
































دكتوراه االشراف املشرتك
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 

هيفاء سعود الروقي
دكتوراه اللغات االوربية واداهبا 

أفنان عبداهلل بكر قطب
دكتوراه االتصال

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات 

هند عبيداهلل املصباحي

دعاء طالل سناري

دكتوراه تقنية املعلومات

نوف حممد عاتق الغامني
دكتوراه علوم احلاسبات 

معهد اللغة االجنليزية

غادة  حسن بتاوي 
وحدة الشؤون اإلدارية واملالية 



دكتوراه كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

دكتوراه اللغة العربية وآداهبا
دانيا عبد الرمحن صاحل الغامدي

هند عبدالرمحن جابر الثبييت
رضيه حسن وجيه بامحيد

فوزية عبداهلل عتيق آل مجيل
نورة سعد حممد الشهراني

دكتوراه علم املعلومات
حصة منري زياد البقميابتسام حسني عبدالرمحن الزهرانيمايسة إبراهيم يوسف الصومايل

دكتوراه علم االجتماع
ليلى نظمي حممد نظام الدين
خلود حممد عايض الردادي

علياء عبداهلل غرم اهلل العمري
حنان شعشوع حممد الشهري

دكتوراه التاريخ
منال سامل عبيد الشيخمريم عبداهلل امحد الزهراني

دكتوراه الشريعة والدراسات االسالمية
راوية عبداهلل علي جابر 

منيفة سامل روجيح الصاعدي
هنادي رشيد رشيد الصاعدي

مريم موسى عثمان عقيلي



دكتوراه كلية العلوم 
دكتوراه األحياء 

دعاء عبدالرشيد عبدالغين خباري
ربا حممد سعيد عبد الرمحن عطار

عفراء حممد عبدالقادر بغدادي
نادية خبيت صقر السلمي

حنان سلمان عبدالرمحن اليحيى

رباب حممد حسن اجلراري
مسيه عيسى حممد شعراوى

فاطمه سعد سامل العرياني
ليلى عبداحلميد عبداهلل باقاسي

مها هيجان امحد امحد

عفاف سامل عمر  الوابلي
أمساء عبدالرمحن مرزا عامل خباري

عائشة عايش معن الرشيدي

دكتوراه الرياضيات
ابتسام عيد عقيل الشمري
أمساء رشيد فليان الرويلي

مروة حممد ابراهيم الزبيدي

منال عبدالعزيز سليمان احلميد
حنان سعد غافل العصيمي
نوف تركي سامل احلربي

جنالء حممد عبدالرمحن الغامدي
مها عبد القادر امحد الشريف

دكتوراه الكيمياء
العنود حممد امساعيل الدعيس

نوف علي سليمان العنزي
دعاء فوزي سعيد باعامر

عزه عبد اهلل سعيد الغامدي
سارة عبداهلل سعيد ساير القرني

شريين حممد عبد احلى مصطفى الفقى

حنان خرمان حممد الزهراني
هدى امحد على الغامدي

دكتوراه االحصاء
سهى خالد عباس بدر



دكتوراه كلية العلوم 
دكتوراه الكيمياء احليوية

سارة حممد ابراهيم حممد
سحر حممد عبدالعزيز املطوع

انغام عبدالرمحن حممد عبدالكريم

حنان علي امحد عسريي
وعد عائض اليف العتييب
ابتسام حممد سامل باغالب

آمنه ادريس حممد برناوي

دكتوراه كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
دكتوراه علوم احلاسبات

سوزان صاحل عبداهلل باسلومسهيلة حممد ابراهيم صندوقجي



دكتوراه كلية الطب

دكتوراه طب أسنان األطفال
مسية حممد عمار منيب النوري

دكتوراه علم وظائف األعضاء
خدجية مسعد سعد السلمي

دكتوراه علم التشريح
هيلة حممد عبدالعزيز احمليميد

دكتوراه كلية طب األسنان



ماجستري كلية االقتصاد واالدارة
ماجستري إدارة األعمال
أحالم إبراهيم رجاء احلربي

امساء ابراهيم فهد العتييب
اميان امحد حممد مريعامل

دعاء عباس عبداهلل عليان
غفران عبدالغفار وحيدمرزه دهلوى

سندس حامد علي الغامدي

غدير سراج عبد اهلل عقاد
حصه درويش غرم اهلل الغامدي

هند عبداهلل يوسف بكر
سحر عبدالبديع حممدمجيل دقاق

منال دخيل اهلل رجاءاهلل  الظاهري
نادية علي عبداهلل الشويلي

أمساء حممد علي الشهراني
ميعاد عبدالعظيم  نيب جان  منصور

امريه بكر حممد سرحان
منريه  صالح  سامل الدوسري

هناء علي ظافر القرني

ماجستري إدارة األعمال التنفيذية ) برنامج خاص (
لينا حممدخليل إبراهيم تونسي

وجدان صالح عليثه احلربي
أبرار فهد أمحد بريك

ميعاد عادل سعيد كمال
اميان عبد الصمد عبد احلميد خباري

أماني مربك مسلم املطريي

ماجستري اإلدارة العامة
هنى سعيد كريم اجلهين

ابتسام أمحد مجعان الزهراني
أروى ابراهيم فهد العتييب

أمل عبده حسان اهلاليل
نور حسن امحد العطاس

مساح عبدالقادر طالب العسمي

رشاء عبد العزيز سعد احلارثي
صفاء عبداهلل سليمان احلمدان
عائشة مجيع بركه اجلحديل

ماجستري إدارة خدمات صحية ومستشفيات ] برنامج خاص [
آمال حسني ابوبكر الصومايل



ماجستري كلية االقتصاد واالدارة
ماجستري اإلدارة العامة التنفيذي ) برنامج خاص (

رمحه هديبان عاتق السناني
ريهام نزار عصام بوشه

ميمونه سليمان حممدأمني رادين

شروق عبد اهلل غيث اهلامشي االمري
امال علي حسن القطاع

نور امحد عبداهلل احلضرمي

ابتسام مشس الدين سعيد شقدار

ماجستري اإلقتصاد
حنني مستور عبداهلل اخلالدي احلارثي

وجدان ذياب مصلح املطريي
هتاني دخيل اهلل عطوان الذبياني

ندى شداء حزام األمسري
وفاء حسن حنش العمري

رزان علي مجيل  لنقا

خدجيه عواض زائد العتييب
افنان عبداهلل حبيب احلبيب

بيان حامد عبيد اجلحديل
وفاء صاحل عطيه املالكي

رغدة عبدالكريم اليف العنزي
البندري حممد حمسن  العتييب

جناة حممد عبداهلل ولد سيدي حممد
مجيله حسن حامد السفياني

مشس حممد خلوفه ال مشايف
عفاف فاروق حممد قاسم

ماجستري احملاسبة
إميان مضحي ناجم العبديل

مرام علي صاحل احلربي
شهد فيصل بكر باعامر
مريم متعب مطر احلربي

نوف حممد علي املسلماني
حنان علي مّحاس عسريي

ابرار عبيد حسني اجلحديل
حنان عبد اهلل حامد احملمادي

غادة خالد عبدالرمحن خنيفر
هديل عبداهلل حسن احلربي

ساره عبداهلل امحد املالكي
آالء مجال أمحد فتيحي



ماجستري كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ماجستري التاريخ

مسرية خالد حنس العتييبامل عطيةاهلل بريك املزروعيسعاد صاحل سعيد الزهراني

ماجستري اجلغرافيا
جواهر امحد علي الغامدي
أريج موسى عايل الغامدي

احسان ابراهيم يوسف تركستاني
هنادي عيد سعيد احلربي

أمساء سعيد علي الشهري
علية عامر علي الراشدي

ماجستري الشريعة والدراسات االسالمية
رقيه حممد علي الشيخي
بيان حممد حممد احلازمي

وداد حسني عقيل جار
امساء صاحل امحد الزهراني

أماني عوض سامل هبلويل
مي ضحيان رجا القثامي
أمساء عبداهلل علي جابر

عائشه ابراهيم عبدالعزيز السديس

نوال مسفر علي الزهراني
اسراء عدنان حممد عابد
زهور سامي صاحل بليلة

هديل صاحل حممدعلي نقلي

ماجستري اللغة العربية
هنلة محزة حممد اليماني

مشاعل عمر صاحل بن جحالن
ميعاد حممد عوض الظاهري

فاطمة مربوك مبارك املالكي
اميان طالل أمحد الربكاتي

ماجستري اللغة اإلجنليزية
دميا عايد رجاء البلوي

علياء زين حممد اجلويف 
مدحية حممد عمار السلمي

خريية حممد عبد اهلادي البشري
منى خالد إبراهيم آل إبراهيم



ماجستري كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ماجستري علم االجتماع
امساء حسني عبداهلادي حممد

نادية عايل ذياب السلمي
جواهر عوض علي املالكي

خلود طالل عوده  الظاهري
مها عبدالرمحن خلف  السويلم

منى مشعان الحق العتييب

خرييه سامي شكري جنوم
بشاير مداري حممد العمريي

ماجستري اخلدمة االجتماعية ) برنامج خاص (
االء طالل خضري الغنيمان

ماجستري علم املعلومات
ضحى حسن عواد السرحيي

مدى عبداللطيف معلث الرحيلي
وفاء مهنا بن عابد الشيخ

امل عوضه بن حممد القحطاني
خدجيه حممد بن حسن درار

شذى عبدالرمحن صديق شعبط
غيداء عبداحلفيظ حممدامحد شقدار

اروي حممد  عبدالوهاب حلواني
ابرار حممد عوده احمللبدي

وجدان حممد عوض الزهراني
هاله عبدالرشيد  أمحد تركستاني

روان حممد بن عبدالرحيم جاوا
وفاء علي أمحد جندان

بيان عبداهلل حممد  القحطاني

حنان ساملني عبيد باجندوح
حناء فاحل فهد القحطاني

روان عبدالرمحن اقازالدين ماخلار
غيداء عبداهلل غيث االمري

بشرى عبدالعزيز بريك  احلربى
هدى هادي هداي السلمي

رشا حمي الدين ابوالنصر صايف



ماجستري كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ماجستري علم النفس

سحر عبد العزيز حممد الضيف
هند صاحل عبداهلل الغامدي

احالم مخيس غائب الزهراني
عزه خالد علي الغامدي

زهراء جابر حسن الشهري
عهود عمر عبد الرمحن الزهراني

معايل حممد حسني حوذان
فتحيه عمر بدوي الفرواتي

ريم مسعد عمار املطريي
ايناس ناصر سعيد مالهي

وسام حسن صبحي شعث
مها ذياب حسن القحطاني



ماجستري كلية العلوم
ماجستري علوم األحياء

أريج عادل عبد الرحيم صعيدي
رباب عبد اهلل عوض املالكي

سارة عبد اهلل عبد القادر حفين
سوزان أمحد عبد القادر بن سلمان

ندى عبد الرمحن صايف علوي
ندى فهد عايض الوذيناني

نورة سعيد أمحد الزهراني
احالم عبدالعزيز صاحل عجيمي

اشواق عبدالغين ضيف اهلل االمحدي
االء حممد عمر خلف

عبري حممد حسن عجالن
فاطمه حممد عبداهلل بكران

ملى حممد زيد القرشي
منى عبده آدم عبدالقادر

سوسن حسان امحد الدوالييب
مها ذياب عليان السلمي
نعمة امحد حممد النباتي

وضحى سعد بيان العتييب
إهلام معيض حممد الشمراني

حنني زكي سليمان جاوي
ساميه سعيد حسن الزهراني

نوف علي أمحد العبيدي
أماني محيد حممد اهلييب

تسنيم علي حممد باصربين
شذى فوزي عبداهلل األمحدي

صابرين حممد حامد حبريي
فوزية عوض عبداهلل الشهري

شريفه حممد سبيع الشهري

منال عايض دهيس القحطاني
آالء حممد هالل السلمي

بشائر عصام أبوبكر العطاس
لولو عبدالعزيز عيد العكلوك

ميادة مشكوري بصري مناسر
أمساء غزايل حممد دحالن

مها خليل عبدالرمحن طباشة
مشاعل مستور عيضه احلارثي

أمنة مبرييك هنيدي البالدي
اميان عبداهلل عمر الزهراني

صاحله عبداهلل عوض باسودان
رانيا سامي سعيد خبش

ماجستري اإلحصاء
عبري هادي عبداهلل السروجي

محده طارش سليمان الشمري
وجدان سليم عودة األمحدي

دالل عبدالعزيز عبدالقادر مال
منى وليد حممد ادهم



ماجستري كلية العلوم

ماجستري علم الكيمياء احليوية
اماني طلعت رحبي أبو شارب

شيماء علي أمحد الصحفي
االء طلعت رحبي أبو شارب

عهد يوسف محد الزامل
روان صابر زايد اخلطيب

االء عبداهلل حممد عيد
امل طالل عبداهلل الشيخ

نبيلة حشيم طلق السلمي

ايناس امبارك ضيف اهلل اللحياني
ابتسام صاحل مطري الزهراني
شوق عبداهلل حسن الشهري

هتانى طالع نفاع الرحيلي
اجلوهرة عبدالعزيز سعيد الغامدي

ريهام عابد ضيف اهلل احلربي
هناء معني الدين ضياء الدين ملك

عنربه عابد عقريب الزبيدي

أماني عبدالعزيز قاسم العنزي
فاطمه حممد سيف السلمي

عبري علي عليان البلوي
ود سعود معال داود

جمد حممد حممد صاحل عبد اخلالق
ساره سلطان حممد بن معني

منى محد حممد الفارس

ماجستريعلم الكيمياء
صفاء محود حممد اجلحديل

خدجية سعد سعيد الغامدي
حسينه ختام بشري البالدي

تسنيم حسن حممد الشريف
سلوى يوسف سالمه  احلازمي

منى عبداهلل حممد زهراني
بدور فضل علي احلاشدي
خلود حسني حسن مشاط

عائشة جالل جودت األصفر

جنوى مجعان حسن الزهراني
خدجية شكري وان حاجي اسا

فاطمة حممد حممد احلازمي
دانية كامل حممد نور النجار 

هنى عبد الرمحن نعمة اهلل اندجياني
نواء علي حسيكان الشمري

مها غنام غامن الردادي
ثريا صاحل جابر  امحد

صفية أمحد سامل الذيباني

أماني علي حممد الشهري
هيفاء محود فاحل اخلالدي

رويده محاد حسن املعبدي 
شروق عبد القادر عبد اهلل األنصاري

هنى يوسف حممد عوجية
هند مبارك معال السلمي

منى عوض حممدعلي العويف



ماجستري علم الفلك والفضاء
أمل سامل خفري القرني

ماجستري كلية العلوم
ماجستري الرياضيات

عهد محود عاذب العتييب
هدي مربوك مبارك املالكي

شذى عبداجمليد حممد العوضي
بشاير صاحل بوخييت احلربي
جنوى عطيوي مسران اجلهين

حسناء سعيد عبداهلل قاسم
شهد طالل دخيل اهلل احملمدي

رانية مشرف طامي املعلوي
هناد أمحد محدان احملمدي

الطاف دخيل زيد  الشهيل

شريفة صاحل زين عباس
شروق حممد فريد ابو مسرة

مها سعيد جربان القحطاني

ماجستري علم الفيزياء
كرميه طويلع نويفل  احلويطي
سراجة أمحد حممد الشريف

هنى عبد العزيز صاحل املويشري
صفاء حممد كامل الصبحي

وفاء وقيان منور الشمري
وئام حممد محود النجيدي

وفاء عبداهلل امحد الغميطي
ليلى حممود حممد نور ويل

فوزيه مسفر سعد املالكي
سحر حممد ابراهيم املرحيب



ماجستري علم التشريح
فاطمة ريس امحد بن حمفوظ

ماجستري كلية الطب

ماجستريكيمياء حيوية سريرية
إهداء يوسف امساعيل علي

االء سامل عيضة املولد
أمساء باشا حممد ابوناجي

شروق فيصل حممد احلازمي

ليلى صاحل جابر الزغييب
ريناد علي حممد اجلهين

جواهر طه صاحل احلربي
سامية عبداهلل علي القرني

عبري عبداحلكيم جتار الشاهي
هنادي غامن علي اجلهين

ماجستري األدوية
شريين خالد صاحل حمجوب
نورة فراج عثمان الشهري

مها عدنان حممد صاحل ابو زنادة
خلود حممد عيد سليم السيد

ريم مصطفى زكريا حممد
مشاعل مسند سند املطريي

ماجستريالوراثة البشرية
مهس سعيد امحد الزهراني

ماجستريالصحة العامة )الوبائيات واإلحصاء احليوي(
دعاء خالد مصطفى مهرجينادين حممود برهان برهان



ماجستري التعليم الطيب
نسرين عبداهلل محزه راجحمسر مدني عبدالقادر عالقيهند عبدالرزاق ياسني عبداجمليد

ماجستري كلية الطب

ماجستري جراحة أنف وأذن وحنجرة
ازهار عبدالرمحن عبداهلل  قربانسحر حسني أمحد مدخليمريم أمحد حممد الشيخه



ماجستري كلية العلوم الطبية التطبيقية
ماجستري تقنية املختربات الطبية  ] علم الكائنات الدقيقة الطبية [

عهود فيصل عبد الرمحن سبحي
عهود فؤاد فوزي منديلي 

أفنان عبد الرمحن مكي دقنة
اعتزاز عبدالشكور أمحد زكي

ماجستري تقنية املختربات الطبية ] علم الكيمياء السريرية [
هوازن سليم محدان السنانيأريج عبد الكريم راشد الصاعديسحر سامي حسن حكمي

ماجستري علم أمراض الدم 
رهام حممد طارق غازي سلطان 

رشا عبدالعزيز داخل اللهييب 
عزوف عبدالكريم أمحد عاشور 

أبرار طالل صاحل احلسين
مساحة مبارك أمحد بن مسيدع



ماجستري كلية االقتصاد املنزيل
ماجستري الغذاء والتغذية

حياة امحد علي الغامدي
اضواء حسني علي آل عباس

سحر حامت حممد ابوزنادة

حنني لطفي حممد خبيت
االء عياده حامد احلربي

رهام مجيل توكل قشقري

هنيه عبداهلل دخيل اهلل اجلهين
أفنان فؤاد عبد الرحيم حلواني

رؤى عبد الرمحن حممد علي اخلريات

ماجستري املالبس والنسيج
امنه حييى عبداهلل محوه

اميان عبدالعزيز هاشم ناظر
مرام تركي محزة الغامدي

عهود راجح عيسى معدي
ماريا عماد حممد بشاوري

اكرام حسن عثمان العمري

نوف أمحد علي الكريديس

ماجستري دراسات الطفولة
أفنان عبداهلل حممد بايزيد

اميان امحد عبداهلل احلرييب
رنيم سليمان عبده بلعوص

رغده حممد صادق صديق نوراهلي
ماريا فهد بن صاحل الفالج

ندى عبداهلل ناصر الضاوي

امل امساعيل حممد مال
والء فهد حسن سبكي

ماجستري االقتصاد املنزيل الرتبوي
ميادة غازي حممود األسدي

ملا حممد صاحل الصاليل
ميادة غنام عرفات اخلطيب

هناء عبدالرمحن مطر الثبييت



ماجستري عالج لب األسنان
مجيلة حممد عبدالستار دنهرهام خالد سامل باعثمان

ماجستري كلية طب األسنان
ماجستريطب أسنان األطفال

ندى بكر يوسف حممدسهاد يوسف إسحاق حلوانيديم عبداهلل حممد البليهد

ماجستري تقويم األسنان
جنالء امحد حيي اهلمداني

عبري مشبب حممد عسريي
مسانة حممد رضا ابراهيم املصلي

رهام حممد سعيد الغامدي



ماجستري الصيدالنيات
بيان حممدفريد حممد درويشأمساء حممد  سعيد  العي

ماجستري كلية الصيدلة

ماجستريالنواتج الطبيعية
خدجية عبد القادر صاحل جبلهنى زياد فؤاد مترازسلسبيل زامل مجال باشا



ماجستري كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
ماجستريتقنية املعلومات

حنان جرب جابر االمحدي
اميان صاحل محد األمحدي

هبيه عماد حسن الديسي
انتصار حممد عبدالرمحن الثقفى

دالل فراج عبداهلل اجلربي

ابتسام حممد صاحل القحطاني
مساهر عبداجمليد صديق لشكر

دعاء عبداحلكيم أمني شهاب
نوال زايد عمر املزيين

فاطمة عبداهلل صاحل الغامدي

أمل حممد سعد الشهراني
بيان ابراهيم صاحل البوشي

مسية حممد أمحد عسريي

ماجستري علوم احلاسبات
امانى حممد محدي اللهييب
بدور جممل سامل السلمي

نوره عبداهلل نغيمش اجلهين
عالء علي عبداملعطي البشري

هتاني سعد عيد املشدق
مها محدان ذعار العتييب

عزوف امساعيل ابراهيم مرتو
وفاء سعد عبد الرمحن الشهري

حنان عابد حممد نديم
ريم حممد يوسف بامشيل
سعاد حممد مسعد املعبدي

بيان تركي خالد باقاسي

ساره حامد حممدعلي األمحدي
عائشة حممد امحد عسريي
مجيله رابح غازي احلربي

منال بريكان سعد احلارثي
أمساء ابراهيم سعيد آل ابراهيم



ماجستري كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
ماجسترينظم املعلومات احلاسوبية

بدور سامل مبارك عيظه
مسر أمحد يسلم العمري

وجدان مزاحم علي باجابر
والء أبوبكر عمر باجنيد

منال سعيد حممد أبو ملحة
منى امحد  سعيد الغامدي
افنان عطيه عتيق السلمي

صباح سعد قحطان الشهري
شهد عبداهلل نعمةاهلل خوجه
نوره ظافر حسني القحطاني

أفنان سعد علي ال عذبه
عهود ابراهيم علي املاحل

نورة بريك خمضور احلربي
أجماد عبداهلل وهيب املبارك

شذا علي عبداهلل آل عاصم
علياء عبدالرمحن حيي عسريي

االء معيض راجح احلارثي
ايناس مشبب حيي تركي

اهلنوف حممد عبداهلل احلميان



ماجستري كلية احلقوق
ماجستري األنظمة

أميمة حممد أيوب عبد العالم الساعاتي
روان سعد علي القرني

مزون عبداهلل محاس عسريى
نوف سلمان مثيب  اجلعيد

دالل ضاوي ابن مبارك اجلعيد
رويده علي حممد الغامدي

غدير سعيد عبداخلالق الغامدي
فاطمه سلمان امحد  غزواني

ود عمر عوض باريان

مرام حييى علي حرقاني
بشائر ربيع بن طالب بن طالب

هنى عمر أمحد بانقيطه
افنان حسن علي شليب

تغريد سعيد عبداهلل ضيف اهلل
هناء حممد سليم احلربي

غاده حممد عبداهلل العمودي
مسية حممد عبد الوهاب حلواني

امل صاحل امحد االمحري

رىل حممد ابراهيم بن حسني
سحر منصور حييى مذكور

هالة حممد سليم الصبحي
ندى مصلح علي عبدالرحيم اجلهين

جواهر مرعي يوسف عسريي
مروج أبوبكر حممد بافقيه

خلود ناصر صاحل الغامدي



ماجستري التمريض الباطين واجلراحي
صاحله سامل حممد القرنيريم حممد فاهد اجلهين

ماجستري كلية التمريض

ماجستريالتمريض النفسي والصحة العقلية
رانيه سعيد علي الغامديأمل علي مسيب البلوي

ماجستري متريض النساء والوالدة
فوزيه حامد حممد الغامدي

عفاف عبداجلبار قايد السلمي
روعه سراج عمر إسكندر

حليمه حيي حسن عسريي
مريم علي سعيد الغامدي

ماجستري متريض إدارة التمريض
رؤى وحيد ابراهيم  عسريي

هديل حممد صاحل غنيم
اميان عبداهلل حممد العبدالباقي

وفاء عابد عواض الثبييت
رنا حممد مبارك العسريي
صفاء حممد خليفة السلمي



ماجستري كلية االتصال واإلعالم
ماجستري االتصال واإلعالم

أفنان حممد بركات باعبداهلل
رمحة أمحد حسن القرني

مسيه عبدالرزاق امساعيل حنيف

شهد حممد عبدالرمحن توكل
منال معيض سعد اجلعيد
لولوه امان سعيد عبداهلل

مسيه زكي حممدمأمون مياني
أمساء يوسف اسعد جالل



ماجستري معهد اللغة االجنليزية
ماجستري اللغة اإلجنليزية

امساء عبدالرمحن سعيد  الغامدي
منى فيصل بن حممد ناقور

أمل عبدالعزيز رشيد العمرو

سندس زياد صبحي القاضي
منريه شريم سعد  السبيعي

رشا فوزي حممد سعيد  قاضي

بشرى عبدالعزيز حممد الغامدي
دالل فيصل علي الشريف

خلود حممد عبداهلل العبسي



ماجستري كلية علوم البحار
ماجستريالكيمياء البحرية

أمساء بشيبش سليمان احملماديساره حممد ابراهيم بن حسني

ماجسترياألحياء البحرية
أفنان عيد متعب املطريي



ماجستري كلية  الدراسات العليا الرتبوية
ماجستري اإلدارة الرتبوية

بدرية مرعي حممد الشهري
أمرية عبد العايل حممد الشمراني

بيان عبدالعزيز عبداهلل اخلرميي 
بدرية حممد عبداهلل اجلهمي 

مساهر عبد احملسن سليمان احلربي
أمساء عبد اهلل حامد كمبيجو

منار فالح حممد الشهراني 
أسحار عصام حممد عتيق

شيخة سعدون السويقي العتييب
نورة محود غويزي املطريي 

ميعاد ناصر امحد عوضة
عائشة سليمان حممد اجلهين

ماجستري التوجيه واالرشاد الرتبوي
سندس عبد الرمحن عبد املعطي احلربي

إميان فهيد دخيل املطريي
ربا عبد املعني دخيل اهلل زيين

أمل سعيد عبد اهلل الغامدي
فاطمة عوض حممد الغامدي
هنى أمحد سعيد الزهراني

براءة الشهابي علي عسريي
شيماء صاحل عمر االدريسي

منى غامن حممد السناني 
نوف حممد عبد اهلل املنتشري

هاجر سامل صاحل احلربي
رغدة فهد عبد العزيز الشريف

أماني عبد اهلل حامد احلارثي
الشيماء سامل عمر باحشوان 

مجانه جزاء مبارك السلمي
عهود منيع اهلل محيد احلربي

سعدية أمحد علي الزهراني
عفاف سليمان مربوك اجلهين

ماجستريتقنيات التعليم
حنان راشد أمحد القرني

شذى سليمان عبيد احلربي
خزماء حممد هذال اجلبريي 

نرجس سامل سالمة الرحيلي
أفنان عبد اهلل نفاع السلمي

رشا بدري إبراهيم الرويلي

أمساء عمر علي العطاس
بدور عمري عبدالرزاق القرني 

فاطمة علي عيسى الزبيدي
منى عواد صرب الرفاعي

مسرية علي أمحد الشهري
هتاني ساعد محيد العويف 

هند سلمي دخيل اهلل الرفاعي 
أبرار عبداهلل حممد الربادعي 

شهد علي عليثة احلربي 
عبري ناصر سعد آل فارع 

شيماء عبد العزيز سامل الغرمييل




