان  حامد الزهراني

زينب ضيف اهلل  حسين الجدعاني
شريفه عبداللطيف  القحطاني
هند عبيداهلل  سعيد الخميسي
ضحى عبداهلل  محمد اليماني

اسرار عبدالرحمن علي الصمداني
أمل سليمان ابراهيم الزبيدي 
فاطمه على  عيسى زيد مختار

افنان محمد  علي عطية الغامدي
عهود طارق محمود هالل

جميله محسن  محمد هاشم
ريم منيع عبداهلل المطيري
اسماء صالح حميد السلمي
غدير سعيد عطيه المالكي

قسم الكيمياء 
خلود خالد  راشد سالم الصحفي
خلود احمد  فرج عويتق السلمي

اشراق عبدالرحمن الحارثي
افنان عطية  اهلل زيد  الجهني

االء اسامه  محمد زعتري
بشائر رده  مسفر الراشدي

ابرار سالم  علي القرني
رنا عبدالغني  مسفر الغامدي
سهى احمد  عوض الزهراني

نهى عبداهلل  علي الغامدي
خديجه صالح  مخرب المالكي

روان عبدالرحمن  الفي الصالحي

رزان عبدالخالق  أحمد  الزهراني
نور سالم  عبدالكريم باعشن

شيماء ياسر  عبدالصمد حلواني
دانيه عواد  معتق  الجهني

اشواق عبداهلل  محمد  األسمري
بيان علي  داحش علي الغامدي



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم الحوسبة 

لؤلؤة عبدالوهاب دحيم الدوسري

قسم تقنية المعلومات 
رغد طالل يوسف ابوزناده

وجدان صريد محمد المطيري
أمل محمد الحق القثامي

**
*
*

عهود مانع رشيد المطيري
ليالى سمير حسن ابوزناده

سونيا احمد عبدالعزيز الزهراني

بسمه عبداهلل يحي الخيري *

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علوم الحاسبات
منال عيسى سعيد الغامديبيان عبداهلل ناصر الجنيدي*منار فارع  تعيب السلمي

قسم  نظم المعلومات 
اسماء هيثم حاتم كرديريم محمد عمر باطويل



كلية التصاميم والفنون
قسم التصميم الداخلي 
حنان عبدالناصر  جمال قربان

منار فهد علي الفرساني
وفاء فضاء  عبداهلل العتيبي

هديل فهد خالد المطيري
سارة محمد  ساعد المالكي

حنين عبداهلل  حسين عزوني
الرا خيرى أسعد أبومنصور

افنان محمد  صالح احمد
بيان اسماعيل محمد نور شربيني

مروج فهد العوفي الصيدالني

**
**
**
*
*
*

روان صالح عويد الحازمي
عفاف بشير عبداهلل العنزي

سميه عبدالعزيز أحمد باحسن
روان عبداهلل غرم اهلل الغامدي

مريم احمد  موسى الزهراني
فاتنه فارس بغدادي الفرشوطي
لمى عبدالعزيز صالح العصالني

غزل عبدالرحمن  عمر باداود
مها دويبي درويش السميري

زينب فؤاد صالح غراب

نوف محمد عبداهلل الريمي
وجدان سمير محمد جبلي

أروى محمدعلي مبارك الصاعدي
خلود فوزي رشاد بخش

ساره عبدالعزيز الحسامي
عائشة عمر علي بن محفوظ

لجين وليد صالح االحمدي
بيان عبدالسالم عبداهلل الغامدي

وديان احمد عيد الحربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الرسم والفنون
سميه علي  صالح الزبيدي

رشا عبداهلل  سلطان الشهري
نوران سعود  عبداهلل العومى

غاليه عبدالوهاب بخاري
مودة فهد علي الفرساني

خلود عبداهلل  معيض القرني
طيف احمد  علي العلكمي

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

بدريه محمد عبداهلل الشهراني
صفاء خالد محمد باوزير

مشاعل فهد علي الفرساني
نبراس عاطف  عباس عشي

غيداء سعيد  عبدالخالق  الغامدي
نور علي محمد البيض

هدى حسين سعيد الزهراني

ساره محفوظ  مرعي  محفوظ
مرام طالل عبدالرحمن الرفاعي

ايمان سالم حسن الزهراني
بيان غازي  علي الجابري الغامدي

رنا عيظه  جار اهلل المالكي
عنان سعيد ابن علي الغامدي

اثير صالح  مرزوق عبداهلل المولد

*
*
*
*



كلية التصاميم والفنون
تهاني جبران  شايع ال عبيد

شروق عبداهلل محمد الرويثي
ساره طالل  عبدالعزير االحمدي
غاده محمد عبدالمطلوب السيد

نورة محمد  عبداهلل الغامدي
زينب بهيج محمد راسم

بسمه عبداهلل  مرزوق الكرشمي
حنين محمد علي المسعود
افنان علي  سفر االحمري

نادين عبدالعزيز  يوسف سمها
روابي حسني علي المحمدي
منار صالح عبداهلل العسيري

سندس تركي  محمد العباسي
لجين سامي  سعيد بازهير
شروق صالح  علي الغامدي
اريج محمد  سعيد بن قديم

حنان علي محمد عاسل
خلود خالد  هالل  الجهني

اسماء فائز  احمد الشمراني
رفال عبدالعزيز رباح االحمدي

عبير سالم عبداهلل الغامدي
اشواق احمد غرم اهلل المالكي

احسان سلمان  شائع القحطاني
رحمه عبدالرحمن  الشهابي

رغد منصور زين العابدين الدين
غدير محمد  حامد الجحدلي

عبير عامر  عمر راشد السلمي
رغد حميد  عديان القرشي

زينب علي بن محمدجمال خان
نوال عبداهلل احمد الزهراني

ايه صالح  ناصر الشدوخي
دعاء ابراهيم  احمد الزهراني

غدي صالح  عبدالرزاق
أفنان احمد  حسن عبد الفتاح
دارين محمد  محسن الوجيه

آالء محمد محمد صديق عبداهلل

رهف عبدالوهاب الساعاتي
رغد فهد  ابن محمد المحمادى

لجين عدنان  هني راوه
حنان محمد عبداهلل الغامدي

نجات غرم اهلل نصيب الزهراني
نوره فيصل عطية اهلل الصبحي

حامده محمد  مبارك المالكي
زينب احمد عيسى والد

نوره عبدالرحمن  هليل السهلي
ايمان صالح  منور المعبدي
حزيمه محمد  علي الحكمي

شروق ناصر  محمد العصيمي
ريفان عبداهلل جميل خوجه

ساره ايمن فؤاد بحري
خلود خالد عبداهلل اليماني

اروى سعيد عبداهلل الزهراني
عهود جاري عبدالرحمن المطيري

رنا علي محمد التويم



كلية التصاميم والفنون

سهاد سامي  احمد سجيني
اروى فيصل محمد العربي

دعاء معيض  ال راجح الحارثي
ريناد حمدان  عبداهلل الغامدي

**
*
*

بدور طارق  عبداهلل عالم
سلوى يوسف صديق شعبط
روان حامد  حميدان الحربي

رازان احمد محمد هندي

اروى يحي  عبدالغني الجاوى
كوثر طالل  سفاح الرويلي

خلود عبداهلل العبدالجبار
بشائر عمر ابن علي باطوق

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم العمارة 
عاليه ناصر عبداهلل ابوسرهد

مرام خليل عبداهلل عسيري
هبه سعيد عبدالظاهر ابراهيم

االء طارق محمد بامانع*
دعاء سعيد هاشم الشيخ

ميرال حسن محمود خليل

رزان أحمد سعد الفران

قسم تصميم األزياء 





كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

تغريد موسى  جمعان الزهراني
مها مثيب بن خضر  الحربى

لجين سمير علي  اليماني
نوره حمود ثواب  الشلوي

ساره علي  عايض القرني
بشرى مبارك  عبداهلل الحربي

وجدان رده  مخضور  الجدعاني
مها مبيريك  مطير السلمي

ابرار مثيب بن خضر  الحربى
امل مشرف صالح الزهراني

نجاه حميد  موصل الحمراني
اثير محمد  فهيد القحطاني

سعديه حمزه  علي الزاحمي*
لولوه ابراهيم محمد الخويلدي
رهام سلمان  منيف  المطيري

رزان ابراهيم عايد العروي
شروق مديني  عابث العمري
منال حسن  عبداهلل الحاتمي
شروق نايف  صالح  المطيري

نوف عبد الرحمن محمد رشيدي
غدير علي حسين زرقي

امل عبدالرحمن علي الغامدي
منيره احمد  مبارك احمد

عهود صالح  مفضي العطوي

نوره حسن  عبداهلل  الصعب
صالحه محمد  علي  الشهري

غايه محمد زين السيد
تهاني سيف  سالم الدوسري

اضواء حمادي  حامد الجدعاني
رهف ناير  عويض السلمي
عبير عطيه   راشد  السفري
رهف نصار  صالح الظاهري

عبير فيصل معتوق مؤمنه
احالم سالم محمد القرني

صالحه رشيد سالم العطوي
ابتسام عبداهلل حمود السهيمي

قسم الجغرافيا 
سندس محمد  عبداهلل  المالكي

أسماء علي  صالح القرني
ريما احمد  عبداهلل فائز الشهري

حسنه محمد بشير الجوفي
هال طارق  عبدالمحسن الساعدي

ابرار فهد  عبدالقادر عطيه

**
*
*
*
*

مها عبداهلل  محمد  الزهراني
امال محمد  عيدان الزهراني

مريم وليد  احمد ال تركي
بسمه علي  محمد الزبيدي

فاطمه علي  حمزه ذاكر السيد
آسيا حمدان  سالم جبار الشهري

حنين عادل  عبداهلل منصور
وجدان رابح  عبدالعالي الحربي

صفيه صاهود  نور المطيري
ساره سفر  عبداهلل صمان

احالم محمدبن  ثامر الرشيدي
خيريه عمر  سعيد البسيسي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
اماني محمد خضر  الشهري

بشرى حمدان  محمد السفري
نورا منصور  عيد  الحربي

الهنوف عبداهلل حمدان العتيبي
رنا سعيد  حيدر دائل الغامدي

شروق عبدالرحمن عوض اليوبي
اماني عبداهلل  مسفر  الشهري

رباب جمعان  سعيد الخميسي
هدى محمد  ناصر  الشمراني

أماني منصور عمر المالكي
بشائر عادل  منصور القصيمي

الهام عبدالرحمن علي الشمراني
شروق سعد  عواد عيد الجهني

شوق علوان  شعالن  الشمراني
زينه هادي  محمد القحطاني

بيان سعيد عودة المرواني
ريم عبداهلل الغانمي

مروج محمد  احمد الزهراني
سمر سالمة  حمد الوافي الحربي

صالحه عواض  موسى الشهري

اريج حامد  عثمان الغامدي
روان عبداهلل  محمد العامرى

آمنه وصال  موصل الحمراني
العنود احمد  محمد فوير السفري

أميره ظافر   سعد الغامدي
مواهب عمر  محمد  حراج

حصه علي  احمد  الزهراني
ميعاد علي محمد صلهبي

هديل جابر عبد الجبار القريقري
ساره رجاء  عبداهلل الثبيتي

شيمه عزيز  عبدالعزيز  البيجانى
الهام عبداهلل  عوض العمري

مريم عويضه  مبرك السلمي
أمل صالح  عبيد علي الرثيع

جوهره محارب دويالن الجهني
رهام طارق بنت محمد حماد

ليلى عبدالعزيز  محمد المزروعي
اماني فايز  عبداهلل الغامدي

نجوان يونس  حماد حماد
علياء عبدالحكيم  ترسن ثابت

صباح محمد  عطيه عسيري
مروج محمد  صالح غنيم

منال محمد  احمد الشهري
شروق محمد  صالح الغامدي

كوثر ابراهيم  سعيد  الغامدي
سارة مطاعن  ابراهيم غروي

رنا سعيد  جمعان الغامدي
بسمه طالل  هالل عويلي العلوي
روان صالح  عبدالرحمن  السعدي

نوره سعد  عبداهلل الخثعمي
بيان عبد اهلل ابراهيم حسن 
صيته عطاهلل  محمد العنزي

رنا احمد  سليمان رجاء العالسي
شهد مفرح  صالح الزهراني

عامره علي  هليل الحربي
ريم فهد  عبدالفتاح فخري بخش

مشاعل سليم محمد البطاطي
هند محسن  علي محنشي
مرام مغرم  محمد العمري

والء عيد  نفل عواض الحارثي



كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية 
رانيه عبداهلل  سعد آل عشقان

مالك علي مسفر الزهراني
ندا حسن  احمد القرني
امل يوسف  ثبات الشيخ

رغيد ياسر محمد الكديوي

وجدان علي  عبداهلل الغامدي
صفاء حسين عطية اهلل البشري

سوزان محمد  الفي الحربي
نوف حميد  محمد حميد السفياني
نوف عبدالرحمن عويض الرفاعي

رؤى علي  حسن  الحربي
خوله منصور مصلح القريقري

شيماء مشعل  احمد الحربي
بيان غرم اهلل زويد الغامدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
جواهر عطيه احمد الزهراني

جيهان مشبب عوض القحطاني
اثار عبدالفتاح  محمود عفانة
مسكي أحمد شرفي بافقاس

ساره سعيد محمد الشهري
نجوى عالى حسين السلمى

نوف شري جبران  محزري
خوله حماد حمدي  الفارسي

روان ابراهيم احمد  الغامدي
اسيل عبدالرحمن  محمد الغامدي

هدى سعيد  احمدالصيعري
بشائر سحمان بخيت  الغامدي

منار عبداهلل ماطر الشيخ
روان ابراهيم عمر رويشد

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

فاطمه دخيل عبدربه السلمي
تغريد ضيف اهلل الطلحي

سمر عبدالمعطي الجدعاني
عهود حسن ولي  حكمي

افراح محمد مسعود  الطلحي
رزيقه شتيوي مبروك الحربي

ابتهال عبدالعزيز  محمد  الغامدي
والء عمر داود بخاري

مها حامد محمد  الحربي
غفران حسن  حميد محمد حميد

العنود تركي مطلق الجعيد
رغد خالد عبدالكريم  العسيري
هناء مطيران  بركي المطيري

نوره حسن  احمد محمد احمدى

امل ابراهيم  عبداهلل  القرني
هاجر ابراهيم  عيسى عباس

ندى علي  محمد السبعي
دالل محمد سعد  الرويتع

افنان عبيد  محمد علي الشيخي
مرعبه علي  حسن  المرحبي

حسناء فيصل  عبداهلل البيتي
عزيزه عبداهلل  موسى  الهاللي

أحالم محمد عبدالغني الخرماني
رؤى علي صالح  مصري

ساره مساعد  محمد الشهري
وعد عبداهلل ابن سعيد  الغامدي

ساميه محمد  احمد الجحدلي
اسماء عبد العزيز سعيد الغامدي

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
رزان ماهربن  حسن مشرف

افنان علي  احمد  الشهري
نوره بلقاسم عبداهلل الشيخي
بدريه محمد  عايض الحالفي

زينب سالم  سليمان رماني
روان احمد عبداهلل الغامدي

نوره عوض اهلل  مشيد المطيري
جمالء مخلد بن عويشز  المطيري

ازهار علوان  السهيمي
نوال حمدان عبداهلل الغامدي

هند معيوف  مساعد السويعدي
اثير علي  حجر ال عمير القرني

سحر عمر  عطيه المالكي
وجدان محمد بن احمد  الحميرى

وعد صالح  معدي نوشان
بشرى يعقوب يوسف  الغامدي

وجدان عبدالحميد احمد  االحمدي
بشاير سعد نوير المطيري

غدير محمد علي الزبيدي
ود عطية اهلل عبيد  الحربي

ايمان سعيدان  سعيد السلمي
غيداء فهد عبدالرحمن الراجحي

اسماء عبدالعزيز  بوقس
عنود عبداهلل  احمد شراحيلي

بشائر عبدالغني الزهراني
نوف محمد  جابر  الشهري

مريم جالل  حميد الجحدلي
هنيه هاني محمد جوهرجي

شروق علي  عبدالرحمن الشهري
اسيا يسلم  سالم مبارك الكربي

االء سعيد  علي الغامدي
حصه عبداهلل  ناصر المالكي

مشاعل شاكر  محمد الصحفي
مالك ابراهيم حسن خريص

سهام جابر  سعييد القرني
ايمان علي  خرمان الزهراني
هديل عائض  محمد الفارس

رغد يحي  محمد حسن
سلوى سعد  بركه حميد السفرى

ابرار مسفر  محمد  المنقاشي

رنيم عبدالوهاب خليل البيضاني
اماني عطية  حصين  الحايطي

جواهر احمد محمد الشهري
أمجاد محمد عيد الحربي

سمية سليم الجدعاني
مليحه هادي  شرقي المعيدي
هيفاء ماطر ابراهيم الشمري

رناد عبداهلل  سعداهلل  العتيبي
شذى عثمان  القرشي

عبير احمد  عبداهلل الجدعاني
هناء عطيه  خريفش القايدي

وفاء زعام  سمير الذيابي
سحر مطلق  سفر الثبيتي

االء سعيد علي الغامدي
مرام عابد  عبداهلل الطعيمي
رحمه تركي  سلمان السلقي
شادية عبداهلل أحمد المالكي

هيفاء سعود  سعدي  السلمي
رؤى احمد عمر الخنبشي

تهاني مسفر بن ذيبان الثعلبي



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
شروق محمد أحمد علي الزهراني

أميرة سعد  سعيد  الخثعمي
روان عبداهلل  عبدالملك الزائدي

غيداء فهد  موسم السلمي

نجالء سعد  محمد القحطاني
نوف نايف  محمد الدعجاني
عبير جويبر  ظفر الجحدلي

دالل حمد  حامد العوفي

انهار أحمد  محمد الزهراني
وجدان محمد  عبداهلل الغامدي

نهى أحمد صالح الغامدي
نهى سعيد سالم الصبحي

قسم اللغة اإلنجليزية
بسنت عبده  ابراهيم مراد

حنان محمد عبدالوهاب  متبولي
هاجر محمد  عبدالهادي عبيد

ندى محمد فيصل  تفاحه
افنان عبدالرحمن الشمراني

امال عبدالثائب  مزيد الحارثي
غدير رضوان  السيد 

فتون نايف عايش الهذلي
هناء علي  عبداهلل المغيري
رنا عواض عوض المطيري

ساره محمد  علي باسهل
صديقه عبداألحد عبدالحميد

افنان احمد  صالح احمد
تغريد محمد  حمدان  العلياني

**
*
*
*
*
*
*
*

هدايه بسام ابو عطوان
ايالف عبدالواحد  الصبحي

مرام محمد عبدالرحمن الزهراني
شهد محمود طه نحاس

ود خضر  ابو خير المالكي
سارة عطية  علي الغامدي

ساره خالد  محمد العامودي
افراح مطلق  منير  السبيعي

لبنى زياد عبداللطيف ابو زنادة
امتنان يوسف  سمارن

سهام احمد فواز المالكي
وجدان مصطفى  فهيد القرني

امل حامد  محمود رويحي
ريوف سلطان سالم القرناس

هدى ناصر  راشد القحطاني
شيماء عبداهلل احمد الغامدي

وداد سعيد  عبدالرحيم الزهراني
غاده عبد اهلل عبيد العمري
أمل راشد بن بجاد البقمي

لجين عوض اهلل حامد السالمي
شهد سيف الهيبة العريشي

نجوى عمر عبده شقيقي
غاده سعيد  محمد العمري

اماني احمد مفرج الرفاعي
وعد محمد حسين الغامدي

ساره علي بن جمعان الغامدي
ود محمد صالح باهويني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

شروق سالم عمر بقشان
اصايل مساعد حامد  المرامحى

عائشة أحمد محمد بن لواص                                                
بشرى عاتق  محمد الحمراني
امينه محمد  حسين الحمراني

نجود مشرف محمد الشهري
ابتسام حامد مبروك  اليوبي

شروق محمد ابراهيم  الزهراني
نرجس حمدان  محمد الثميري
نشميه عويتق  اله  المطيري
امجاد سليمان  منير  العتيبي

اثير خلف سعدي  العمري
امجاد حسن  مصلح  الشمراني
خديجة ماجد  عبداهلل سليماني
وعد عبداهلل  عوضه  االسمري
فاطمه محمد  صالح  الساعدي

مريم محمد  سعيد  الشيخي

**
**
*
*
*
*

امنه سعيد  فايزبن  العرياني
مها عبداهلل  عبيد  الزهراني

بشاير عوض  رزيق  السلمي
افراح حسن  سليمان  العدواني

خلود علي  يحي نجمي
رحمه احمد  علي كردوم العمري
اماني عاطي  ابراهيم الصحفي

امل يحي  زيد علي العباسي
جمانه احمد  عبشان الغامدي

براءه حسن  محمد حسن السقاف
منار منصور  علي الصالحي

مرام عوض  معتق  المطيري
غدير محمد  عبداهلل ال شكري

ايمان عبداهلل  سعد  القرني
افكار عتيق  حميد  السلمي
روان غرمان  صالح العمري

زهراء عوض غانم الزهراني

امجاد حميدان عاتق السلمي
حنان فالح  صالح  العرادي البلوي

اسماء محمد بندر  العتيبي
ايالف فايز   محمد  الجزائري

نزيهه محمد  عثمان فالته
أمل موسى حسين عليان

رغد محمد  شكرى أحمد غبون
منائر هليل هذال العزيزي
شاديه محمد  علي دغيش
وجدان عبدالخالق الشهري

لمياء صالح جابر الحربي
سارة رجاء معيوض الجعيد

بشاير محمد زين احمد فقية 
دعاء محمد عبود العمودي

سماح علي حسن العامودي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآدابها



كلية العلوم 
قسم اإلحصاء 

ساره حسين محمد الجدعاني
دالل عبدالهادي بخيت  الجدعاني

الرا محمد بن ناجي  طوخي
سمية عبد العزيز  محمد السوادي

لجين محمد  سعيد مدراس

رزان محمد  سالم عبداهلل بصفر*
نوير محمد علي القرني

هيفاء عبداهلل  محمد المقني
جواهر عبداهلل  هديبان  العوفي

روان فائز  سنيان البلوي

هاجر دخيل  اهلل  صالح السلمي
منى بهجت  احمد  الغامدي

شروق سمير علي  برزان

قسم األحياء 
نوف فيصل  ابراهيم محمد

وعد علي  أبوعاطي الظاهري
سميحه سليمان  مبارك الحربي
اثير عبد اهلل  سعد عبد الرحمن

أسماء صابربن  علي فاضل
روان عبدالعزيز  سالم باداوود

اثير عاطي  سافر الراشدي
مشاعل سند  عبدالعزيز الراشدي

نوال محمد  عدنان كنعان
رواء محمد  احمد منى

سلمى علي  عبده بهكلي
نوره محمد  عبداهلل الغامدي

روان جابر  دايس الغامدي

**
*
*
*
*
*
*

شواهد علي  مسعد السريحي
بشاير مشني  علي الزهراني
عهود حبيب  صالح المطيري

سندس عبدرب  الرسول عطااهلل
منار صالح  احمد  الغامدي

هنادي عبداهلل  سليم الحمدي
فاطمه محمد  علي الصلبي

بنان محمد  عبداهلل كعور
افنان عدنان  محمد عابد

هديل عبداهلل محمد الصنعاني
مشاعل عبداهلل سلمان  الغامدي

رنيم حمزه سالم العسمي
افراح محمد  عاضة الحارثي

شيماء الفي  علي الغامدي
رغد علي  ابراهيم هندي
ايمان خالد  حمزه حلواني

ريوف ابراهيم  عبداهلل الغروي
نوره فراج  القحطاني

ساره حميد  محمد الرويثي
مسلمه عطيه  اهلل القاسمي
عهود احمد  سعد المسيفري

هيله ذياب  محمد الذيابي
رغد علي جوداهلل الرحيلي

بشائر خالد فيحان  العتيبي
ربى عبداهلل  العامودي

سحر خضران  مسفر الغامدي
** إمتياز مع مرتبة الشرف

*  إمتياز



كلية العلوم 
شذى علي  سالمه الجهني

اشواق عبدالحفيظ المحمادي
روان علي  احمد الشيخي
ميمونه ايمن  أحمد خياط
امجاد سالم  عمر باقيس

رهام عبداهلل  علي الشمراني
فوزيه عبده  حسين  المحوري

موده عبدالعزيز  حسن بادريق
رغده عبداهلل  عبدالقادر اشقر

روان منيف  شارع العتيبي
وداد مريزيق  عريج المطيري

بنان سعيد  محمد باعبداهلل
ساميه سعيد  عبدالخالق الغامدي

زينب علي  محمد العمشاني
روان وليد   عمر  باخشوين

لمياء عابد رومي السلمي
سندس عبدالعزيز قاسم غالب

ندى فهد  محمد باموسى
شروق عبداهلل  محمد المستادي

وجدان محمد  مبروك احمد
معيضه خلف  شداد  الحربي

اثير سعيد  صالح مسند الهدبانى
دالل حبني  دخيل  العرياني
شهد ناصر  عبداهلل الحربي
بشاير محمد  عوض سلوم
فايزه محمد  محبوب بخيت

نوف احمد  علي حدادي
عاليه محمدعبدالوهاب سندي

منار محمد  جبران مباركي
سماهر سليمان  عايش بلح

ريم حسن  يحي مانع
ساره محمد حسن العمري

رهام صالح  عوض علي فتيني
رنيم خالد  محمد ورده

شيماء عبدالمحسن  المحمادي
بشائر محسن زاروق السبيعي

رهف عبداهلل  محمد البكري
افنان مبارك  مسفر  الغامدي

منار محمد  عبداهلل القحطاني
نسرين يوسف  عيد الثقفي

زينب مسعود  حسين البغولي
ساره ساعد  حاسن الصحفي

رهف منصور  مصطفي ينبعاوي
شروق عيد  رشيد المطيري

ديما عثمان  عمر خواجة
لمى طارق  سعيد الصبان

حصه خالد  صنت المطيري
خلود منصور مصلح القريقري

أثير جمعان  سعد الغامدي
مها سالم  عيضه الطوال الثبيتي

صفاء مبارك  محمد النهدي
شمس محمدمروان  الدواليبي

رغد محمد عبداهلل الشهري
ريناد خالد  التركستاني

انغام راشد محمد الشهري
ساره منصور  احمد  متدارس

تماضر محمد  ابراهيم الجريد
اثير سلطان  سعيد احمد القنوي
رحاب عبداهلل  جمعان  الزهراني

نجود صالح   محمد  الشميمري
مالك عوض  االسمري

رنا يوسف  هويدي الرحيلي
اثير ناصر  مصلح االحمدي



كلية العلوم
شهد محمد المحمادي

اسماء محمد  صالح محمد المهري
شهد عبدالعزيز  سعيد بادويالن

مريم محمد  علي  ابوعاصي
حنان محمد  علي القرني

داليا أحمد  عيدان الشمراني
فرح حمد  جارد الجارد

ربا محمد طه  محمد طاهر مطر
هند نواف  صالح  المطيري

فتون سعد  جيد المطيري

يسرا محمد حسين الحازمي
شهد فهد محمد المطلق
ارجوانه وليد علي موريا

قسم الرياضيات 
جواهر فهد  قواس المطيري

روان حامد محمد  الجحدلي
الهام سعد عبداهلل  الصريصري

امل حسن شرار السلمي

سحر صالح عاتق المري*
راويه سحلي  عياد  المطيري

اسراء عبدالخالق  احمد القاضي
وديان عبده  محمد أهيف

أماني احمد  شامي العمري
مي سعيد  ناصر سعيد الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم  الفيزياء
اروى حمد  صالح القحطاني

رنا محمود   شمس  الدين
رانيا عدنان عزيزالرحمن

امجاد ناصر حسن  شافعي
ايمان بدر محمود  الشطيري

امجاد صالح  السلمي

اسمهان ظافر  سعد شار االحمري**
نوره حسن  محمد  بيران

مشكات محمد علي  حوباني
ريم بركي براك المطيري

نجود حمدان جريد  الجهني
صبا محمد علي  بامعلم

سارة عيسى  مسلم الحربي
بلقيس فوزي  براهينج ناوي

منار سعود  نصار الحرازي
عهد بندربن  محمد  السلمى
افنان عبداهلل  عمر بامسلم

قسم  الكيمياء 
ساره صالح ناجي  العتيبي

هاجر حسن عبداهلل  الجفري
ندى عبدالرحمن محمد الجفري*

غاده عبيداهلل  صالح الجدعاني
نوره فضى  فريج  الجهنى
وفاء طالل  سالم الحربي



كلية العلوم  
االء خالد  احمد الزهراني

امجاد عبدالعالي حميد  السهلي
االء عبداهلل  بركوت العلوي

افنان فيصل  الشهراني
مشاعل صالح  احمد بن صالح

وجدان عبدالعزيز الزهراني
هدى محمد  عيد العتيبي

نوره راجح  طامي  البقمي
وجدان عبداهلل  محمد المغربي

ناريمان عادل  حامد الجهني
لما حسين احمد الحارثي

روابي عبداهلل علي  الغامدي
العنود عبداهلل  احمد العمارى
رهام خضران  احمد  القرني

روان فهد  محمد القدسى
نجالء بندر  حميد حا مد القرشي

أبتهال سعيد  موسى الزهراني
ريم غازي  عمار السلمي

عفاف علي احمد الزهراني
سحر سعيد  عوض القرني

رقيه سالمين  احمد اليحياوي
منى محمد  عبيد رازح السبيعي

حمده علي علي الشاعري
ابرار محمد عبيد حميد

اسرار مصلح عايض الجعيد

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء الحيوية
سماء عبدالرحمن  الصحفي

وديان ياسر سليمان  الحربي
ابتهاج احمد بن هندي  الزهراني

سراء عائض ثائب  المطيري
بشاير محمد  عوضه الزهراني

مرام عبداهلل عبدالعزيز  الحارثي
ايثار ايمن احمد  خميس

امل احمد  عويضه القرشي
مها عبدالرحمن  صالح الغامدي
هنادي عبداهلل  محمد العمودي

*
*
*
*
*
*

ساره مساعد حامد المرامحي
لوجين سعيد سالم بادقيل
امجاد احمد محمد  الشهري
رؤى محمد عبيد  باجهموم
ساره عبداللطيف  عمرخان

رغد بادي ضاوي   المطيري
فوزيه حسن طاشكندي

ابتسام سعيد  معيض الزهراني
شروق سعود محمد العصيمي

رهف عبدالرحمن حمزه المدنى

ميعاد علي محمد  العبسي
ريناد ابراهيم خالد مؤمنه

شهد سامي ابراهيم  شيبه
ندى محمد  علي محمد الشهري

غدير ابراهيم علي الصبياني
عهد ياسين  هاشم فريد خوتنلي

ريم محمد ابراهيم  العلي
اماني محمد  عزالدين جعفرى
سارة ماهر ابراهيم الشوبكي

ماريه ابوبكر طاهر مقيبل



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم الحوسبة 

ذكريات عبدالحميد الشطيري

قسم تقنية المعلومات
نوره مبارك  عبداهلل عشميل

عهود محمد  عمر الهندي
سمية احمد  محمد  العمودي

ازهار محمد  عبيد سنقوف
لطيفه جالل عمر الجفري

امل احمد  محمد الميموني
روان علي  محمد العسيري

هناء احمد  عبدالكريم بنتن
سهام سعدون مرضي الزهراني

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

االء عبدالعزيز  عوض الزهراني
شهد سمير دخيل القارحي

نورة عبداهلل عبدالعزيز العنقري
خلود احمد  عباس وزير علي

نادين عليان محمد دوبان
زبيدة عادل حسين عباس

هوازن جمعان  سالم  الزهراني
اسماء عبيداهلل  حويمد الجدعاني

اصاله اشرف  رسمي يحى عبده

سهام محمد  سلمان السمكري
روان عبدالرحمن  علي الشويمان

رهف عادل  عبداهلل  الحربي
شذى خلف  محمد السلمي

افنان مفرح  يحي  صهلولي
سميه احمد  عيضه الحارثي

ايه ياسين  علي الجفري
نوى عبداهلل  محمد بافيل

هانيه أسعد عبدالعزيز مشرف

*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علوم الحاسبات 
احالم خالد  ابراهيم كركشان

بشائر عطيان  عاطي  الخميسي
حنين لطفي  احمد جعفر فالته

ضياء نايف  عتيق الفقيه السلمي
مرام حامد  ابن ابراهيم الغامدي

**
*

ريم سعد  سعيد الزهراني
حنين نبيل  عبدالرحمن نوح

نور محمد  سعيد النهدي
وعد سعد  مسفر الحارثي

نجوى عمر  عبيد اهلل  الغامدي

رؤى صالح  عبداهلل الزاحم
بيان يحي  محمد مهجري

عهود وافى  محمد اليحياوي
الهنوف محمد عبداهلل العمري

أمل حسين  محمد بالخير



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
ميعاد محمد  احمد عيد اليوبي

ندى عصام  ذياب الرابغي
وفاء حمدان  عواض الشهري
ابرار جويبر عفينان الصحفي

رزان فؤاد  محمد متولي
زين النساء محمد  عبداهلل بخيت

روان عبداهلل  حمدان الشهري
امل محمد  عبداهلل علي الغامدي

رزاز سمير  احمد مفتي
نوران عزام  محمد عمر ناظر

المها عبدالعزيز  الغامدي
روان حمزه  احمد علي  الشهري

مريم ابراهيم  سعيد هادي
نوف عبدالوهاب صالح النجيمي

سجى نبيل محمود  عبده
مالك ممدوح سالم العريفي

ساره حسين عبداهلل القحطاني

قسم نظم المعلومات 
سارة عبدالرحمن  الحربي

ابتسام احمد  محمد الشهرى
عهد حامد الشمراني

سماهر سعيد  احمد الغامدي
ربى قاسم  حسن  الزهراني

هدى عوض سالم بن زقر
حنين عمر  علي عمر البارقي
نوران عمر  سليم بامحفوظ
خلود طارق  مساعد الجهني

عهد محسن  ابو بكر باعبداهلل

*
*
*
*

بشائر طالل  حسن عقل
أنهار حسين  محمد المطيري

سلمى حامد  ابراهيم المزيني
وعد مجدي  يوسف أبوزنادة
امل عطية  سعيد الزهراني

ابتهال معيض  محمد القرني
أريج محمد  منصور الحسيني

أبرار طالع عطيه الخديدي
الجوهره محمد  حسن الشاعري

اسماء جاراهلل  حسن الثقفي

عفاف غرم سعيد العمري
دياال خالد  يحيى الغامدي

ابرار خليوي منور العالسي
مروة عبد المنعم  حسن الشيخ

شهد يوسف  وصل المهيملي
مالك غازي حامد النفيعي
شهد جميل محمد اربعين
رهف خالد  احمد باوجيه

نوره محمد  سعد السبيعي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كليةالتصاميم والفنون 
قسم التصميم الداخلي 

دعاء عمر  محمد بامردوف
مرام محمد محمد المطري

سيرين سعد  سعيد الغامدي
منال حسن  عبد الوهاب حدايدي

وعد خالد  غرم اهلل  الغامدي
اروى محمد  ادم خالد فالته

نورا حسن  سليمان سليمان
مهاد حماد  شافعي فكرى

مرام فارع  مريزيق السلمي
لمياء هشام زامل الشريف

رزان نبيل  احمد يار
مالك عبيداهلل  رحيمي السيد

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

نهى عبدالرحيم سليم المحمادي
بشاير صالح عبداهلل باسلوم

رزان محمد  مغرم محمد الشهري
ريم ضياء  عمر دريني

العنود اسامه  صالح  النويصر
يسرى عبدالعزيز  كاظم

المها محمد  سعيد الغامدي
دانيه ياسر  حامد الغفاري
رحاب عمر  عيسى مزيبي

العنود طالل  عوض الجدعاني
االء يوسف  نايف زريق
نهى محمد علي حدادي

خلود يوسف  صالح بامقاء
يمنى عمرو عبد الغني الشامي

حنين اخالص  نور الصديقي
هديل عابد  حماد الغريبي

مها يوسف  عبداهلل المقرن
رغد فايز  عوض األحمدي

موده فايز  هاشم العواجي ال زيد
رهف عبد الهادي  السرحاني
ريناد ماجد عبد اهلل الغامدي

ندى حسن  معدي الشهري
اسماء خالد سعيد الزهراني

فاطمة تركي محمد ملوح

*
*
*
*
*

قسم الرسم والفنون 
هدى سالم عوده الرفاعى

دعاء صبحي  عبدربه السيد
شيماء ابراهيم  حسين دفع
سلمى صالح محمد  العوفي

سحر عمر  صالح عمر بامفلح
روان محمد بن صالح الهويش

**
**
*
*
*
*

مزنه نايف  عبيد الحربي
حمامه عبده عبداهلل البركاتي

لولوة خالد محمود  سلطان
نجاة سامي  اسماعيل منياوي
ساره عبده  احمد محمد حمق
أسماء عبدالرحمن عبدالقادر

رفيده علي  عبدالعزيز ميمش
نجوى عابد  مشخص السلمى

أروى سعيد  مسفر الغامدي
رهف فهد عبداهلل الجهني

عهود عابد عبداهلل الحربي
رهف حسان  محمدعلي الطيار

*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية التصاميم والفنون 
ابرار ابراهيم  محمد باجحنون

سارة عبدالعزيز  الزهراني
دان احمد  سعد شهيوين

شذا عبدالهادي  عمر الوقداني
فتون احمد  عوض الزهراني
اماني حمود  ساعد الزهراني

روان معتق  بركات الحربي
وعد حاتم  عبداهلل عقيل عنقاوى

عهود محمد عبداهلل المالكي
غيداء عمر عبدالعزيز  الجهني
شهد ابراهيم  سعيد الغامدي

ندى جمعان  ابن محسن العمري
بشائر صالح  حسن العمودي
يسرا خلف معيش المحمادي
غيداء يحي  سعيد القحطاني

نجوى فهاد  ضيف اهلل العنزي
العنود عبدالرزاق  عطيه الثقفي

عيشة مبروك محبوب العلوي
امل عبداهلل  موسى الزهراني
ابتهال فيصل عبداهلل العتيبي

عتاب عطيه  جابر المالكي
بيان عابد  عبداهلل السليماني

نجوى غرم اهلل نصيب الزهراني
خديجه عبدالعزيز  بوقس

مروج عبدالعزيز علي النويهي
دانيه عبدالعزيز  سعيد الحربي

االء احمد  سعيد الغامدي
بشائر عبد اهلل حسين بن عفيف

مرام يوسف  محمد الزهراني
غدي عبدالعزيز  عبداهلل الغامدي

هويدا علي بحيص حنكيش
مرام احمد  احمد محمد الغامدي

بشرى سالم عواض الزهراني
نجود سالم محمد باطرفي

بسن احمد محمد النويمي
بشائر غرم  اهلل سعيد الغامدي

رهف محمد   ناصر  الغامدي
ميعاد سعيد  فايز علي األحمري

جمانه مصلح  سعيد الصحفي
انتصار حمود حمدان البلوي

زهور علي  احمد عريدي هزازي
شروق عايض  برجس الشهراني

أبرار خلف سرور المطيري
ساره محمدنعيم  احمد محمد جان

اماني صالح مصلح السلمي
مريم عبدل صالح القرني

غيداء سليمان دخيل اهلل الحازمي
رنا عماد ابراهيم ركه

روان حسن أحمد باعظيم
امجاد عوض عوض  اهلل الحربي
البدريه محمد عبداهلل اسماعيل

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم تصميم األزياء
رزان محمد علي  بامحيسون

فاطمه عبداهلل  محمد  المجايشي
مشاعل محمدصالح  النمري**

روان رمزي  عبداهلل جمعه





كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ 

آمنه عجي عباس العزيزى
وجدان ساعد سعيد  المولد
حنان صالح مضي  السلمي

ناله هادي مفرح عسيري
االء حسن  فايز الشمراني

شوق صالح عتيق اهلل الصبحي

وديان عبداهلل غريب  كبيش*
خلود منصور مسفر الدهاسي

سارا محمد  علي صالح  الشهري
خلود محمد  حاسن  الغامدي

عبير جمعان  عتيق  الزهراني
ساره فائز  صالح الشهري

روان حسن  عائض عسيري
تهاني رجااهلل  مرزوق السلمي

غاده احمد عبداهلل الزهراني
منار فرحان  احمد  الغامدي

والء حسن  ناصر الشوكاني
مشاعل محمد عطيه الطياري

قسم الجغرافيا 
سراء مصحب  عايض  العمري

رغد محمد سليمان الجهني
ريم صالح  مبشر فرج المطيري

ايالف خالد طالع  الدوسري
اسمهان عبدالرحمن  سالم حسان

حسناء محمد  احمد عسيري
دارين محمد عمر باطرفي

اماني مستور  سواعد السلمي

شهد صالح  حسن العطاس*
ايالف محمد  صالح باهويني

نجالء يحيى  ابراهيم الزهرا ني
منال عبدالكريم  محسن باسويد

شوق عوض  عويد العنزي
اميره ثابت  محمد  علوي

البندري سعيد عيضه الثبيتي
أبتهال فهد  ناصر المطيري

لطيفه احمد محمد الحربي
روان ناصر محمد الغامدي

مرام  فاضل  علي الزهراني
روان مبرك  احمد  العوفي

وجدان عبداهلل محمد العمري
أحالم جبرت صالح الشمراني

عهود صالح عبد اهلل الغامدي 

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
ابتهال خالد صالح الغامدي

ابتهال عبداهلل حسين عجاج
**
**

ليلى محمد منصور القحطاني
شهد عبدالرحمن سعيد  الغامدي

سهام مقنع  دخيل اهلل السلمي
شروق صالح علي الغامدي

**
*

*
*



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
أمل حامد سليم الحربي

منيره عبداهلل محمد  الشمراني
سوزان احمد مبروك السعيد

هنادي راشد  مساعد الجهني
مرام جمعان عاصم المعبدي
شروق محمد  سالم السفري
اثير عبداهلل بن طالع القرني

عزوف حمود حريبيش  الدعجاني
ضحى علي بن مده الجدعاني

نوف محمد احمد  الصلبي
خلود مستور بن العفين  السلمي

ثريا حامد مبيريك  الصبحي
ساره لطفي الجدعاني

ورد مشرف  مبارك  العمري
ايمان حماد  حسن جزاء الشرابي
فاطمه موسى  ابراهيم جعفري

عبير عطيه اهلل  االنصاري

*
*
*

منال حامد مسفر  الغامدي
نجوى عبدالمجيد  االحمدي

نجوى مصلح  خضير  العمري
احالم سعد ابن حامد  المرواني

الهنوف مساعد  سعود السفياني
هال عواض ضيف  اهلل  المطيري

رزان احمد ابن حمدان  الغامدي
رحاب حسن  علي  الحكمي

غاده عبداهلل فرحه  الغامدي
مشاعل عزيز علي  الشهري

حسناء احمد  خلف العمري
تغريد عائض  محمد الفارس
العنود منصور رشيد  الجهني

روان حمدان  خرصان  الغامدي
هديل محمد فهد  الزيادي

رازان سلمان  محمد الشهري
نوره عباد  عابد الحربي

منيره خالد بن عبداهلل  المطيري
نهى احمد عبداهلل  الزهراني
وجدان غازي  سعود القثامي
مها عبداهلل محمد الزهراني

روابي عمر  سعيد سعيد بامهير
حنان محمد  احمد المالكى

براءه سعيد فايت  السفياني
سالي سعيد  احمد بافيل

نجود حسين  علي الزهراني
شروق حسن خاتم  النفيعي
منال حشيم  حشيم السلمي
نوف منيف  صالح  المطيري

امجاد محمد سالم القرني
العنود غرم اهلل  الزهراني
هديل ابراهيم علي السيد

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلنجليزية 
تغريد ابراهيم محمد  الفريجي

ريناد محمد عبيد  السلمي
**
*

روان محمد فارس  الزهراني
ساره محمد يوسف المدني

غدير يعقوب عبوده الهشلمون
هدى أبوبكر أحمد بامفلح 

*
*

*
*



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
رهام اسعد  دخيل اهلل  الصبحي

ريم حميد بن ساعد السلمي
جمانه جمال امين بخارى

فتون سمير يوسف عشماوى
دانه صالح زيد الغالبي

سجى احمد ابراهيم النعمي
عفيفه علي حميد العالسي

شروق تركي مبروك  الجهني
رحيل مضحي عويض السلمي

رويدا على صالح عوض*
شروق عبدالرحيم  حموه

رزان عيد بن عياد الحربي
البتول وهيب  احمد الحمود
منار محمود سعيد باغزال

ريم عبدالرحمن احمد الغامدي
شهد انور احمد  الطنجى

شروق عوض  مرزوق مرزوق
ابتهال عادل  عبداهلل الساعاتي

بشاير عبداهلل  سند الجهني
جمانه محمود  عبدالرحمن

جليله زامل بن علي  الشريف
جيالن بشير  عبدالرحمن القطب

اثير محمد  احمد العالوي
روان سعيد غالي المطيري

ود زاهد عبدالرحيم االحمدي
مالك صالح سعيد السلمي

قسم اللغة العربية وآدابها
عليه باسم سالم القرني

نسيبه عبيد اهلل محمد القريقري
سارة منصور عمر  الشرقى

بشائر عايض فاضل  العمري
حنين يوسف  محمدعلي مقلد
مرام محمد مرضي العصيمي

شوق عابد سعد  المطيري
فايزه ربيعان جري  الروقي

*
*

لولوه عبدالرحمن  البسام
دنى مجيد  حمزه صادق الجهني

خلود عبدالرحيم السلمي
أميره عبداهلل نوران  المطيري

رزان يحى  علي النعمي
فرح خضر  خميس  الزهراني

هي شاونا
امواج عون  علي العرياني

عايده فالح  عيد  السلمي
عبير احمد  عبداهلل الحضرمي

ساره احمد  سالم احمد  الزهرانى
عهود عبدالعزيز محسن السلمي

أهداب عادل  حامد الوحيدي
احالم محمد عطيه الحارثي

شروق رزيق عائض الحربي
ابتسام منير عزيز المطيري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم
قسم اإلحصاء 

بسمه عبدالرحيم القريقري
هدى احمد عبداهلل  باشميل

هبه صالح علي الغامدي
روان محمد  هزاع محمد الشريف

قسم األحياء
لجين عصام عبداهلل  باجنيد

اميره عبدالرحمن علي  الصادق
لولوة حامد محمود عزب

نوف خالد ناصر  الغامدي
روان محمد  احمد الصبياني

شهد عبد الرحيم السليماني 
جميلة محمد  الذبياني

نوره عوض عبداهلل الحارثي

نوف جمعان  غرم اهلل  الغامدي*
نورة عوض عبداهلل الحارثي 

ام كلثوم عبد الغفار الفتي 
رغد سعيد بن احمد  الغامدي

شذى سعد أحمد العلي
مشاعل خالد  الراجحي

وعد سلطان  سالم  العمري
نور عبداهلل  فرج اهلل الثعلبي

عهود حامد  صالح دخيل السلمي
أمل عطية  اهلل عياده الحربي

مرام اسماعيل  يوسف متدارس
ليالي مرجى  ختام خاتم السلمى
اغادير عبدالعالي  مطر المطيري

عزوف متعب  ناصر  المطيري
شريفه عبداهلل  موسى الشهري

ريم حسن  مبارك  الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الفيزياء 
روان محمد احمد  التهامي

الهنوف دخيل اهلل محمد العمري
رحمه ماجد فرج العتيبي

مشاعل ضيف  اهلل المعبدي
ساره مسفر عيظه رده المالكي

فوزيه نجاد نيف  المطيري

امجاد حمزه خضير  الفارسى
اشواق علي غازي  الحصيني

والء احمد عتيق  الحربي
غاليه مخلد عبداهلل  الخماش

افراح سليم بن حسان  المحمدي
اريج معيوض عايض الحارثي

حوريه غازي  مرزوق الحربي
دالل علي مبارك السبيعي
مريم احمد طالع  السلمى

عاليه مصطفى محمدعبداهلل
امجاد خليل ابراهيم  عنيبسي

حنان ضيف اهلل  مبيريك الحربي



كلية العلوم 
تغريد عبداهلل  سعيد الزهراني

رحاب عبدالمنعم صالح  السلمي
بشاير حسين  محمد المزيني

عائشه نافع سليم اهلل  الحجيلي

شروق سعود  معيتيق السلمي
بلقيس جميل صدقه  حنيفه

رحاب ستر  غافل المطيري
تهاني محمد  صالح  الزهراني

ماجدة بنيدر  سلطان العتيبي
ساميه مبطي فيصل السلمي

قسم  الكيمياء 
ساره محمد عبداهلل  الفقيه
لمى محمد صويلح الميلبي

شهد عامر بن موسى  الزهراني
ميعاد عبداهلل بن هالل  السلمي

غدير احمد  محمد احمد الشاعري
فاطمه معيض  علي عسيري
غاده سليمان  صالح الضلعان

نوره علي  صالح الزهراني

اروى فيصل الشهراني
شروق أحمد حامد العمري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم  الكيمياء الحيوية  
اسراء محمد  مطاعن حكمي

لمى خالد محمد الريو
لما سعود عبدالعزيز  المفلح

تهاني سعيد احمد  بافيل
روان عمرو جميل  ششه
روان علي حمد  سحاقي

اشجان يوسف  علي العمري

*
*
*
*
*

ريم محمدسعيد احمد  مجيد
العنود يوسف  التركستاني

نوال سريان مشاري العتيبي
رهف صالح عمر مرعي                                                    
مالك سعيد ابن عبداهلل  الغامدي

لمى محمد  الحازمى
رهف احمد سعيد السارحي

نجوى عوض دخيل اهلل  العتيبي
ميعاد حمدان محمد الشهري

وجدان طالل عيضه  الكثيرى
بيادر يوسف  عبدالقدوس

رزان عبدالملك معيض  الحارثي
وعد بنيدر  عالي المطيري



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات  
نورا عبدالصمد  محمد الهنديرغده احمد  علي حسن نحاس*سمر محمد  غرم اهلل الغامدي *

قسم علوم الحاسبات 
بشائر عمر سعيد الفقيه الغامدي دارين احمد  مبارك سالم  الكربيعذاري محمد  جميل صيرفي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية التصاميم والفنون
قسم التصميم الداخلي 

ساره عبدالمحسن  حسين الجيد
روان عبدالحكيم  جيالن الحميدي

بشائر حامد  عبيد الجحدلي
اسراء محمد  عوض دعجوه

لمى عادل  صالح سالم باعجاجه

**
*
*
*
*

بشاير عبداهلل  تنضب  المطيري
مرام محمد عبدالمحسن  اليافعي

هاجر سعيد صالح  القرني
ساره محمد عبداهلل  الشهري
ساره عبداهلل  سفر المالكي

ريناد خالد مسفر  الحربي
امجاد منصور  احمد المالكي
عزيزه فيصل  محمد الحربي

*
*

قسم الرسم والفنون
نوف فؤاد عمر  باوزير

شهد مدحت محمد  عتيق
حصه عبداهلل  حمود حامد النمري

**
**
*

رها محمد عبدالرزاق محمدسعيد
منار احمد محمد  الغامدي

االء صالح  عبداللطيف حسين

نوف تركي  حصين العتيبي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم  تصميم األزياء 
وجدان مجدي يوسف  ابوزناده
ابتهال عبدالرحمن  خضراوي

البتول مروان بن معتوق  بكر
جاال محمد جمال  عربي كاتبي

**
**
*
*

مالك حاتم بكر  غيث
شهد طلعت محمد  غيث

رندا عبدالرحمن عبداهلل  حسن
اسماء عبدالعزيز  مال بخاري

منى عمر سالم باوزير
مريم عبداهلل  ابن سعيد الغامدي

حنين مطلق  سالم اللبدي
رنيم وليد سامي كتبي

*
*





كلية االعمال - رابغ

قسم إدارة الموارد البشرية
عذاري عبداهلل  احمد الزهراني
نوره حسين  خيراهلل الزهراني

وعد غازي  علي السيد
حنان احمد  عبداهلل الزهراني

بشاير حويمد  ابن حماد الفارسي
جوهره حويمد  حامد الكاملي

مشاعل محسن  رويجح البالدي

اسيه عابد  شديد فويران البالدي**
تهاني متعب مصلح الغانمي

عويضه منسي  راجي الفارسي
امجاد عطية هجاد البالدي

سماهر محيسن حبيب اهلل الزبالي
رباب موسى بن موسم البالدي

عتاب سليم  سالم عالي البشري

عائشه حويمد  خلف الزبالي
مروه محمدسعيد  حميد السيد

أسرار عطيه  سواد المولد
نوره حمدان  حمود السلمي

ازهار عواضه  هريس اليزيدي

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
فاطمه محمدصالح حسن بوشه
ايمان عامربن  جاراهلل الكيادي

افنان عبدالرحمن عمر مراد
هناء عائض  ناير الجدعاني
صفية نامي  سعد النفيعي

**
*
*

نوره محمد علي الدوسري
منى احمد مبروك الغانمي

نوف عايد عوده المولد
ليلى عبداهلل حس مغربل

ناديه عوض عويضه البشري

نوف حمدان خلف  البالدي
رهف محمد سالم الهندي
شوق محمد  حامد البالدي
افنان معيوف  بدير المولد

امجاد عبداهلل  حسن البالدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التمويل
نوره عبداهلل سعيد المولد

روان حمد عبدالمطلوب  الصبحي
شروق عبدالجزي جزاء الجحدلي

أمجاد على  مخيضير الصبحى

الفصل الدراسي األول



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم القانون
انوار محمد يوسف ابو بكر سيت
شهد حميد  عبيد عابد المستادي
شيماء عبدالكريم  عبيد الحربي
سميره سعيد  صالح  المنتشري

مالك عمر  سليم سالم الحازمي
جواهر سليم رجااهلل العصالني

شهد محمد  مشبب القحطاني

*
*
*
*

شروق عبداهلل محمد ابوعوف
مها احمد  محمد الزايدي الجهني

اشواق عبيداهلل  حامد اليوبي
عفاف ناصر  علي صديق

أميره حمد علي جيالن
منار عوض اهلل  منيع السلمي

امنه محمد  نويفع مستور البشري

ندى محمد  عبدرب النبي الزبالي
ريمه محمد  حامد المطيري
رباب حميد  حميدان هنيدي 

العزيزي المطيري
فاطمه عبداهلل هالل  الفارسي

قسم المحاسبة
زينب مبروك  مبارك  العصالني

لطيفه سالم طايل المطيري
**
**

افنان فريد  محسن العولقي
بيان عوض اهلل رشيد  البالدي

منال رجاءاهلل غالب المطيري
منال حمد بن محمد  الجحدلي

**
*

قسم نظم المعلومات اإلدارية
حنان علي  محمد الفيفي

شهد علي  سلمان العقيبي
عائشه محمد  حامد العوفي

**
*
*

افراح زويد  مفلح المطيري
نوف محمد  مسعد اليوبي

روان عبدالرحمن مساعد الجحدلي

ابرار نايف مضحي النافعي
افنان مسيب  حسين البيضاني



كلية االعمال - رابغ

قسم إدارة الموارد البشرية
ياسمين عزيز بن محمد  البالدي
هجين شحاد بن محمد  النافعي
افنان محمد بن سعد الفدعاني

نوف عبدالمحسن الغانمي
سوسن مزروع حيدر  الشهراني
روان عوض اهلل سلمان  البالدي

نهى حامد محمد الصبحي
هند عبدالعالي بن علي البالدي

مالك غنيم ابن عابد  البالدي
رنا سعد الفي  الحربي

أمل عواض بن حبش  البالدي
نجوى عايض ضيف اهلل المطيري

غدي حميد عبدالقادر  الهندي
فاطمه عبدالمحسن حسن اليوبي

ساره عبداهلل عوض الفارسي
ياسمين شليان شليه  الغانمي

عهود حسن بن عطيان  الفارسي

**
*
*

أشجان عبدالقادر رجااهلل  الفارسي
رازان مسعود ساعد  اليوبي

أميره حسين بركه  الفارسي
افنان نجاء بن راشد  البالدي
عبير منور ابن فاهد النافعي
أمجاد مليح ملييح  الفارسي

امجاد عبيداهلل الفارسي
هدى حامد بن احمد  العصالني

غيداء فهد محمد  الغباري
هناء عوض عبداهلل  السيد

أثير سعيد بن تركي العوفي
عائشه سالم مرزوق  النافعي

عهود داخل احمد  الحربي
أمينه محمد  صالح المزروعي

شعاع عبدالكريم الحسني
سماح منيع عواض  الزبالي

بشائر بريك مبارك  سباع

مروج نافع عبدالهادي  المنقاشي
مرام نفاع نافع  الحربي

أثير شبيب بن عبدالعزاز  الزبالي
روان مبروك محيسن الهدهدي

رنده حمود دخيل اهلل اليوبي
منال عوض  محمد الزبالي

مشاعل عطيان بن ساعد  السلمي
رجيه راجي حمدان  الزبالي

شذى عبداهلل بن علي المطيري
اسيا حبيب بخيت عبداهلل الزبالي

هاجر شداد بن مهجي  الزبالي
غاليه ابراهيم عوده الحويطي

منال معتق  عتيق  البالدي
أبرار مهل  شلوه نافع اليوبي

عهود دخيل اهلل مبارك النجاري
نوير محمد  ابن عرميط  الزبالي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي الثاني



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
أسماء عفينان اسماعيل العصالني

الهام مصطفى عبدالفتاح جميل
مهجه عبدالمعطي حمد  الجحدلي

سمر علي محمد القحطاني
مي حمدان حراز  البقمي

رغد خالد عمر باحاج
بشاير مشعل عبداهلل الزهراني

رشا سعد فالح السلمي

**
*
*
*
*
*

مالك عبداهلل  موسم السلمي
سمر هضيبان عويض  المطيري

نوال صمعون منور المرعشي
خديجه حميد بن حمود  اللهيبي

زينب عتيق عاتق  الصبحي
امال سعيد عبداهلل  المولد

هناء محمد حامد مسلم القريقري
منار خالد بن تركي  العصالني

شهد مريزيق سعدي  المطيري
رنا سفير لطيف  السلمي

محسنه فالح بن حمود  النافعي
خلود احمد حامد  الرايقي

روان سعد بن ثابت  الغانمي
الجود سعد اسماعيل  البالدي

وصال صالح خضر محمد الشرابي

قسم القانون
ابتهال صالح سليم الجهني
مالك خالد عايض  القرني

**
*

جواهر سعد  علي القحطاني
مشاعل يوسف باني الجهني

سميه علي محمد  الهندي
غادة خالد سلمان المطيري

*
*

*
*

قسم التمويل
ساره محمد  احمد حمدي الغانمي

غيداء عبدالرحمن اليوبي
رهف خالد ردة  الصاعدي

مرام فالح بن حمود  النافعي
ريهام محمد حامد  الرايقي

نورا أحمد محمد بركة الغانمي

**
*
*

ابتسام حميدي حمدي الفارسي
بشاير سعيد صالح بابقي

رغد حامد ابن دخيل اهلل  العوفي
بشرى عايد بركةاهلل  الولدي
ابتسام عبداهلل محمد مغيني

عبير سعود بن محمود  الولدي

اسرار عبدالمنعم عاطي  المحمدي
اسماء حسين معيتق الشيخ

رهام عبدالخالق خليل  البيضاني
حمامه احمد  بيشي هتان

حنين منصورعبداللطيف الصاعدي



كلية االعمال - رابغ
ريمه مخلد  غازي المطيري

جيهان عبداهلل عبدالرحمن عثمان
خلود حسين  سعيد الغامدي

اسماء عبدالغنى مفرج
افنان صالح بن سنيد المطيري
رزان ابراهيم محمد على سباع

ساره سعيد سعد الجهني
هنادي عبداهلل عابد المحمدي

خلود سلطان بن صويلح  النافعي

*
*

دانيه محمد بن ناهر  الجحدلي
هديل ابراهيم حامد  اليوبي

نداء عبدالكريم عابد الصاعدي
خلود خالد  عطية اهلل الجحدلي
شيماء فهد ابن علي  الجحدلي

افراح عيد  وصيل المرعشي
شيماء عبيد اهلل حمود  النافعي
فاطمه مصلح سمران  البالدي

سمر محمد نفاع  اليوبي

ايمان عاتق حامد معيلي الغانمي
وجود عطيه بن منيف  الحربي
رحمه عواض مبروك  الزبالي

غيداء ماجد عباد الحربي
اوصاف فالح بن محمد  الحربي

وعد محمد  عوده  الغانمي
اسرار حامد حمد  الحربي

وجدان شوعي  علي مجرشي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم المحاسبة
تهاني عويد بن محمد الفارسي

جواهرمعيض درويش المنتشري
بدريه حميدان حمدي  العمري

ريهام حسن محمد  الولدي**
امجاد عادل بن احمد سكبومى
أريج غازي بن عاتق الجحدلي

امنه عبيد اهلل بن حمود  النافعي

قسم التسويق
نوال عبدالرحمن حامد باعقيل
ساره سعيد  أبن سعييد الولدي
سها حمدان بن نويفع  اليوبي

**
**
*

شوق بدر  راضي سعد السريحي
ناديه احمد بن سعيد  اليوبي

اميره بخيت بن مبروك  السلمي

أسماء سنيد بن مبروك  اليوبي
لطيفه حسين  حسن اليوبي

امل معيض  عبدالعال الحربي



كلية االعمال - رابغ

قسم إدارة الموارد البشرية
افنان جزاء محيا العصيمي                                                

وعد محمد ابن راشد  الثبيتي
أشواق رابح مرشد  المطيري

جواهر حمادي بن حميد  الزبالي

**
*

نوال عوض اهلل سلمان  البالدي
شيماء عوض اهلل رشيد  البالدي

أنفال محمدسعيد معال  الذروي
حنان علي بن نويفع  البشري

مريم سالم  عاتق عتيق البالدي
سراب محمد حمد  الرابغي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم المحاسبة
شهد احمد عبداهلل العسيري

سماهر عبدالمحسن  الكنيدري
**
*

فاطمه اشرف محمد صيرفي
شروق صقر  عويض المطيري

داليا عبدالحميد الجحدلي *
*

الفصل الدراسي الصيفي

قسم القانون
شروق حمدي  حميد العوفيبسمه عوض دخيل اهلل الفارسي**شروق سعد فايز الجهني

قسم التمويل
روابي معتق  عاتق مهمل اليوبي

قسم نظم المعلومات اإلدارية
مريم هليل هالل اللهيبيعلياء عبدالحفيظ الحربي*نجوى مدخل  فالح الزبالي

قسم إدارة األعمال - موازي
بشاير اسامة فهد البنيان



كلية العلوم و اآلداب - رابغ

قسم األحياء
أمجاد سعيد رافد المحمدي

العنود عبدالقادر اليوبي
روابي حمدان  محمد البالدى

عبير عايد  ضيف اهلل المطيري
روابي عبدالعزيز الجحدلي

هبه اسامه عبدالقادر السيامي

حنين صالح عيد السيد
امل معيض عواض الطويرشي

قسم الرياضيات
روان فهد حامد الزنبقي
امنه عيد عطيه اليوبي

أمل علي  حسين ناصر العالسي
هناء صالح سمران البالدي

ليالي سعود عبدالعزيز البديوي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة االنجليزية
هيفاء حامد  ابن عبداهلل السيد

ابرار داخل  منير منور المرعشي
هند عبد المحسن محمد النعماني
نجالء حويمد حميد محمد الحربي

جوهره محمد  مسيب اليوبي

**
**

وفاء بريك  سفر بركي البالدي
سارة حجااهلل  مروي الزبالي
حفصه عبدالرحمن الزبالي

وجدان حويمد  بيشي الفارسي
مشاعل عبداهلل عتيق اهلل اليوبي

جواهر احمد  دغيثر احمد المالكي
ايمان حضيض عبداهلل السلمي
نوف مبروك  سعدي العصالني

رشا عوض عويضه البشري
نايفه دبيان  مسعود البالدي

الفصل الدراسي األول

قسم الكيمياء
مرام عمر  صالح عبيان البالدي

ابتهال حسن علي عتيق المحمدي
افراح محمد  حامد المحمدي*

عهود مبيريك  مبرك العياضي



كلية العلوم و اآلداب - رابغ
كوثر احمد عبداللطيف الجحدلي

اشواق ربيعان  واسم الشرابي
افنان عبداهلل  ابن رجاء السلمي
وفاء صالح  محمد صالح الزبالي
روان عبداهلل سمار الطويرشي

عبير حمدان محمد السفري
شادية تركي عبدالعالي المطيري

ساره محمد  ابن ثامر  الزبالي
سماهر عوض  عويضه الزبالي
فاتن فيصل عبدالعزيز الزبالي
صفيه معيوض عواض الزبالي

تهاني سعيد ناجي الحربي
خلود حمندي حمادي الزبالي

دالل سعيد ناجي الحربي

هاجر فالح عيد الزبالي
مواهب طفيل  بنيان ماطر 

الجبريني السلمي
ايمان علي عبدالعالي البالدي

وديان محمد  علي محمد الزبالي
امنه حمييد  عويض الحربي
ليلى عتيق محمد الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم األحياء
رنا عبدالرحمن محمد العامودى

فاطمه بشاره خويتم  البالدي
هنادي عسير بن عسيير  البالدي

شيماء مصطفى  الجحدلي
مالك عطية اهلل محمد  البالدي

هدى عبداهلل عياش الولدي
رغد طالل صالح  الوحيدي

**
**
*
*

شهد دريميح وازن  الزبالي
شروق عبداهلل معجب السلمي
رنا تركي بن مسيب  العبدلي

مالك عبيد بن ابراهيم الزبيدي
ساره زارع ابن عوده  البلوي

فاطمه محمد ناير البالدي
منار صالح بن غوينم  الذروي

خواطر عايش  حميدان الزبالي
شهد احمد بن حميد  الحربي

ابتهال سرحان مبارك المحمدي
نوره رجاء راجي الزبالي

وديان حسني  حسين الشيخ
وعد سعيد  محمد العمري

قسم الرياضيات
تهاني عبيداهلل علي  الصبحي

الهنوف محمد سعد سعيد  الولدي
**
*

ازهار مزيد بن حسين  اليزيدي
العنود عطية هجاد البالدي

الفصل الدراسي الثاني



كلية العلوم و اآلداب - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء
تغريد واصل سوندي  الصالحي

نجود مصلح  صالح جفين البالدي
عبير سلمان عبدالرحمن  اليوبي

مريم علي علي احمد مجرشي
ساره حسن نويفع  البشري

ساره احمد بن حميد المزمومي
حامده حامد ابن مسعود النافعي

فاطمه سعد عايض  الصعيدي
عهد مقبل محمد عيد الحربي

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

هدى رزيق شليويح  اليوبي
زينب حمدي بن معتق  البالدي

سميه عايض مغلي  اليوبي
مالك حمدي محمدصالح المحمدي

حمده حسن علي المحمدي
صالحه عايد بن عياده  الزبالي

ريم زاكي بن معيتق  الحساوي
بسمه عبدالعزيز عطيه العمري

اسماء ضيف اهلل  اليوبي

نوف حسين عتيق اهلل  الزبالي
العنود فهد محمدعلي  سباع

روابي بدر محمدعيد أبوعوف
روان طالل  عبداهلل حميد اليوبي

فاطمه سليم معيوف البالدي
اسيا بليغ  عبيد مرجس

اسرار شعشوع  محمد الشمراني

*

قسم اللغة اإلنجليزية
مها عطيه ماهل  النافعي
أماني بادي سعد البالدي

أبعاد سلييم بن جابر البالدي
رهف احمد بن عبداهلل  العوفي

روى بركي محمد العصالني
سحر محمد  وصال الزنبقي

شيماء مرشد رويشد الصبحي
مرام عبدالخالق السليهبي

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

ساره علي بن شتيان  الزنبقي
منار بدر بن محمد عيد  ابوعوف

هند عبداهلل رويعي البالدي
ساره عابد عطية اهلل  الغانمي

مريم شديد بن ابراهيم  اليوبي
ريم محمد عاتق اليوبي

بدور سالم مضحي المطيري
امل خضير مخضور  الفارسي

خديجه هاني بن محمد  الغانمي
لمى عمر  سالم عمران المغربي
وجدان عبدالكريم عماير الزبالي
احالم حامد بن حسين  اليزيدي

أماني مقيبل نصار  الزبالي
نسيم حسين بن محمد  البالدي
وصايف حمندي حمادي الزبالي
أميمه محمد بن حميد  الرزقوي

*
*
*
*
*
*



كلية العلوم و اآلداب - رابغ
امل وصل بن محمد الشيخ

حنان سعود  محمد نور المحمدي
رشا فارس بن رديد  الدعدي

خلود عبداهلل  احمد محمد باكدم
عهود حسين دبيان  الصبحي
هال مساعد بن احمد  الذروي

دالل عامر جاراهلل الكيادي
حمده محمد شريف  البالدي

فاطمه سامي محمد علي الغانمي
وفاء بدر  محمد حكمي

راويه دخيل بن بركه  الزبالي
رانيه محمد حامد المولد

أالء علي عبداهلل النفيسة
زهراء عدنان  محمد النخلي
حنان محسن حسن  الحربي

هدى محسن حسين  اليزيدي
أمجاد عبداهلل محفوظ  الذروي
سماهر حميد  جميعان  الحربي

هند مناور  مثيب السهلي
شروق حمدان بن محمد  الزبالي

اشجان خليف شيمي البالدي
جوري حمادي  حميد الزبالي

ريم محمد راشد عايد النافعي
شروق حامد  حمد مسفر اليوبي

سمر مقبل ابن حاسن  البيضاني
نوف سالم  حمود الحويطي

بشرى مصلح  حماد المحمدي
أحالم موسى  موسم البالدي

تهاني صالح مرشود  الكراعيني
سلمى سلمان محمد  الزبالي

خوله عبداهلل سافر اليوبي
شوق عبدالرحمن عايض المنقاشي

غدير سمير  جميع احمد ابوخضير
اسراء غانم  عبد الغني الغانمي
روان حبيب  دخيل اهلل الكنيدري
شروق علي  محمد حماد الحربي

قسم األحياء
شيماء دخيل مبروك  الزبالي

فالحه فالح عيد  الزبالي
ريم بريك  مبارك الحربي
نوف مفلح فالح المنقاشي

عبير بديوي  بادي محمد الحربي

قسم الرياضيات
سعاد مخضار سليطين الفارسي

الفصل الدراسي الصيفي



كلية العلوم و اآلداب - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء
أفنان سالم بن سليم  المولدامتنان عيد بنيه محمد العوفيمشاعل سالمه محمد  اليوبي

قسم اللغة اإلنجليزية
ساره عبد الرحيم احمد السلمي

خلود عبداهلل ابن محمد العدواني
حنان عبيد بن يوسف  الهندي
تهاني سعيد صالح الزهراني

مشاعل رشيد رويشد  الجغثمي
مريم خالد سمار الزبالي

*
*
*
*
*

امجاد محمد سالم  البالدي
عهود عبدالعالي مسلم البشري

نجود محمد حسين  السفري
مرام داخل  بخييت النعماني

راويه عطيه بن داحم  الزبالي
تهاني متعب  فرز  الجهني

غيداء عبدالعزيز الجحدلي
عبير حبيب اهلل مهجي  الزبالي

رانيه عطيه حامد اليوبي
حنين علي  محمد عبده ابو السن

روان عتيق  عالوي المولد
فاطمه محمد  حامد الرايقي



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

قسم علوم الحاسبات
ساره سلمان عايض الحيسوني

قسم تقنية المعلومات
أمل سعود  سعد المطيري
رفاه زكي محمد الجحدلي

أروى عبداهلل  سعد المحمدي
جوهره جويبر  جباره الفارسي

ساره بخيت  عبدالعالي النعماني

**
**
*
*
*

امجاد حميد  محمدراشد البالدي
مدى سعد عطا اهلل الغانمي
عال محسن ثابت البيضاني

مالك عبدالمعطي  ساعد السلمي
زينب عبيداهلل  علي الصبحي

نوف احمد  بنيان محمد العوفي
مها مقبل  ابن حاسن البيضاني

عواطف سليمان  دهيران  الحربي
سميه هليل هالل اللهيبي

فرح يحى علي الباز

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علوم الحاسبات
الهام مصطفى  محمد مكي

ابتسام عبداهلل ابراهيم  حارث
**
*

امتنان صالح  محمد سعد الكيال
بيان حامد  معوض اللهيبى

الفصل الدراسي األول

الفصل الدراسي الثاني

قسم نظم المعلومات
ساره هنيدي  سالم العوفي

رهف حسن  عبدالغني عصر
ساره عبدالمحسن  محمد البشري

سميره مبارك  مبرك الفارسي

**
**

عائشه اسعد محمد العصالني
ود حسن محمد الولدي

اسراء عاتق  الفي المحمدي
ساره عوض اهلل عواد الحربي

نوف مرزوق  سعدي سعد الحربي
كوثر حامد  مهل النافعي

وجدان سلطان  نامي المطيري
أروى شبيب محمد الزبالي



كلية الحاسبات وتقنية المعلومات - رابغ

قسم تقنية المعلومات
مشارق تركي حامد الكريثي**شذى عبدالرحيم  سميح اليوبي

قسم نظم المعلومات
رغد فهد حامد الجرفاليافنان عبدالقادر بن فتن المحمديابرار وصل  اهلل محمد الشيخ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي الصيفي





كلية االعمال - رابغ

قسم إدارة الموارد البشرية
نداء سعيد  احمد سعد

امل سالم  محمد باحرمي
مها محمد عبيد اليزيدي

شروق احمد  على الصبحي
موده محمود  محمد عبداهلل

زبيدة عبد اهلل  محمد حاج
بيان ماهر  عقيل بن عفيف

اسماء ابراهيم  محمد االمين
فاطمة عبدالواحد حسن الزهراني

احالم عيسى  موسى الحربي
ميعاد محمد حسين الزهراني

نهى محمد  احمد صالح
ساميه عون  منيع اهلل الروقي

هيفاء حسن محمد عزيزي
مروه عبداهلل  فيصل بيك

أمل مريزيق  عتيق اهلل السلمي
منال حمزه  ناصر شبعاني

مرام حظيظ  سعد الجدعاني

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

عهود ابراهيم  محمد العسيري
هيله عبدالعزيز  فهد العجاجي

امينه ياسين  محمد ياروه
امال مسعود  خالد المالكي

بلقيس سعيد  سالم باشراحيل
ميعاد عبد اهلل عوض الشمراني

هاجر عمر  عبداهلل بامحرز
ميسون مريزيق  سعدي المطيري

وعد سعيد علي الغامدي
رشا محمد عبداهلل ابوحسن
ابتسام خالد  ناجم السلمي

اروى حامد  محمد سعيد الصبحي
منال سعيد  علي جسار

مشاعل عبداهلل عبدالعزيزالنويصر
والء سعيد محمد سعيد الزهراني

شرين يحيى  هاشم العكلوك
وفاء شوعي  جبريل علي القنفذي

اماني محمد  محضار صالح

هوازن محمد  صالح خميس
جواهراسامه عبدالعزيز السليماني

لولو حسن  علوي سالم
شروق فيصل  علي المالكي
وفاء حسين  اسماعيل حجي

رحمه خضر  غرم اهلل الغامدي
نورا عايش  اسماعيل حسن

حنان محمد  عبداهلل القحطاني
صالحة ابراهيم  احمد السميري

بشائر صالح  سالم العطاس
ناديه جبران سالم المدري

ساره علي  صالح مبارك الظاهري
هاله علي  عطيه رافد الحربى

يارا حاتم  صالح شابكني
رؤى فؤاد  قرنبيش قرنبيش
منال ابراهيم  علي الشيخي
امجاد بريك  مبرك المطيري
بشاير فهد  عويضة البالدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي األول



كلية االعمال - رابغ
بسمه صالح  عليثه اللقماني

رنا محمد  حسن العمري
وفاء سامي  معتوق طويلي

منار محمود سعيد سلوم
بشاير علي  يحى البركاتي

سميره محسن موسى بحاري
هاله عبداهلل  حسين احمد

مالك سلمان  محمد االسمري
دانيه عبداهلل  حسين العمودي

اشواق محمد عبيد طويل العتيبي
عهود عبداهلل عوض الزهراني
ريهام عبدالمجيد  محمد بانافع

فاطمة ميسر حسن قطاب
هدى ابراهيم  عبداهلل الخميس

لينا عبدالرحمن أمين تكروني
نجالء الحسين حسن الزهراني

بسمة حمزة  عبده طبيقي
رهام ناصر  عبدالرحمن  الغامدي
رهف هشام  عبدالوهاب متبولي

االء محمد  غالي الصبحي

روان علي فرحة الغامدي
الوف سلطان  عوض اسحاق

صابرين علي  سعيد عسيري
فاطمه علي  مطر سلطان البحيري
لورا ممدوح  رجب حسين االبيض

الجوهره محمد  عائض  القرني
عائشه سالم  محمد علي الشهري

مها عبدالخالق  صالح شيهون
رجاء غرسان  الزهراني

مرام مرزوق  حمود حامد السهلي
سارة ثويبت عامر السلمي

شريفه موسىعبدالرحمنالزهرانى
شهد محمد يسلم بازهير

نجالء عبداللطيف  السفياني
فاتن صويلح  صالح السلمي

ظافره سليمان  بلقاسم المقعدي
عبير سيف عايض الحارثي
دعاء نايف عمر بن محفوظ

رقيه سند عبداللطيف المرعشي
عبير احمد صدقه جان

بشاير علي محمد الشريف
امل منصور عبد الرزاق القرني

مروج محمد  صالح المغربي
ندى سالم سعيد الشهري

بشاير حبيب محيبيب البالدي
مشاعل مطلق عبدالعزيزالمزمومي

شيهانه محمد عبدالحميد شاهين
عهود عبدالعزيز يوسف المشهدي

بيادر محمد  علي سفيان
منى عبداهلل سعيد الزهراني

بدريه احمد  صابرالغامدي
روتانا ناصر حسين البطاطي

عهود صالح  زيدي  الزبيدي
وجدان نايف عمر بن محفوظ

ابتهال عوض  عبداهلل القحطاني
مسفرة سعود  مساعد الجهني
سمية محمد سالم الحضرمي

مروه حمزه قليل عطيه



كلية االعمال - رابغ
قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات

اسماء ابوبكر  محمد باشنيني
نوف هادي  سالم مبارك

برديش على  عمر دعبوش
مزنه حسين  احمد الطلحي

ابرار محمد  عبدالرزاق  المهر
قصايب محمد  عبدالرزاق المهر

فداء اسماعيل محمد  الجاوي
انوار محمد عبدالرزاق الخالدي

شيماء سالمة محمد اليوبي
وجدان ناصر  محسن الكثيري

ابرار عدني  عبداهلل العيدروس
االء فيصل  حسن بخش

لجين مجدي  عبدالرحمن  المدني
امينة عبدالرومي تافوتوه

أميره مفرح  جبران الفيفي
دعاء محمد  تيسير شيخ السوق

ريم سعد  احمد علي حسين
زينب عثمان  ديالو ديالو

هيفاء حسين  سالم باجيل

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

بدور ميشع عايد المطيري
مصلحه حمدان  محمد الندوي

اماني عارف  هادي با ضاوي
حياة حسن  يحي ابراهيم

عائشه عوض  عبده االسمري
ابتسام صالح  شليان الوقداني

مريم محمد حسن حكمي
هند عبداهلل غانم الغانم

خديجه صالح عبداهلل العمودي
شروق محمد ماطر ال فرحان
شهد محمد حسن محمد عقاد

ريم يوسف  عبداهلل محمد باشميل
اسماء عبيد  عايد العنزي

وفاء احمد  محمد الغامدي
نهى علي  جمعان الغامدي
مالك طالل حامد  البيشى

رغد وليد عبدالهادي  الشهري
ليلى عامر حمزة  الشهري
افنان موسى حسن سبعي

أميره زهير  عبدالعزيز العمري
والء عدنان  حامد عشي

فاطمه خالد  احمد صالح الصمان
امينة ابو  الخير سالمين القثمي

بيان هشام  درويش الشقراء
منال تسليم جوناي أحمد

يسرا احمد  فردوس غانم
هنادي فهد  سعيد الحربي

نوف بنيان بن سالم اللهيبي
أالء عبداهلل عبدالسالم صقير
ساجده فيحان  عايد المطيري

خلود سعيد  خليفه السلمي
هديل عصام  حيدر العلمي
فاتن علي جمعان الغامدي

صالحة شيخ  محمد كمال عيسى
عنود اسماعيل  ابراهيم غليسي

يسرا سمير  عبده الدبعي
فاطمه جابر  يحيى الفيفي
ريم زيد  حميدان المطيري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

هديه يحي احمد سالمي
هدى محمد  نور عبداهلل سلطان

نوف مرعي محمد سعيد الراشدي
اماني عبداللة  احمد دماك

آالء فرحه  احمد سعيد الزهراني
روابي حسن علي عسيري
ارزاق غازي  ناصر  حظاء
ندى محمد  جميل زهران

اشواق علي  سعيد احمد االحمري
حنان محمد  احمد البكري

شهد سمير قايد فرحان
حنين فريخ  جاراهلل المالكي

اريج يحى علي احمد
شوق محمد  عتيق الصبحى

زرعه سعد  عطيه الكثيري
وجدان محمد  عبادي نمران
شهد محمد  عابد الرويسي

نوران حسين جعفر عبداهلل
هند مخلد  معيض نماء المطيري

نوره علي  حميد المحمادي
فاطمه سليمان  ابراهيم القوزي

شروق عبده  طاهر الهاللي
حنان فايز  سالم الوجيه

االء سميربن  عبدالكريم طه شيخ
مريم زيد  حميدان المطيري
فاطمة جبريل  يوسف شايبو
نجود يحي سعدي الزهراني

رنا مهدى  احمد الوصابي

شذى سعد  عريمط المولد
شهد عبداهلل  موسى الزهراني

شاهندا عبدالعزيز ابراهيم
نوير محمد عطية الحرازي
بيان احمد عبدالعزيز رضا

خلود جابر  ناصر آل محبوب
حنين مصطفى  أمين حزام
شروق حسين  علي مباركي

خديجه موسى  احمد الصومالي
روان فايز  توفيق مرتجى

سمية ابراهيم عبداهلل سندابي
شروق فهد  ساعد الجحدلي

مودة فؤاد  سعيد بحري
بشائر سعيد علي  القحطاني

قسم القانون
عائشه عبدالعزيز صالح الرحيان
شفاء عبداللطيف طالع الشاعري

حصة احمد  علي األسمري
مها علي  عبدالقوي عبداهلل

**
**
**
**

نجود محمد  منصور الحذيفى
غادة عايض مرزوق  المزمومي

بشرى صالح  سالم العطاس
طيبه احمد  علي العطاس

امل احمد  سعيد باوزير
نورة انور  احمد عليان

ازهار محمد  سعد حامد القرشى
عبير عيسى  عقيل جعفري

*
*
*
*

*
*
*
*



كلية االعمال - رابغ
وجدان حسن بن محمد الزايدي

غاده على  سعد
عهد حسين  ناصر باعوضه

بسمة عبيد  عبيداهلل النعماني
رزان عبد اهلل يحي امام

رشا سفر  عواض العتيبي
بشرى عبداهلل  جبران المطيري

دنيا عبدالرزاق حسين زارع
زهاء عماد  حمدي مبارك الشريف

رزان جميل  عبدالرحمن نايته
ريم باشه  ناجي كعبي
أسماء أحمد  عبده ظافر

شروق رشيد محمد الدوسري
مرام مرزوق مريزيق السحيمي

ملك يسلم  زيد حيدره
شذئ سعود محمد العتيبي
لجين سالم محمد الجيالني
هبة عبداهلل  صالح قطيم
مها عوض عواض الروقي
علياء ماجد مدحت ياسين

*
*
*

ساره احمد  ساري الزهراني
ندى محمد  الحارثي

حنين محمد  صالح  فالح
االء محمد مطهر العمودي
اشراق علي  ابراهيم عبد

فاطمة عبدالعظيم  احمد عبدالرب
رنا وديع  محمد حسن رشوان

سارة حمود  محمد الرقيعي
مشاعل محمد  علي الشهري

عهود صالح  عمر بابطين
فوزيه كامل  اسماعيل السوسي

سميه عقالء  علي العقالء
واليه خالد علي العتيبي

صالحة علي عوض الشريف
عهود طالع عبداهلل الحذيفي

ماجده حسن  محمد عزان
نهى سعود  سند المطيري

افنان معيض  نماء مبرك المطيري
مشاعل عمر  صالح السميدع

غدى عبدالحميد  محمد طه زيني

سعاد صديق احمد مباركي
وجدان سعيد  حسن الزهراني

اشواق جمعه  علي الجهني
ساره عبداهلل  صالح الحسن

منى محمد  عيسى عرجي
رنا شارع  حسين شارع البقمي

هنوف محمد  علي سندي
بدريه جايز  صالح مسلم 

الحريص الفقيري
رباب جواد  نثار العريضي
بشاير خالد  عبداهلل بريك

امل مبارك  علي الفدح
اسماء عبيداهلل رشدان  العتيبي

امنيه محمد  طالب عثمان
روزان سامر عبده مطري

سجى سليمان  مطلق الوافي
ابتسام ناصر  حسين ناصرغانم

نوال معيض  علي الشهري
وصايف حسين  عوض عمر زقر

نوره عبداهلل محمد اليوسفي
** إمتياز مع مرتبة الشرف

*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ
نوف عبداهلل اديلم الشراري

مروج سعد  زايد الحارثي
سمر عبدالقادر  ابوبكر باعباد

شرين سويلم سليم الكشي
دنيا هشام  محمد بخاري

مها سالم  احمد باشراحيل
نورعبدالواحد عبدالعزيز قشقري
نوره عبداهلل  دخيل اهلل الجهني

بيان محمد سليمان منديلي

جواهر عريمان  عبيد السبيعي
شذى عبدالهادي  عبداهلل الفلقي
مياسم محمد  على محمد سندى

ابتهال علي عوضه االسمري
اروى علي احمد الغامدي

افراح مسفر علي احمد الزهراني
مياسم محمود  مختار الهوساوي

وجدان صالح  سعيد الغامدي
اروي عبدالعزيز  احمد الغامدي

رناد سيف الهيبه العريشي
سارة حميد علي الصبحي

روان زيلعي  احمد علي راجحي
هتون محمد  حسن صعيدي

خلود علي  عبداهلل الزهراني
أفنان فؤاد عبدالوهاب حلواني
سكينه حمزه محمد المحضار

قسم التسويق
ايمان ردمان  نصر علي

افنان عمر  محمد السليماني
شريفه عائض  رمان عسيري

تمام ربيع  عوده عليان الخضري
نجود علي  محمد باجابر

سلوى حسن عبداهلل عبد اهلل
حور غازي  حمزه شنب
ريم حميد  علي هزام

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

رغد سليمان  سعد الحربي
بيان جعفر  صالح بن شعيب

زهراء أسامة  األمين
غدير علي  حسن باحميد

الشيماء عمر  محمد باهرمز
العنود وائل  اسماعيل زياده

غايه عبد الرحمن  احمد اليماني
اميمه عمر  يحي يرو

مريم معاذ  عبدالقادرالعمودي
إيمان محمد  حمد السريّع

تغريد عبد اهلل  سعيد الغامدي
بشائر سالم  محفوظ الحداد
عائشه علي  مديني عتودي

نورة عبدالقادر عبداهلل الغامدي

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ
قسم نظم المعلومات اإلدارية

تهاني صالح  محمد بامقابل
سهام عمر صالح بن عفي

سمية إبراهيم  أحمد كلفوت
أسرار سالم  محفوظ باجسير

نواره نعيم  عثمان احمد
هناء معجب  محمد الزهراني

ريم عمر  احمد العمودي
سلوى محمد عبدالرحمن الجفري

لجين ابراهيم  علي سعيد
خلود شيخ  ابوبكر باجابر

وعد حمدان مثقب الفارسي

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

هدى عبدالكريم  على محمد
االء مجيب الحق  خليل راري

وفاء عابد  سعيد الرفاعي
هاله فتحي  سليمان ابوعنزه
روان عبداهلل  احمد العمودي

أزهار عمر محضار الجنيد
لمى يوسف  محمود جوده

ريم سعد  عزاز السلمي
نوره سعد  علي الغامدي

خديجه عبداهلل محمد العمودي
سفره موسى عيضه الربيعي

رغد احمد  فيصل باصهي
جميله علوان  احمد الغامدي

غاليه عبداهلل  سعيد الغامدي
رغد عبداالله  معال الجهني

حنان خالد  صالح النهمي
ريهام يحي محمد الصبحي

امل صالح ناصر علوي
غاده علي  عبده علي مثمي

اهداب ابراهيم حلفين  الراشدي

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة الموارد البشرية
سحر مقبول خلف السفياني

سميرة محمدنور أرشد محمدعيد
عفاف عبداهلل مهدي يحي
هبه محمد أحمد العماري

منى ابراهيم  عثمان محمد

**
**
**
**
**

هيفاء فايز عبدالرحمن باخدلق
زينب علي  معيض ال كرعان

عزيزه محمد  احمد مباركي
عبير ابراهيم  عبداهلل الدوسري

دعاء حبيب  علوي مليباري

الهام ابراهيم  عبداهلل الحمزي
روان كمال دخيل اهلل الغامدي

عهد عبدالقوي  محمد دائل
أريج صالح  وصل اهلل السلمي

اميرة دحمان  خليل عسيري

*
*
*

الفصل الدراسي الثاني



كلية االعمال - رابغ
االء محمد  يوسف سندي

سماح محمد  علي العنسي
بشاير ابراهيم  علي سلطان

شهد محمد  مفرح عبداهلل الغامدي
مشاعل غرم  اهلل هندي الزهراني

ريهام محمد  عابد سعد الحارثي
روابي صالح محمد الشيخ

نهى محمد عبد اهلل العتيق
ندى عبدالرحمن وصل اهلل الحربي

حنان يعن اهلل  االحمري
امجاد عقاب عبداهلل المالكي

سلوئ محمد  مالك علي
بشاير حمود  مصلح اليامي

فاطمه خالد احمد النائلي
افراح معال  مستور ردن الخميسي

مريم عبدالعزيز  احمد النقيب
نور علي ابراهيم صيادي

رناد هزاع  علي المطيري
هبه علي  حسن علي عمر

سعدية علي  صالح الزهراني
بشائر محمد عابد سعد الحارثي

رنيم عبداهلل ناصر بحيري
روان طارق  معيض الغامدي
اماني محمد  ابراهيم رياش

هدى رمضان  عبداهلل الطيب
نوره عيدان  محمد الغامدي

شيماء عبدالعزيز  علي الشهري
خلود احمد عبدالمحسن الشنبري

صالحه عبداهلل  محمد صالح
وعد يحي  علي مرضي الزهراني

هناء فالح محمد الحربي
هبه خورشيد اسلم مرزا

امل حبيب  فهيد عوض الوذناني
ود مازن علي سالم حامد

مها محمد  احمد بامحرز
فاطمه محمد  عبدالوهاب باجبع

عذوب عصام  محمد الغانمي
بشاير مرعي  ظافر العمري

نهى احمد ناجي حمدان
ريم مصطفى  علي أصغر
هناء ابراهيم  محمد صالح
جواهر حسن يحي الزبيدي
مروه علي عبداهلل الغامدي

رازان صالح  عبد اهلل دبيس
ناريمان مسفر عامر عسيري
شذى ابراهيم  محمد الحربي

وجدان منصور  خضران العرياني
روان عادل  نافع رازن الحربي

نجود خالد محمد سعيد االحمدي
ايمان شاهين  احمد شاهين
بشائر مشرع  ماشع الروقي

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
سماح ابراهيم فواز المغذوي
امجاد مبارك  بذال االنصاري

**
**

اروى عيد دهيس القحطاني
سلمى مبارك عبداهلل الغربي

تغريد علي راشد سلمان البلوي
ندى جميل محمد العسالي

**
**

**
**

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ
نوره طه سالم التركي

حنان عبداهلل محمد العسبلي
سوسن محمد عباس آوان

فاديه نزال مساعد السعود
خلود فهد رمضان سمر العنزي

زهراء حبيب محمد ال احمد
امياد عبدالكريم عابد الصاعدي

مياسم محمد احمد الهوساوي
هيفاء كريم بن كرامه الجدعاني
مشاعل حسين محمد القحطاني

زهيه عادل بن جميل صبان
هبه سالم  القرموشي

ريم محمد علي محمود شويل
ريما سعيد علي الخشع

فاطمه عابد مبارك الخواري
والء علي  محمد مشرف الغامدي

خلود نوار عاطي الشريف
فتحيه عيسى علي القالف

والء احمد علي عسيري
مريم عبداهلل محمود احمدخليل

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

صالحه جابر  احمد قرادي
رحاب مفضي عايض الرشيدي

عهد مخلف صالح الرشيدي
شريفه محمد ابكر عطافي

خلود محمد بكر عسيري
ساره بدر حمزه كالبي

نشوى شهاب بن احمد العباسي
لوجين سعيد بن حامد الغامدي

بشائر قاسم علي الهمالني
دالل عبداهلل موسى الطاسان

عزال مسعد ابن دخيل المطيري
سلمى سعيد محمود الشيوخ

وعد عبده احمد شريفي
روان عبداهلل محمد القرني

سلطانه خليفه  عيد الحربي
مرح بسام  اللحام

دارين خالد محمد العامودى
سمر نبيل  محمد العليمي
تهاني احمد  حميد العمري

امنه محمد حسين اليحياوي

اسماء حسين  علي الغامدي
حنين اشرف  بكر صدقه فقيها

خلود حسين علي الغانمي
رهف صالح ابن ابراهيم ابوالخير

رهف خالد احمد شاكر
اشواق خميس بن احمد الزهراني

عفاف احمد علي محمد هزازي
عذراء عبداالله عبدالقادرالسليماني

بيان محمد حمود الصبحي
شذى يحي ابن محمد مهجري
اروى سلمان سليمان الفيفي

شروق احمد  عمر غربي
عائشه عائض  سعد القرني
عزه عطيه  عزيز الزهراني
عائشه قاسم  حسن حسن

رحمه عبدالرحمن علي الغامدي
فاطمه عبداهلل حسن طيب

الهنوف عبدالعزيز  احمد آل عيسى
إبتهال عدنان  خليفه النخلي

احمديه علي احمد القرني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ
لميس سمير عبداهلل ابوشنب

امل سامي  محمد عبداهلل الرئيس
منيرة احمد علي منحس

االء عمر  عوض احمد العرياني
عبير فهد جري السبيعي

كامله منصور ناصر الشقيقي
شذا حسن  عبدالقادر السليماني

النا طارق  ابراهيم البكري
اماني عويد بركةاهلل الولدي
بسمه صالح  مبارك النهدي
ياسمين ياسر  شعبان بدوي

الجوهرة سالم محمد آل سالم
مجد يوسف  احمد الحيمود

افنان سليمان سليم الخيبري
ساره حسن بن سالم العطاس

الماس صالح  حسن اليافعي
زهراء محمد ابراهيم الشاردي

عبير حاتم  احمد حسن الزهراني
مهل ناصر  منصور الحربي

أثير احمد حسن عسيري
االء محمد  حامد احمد صالح

سعدى معتوق شريم الزهراني
منال عايض محمد عسيري

خلود حميد مطر المطيري
خلود أيمن يوسف الشيخ
عبير زكي احمد الكردي

زهراء محمد  احمد محمد عسيري
اسماء احمد عبداهلل صميلي

بشراء حسن  احمد مهدلي
منال عبداهلل محمد هزازي

فايزه سالم شوعي سالم جمل
ليلى عبداهلل اسماعيل هادي

رهام عبدالخالق دحالن فلمبان
احالم سعد  حميد الدوسري

غيداء احمد حسن احمد الغامدي
امنه ابراهيم سليمان الرويلي

رناد عادل حسن عسوني
يارا محمد احمد زهران

شذى سعيد احمد عسيري
منى عبداهلل  جمعان اللهيبي

هتون سعد عبداهلل القحطاني
بشاير احمد  محمد الزبيدي

منال محمد  محمد البارقي
امواج جراد حسن الزهراني

منال محمد  زقاحان  الشلوي
ايمان مسفر  احمد الغامدي

وفاء عيد  محمد خير اهلل الشريف
رهف جمعه  شاكر سرور الينبعاوي
ود عبدالمنان  محمد نواوي فلمبان

مالك عبداهلل احمد بن ناجي
ميعاد محمد  فتحي محمد شامي

احسان حسن صالح خلف الحمراني
افنان محمد  حامد احمد الغامدي

نوف علي  مصلح صالح الشمراني
اريج علي عبداهلل السفري
ود حسن بن عالاهلل احمد

سحر عبد اهلل  إسماعيل شيحه
فاطمة محمد خلف الفاهمي
رانيا علي  سعيد المزروعي

جنا حامد عطيه الجهني
منيره سعد عبداهلل الشهراني

نهاد حسن  زاهر القحطاني
اماني صالح  مرزوق سعيد الجهني



كلية االعمال - رابغ
عائشه عمر محمد حسن

نوره سلطان هارون سناري
مرام محمد  معيطي المطيري

منال سعيد احمد عسيري

نور محمد عبد الرحمن عفيف
هنوف فاروق حسن مختار

ابتهال مسعد  سعيد اليحيوي
مريم عبداهلل  عبدالكريم احمد

نوف هادي حسن عسيري
رؤى عبدالرحمن محمد المغربي

حصة مرزوق صالح السرحان

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التسويق
لينا احمد محمد العمودي

منيره محمد  عبده نقاش
ساره عبدالرحمن سعيد ال مالح

فريده عبداهلل  غالب كردي
انهار عبدالعزيز عمر العامودي

عهد خالد عبداهلل الشهراني
حنين سالم عبداالله الحربي

**
*
*

سراب فهد روضان الحسن
وضحى ثامر فهد العنزي

صباح حسن  ياسين عامر
سميره سليمان  دواد وجيه

مريم حسن  منصور يوسف
هتون عبدالمجيد بخاري

نورا عادل طه الجفري

امينه علي  جمعان الغامدي
أمل جابر  يحيى الفيفي

نهى اسماعيل  احمد اسماعيل
هتون صالح أحمد الغامدي

جهينه عبدالعزيز  عواد الجهني
اسماء جمعان محمد الزهراني

قسم القانون
ريهام رياض حمزه الوزنه

ابتسام معيض فائح الحارثي
مرام فهد ابراهيم السليمان

عهود عبداهلل احمد الزهراني
زهره مريف حنش عسيري

وداد محمد احمد غبري

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

تسنيم أحمد علي آل عبداهلل
سارة عطيان عاطي الخميسي
جواهر عابد بن حماد السلمي

هند خالد مبارك الشريف
رغد سعد محمد الشمراني
هند قاسم حسن اليماني

أنفال خيري محمد حداد
رانيه حميد حميدان المحمادي
فاطمة ابراهيم احمد مجرشي

روان هشام فاروق حلواني
أشواق عبداهلل محمد الغامدي

مها مرشود  مناع  العتيبي

**
**
**
**
**
*

*
*
*
*
*
*



كلية االعمال - رابغ
مرادي مطر رجاء الثبيتي

ساميه علي عبداهلل القرني
سمر سعيد سالم باجعمان

ايمان احمد عثمان خان
هيلة سعد عبداهلل القحطاني

اشواق عويضه عجيان السلمي
استبرق احمد  سعيد باشميل

رزان هشام فاروق حلواني
مها محمد دخيل اهلل الزهراني

وضحاء ربيعان شفلوت القحطاني
نسرين محمد علي الصبحي

ساميه عمر  شوعي احمد بسطه
رجاء خالد  عبداهلل ابوعوف

روان اسماعيل صديق الفتني
شروق سعود عبدالعزيز العقالي
هنادي حسين احمد علي نسيم

شروق محمد احمد الزهراني
لؤلؤة محمد عبدالهادي الشيباني

غزيه غازي بن عتيق الصحفي
رغد احمد ابراهيم الغضيه

حنين اسامه بن عابد جستنيه

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

احالم أحمد مبارك اليامي
بشائر نافع ختيم السلمي
سحر علي ابراهيم كميت

شروق جمعان عاطي المالكي
ديما عبداللطيف علي عبدالمحسن

وفاء سعيد حسن االسمري
عبير ابراهيم  بخيت الزهراني
فاطمه سعيد سالم الشهراني

سماهر عايض بن رجاء السلمي
لمى فواز عبدالرحمن كتبي

مروه عبداهلل حسن القرشي
عبير محمد عبداهلل الحارثي

خلود فؤاد عبدالعزيز عواد
سلطانه عبداهلل محمد الزبن

حواء محمد  ابا عمر
حنين سالم  عبيد بهيان

رناد احمد حسن علي السنوسي
امل محمد  كليب القاضي

هنادي صابر عبدالسالم منديلى
صــفاء محـــمد  حسن موسى

منال حسن  محمد الشهري

مها عبدالجبار ابن دائل الميمونى
أسرار حامد خويتم السلمي

زينب ماطر فالح الغانمي
شهد محمد معدي المطيري
ميار محمد  مصطفى شيبة

حنان محمد  علي بالحمر
تغريد خالد علي حلوي

غاليه ايمن درويش
رغد رشاد عبداهلل موريا

شهد أحمد صالح الزهراني
امجاد يحى  عيظه  الزهراني

ميعاد احمد عبده  عسيري
منيره أحمد ابراهيم بوحيمد

رزان يوسف  البرازي
روان سالم  عمر باعمور

وفاء سعيد صالل المالكي
اريج حسين اسماعيل السيد
افنان محسن حامد الزبيدي

وفاء جريد  مبارك العنزي
هاله جميل محمدطلعت خليفه

وعد سلطان سعد الحارثي



كلية االعمال - رابغ
مجد مبارك  العسيري

امجاد ساعد شرف حسن  المالكي
اسرار عبدالخالق منصور بن مهري

عزيزه محمدامين   االرنؤطي
نجالء عواض وخاضر العتيبي

عائشه عطيه رمضان الزهراني
شروق محمد  حسن محمد

نشوى عادل صالح  باشراحيل
امينه ديقان  سعدي المولد
لطيفه سعد محمد ال مريع

الجوهره تركي ناصر الهزاني
هوازن ضيف اهلل جمعان الزهراني

خلود ابراهيم بن علي الزهرانى
رانده علي عبداهلل الشهري

رغد عدنان محمد رقبان
هدى يحي محمد الرحماني
مريم حسن ابراهيم زيلع

شهد عصام  محمد نور سليماني
روابي سعيد بن محمد الشهراني
أسماء محمد صالح احمد العلياني

نادين حمد ابراهيم العتيق

ابتسام عدنان احمد الريدي
مها محمد عبدالمجيد العبدالكريم

سميره سعيد سليمان دنبغ
بيان عمر حسين البار

عجايب محمد  حسن فايع ال فايع
امجاد علي حمدان العمري

أمل يحي محمد  كعبي
سميره عبدالهادي حسن عبدالعليم

غاده محمد محمد حمدي
نورة ذيب  ثواب هذال السبيعي

بشاير دليم عبداهلل آل دليم
بنادر سالم  احمد الواحدي
دينا فايز عبداهلل الشهري

سلطانه حمد محمد القبساني
نجوى عبداهلل حمدان الغامدي

ريم واصل دغيليب الحازمي
أسماء جمعان أدم الزهراني
فاطمه عيسى موسي مريع

فاطمه محمدسعيد  ابو عصيده
موده محمد احمد محبوب

ريناد احمد جايد الجدعاني

دالل جمعه  علي خليف الجهني
مريانا أحمد حسين البطاطي

هتون عبداهلل علي قروش
نوره عبدالمعطي القريقري

ندى صالح  سعيد الغامدي
اسماء مهاوش بن سحلي الحربي

نهى ملفي  احمد الغامدي
اماني محمد سعيد االحمري

رازان عبدالرحمن عبدالقادر الغامدي
أسماء حسن هالل الزهراني

مرام مديخل بركه الزبالي
بشرى مناحي  سليم المطيري

لطيفه مسفر عبداهلل الميموني
ساره صالح ابن علي الغامدي
والء محمد  سرحان الشمراني

هدى عبدالواحد محمد الزهراني
عايشه حمود راشد المطيري

ريم احمد محمد السميري
خلود ابراهيم عمر حداد

زينب محمد  يوسف المدني
الهنوف عبداهلل  عايض الحربي



كلية االعمال - رابغ
فاطمه محمد  يوسف المدني

بشاير علي صالح
منال خالد احمد المالكي

نادية فارس  شمروخ المطيري
أسماء محمد  يحى علي الفيفي

رهف تركي  هليل عيضه الثبيتي
آمنه عبداهلل  سعود الشهري

مروه محمد بن حسن المحمادي
وجدان مسفر  عنيزان الخديدي

ساره جواد  نثار العريضي
امنه محمد احمد القرني

امل محمد عبدالعزيز ابا الخيل
لولوه خالد  عبداهلل الخالد

أماني هاشم  مساعد المالكي

نوره سعد علي  الشهراني
اريج شعيل  صالح نويش 

الشبيشيري المطيري
اريج هالل عوض الزهراني

مزون طالل  احمد محمد عبدالجواد
بشائر احمد  سالم العولقي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم المعلومات اإلدارية
خلود محمد  احمد شماخ
ايمان ابكر  علي قادري

امل جبران مقبول قيسي
مريم ذاكر أحمد الزبيدي

بتول جميل بن سليمان بندقجي
بسمه سحاب علي  القرني

شيرين غازى  مصباح جاسر
مريم سيف  اهلل حبيب اهلل

**
**
*
*

رجوى نوفل  احمد رجب
موده راسم  دياب ابو شرخ

حنان فهد  محمد ال محمد الحارثي
ندى علي عبداهلل الشهري

هند دحيم عبداهلل الشهري
فائقه هشام محمد سمكري

حنان علي عمر حريبان
وئام يحيى محمد الصبحي

عائشه يحي صالح البركاتي
هديل شموس فزاع السلمي

غدير عبداهلل سلمان القحطاني
نوران عبداهلل سعيد العمودي

نوره علي  عائد مزيد المطيري
بشاير ناصر بخيت العتيبي



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

شهد خيري  محمد الشريف
عبير محمد  أمين سمان

غالية موسى  سعيد الزهراني

امل علي  علي الزهراني
ندى احمد عبداهلل المستادي

إبتسام محمد  أحمد الزهراني

ريم قبالن  قائل سرور العتيبي
االء عبداهلل سعيد الخازم

وعد علي محمد علي الشهراني
قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات

تهاني محمد سالم الشمراني
روزان سالم عبود باسمح

ساره حسن محمد  منديلي
غرام محمد جعفر التمام العنزي

سحر أحمد سعيد كعكي
اهداب محمد احمد عجالن

علياء عبداالله  صالح عجالن
خلود طالل حسن الجهني

جوهره حسين مصلح البركاتي
اريج احمد ابراهيم مرير

**
*
*
*

مها حسن  أحمد القيشاوي
وجدان علي احمد الزهراني
هيفاء محمد هادى مجرشى

ناجيه مفيد عبدالرحيم الحربي
مجدولين عبدالمحسن العمري

عواطف ناصر قاسم هروبي
فاطمة عبد الرحمن أحمد باوزير

ايمان صفوان  عطاهلل
رغد ملفي  احمد ملفي الغامدي

حوراء علي بن علي الغانم

موده خالد حامد غباشي
تهاني بطي  مقيم السبيعي

ساره صالح السيد سيد
اسماء ابراهيم  احمد عمر دماس

دانيا سامي  طاهر العويضي
ساره طالل عيد الحربي

هتون حمزه عبداهلل علي نجار
ميعاد الحق شايع القوزي

شهد عبداهلل سعد الشهيوين
سميره سعيد  سعداهلل الجدعاني

قسم القانون
عهود عبداهلل  يحي ال واحه

وجدان حسن بن احمد مدخلي
**
*

ضحى عبدالمعطي محمد الجحدلي
رغد عبداهلل ضيف  اهلل العمري

زينه عامر ظافر الشهري
اسيه اسماعيل يوسف االحمري

*
*

*
*

قسم إدارة الموارد البشرية
الفصل الدراسي الصيفي



كلية االعمال - رابغ
ديما كمال  محمد رجب خان

ريم طلق ضيف اهلل السلمي
منيرة فائع حسن عسيري

نوره ابراهيم عبدالعزيز العيسى
بدور علي مبارك تقي

نوف نايف مثيب الحارثي
غدير زيد بن محمد حميدان

ياسمين احمد عبدالرحمن الرميخاني
نورة سالم  زيد العنزي

العنود محمد علي حميد  النمري
يسرا احمد حسن االسمري

مها عبدالرشيد شوقي عبدالعزيز

*
*
*

دالل معوض عيفان المطيري
عهود عبداهلل  محمد الريمي

اشواق محمد عبداهلل الشهري
رهف سامي محمد الغامدي
حنان خلف سلمان المطيري

منال محمد احمد عيسى
الهنوف بدر بن خالد كرم الدين

امجاد حامد  عايد رشيد اليحيوي
رهف محمد ابراهيم العنزي

دينا منصور عبدالمحسن الحسن
سحر الدفين محمد الدوسري

جمانه نصر  عمر محمد صبان

فوزيه محمد معيض الخشي
نوف ابراهيم  محمود عبدالقادر

االء عصام عبداللطيف شفي
اسماء حسن ابراهيم امام
االء عواض محمد العتيبي
جمال يوسف حسن خالوي
غزل سامي سليمان كتبي

غفران عصام  علي آل سالم
نوره ابراهيم بن حمود شويع

عائشه فالح رشيد السلمي
اروى عوض  محمد الشهري

امجاد صالح  أحمد باعبود

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التسويق
بسمه عبيداهلل  حميد الغانمي

الجوهره عبدالمحسن حمد السريع
خلود سعيد محمد الغامدي**

رهف سعيد سالم الشهراني
بشاير حسن  سعيد الزهراني
غدير انور عبدالرحيم السادات

قسم نظم المعلومات اإلدارية
ميعاد سعد حماد فالح المري

نبيلة محمد سرور أحمد
امل خالد  صالح محجوب

أفنان عنايةاهلل بن صالح الجرفالي*
روتانا محمد حامد اسطى

ابتسام ثبوت بن ردة اهلل الحربي

بشاير عطية اهلل ردت الخميسي





كلية االعمال - رابغ

قسم إدارة الموارد البشرية
حنان عبدالقوي  باخضر

امل محمد  خلوفه الغامدي
خلود انور الهي ابوسعيد عبداهلل

رباب عمر يحيى عراش
منى محمد  احمد العمودي

سجي عمر  عبدالرحمن العمودي
اشواق فؤاد حموده موسى

نوف صالح  محمد الحجي
هيام ابراهيم  سليمان خليفي

زينب محمد سعيد السيد
وعد عصام حسن محمد صميالن

والء سالم  علوي العطاس
نادين حمدان  فرج الجريب

داليا عبداهلل  احمد بن محفوظ
ناديه سعد عبداهلل  الغامدي
عاليه عبداهلل  احمد الزبيدي

أمل أحمد  سعيد باخضر
اريج خالد  محمد موسى

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

افنان علي  علي شاجع
أروى محمد  صالح دابي

غاده علي  سعيد احمد الغامدي
خلود خالد حسن كابلي

عبير محمد ابراهيم مسلم
لينا عبداهلل  ناصر الشوكاني

تهاني ذياب  عقاب البالدي
ضحى عبد العظيم الشيخ علي

سماح فراج هاشم الحربي
نشوى عبدالواسع  سعيد علي

رهام أحمد  احمدعبده شيخ
دالل عوض  عويضه البشري

اماني علي  محمد مرضاح المري
نوره فاروق  علي عنبر

أفنان علي حسن  اليوبي
محاسن عبدالرحمن الطاهري

تسنيم عبدالسالم  علي الزبيدي
هدى عيد  عصالن الحويت

نهى طارق  احمد مشاط
منى حسن  فرج النهدي

سميره عمر  أحمد القثمي
سميرة مغرم خلوفة الشهري

دانه حسن  احمد الشهري
غدير هاني  حمود محمد االحمدي

حنان صالح سعيد القحطاني
رحاب حميد مقبل الحميدي

مريم عثمان  عبداهلل الشهراني
رقية عبدالعزيز افيل الميمني

منى احمد  سعد النني
بشائر سعيد  علي حسن الزهراني

لجين علي علي األهدل
مشاعل مشعل ابراهيم عبدالمولى

صفيه محمد يحي الزهراني
وئام يحي سالم محجب

علياء عبد الرحمن محمد الحريبي
عواطف عادل علي كركدان

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي األول



كلية االعمال - رابغ
رزان هزاع ياسين السقا
رحمه علي عثمان عراج

ساره عيد  محمد عيد
ذهبه عبداهلل  احمد حدادي

شمس محمود عبد الغني بوهرام
عبير سعد  جابر سعد العتيبي

ساره سعود  عبدالعزيز الخطيفي
نادين يسري محمد  الجندي

اميره عبداهلل  سعيد الغامدي
لبني بجاش  عبدالعليم محمد

ابتهال محمد  عبداهلل الطويرقي
داليا محمد فتحى الدخميس
منال حسن  علي الشمراني

نسيله محمد  احمد السهيمي
عهود فؤاد محمد قحطان

اسراء محمد  هادي الرياني
نوران منير  صالح احمد قاسم

روان عايد عبدالعزيز العمري
مرام إبراهيم  محمد يحي نهاري

اسماء سعيد  احمد الغامدي

ساره محمد  سالم المرسال
نوال سفر هوصان العتيبي

ليلى حميد زهيميل االنصاري
ايمان صالح  عبيد الصاعدي

روان محمد عبدالقادر محمد بارجاء
غيداء سامي  مسلم باخشوين

نوف حامد  محمد مناور البالدي
هاجر وصل اهلل محمد الشيخ

هدى محمود ابراهيم مرحومي
لجين محمد  خميس على

مروه احمد حمود جارز
ابتهال فيصل  سعد القرني
روان غازي  شاهر المالكي

نوره علي  احمد عطيه
داليه محمد  حامد محمد المالكى

ساره عبدالعزيز عابد الصبحي
خلود يوسف  سليمان  المولد

لميس احمد  عمر زيد
سلوى عبداهلل  وجيه صالح باحميد

عبير غريب  احمد ابو الدوح

أمجاد يحي أبراهيم ألصاعدي
غاده عبدالغني  محمد البراق

وئيام بندر  عبدالغني اجبع
إبتهال تركي  يوسف المصري

دينه لطفي  محمدعلي المغربي
هبة محمد حماد الزبيدي

زين طالل  موسى عبدالعاطي
وجدان عطية اهلل  رزين الصحفي

هند حسين  حسان المحمدي
اميره علي محمد القحطاني

بسمه سويعد  حظيظ الحربي
روان سهل  سالم عبدالجبار

وداد جمال معتوق صباغ
سهيله حمد  مناور الحربي
بدور عبدالعزيز المزمومي

اروى محمد  حسن محمد العارف
ريم محمد ذعار العتيبي

ايالف فهد  احمد الحارثي
عالء محسن  عوض الديني

رقيه عبدالقادر  سعيد الزهراني



كلية االعمال - رابغ
ميعاد عبدالرحمن مطر القرني

روان غازي  حامد  الحربي
ساره انيس  داود كنو

شيماء علي حسين الشاعري
نوف متعب هريس الزهراني

هال صالح  مبارك حسن الجماعي
مها ناصر مرزوق الهيضل

نوره ظافر  صالح ال مهري
رهف طلعت  حسن علوي

مها غازي يحى حلواني
هديل لطفي عبدالحميد خان
عزه ضيف اهلل علي الغامدي

رزان ممدوح  محمد مامو
مرام عطيه اهلل  محمد الحربي

سميره يحيى  عيسى ال الزعبي
سهام عبداهلل  عوض الحربي

شروق علي  احمد الزهراني
روان منصور  محمد أبوطالب

عبير علي عايض الدوسري
ميعاد سالم  حامد الجدعاني

هناء ناصر مرزوق الهيضل
نوره معيض  عبداهلل القرني

عبير سعد  مخلف العنزي
منى محمد عامر االسد

اشواق منصور محمد الرابغى
رهف عبدالحميد محمد السيد
مريم عيسى صخري العنزي
تسنيم عادل حسن الكعكي

شيرين يحى عبدالصمد عثمان
االء خليل ابراهيم البايض

نوال علي  غرم اهلل المالكي
عائشه عبدالرحمن عمر السبيعي

بسمه عبداهلل عيد الجهني
جوهره جمال  مبروك  االزمع

بدور حمدان  محمد المزمومي
نجود عبدالرحمن النجاوي

روابي عيسى  نماء المطيري
امل شليان  شليه الغانمي

ليان حسن  أحمد محمد نادرشاه
إيمان أحمد  محمد حندوب

نورا محمد  ناجي الهاملي
نوف بندر  هليل الظفيري

هديل عبداهلل عواض اليوبي
جوهرة فهد  احمد باجابر

غدير عصام  يوسف بوقري
االء اشرف يوسف كمال

نادين محمد سلمان عبد فيصل
افراح محمد دخيل المساوا

نوره منير  عيد حمود المرزوقي
فاطمه مناور  محمد الجماعي

البندري مرزوق  دايس الشهيل
اراء عبداهلل راشد الزهراني

بيان تركي بهجت امير
سلمى أسامة  النحاس

وفقة سعيد حسين آل ساعد
جومانا احمد  محمد علي طالبي

روان خالد  محمد الشميمري
بيان فهد اسماعيل أبوالحمايل
رناء عبداهلل عويض الشرابي

موضي فهد صالح الغريبي



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

جميله محمد  علي مرعي آل قوت
نجود دخيل  سلمان  المطيري

والء عبدالعزيز  علي العزب
فاطمة عمر حمزة عسيري

نوره ابراهيم علي الشهري
وعد حميد  مبارك بريك المولد
حسناء حسن سعيد الزهراني
جواهر علي مسفر القحطاني

نوره محمد علي الشراري
وفاء فهد حسن المطيري

اثير محمد عبدربه شربجي
غيداء سمير محمود نوار

سوسن دخيل اهلل علي الصبحي
بشاير عتيق  بادي الزهراني

رحاب عبد اهلل سليمان العمري
هناء حامد  خلف عبداهلل الحربي

حنان عبداهلل محمد العزاني

سوسن خالد عبدالكريم الجبرتي
رقيه ابوبكر احمد الشنقيطي
ابتهال أنس  عبدالوهاب جالل

غدير بدر سالم الشيخ
لجين عدنان سيف مدهش

افنان واصل زيد السلمي
الهام علي محمد السندي

اية طاهر بديوي الحمياني
سماح بكر احمد العريشي
نجالء حمد  احمد الزنبقي
ريناد سامي أحمد جوخب

زهراء محمد العسبلي الشهري
وعد ياسر ابراهيم صبغه
امل احمد خزيم الغامدي

خلود محمد عبدالعزيز الشيخ
ايات عادل عبدالعزيز شابكني

فايزه بركة  عاقل الحربي

بشرى عبداهلل محمد السفري
اريج عبداهلل  عبيد العتيبي

امل عبداهلل القحطاني
نور عصام عبد العزيز عاشور

جوري ضيف اهلل الزهراني
عائشة عثمان أبكر علي

سالي محسن عبدالرحمن حسنين
سارة عطية جازي الرابغي

شروق عبداهلل صالح بامفلح
رحاب عائض محمد الشهري

حنان محمد عطية اهلل الحربي
رنا متعب حمدان الجهني

هديل عبدالعزيز محمد ابوعشقان
فايزه فارس بريك الدعدي

ايات عبداهلل عبدالفتاح علي

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
هناء علوي  ابوبكر  العطاس

حنان اسامة  عبدالهادى سليمان
**
**

دعاء طالل معتوق جان
امنه محمد علي المساوى

شاديه عالي  ذياب عالي السلمي
ابتسام عبداهلل الجيالني

**
**

**
**



كلية االعمال - رابغ
ساره احمد  ابو بكر السقاف

سلمى شاه  نواز محمد ساول خان
رنيم احمد  اسعد حمام
ايمان احمد  سعيد البر

نداء صالح محمد عقلجي
خديجه ابراهيم علي مليباري

منى محمد عبود باحجري
منيرة مرزوق  مساعد العتيبي
سندس احمد  اسماعيل راضي
بشائر محسن عبداهلل القثمي

شيماء ابراهيم بن عمر مشاط
عفيفه مشعان عبدربه االيداء

أمل مخلد مانع المطيري
زهره صديق  محمد ابوبكر

عنود عبداهلل  علوي خرد
اسماء سالم سهيل باوزير

دالل عوض عطيه اهلل المطيري
سهام غزاي عايض  الحارثي

وجدان علي  احمد جمالي
مرفت محمد  عمر طه

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

موضى عيضه معيض  الحارثي
تهاني أحمد سليمان الحبيشي

زينب يحي  عبده خليفة
حواء هارون بن عبداهلل هوساوي

ورده سعيد  معتوق آل يعقوب
فاطمة ابراهيم  علي حريش
ابرار حسن  اسماعيل عدولي

كريمة محمد  علي نهاري البيشي
هيفاء فلحان فريج البقمي

حنان بندر  محمد بديع
غدير جهاد  عثمان الفالوجي

سمية انس  محمود عفش
فاطمه علي  عبداهلل العرياني

شروق فهد  احمد باجابر
سمر علي  عبود السقاف

خلود خالد سالم سالم
االء فائع  علي محمد عسيري
ساره خالد عبدالعالي العنزي

مريم محمد االمين  الشنقيطي
ريم حسن  احمد الفرش الشهري

حصه احمد  فرج  الحربي
احالم حسن صالح المالكي

ريم احمد  عشيش الحازمي
نوره دخيل اهلل حامد العتيبي

سماح عمر  مديني الوداني
منال ابراهيم  محمد الحقاوي

غاده عتيق  حبيب الغامدي
سلوى سعيد  بخيت مبروك المولد

ليلى علي احمد عريشي
هنوف احمد  مقبول عاتي

سيرين ابراهيم  الشيخ خليل
فريدة فيصل زين العابدين كالو

غدير عبدالرحيم  محمد باعمر
ابتهال صبري علي العزوني

امنه محمد علي قيسي
ألهام عزيز حامد عزيز المنقاشي

وعد موسى احمد دياب
البندري ناصر  مسعد العتيبي

وعد محمد  محمود عاشور
رانيه عبداللطيف  محمد الميمني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االعمال - رابغ
شهد محمد  ابراهيم مقبول
فايزه ابراهيم بكري مسعود

نهال احمد  سهالن الكثيري
هدير علي  جويبر المولد
وداد حسن  علي  العيسى

فاطمه محمد محمد عبد الهادي
فاطمه أحمد  محسن جعفري

زهور محمد سالم الحارثي
رؤى احمد  درويش نمران

افنان فارس  سعيد باعمير
ايمان ادم  علي مصطفى

نوف خليل  عيد عيد
العنود محمد علي القحطاني
الجوهره محمود  صالح علي

ساره صابر  محمود صابر السيد
فاتن غرم  اهلل علي الزهراني

فاطمة علي  جابر الجهني
غاده سعيد عبداهلل الغامدي
نوف حسن محمد الشهراني

نوره نوار  مسيفر مخلد العتيبي

نوف فيصل  محمد صالح العبدلي
جميله خليف  خلف الحربي

االء مبروك  عمر بلخرم
مضاوي يونس  محمد عبداهلل

مها علي  خليل ابراهيم ابوديه
جميله علي جابر هروبي

رنا عبدالرحمن  عزيز الروقي
حنين محمد  حسين حسين

زينب محمد  حامد على
نجالء عبداهلل  سعيد الغامدي

هديل فهد  عبداهلل حامد الحربي
غدير عمر سالم باصريح

فاطمه احمد  عبيد السهيمي
صالحه مهدي صالح الشهري

نوال عطيه سليمان الشمراني
رؤى عبداهلل حسن القزاز

ساره عبدالحليم غالم عبدالسالم
اشواق علي  حميد حماد المالكي

حنان علي  حامد الشنبري
ساره حسين  احمد راشد

عتاب سلطان  غالب العتيبي
أنوار صالح سالم باريان

منال اسماعيل  محمد حسن
هيام معيتق مطلق الشريف

نوير علي حسن صلهبي
مالك فهد شليل العتيبي

صبية حضور  بخش اهلل بخش
فتحيه محمد  سعد الهوساوي

بشاير عبدالجبار  المطيري
اروى سالم عمر ميزان

وعد ياسر بهلول البهلول
روان طارق  محمد ابوعليان
زهراء عيسى  سعد عسيري

االء عبدالمنعم  احمد الشرعبي
ايمان جمعة  سيد محمود
أيه عبداالله محمد سالم

وفاء سعيد  علي عبداهلل النهدي
سلوى علي مرضي العيسي

فاطمة محمد علي فقيهي
اسماء عبدالحميد مهنا ألقوفي



كلية االعمال - رابغ
منى عابد شليويح الزنبقي

مرام عبده  علي محسن كعبي
االء ايوب  حمزه هوساوي

مرام عدنان  صالح اسحاق
صفيه محسن  حيدر السهيمي

مرام عبداهلل  غيث الشريف
جواهر قاسم عقيل العبدلي
درويشة حسن  علي القرني
امجاد احمد ثابت العصالني

صبا احمد  محمد الغامدي
امل احمد  صالح الشاحذي

اماني بركات  سعيد الزهراني
نسيم عبدالرحمن  محمد األهدل

هياء سعيد  عبداهلل المعاوي
نوف علي  محمد عسيري

مني محمد  عبداهلل الرفيدي
لينا محمد قاسم أحمد

نوف ياسر  محمد معتوق كردي
روان حسين علي الشاعري

مرام علي  جويبر المولد

ناجيه سمير حسين عولقي
مالك عوضه سعيد الغامدي

وفاء علي  مصلح كشيح
وجدان مانع يحي االحمري

وعد احمد ابراهيم الشيخي
دعاء الفي  نحاوي السلمي

فاطمه يحيى محمد الفاضل
ندى محمد  اسلم عبدالرحيم

شروق خالد  مبارك سعيد النهدي
البندري محمد  عيسى الشهراني

هديل صالح مرزوق سعد
أسماء تيسير محمود البرديني

اماني علي  سعدي المطيري
شذى عمر احمد بامقابل

روق محمود  علي آل هادي السيد
نوره عبداالله  عبداهلل السلمان

نهى عبدالرحمن عبدالرحمن
مرام محمد عمر الزبيدي

سلمى ابراهيم  بيطلي العامري
احالم يوسف احمد مساعد

منى محمد سالم بامبيروك
مها أحمد  محمد أحمد بالشرف

أريج يحي  حمد ازيبي
منيره سعد  ادم سعيد

امل ابراهيم  جمعه بخاري
منال مشعل خراص العتيبي

اماني امجد  كيماوي
فاطمه حنش  عبداهلل القرني

حنان دبله  سالم هبه الجيزاني
ساره علي حزام اليمني

فوزية جبريل  آدم اسماعيل
مها سويلم  عبداهلل الصالحي
خديجة عبداهلل مسعود المولد
مضاوي محمد عبداهلل النجدي

مها مبيريك حميد الغانمي
راوية حواس تهامي مجرشي
نسيبه عائض محمد القرني

مرام عاطي عطية اهلل الرفاعي
دعاء حسين  ابراهيم سليمان

موضي محمد عامر السلمي



كلية االعمال - رابغ
مها احمد  حسن موسى 

المفضلي الزهراني
ريم علي موسى الحاج
هيفاء احمد حسن علي

دينا احمد  سعيد البيومي
دعاء جميع مبارك العمري
حنين سعود مسعود فرج

احالم حسين بركه المولد
أريج ناصر محمد القحطاني

عواطف حمزه محمد السيد
لطيفة محمد  ناصرالحارثي

دنيا حسين محمد الغامدي
اريج فهد  يوسف القرني

العنود علي احمد العسيري
أريف احمد  محمود أبوزهره
فاطمة محمد أحمد الجهني
نجود جمال سعد الشهراني

وعد عبداهلل  مساعد الشمراني

وفاء ناصر  أحمد مداوي
تغريد صالح سعيد الغامدي

اسماء عبداهلل محسن المسبحي
نوره صالح بالل الزهراني

عواطف حزام عبداهلل الزبالي
بشرى يسلم محمد باحيمد
مريم جمعان سالم المولد

حنين امين محمد نايتة

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التسويق
نظام محمد رضوان السباعي
سماهر احمد  عيسى جمالي

دعاء عمر  سالم صالح
رنا خالد صالح عبد المجيد
خديجة عامر عبود النهدي

غزل عزمي  الرفاعي
لجين تميم  عبدالحميد اهويدي

نعيمه فليح  مشعل البالدي
فاطمة احمد  حسن باشماخ

سلمى كمال  حسن احمد

*
*
*
*
*
*
*

نوف عبدالرحمن  محمد باناعمه
غاده عبد الكريم  المسفر

أحالم حزام  طاهر
الخنساء عبد اهلل ناصر ابو فارع

الجوهره كرامه مرزوق باظريس
حسناء موسى عبداهلل هوساوي

تغريد عماد  خضر هنية
ندى على  سعيد الغامدى

روان منصور راشد الظاهري
نهي عبدالرحمن  صالح العمودي

سحر ثبات ثابت البالدي
شروق صالح  الشهراني

غيداء صالح غرم اهلل الغامدي
ابتهال عبداهلل عبدالعزيز الغامدي

شذا حسن محمد الهاللي
مها صالح صادق الغامدي

ناديه خليل عبد الرحمن فياض
نور ابراهيم  خليل الهبيل

جواهر راجح قشعان السبيعي
ابتهال ماهر  خليل النواتى



كلية االعمال - رابغ
ندى سالم  حيدر العولقي

لطيفه حمود عمر محمد الحربي
فيروز طالل محمد الللي

نوف عبداهلل عبدالرحمنالصالحي
أمل محمد عطااهلل الظاهري

جواهر عبداهلل  عبداهلل جبران

بدرية منصور عبيد الدوسري
دعاء عبداللطيف عبدالقادر كابلي

أزهار محمد عطيه القائدي
حنين عدنان عبداهلل السليماني

الهام اسحاق موسى ميمني
غدير ضيف اهلل عبداهلل الرفاعي

سمر يحي محمد المالكي
والء عبداهلل فكري افندي

هبه عبد الغني احمد سعيد
مريم محمد أبوبكر سيت
مها جميل محمد الحريبي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة الموارد البشرية
ريم محمد  شريف خدا بخش

نورا احمد  سعيد نعمان
دعاء زيد صالح طاهر

خلود خالد  عبدالرحمن الجوهري
اروى محسن  عوض عبد القوي
صالحة محفوظ  احمد العامري

خلود أحمد  ناصر حاجب
ساره ثابت  عاطي الحمراني

سماهر ماهرعبدالعزيزعبدالجواد
هناء محمد عيد المحمادي

نجوى محمد  طه مصلي

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

اشواق سعد سلمي المطيري
هبه عبدالكريم  قاسم الجشاعة

حسناء صالح معتق األحمدي
سميه محمدعبدالرحمن جمل الليل

وداد علي عبداهلل مقيبل
ميعاد علي  ابراهيم الزغيبي

رزان خالد  احمد محمد السمكري
رجاء محمد  مهدي بامهدي

نوره غرم  اهلل علي الزهراني
راويه عبدالرحمن عبداهلل الخليفه

دالل علي محمد الزهراني

هناء عبد الرحمن
شهد يوسف حمزه شربجي

روزان عمر  عبدالمجيد عسيري
أبرار عمر  ابراهيم محمد مغربي

اسراء كمال احمد حمبظاظه
روان سعيد  احمد ابرهيم عجالن

فائزة عبداهلل  خليف العنزي
بدرية نواف محمد السليماني

شدى احمد  مرشد العبيدي
روان محمد  احمد آل رزق اليامى
رهف محمد  عبدالرحمن غندورة

الفصل الدراسي الثاني



كلية االعمال - رابغ
شيماء محمد  ابراهيم صيادي

كوثر سعد  عواد سعد االحمدي
رانية محمد  معيض الغامدي
رانيا مروان  فواز العقرباوى

اسماء سعد  محمد العمري
ساره صالح  محمد قاسم بخارى

ود فيصل  علي محمد مدهش
احالم سعد  عبدالكريم العصيمي

عليا عبداهلل  احمد الشمراني
بشائر محمد  حامد الجهني

شمس خالد عبداهلل الغامدي
ساره محمد  احمد حسن البلوشي

بديعة حمد حامد اليوبي
بيان بخيت  باخت بخيت المولد
عهود عبداهلل  غازي  الشهري

امنة حسن يحي مجرشى
أسرار ياسر  يوسف أزرق
ساره فضل علي الداعري

مرضيه علي احمد المزيني
هاله مصطفى  أحمد المالي

سهى عيد جابر الجهني
نوير صليح عوض اهلل السلمي
سارة عمر  علي عوض عبداهلل

امجاد عثمان  شيبه
حنين حسن  حماد الصعيدي

امال عبدالكريم عبدالباقي السلمي
شروق فهد  عبدالسالم عبداهلل

دالل داهم  مبارك القحطاني
حوريه احمد  عواض الخصيفي

ريم محمد  حسن حسين الغامدي
الهام عبد الوهاب احمد نفا

االء عبداهلل  علي البالدي
افنان عيد محمد الصيدالني
اريج علي  محمد الزهراني

حنان عايض حسين ال دعجم
سميه صالح  صالح االحمدي

ريفان عبد الرحمن  علي وصفي
غادة عبدالعزيزعبدالعزيزالعيافي

حنان أبكر ابراهيم أخضر
فايزة مبارك عبدالرزاق السباعي

نوف محمد صالح الزهراني
ساره مناحي هويمل الفويز
دارين عمر  سعيد الخنبشي
هيفاء محمد  علي عسيري

شروق علي  ابن مقبول العمري
نهى محمد حسين الحارثي

بيان عبداهلل  محمد الحمراني
نسيبه اكرم  محمد قاسم اكرم

دعاء يوسف  ياسين المسني
عائشة عبداهلل عبدالرزاق الغامدي

ريهام عبدالرزاق علي جمبي
نصرة حمود  وزير األنصاري

ليلى محمد  مبارك جبير
عفاف محمد حبيب تاج الدين

لميس عبدالرحيم الطلحي
روان محسن نافع الهدهدي
مضاوي خالد  فهد الشريف
ندى محمد  حميد الرفاعي
ندى عواض احمد الحارثي

ايمان محمد عمر بن محفوظ



كلية االعمال - رابغ
رنا محفوظ يسلم بن ظيق

بيان حميد حميد  اليوبي
ناهد هندي حمدان الغانمي

نزيهه سليمان عبدالرزاق الخليوي
افنان عثمان علي الغامدي

لطيفه احمد حامد السفياني
امل محمد صالح ابوحمود

شروق حمدان  حامد الرايقي
نوف مطلق ثابت الشنبري

بيان سعيد  محمد سعيد صالح
نوف عبداهلل  حامد الحازمي

روان شرف  محمد مسفر الزهراني
رهام موسى احمد الزهراني
مها فهد  محمد سعيد السيود

مريم عطية  اهلل ناحي الولدي
غاده ملحان  خالد ابن بصيص

هدى سعد  مهدي سريع القحطاني
رغد عبدالرحمن ابراهيم الزهراني

نوف محمد  عبداهلل البرعي
نوف احمد حسين المرواني

الهنوف صالح  قريد الزهراني
عهود فالح  داخل اليوبي

ايالف عادل  عبدالوهاب جنبي
اثير علي محمد عسيري

وفاء مصلح  فراج  العتيبي
اهداب طارق  عبدالكريم ريان
نوف حسن  مسعود الزهراني

ساره عصام  عبداهلل علي
هدى حمود عبدالخالق الشهري

صفاء غازي  مذيكر فايز المطيري
في محمد  سرور عبداهلل الحبشي

ناديه علي سلمان الرفاعي
خلود خالد تركي العصالني
سحر أسعد  حسين الرابغي

شهد سلمان  سالم سلمان الحربي
أماني طالل  صالح عمر النجار

هويدا احمد محمد عسيري
ريهام يحي سالم محجب

أمجاد علي بخيت الزهراني
ندى محمود ابراهيم مرحومي

مشاعل مرضي  عاطي الصحفي
مها عبدالرحمن صالح الخالدي

عبير عواض رده الحارثي
خلود عمر  سعيد العوبثاني
امجاد احمد محمد الزهراني

مروج خالد بركات الشريف
زرعه سدران  صالح القرني

ندي احمد  علي الريمي
نوره محمد سعد الخميسي

رشا محمد مهدي البقمي
سارة محمد  ابو القاسم خرمي

االء محمد  حسن محمد الحارثي
سميه محمد عوض السناني

أماني عبداهلل  محمد الشهري
بيان فائز  محمد الحوثري

امل فواد  محمد مسعد
ريم منيع اهلل  منيع المطيري

دعاء علي ابوبكر باسودان
روان عبداهلل  علي الشمراني

نوره محمد حسين العمودي



كلية االعمال - رابغ
نوره سعيد  عبداهلل االسمري

فاطمه محمد احمد حسن
امينه مسعود محمد السفري
شموخ محمد  علي االحمري

نجود عبداهلل علي راشد الغامدي
نجود محمد عبدالقادر عالم
ايمان عالي  عثمان المالكي
لمياء تركي  ستر اللحياني
ايمان عيد  حامد المطيري

مريم عبداهلل  علي الزهراني
ميعاد كمال عوض الحيد

أريج مصطفى احمد مداح
مشاعل عبدالرزاق  الصاعدي

سحر احمد  سعيد الغامدي
ايمان عطيه صالح الزهراني

سارة محمد مبارك بن محفوظ
سارة عثمان  احمد الغامدي

منيره عبداهلل عبدالرحمن البادي
مروه محمد  سالمين المعاري

وجدان محمد حميدي الزايدي
عهد عناد فيحان المطيري

شروق غرم اهلل  حمدان الغامدي
ريما سالمه عبدالعزيز الزيد
اميرة علي العبداهلل اباالخيل

صفيه محمد  ابراهيم السالمي
سها صالح  سعيد سعيد

ساره عمران خلف المغربي
ايالف بشير حسن الجيزاني

البندري عبدالواحد محمود
أسماء سعيد يحي الشهري

ورود عبداهلل  دليل الحربي
بشائر محمد  فائع احمد عسيري

سميرة خالد شاكر مؤذن
هدى احمد يوسف سندي

نجود احمد  محمد باجعفر
ابرار عمر يسلم باخيضر

نصره محفوظ  معيض المطيري
سامية سعيد  احمد الغامدي

عزيزه محمد علي الشهري
مريم صالح  عبداهلل علي صوعان

نور علي  سالم محمد عفيف
الهام عبدالرحمن زاهر الشهري

وجدان ساعد عمر المالكي
أبرار ابرهيم عبدهلل القنفذي
رزان ايمن مصطفى اللقاني
ذكرى سعود باشه الصبحي

نجاح حسن محمد أجحف
بدور زهير حسين طرابيشي

سمر سعيد  ابن يسلم بن محفوظ
خواطر خالد عبدالكريم المغربي

دعاء احمد  عبدالرحمن اليماني
سعاد محمد دحيالن الدحيالن

داليا فيصل أبوبكر الجراح
بيان جهاد محمد حسن

علياء عبداهلل مقنع الزهراني



كلية العلوم و اآلداب - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
عهود محمد بن صالح الحمل
ابرار سعيد محمد العصالني

ايمان احمد سالم فاضل
عفاف حسين محمد ناجي جيالني

ندى عتيق احمد الزهراني
عهود يحيى جاراهلل الزهراني

فاطمه علي هادي مباركي
عبير عبدالباسط محمد االهدل
فدوه جمال دخيل اهلل الغامدي

ناديه عبداهلل محمد عسيري
نوره يوسف صالح السلطان

ساره عادل  محمد أحمد حنتوش
أمل محمد مفرح عسيري

مريم احمد عبداهلل الزبيدي
امل احمد مبروك عقيبي

شروق ابراهيم محمد تكروني
كرامه حسن  اديب البرازي
وفاء سليمان  محمد بابقي

اماني حسين مطلق الزهراني

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

مشاعل منصور صالح الظاهري
نوره سعد عبداهلل االحمري
ناديه خضير زيدان البالدي

فرح عمر بن عبدالعزيز الذيباني
شهالء مصطفى محمد كوثر

مرام بدر  فاضى المطيري
مكيه عبدالكريم  خان محمد

زرعه عمر حسين العرياني
ضحى محمدكمال  النابلسي

مها حسن عبدالرحمن الشهري
خلود ناصر سيف البيشي

فتون فواز فرج العبيدي
نوير مقبول ناشر العصيمي

والء عبداهلل  فارس  الزهراني
زكيه مرشد شليه العالسي

وجدان حسن  محمد الحارثي
ساره حسين علي يحي شراحيلي
أفراح وصل اهلل هادي المطيري

دانيه ادهم  حجازي 

انيسه حمود محمد البلوي
ود احمد  عيسى مبارك

نجالء مشاري واجب العتيبي
شذا محمد وليد محمد عثمان

نوره علي حسن حفاني هزازي
أشواق سعيد  محمد العصالني

نجالء بدر فاضي المطيري
شروق عتيق احمد الزهراني

ايمان سعد احمد سعد الشريف
وئام محمد  حسن البرعي
عزوف محمد أحمد مختار

اسراء احمد  يسلم احمد سلوم
رنا جابر محمد العبداهلل

غدير عبدالعزيز محمد النخلي
سندس يوسف  عايش ابو الحاج

نوره سمير  عبداهلل الحبنجي
الشيماء هشام سعيد الدعجاني

مالك عبدالرحيم ابراهيم المغربي
رانيه الفي  حضيض البالدي

*
*
*
*
*
*
*
*
*



كلية االعمال - رابغ
شموخ ذاكر  علي  الشيخي

شيماء يوسف مسفر الحربي
شوق سالم عبطان الوابصي

غفران عبداهلل احمد الزهراني
ايمان حربي  محمود بدير

هديل فؤاد  حسن المزجاجي
ميعاد حميد عطية اهلل الحربي

امل عيسى حمزه بحري
الهام احمد  محمد الزهراني

ساره عبداهلل معزي المطيري
نوره موسى  عبداهلل الزهراني
حفصه علي ابراهيم خشوري

ايمان سعيد  الشيخي
لمياء مرزوق عويد المطيري

مرام مصلح عيد الخضيري
بيان خالد  محمد حناوي

ابتهال سعيد ابراهيم الشيخ
وفاء معيوف  بدير المولد

نرجس مرشد شليه العالسي
نبيلة اول خير سعيد ادم

اهداب يوسف محيسن العميري

نبيلة ختام  خويتم البالدي
رحاب رده  عتيق العمري

بشائر يوسف  زيني كلنتن
رنيم عماد  محمد داغستاني

ريهام يوسف علي علوي
رزان محمد  علي القرني

ريناد احمد مقدم باخشوين
أفنان اسعد حسن مكي

إسراء عبدالرحمن  محمد الجهني
اماني ابراهيم هادي آل مسعري

ساره علي  محمد العميري
نورة جزاء زايد المطيري

اجواء سعيد مرزوق القرني
دانا حمدان  عازم العنزي

خديجه احمد صديق فالته
خديجة رده  رده اهلل  الحربي

إخالص محمد مبارك بدر
اريج قبالن قائل العتيبي
ربى محمد  خير الحايك 

رؤى حسن صالح الفضل
تغريد احمد احمد علي

سحر عبداهلل  احمد الغامدي
وجدان راشد  عبداهلل اليامي

اكرام عبداهلل احمد الحبيشي
هند رجا  عبدالعزيز السلمي

أميرة عايض هالل المسعودي
حنين سلطان وجدي شيخ علي

أريج عبداهلل  سعيد الغامدي
شفاء طارق  صغير لودي

ساره يوسف  حسين الجهني
خيريه علي  احمد العكاسي

تسنيم عبدالرحمن محمد سجيني
اسماء يحي  سعيد حسين

اروى عابد  صالح الضبيعي
حوراء جعفر  محمد الشيخ احمد
سهى علي  اسماعيل الصومالي

حنان ملفي  الفي الجدعاني
سمر محمد علي يلي

نهاد احمد  ابراهيم جعفري
عهود عبدالكريم عبدالبديع مازن
زهراء جبريل  معوض العسيري

روابي عارف حسن فران



كلية االعمال - رابغ
نوف حمدان  عازم العنزي

حمده احمد  مصلح المالكي
غدير علي  علي شنان

وجدان يامي  ابراهيم صبياني
ريم غيثان  حسن المنتشري
روان عدنان  يقظان الجابري

رنيم ايمن بن عبدالحميد هاشم
بشائر محمد احمد االدماوي

روان سليمان  محمد سليمان تويم
ليلى علي  عامر آل قايد

دعاء سعيد احمد العماري
نوره عبداهلل  محمد باكوبن

روان رمزي  احمد سبره
اشواق مفلح  ابن حمدان ابن 

عطية عطافي السلمي
شهد حسن عبداهلل بحراوي

رنا بندر حسين العامودى
ابتهال سعود مريزيق العلياني

رنيم ماهر  حمزه مبارك
نوال مريع  مبارك المطيري

أمل طالل  محمد احمد نيازي

لمياء مهدي  محسن جباري
هاجر حمد حويمد الزبالي

سعاد امين صابر االنديجاني
شريفة ابراهيم  محمد زين
والء سعيد محمد الزهراني

االء احمد عبد الخالق الزهراني
مريم سعود  أبو العادل

رشيدة عوض علي المحديني
خلود محمد  صالح  السلمي

ساره فيصل فتحي ناظر
أسرار منصور  محمد علي فالته
شروق عمر  حسن احمد الزناتي

اصاله صالح  عثمان شاووش
منال عبدالعزيز  احمد عثمان

بيان مسفر  احمد ال جبير
ايالف عبدالرحمن  سعيد الغامدي

فاطمه ابراهيم  حسين االشول
فاطمه محسن  حسن العالسي

رغده ناصر عمر عينوسه
دعاء سعيد محمدالزهراني

رحاب عياد  محمد سعيد العطوي

دارين حسن  محمد العالوي
عيشه على  محمد ابراهيم

حياة احمد موسى حربين
مالك محمود حمزة حجي

امل محمد ظافر االسمري
العنود عبداهلل  مرزوق الريحان

ابتسام محمد  يوسف آل ابراهيم
بشائر ممدوح ناصر بغدادي

دالل محمد  هالل هالل البقمي
عزيزة محمد عبداهلل ريري

نسرين احمد علي الزهراني
مروج اسامه علي اسكندراني

غدير حسن  مشيح   الشهراني
عهود عريمط  مطلق الفارسي

بشاير علي  مسفر حسن المالكي
روان بدر معال الجهني
نوف غازي  محمد خرد

سلمى بكر جبريل البرناوي
وجدان سلطان  عايض الزايدي

وجدان سليم غالى اللحياني
اريج احمد  ناصر آل عواض



كلية االعمال - رابغ
شفاء عبداهلل حسين العمودي

شهد سالم  عبيد باجهموم
وسام ناصر صقر المطيري
أسيل محمد أحمد العامودي

نجود نفيع  غالي السلمي
سلوى يعقوب يوسف عسيري
فاطمه علي  احمد  السهيمي
امجاد ردةاهلل  حامد السفرى

أبرار عمر علي النجار
لطيفه محمدنور موسى هوساوي

فاطمه محمد  ثابت عمر علوي
هند نويفع حمدان المحمادى
هاجر ضيف اهلل عيد الشلوي

سهام حسين  علي العبدلي
ندى عقيل  عوض شداد العنزي
داليه محمدعلي سالم الفضيل

روابي حسن عمر الجهني
شهد انس محمد معوض

مناير منيربن  عبداهلل العفيفي
شيخه جهوي حسين محمد

سلوى مسعف محمد المطيري

ساره عبداهلل  عبدالغفور اسماعيل
منال محمد  ابراهيم

نوف عماد فيروز المنصور
زينة عبدالرحمن  حسن الشهري

مروه مفلح ثابت الجهني
غفران فائز  احمد النجار

شيخه حسين احمد الجمل
اصاله علي  احمد سالم باخشوين

هنادي محمد احمد الزهراني
نجود علي ناصر الزهراني

فاطمة على عائش المزمومي
عطرة سعيد  عبداهلل االحمري

غدير احمد علي حسين علي
فادية مسعد  سعد الجعيد

مريم احمد  سعيد محمد البيشي
حنين منصور  موصل المالكي

خلود علي  محمد صالح القرني
أشواق شوقي أحمد بكري

فوزية عبدالملك عبدالقادر سراج
اشواق عامر محمد المطيري

نوره عيسى  عبسي

وفاء سعيد هضبان الحارثي
وجدان ماجد عبدالعزيز بطيش

رند علي حسن بطيش
زهراء حسن  احمد الصمداني

ساره علي  احمد ابو طالب علوي
فاطمه أحمد محمد خنفور

خديجه حسن  علي المحمودي
علياء سعيد عنية اهلل الزبيدي

هند فهد  سلمان العتيبي
براءه حمد  محمد جابر زغبي

افراح حمود حامد السهلي
عائشة عبداهلل نامي الحربي

دالل عبد الحميد ابراهيم هوساوي
ليلى محمد  ابراهيم احمد

هدير خالد  خليل الهندى
شهد سعيد  سالم الغامدي

بيان نواف سعيد الحربي
روان احمد ناصر سعدالدين

سارة محمد  عبده كارشة
بشائر مسعد فرج المولد

ربا عكيس  علي كعبي



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

رحمة احمد  محمد االسمرى
بركه بندر  سلطان المطيري
ابرار فتحي  علي الشمراني

اماني علي  سعيد الزايدي
سجى عبد اهلل  يوسف الهاشم

اماني عمر  احمد بارشيد
علياء سعيد علي القرني
روان محمد يحي كزعول

هنادي علي  مصطفى فلمبان
مالك حمود رجاء الحربي

عنان نبيل  عبدالعزيز قدوري
نورا حسين  ضيف اهلل العواجي

خوله طه  محمود كنكار
منيره سليمان عبد اهلل المكران

عفاف عبدالكريم  عبداهلل عسيري
فايزه حسن  محمد احمد العمري
روان اشرف  عبدالوهاب حلواني

شروق محمود سعيد محمد
منيرة بداي عماش الحربي
نوف بندر ابراهيم المدني

اسرار سعد  مبروك مبارك المولد
نوف سعد حامد الطلحي

نسرين ابراهيم علي العف
صالحه محمدعبد رب النبي الزبالي

مريم علي مبارك باعطاء
عايشه عيد حمدان السفري

هند ناصر ابراهيم الحضيف
بشائر حسين علي العبدلي

افنان عبداللطيف جعفر باجري
رهايف حمد محمد القبساني
نوف مخضور  احمد الحربي

فاطمه عبداهلل بشير العطوي
مودة سعيد غالب الحربي

وجود طالل حامد الشريف
ابرار طه عبد العزيز عبيد

خديجه يوسف ابراهيم اجيبر
سمر سامر سراج اقو

غاليه حمد  محمد اليحياوي
سمية عبداهلل سالم عبدالحميد
هديل ابراهيم محمد الغامدى
ايمان مرزوق  علي العيساوي

قسم التسويق
ريما منصور صالح القويعي
اميرة بير  بخش احمد خان

حنين يوسف  علي سالم
زينب محمد  لشري ميرال

نجود محمد عبدالرحمن آل ثابت

**
**
*
*

لمى مروان عبدالعزيز الحمدان
فاطمة عمر  المطيري

مرادي عبدالعزيز محمد شيبة
سحر طالب حميد الجحدلي

اروى عبد الرحيم مسفر الغامدي

سلمى حاتم  حسن الزهراني
نوف إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم

مالك عويجه مبارك السلمي
شهد حسين جابر الحربي

شهد حسن  عبدالحميد نور



كلية االعمال - رابغ

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

حنين صالح حمد الغانمي
ايمان حمزة محمد رسالن

ساره عبداهلل  حسن شافعي
روان سامي ذياب الرابغي

بسمة ناصر علي الذيباني
والء عبداهلل  معاذ فالته

عهود عادل عبدالرحمن العربي
فاطمه عبده منصور شعالن
خلود موسى  علي الزهراني

سندس خالد  محمد عمر باقطيان
لجين عبداهلل سعيد باربود

أسماء سليمان عبدالرحمنالصاعدي
أسماء احمد عبداالله زارع

ريم حسن  محمد علي شبيلي
رجاء عبدالكريم بنيان المحمدي

شهد محمد  حسن عرار
الهنوف محمد  احمد حسين راجح

هبه خليل  سراج ابوالنجا
روعه عادل  احمد صديق زمزمي

غالية ابراهيم احمد  سالم
خلود عبداهلل  احمد الصيعري

رشا يسلم  عمر باحميدان

االء حمدان  حمد محمد العمري
ميعاد عبدالرحمن  علي حكمي

االء عبده  رجب
عائشة سعيد أحمد الدقيل

حياة صالح  فيصل المحمود
لينا عبد الوهاب محمد يماني
دعاء مجدي ابراهيم عراقي

سارة علي ابراهيم العطار
مريم سعد  متروك حميد الجهني

اشواق حسين يحيى الزهراني
مثايل ناصر  حمد السريع

قسم إدارة الموارد البشرية
تسنيم عبداالله  صالح باقطيان

اسماء احمد  منصور احمد العمري
بدور عبيداهلل عطيه المحمدي
نسرين احمد  محمد الزهراني

سلمى علي مبارك باكوبن
نسيم علي  معيض ال عاطف

خلود احمد  علي

والء سامر  عبداللطيف عباس*
تهاني رشيد  ناصر الدوسري

شوق عبدالواحد  احمد الشيخي
ابتهال عرابي  سالم القريقري

روان سعد سعود البليس
إيمان سعود  قطان

هيفاء عبدالغني محمد عبدالواحد

خلود عبداهلل  سافر اليوبي
حنين خالد  علي يوسف

فاطمه عبدالرحمن علي الغامدي
نورة خالد  محسن شلبي

ياسمين صابرعبدالعزيزمرغالني
أمل عيضه يماني الزهراني

عهد تركي  مساعد الزهراني

الفصل الدراسي الصيفي



كلية االعمال - رابغ
عذاري سعيد يحيى القحطاني
ساره محمد  ابراهيم السويلم

ريم سعيد  عوض بخيت المالكي

لطيفة عبداهلل عبدالغني هاشم
زينه موسى  محمد الزبيدي

ورود صالح سعيد الشيخ

شروق محمد عبداهلل المطيري
ايالف محمد أحمد حربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
خديجه علي احمد الحربي

تهاني حمد سالم الفاهمي
شادية عبدالسالم  علي احمد

ريم سالم مغيران الحربي
اروى سالم محمد السقاف

شهد خالد صالح بن الشيبه
احالم محمد عبداهلل  فالته

رحمه علي محمد حسن
لطيفه عواض محمد الحارثي
رهام يوسف منصور مساوي

اشواق سعد ابن ابراهيم الثبيتي
إيمان عيد عبداهلل البلوي

كامله عبداهلل محمد االحمري

**
*
*

رحمه علي محمد االسمري
فاطمه ذاكر علي الشيخي

مرام احمد سيدمحمد  الشنقيطي
منى سالم رجاح البالدي
نوره نجا  صالح العتيبي

مروج احمد محمد بخاري
جواهر ناصر خالد العتيبي
سارة محمد عابدين احمد

أمل عبداهلل  صالح ماقوله
هند عطيةاهلل احمد القريقري

عليه مبارك علي السيد
مي احمد  حمدان فرج االحمدي

صالحه احمد محمد سعيد

بشرى عبداهلل عبدالعزيز الحربي
زهره يحي علي المرحبي

سهى بهاء  محمد حسين غراب
هند طالل حسين العباسي

روان علي  حسن ناصر الصمداني
ايمان حافظ  علي الغامدي

نهله عبدالرحيم  محمود
لجين حماد  محمد الحماد

رغد خالد هاشم كتبي
بيان معال  غميض السفياني

حنان فتن بنيان المحمدي
مى عبداهلل  غيث  الشريف

مآثر خالد علي المحمدي

قسم التسويق
رحاب عبداهلل  احمد الغامدي





كلية التمريض  

قسم التمريض 
ايمان عبيد عبداهلل الذبياني

دعاء يعقوب عمر عريشي
بشاير علي عبدالهادي عبادل

سلمى محمد صالح الذروي
ساره عبدالرحمن حجيج الفايدي

آية سراج عمر بقلين
تهاني مديني علي البارقي
اسراء حاتم سليم دندرمه

ريم عمر سعيد الكربي
ود صالح عبيد باموسى

أماني أحمد عبيد الماس

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

سحر عابد عبداهلل الحربي
سماهر فيصل محمد مندش
حياة سليمان شريف الفيفي

فايزه احمد عبدالرحمن القرني
شعاع فالح قراش الحارثي

نجوى منسي مسيفر الحربي
فاطمة تركي حازم العطياني

منال محمد احمد عسيري
عهود عويد قويفان الحربي

الهام عبداهلل احمد شعيب
دالل علي أحمد شقل

امل عوض معيض المنتشري
سهام عبداهلل هادي الراشدي

ساره يوسف يحي كريري
نجالء محمد علي المزمومي

منى محمد صالح صبياني
ايمان عبدالرحمن محمد بخاري

أروى عبده ابراهيم اسماعيل
دعاء محمد سعيد عمر برنجي

هبه خالد عبد القادر السوداني
عليا منصور مشني الشمراني

وجدان محمد سليمان سالمه

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي الثاني



كلية العلوم الطبية التطبيقية

قسم العالج الطبيعي
دانية عبداهلل سعيد العمودي
رانيه عبداهلل سعيد العمودي

هند اسماعيل عايش حسن
ندى حسين احمد مباركي

**
**
**
**

هويدا محمد حسين الجهني
عهود ابراهيم فضي الرفاعي

وفاء صالح أحمد العسيري
منيرة جميل أحمد حلبه

هديل قايد عبده اليماني
رانيه محمود عبدالوهاب فنيتانه

رشا عبداهلل محمد باجمال

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي الثاني

قسم تقنية المختبرات الطبية
*نوال سفير زايد الجعيد

الفصل الدراسي األولى



كلية طب األسنان

قسم مساعد طبيب أسنان 
مريم عويز عتيق السلمي

رويدا عيد دبيل العطوي
رانيا عبداهلل احمد عبدالباقي

نورا محمد خليل الحجيري
جمعة مفرح محمد عسيري

**
**
**
**
**

أشواق محمد عمر ابو سيف
صفاء خالد علي اللحياني
اسراء فايز محمد مالئكه

دانية عمر عبداهلل باعثمان
حنان محمد شعيب هوساوي

عبير عبد القادر آدم كانوري
أسماء بكر يعقوب حافظ

أسماء عبدالرحمن محمد جمبي

**
**
**
*
*

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي الثاني





كلية المجتمع

دبلوم إدارة الشبكات
سماح ناصر مصطفى المصلي*مريم سعيد احمد باجراد

دبلوم المحاسبة
امل عواد ربيع االحمدىحليمه بكر محمد عبداهللفتون محمد سالم باراجي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم المحاسبة
مريم علي احمد  جيالن

الفصل الدراسي األول

دبلوم المحاسبة
**زينب احمد عمر محمد

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الصيفي



معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها

دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها
فاطمة محمد ريال رمزي

هدى فاروق سيد عمر فاروق
قنديل أعظم هاشمي محمد

**
**
**

ما شيويه ماي
فاطمه نوها محمد نوهمان

حميده سجاد حسين ولي شيخ

شهام جوساين طاهر كريل **
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي األولى

دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها
صفية نصرت علي عظمت علي

خاشية مريم محمد زكريا
**
**

نداء حنيف ادم شيخ
سايرة اسالم الدين شودري

سوماياكاتون نصرة علي  *
*

الفصل الدراسي الثاني




