
































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

*
*




