
































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




