
































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





كلية االقتصاد واالدارة
قسم  التسويق

حنان امحد بن حممد  مباركي
بتول عبداهلل  حممد الصبحي

فتون حممد  مبارك الوذيناني*
اشواق فاحل عايض البلوي

شروق امحد حممد باذياب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم احملاسبة
ريم عبداهلل سامل بن رباع
امساء طالب صاحل  العطاس
مروة حممد حسني العطاس

دينا عبدالرمحن حممد العمودي
نوره سلمان بن فهد السبيعي

فاطمه عمر عيدروس  احملضار

**
**
**
**
*
*

رنا حممد حامد العتييب
ريم مازن يوسف صاحل الطيب

جنالء غيثان عائض  القرني
سنا حممد امحد  الغامدي

نوره علي  دهري مسفر الشلوي
امريه عزيزاهلل عفنان  السلمي

بشرى نواف نفاع  اجلغثمي
خدجيه حممد ابوبكر بازرعه

مالك حممود صاحل  بن جحالن
عال علي عبداهلل  الزنبقي

ساره امحد عبداهلل  الشهري
أمل حممد عطيه  الزهراني

قسم  اإدارة االعمال
رغد امحد جعفر املرعشي
العنود حممد صاحل  املالكي

يارا عبداهلل عابد  ابوعوف
اماني محزه ياسني  طويلي

اريج حممد بن سعد الفدعاني
مها سعد بن علي  آل مخاش

افنان سامل بن يسلم  اخلنبشي

*
*
*

كوثر علي حسن القرني
وئام سعود عبدالعزيز خوتنلي
ندى عبدالرمحن خفري القرني

فاطمه حممد حسن  اهيف
بشائر عبداحلميد حممد سامل  الزنبقي

شذى مسفر علي  الغامدي
مروه عادل حممد  االيوبي

نوال حسني امحد  الفضلي
موده امحد حممد  مسيط

وعد خالد  عبداخلالق سعيد الغامدي
امريه فاروق صاحل  خطيب

وصال حممدصاحل مبارك اجلحديل
ريم طارق ابن عبدالعزيز  الذيباني

روان عادل منهاج الدين  قاسم



كلية االقتصاد واالدارة
قسم  اإلقتصاد ) اقتصاداألعمال (

مرام سعيد  عبداهلل بامشموس
ابرار عيظه سامل  عسكول

رهف جباد  مناحي البقمي
دانه حممد حسني بسيوني

جوهرة وسام  حمي الدين الصفدي

**
*

هبه عبداهلل عمر  باحشوان
اروى علي امحد  املقدي

غفران حممدجان نعمةاهلل  اندجاني
مشاعل عبدالرمحن سعد  اجلهين

مها عبداهلل  سامل اهلويريين

ناديه امحد ناجى  اليمانى
روان عوض  مبارك بامسق

وجدان علي عثمان العثمان الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم  اإلقتصاد ) نقود ومؤسسات مالية (
ايناس عبدالغفار عبداهلل الساعاتي
جلني موفق بن عبداهلادي املنصوري

*
*

بشاير عبداهلل بن مشبب  القحطاني
بشرى امحد ابن عبداهلل  الغامدي

قسم التمويل 
عبري عبداهلل امحد  العمري

مروج عبداهلل بن صاحل  املالكي
ندى نبيل حممدكمال  املدرس

نسرين خالد حسن  كاظم
شروق بدر  حممد باوزير

مريم حممد امحد  مظفر
مها عبداهلل بن حممد  الزهراني

رفيف عبدالعزيز حسن دمدم

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

غدير مقبل  سليمان اللهييب
أمل ناهر جازي  احلربي

بشائر صاحل واكد  باواكد
منال زكريا بن حممدطيب  سيام

ندى مدحت بن حممد  عيسى
رهف حممد علي  الغامدي

جلني عبدالعزيز حممد  بوكر
رغد عبداهلل هاشم  اجلميب

نوف رزيق محد املصلحي الذبياني
مالك سعيد عبدالعزيز  الغامدي

مودة عبدالعزيز يوسف فطاني
شهد كمال صالح  احلازمي

امساء مقبول عواض  الثبييت
غاليه منري ناجي  اجلهين

أجماد علي عبداهلل  القزيز
ريم شايف باخت  العتييب

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*



كلية  االقتصاد واالدارة

قسم إدارة املوارد البشرية
دانيه طالل سعيد  بامشراخ

جودي عبدالعظيم حممد  عبده
ملى سامي عبدالعزيز  رحيم الدين

داليه برهان حسن  مشهور
لينا عبدالعزيزبن عبدالغفور االندجياني

لينه ابراهيم امحد  باكدم
مجانه عبداهلل دخيل اهلل  اجلهنى

جنود دخيل اهلل شعيل  السلمي
ساره صاحل حممد علي  كتموره

حنان ظافر سعيد  الشهراني

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

سندس حممد حمسن  اجلنيدي
رحاب علي حممد  االمسري

جلني عبداهلل بن حممد  باعويضان
امساء حمي الدين عزو  احللو

اروى علي أمحد  راشد
مسر حامد مصطفى ابوعصيدة

رويدا سلطان مصحب العمري
ساره حسني امحد  الزهراني
سجى حممد سعيد  كدسه
ريم عبداهلل سعيد الشهري

ازهار حممد امحد  عيبان
ظالل حامد ابن راضي  االمحدي

غاليه عبدالعزيز اسكندر  شيخ
غدير حممد قاسم خباري

غاده علي عبداهلل  ابن دعجم
جنالء غازي بن عاتق اجلحديل

مرام حممود عبداملطلب  الشريف
رغد صاحل عايض صاحل الرشيدى

شروق حممد سعيد اجلدعاني
نوره حممد عبداهلل  العمودي

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

ربى عويض عوظه  الزهراني
عنايه عبداهلل بن صابر  املنهايل

رناد وليد امحد  اجليزاني
سجا حسن عبداهلل  احلربي

عبري جابر حسن  الشهري
ميار اسامه عبدالرمحن يسلم

خلود خبيت مسفر  الغامدي

*
*
*
*
*
*
*

وعد عوضه عواض  الزهراني
ريم هانى بن عبدالرمحن  مشاط

اجماد صالح عمرو  العويضي
رند عبدالرمحن حممد القحطاني

ريم عبداهلل ظفري  احلربي
جنود علي سرحان القرني

اجماد حممد سعيد  الشهري

البتول صفوت مصطفي شليب
اسرار سعيد عبداهلل العمودي
روان مرضي علي  الزهراني

ايثار عبداهلادي اسحاق  هوساوي
ريم فاحل شينان القحطاني
عايشه مثيب هليل  السلمي

ساره سامي بن حممد الطويرقي

*
*



كلية  االقتصاد واالدارة
سلطانه عبدالرمحن علي اليوسف

عنود حممد بن حممد  مباركي
ريناد بدر بن عبدالرمحن  العتييب

مشاعل ابراهيم عبدالرمحن  املسلم
رانيه عبداهلل سفران املالكي

ساره بندر  حظاظ السلمي

رجوى علي سبيت بامطرف

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
ملى زكريا اسحاق خوجه

امنيه امحد بن حممد محاده
االء حممد علي  الزهراني

العنود عبدالعايل حامد  الثبييت
جيهان عثمان علي  احلريشي

دينا عمر مياني  بن حمفوظ
فريال اسامة عبدالكريم الكولك

رنا ناصر ابراهيم  عامري
ايناس عبداهلل امحد  ناجي

روان فيصل حامد  احلربي
ساميه حسن ابن علي  عسريي
مشاعل ذيب بن عسري  املطريي

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

مالك يوسف هائف غالب املطريي
فتون عبدالعزيز عثمان  الرشيد

مها زين فهد  الشيخي
ندى عمر عبداهلل  العماري

امواج صاحل حسن  الشمراني
مسيه ذياب فايز  االمحري

رهف ثالب حسن  اسكندراني
جنالء عبدالرحيم عمر  خان

ندى سعد حممد  العدواني
نورة حممد سعيد القرني

شوق عبداهلل مدخيل  املطريي
ساره خالد بن سليمان  بارجاش

فاطمة شداد امحد الزبيدي
مسيه عبدالكريم سليمان  النجار

رفيده ابراهيم بن روبيل قدح
داليا حامد بن امحد سالوي

ساميه عبدالرمحن عبداهلل مليباري
اماني سعيد علي  الزهراني

جمد مقنع معيض  الزهراني
عبري بكر امني  الفالته

عزوف تركى ابن معيوف  املسعودى

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

*
*
*



كلية االقتصاد واالدارة
قسم  نظم املعلومات اإلدارية

خلود خالد حممود سندي
فوزيه طايع مقبول  السلمي

ابرار عبداهلل رجاء  العنزي
دعاء حسني حممد العمودي

ساره عبداهلل امحد سعدون
ضحى حسن  حسني اجلدعاني

اشراق حامد  امحد الساملي
روان حسن غبيش اللقماني

عهد صاحل حممد  القرني
فاطمه هالل رشيد  املطريي
بسمه وصل عويضه  السلمى

**
*
*
*
*
*
*

مياسم سراج عمر  بادريق
ريم مهدي بن مسري  الزهراني

غدير خالد حسن بابطني
هديل سليمان سامل  احلازمي

خلود امحد حمسن زيدان
مريم محيد خمتار  احلربي

روان حاسن هالل  املالكي
امواج حممد علي الشمراني

وجدان توفيق وصال  املالكي
شريفه ابراهيم  امحد الشاردي

هتاني حسني  يوسف متدارس

سهام خالد سليمان  خان
هتاني سعيد موسى  الزهراني

لطيفه علي  عبدالرمحن التويم
رهف فيصل ابن علي الغامدي

غاده حيي علي  املالكي
غزل حممد زهري  بدوى

ايالف عاطف حممد البطاطي
مين امحد صاحل  دردوم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم  اإلدارة العامة )التنظيم والتطويراإلداري(
رغد حامد ابوزيد  الصحفي

ريهام خالد حممد  بقشان
احالم عياضه مفلح  السلمي

نور خليل ابراهيم  الكعاك
ايناس عبدالواحد عبدالرزاق  الصبحي

أثري مسفربن شائع آل دريع القحطاني

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

أشواق على بن عطيه  العامري
وجدان علي حسني  احلربي

صاحله حممد عبداهلل  الشهري
بيان موسى حممد  باموسى

صاحله حممد معيش  القرشي
رغد فؤاد حضيض  اجلهنى

مشاعل شرف مسلم  املالكي
رحاب عوض حممد  القحطاني
ساميه صاحل فاضل  املالكي
مسر ابراهيم حممد املرواني

فاطمه مسري نعيس  املطريي
شيماء عبدالرحيم بن حسني  العمري

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

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



كلية  االقتصاد واالدارة
حمبوبه حممد ناصر  الزهراني

اجماد ظافر مطلق  الغامدي
انوار نايف عياده املالكي

ايناس خمضور بن رحيم  اجلدعاني
أحالم عايض معوض  احملمادي

روان عبدالعزيز علي األمحدي
مسيه عثمان بن عطيه  السلمى

عواطف يعن اهلل علي العماري
منال صاحل جربيل  هزازي
بسمة عطيه علي  الغامدي

شهد مسفر مجعان الزهراني
فوزيه عايض  هامل  الشمرانى

فاطمه امحد عثمان الزبيدي
فرح عبداهلل حممد الغامدي

مريم سعيد بن مجعان  الزهراني
جنود عبدالكريم جابر  احلربي

اثري عبداهلل سعيد  القرني
أماني امبارك حممد  العجالني

بلقيس عبدالواحد محدي  اليزيدي
اسرار هاني علي  باسامل

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

جواهر عايض عويض  املطريي
سناء طارق عبداهلل حممد

مجيله سعيد  حممد سعيد العمري
غدير علي حممد  القرني

غزيل حممد بن سعد السبيعي
رغده امحد حممد الغامدي

عائشه منصور بن عبداللطيف  احلربي
عبري عوده ابن سليم  احلربي

وجدان هاني عبدالقادر  الباحث
أسرار حسني  سعيد العمودي

بشاير حسن ابن حممد  االمسري
ليلى ظافر مجعان  الشهري

وفاء حممد ذيبان العزيزي
اشواق عبداهلل ظافر  الشهري

نوف خالد حممد  احلربي
سراب صاحل عطيه  احملوري

شهد حممد سعيد  الغامدي
عزه نواف سلطان  احلكمي

فاطمه عثمان امحد مكاشر
افنان امحد حاصل  االمسري

امل عبداهلل صندل الغامدي
ساره علي بن حسن  الغامدي
مساح حممد ردت  اهلل  السلمي

غيداء فيصل محد عبدالفتاح العمري
مياده عبداهلل أمحد  القرني

مسرية سعيد  سعد اهلل اجلدعاني
دعاء عمر  امحد امحد

سهام عبداهلل دخيل اهلل  اجلهنى
ميعاد سعيد علي  الغامدي
امساء سعد عيسي  املزيين

نوف حممد بركه  اجلحديل
عهود مشرع  مقعد مشرع الغامدي

اجماد حممد بن عوض اهلل  الثمايل
وعد ابوزيد عبداهلل  الغماس

ريم عبدالرمحن جزاء املطريي
سهام عبد اهلل بن عبد العايل  النعماني

ربا هاني امحد  السفياني
عبري منصور عبدالرمحن  الزهراني

عهد سامل بن سلمي  الصحفي
رناد امحد عبداهلل  باسودان

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
جنالء راشد سلطان  بن شفلوت

ساره عوض امحد ال شباب القرني
شهد حسن سامل  الصبحي

امتنان عبداهلل سامل  الغامدي
رغد حممد بن حسن  صائم الدهر

شهد نبيل حممد  باسودان
بدور متعب سعيد  الشمراني
ساره علي بن ناصر  احلمودي

جلني صاحل حممد الغامدي
اجماد حممد بن صاحل الغامدي

انفال علي اليف  الثقفي
رهف عبداالله نافع  احلربي

روان خالد  فهد ناجي احلقباني

غصون يوسف بن حممدكريم  بابا
مدى فهد علي  حسان

عهود هشام بكر  اجليالني
اهلنوف حممد محيد  الصاعدي

كوثر صاحل امحد  الزهراني
ربى سعد سعيدبن معيض الزهراني

حنني سعيد صاحل بارشيد
مرام بريك عبداهلل الشمراني

اريج عبد العزيز الشريف
رانيا علي حممد باوجيه

شهد سليمان عبداهلل  احلميضي
عنود ناصر عبدالرمحن  الشميمري

غفران عباس بن امحد  اليماني

اريج عادل  حممد علي الرشيدي
العنود عبداهلل ابراهيم  اسحاق

دعاء أمحد حممد القزحة
رنا على حسن  الشهرى

ربا محاد عبدالرمحن محاد احلماد
بشاير عايض  بركات القرني
اسراء حممد عبداهلل  بركات

رانيه علي عطية املالكي
يارا عبداهلل علي  القرني

دالل وائل حسن  قارى
االء خالد  عبدالعزيز الغامدي

نوف عبداهلل  حممد امحد الراجحي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - اخلدمة االجتماعية

هنى حممد علي اجلهين
اماني سليمان صاحل اهلجاري
هاجر فارس حممد  الشهري

دالل مصلح مساوي مباركي
علياء شهوان حسن املالكي
هتاني زايد بن عوضه  الغامدي

روان علي مجيل  خضري
ساره هاشم مبارك سامل بامشاخ

غزيل حممد عبدالكريم السويد
رحاب عبدالرمحن علي الغامدي

العنود سامل ناصر  آل شيبان
شوق عمار هذال  املطريي

سعاد يوسف سامل  الشمراني
ملياء حممد  عبدالرمحن املغربي

اماني رئيس حسن النهدي
شهد طارق عبدالعزيز مغربي

ناديه رده صاحل الذبياني
سلمى عبدالرزاق مغنم  السلمي

رحاب عبداهلل حسن الزهراني

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

اجلوهره فيصل محزه  الشريف
عبري جابر علي  الشمراني

ساره حممد حيي  الزهراني
ريم عبدالرمحن صاحل الطعيمي

رنا هالل سعيد  الغامدي
جنود يوسف  حممد الزبيدي

روان علي بن حممد  العجالني
فاطمه عبد العزيز علي الغامدي

جواهر حممد علي الشهري
بشاير حممد صاحل  العمري

فاطمه مفرح  عبداهلل الشهري
رهف علي بن سعيد الغامدي

عائشه ابراهيم مسعود البقمي
مرام امحد عبداهلل  الغامدي

هديل حممد بن عياش ابراهيم
نبيله امحد امساعيل  السيد

روان انور سلطان القحطاني
اماني محاد محدان  الصواط

بشرى شامي حسن  الراشدي

العنود سعد ابن صاحل  الغامدي
بدريه صاحل سعد  الشهراني

ندى عمر بن راجح  الدرمهي
حنني عبداهلل ناصر القحطاني

دنيا حسني حممد  البيشي
ساميه امساعيل حممد  خالدى

هنادي حممد معجب  القحطانى
شهد عبدالعزيز عاطي  احملمادي

جنود عبدربه دميح  السلمي
شوق علي أمحد املالكي
ماجده فهد حامد الرفاعي

علياء عبداجمليد مستور  الشريف
مجيلة حممد أمحد عبود با شيبه
مشاعل باخلري حممد الزهراني

خدجيه احلسن  علي امحد عسريي
مها عبدربه دميح  السلمي

اجماد سعود سعد العتييب
اجماد محود غويزي  املطريى

رؤى علي ابن عبداهلل  الغامدي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
ريم حممد يزيد حيي الفيفي

شاره علي ابراهيم  الشيخي
وجدان سعد سعيد  الغامدي

ذكرى حسن غرم اهلل  الزهراني
ابتهال علي حممد علي باعشن

حنني ناجي صاحل اجلهين
روان موسي عبداهلل  الزهراني

ابتسام راجح خضر املالكي
ابتسام امحد حوميد  السلمي

روان خالد حممد حسني  جندي
عفاف سليم خبيت احلربي

رهف عمر سعد الذبياني
شفيقه امحد سامل  باحكيم

وفاء خلف امحد  الزهراني
هتاني سعييد سعيد  الزهراني

شهد حممد امحد الشهري
روان امحد حممد  الغامدي
شوق خلف دسم  العتييب

بشاير ابراهيم عبداهلل  عسريي
بشرى عبدالعزيز حممد  الزهراني

ابتهاج محادي بن جنم  الصاحلي
هاديه امحد عبداهلل  الشهري
روابي عبيد صباح  احلربى

ريم سليمان  عايز املطريي
نسيم حممد مجعان  الغامدي
دانيه سامي مكي  احلربي

ايناس حفيظ ابن علي  الغامدي
منى حممد علي الروقي

العنود رجا عبدالعزيز  السلمي
ساره نايف جازي  احلربي

ساره عبداهلل بن حممد  اجلهين
شروق خلوفه حامد األمحري
امل مجعان بن سعيد  الزهراني

رهف محيد عوض اجلهين
شروق علي  خضران الزهراني

ايناس خالد ابن مفرح الغامدي
رغد حممد بن احلسن  السفري

والء طالل امحد  الشريف
مها فايز  حممد صاحل القرني

جود مبارك بركي املطريي

غدير عبداهلل حممد  السفري
جواهر حممد سعد القحطانى

رنيم فهد عبداللطيف الذروي
ساره صالح جنيدب  املالكي

بشرى سامل مطر املطريي
ساره عبداهلل مسرع املطريي
رغد موسي مفرج  االمحدي

امساء عوض معتوق  املالكي
خلود امحد سعد املالكي

والء خالد عبداهلل بن سلمان
ساره سعيد بن بلقاسم  القرني
هنوف عبدالرحيم سامل  اجلهين

رزان حييى بن مبارك  عقيلي
بدريه علي امحد  اجلليدي
مشاعل خالد مفرح  اجلهين

أمريه زبن سامل  السلمي
شيما عبداهلل ابن امحد  الغامدي

خدجيه علي بن مساوى  قيسي
افراح دخيل اهلل حممد  الشيخ

بشاير عبداهلل سعيد  الغامدي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
مريم عمر عيدروس احلبشي

روان خالد عبدالرمحن  احلر
فاطمه حممد حسن  احلارثي

اصاله معوض بن ذياب املطريي
وعد مساعد ابن معيض احلارثي

وعد شرف صاحل  احلرازي
ورود علي حيي  املالكي
والء ياسني بن امحد  القرني

اجماد علي حممد  الشهري
مها حممد محد جيالن

منال مستور معال العتييب
حال حامد محزه الشريف

مدى طالل حسني السفري
مرام سعد رده  احلارثي

شروق صاحل حممد الزهراني

سحر امحد  سامل بامسيح
وعد منري مناور  املطريي

منى مسفر  امحد الزهراني
مسر عبداملاجد عبدالرمحن الشيخ

بيان درويش  صاحل سعيد عقاال
عزيزة عبداهلل سعيد باجودة
هنوف خلف امحد الزهراني

نوف حممد حوميد  املعبدي
رهف حممدعلي بن صاحل  اجلهين
غيداء سلطان بن عياد  احلارثي

بشائر حسن سعيد  عسريي
سريين حممد سامل  الغامدي

أرجوان عبداهلل  سامل احلربي
جيهان عبد احملسن  احلربي

اريج ابراهيم موسى  الزهراني

اهلام حممد  سلمان املالكي
رهام مطر عيد سعيد السحيمي

شوق نواف  اليف املطريي
رزان سلطان بن فتا  العتييب
اشواق حمسن مرعي القرني

اثري عبداهلل صاحل الغامدي
حنان جوداهلل بن مناى الصبحي

غدير مديين حسن البسيسي
اميان سليمان سعيد  اجلابري

وعد عبداجمليد  العسايف املطريي
روان زابن عمر البقمي

أحالم امحد  حسن امحد الزهراني
أجماد بركه عرابي احلربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع
وجدان خالد عبدالعزيز السليماني

مها موسي باجان  الرشيدي
امساءسليم عبدالكريم اجلدعاني

**
*

نوف امحد  سعيد العمري
بشرى حممد بركات الشمراني

هتاني امحد مبرييك  اجلدعاني

سعديه راشد بن حممد  العمري
أمل علي بن صاحل  احلارثي
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مرام حامد  محيد حامد اجلهين
افنان حممد منيع اهلل  احلارثي

امنيه ابراهيم عبدالرمحن  برقاوي
رزان سعيد عبداهلل  بابصيل

جناة علي امحد  االسود
خواطر ماشع  عاقل املطريي

االء عبيداهلل عبدالرمحن  العمري
عهود طه عبدالرمحن  صفطه

عزه عبداهلل عبدالعزيز  الزهراني
راويه حممد ناصر حكمي

امريه عبداحلميد  محادي اجلدعاني
نوره حممد دخيل  اجلدعاني

ندى علي محد  حكمي
مدى سعيد امحد ال محدان

ليلى علي عمر  دماس
روعه حممد بن عبداحلق نزير

جود عبداهلل فهد الرمحه
غاده خالد عبداهلل  اجلودي

دارين عبداهلل حممد باعبداهلل
شهد يوسف عبداهلل  الزهراني

ندي محزه ذاكر  السيد
مساح عبدالرحيم حميل  املطريي

ساره حممد صاحل  الغامدي
روابي علي سامل الشهري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التاريخ - اإلرشاد السياحي

قسم اجلغرافيا - نظم معلومات جغرافية وخرائط
أمريه عبداهلل أمحد  القرني

امساء امحد سعيد  الزهراني
رنا عبداهلل بن حسن  زهرانى*

امنيه عطيه محدي  الفارسي
روان خالد معال  احلربي

غدير حممد  زين العابدين فطانى

قسم التاريخ - تاريخ
أروى بلغيث امحد  الغامني

نوف عبدالعزيز خلف الزهراني
امريه سعود سعد  العتييب

عبري معيض عبداهلل  الشمراني
نايفه بريك ابن عويضه السلمي

*
*

سارة عبداالله  حممد ابواخلري
اماني عيد  محيدان  السلمي
شروق علي نعمي الشهري

اشواق عتيق ناصر الغامدي
وفاء مسفر تركي  العلياني

اماني مفلح  حممد مفلح دحباش
جوهره عطيه  عريج املالكي
خلود بشري  عقل شارخ العنزي

صفيه مبشر  علي القرني
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امساء فايع امحد  عسريي

روان حممد  علي صاحل باربيع
رهف فهد مسفر القثامي

جود مجيل ضفيدع احلبيشى
أمريه سويد علي  العيسي

ميعاد سعيد علي  الزهراني
هدى امحد دوشي  حكمي

اهلنوف فايز بن عيد  الفياني
عبري اليف عطيه  العصالني

روان عبداهلل سعيد  املالكي
رناد امحد  احسان حلواني

هديل دخيل اللـه اجلربتي
اجماد حممد حسن  جلي

حنان مهدي وصل اهلل  السلمي
رزان عطية اهلل  صاحل الصحفي
رزان امحد عبداهلل  الزهراني

اثري معروف بن مهدي  الزهراني
امساء قليل عبداهلل  القرني

ود اسامه عبداحلميد  فلمبان
رهام موسى عبداهلل  الزهراني

شوق عبداهلل محيد  املطريي
نسرين حممد غريب دريب
منى صاحل  عبدان الزهراني

شيماء امحد  حممد حسن الثبييت
عزوف سعد حسن القرني

امساء عبداهلل  ابراهيم الزهراني
بشاير زويد رده  املالكي

ساره عبداحلميد محدان  الصبحى
حنان حمسن علي  العامودي

عبري سعيد ناجم الزهراني
اهلام امحد ابن محدان  احلارثي

مرام عبدالعزيز  خلف السلمي
اماني علي عبداهلل  الشمراني

مالك امحد حممد الكثريي
صاحله حسني سعد  الشمراني

اميان خلف بن سعيد  الزهراني
عالية حسن سودان  الزهراني
مها عبدالعزيز حيي  القحطاني

وفاء عوض سعيد  احلربي
اثري امني حامد احلربي

ندين حممد عبداحمليط  املالكي
شوق عبدالعزيز رابع  السلمي

اسراء حممد امحد  باخضر
مرام مسفر  صاحل امليموني

حنان حممد  عمر حممد باحشوان
ربى حممد امحد الغامدي

غدير عبداهلل  زاهر الثعليب
مساهر درويش امحد اجليزاني

نوران ناجي عبدامللك  االمري
عبري حسني  حيي أمحد فقيهي

مشاعل سعيد عواد  كوجر
مساح ساعد خيشان السلمي

ريم حامد  عبيد احلرازي
عذاري سعد  حممد  االمحرى

ملى راشد  معيض  احلارثي
شيماء صاحل  جبري اجلدعاني

شروق ناشي نفاع السهلي
شيماء فهد فاحل الزنبقي
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قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
رهام عبداهلل حممد  الزهراني

رغد بدر عبيد  الظاهري
أفنان ضياء عبدالكريم منصور

ساره سليمان محدان احلربي
وجدان فواز حممدعلي شيخون

بشاير عبداهلل ناصر  الغامدي
لينه فهد عبداهلل  السامل

نوف وهيب امحد مداح
ريناد عبدالويل القريقري

خلود سامل سعيد الديين
نوره موفق عبداهلل كدسه

دينا فيصل عواد  القايدي
رغد علي عبدالرزاق  الغامدي

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

منار فهد علي  الغامدي
مالك حسن ابن عايض  احلذيفي

والء عبدالرمحن زيد االمحدي
مرام عبداهلل علي  املنتشري

مالك أمحد حيي  األمحري
رفال عبداهلل مال حممود  خبارى

حليمه صاحل مبارك جلذم
اماني عبداهلل صاحل  الشهري

هتاني شليويح حممد  الروقي
رغد حسن بن عطيه  الذبياني

شروق حسن سلمان الفيفي
هبه سليم عليثه  االمحدي

وفاء عايض عبداهلل  السفري

العنود عايش سعود املطريي
اشواق عبداهلل منيع اخلليوي

عهود عبداهلل مرزوق  السفري
بدريه صاحل عطيه العصماني

حنني عبيد عبداهلل عبيد الرشيدي
نرسيان مازن  مجيل سقا

نوف عبداهلل حممد العمري
جلني عاطي عطيه  الظاهري
ريم صاحل بن محد  اخللف

حنني عابد  عبدالغفار البلوشي
خلود حممد عيد اجلهين                                                  

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اجلغرافيا - دراسات بيئية
ناديه غويلي حشيم  السلمي

بشائر عبداهلل  امحد الغامدي
روان علي سعيد الشاعر
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
جنالء امحد حممد  املالكي

ثناء عليان عبيان  االمحدي
هند علي حيي  الزهراني

أمساء اسالم  امحد املرابط
مريم حسني علي  املالكي

فاطمه عبدالعزيز صاحل  العلياني*
شروق عوض  رده املالكي

هتاني امحد عبداهلل  عسريي
منال عبدالرمحن  الزهراني

هنادي امحد عثمان  عجي

نوف حمبوب  موسي العماري
االء عيسى عبده امحد هامشي
عهود ابراهيم عفيف  املعلوي

صاحله عبداهلل علي  الشهري
شوق عطيه  عاطي اللقماني

قسم اللغة الفرنسية
جنالء علي موسى  زهراني

اهنار صاحل علي باسهيل
ريم خالد عوض  احلربي

خلود سامل سويلم  اجلهين
لينه طارق علي  اكرب

هالء ضيف  اهلل ذويبان  الشلوي
فاطمه عزيز عبداهلل  العدواني

نور امحد بن سعيد باشويه
غدير بلغيث حسن  عوض

روال حممود شروز  مال
غزل راجي  محزة قشالن

مريم امحد فرج  املطبق

**
*
*

نوف خالد بن عازب  الزهراني
مسيه حممد عبداهلل  الغامدي

غيداء سامل حممد بوسعيد
رهف حممد جرب  السلمي

ساره منصور محيد  االمحدي
ساره حممد عايد  اجلهين
ساره جباد قايد السلمي

بشاير أمحد سعيد الغامدي
روان عبداهلادي اجلعيد

دينا عبداهلل بن أمحد  الغامدي
شروق عادل  حممد جيزاوي
خلود حممد خضر  الدغبوس

رانية فهد عقاب  املالكي
اسرار سفر  عائض الغامدي

حنني عبداهلل  صاحل الغامدي
وجدان سعد حامد احلارثي

انوار عبدالوهاب  حممداملنصوري
رنا عبدالعزيز  عايل املالكي

عائشه احلسن علي عسريي
صاحله امحد  ابراهيم قمزي

سحر فايع  حممد عسريي
مجانة صاحل حسن فالته
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ابعاد مقحم غزاي املطريي
سهام سعد عيظه اجلدعاني

امثنان امحد عطيه  الزهراني
أمل مهدي بن امحد  الزهراني
االء عبداهلل عيضه الزهراني

اجماد امحد محد  احلربي
حنان سعيد  امحد علي زيدان
ناديه عوين عازم غالم السلمي

امساء عبداللطيف عبداهلل الغامدي
جنود بندر صاحل  العتيبى

منال فهد علي الغامدي
والء عبداهلل عوض  املالكي

**
*
*

جنوى حامد  سلمان اهلطيلي
مشاعل فايز  سامل السهلي

نوران ضيف اهلل رشيد  احلربي
شذى محود علي  الشيخي

انوار مسعود فاحل  العتييب
هند مصيون  سعيد  اجلدعاني

علياء حسن بن حممد  القرني
شروق صالح مسران مهنا البالدي

اشواق عبدالرحيم عبداهلل  دربي
جلني صاحل حممد  الزهراني

نوره حممد علي  الشيخي
بدور حامد سلمان  اهلطيلي

وفاء حيي خضري  احلربي
مرام عيد بن معافى  اجلدعاني

هال أمحد حممد بصفر
منار علي ناصر  خالف

موده عبدالعزيز صاحل فتين
مها عبدالرمحن السهلي

نوال حممد امحد احلارثي
أبتسام عبداهلل  امحد  الزبيدي
اروى قاسم حممد الزهراني
اروى مخيس  امحد الزهراني

منار وهيب عبداهلل فقريه

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الشريعة والدراسات االسالمية

قسم علم النفس
خلود عثمان امحد قحطاني

شهد يوسف عتيق  الصبحي
طيف فيصل مغرم علي العمري

**
**
**

ندى امحد سعيد الغامدي
اماني فيصل حممد عطيوي

نوال ابراهيم محد  جعفري

اروى صاحل عبداهلل  الزهراني
رباب فاحل عوده  اجلدعاني

ساره عواض عابد  السلمي

**
**
**

**
**
**

نوف بلخري  علي  الشيخيساره عطية  اهلل ناصر  احلربينوره عوض  رده املالكي
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

حنان عطيه غرسان  الزهراني
مسيه صاحل امحد الزهراني

ساره امحد مسفر الغامدي
هتاني حممد بن بداى  احلربى

حنان رمزي بن حامد  العامري
روان عايض ناهض  احملياوي

خلود زياد ابن نايف  سرحان
فاطمه عبدالرمحن  الزهراني

اسراب عطيه سعيد  الزهراني
امساء عبداهلل هندي  الزهراني

غاده عبدالرمحن سعيد  املالكي
ريم حممد قاسم  غزواني

هوازن عبيداهلل عويد  األمحدي
شيماء عبدالرمحن حممد الثبييت

عال موسى الزعيب
عال حممد عيسى  العقاري

وفاء علي عبداهلل الزهراني
ثناء امحد بن حممد  الصحفي

عبري عبدامللك معيوض احلارثي
اجماد علي مفرح الزهراني

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

ندى حييى بن حامد  احلربي
رزان حممد ابن عبداهلل شاووش

يامسني حسن بن علي الزهراني
جواهر سعود مهدي  ال حشيش

مياسم عدنان عبدامللك شافعي
مريم حيي بن امحد  معشي

اريج حسني  حممد تكروني
تركيه اليف سعد  احلارثي

مشاعل مشعل حممد  النفيعي
هند عدنان حممد باجنيد

بشرى عبداهلل رداد  املالكى
البندري امحد حممد  حممد

وجدان سفران مشبب الشمراني
أمل فالح فاحل السلمي

ريم علي بن امحد  مابيه
مساح حييى بن حممود  عباس

رهف سرحان حصيين  الوذناني
نشوى خلف مسعف  السلمي
عهود محدي محيد  اخلميسي

روابي سفر دبيان الربيعي

وعد امحد حسن  الزهراني
مها دليم عبدالرمحن  آل دليم

هيا حممد عطيه الزهراني
اجماد عبدالرمحن ظافر  االمسري

والء حسني علي  النعمي
شروق حسن ابن رجب الزهراني

منال امحد بن محيد العويضي
وعد حممد علي الزهراني

شوق ابراهيم السهلي
سناء حممد  الزهراني

شهد موسى امحد  القرني
منال عبداجلبار بركه  املطريي

نشميه عبيداهلل أسيمر احلربي
روان حممد سامل  باجعفر

بشائر ابراهيم شراز  الزهراني
ريم سعود حممدسعيد  االمحدي

رغد صاحل سعيد  الغامدي
ساره عبداهلل حبيب  احلربي

رهف خالد حممد علي املغامسي
نوف امحد علي  الشهري

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



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
أجماد تركي سامل العتييب

طيف معجب جاراهلل  الزهراني
روان حممد مجال احلسيين

نسرين فايد معيوض السلمي
منال حممد بن مصلح الشهري

ماريه سلمان بن عيسى  الثقفي
عهود عبدالعاىل رجاء املغربى

مروه حممد بن حممد  سنقوف
دالل سعد خليفه السلمي
ساره حممد علي  القرني

خلود ابراهيم عوده  احلربي
جلني حسني علي  العويف

ساره حممد بن حممد هتان
جنود عبداهلل معيش  احلربي

ندى أمحد عبداهلل عبده القرموشى
نور علي سعيد  احلارثي

شذى عطيه ابراهيم  الزهراني
ربى مروان عبداهلل  باخشوين

ساره علي بن حسن  الزهراني
سحر عبدربه جابر  الغشمري

جلني راشد حممدراشد  اليهييب
سهام حممد راجح احلربي

عبري سعيد ابراهيم  الزهراني
اهنار حممد بن مناع  القرني

مياده عبدالرمحن هوساوي
شوق رحيم خضري  العمري

نوال امحد حامد  الشنربي
دنيا سامل حمسن  باعبداهلل
منال حسن حممد  الفيفي

مسيه علي بن صاحل الشهري
شهد عبدالرمحن حممد  القرني

العنود ماجد جهز احلربي
ذكرى على بركات  الناشري

امساء علي سليم  املعلوي
عزيزه امحد حممد الزهراني
بشائر حسني علي  القحطاني

فاتن حامد حممد  السلمي
بشائر رجااهلل حممد  السلمي

امساء حممد علي  الشمراني
شهد صاحل محزه العمري

جلني سعد راضي  االمحدي
ميعاد سعيد حممد الغامدي

ثريا علي امحد الزهراني
تذكار مسعد بن سعود  السلمي

عبري حامد سنان  السلمي
بركه امحد سعد القرني

شذى عمر عبداهلل  باوزير
ريم حممد ابن امحد الباشا

عهود هاشم  عوض املالكي
غدي امحد حسني الزهراني

افراح عطيه عبداهلل الزهراني
ساره حممد امحد  مداحي

رشا حممد عيسى املالكي
اشواق عمر ابن عبداهلل  الغامدي

بثينه حممد عبداهلل  الغامدي
امل زكريا محادى  الكسيربى

رنا امحد صاحل باحارث
بتول طه خليل  العتودى

نورا تركي مفلح الدوسري
بيادر يوسف سعيد  الغامدي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

اجماد زايد  عشق الغامدي
عبري حممد امحد  الغامدي

ريم فاحل  عياد السلمي
زكيه عبدالرمحن صدقه  القرشي

ناديه مطلق جباد القحطاني
االء امحد سعيد سلوم

ابتهاج صاحل حممد  العتييب

اجماد عوض عبداهلل  القحطاني
حسناء عبداهلل سعيد الزهراني

شريفه شلوان حممد  القرني
اماني خبيت حممد  الزهراني

وجدان خالد سهل  السلمي
نوره سامل معجب  القحطاني

البتول حييى  مشعل املطريي

افراح رحيم حممد مهدي اجلربتي
مريم سعود سعد عياد املعبدي

عبري خزيم  حممد االمسري
نوف سعد  سرحيان السبيعي

مشاعل سامل نويفع  السلمي
امواج بنت حممد بن عبداهلل خالد

بسمة امحد صاحل الغامدي



كلية العلوم
قسم اإلحصاء

بثينه مصلح صاحل الصحفي
رنا امحد فرحه الزهراني

هنادي فائز طالب الصاعدي**
هيازن امحد  ابراهيم هوساوي

قسم األحياء - أحياء دقيقة
طيبه امحد  حسني اجلفري

اريج حجاب عواد  احلربي
دارين هشام سعيد  قنيطه

ميعاد غرم اهلل أمحد الزهراني
انفال ناصر حممد  دوس

مها مصطفي حممد  البكري
اهلنوف معتوق حممد زمزمي

شوق عبداهلل فايز العمري
امل عثمان حممد العمودي

رواء خالد نوح الصبيحى
امنه علي حممد موسى

فاديه سعيد سراج  املالكي
سعاد شوقي علي  بامحدين
علياء علي ابكر حسن

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

رغد فهد ابراهيم  احلازمي
مها سعيد ابن عمر  الزهراني

ندى حممد امحد  الغامدي
امل معيوض عايض  احلارثي

هناء عبداللطيف االنصاري
ايناس عبداهلل سامل  الينبعاوي

رغد عبداهلل بن علي آل هيازع
صافيه ضيف  اهلل  السلمى

فوز علي بن حامد الزهراني
رهف جمري جرار  السبيعي

نداء حيى بن عبداهلل  قاضي
ليلى رشاد عبداهلل  هندي

رنا حممد غديفل  العتييب
بدور حممد علي  احلربي

مزون فيحان عوض  املطريي
العنود صلحي باروك  احلربي

رنيم عيسى  محادي االمحدي
هال عبداحملسن سامل  الشريطي

أروى حسن ابراهيم  فالته
اهداب فريد بن جماهد  فلمبان

سندس بدر حممد  الغامدي
اسراء فؤاد بن مرزوق  اجلحديل

روان علي عبداهلل  الغامدي
رهف عبداهلل حيان الشمراني
اسراء عطيه حامد  القريقري
مالك هشام هاشم الشريف

غزل هناد عبداهلل  ابورفاعي
مسر عواد فراج الصبحي

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم
صفاء بكر ابراهيم هوساوي

مالك حممد عبداهلادي  احلربي
اماني حمروس حممد  باطهف

والء علي  حممد القوبع

عهد مشعل صاحل  الزهراني
غدي غالب صاحل  حمروس

روان زهري  عبدالعزيز نوري
ريناد طالل سعيد  السرحيي

خوله عايد  حممد السفري
اراده حسن صاحل ابوسبعه

سهام نايش  سعد حسن العمري
رميازعبدالرحيم سرحيان اجلحديل

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم األحياء - أحياء حيوان
شهد فهد ثامر  البقميندى عبداهلادي عبداهلل  الشمراني

قسم األحياء - أحياء نبات
ساره حممود ضيف  اهلل  الثمايل

امساء علي ناصر أمحد هزازي
نوره حمسن بن حممد  الشيخ

ذكرى خالد  علي شاهر النهاري

اجماد عويد جبري  املخلفي*
بشائر حممد عتيق  الثبييت

ساره علي عوض  العمري
نوف سامل امحد بن حمفوظ

عبري صاحل  حسن حضريي
حنان سفر راجي الصاعدي

قسم الرياضيات
رفال ظافر عايض  القرني

رنا عبداهلل سامل  باقيس
بشرى خالد  علوش دردر

شيماء ابراهيم مسران  العنزي

*
*
*
*

بثينه علي ناصر عاطف
مهره مشخص نور  العتييب

آمال عوض عوض  اهلل العتييب
دعاء عمر حممد باسبعني

منريه علي عبداهلل  املعاوي
غاليه حسني عبدالرمحن الزهراني

مسية حممد سامل بن حمفوظ
دعاء عبدالرمحن سعيد الغامدي



كلية العلوم
قسم الفيزياء

رؤى سلطان  كشمري املرعشي
هديل عبداهلل حممد العمودي
اريج ظافر سامل اخلشرمي

شروق عبداجلليل محد  اجلهين
ريم خالد ناصر الزهراني

رقية مشعل حممد  غندور
حنني عبدالرحيم شرف  الشيخ

فايزه امحد ابن حمسن هزازي
سحر عبدالرزاق حممد  الصحفي

**
*

ساره امحد حممد  الغامدي
فوزيه عبداهلل عبدالعزيز  القيب

غدير امحد علي  الوتيشي
وعد امحد خيشان  الشيخ

امساء سعد رميزان  السبيعي
هتون عويتق بن سامل  احلربى

مشاعل مغربي عبيد الزهراني
ندى حممد محود اخليربي

أصاله حممد سليمان  الزهراني

وجدان شارع مشرع  البقمي
شهد عبداهلادي حممد  الغامدي

بامسه جامل  مجيل املطريي
امساء عبداهلل امحد  العامودي
ندى معيوض خزميان  السلمي
خلود هالل عبداهلل اجلدعاني
ساميه مشعل  غالب املطريى

قسم الفيزياء الطبية
اماني امحد عبداهلل باقطيان

دانيه صاحل حممد  العمودي
جنود ماجد حممد  الدهاسي

**
**
*

ماريه عزيز غويزي الشريف
امل امحد عبدالرمحن  باطويل

زهور خضر حسني  احلربي

سندس حممد امساعيل الغامدي
امل عبداهلل سامل مناري

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم

منار حممد ابن علي  الغامدي
رغد حمفوظ عبداهلل  القرشي

هند عبداهلل عبداحلكيم  الشيخ
رهف ضيف اهلل عبداهلل اجلدعاني

رهف سامل حممد احلربي
سهام محد بن حممد  منسكي

زهراء علي بن حسن باعقيل
رغد ابراهيم حممد  اجلهين

نوف عمر حممد العقيل
شيخه عائض فالح  اخلزامني

**
**
*
*
*

اثري حامد بن حممد  اليوبي
امل عبيد عبداهلل  اجلدعاني

ريم صالح عبداهلل  العسريي
نور حممد ابراهيم الشاووش

وجدان امحد حامد  الغامدي
والء حيى علي معشي

االء فضل  حضيض اجلدعاني
والء عبداهلل سعيد  الزهراني

شوق عطيه حسني  الشيخي
اسراء عبد العزيز  سعيد مودان

هاله عون علي  القرني
اجماد عبداهلل مشرف احلارثي

ساره عبدالرمحن  معتوق اجلهين
امل فرحان سعيد محد السلمي

جنالء لفاى سرت  السلمى
رناد صالح  حممد باصهي

العنود حسني عبداهلل  املصعيب
مسرية عايض عبدربة السلمي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء

قسم الكيمياء احليوية
زهور صليح نفاع  السلمي
نوره حممد مجيل الغشمري

منال سعد هنيدي الظاهري
سراء عمر عبداهلل  سهيل

سحاب خضران حممد  الزهراني
امسهان حييى بن عيسي  غروي

**
**
*
*
*
*

رفيده طارق حممد  السقاف
مساهر محيد خويتم  السلمي

اشجان مجعان علي  دحالن
اثري حممد امحد الشرعيب

سندس عبداحلكيم عامر بن بشر
عواطف نبيل حممدنور  عطيه

نور عدنان سامل  باخشوين
مساهر فواز سامل  املاضي

افراح حسن حمسن  الظاهري
زهره فؤاد امحد  اليماني

فايزه امحد عمر باظريس
ريم علي بن دخيل  القحطاني

*
*
*
*
*
*

*
*



كلية العلوم
رنيم عبداهلل سعد  القرني

يارا خالد محزه  احلازمي
مها سعد ابن حممد  الزهراني

نرباس امحد حممد  عتودي
رحاب محود علي  الزهراني

ملكه حممدصاحل عالم
عبري حممد حسني املالكي

امريه على  عبداحلليل عبده على
مرح امين  سعد النفجان

ندى صاحل حممد ماطر خرباني
شهد سامي سعيد  الرفاعي

وئام طارق سعيد املشدق

دالل عبدالعزيز امحد  الغامدي
غدير مسيعيد جمزي  اجلحديل

بشرى حممد صاحل العمودي
بيان خالد عبدالكريم  الصرمي

ليلى سليمان بن علي  علي
بشاير مساعد  سلوم العتييب

مها امساعيل حممدعلي  البنقايل
ساره مساعد سعيد  تكروني

بشاير صابر  عبداهلل املولد
هند ناصر علي  كعيب

ريم محيدي عواد اجلدعاني
امل سلطان حمسن  العبيدي

رنا ضيف اهلل بن شاكر  الشريف
نوال عبداهلل  هديب العتييب

جنود مربوك علي احملوري
ساره مجعان  سفر  الغامدي

البندري ممدوح  بن سعيد املولد
نوران حممد سعيد الغامدي

ناديه ابراهيم عيسى املشريف
مريم امحد  جاراهلل الزهراني

داليه علي حممد وافيه
سحر سعيد عبداهلل الزهراني



كلية االقتصاد املنزيل
قسم إدارة السكن واملؤسسات

بسمه حممد ابراهيم  ابوقازعه
فاطمه عطيه حممد  اجلدعاني

افنان حممد سامل باخمري
حنان سعيد عبداهلل باطهف

رغد فيصل امحد  غنيم
منريه غايل ابن خضر  االنصاري

ريم عبدالعزيز سلمان السمريي
ذكرى نصر  عبدالرمحن اليمين

حنني بسام عبداهلل الضبيبان
هال هاشم بن بركي  اجلحديل

شذا عبدالرمحن حسن  بالبيد
جواهر وسام  حمي الدين الصفدي

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

ساره حممد علي  الفعر
اجماد امحد بن زاهر الصمداني

غنيه علي بن بركات  الكناني
العنود عبداهلل  بروجي  الكثريي

سهى حامد مصطفى ابوعصيده
حنني مساعد  امحد الزهراني
افراح نعمي  ابراهيم النعمي

افنان عبداهلل  امحد حممد شعيب
وعد خالد  محد اخلثالن

اجماد سعيد امحد  الغامدي
رنا عمر سعيد جحالن

أثري فهد امحد  الغامدي

ندى امحد  مجيل املطريي
رهف حممد قليل  الشيخي

أثري علي  خبيت الزهراني
رزان عبداهلل  علي  الزهراني

ليال عبدالقوي بن حممد  امحد
منريه دخيل دخيل اهلل  الثبييت

وجدان امحد علي  الزهراني
هبه مجال  عباس اياز

امريه مبارك دهيكل  السلمي
لبنى وليد  عبداهلل ملعاط

قسم العلوم األسرية
لطيفه دوحي ابراهيم  املالكي

نوف علي سودان  الزهراني
امسى سعيد ابن حممد  الغامدي

اسراء خالد ابن بركه اخلميسي

شروق حممد امحد  الغامدي
فاطمه حممد سليمان  باسهل

وفاء امحد  ماس ابراهيم ماس
مسيه عبداهلل عامر الشهري

مسيه تركي عوض االمحدي
هناء حممد ضيف اهلل الشهري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد املنزيل

لينه حممد بن زبري  بن معني
اسراء امحد  صاحل باصرة

عائشه حممد بن علي  الكثريي
ندى اسامه عبداللطيف  صابر

مروج صاحل معتوق  فراش
عال أنس  على خليفة

فاطمه عطيه صاحل الزهراني
رفا امحد سعيد الغامدي

مها سويرح  مساعد حامد البلوى
اريج حسن حممد  السهيمي

اهلام خالد عبدالعزيز  تركستاني
ريم محيد رده  املعبدي
جلني طالل عباس  اسحاق

وجدان ظافر بن أمحد  القرني
روان صاحل بطي  الزهراني

ريناد ابراهيم امحد الزهراني
نسيم أمحد بن حيي  آل مداوي

صفيه فهد حسن زغييب

**
*
*
*
*
*
*
*
*
*

رنا حممود حممد امني قشقري
روان حممد مسعود السهلي

مروه عبداهلل سامل  بابدر
مها أمحد حممد أمحد الشمراني
هبه عبدالرمحن حممد املفلحي

خلود سعود عبداهلل العتييب
منى احلسني حممد  املنجحي

ابتهال ابراهيم  هادي زباني
ملى خملد ضيف  اهلل  الروقي

ايالف عمر حممد كمال عبد البديع
اسرار علي سعد  الثبييت

رغد امحد عبداحلميد جستنيه
اروى حممد عمر اهليج

حنني ماجد حسن  سقاء
صاحله علي بن صاحل  احلارثي

شروق منصور ابراهيم  محدي
مثرى محد بن حممد  احلارثي
هنادي سامي  عمر جعماني

شهد حممد  عبداهلل شفلوت
اجلوهرة امحد عيد اجلهين

بيان صاحل حممد االمسري
نوف ناجي عيد  اجلهين

اجماد بشري خضري  املطريي
اماني عادل  حممد طفيل شفتاي

مالك خالد  علي النجيدي
وجدان حييى رشاش  الزهراني

اماني طالب مساعد  الزهراني
سحر طلعت حممد  مليباري

روان امحد سامل  باهربي
البتول حممد حسني ابوفطيم
ابتسام حسن حسني  باروم
اصاله طارق  عامر السلمي

ملياء عبداهلل حممد  حبادي
منى عبد اهلل سعد شيبان

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الغذاء والتغذية



كلية االقتصاد املنزيل
قسم املالبس والنسيج

امريه عبداهلل عبدالقادر القرني
دانيا موسى حممد عقيلي

اروى رضا  عبدالقادر طيب*
تغريد سعيد صاحل العمودي

جناح امين  حممد تونسي
سجى صاحل عبداهلل بن عفيف

قسم دراسات الطفولة
افنان عبداالله ابن امحد  شجون

ندى غرم اهلل حممد الزهراني
هال هالل بن عاسف  العتييب

نوره حسن عائد  السبيعي
شهد عبداحملسن الزهراني

افراح مناحي عائض الزهراني
رجوى عبدالرمحن حممد  الرزقي

جمد دحيم دخيل اهلل  العتييب
روان مشعل مرضي  العتييب

ابتسام علي  طائع املطريي
خدجيه فرج محد  اجلهين

ساره عامر علي  عسريي
رحاب ناصر  طالع الزهراني

نسرين غامن العصالني

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

افنان سعد سعود  السلمي
بشرى عبيداهلل  جبار املطريي

عاليه عبداهلل صاحل  املنتشري
أثري سعيد بن سعود  الزهراني

نوف سعد سليمان اهلزاع
هناء وصل اهلل مطاوع  الثعليب

صاحله حزام مصلح  العريانى
فاطمه حييى يوسف  املنتشري

رهف علي معيلي  السفري
صافيه عبدالرمحن السويين

منال صاحل مساعد  الزهراني
مزينه صاحل عبدالكريم  الشيخي

بشاير حامد عوض  احلارثي
ساره محد بن جارد  اجلارد

نوره عبداهلل حممد  احلارثي
اريج هادي  حممد مدخلي

جود عبود عامر  اجلبريي
امل صاحل بن عبداهلل  الزهراني

غدى خالد حممود احلارثي
رهف نبيل نوجيي  اليماني

رشا عواض غازي  الشلوي
مالك سعيد  علي القحطاني

ساره حممد ابراهيم املرحيب
يامسني منصور حييى  مذكور

فايزه فواز مسفر  احلربي
هناء سعود سامل  السويداء

امساء عمر علي باعشن
جواهر حممد علي  العرياني

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

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد املنزيل
منريه متعب بن فيصل  الشريف

ندى صاحل ابن مصلح  الشمراني
عروب عبدالكريم الغامدي

حنان عبداهلل  حممد الشهري
امريه حسين امحد  القرني

اماني امحد علي امحد
مها عادل حممد  القحطاني

فاطمه طه عدنان  مسان
أروى حممد ابن عثمان  الغامدي

ابتهاج نويرى امحد  الزهراني
رهام امحد عبدالعزيز  الغامدي

ابرار عبداهلل مريع  عسريي
ساره سفر بن عامر  العتيبى

مرام عطيةاهلل عطيه  الثقفي
شروق حسني حسان  احملمدي

مروه علي ابن حممد  الغامدي
اجماد معيوض عتيق اهلل  العتييب

خلود حممد ناصر  الزهراني
ريم يوسف ابراهيم  الشيخي
شذى مرزوق غامن سامل اليحيوي

هنال امحد  ابكر مساوي مباركي
فاطمه عبداهلل حممد الغامدي

اهلنوف سامي سليم  اجلهين
أسرار علي صاحل  الشمراني

تسنيم علي عبدالكريم الشيخي
رشا عبدالرمحن  آل كركمان

ندى حممد  يسلم باحمرز
ساره فاحل هاضل حزام السبيعي

وديان حممد سعيد احلازمي
هال حممد هشام صاحل  عامل

رهف عبدالرمحن احلمياني
أفنان خالد عبدالعزيز الغامدي



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
قسم علوم احلاسبات

أمل سعيد صاحل البشري
هوازن سعود  سعد الدوسري

اروى داود امحد العلواني
أفراح عياد نعام السلمي

ساره مسعود عيد االمحدي
فاطمه حيدر  ابراهيم فاليل
اثري عبداجمليد  حممد االمحري

نبيله مصلح ضيف اهلل اجلدعاني

مرام علي مشعل الشهري
وعد امحد جعفر بالقحوم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم املعلومات
رغد حممد  مسلم سليم احلربي

روان امحد  راشد علي الغامدي
سالفه وائل  سعيد العمري
خلود خالد  حممد أبوعريان

منرية صالح  الدين سليم
ندى حممد  علي عيد الكريديس

بيان عدنان  حممد عابد*
مسر توفيق  خباري

رواء منري عزت سرحان
فداء عباس  فراج  معافا

امساء امحد  حممد احملمادي
رغد علي  سعيد الغامدي

آمنه خالد أمحد هزازي
ضحى حممد  عايض اجملنوني
بشرى حممد علي الشمراني

رهف حممد سعد جربان

قسم تقنية املعلومات
حكمه جناشي عبداحلفيظ بيان

سحر عبداهلل  صاحل اخلطيب
ابرار راشد امحد اهلجوة

مرضيه جميب الرمحن

**
**
**
**

آالء هشام  امام حممد الشريف
حنان طاهر  صاحل سعيد

عبري عمر  حسني العمودي
أجماد عبد العزيز  السلمي

هاجر علي  حممد عبدالرحيم
بيان عبده  يسلم احلاوي

عبري يوسف  رجب رضوان
دعاء مصطفي  حممد الرماح

**
**
**
**

*
*
*
*



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

منى حممد  صاحل عامر
زهره سامل  صاحل الصيعري

جلني وليد  عصام شفي
رمياز صاحل  امحد الغامدي

*
*
*
*

لطيفه عبداحلفيظ سعيد
مها عمر  عبيد عمر بانقيطه

شروق حممد  حسن العمودي
مريم سيدو  عبداهلل عثمان

جنود عبداهلل  علوي خرد
رهف عبدالعزيز  عبداهلل العفيف

غادة شوقي عبداهلل الواحدي

*



كلية احلقوق
قسم األنظمة

اريج خالد ابراهيم  العويف
امل ماضي مفرج  السبيعي

غدير حامد دليبح  احملمادي
غايه فهد سعد الطويرقي

امتنان ابراهيم بكر  سنطلى
بشاير أمحد مصطفى  الغامدي

ساره عبداهلل بن سعيد  آل ماحل
مساح علي حممد السمحان

وفاء سامل بن مبارك  بن قديم
مسريه مستور رشيد  السفري
رشا عبداهلل عطيه  الزهراني

هناء غرم اهلل ابن علي  الغامدي
داليا صالح صاحل اجلدعاني

اريج عبداهلل حضاض  السلمي
ريناد عبيداهلل جويرب  املطريي

اشواق عطيه حممد  الشيخ
شعاع عمر  منصور  الشريف

ساره عبداالله طارق  عبداجلبار

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

ساميه علي حسن  الزهراني
فاتن ياسر حممدصاحل  اجلهين

شوق حسن بن مرزوق  اجلهين
مشاعل حممد سعد القرني

ريم محود محاد محد اجلهين
ميعاد خالد امحد  احلارثي
هدى مهدى بن علي  دعدع

شيماء عبد اهلل  محود الشهاري
اثري امحد علي  الزهراني

صربه أمحد بن علي الشهري
رغد امحد علي  القثمي

ثراء امساعيل ترسن امساعيل
عبري عمر علي  الزهراني

عبري عبداهلل عيد االمحدي
منال عبدالعزيز ناصر  الغامدي

بثينه صاحل عبداهلل  الدوسري
اماني عطيه اهلل  الشيخ

نوف منصور سعيد  القرني

يارا طه حممدمكي  امليمين
ريناد عز حممد بصنوي

منى عبداهلل عوض املالكي
أمل عبداهلل بن علي  الغامدي

جواهر عثمان حسن حدادي
مساح حممد خليل اهلل قاري

شريفه امساعيل علي  عسريي
روان مشعل جابر السلمي

يارا علي حممد  النجار
رزان عيسى مكي  القيب

أروى رجااهلل سليمان  اجلهين
ريم راجح قشعان  السبيعي

بشاير حامد وصل الفارسي
مسيه عبد اهلل  صاحل اخلطيب

نوف صاحل محد الزيد
امنيه زكى حممد طيب  رهبينى

منار حمسن بن سعيد االمحدي
رهام عبداحملسن حممد  البالدى

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية احلقوق
دعاء عبدالعزيز الصحفي

ساره سلمان أمحد  الغامدي
والء خالد  عبدربه الياسي

مريم امحد حامد  الشاحبي
هبه خالد على  الغامدي

تغريد سعيد ابن حيي  املالكي
سوسن سعيد حممد احلارثي

نوف طالل حممد  غراب
شذا سعد عايض  السواط

رهف عبداهلل عيد  احلازمي
امساء علي امحد فرحه الغامدي

العنود حممد امحد  االمسري
رغد مسري هاشم عبداجلواد

نسيم امحد  حممد الغامدي

امل خالد غرم اهلل  املالكي
سريين عدنان امحد  مشيخ

نوره عبداحملسن  العمري
فاطمه نزار عبداهلل غنام

روان عيضه صاحل  املالكي



كلية االتصال واإلعالم
قسم اإلعالم - العالقات العامة

مساهر سعيد خماسر  الغامدي
اجماد عبدالرمحن سعيد  الغامدي

ساره عبداهلل علي ا القحطاني
ابتهال اسامه عبدالقادر  حسرت

رينام زكريا صاحل حممد
رنا علي امحد  الزهراني

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

والء عبداهلل وهيب  الشهراني
ندى احلبيب يونس أمحد الراشدى

مروه فهاد مناور  املطريي
غدي امحد سعيد الغامدى

جنود عبدالرمحن صاحل باجعفر
روان معيض سليمان اجلهين

مجانه حممد عبدالعزيز  احلازمي
رهف عبداهلل فهيد  القحطاني

ريم سليمان سامل املريابى
ساره حممد عاىل  اجلعيد

غاده امحد عبداهلل  عسريي
صبا عبداهلل حممد  القحطاني

**
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

قسم اإلعالم - صحافة
شيماء منصور جربان  املولد

رؤيا ياسر امحد  النفيعى
*
*

شهد سعود  حممد العتييب
وفاء امحد قاسم الطيب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اهلندسة
قسم اهلندسة الكهربائية - حاسبات

آمنة يوسف  حممدعباس مسكري
شهد امساعيل  خليل الغرباوي

هتون هاني  عبدالستار باعكضه
بدور سعيد  عبداهلل الغامدي

أمل عصام الدين أمحد  عبد اجلواد





كلية االقتصاد واالدارة
قسم  التسويق

نورة حممدرشدى عبداخلالق  فريق
رزان ابراهيم حسني  دفع

رغده حسن ابن عمر  باعقيل*
ضحى عبدالكريم حممد  باعشن

شهد امحد عبداجلليل سيف امحد

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم احملاسبة
شهد عمر عبدالكريم  عبداجلواد

بشرى أمحد سعيد آل حيي
بتال سلطان عبداهلل احلارثي

دالل براك  محدان بطي الشيباني العتييب
شروق حممد  سامل عبداهلل املشجري

اشواق علي  حممد الغشريي
بشائر علي عبداهلل الشهري

اروى معدي حسن  االمسري

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

علياء عادل عبداهلل السموم
بشرى عبدالرمحن عبداهلل  السيد

حنان مسري قسيم صديقي
امنه حممد طاهر  صميلي

عال حممد صديق نيازي  قشقري
عبري عبداهلل سعيد  عسريي

مالك عبداهلل عواض  الزهراني
مريم زايد االذان الطالب امحد

هند شوقي رمضان بن زيلع
فتون غازي حممد  رشوان

اروى راضي عبدالرمحن الرشيدي
الزهراء عماد  حممود حممد خوجه

نوف داود سليمان الصبحي
بشاير عبداهلل حممد الزهراني                                               

*
*
*

قسم  اإدارة االعمال
شذى ناصر عبدالرمحن الشهرى

منال حممد عبداخلالق  الشهري
**
*

مها عبداهلل فاحل تركي السبيعي
اجماد علي راشد القرني

قسم  اإلقتصاد ) نقود ومؤسسات مالية (
ساره مشعل بن دخيل املطريفبشائر احلميدي عمر السبيعي



كلية االقتصاد واالدارة
قسم  اإلقتصاد )اقتصاداألعمال (

شهد عبداهلل عبدالوهاب  السيد
مليس سعيد امحد  الزهراني

مسريه امحد حممد القحطاني

**
*

فاطمة حممود  عمر حممد علي
غفران حسني  حممد العمودي

هنى وليد بن حسني عطار

هند نشمي  صاحل ثواب الرشيدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التمويل 
مها طارق على  السامل

نوف عمر سلطان  بن حمفوظ
طيف ناصر عبداهلل  ابوسرهد

ريم سعيد عبداهلل  الغامدي
رناد هاني حممد  اجلفري
أنوار سعد محيد  املطريي

امريه امحد بن حممد  الناشري
وجن ثواب منيف  السبيعي

شريين عمر حاسن  العرابي

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

دعاء امحد علي الغامدى
رزان عبداهلل صاحل الشهيب

عهد امين مدني  احلربي
مسيحه حممد حيي  غنيم

نوف وليد فاحل  الكريثي
روان عبداهلل عايش  احلضرمي

ماريا عبدالباقي عبداحلي  خباري
رفيده حممد صاحل بكر  حريرى

رناد سعود  مساعد احلازمي

نوره خالد سعود محدان الرويس العتييب
اميان دخيل اهلل فهد  العتييب

رنا مذكر خالد السحيمي
ود خالد محود  امللص

نوف حامت عبدالعزيز  املقرن
ساره سامي عبداحملسن اخليال

دينا عبداحلكيم عامر باابراهيم

*
*
*
*
*

قسم  إدارة املوارد البشرية
شادن عبداهلل حممد  العمرو

امساء طالل عبدالرزاق  زكريا
مشاعل امحد عبداهلل  الضبيبان

**
*
*

بشاير سامل علي باجندوح
رغد عبداجمليد امحد  الربزان

رنيم علي حممد  الغامدي

بشاير حممد بن حسني  احلربي
بشائر سعيد على  الغامدى

ملى عبداالله عبداهلل  احلارثي

*
*
*

*



كلية  االقتصاد واالدارة

قسم نظم املعلومات اإلدارية
مسيه فؤاد بن غشيم  باجابر

مها عبداهلل حممد الراوي
بشائر عبدربه سعيد  الزهراني
رجاء طارق عبدربه  باخريبه

مرام يوسف بن فيصل  السلمي

*
*
*
*

وفاء طارق اسحاق  حلواني
بثينه ساعد عائض احلارثي
حنان صاحل عبداهلل العمري

االء عامر حممد قبوس
رغد حممد جرب  الزايدي

يارا ابراهيم عبدالرمحن  الصغري
نوره عبداحلليم حممد خمتار

شذى عادل مجيل  سبحى
نوره علي عبداهلل  املري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

ماريه عثمان بن عطيه  السلمى
مرام عمر ناصر  السبيعي

عهود عيدروس عقيل سقاف

مرام حسن علي  الشهري
اسراء عبدالعزيز عبداهلل الصيين

رزان حامد حممد  احلازمي

مالك علي عايض  خلبان
روان كامل  ظافر آل حمسن القرني

قسمإدارة خدمات صحية ومستشفيات
سعاد حممد امحد  عزب

وجدان محود علي  احلربي
*
*

جنود مصلح منصور  العدواني
ريم عبداهلل علي  باطهف

نورا مرعي علي البيشي

قسم  اإلدارة العامة )التنظيم والتطويراإلداري(
ود طالل عبدالعزيز عواد

ضياء مطر عويض  املطريي
خلود عوض عطية الشباني املالكي

منال حسن علي  الزهراني

**
**
**
**

جواهر عامر حممد  الشهري
ابتهاج محدان عبداهلل  اجلدعاني

محيده سامي منصور  اهلامشي االمري
روان مصلي سعيد  السلمي

يارا عبدالعزيز عمر  الراجحي
مشاعل امحد محود احملياوي

نداء عصام عبدالرمحن  خشيفاتي
مروه عبداهلل عمر  العامودى

**
**
**
**

**
**
**
**



كلية  االقتصاد واالدارة
مها سعود عبدالرمحن  الشمسان

هند معيض بن امحد  الربعي
وعد عبداهلل علي  كده

عائشه سامل سعيد  العمري
ميار امحد عمر باهامل

نفيسه عبداهلل بن امساعيل  خريزه
امواج حامت حامد  احلارثي

رناد عبدالقادر عبداهلل  بن عفيف
شروق امحد عبداهلل  الشهري

شروق حممد زيدان  املطريي
مهسه فاروق عبدالكريم احملمود

رهف ظافر سعيد  العمري
مرام عيسى احلسني  ابوالقاس

اروى فيصل عبدالرمحن  خريي
اماني سامل ابراهيم  الزهراني

شادن حممد بن عبدالعزيز  العامر
نوفا سليمان مشعان  احلربي

أثري عبداهلل ابن سعيد  الغامدي
عبري عبداهلل محيد الشهري

ميساء حممد ابن سعيد  الغامدي

**
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وعد عتقان قاسم  املطريي
ابتهاج حممد عبدالعايل  السلمي

افراح معيض عوض  املطريي
امل حممد سعيد  الغامدي

عال امحد جراد  الشمراني
غاده ناصر صقر  املطريي
هند بدر بن عويد  املطريي

رهف خالد علي  الثقفي
رهف سعد عيد  االمحدي

وجدان عمر حسني البار
خبيته خبيت ناشى  املزيين

بشرى مجيعان خضر  اجلهين
جواهر سعد بن سبيع  املالكي

جنود حممد سامل بابكور
نورا عبدالقادر حممد العي

ورده سعد بن سعيد القحطاني
روان سامل غدران  السهيمي

ساره سعد زايد  املطريي
غال ابراهيم عبدالرزاق العباسي

بدور صاحل حيي قيسي

حنان فيصل  هنود عاتق مبارك البالدي
رنا حممد الغفيلي  العتييب

صاحله زايد حممد  الشهري
نسرين طالب علي  الزهراني

والء عادل امحد  عبداهلل
امريه محود بن محاد  اهلاليل

مرام محدان صاحل  الشهري
وجدان امساعيل عبداملالك  مري

اهلنوف معتوق عطااهلل  الشيخ
بدور حممد حسني  اجملايشي

خلود مطلق حممد  احلويطي
رغد عبداهلل بن سعود  اليحيوي
اصايل مبارك ردةاهلل  السفرى

امل عطيه سعيد  الزهراني
بشرى غازي حيي  الشريف

عبري علي نغيمش  األمحدي
بشرى خالد عبداهلل  الزهرانى

رباب عبداحملسن بن ضيف اهلل  الزهراني
جيهان عتيق بن عبداهلل  احلربي

ريم صقر بن سعد  الفهر
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد واالدارة
ساره حممد صاحل  الصبحي

مريم حسني حممد مباركي
افنان فوزي علي بامطرف

نورا ماجد عبداحلميد  اجلحديل
وديان عبداملعني عويسم  السلمي

اصايل سعود بن حممد  احلربي
بشائر زاهر حسن  الشهري

حنني سامل قابل  احلربي
امال سلمي مسلم  املطريي

بشرى امحد عبداهلل  الزهراني
ساره حسن عويد بين عمر املالكي

ندى عبدالرمحن حممد العمودي
هند مصلح ابن سعد  القرني

هنوف هاشم مشس  الضحى  الباكستاني
وجدان صالح مطلع  املخلفي احلربي

بدور خامت ردة اهلل السلمي
عائشه عوض حممد  البارقي
غدير مسلم حامد  اجلهين
والء امحد حيي  بسوكي

خدجيه حسن عبداللة جندان

*
*
*
*
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*
*
*
*
*
*
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مشاعل حسن سعيد  الزهرانى
مها صاحل موسى  احلصيين

ندى عبداهلل مفلح  الشمراني
دعاء عماد سيد بيومى

اسرار هاشم غرم اهلل  املالكى
مسيه مسري حسن  حممد

هنوف مصلح سعد عوض القرني
افنان امحد  فضي عوده  اجلهين

ساره سعيد علي  العماري
منى ظافر امحد  بامجل

امساء غازي عيد  البقمي
روان عبداهلل حممد  العمري

غاده عبداللطيف عبداهلل  القحطاني
اخلنساء سعدي معيض  السلمي

هتاني علي عمر مشهور
مها عبداهلل سعيد  الغامدي
روان صاحل حممد العمودي

ساره عايض مرتوك الشيباني
مسر محدي محيد  السلمي

نوف ظافر حممد  القحطاني

بيان مصطفى حسن زيدان
رنيم صاحل عبداهلل  الغامدي

ساره صاحل ناصر  السريع
عبري عبدالعزيز بن علي  مالوي

غدي امحد علي  الشديدي
اهلام ابراهيم عبداهلل  الناجم

ندى ابراهيم ابن حممد  الغامدي
رنيم عبداملعطي عبداهلل  اليوبي

روان سلطان بن سعد  العمري
ضي علي فرج  القرني العمارى

فاطمه سامل  امحد  الزبيدي
رنا منيع اهلل بن منور  احلربي

شيماء عيد امحد  الرواس
لطيفه بدر بن صاحل  املشاري

بثينه امحد سامل  اجلابري
بشائر عبداهلل حممد  السلمي

رند زهري حممدعلي  زيين
رؤى حممد موصل حممد السفري

يارا بسام عبداهلل  مفيت
امل تركي عوض  احلربي
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
نوف حسني بن حمسن  الشريف

افراح مسلم مبارك  الفارسي
رهف زكريا حممود  عطار

شوق اليف عبداهلل احلارثي
ابرار امحد حممد  عصابي
شيماء وليد صاحل  قرشي
هدى عيد نافع  اجلدعاني
بشاير حممد امحد  القرني

سهري حممد عبدالعزيز عبدالرمحن
مشاعل علي عبده  موري

رزان مصطفي بن حممد  فريق
نوران مسري امحد  ورق

روان حممد محد  السريع
ليان سعيد بن حممد  الزهراني

ضحى علي بن عبداهلل  عسريي
رغد نفيع نافع  السلمي

هيفاء حممد بن عبداملنعم  السلمي
شهد موسى بن عبداهلل  الزهراني

دالل حيي زيد  الكديس
رشا عبدالقادر امحد  الغامدي

رهف مسلط مناحي  البقمي
منار نويعم عوض  السلمي

ساره مسفر سلمان  الشهري
نوال مفرح صاحل الزهراني
نوف خالد علي  الزهراني
آالء بالل حممد خري شنار

مرام علي مجعان  الزهراني
اشتياق حراب نور  املطريي

حنني عبداهلل صادق اجلحديل
روان معيض بن حممد  احلربي

اميان علي عبداهلل املضحوي الزهراني
مشاعل عبدالرمحن حممد الغامدي

ابرار مبارك حامد  احلارثي
مروه سواعد عائض  املطريي
خلود سامل حممد سامل باهربي

مها عبداهلل محيد  العوفى
غاده سليمان ابراهيم  املقبل

هديل حممد محود  السبيعي
حصه صاحل عبداهلل  الراجحي

رهف عبدالعزيز مسفر  القريعي

امل معيلي علي اهلاليل  املالكي
شيماء خالد جربيل  احلسين

ابتهال حسن عبود هالبي
ندى عبداهلل أمحد  القرني

أشجان فرج ضيف اهلل اجملنوني
هيفاء امحد اليف  احلربي
مريم ممدوح علي  صديق

اجماد صاحل سعيد  الشهري
بسمه سعد علي  الساعدي

بشاير ابراهيم داخل احلربي
ماريه ابراهيم موسى مطاري

وجدان عطيه حممد  الغامدي
ندى حممد بطحان ال عصيمه الشهري

هنى امحد محيد  الظاهري
اريج اسحاق بن ابراهيم  مرتو

زينب عبداخلالق حممد  الشمراني
ساره حامد عبيداهلل  اجلدعاني

مها عثمان علي  القرني
رنا منصور ابن علي  الغامدي

العنود حممد فهد  املزيد



كلية  االقتصاد واالدارة
سخاء عدنان حممد  عابد

رحاب امحد عبدالرمحن  فالته
رغد عبدالرحيم حممدسعيد  نبالوي

مسيه عبدالرمحن محيد  القريقري
هديل دخيل اهلل داخل اجلهين

رهف عبدالرمحن امحد باوزير
اسراء مفرح رشيد اهلدييب

ريناد غازي حسني  املالكي
رنا خالد سامل  الغامدي

نوره عبدالعزيز علي  اجلحديل
لولوه فهد مسفر  القثامي

ريم حممد يوسف املصري
حليمه علي عبداهلل املسعودي

شروق علي حسن  العويف
افنان عبداهلل حيي  الزهراني

رهف سعيد مرزوق  القحطاني
شريفه نافع متعب  املهلكي املطريي

يامسني حممد ابن عبيداهلل  الغامدي
رهف حممد عبدالرمحن  العمري

امساء مطلق علي  احلارثي
نور مجال عبداهلل  خشيم

سالفة علي  حسن  حالبة

هبه عصام ابن عبداهلل  العسريي
أمساء سامل ابن سعيد الغامدي

ريم سليم بن مسلم  الثمايل
مسر علي صادر  الصاعدي

اروى امحد  ناصر صاحل مشيع الغامدي
عفاف حممد  عبدالوهاب دعجم

مشاعل سعيد  سامل املهرى
ايالف ابو طالب بن عبداهلل  السيد

تغريد مفرح هنار الروقي
رؤى عبداهلل حممد  الشمراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - اخلدمة االجتماعية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

رهف سعيد حممد  املرعشي
نوره عائض حوميد  اجلدعاني

امتنان ناصي دمسان  العتييب
بشائر جماهد صاحل  الكريديس

شيماء حممد جاري  القرني
مرام امحد عبداهلل  اجلهين

اجماد سفر بريك القثامي
هاجر امحد علي  السرحيي

مريم امحد حممد حسن خرباني
اجماد عبدالعزيز غامن  السلمي

خواطر فهد عرميط  السلمي
منى ناعم سعيد  الشهري
علوه عويضه سامل  العماري

والء مقبل دخيل  املطريي
رهف حممد علي  القرني

فاطمه سعييد مصيون اجلدعاني
شهد حسن عوض  مباركي

نوره سعيد حمسن  آل عدينان
عبري مسيعيد جمزي  اجلحديل
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وجدان عبيداهلل شليان  العلوي
افنان علي ذيبان  الشهري

منوه عبداهلل دخيل اهلل  اجلهنى
رهف سامل سليمان  اجلهين

ذكرى عبداهلل حممد  التمبكيت
والء حيي عبداهلل املالكي

رهف سعيد ابن موسى  الغامدي
بدور عبداهلل امحد  كردم
فاطمه عصام عبداهلل  املطرى

مها عايز ثواب املطريي
والء ابراهيم يوسف  احملمودي

روان علي عبداهلل  الغامدي
اماني امحد عبداهلل ال دربني

حنني حممد علي  الغامدي
تغريد منصور عبيد  العصيمي

عهود عبدالكريم سعد  الزهراني
عواطف سعيد حممد  السهيمي

نوال مانع محد  العمري
افراح ضيف اهلل بن زائر  السلمي

شوق سليمان علي الفارسي
عاتقه عتيق اهلل جرب اجلدعاني
رانيا سعداهلل سعيد  احلربي

شوق منصور حممد  املطريي
بديعه حممدعلي  االنصارى

زهور دخيل ربه حممد  السلمي
وجدان عبداهلل فايز القرني
ملياء حممد بن سعيد  مدعث

غنيه حيي محاده  اجلدعاني
شهد عواد سلمان اجلهين

جواهر حممد حممد  الشهري
حنني عطيه سعيد  الزهراني
شروق عيضه غامن  السفياني

امريه امحد محاد  احلربي
أجماد امحد عوض  املطريي

هديل تركي حممد  القرني
نوف حممد امحد  املالكي

يسرا عبداهلل ابن سعيد  الفقيه
اجماد ثواب خبيت املطريي
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كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
مشاعل نفيع بارز  السلمي

فوزيه علي صاحل  الزهراني
رهف زامل حامد  املطريي

اصايل حسن حمسن  الفقيه
فاطمة عبدالرشيد الشيخ علي

ريم سعد مسعد  السلمي
ريم امحد عمر  البارقي

رحيل عبداهلل حسن  الولدي
عهود عبدالنور  ابوطالب

غاده عبداهلادي صغري  الشهري
مساهري حممد عطيةاهلل السلمى

غزالن عويض سامل  املطريي
امنيه عواد صياف اجلهنى

فاطمه امحد علي  هزازي
صاحله مزروع عبداهلل  الزهراني

خدجيه عبداهلل عوض برعيه
رحاب علي عثمان  حكمي

االء عبداهلل صاحل  العمري
بشرى سعد حممد القحطاني

وعد فاحل جابر السلمي

رنا صاحل حممد  القرني
رهف عوض اهلل علي  املالكي
فاطمه مسلم عبداهلل  السحيمي

نوف عبدالعزيز علي  مخيس
نوال عبداهلل مزهر  الشمراني

البندري سلطان محيان  املطريي
هناء علي  حسن الزهراني

رهف مشعل ابراهيم  الزهراني
وفاء حممد بركي  اجلابري

سعيده صاحل رحيان  الزهراني
ساره مشعل  محيد الكشي
شذى رشدان  مرشد اجلهين

مساهر حممد سامل  الرزقي
العنود سفر ابن سفر  العتييب

غفران عصام بن يوسف  بوقري
سلمى علي  حيي مرزوق خرباني

رقيه علي  سليم املعلوي
وديان عبدالرمحن امحد العامودي

هديل سعيد عبداهلل  الزهراني
غدير حممد صاحل السديس

اماني سيف سامل  الدوسري
جناه بركي امبرييك اجلدعاني

فاطمه عبده هادي  حكمي
روناء عبدالرؤف عبدامللك الصبان

ساره عيسى حممد  الزهراني
فاطمه سامل حممد  القرني

منار خالد علي  الزهراني
جند عيد مناحى  القحطانى
نوره مسفر محييد  املطريي

غدير عبداهلل حممد  الشمراني
فاطمه درويش امحد  البيشي

ذكرى حممدشاهر صدقه  زينى
ليلى امري حممد  السعيد

شذا حممد صاحل حممد  االنصاري
افنان فهد امحد  الزهراني

مها عبدالعزيز حممد  الشهري
روان امحد محيد حممد احلربي

بشاير محيدان محيد  احملياوي
شروق علي حسن  الشطريي

تغريد حممد بن حسن  الزهراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
خوله حممد مطاعن  حكمي
أبتسام حسن علي  الشمراني

غدير طالل امني اهلوساوي
خلود ابراهيم حممد  العلويط

حنان علي حممد الزبيدي
خلود حامد حممد  عسريى

مشاعل علي معيض الزهراني
جوهرة عبداحلميد فائز اجلدعاني

هتون حممد عبداهلل  الشهري
غدير مساعد حممد  الشمراني
ريم خليل  محدان الزهراني

منار حسني بن حممد  احلربي
ملا محيد بركه امساعيل السهلي

غيداء عابد عباد الزلفى
أروى معيش آمحد  الشهري

نوف ابراهيم موسى الكناني
جنالء محزه مجيعان اجلهين

ريف عبداهلل بن فهيد  القحطاني
أثري حسني ابراهيم علي شرجي

نوره مطر على العيسى

نوف جابر رزق  السلمي
منار عبدالكريم محود اليماني

رهف سامل عيسى  القرني
وفاء امحد حسني الزبيدي
روان عبده علي  شرواني

افراح عبدالرمحن سعد احلارثي
بشرى بدر رجا احلمبانىاملطريي

فاطمه حسن جربان  عميش
رهف حممد خنيالن  احلربي

أجماد سعيد  حممد الغامدي
ساره أمحد حممد  الزهراني

افنان ظافر علي الشهري
بشاير عطية محيد  السلمي

االء عبداهلل بن فارس  الزهراني
وداد سعود على الشمراني

سهام معيش امحد  الشهري
ريم عبدالعزيز عبداهلادي القرني

اثري منصور حممد القحطاني
غيداء سعد حممد القرني
شوق صاحل عايد احلربي

اسراء امحد علي بالبيد
تغريد امحد علي  باحكيم

مريم حممد السحيمي
زهراء شامي أبراهيم العلوي

رهف مجيل عبدالقادر املكاوي
رغد منصور علي  القرشي

مساهر حممد هياس  الزهراني
أشراق صاحل بن سعيد  املري

دينا علي حممد  الغامدي
جلني حممد معيض  احلربي
عائشه فهد امحد  الغامدى

روينا هيثم بن حممد  مليباري
اروى عبدالعزيز امحد العزب

رنا علي عبداهلل  الشمراني
سهى حمسن جابر  البقمي

عبري حممد بن عبداهلل  الغامدي
نوف عبدالرمحن سليم  احلربي

مرام امحد ابن علي الفيل
بشرى عبدالرمحن سامل  املالكي

حنني ابراهيم علي  مراد



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
جنود عامر عبده  عسريي

منال مثيب مناحي  السبيعي
أشواق علي عبداهلل  الشهري

تغريد حيي عبداهلل  حدادي
غيداء علي حسن  القرني

بشاير شيبان حسن  عريشي
نسرين عبداهلل علي  الشهري

وديان سامل حممد  العويف
شريفه سلطان حممد  شعيب

ملى حممد حممود  الفرشوطي

وعد امحد حممد احلمراني
ملا هادي حممد عزيز العمري

فاطمه حممد مبارك  الزهراني
عال عبداهلل حسن احلارثي

سهام حسني حممد جمديل
مالك زهري حممد  الشهري

ندى عبيداهلل عبيد  العصالني
انوار مجعان مسفر  العمري

االء حممد  علي الغامدي
ساره حممد بن مرشد  صاحل

اشواق مجعان معدي الزهراني
وجدان خالد  حيي جابر زرقي

ميمونه حممد ابن سعد  بارود
وجدان معيوف مساعد السويعدي

ريتال عبدالفتاح حممد دنديين
ناديه امحد صاحل  املالكي

هدى حممد موسى الزهراني
رغد عبداهلل سعيد  الغامدي

رنده حممد مجال احلسيين
فاطمه حممد بن عوض  السلمي

مساهر امحد ابن حامد  الغامدي
بشائر حممد مسواك  قيسي

هيا كمال معتوق  بركاتي

سلمى فهد خلف  السلمي
ريم حممد حامد حممد احلارثي

ساره علي حممد  القحطاني

سارة عبداهلل دليم القحطاني
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع

منال حممد  دخيل القحطاني
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية
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قسم اجلغرافيا - نظم معلومات جغرافية وخرائط
وئام عبداهلل  حممد  الغامدي
افراح عابد عبداهلل السهلي

منريه علي عبداهلل  الزهراني
شروق علي سعيد  الغامدي

مجانه عبدالكريم امحد  عبداهلل
هديل علي حممد محدي

سعاد معيض حممد  القحطاني
بشرى غازي علي  اجلابري

خلود طاهر حممد  شوك
وجدان امحد بن صاحل  الزهراني

عبري خالد  صربي عمر رجب
ربى جبري حسن العيسي

ساره مرضي علي القرني
رزان عبداهلل صاحل  الزهراني

هتاني مسعد عوض  املطريي
جنود علي بن سعيد  الغامدي

مرام منصور علي  سبعي
نوره عبدالقادر عاتق  احلربي

ايالف عبداهلل حامد احملمادي
تسنيم حممد  عمر عبدالكريم

رهف سعيد بن صاحل  الزهراني
هيفاء حممد علي حسن الشريف

فاديه حييى علي  اخلريي
أجماد عبداهلل غرم اهلل  املالكي

نوره حسني حممد  البكري
اثري سامل عبود بارشيد

نور امحد سعيد  باحويرث
والء زكي عمر اجلحديل

مسريه عواض عوضه  الزهراني
نوره عبداهلل علي  اليامي

حنني مهدي وصل اهلل  السلمي
فاتن عطيةاهلل عبداهلل العيايف
ريم علي مجعان  الزهراني
ريم عماد حممدمجيل  سنان

خلود ابراهيم حممد األنصاري
رنا سامل  عطيه الشمراني

قسم التاريخ - اإلرشاد السياحي

هيفاء عبدالعزيز عبدالرزاق  مريه
امل حسن على  الشيخى

وجدان سعد سعيد  الزهراني
نوره بركه متعب  السلمي

خدجيه علي امحد  اليحياوي
افنان امحد  محود الغامدي

قسم التاريخ - تاريخ
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موده عبداهلل حمسن امحد احلرازي

حليمه حيي حيي  أبوالفتح
فاطمه هاشم حممد  الغامدي

ريم عبداهلل ابوبكر  باحداد
امساء حممد ناصر العلياني

هند عايد نفاع  العويف
غناوي عيسى اسعد  هروبي
عائشه سعيد عامر  الشهري

أمساء امحد حممد علي الغامدي
طيف حممد علي  القحطاني

جنود علي سعد  العمري
اجماد مجال صاحل خبضر

ريم عبداملوىل عبيداهلل  السلمي
روان علي عرار الثقيب

حنان خمضور فتاء  السلمي
عهود حممد بن عطيه  الزهراني

نوف مساعد خصيف  القرني
هنادي علي عبداهلل  سالمي

أمل سامل سعيد  القرني
ريم ابراهيم مسران  احلويطي

مالك مرزوق راجح صقر احلربي
روان خالد بن علي  الربعى

نوف حممد بن سليمان البحريي
عهود أمحد حممد  الزهراني

جلني حسني عبداحلميد شرواني
غاده عبدالعزيز حسن احلارثي

حنني عبد اهلل بن امحد محدي
ساره خالد سامل العفيف

بشاير عبداهلل حممد  عاقل
رزان عسكر بن حممد  آل سعد

امريه حممد عمر حسن
مرام عوضه حسن الزهراني

هنى مربوك بن جبري النجاري
نوره عيظه مربوك الشبييب

مالك مطر بن سليف  الذبياني
امساء حممد ابن سعيد  السندف

روان سعد  زاحم ثعلى العتييب
ملا امحد بن صاحل الرفاعي

روان عبداهلل حممد مهديل
فاطمه ابراهيم حممد  الصمداني

مساهر داخل مجعان  املطريي
هند هشام بن عبداهلل  املعلم

اجماد امحد  هديهد حممد الوايف
اصاله عواض بن خلف  املطريي

ابتسام حممد  علي  عسريي
فاتن سعيد ابن حممد  الغامدي

خدجيه عبدالعزيز  سعيد الغامدي
غاليه حممد  عيد مستور العتييب

رغد زهري امحد العمري
مشاعل عبداهلل سعيد  املالكي

بشاير ابراهيم  سليمان ثواب
العزوف خالد ناصر  القحطاني

احالم عاطف  سامل الشهري
سعاد فالح حممد الغامدي

امساء مجال  علي عبداهلل فقيه
رنيم سعيد حممد  القرني

روان حممد معيض  املالكي
رزان عبداهلل  حممد عسريي

ذكرى خالد  مقبول الفرساني
محده عبداحملسن اخلميسي
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
رؤى ابوبكر سامل صاحل باوزير

مسيه مخيس غائب  الزهراني
يسرى حممد سليمان الناشري

مسيه سعيد عجالن  الشهري
شريفه على مسفر  املالكى

امساء عبداهلل سليمان السليمانى

**
*

مسر عبداهلل مغرم  الشهري
سهام علي حسن  البسيسي
عهود عبداهلل حممد  العريفى

ماثر امحد حممد  املرحيب
مشوخ محدان عبداهلل  اجلدعاني

أمل عبداهلل أبراهيم الزهراني

اشواق سعيد معجب  الزهراني
وعد سلطان صاحل  املطريي

قمر سلطان وطيح  العتييب
امل علي  عبدالرمحن الشيخي
جود صاحل بن سعد  الزهراني

آالء منسى حممد  املنتشري
بدريه حامد حممد  الغامدي

العنود سعد  سعيد عياد اجلهين

ليايل مسري  امساعيل بدره
ساره منصور مرزوق العتييب

هند حممد امحد  الزبيدي

مروج ابراهيم  حممد مهديل
نوره مسفر سافر  املطريي

وداد عبداهلل حممد  احلارثي

قسم اجلغرافيا - دراسات بيئية

قسم اللغة الفرنسية
هنى مصلح بن امحد الثبييت
فاطمه عبداحلميد  ناجي

سجى امحد حممد الغامدي

غدير عبداهلل بن امحد  املهديل*
شهد ناصر علي  الغامدي

رغد امساعيل ابراهيم  سرتي

نوران علي حممود  السباعي
وفاء حممد  ضيف اهلل الغامدي
هاجر عبدالرمحن الزهراني

هند عبداجمليد عبداهلل السلمي
عبري علي بشامه السلمي

فوزيه علي  حسن عبداهلل هزازي
أهنار على  ابراهيم الكناني

منار جهاد  بكر عفيف
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

سلوى عبداهلل بن حممد  كيكي
غدير نواف خالد  العتييب

مريم دخيل اهلل مسلم السلمي
غدير عمر حممد الشمراني

مريم حممد علي الغامدي
عفاف مرزوق حممد  احلربي

مزينه حممد علي  الشيخي
أروى مخيس عبداهلادي  الغامدي

هبةاهلل امحد صاحل  نقلي
رهف عابد مبارك  القرشي

ماريه مثيب عيد  السلمي
خدجيه سعيد امحد  الزهراني

شذى طالل عبدالكريم  الغامدي
سلوى امحد بن حممد  القرموشى

بيان علي حممد جابر الشهري

**
**
**
*
*
*
*
*

جلني صاحل بن حممد  شعراوي
آالء امحد عواض  الزهراني
لبنى عمر صاحل  القرموشي

حنان محاد محيد النجاري السلمي
بشاير سامل  حمفوظ حممد بابدر

زينب طوعان حممد  الزيادي
هاجر عبدالرمحن علي  االمحري

عاتقه حامد محود  العديين
مساح علي عبيد الزهراني
ساره حممد عمر العمودي

سعديه أمحد علي الزهراني
شروق امحد بن علي  الزهراني

أمل سليمان جارد الشمري
روان عبداهلل  قبسون  الزهراني

منال حممد سليمان  الشهري

ريهام ثامر  الغفيلي  البقمي
ريهام عبداهلل شقري البقمي

نديه حضيض بن حامد القثاردي
روان مجيل عمر  حمارق

أفراح خليوي  راشد  احلربي
اماني امحد  عبدالرمحن  الشمراني
نوف مذكر ضيف اهلل  املطريي

مريم جريف عواض  السلمي
فاطمه مسران  سفران احلربي

رزان سعيد حممد سعيد القحطاني
ساره علي بن حممد جيزاني

رهف مطلق محود العتييب
أريج عبدالعزيز  محيد اجلهين

عهود سليمان  صغري املطريي
عبري سعود حممدسامل اجلهين

قسم الشريعة والدراسات االسالمية

بلقيس عبدالكريم الغضيه
أجماد حسني سامل القحطاني

غاصبه زين جربيل زاهر   الزبيدي
شهد رضوان  جويد

جود حممد  فهد الشهراني
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علم النفس
وجدان عبدالرمحن سعيد احلارثي

جوانا عبداهلل سليمان  اجلهين
خدجيه امبارك ابراهيم  العبديل

فجر سعيد ظافر  آل جبل
اصايل خلوفه ظافر  الشهري

بشاير عوده صاحل الشن
بشرى مفرح سعيد  الشهري

هتون حسني الصيدالني
هتون عبداهلل ابن علي  النمري

صبا صاحل حممد  الغامدي
اروى سعيد سامل  الشهري

بدور مجعان حاوي آالغامدي
مساح حسني عبداهلل  زيلعى

أميمه سعيد صاحل  الزهراني
ملوك حسن حممد قحل

امساء حممد محيد  اجلدعاني
هديل سعيد سعدي  الزهراني

غاده فهد حامد  الكشي
جنود عتيق عيد الزهراني

اسراء سعد بن مصبح  العمري
منار خلف حييى  العنزي

رانيا محود صويلح  اجلدعاني
شهد ناصر صاحل  العتييب

لطيفه حممد بن سعد  الطخيس
وجدان سعيد امحد  السهيمي

ساميه امحد ابن معيض  الغامدي
شهد حممد حممد  العمودي

امل سعود عبيد  اجلدعاني
رهف منيع اهلل محيد  احلربي

اشراق سليمان عبداهلل  الدغيثر
نوف صاحل عامر الشبييب

ساره امحد بن حممد  الغامدي
مروه خليل  حسن عبداهلل مناع

وفاء خمضر خاظر الفهمي
عهود نواف عبداجلبار  السلمى

ندى فيصل فايز  االمحدي
حنني حسن سعدي  الزهراني

وجدان حسن حممد  العيايف

مالك مصارع محود احلمدان
ريم حممد حممد  عسوني

شروق حامد عبدالغين  احلربى
مروج عطيه عبداهلل  الزهراني

مرام عتيق عوض العمري
وديان طالل مطلق  القرشي

فاطمه امحد على  منحس
نسيبه خالد حسن  غراب

راويه مجعان بن سفر  الغامدي
مها عيد رجاء  الشلوي

بشاير مرشود مرشد  اجلهين
أمتنان سعد امحد الصاعدي
مريم علي حممد  طوهري

بلقيس حممد بشيبش  الطنيين
فاطمه عبدالرمحن حممد اجلفري

نور حسني بن حممد  باشيخ
سحر كومو حممد  كومو

حامده ماجد عبدالرمحن  الغامدي
خلد امحد حممد بادمحان
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

عزيزه سامل ابن جريد الغامدي
ساره صاحل عبداهلل  الدواس
مالك حسني حممد  القحطاني

مالك علي حممد الزهراني
مرام حامد عبداهلل  العمري

انعام عبداجمليد بكري  نياز
رهف حممد سعيد الزهراني

مشاعل هزاع بن علي الشمراني
حنني نوار ابن نفيز  احلارثي

نوف عبداهلل عايل  القرني
رهف عمر ابن امحد  بايونس

ماريه هاشم علي السقاف
وديان حسن علي  الغامني

والء عيظه عبداهلل  الغامدي
ساره يوسف يعقوب  ترسن

اهلنوف حسن امحد  جمديل
منريه عبداهلل حسني  الغامدي

عزيزه صاحل مصلح  اجلدعاني
ساره على عبدالرمحن  القرني
نداء ابراهيم امحد  الزهراني

ساره حممد ابن صاحل  الغامدي
رغد فهد صربى  املدني

داليا عبداهلل عطااهلل  احملمادي
رهف حممد عطيةاهلل احلربي

عال عبداحلليم حممد  سكران
امساء حسن عمر  شراحيلي

عبري امحد ابن عايل  العرياني
رهف عبداهلل حسني  اخليربي

بلقيس عبيد سعود  السلمي
شهد حممد امحد  الزهراني

غيداء حممد قاري  قشقري
اسرار عمر امحد  باحكيم

سحر عبداهلل رزق اهلل الزهراني
نسرين سعيد عبداهلل  القرني

اريج منيف عايض  السلمي
هيفاء سلمان عبداهلل  علي

سلطانه يوسف عمر  باكريم
اثري علي حديد القرني

شهد علي حسني  ابوعيشه
اجماد محود ماجد  البقمى

غاده حممد عبداهلل  الطعيمي
اهلنوف جباد عبداهلل  البقمي
بتول سعود محدان  العبيدي

سلطانه خريان جمحود  الزهراني
مها عويض بن عوض  احلساوي

هتاني عبداهلل ابن علي  الغامدي
غدي عبداهلل امحد الغامدي

سناء ماجد امحد  عبداجلواد
ساره عبداهلل رزيق  اليوبي

امنه حييى حممد  احلربي
اجلوهره علي بن حمسن الغامدي

جواهر مسعود بن ربيح  السلمي
هاجر مروان حممد  عتيق
مساهر سعد سعيد  البار

ابتهال حممد معيض  الزهراني
أجماد سامل مخيس الصيعري

عبري امحد سامل  الزهراني
سرته سرت حبيب العتييب

منال رمضان حممد  الزهراني
روان عبداهلل رزق اهلل  الزهراني

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

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
البندري نايف حامد  احلبيشي

اثري علي بن امحد الشمراني
مساح عايض زبن  السلمي

غيداء داخل دخيل اهلل  اهلدباني
شهد محد عيسى جرييب

خلود حممد حممد  حدادي
بشاير حسن ناصر  جرب

ساره عبدالعزيز حممد  املالكي
امرية نبيل امحد  باوزير

مجانه حممد ابن مفرح  الغامدي
سناء عسيكر جابر السلمي

امساء ثامر صاحل املالكي
نوف عبدالرمحن رايد  اجلدعاني

العنود حممد سعيد اجلربتي
ريوف عبدالرمحن مسفر  املالكي

شوق خويتم  فيصل املالكي
عائشه عايض عوض  االمسري

رهف عبداهلل معيض  الوذيناني
مريم امحد سعيد  احلربي
رهف مغنم مهدي البقمي

شريفه مساعد ساعد  اجلدعاني
زينب وليد حيي  خباري

خدجيه حامد امحد  احملوري
روان كمال حممدمجيل  صائغ

ساره حممد سعد  السفري
شروق امحد حسن  عجالن

رهام عبداهلل عامر  العمري
ايالف يوسف بن حممد  باريان

منريه عمر علي  احلمريي
طيف عبداهلل امحد  الغامدي

مالك عواض محيد  السلمي
رويدا عبدالعزيز بن علي  دردرى

االء امحد حممد  الزهراني
نوال حسني عايل  الغامدي

مريم عبداهلل طاهر مقيبل
روال طالل امحد  مرعشلي
معايل سعد بن مشعل  البقمي

رهام عبداهلل حممد  الشهري
امريه جار النيب عثمان املالكي

عاليم عقيل امحد  الزبيدي

منار عبدالعزيز علي  السيد
قمرا منيع عطيه اهلل  السلمي
مروج عون جابر الشمراني

هتاني خالد عبدالرمحن  العباسي
عهود عبداهلل سامل  بامحيشان

نورا عبدالعزيز حممود  زاهد
اماني عطيه عاطي  الفهمي

رغد غايل سعاف املطريي
افراح مطر بن عيد  السحيمى

فتون حامد عاتق  الصبحي
عليه عبدالرمحن الشمراني

رغد فارس عامر  العصيمي
أثري سعيد حممد  الزهراني

احالم هشبل بن عبداهلل  القرني
مسرعبداملعطي عوض الفارسي

يارا امحد ابن عثمان  شعبان
غيداء سفر مجعان احلربي

اسرار حممد سلمان  مهدي
رهف عبدالصمد  الرتكستاني

امل حممد فهد اهلزاع



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

شهد حممد خورشيد فضل اهلى
تسنيم سامي عبداملعني  فياض

يامسني يوسف مجال سنبل
ابتسام هادي علي  السيد

هاله عبداللطيف عيسي  حكمي
امريه ضيف اهلل سعد العمري

أمل فيصل بن مساعد  الزهراني
اشواق حممد حيي  علي

مساهر قاسم حممد  ميمين
مساهر عتيق عجي  احلربي

غيداء عبداهلل سعيد  الزهراني
أسيل عبداخلالق املروانى

شروق حممد عويش  احلربي

مالك مازن حممود  رواس
غصون سراج عازب الزهراني

مشاعل صاحل خلف  اخلثعمي
امل حممد عوض  ال فطيح
عبري علي حسني  القرني
مالك محيد فاحل  الصبحي

رافان امحد صاحل  باسودان
امل حسن علي  حكمي

وديان سويعد فرج  املولد
ملياء عبدالرمحن التويم

نوره حسني عبداهلل  اليامي
اهلنوف مفرح حسن  ال مظلم

رميا عبداهلل بن علي  الزهراني

نرسيان حممد عبداهلل  القاري
هتاني محدان حامد العامري

شروق صاحل  الصاعدي احلربي
داليه ملفي معيض  السلمي

موج عبداهلل محد الربع
ريم حيي  امحد مغيين

مالك حممد مبارك  البشري
عهود محيد بن عبداهلل  احلربي
شروق حممد عزيز  اليزيدي

منال محزه عبدالعزيز  منضور
ابرار حيي بن حممد قيم

عائشه حممد فهد الظاهري
مها عمر ناشي احلربي

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
رغد عبدالرمحن رجااهلل  السلمي

بثينة عماد عبداللطيف هوساوي
ندى عبداجمليد بن صديق  لشكر

اريج تركي سامل العتييب
سارة مأمون حمسن األعرج

**
**
**
**
**

بلسم امحد حمسن  الغامدي
ساره حممد سليمان  عابد
لبنى سامل سالمه  الصبحي

هاجر عطااهلل حبيب  املطريي
وجدان خالد سعيد الغامدي

ايالف مجال مهدي اجلابر
ملى منري صاحل  حسن

ابعاد حيي امحد حكمي
هنيل خضر ضيف  اهلل  النمري

دارين عبدالسالم مرشد  احلربي

*
*
*
*
*

*
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اثري عبداهلل  ابراهيم الطريف
مجانه عامر عبدالرمحن  قطب

ندى حممد منسي الغرييب
ميار عمر عبدالعزيز  احلجاجي

عطاء سلمان حممد حلواني
رهف عبداهلل خلف اهلل الزهراني

ندى عبدالكريم ابوبكر قشقري

افنان صاحل حسني املغربي
راويه مفرج صاحل العبيدي

وفاء معيلي ابن علي  احلربي
هنادي عبدامللك  السلقي

احالم سعيد عبداهلل الزهراني
جلني عبدالكريم ربيع  مدخلي

بدور ادريس عساف  الشمراني

روان حممد عمر عسريي
عبري فائز  حممد الشهري

مشاعل تركي حممد  الغامدي
روان منصور خمضور اجلدعاني
ذكرى مقبول حممد حكمي

ميعاد سلمان بن راضي  الصبحي
ساره سليمان امحد الفايدي



كلية العلوم
قسم اإلحصاء

حنان طالل علي  العدني
روان سعيد خضر  الزهراني

دينا مسريحممود مسان
ابتسام عيسى حممد البيشي

ريم عمر ابن يسلم  اخلنبشي

قسم األحياء - أحياء دقيقة
شهد حممد بن هائف  السبيعي

وفاء حسني علي  العمشاني
أصايل حممد عبداهلل الغامدي

رهف مسري بن يوسف  مالوى
شذا عبداهلل حممد  الغامدي

كنده خليل عبدالعزيز  القاسم
اريج فارس سليمان  حقوي
حياة صاحل طالب  الزهراني

جيهان عبدالرمحن حممد  الثبييت
ريم احلسني سلطان  مهدي

روثانه فازع  حسن اخلزاعي
دارين حازم عوض  القرني
ساره سامل عبيد  باحبيشى

ريم مانع عمر  ابالعالء

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

مسيه عبدالقادر عبداهلل  احلربي
حنان صاحل امحد الغامدي

عهود مساعد عبداهلل  املالكي
سوسن سعيد ابن عبداهلل  زربان

بدور عبداالحد امحد  حممد
شوق خالد علي  الرشيدي

ريم سعيد سامل عمر العمارى
مساهر عبدالرمحن العسريي
نوف سعيد عطيه  الزهراني

ملك سامي حممد  الشيخ
رزان امحد ضيف  اهلل  العمرو

لينا رائد حسني  شربتلي
رزان عبدالقادر الساملي
خلود عبداهلل امحد شعيب

اثري عبداجلليل قاسم  سعيد
أمنه شوقي امحد  الصائغ

ثناء حامد مساعد  احلمدي
يسرا صابر عبداهلل  املسعري

وجدان نايف عيد الزعبى
شوق خالد سطام رباح الشمري

عبري عبدالوهاب منصور  علوي
دينا فاضل بن حسن قباني
صاحله علي فتنان  القرني

جواهر حسن علي القرشي
رهف مشعل بن حبيب  احلربى

شروق حممد حسني  العمودي
عبري حضيض خضري  احلربي
ريام على بن صاحل باحشوان

*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية العلوم
فاطمه نسيم عليان  العبسي

اشواق فهد مبارك  السلمي
غاليه طارق حممد  سالمه

ابتهال طه حممد  عبداحملسن
اثري حممد بن محدان  ال خملص

ندى محود امحد  القرني

غدير يوسف عبده  اهلوساوى
رميه سعيد عبيد  احملمادي

عبري نازح بن رجاء  العنزي
ساميه ملفي  زبن السلمي

ندى عبداجمليد حممدعمر  جاوي
سلمى سامل  مخيس سامل هالبي

بشرى على عبدالرمحن  الثقفى
عبري حييى بن علي  الشهري

عهود امحد سليمان اجلارد                                               
الشيماء عبداهلل عيد  الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم األحياء - أحياء حيوان
عال سعود عبداهلل اجلاراهلل
شهد حممد بن امحد الغامدي

رهف حممد عواض  الرشيدي
نوره مشاري بشري  القرني

عائشه هالل مصلح  املطريي**
ساره يوسف بن حممد  تركي

عبري حممد هديبان  املطريي
سلوى امحد سعيد  سلوم

اروى مجعان علي  الزهراني
خدجية سيد عمر عبداهلل باعقيل

ملا عبدالرمحن بن حممد  اجلابرى
شروق نبيل  عبداحلميد بنجر

قسم األحياء - أحياء نبات
عال عمر علي  ابواخلريرقيه منصور عوض احلضرمي

قسم الرياضيات
انوار عطااهلل محود  العدواني

غدير صاحل مرشود  الصاعدي
نوف حسن محدان  الفارسي

**
**
**

كهرمان سامل بن حسني  باراس
نور باسم بن علي  الشيخ ابوبكر

مي عبداللطيف عطااهلل  السلمى

هديل فهد حممد  املالكي
بشائر خالد عمر  بانوير

بشاير عبدالرمحن خامت  السلمي

*
*
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قسم الفيزياء
ندى خالد علي  الغامدي

فاطمه حممد سليمان  متبوسي
اثري علي محدان الشهري

امل سعد عوض  الصحفي
اشواق ناصر بن مصلح البقمي

**
**

روان حيي ناصر  املري
شهد علي بن زاهر  الزبيدي

مي عبدالكريم عطاهلل الشمري
ندى مطري سلمي  احلربي

مريم حممد  امحد باشول

ذكرى سعد  حممد القحطاني
سامله سعيد علي  العمري
جود طالل ناصر  العمري

هتاني امساعيل  حممد باجحنون

قسم الفيزياء الطبية
حنان طلعت هاشم كتيب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

شيماء حامد  عبداهلل حامد اجلهين
نوف حممد  علي حممد القرني

رغد صاحل حامد حممد احلارثي
شهد فهد سعيد  باصبيح

مرام حامت مهيجان املطريي
نادين غسان امحد حممد بادغيش

امساء عبداهلل صاحل  باعلي
مسراء صاحل حممد السيد

اهلنوف علي عبداملعني  الكثريي
ليلى امحد حسن العجالني

أصايل خالد عائض الغامدي
خضره عائض حويل  الشهري

**
**
**
**
**
*

رنا فريد حممد  احلربي
بدور مسفر بن عبداهلل املالكي

روان حييى عبدالكريم فردانه
بدورعبدالرمحن طرخيم املالكي

عبري سعيد مبارك  الثعليب
شيماء عبداهلل عطية اهلل احلربي

شروق طالل علي اجلدعاني
اميان حسن حممد  خرد

أنوار عطيه مصلح  املطريي
مريم بريك مبرييك  املطريي
ساره حممد بن امحد  الغامدي
اروى سلطان عتيق  الصبحي

*
*
*
*
*
*

*
قسم الكيمياء
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** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء احليوية
بشائر سامل امحد باهادي

آالء سامل مبارك اخلنبشي
دعاء سامل امحد باطويل

وجدان مفرح حممد الزهراني
نور سالمة سليم حممود
خلود خالد سعيد خبضر
مها حممد مسعود  عريش

عائشة جبري غنيم  اجلدعاني
هديل امين عمر  حلظه

اسرار حضيض عفني  السلمى
سهيه مالك عوض الشيخ

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

نوف عبداهلل حممد  احلارثي
رهف مهدي امحد  الشهري

شهد زياد هاني مهنا الظاهري
رغد مجال كامل أزهر

شادن عبدالعزيز سليمان  العقل
غداف حسني عويض  االمحدي
رنا عبدالعزيز حامد  احملمادي

شهد منيع اهلل عبدالوكيل  السيد
نوره معيوض حضيض  اجلعيد

رغد سعود بن امحد  عبدالسالم
شيماء عمر حممد سويلم

رؤيا حممد حسن  بوقس
نوره سليمان على  الزهراني

شيماء عيسى عبداخلالق  حولدار
بشرى سامل صاحل  احلربي

روان صاحل مسفر  املطريى
وفاء عبداجلبار وصيل  الزبايل

رغد عبداهلل عمر  حلمي
رغد عبيد علي الزهراني

فاطمه سامل ابوبكر  بابطني
موده حممد عبداهلل  اليافعي

دنيا امحد حممد  الغامدي

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ثريا سامل حممد  القحطاني
شهد علي ابوعاطي  الظاهري

سهام ماجد مهدي البقمي
اماني امحد بن صاحل  الزهراني

مساهر حسن حيي  الزبيدي
اروى مسفرعبداحملسن القحطاني

أسيه ناصر بن سعيد  الغامدي

مرام عادل علي امحد
شهد عبداهلل حممد  عسريي
أجماد فيصل عاطي اللقماني

رنيم علي عكران  شبيلي
هناء تركي جعيول  العتييب

روان حممد  عباس قاسم خباري
اجلوهره عبداهلل حممد املالكى

نوف زيدان جهيمان  الرشيدي
روان حممد بن امحد  الرببري

ريم خالد بن عبدالرمحن  املدني
نور علي عمر ابو حربة

منال رافع عبداهلل  الشهري
اضواء ابراهيم  حسني احلربي



كلية العلوم
سهام مجال الدين رملى  فلمبان

بسمه امحد حممد  حسن
خلود حممد عبداهلل  العسريي

غيداء هشام حممد املالكي
اخالص عبدالدائم حسن  مراد

بشاير سليمان عبداهلل  احلزر
ساره حسني رجاء  الساملي

اسراء سامي عبدالقادر  خباري
رؤيا حسني علي  عبدالغفار

عبري صاحل ابن سامل  حمفوظ
صاحله علي عبدالعزيزالسليماني

جنوى عاتق بدر  احلربي
نوره عبداهلل ساملني بن لسود

اروى يوسف امحد  الغامدي

*
*

روان سعد بن عويض احلارثي
غدير عمر امساعيل  العريشي
غيداء طالب الرمحن  ابوطالب

بشاير عجالن صاحل الشهري
ساره علي عوض  الزهراني

حنني حمسن علي  باحسن
دنا حممد بن خبيت  الغامدي

مروة حسن معتوق  ابوخشبه
مثرا سعد عبدالرمحن  القرني

رميا مجال عبدالويل اهلامشي
هاله عبدالكريم حممد القحطاني

سراب عبداالله حممد  االمحدي
ابتسام عبداهلل مسعود الصاعدي

عبري حييى بن عطيه  املالكى

خلود سلطان فتيل  السلمي
رهام علي  اليف معتوق الثقفي

شهد عبدالرمحن بن علي  صدقه
جلني سامي ابراهيم  متكي

حنني محد سليمان  الصنيع
تقوى عوض حممد  القحطاني

جنود حسني حممد البقمي
سحر يوسف عطااهلل  املطريف

موده عامر حممد  العمودي
خدجيه عبداهلل حامد  احلداد

سارا حممد سليمان  عبيد
وعد عبداهلل يسلم مرتع

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  الطب
قسم الطب و اجلراحة

رهام عبداحملسن  سامل محيد اجلهين
مريم أمحد  إبراهيم القصاص

اميان ابراهيم  عبد العزيز ناظر
مريم زهري  علي عناني

مجانة مجيل  عبد اجمليد محصى
فاطمه حممد  بادي البقمي

ساره علي  عبداهلل علي الغامدي
ابتهال امحد  بكر العامودي

جلني حممد  امحد عمر باحكيم
وسن رويبح  عبداملعطى القرشى

حنان عبدالرحيم  عبداهلل البلوي
خدجيه علي  حسن عوض

نوره عبدالعزيز  حممد العرينان
روان عبداهلل  ابراهيم النجاشي

عروب عوضه  حممد حامد عسريي
ابتهاج فهم  حممد اهلميعي السلمي

مرام فهد  فارس بشري املطريي
سارة خلف  عبداهلل العيسى

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

عنان عبدالغفار  أزهري اجلاوي
عيون مطلق  محد مطلق الغفيلي

والء علي  حممد علي الزهراني
مساهر جربيل  مهدي امساعيل
بشائر عبد اهلل  امحد باطريف
شهد عدنان  حممد العيدروس

هديل امحد  علي عبود با شراحيل
منال جربان  جناء اهلل شداد الروقى

دعاء مجيل  عويض احلازمي
هنى امحد  موسى  احلسين الزهراني

رهف حممد  عبد اهلل املعلم
وفاء امحد  فواد امحد حبري  صابر

استربق حسني  علي العمران
رغد طاهر  حسن عابد

عهد حممد  يوسف عبدالعزيز تاج
ميار مازن  مجال مسباوه

أثري عبداهلل  ضيف اهلل خليفه السلمى
دعاء امحد  علي امحد با سامل

سندس نايف  سلمان فهد اجلهين
غادة رجاء  منور احلربي
فلوه فيصل  فخري الظاهر

ابتهال عوضه  حممد سعد الغامدي
مليس عبدالرمحن  نورحممد وياني

أثري حييى سعيد عسريي
بسمه عبدالصمد  حممد ماهني

اماني حممد سعيد عبد العزيز اجلربتي
نشوه وليد  صاحل عبداهلل هالبي

افنان بكر  سعيد سعيد
رهف حممد  وجيه صاحل بامحيد

رهف عبداهلل  حممد موسى القرني
ماريا سعيد  صاحل باحشوان

اسراء عبدالرمحن  حممد الشهراني
هنى قاسم  عبدالغين امليمين

أماني مربك براك املطريي
غيداء حممد  سامل عيدروس

بشرى شهاب الدين  حسن البييت

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  الطب
سارا محزة  عبداهلل حنيف

مساهر عيد  هليل االذيين السلمي
امساء نوح  عاقل املطريي

جنى حممد  حسني جحاف
رغده حسن  امني خداوردي

ساره نوفل  يونس شريف
عاليه نزار  علي رقبان

غفران علي  عباس جاد كريم
ماريا سعيد  عبداهلل ابوحادي

يارا فيصل  حممد اهلمداني
أمل هشام  حممد زكي

رهام أمحد فؤاد أمحد حبري صابر
إيثار حممد  باناعمه

علياء عيدروس  سامل احلامد
دانا عبدالرمحن  عبدالكريم مهنا

هبه عبدالعزيز  حممود سيد آدم
هيفاء نبيل  حسني مندوره

بتول علي  حسن اخلزعل
خولة حممد خريي  عثمان فريق

ساره عبداالله  حممد مايت

غاده حممد  سليمان النجار
مروى عبداهلل  امحد بايزيد
عال امحد  عبداهلل  احلسينى

جمد علي  ساير شايف العتييب
رنيم حيي  حمسن نصر

هاجر حممد  حلواني
بشرى أمحد  عالن هيجان

سالف زكي  عبداهلل اخلطابي
عنان سامي  ابراهيم ابوالشامات

امساء نبيل  امحد علي
سندس صالح سامل آل مشاخ

سندس عبداهلل  بكر كناني
اجماد حممد  موسى غندوره

شهد علي  عبدالكريم العييدي
مليس خالد  حسن عبدالرمحن حلواني

هتاف حممد  أمحد معيلف
اثري فيصل  سعيدان فهد املطردي السلمي

اصيلة امحد ناصر الرشيدي
شهد خالد  عبداهلل بكر باقيس
ميعاد حممد  متعب غازي املطريي

روان عوض  صاحل عوض احلربي
مروه سعيد  حممد عبداهلل بامطرف

روان حممد  عبدالرمحن العمودي
مجانه ممدوح  حميان مليان فلمبان

حنني عبداهلل  نعمي عبداهلل الشهري
نداء عبداخلالق  علي ابوالعال

حنني عبداهلل  عبدالشفيع احلربي
مروج عبداهلادي  مجيل قنديل

هدير عصام  رشيد دفرتدار
شوق حمجوب  ماكن العمري الشريف

مرام رشيد  حامد احلربي
مجانة امنار  حممد ناصر

وفاء امحد  علي الكاف
دانيه عبداالحد  علي خليل

سندس ابي  ابن عاصم ابن علي حمسن
ابتهال عمر  ابراهيم الصحيب

دانية فوزي  حممد الغيثي
هيا خالد  عبدالعزيز بن جنيفان

رواء ناصر  رابع القرشي
سارة مصلح  حممد اجلابري



كلية  الطب
مريم مصطفى  عبداهلل زيين عقيل

ساره هاشم  السيد جعفر نعمه
سلوان علي  عمر علي الربعي

شهد صاحل  محاد البلوي
منار نايف  عبد العزيز خباري

اسراء عبد الرمحن  روبلة
اسيل امحد  حممدعلي اجلحديل

سهيله حممد  أمحد صاحل
شهد خالد  حممد الشمري

در منصور  ابراهيم الصبحي
روان حممد صاحل العمري

ماريه حممد  حسني قملو
مين هاشم  عبدالرمحن شلى

بشرى عثمان  صاحل عبداهلل الغامدي
فاطمة ابراهيم  عبده الصنات

مساء كامل  علي مجيب
عواطف جاراهلل  محدان املالكي

جلني فيصل  عبداهلل بامشاخ
وجدان تركي  سعيد املرزوقي

ريم سليمان  الشعيل

شهد حممد  عبداهلل الشقحاء
شيماء مسفر  سعد مسعود العتييب

مريم عبداحلميد  حممود جبلى
روان عيد  بيشي وازن العمري

يسرى علي  عمر بادحدح
منى صديق  يوسف خوجه

يامسينا نزار  عبدالعزيز حممد
ميليسا غسان  حتسني البريوتي

روان عبداهلل  دخيل اهلل مسلم احملمدي
ملى عصام  وهيب حسني حيي

سارة سامل  سعيد سلوم
املها علي  حممد مفرح عطايف

جنود شوقي  انغ بنجر
اسراء علي  سلطان السلمي

ندى عمرو  عبدالعزيز حسني مطر
خلود بكر عمر  فالته

وفاء حمسن  أمحد باداؤود
الرا حممد  حسني عرفشه

وجدان ربيع  صاحل اسحاق الصيعري
ندى عبداللطيف  حممد حفين

فاطمه حممد  حيي سعد حصان
آثال كمال  نواوي فلمبان

غيداء مصطفى  ياسني فطاني
دينه طارق  حممد صاحل احلرازي

فاطمه عدنان  عبداهلل احللواني
بدور حممد  دخيل اهلل االنصاري

ساره فيصل  على النجار
وجدان عبدالرمحن  سعيد الغامدي

اجماد مصطفى مهدي الشنقيطي
بشائر عمر  عوض باسنيد

ابتهال حممد فوزي  حممد اهلوساوي
عبري عبدالعزيز  صغري املطريي

فاطمه طلعت  عبداحلميد حولدار
مها عبدالرمحن  حممد الغامدي
جنود ماجد  عمر حسن بالبيد

بيادر صاحل  عبداحملسن الشيخ
رزان سعيد  عبدالرمحن  الشهراني

مساهري علي  محدان اجلهين
هاجر فهد  عبداهلل بسيس الغامدي

هديل راجح  ناصربن راجح البيشي



كلية  الطب
يارا حممد  حسني عرفشه

جيهان مجال  أكرب   صديقي
فطامي علي درويش الشمري

اساور حممد  عباد اهلميلي القرشي
أجماد أبوبكر  عبداهلل بن غامن
روان منصور حممد علي السيد

خوله االمني حممد الشنقيطي

وجدان عبداهلل  عمر باموسى
داليا ابراهيم  عثمان سندي
مريم سامل  جعيفر باجعيفر

جلني خالد سعد الفران
خلود عبداهلل عطيه الزهراني

أماني علي عبداهلل احلربي
اسراء طاهر  االهدل

دانيه توفيق حامد شيخ
عبري صاحل امحد الغامدي

زينب عبداهلل بن معتوق اخلياط
أفنان غازي حممد دقنه

ايالف حممد هاشم اجلفري
رشا حممد مشين احلربي

ابتسام طلق عوض اهلل السواط



كلية  العلوم الطبية التطبيقية
قسم تقنية املختربات الطبية

رغد حممد عابد  العصالني
رميه امحد سامل باخشوين

خلود خالد حممد  باعبداهلل
ندى ضيف  اهلل حممد  الزهراني

سلطانه عبداهلل حممدفؤاد  الرتكي
رغد عادل  ضياءالدين  كريم

حنني عبداهلل الفى  اللقماني
نادين حممد الياس  حريري

نورين حممد عمر  بن عفيف
امساء عمر عبدالغين  كابلي

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

شروق سعيد بن حسن  العيسى
مرام مناور خضران املطريي

أزهار حمسن حممد راضى  فريق
نوره امحد سعيد  ضاوي
ريم عابد عباد  الزلفى

عائشه امحد سامل بادحدح
نوف حممد عبدالرمحن  الشدادي
ساره مساعد ابن حممد  الغامدي
نشوه حممد واهس حامد العسمى

هنوف خالد سعيد عوض مقرم

مزن سامل  عبداهلل سامل بامطرف
اماني عبداهلل حسني  الزهراني

ارجوان فريد  حبيب ويل
سارة فهد خليل امحد الصائغ
مريم حممد مصلح  القايدي

عبري خالد عمر  باوزير
رغد مراد امحد  عطااهلل

دارين علي عمر  صرييف
عزيزه عبدالقادر حممد  اجلاسر

هيا حممد معيل السهيمي

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

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

قسم التغذية اإلكلينيكية
بيان خالد بن حسني  الشريف

مشاعل سليمان حممد صاحل اجلحديل
روان عقاب عبداهلل  الزهراني

شهد امحد مجيل  منان
دانا حسان علي  باميه

ضحى صاحل عبدالرمحن  طه

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

ربى صاحل مفرح  العمري
اجماد صاحل امحد  باجبري

نوف سند علي اجلهين
رغد علي اليف  الغامدي

يامسني حسني عبداهلل الذواد
اهلنوف خالد عثمان  العنقري

رهف علي امحد  السمريي
روان خالد بن جويد  الشرييب

ليلى سعيد مقبل  املنيعي
جيهان مروان ابن عبدالعزيز  محاد

هناء عبداحلميد سعيد  الغامدي
فاطمه ظافر بن خضران  احلارثي

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



كلية  العلوم الطبية التطبيقية
رميا منصور حممدنور  سلطان
دميه عبدالعزيز عابد  الوقداني

حنني حسن بن علي  غندورة
اهلنوف عبداهلل حممد الزهراني

لينه حممد امحد باعبداهلل
اروى حممد عبداهلل  الغامدي

جوري هيثم حممد  ناجي

**
**
**
*
*
*
*

جنالء ابوبكر امحد  باسهل
ندى حسن علي  البييت

شهد عيد بن صاحل  الصحفي
ساره عبدالكريم منور  اجلدعاني

ميساء مسري علي  مرتضى
مرام فوزي حسنى  قطان

عال سهل امحد  الشيخ

هاجر عون عايز ختيم السلمي
ساره عمر حممد  العماري
سجى فهد عبداهلل  الغامدي

ساره عبداهلل حممد  االنصاري
دانيه فهد سعيد  ال ناصر

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

*
*
*
*
*
*
*
*

قسم األشعة التشخيصية
اثري تركي حممد  القرني

رغد مصطفى كرامةاهلل  خمدوم
نوره سرور خبيتان  املطريي

متاضر حممد محيد  السلمي
ثريا امين صادق  زاكر

سعاد عبدالرحيم امني  مرغالني
رناد حييى عبداهلل  الغامدي

زبيده جنيب عبداجمليد  بطيش

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

امتنان حسن طالب العطاس
سلمى هيثم بن حممد  خياط

لوجني على عوض  الصايغ
عفاف معضد سليمان  املطريي
مرام حممد عبدالرمحن  متعب

حنان عائد علي  البلوي
مشاعل محد بن جفن العجمي

وجدان عدنان علي باعقيل

عروبه سيف جاه  انوراهلي  اهلي
رهف امحد حممد ربيع

هياء فهد بن علي  البييب
نوره غازي حييى  عباس

شذى خالد بن حممد  مساوي
اروى علوي  حامد عيدروس

امنيه حيي فتح الدين  عسريي
عهود عبدالرمحن بن حممود  مؤمن

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



كلية العلوم الطبية التطبيقية - انتظام جتسري
قسم تقنية املختربات الطبية

بدرية حزام مسيفر الربيعي
هبه حممد حاسن العرابي

رشا يوسف حممد الرتكستاني*
ريم عبدالرمحن عبداهلل اهلواش

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد املنزيل
قسم إدارة السكن واملؤسسات

مها سعد عيد  االمحدي
اروى عبداهلل امحد  فضه

موده عبدالعزيز حسني مروه
دالل حممد بالل امحد ابريق

لينا صاحل علي العيسائي
وفاء وليد بن عمر  العمودي

غاده ابراهيم حممد  السويدي
اسيل سامل حممد  املصموم

مساهر عبداهلل هليل  اجلهين
مرام مساعد حممد  الزهراني

اروى سليم عبداهلل  اجلهين
رغد طالل ابن حامد  القايدي

افنان عبدالرمحن علي  الغامدي
حنني بسام كمال  فلمبان
نوف فهد سليمان الزريري

نوف دخيل اهلل حممد  احلربي
فداء وليد حممد نور اجلاوي

شذا حممد بن مصطفى دوكى
ساره حممد ابن حسني  باعباد

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

شهد عبدالرزاق سعيد  سلوم
امتنان حيي مساعد  الزهراني

ريم حممد فراج احلازمى
هيام حممد فايز  القحطانى

فاطمه خالد الطاف حسني  
ساره صديق حممد نور اجلاوي

مرام سلطان جابر  الرفاعي
شوق عقيل سعد  اجلدعاني
سلمى حممد سامل  النجراني

هبه عمر سامل  العماري
دانه عبداملنعم حممد  العلي

اسراء حسني علي  احلارثي
رؤى مجال عبدالرمحن باطويل

سحر سعيد صاحل  البشري
بدور محيد فرحيه  املالكي

ظالل طالل حسني  ملفون
ود عبدالرمحن حممد الغامدي
شيماء عبداللطيف اخلميسي

لبنى عبدالرمحن سعد  الغامدي

هدى حممد ساملني  باحشوان
مسيه عباس صاحل  الظاهري

امنه مجال بكر  عفيف
روان بو بكر علي باسالمه

حنني سلطان سليم  اجلهين
مالك سامل عمر  بابكري

نوره عبدالرمحن بن فهد  الدحيم
البتول صاحل بن علي  بافضل

رزان منصور حممدعلي  السيد
نوره مرضي درويش  القرني

رغد رزين نايز الصادري السلمي
أجماد عمر صاحل  سكلوع

مالك مجيل معاذ  دفرتدار
سحر علي أبوبكر  باعبداهلل
مريم خلوفه  ابراهيم خلوفه
فاطمه عمر ابراهيم  الصحيب

جلني خالد ابن سليم  احلربي
عبري مجعان محدان  الزهراني

نوره سعد مجعان  الشهري

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

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد املنزيل

افراح حامد حممد احلامد
نبيله عمر عبيد باحيمد

ساره صابر محدي  محوده
ميمونه علي درعني  املرحيب

رنا سهيل  عبد اللطيف الربيم
ملى عبدالباري حممد احلبشي

مفضلة حممد مقبول حممد
رؤى عبدالرمحن  صاحل خياط

اصايل امحد صاحل  باعبداهلل

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

هنى سامل حسني  الغامدي
ربى امحد بن حممد  الغامدي
اسراء حممد سعيد  الغامدي
العنود مشعل حسن  الزبيدي

رناد امحد حممد مؤمنه
امينه حسني بن داني  فلمبان

رؤى عيسى عبداهلل غروي                                                
وجدان حسن سعداهلل  يسلم
علياء جابر عبد اخلالق السيد

اثار حسني جابر  احلربي
طيف امحد سامل  شكر

ساره عبداهلل امحد  زيدان
هنيده ياسر  امحد عمر باجابر

اثري فتح الدين محود  محود
نوره عبداهلل راجح  احلارثي

سديم ناصر عبدالعزيز  الدعجاني

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التصميم الداخلي واألثاث

افنان علي امحد  الغامدي
حنان عبدالعزيز حممد  االمحري

ريم عبدالرمحن سعد  الشهري
هوازن عثمان بن بكر  برناوي

ريم محدي حممد الشهري
امالك عاطي  عطية اهلل احلربي

قسم املالبس والنسيج
دانيه علي حممد بوجري

روان عبدالرمحن ظافر  القرني
ساره حسن حممد  قحطان

وصال فيصل السليمان
مثايل ماهر صديق  القرشى

حنان صاحل  سامل حممد احلامد*
بيادر حممد ممتازعلي  خبش

ساره امحد عبدالعزيز  احلمدان
رنيم امحد حممد  حنبظاظه

امساء سعيد حسن جربه الغامدي

رمحه مطر عبدالرمحن  احملمادي
غدير سعد مرزح  الغامدي

اثري حممد بن عطيه  الغامدي
سلمى حسن بن حممد الشهري

بشاير مستور عبداهلل القرشي



كلية االقتصاد املنزيل
قسم دراسات الطفولة

رهف طالل بن سعيد  الزهراني
شروق عبدالرزاق صاحل  اجلعيد

ساره عبدالشكور الساملي
ندى حممد علي  حممد

وجدان سعيد عطيه الغامدي
نوف حممد صاحل  النجدي

ساره عمر عمران دهيثم
شهد عبداهلل  حممد العمودي

وعد حيي حممد  القرني
ملياء عبدالعزيزعبداهلل الزهراني

هتاني معيض صاحل  القرني
أمل ابراهيم زارع  الرفاعي
غيداء مجعان عتييب  الزهراني
رغد عمر بن جابر  االمحدي
اثري عبداهلل تركي  الشهري

غاده سامل مبرييك  الصبحي
مروه عيد عثمان  الثقفي

صافيه عثمان سامل  السهيمي
غدير فهيد صاحل العمري

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

شهد عبداهلل عطيه  الغامدي
ساره عبداهلل حسني  الغامدي

بلسم ابراهيم امحد ابو اجلدائل
اثري عبداهلل عبد الشفيع احلربي
أريج امساعيل سعيد  الغامدي

اشواق عبداهلل حممد  القرني
مها حممد عطيه  الصبحي

فاطمه نايف عائض  العتييب
ايالف سعد صيام العمري

اماني حممد سفر الزهراني
رهف حسن سليم  احلميدي
اهلنوف حممد سعيد  الزهراني

سهام حممد امحد الزهراني
راويه مصلح زيد  السلمي

حنان عبداهلل معيض  املالكي
ساره غازي بن مريع  الشرابي

ريم سلطان عيد  السلمي
روان علي عبدالرمحن  العمري

ريم امحد علي  الغامدي

ساره امحد حسن  الزهراني
ريم منصور مسفر  الدهاسي

بشائر صاحل يسلم احلضرمي
شيماء امحد بن ابراهيم الغامدي

ابتسام عبدالرمحن  الشمراني
مشاعل معيوض معاضه السلمي

فوزيه عبداهلل ابوبكر  باحداد
آريج سعد بن حممد  العمري

امريه عبيداهلل عبيد القريقري
جنود اليف عبداخلري  احلربي

اجماد ناصر زبن  السلمي
غاده خالد ابن سامل  اخلنبشي

روان مسفر سعيد  الغامدي
وداد ضيف  اهلل حممد  املالكي

بسمه فهد  عوده جرب الصبحي
عبري زاهر حممد  الزهريي
ساره  حسن  حممد  باعقيل

افراح علي سعد  العامري
مسيه مطلق بن جباد  القحطاني

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

*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االقتصاد املنزيل
ابرار حسني مساعد  الصبحي

مسر علي أبوبكر  باعبداهلل
امريه سعيد حممد الزهراني

ريم عبدالعزيز خضر  الزهراني

شذى حممد امحد  العمري
علياء عبدالرمحن التويم

فاطمه سعد بن معيض  احلارثي
اشواق حييى علي الراشدي

عهود يعن اهلل علي الشهري
االء ابوبكر  حممد باوزير

عنود عايض بن صاحل  هالبي
جنالء منيف صايل الدلبحي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم العلوم األسرية
هدى موسى حسن حكمي

منال سعدي بن سعيد  السهيمي
حنني علي سامل  باوزير

وسام حسن ابن مطهر  الفقيه
رغد حممد حسن  الشهري

غدير سلطان عبداهلل  عسريى

**
**
*
*
*
*

منار صاحل راجح  اجلدعاني
ضحى حسني علي  العمري
هيا عبداهلل مناور  احلربي

حنان عبدالرمحن جابر  الزهراني
بيان امحد  عبدالرمحن العمودي

رهام حممد راشد  الشهري

أمل سعد  حممد آل طالع الزهراني
شيماء ذياب امحد  الزهراني

اثري محيد محيدى  اجلدعانى
رانيا خالد  معاود عيد احلربي

ريم منصور جنيد  مطوع

*
*
*

قسم الغذاء والتغذية
رهف عبداهلل بشري  العصيمي
مروى يسلم صاحل  الصيعري

وعد حممد حسني  اللهيب
وجدان فهد عبدالواحد  الزهراني

ملى خالد عبد اهلل ابوعطوان
عاليه حممد دخيل اهلل  الكرميي

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

بشاير امحد بلغيث الزبيدي
مها سعيد بن حمسن  آل عدينان

اروى عابد سعد  السلمي
شروق محيد مجيل الفارسي

غيداء فريد عبداللطيف  خباري
أثري سعيد امحد اليامي

رناد حممد عبداهلل  اليماني
نعمه علي ناصر  العاصمي

غصون حسن عبداهلل  بامحدين
غاده عبداهلل علي  العطاس

هنال اكرم بن حممد قاسم اكرم
عهد عطيه ملفي  السلمي

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*



كلية االقتصاد املنزيل
رهف خالد سعد  العسريي

اعراف عبداهلل ابن حممد  العمري
اروى عبدالعزيز معاظه  الشهري

هيا عبدالعزيز حممد  اليوسف
رغد صاحل حممد  قاسم

نوف سعد محدان العقييب
تسنيم خالد صاحل العمودى

ساميه حممد بن مستور  احلربي

جلني سيف اهلل عبد احلفيظ خان
خلود شهوان حسن  املالكي

شيخه ناصر ابن حيي  شبيلي
شهد خالد سليم  االمحدي

ندى عبداهلل مسفر الشمراني
غاده بشري امحد الفوتاوي

بيان خالد سعيد  الغامدي
رهف علي سفر  الشهري

نوره عبداهلل فاضل الزهراني
أريج حييى حممد امحد بالبيد
انصاف حممد  عبداهلل القرني
يارا منري عبدالرمحن  خياط

اماني غازي ابراهيم عبد امللك
أمل عبيد حامد  البالدي



كلية  طب األسنان
قسم طب وجراحة األسنان

لينا ممدوح  ناصر باعارمه
ساره ضيوف  ضيف اهلل الزنبقي

دعاء صاحل  حممد صاحل الغامدي
أبرار خضر  عيد اجلدعاني

عهود موسى  حممد ضمد
ليلى نزار  خوقري

هناء خليل عبدالعزيز عالف
مشاعل عبداهلل  عمرخان عثمان
شهد عبدالرمحن  أمحد اجلرايف

اميان طاهر أمحد مقبل
وفاء معضد  سليمان املطريي

جلني جابر  عايد اخلطابي
نور نزار  حممود املتدارس

ندى حبيب  امحد عبده حبيب
غزل حسن  امحد عنرب

رضا عبدالقدوس  عبدالرقيب صويف
اجماد طالل  حسن عزب
ملك حسن  حممد بكه

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

خدجيه عبداهلل  حمسن حممد العطاس
رناد حامد  امحد بيك

غاليه مصلح  مسعود هنيدي احلربي
أماني عبدالعزيز  حسني سيت

موده نزيه  مجيل عبدالوهاب حسوبه
سلمى غازي  محود احلربي

بشاير على  صاحل الشاوي
أريج عايض  عبداهلل درهم

رهام اسامه  رشاد فلفالن
اصايل فيصل  سعيد امحد العمودي

مشاعل عبداهلل  امحد عون القحطاني
ريم حممد  باجنيد

رغد سعود راجح املورعي احلربي
رهام إبراهيم  أمحد مستنطق

العنود متعب  خمرب املالكي
هوازن عبداهلل  عيسى العتييب

اصاله حممد حامد حممد القرشي
مليس جرب  دخيل اهلل احلربي

رغد حممد  عبدالغين بديوي
اجلوهره طالل  سعيد الغامدي

رغد على  سعيد عبداهلل الغامدي
سالفه خالد حسن التميمي

مجانه مسري  عبدالرمحن امحد املغربي
ملياء حممد  صاحل الردادي احلربي

نوره سليمان  فهد  اهلذيلي
امساء مداخل  ناصر العضيله املطريي

شذى سعود  معال سعد السرحيي
لولو أمحد  عبدالعزيز املنصور

سارة يوسف  ناصر الصائغ
شهد حسن  عبدالقادر فيومي

ساره ثويين  علي الثنيان
ود يوسف  حممد املسلم

أمساء عبد القادر  ياسني عبدالقادر
هبه طارق  حممد صاحل جان

اجماد صاحل  قليل احلارثي
رناد خالد  عبدالرمحن العتييب

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

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  طب األسنان
رؤى عبداهلل  امحد العمودي

غيداء عبداهلل  علي الزهراني
عهد مسلم  علي دخيل اهلل السلمي

هالة حسني  محزة جباد
رناد امحد  سعيد خباري

مرام عبدالشكور  عطا اهلل الزايدي
اهلنوف حسن  حمسن العيساوي

رغد حممد  عبد القادر نور سعيد
ريم سامي  عبدالعزيز الضراب

راويه علي  راشد غامدي
سحر ياسر  حسني بلخي

سواهر خليل  عبداهلل خليل حداد
جود فايد  حامد العدواني

هديل هباء  عبداهلل عبدالرمحن قشقري
رنيم عبدالعزيز  حسني فلمبان

اسراء حممد  امحد حممد قمري
شهد عائض  سعد مبارك الشهراني

عزيزه وليد  عبداهلل عوض باحنان

رزان عباس  طه زعرتي
عهود امحد  صاحل  راجح
امل حممد  سامل باجخيف

سارة مداوي  حممد الشهراني
ريوف وليد  حسن موسى

دينا طالل  حسن سروجي
مرام أمحد  عمران صفحي

دانيه حممد  سعيد منسي
مسيه عبداهلل  سعيد قزي الغامدي

علياء زياد علي اجلميعه
هيفاء مبارك  ضبيب العويف احلربي

اماني حممد  امحد حممد العسريي
بدور حممد  عبداهلل عمر بادحدح

غدير حممد  عثمان حبيب شرطون
تاال هاني  مشسان الصهييب

اسرار ساعد  صاحل  البقيلي
عبري حممد  هاشم عثمان الشيخ

رغد اليف  حضيض حضيض البالدي

فرح امحد  عباس امحد سندي
نور حممد  صديق بالطو

وجدان عبدالعزيز  حممد املطريي
دانه عبداهلل  سليمان اجلارد

مروج محدان  علي معيض الغامدي
رناد امين  محيد دخيل اهلل اللهيبى
رهف حممدرشاد  حسن مفيت

روان سعد امحد ال شايع
إسراء عبدالرمحن  عبداهلل اجلحديل

ريم فهد  سامل سعيد اخلنبشي
لولوه بسام  عبدالرمحن لنجاوي

اجماد خالد  حمروس عبداهلل اخلنبشي
صبا عبدالقادر  سامل احلبشي
سارا عبداهلل  حممد العوضي

مالك علي  امحد الزهراني
شهد فهد  ناصر الكحيلي

منى حممد  علي امحد الناشري
اشواق حممد  عبداهلل العتيق



كلية  الصيدلة
قسم الصيدلة

امينه عبدالرمحن  خلف اخللف
مالك حممد  سليمان بغدادي

املها حممد  عبدالعزيز العتييب
رنيم امحد شكري خباري

لينا مجال  مجيل مؤمنة
اصاله فهد عبدالغفور هالل

عبري بدر  عمر حممد باعقيل
النا بسام  ابراهيم صدقه فقيه

هنادي ماجد  عايد املطريف
افنان علي  حممد أبوالسنون

حيفاء عبدالعزيز  سعيد الغامدي
ايناس عطيه امحد احملمدي

ملياء سعيد  مسفر سعيد الزهراني
عال عبدالرمحن  حسني برناوي

مريم صالح  سامل باخمرمة
رغد علي  عواد اجلهين

بيادر صالح  عثمان كلكتاوي
سارة خالد  عباس الالمي النمري

هديل ابراهيم  محيد احملمادي

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

يارا رمزي  يوسف كمفر
إهلام عبداهلل  فايز الشهري

والء علي  السنوسي
مروج سامل حممد سالمه
افنان بشر  امحد النهدي

أثري حممد  عبداحلفيظ مغربي
شهد عائض  مسفر العتييب

هتاني مصطفى  امحد رزق
دانية فهد  فيصل فطاني

مايا حممد يوسف يوسف
نوف عبداهلل  احلربي

شيماء حممد  عبده املسرحي
رانية عبداهلل  امحد عبداهلل محدي
غفران عبد اجمليد  محزة اهلوساوي

منى حممد سامل البيشي
ميعاد مسران  عطيه اجلراري

هديل نوجيي  سليمان الشيخ
ليلى مراد  عدنان مججوم

مشريه عيد  حممدطارق العكلوك

جنالء حسني  عبداهلل العيدروس
والء وصل اهلل  واصل القرشي

فاطمة حممد  صاحل علي احلايطي
البتول خالد  عبدالكريم تركستاني

جنوى مسفر  سلوم الشمراني
جلني إبراهيم  حممد اهلندي

اصالة هيثم  فيصل ناغي
روان سعد  علي  القرني

ندى عبداهلل  عايض عويض الفارسي
رغد رجب  حممد السحاري

مرام أمحد صاحل النهدي
هديل هياس  مصلح الشيخي

روزان محدان  سامل املرواني
شروق خلف اهلل  موسى الثبييت

أمل أمحد مسعد الثبييت
أبرار عايد عويد املطريي

نوف علي ال جافل  القحطاني
بشاير صاحل  امحد باكدم

عهد سامل سعيد بامنيف

*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
قسم علوم احلاسبات

ناديه علي عبداهلل  باحاذق
افنان بلغيث  عيسى قلعص

عزيزه خالد  أمحد بوسعيد
غاده عبداخلالق الصعيدي

سحر سامل امحد باجندوح
زرعه جنيد امحد  شبلي

سناء عبداهلل حممد ويل نور ويل
اريج صاحل امحد  الزهراني

دعاء مأمون سليمان الزعيم
آالء عبداحملسن مريسي احلارثي

هتون حممد بن عائض  الشهري
رغد سامل امحد العفيف

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

سحر عادل ابراهيم عشماوي
هدى امحد  عبداهلل املفلحي

وجدان حوميد  مربوك اجلدعاني
شهد علي حممد اخلثعمي

نوره ديريه  امساعيل حممد
رنا طارق حممد  اجليزانى

هند مجال  طيب
هيفاء حامد عبيد  املزروعي
مرام عايض رجاء  العصالني

جلني امساعيل  سعد اجلحديل
غيداء حسني  سعيد حامد اجلهين

جنود عبدالعزيز عثمان  الفشخ

ساره حممد محيدان  اجلدعاني
اهلنوف طارق حسني  العبديل

نورا عبداهلل بن خبيت  الزهراني
لينا عبدالرمحن كريم  املطلق

عائشه عبداهلل بن امحد  الغامدي
أمرية حيدربن عبدالقادر املغربي

مريم عمر  علي حسني
ميالد عبدالسالم عمر  العمري

وعد حممد نور عبد اهلادي منكابو
رهف حممد بني البقمي

منال خالدبن  فهد الرداني اجلعيد
سجى سعيد  غالب عبده حممد

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم املعلومات
عروب سعيد حممد املالكي

ريهام امحد عبداهلل بامهام
رؤيان ناصر حممد علي اجلهين

أمساء سعيد عطيه الزهراني

**
**
**
**

اسيل هاني حممد فؤاد  قطب
امساء حممد سعد  احملمادي

حنني عبداجمليد سليمان  النجار
زينه غسان خليل  مطر

امل ذياب عبد الباري الزهراني
منريه محد حسن  آل حسن

غيداء حسن ساملني باقالقل
روان مرزوق عقيل املطريي

*
*
*
*

*
*
*
*



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم تقنية املعلومات
حياة سليمان  إبراهيم لني

بيان ابراهيم عبدالرمحن املطوع
ساره عثمان علي  السهيمي

تغريد صاحل بن داخل  اجلربوعي
افنان عائد علي  البلوي

صفاء صاحل  عيظه لرضي
رميا سعيد سامل  باسندوه

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

امنه عوض اهلل زبن  السلمي
هنى نبيل عبداهلل  بادكوك

داليا عادل حسن حيي جيزانى
العنود سعود بن سعيد  الغامدي

ساره عبدالعزيز الرثيع
غيداء غازى عبدالرمحن دوبى
عزيزه عسري بن امحد  البارقي

بشائر مثيب عطيه احلجيلي
ريم مسري عبداهلل  الدوسري

بشاير محد ابن محود  النفيعي
تغريد عمر عوض  باريان

أهداب عبدالغين ساعد  اجلحديل
هديل عبداللطيف السلمي

بارعه زياد محزه  ابوغراره

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

*
*
*
*
*
*
*

وجدان علي عبداهلل الشمراني
شذا حممد مغلي  العصالني

شروق حممد بن عبداهلل العطاس
منريه فيصل بن حممد الراجحي

أثري خالد حممد البستاني
اروى راشد ساعد  السلمى

امنيه عدنان عبدالرحيم جهرى
فاتن فيحان مفلح  القحطاني

اماني عبيد اهلل عبداهلل اليزيدي
بشاير عبدالرمحن سعيد الغامدي

مروه علي ابراهيم  غروي

جنود وائل وجيه السريوان*
اريج حممد علي ال عوام

ساره عبداهلل ابن محزه  سقاف
شهد موسى  امحد الصحفي

رغد حممد محزه  خواجه
اثري طالل عابد  الصبحى

روان سعيد مرزوق القحطاني
اثري محدان معيض املالكي

زينه عبداهلل عمر  رباح
ساره خالد بن عبداهلل  الزهراني
ريم حممد عبدالرمحن  الغامدي

روان عبدالعزيز  حممد احلربي
روان امحد دخيل اهلل الغامدي

مالك سعد عبداهلل القرني                                              
بشاير عمر سعيد عمر بن سلمان

فاطمة حسني  علي البييت
مجان امحد  حممد بانوير

مشاعل قاسم القحطاني
مزنه محيدان سليمان الصاحلي

ندى عبداللطيف  حممد كيماوي
ملى عدنان  أمحد احلارثي
غيداء محزة  عواد الثقفي



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

لولوه عبدالرحيم اخلميسي
وجدان فهد فارس املطريي

جواهر مجعان صاحل  الزهراني
شهد حممد امحد القحطاني
نوره حسني زيدان زيدان

مسيه فريد امحد الغامدي

*
*
*
*
*
*

انوار عبداهلل عبداآله  السلمي
امساء امحد ابن علي  الغامدي
روان حسن حممد الزهراني

حنني عبداهلل اجلويف
افراح عبداهلل امحد  العمودى

غيداء حممد عمر  باعشن

سعاد حممد ابن علي  الشمراني
أمانى حجاج مناي املطريي

هتاني عبدالعامل محيدان السلمي
جواهر عمران حممدنور بنقاىل

غيداء خالد جابر  الثبييت
دينا وائل عبدالعزيز راجخان

*
*
*
*



كلية احلقوق
قسم األنظمة

سهام خلف جريس السلمي
هاله حممد عبداهلل  القرني

وفاء حممد عبداهلل  العمري
مجانه طلعت صاحل  عبادي
شروق حممد صاحل  اليامي

مها خملد بداح  العتييب
هيفاء سافر سفر  البقمي
روان هندي هليل  البلوي

ملى علي عوضه  االمسري
مروج جابر سعد  اجلهين

روان حممد عبداهلل  غربي
علياء خالد محود  القرشى

فدوى فهد نفاع  السفري
رانيا عبدالرمحن لبيد  املالكي

رغداء حسني حممدسامل  البار
خوله حيي علي  الزهراني

ابرار مجال عمر  العمودي
احالم سعد علي  املالكي
ذكرى انور امحد  حمبوب

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

ساره حسن سليمان  ناجي
والء عبداهلل حسن  احلامتي

اسراء امحد عبداهلل  الزهراني
رناد خالد سعيد باعيسى

غيداء صاحل عطية اهلل اخلميسي
منال متعب فرج  الدوسري
نوف مشبب هزاع الشهري

اريج راشد حممد  حمزري
خلود حممد صاحل  العمرى

رافه عبداهلل فرج اهلل  املطريي
رهف شعيل بن مرشود  السلمي

مرام ناصر بن عبداهلل النهدي
وهج علي سعود  السلمي

اروى حممد ابن معيوف  الثقفي
لينه ابراهيم سعد  الشمراني

جنود فالح ضاوي  السبيعي
هنى عبداهلل مرعي  الشربقي

ود سيد امحد  البيومي
مجيله موسى حسن  سبعي

دعاء حسني عبدالرمحن العمودي
غزل عادل مياني  بن حمفوظ

جنوى صاحل عبدالرمحن الغامدي
خلود حممد امحد  بامقداد
خلود حممد موسى  زباني

رزان امحد متعب  الفيفي
رناد عوض صاحل  بن قرصني

رنيم مصطفى لقمان متبوسي
غاليه امحد حممد  حناوي

ماريه سامي بن صاحل  احملمدي
روان حسن حممد  الزهراني

سوسن صاحل عبداهلل  باخمشب
غدير منصور عابد  الساملي

وجدان سامل بن حيي  الزهراني
مجانه خالد امحد  الغامدي

حنني اسعد بن حممد  املغربي
رهف هاشل بن سعد  ال سامل

ساره حممد ناصر  الشهري
رزان عبدالرمحن اليف  االمحدي

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية احلقوق
رهف حسني امحد  باحييى

ليان عبداهلل بن سامل بادغيش
وداد فهد عبدالعزيز  عبده

اثري عايض عوض السلمي
خلود علي عبداهلل علي الزهراني

شدا عمر عبداهلل  مشرعي
ناديه كريم علي  املزمومي

وجدان سامل بن عبيدان  احلربي
شهد حسن ابن حممد  الزهراني

مريم عبداهلادي عليان القرشي
مالك عبداهلل حييى  الشهرى

امة الرمحن سامح عبده  شولق
ساره فهد حممدكامل  الظاهري

سحر حممد ضيف اهلل  الزهراني
سلمى سليمان صاحل  الذعيت
ليان خالد عبدالعزيز  القرني

ندى مجيل عبداحلكيم  بريسايل
هتاني جبور عبداجلبار اخلالدي

رهف محد حممد  سهيل
رهف عبداحملسن السلمي

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

مروج صاحل امحدالبناء
خرييه بنت حممد عبده امحد

شروق سعيد حضيض اجلدعاني
اهلام عبداهلل أمحد الشهري

بشائر زين عبداهلل  القحطاني
خلود مجيل حممد  احلربي

داليه سعد حممد  جنيم
ربا عبدالرمحن امحد ابوراس
ريم خالد ابن حممد احلوثري

مسريه مستور عبداهلل الزهراني
نوره امحد حممد  اليحيا

أروى سعيد حممد  الزهراني
فاطمه خالد سامل احلربي

نوره مسفر علي  الزهراني
هتاني شامان البشري

مجان عبدالعزيز عبداجمليد
ماجده حممد عجيم  النجراني

رهف عبدالكريم احلارثي
نوران حممد صاحل  بامرشد

هدى عبداهلل صاحل قطان

افنان امحد حممد  احلربي
ماجده عبداهلل بن صاحل  املالكي

ندى بندر بن جابر  احلارثي
أصايل حممد محدان  العصيمي

أجماد مسفر غرم اهلل الزهراني
رغد منصور صاحل  القرني

رؤى حممد ابراهيم العمري
شهد علي حامدي  الثقفي

تسنيم عبداهلل علي  املقوشي
حنني حممد ناعم صقري السلمي

ريم عمر عبدالعزيز  الثبييت
مرام حسن بن مدهش السهيمي

اثري امحد سامل  الزهراني
اماني حسني حممد القحطاني

ربى عدنان طه  كيكي
نوره ابراهيم امحد  االمحري

هنادي مبارك حممد اجلدعاني
خلود عبدالرمحن حممد احلارثي

نوف مداوي جيشي  العدواني
اصايل حممد عبداهلل باراس

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية احلقوق
متاضر عبداهلل حممد  العصيمي

راويه عوض عايد  االمحدي
هيفاء سلطان ثائب املطريي
مرح مكي حممد  النجار
امثار عبداللطيف االمحدي

رنيم بدر بن صاحل  احلجيلى
مساهر مفرس فارس  الذيابي

شهد فواز حسني موصلي
ملا صاحل يسلم بن حمفوظ

لينة زياد عبدالعزيز  فلمبان
رهف عادل يوسف  شحات

ساره سعود بن هليل الصليمي
أمل صاحل عايض البالدي احلربي

ايات امحد حممدصاحل  التونسى
رزان محود محيد حممد اجلهين

رنيم علي حجاج  الثنيان
ريوف نايف سامل  الطلحي

ملى صالح ابن سامل  العماري
منار عامر بن محد النهدي

ازهار عواض سعد  السلمي

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

روان حممد عواض اجلعيد
غاده حسني بن مفلح القحطاني

هديل هاني بن حممود  ابوالعال
رهف عبدالكريم عفني السلمي

شهد عاطف عيد  الزين
جلني امحد عبداحلفيظ احملمادي

خلود سعيد بن امحد بادغيش
شهد علي ثابت  السده

شهد حممد عليثه  احلربي
مشاعل حممد ابراهيم  القرني

بشاير عوضه دخيل اهلل املالكي
روالء سداد بن مهنا  املرواني

ساره عبداحلميد مفرج
مسيه عبداهلل حسن باحكيم

اباء ابراهيم سعيد  حافظ
بدور خالد ابوبكر  الكربي

شيماء فهد بن حممد الزهراني
نوره خليل علي  الكديسي

والء خالد صاحل الوابلي
بدور حويسن حسني  اخلالدي

اسيل علي شحاته الشريف
رغد وليد بن عبدامللك  هناري

صاحله عمر ابن حسن الشاعري
روابي ماجد  سعيد الدعيس

شروق حممد  علي هالبي
غدير حممد امحد  الغامدي

عائشه محدان سلمي  احملياوي
هدى صاحل حممد  عشري

نادره خلف حبيب املطريي
رهف حممد ابن شرييف  الغامدي

نوره جابر علي  الزبيدي
لينا فائق حممد  السراج

هدى عايض مثيب الشهراني
موده داود ابن سليمان مشاط
مشوخ مسعد سليمان  اجلهين

رغد فيصل ابن أمحد  الغامدي
عيدة حممد عبدالرمحن اليوبي

خلود مبارك دهيكل  السلمي
حصه عبدالرمحن عبداهلل عبداهلل

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  التمريض
قسم التمريض

رزان حممد عبدالوهاب قشقري
رغد امحد مقنع  الزهراني

اسرار حممد يوسف العمريي
منى سعيد حممد  بامطرف

ميعاد عبداهلل مجعان  العمري
أمساء سامي حممدسعيد  زخمشري

رنا عبداخلالق سلطان الصبحي
روبى باخت خبيت عتيق اهلل احلربي

ساره فايز حممد  مالئكه
ساره عايد موسى  السمريي

ساره غازي بشري  اخلرجيي
مسر سلطان غازى  الثقفي

اهلنوف متعب خمرب  املالكي
رنا عادل ابراهيم  مطر

يارا ثامر حممد  العبود
أريج حممد صاحل  املرجان

شهد محود امحد  احلقوي
وئام ابراهيم بن حممد  عامري

روان حممد حسن  القرني

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

ساميه عايض بن سعدون  السلمى
عائشة عبداهلل علي بن عفيف

ندى عمر حممد  عفان
جودي طارق علوي العطاس

اثري خالد نامي  السلمي
جيالن عبدالعزيز علي  العسريي
شهد سعود بن امحد  عبدالسالم

عال منري بن عبده  اليماني
مال حممد سراج امحد  حبيب  اهلل
نوف عبداخلالق ابن امحد  الغامدي

نوف نبيه حسني  عزب
امساء علي بن صاحل  املنتشري

لورا عبداهلل زبن  الظاهري
روان عبداهلل علي باحبري
جلني مجيل حممد  الغامدي

هنى خضر حمي الدين طرابلسي
نور منري حيدر  احلرتاني

جنود ابوبكر حممد العمودي
نوف مصلح محدان  احلربي

اماني امحدبسام عبدالقادر كابلي
أفنان علي عبدالقادر  قرامش

ديانه عوض علي  الزهراني
غاده حسن عبدالرزاق  السلمي

العنود عادل ابراهيم  ابوالعادل
هال عبداهلل سعيد  احلامتي
ريم علي حممد  باحداد

سارا رضا امحد  ينبعاوي
رناد حامد محزه  اخليفي

موده ابوبكر حممد بافقيه
ندى حممود أدريس زريت
غاده حمسن حامد  الوقداني
غدي حممدطاهر  قاسم

احالم درويش حممد  القرني
رهف امحد بن عبداهلل الشيخي

غيداء عبداهلل امحد  فارع
ملى ابراهيم بن حممد  اهلندي

هويدا محد صاحل  املنهايل
غفران مروان حممود عولقي

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  التمريض
عائشه ابراهيم حوفان  القرني

بشرى عمر صاحل  بارشيد
هتاني عبدالرمحن جابر  الثبييت

حوراء علي بن حممد  آل درويش
رزان سفر بن محود البقمي
فاطمه علي حممد  ال مشوقيب

حنان وليد عبداهلل  الفهد
مسفره مرعي بن مخيس  املنتشري

رباب حسني حسني  العريشي
رغد طارق حسني حبراوي

رغد غازي حممدصاحل  القرشي
سهى عبداهلل سامل بامحدان

مليس سهل حممد جنيد  جنيد
مشاعل بكر عبدالكريم  هوساوى

دانيه كمال بن علي  بكري
ريناد وهيب فوزي  عبداجمليد

ندى فهد فهيد  املطريي
انوار حامد بن علي  مليباري

رهف فهد وليد  الدوبي
ربا حممد علي  مبارك

مساح سعيد امحد  الزهراني
ساره شريف كدوان  الغامدي

البندري سعيد خبيت  السلمي
انني بالقاسم بن خضر  القرني

بسمه امني حممد  ريو
سحر حممد بن عبداهلل  باداود

مشاعل حسني عون  احلنيه
بشرى علي مصلح  الشمراني

يارا حممد حامد  احلربي
اصاله مروان عبداله  العدواني

مساهر عبدالواحد عبداالحد  طاشكندي
مروة مقبل عوده  احلربي

اسراء امحد حممد  املهندس
شروق حسني حممد  البشري

ايثار حممديوسف مجهري  فريق
بشائر محيدان علي  املعبدي

جيهان قاسم ناصر بن سيف
رهام منصور حممد  كوربا

ايالف تركي  محزه  مري السليماني
هال امحد سليم  الرفاعي

مها مبارك مسعود املولد
خدجية أمني بن عبداحلكيم  نيازي

فرح حسن سعيد  القرني
ليلى خالد هاشم  املدني

اثري سعود حممد  العروي
ساره مهدي حممد  خياط

هتاني عبداهلل بن عابد  احلربي
مرام عبدالكريم سعيد  الغامدي

عبري عبداهلل  شداد االمسري
ابرار خلوفه  ظافر الشهري

فاطمه حممد ابراهيم  املرحيب
فاطمه مرزوق حممد  القحطانى

ميعاد حممد صاحل  كداف
روان عبداهلل مرزوق احلارثي

منى عبدالعزيز حممد  املطريي
مرام علي عايض  االمسري

ريهام صالح  الدين عبداالحد اهلندي
شذا مشعل ابن عبداملعني باشه

مالك حمسن  عبدالعزيز احلرازي



كلية االتصال واإلعالم
قسم اإلعالم - العالقات العامة

أثري امحد عبيد  الشيخي
ريم عليثه محد  احلازمي

روان ثياب سعد  القثامي
فاطمه غازي محزه احلسيين
أصاله سعود خلف  الشمري

ايثار منصور بن راشد  الظاهري
رزان عزام فهد النونو

ساره عادل مصطفى الساعدي
عهود محيد حممد  اجلدعاني
نوره عبداهلل حممد  الغامدى

ساره سعيد سامل  بادويل
امل علي حسن  الشهري

رنيم امساعيل صديق تركستاني
اثري محد موسى  الكناني
شوق عطيه جرو  السلمي

وديان حبيب  اهلل علي  السلمي
ربى عبداهلل امحد  القرني

منال امحد حجر  املنتشري
رؤيا صاحل صدقه  برتجي

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

شوق حممد امحد الشيخي
نوره شرف امحد  الزهراني

اراده محد مفرج الرفاعي
مها منري حسن  شقري

شروق حسن علي  السفري
اسرار عبداللطيف ابو شقري

دوله معجب سعد القحطاني
رانيا امحد بن حممد  الشمراني

رزان امحد معتوق  النمري
ريناد عايد عطيه  احلربي

غاده سعيد امحد  الزهراني
روان حممد بن عبود  بن زقر

موده حييى كليب  زني
وعد طالل حمسن  العطاس

احالم حسني ابراهيم  الطقيقي
روال عبداللطيف كركدان

سارا شارع مزيد البقمي
فاطمه حيي عبداهلل العبديل

امساء عبدالعزيز حممد  احلربي

وجد عبداهلل بن عارف  اجلربتي
روال محاد عبدالرمحن  احلماد

ساره سعد ابن حممد  املخيلدي
سلطانه مداوي حممد الشهراني

ساره علي سليمان  العبسي
خدجيه حممد علي  الصامطي

رغد علي بن حممد  راعي
طيف عابد علي صويلح الشيخ
عبري عبداهلل سعيد  االمسري

ميمونه عبداهلل سعيد  الشمراني
خلود فرج محيد  احلربي

امساء سعيد فايت  السفياني
رميا منصور بن فيصل  السيد
وسن عادل بن حسن حدادي

شهد امحد ابن عثمان  الغامدي
موده عبدالرمحن سعيد  الغامدي

ابتهال علي عبداهلل الزهراني
االء عثمان علي  الزهراني
حنان سنيد مصلح  املطريي

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم
ليال وائل فوزي  رواس

ساره عبداهلل عبدربه  احلبيشي
مشاعل عيضه خضر  احلارثي
نوف صاحل بن عبداهلل  الزهراني

*
*
*

مريم حممد جابر  هزازي
أمل حممد شلويح الصاعدي

شهد مجال بن ظافر الشهري
فاطمة حممد علي  تركستاني

رهف سعود امحد االمحدي
جومانا طالل  عقيل عقيل

جنود امين حممد بركه الغامني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلعالم - صحافة
نوره يوسف عمر  العمودي

فاطمه حممد جنيب حسن حممد
جليله سعيد امحد االمسري

**
**
**

حليمه امحد محود  الشمراني
مهرة عبداهلل حممد باعارمه

عبري مصلي بطيان  السلمي

روان فاخر عبداهلل  السلمي **
*



كلية اهلندسة
قسم اهلندسة الكهربائية - حاسبات

مارية عبداحلي حممد  مليباري
رناد حممد امحد  العاقل

اسراء عبدالنيب  حممود مشهدي
مالك حممد عبدالقادر  العيدروس

وفاء علي حممد  الراشد
ريم امحد  حسني العمودي

شهد علي عبداهلل العمري
اشواق حسن حممد عزان

دينا حسينى  مصطفى السيد
رشا مسيح  اديب ابوعبداهلل
امساء عبيد حمسن  السقاف
كنده عالء الدين  معتوق

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

اثار امحد فضالن عبد اجمليد
عائشه مجال امحد بانبيله

ساره حممد عبدالوهاب  حلواني
امل عبدالرمحن سليمان  النجار

اسراء عثمان بن امحد  بامردوف
ابرار حممد بن صاحل  البوق

امل حممد امحد  العمودي
شروق حممد  ناجي مثنى

االء طالل  امساعيل العبوشي
نوف ابراهيم سعيد  الزهراني
نسرين عبدالشايف صاحل  عطيه

دميه عامر  حريري

امرية حممد  امحد سليمان باجبع
ندى أشرف  حممد عبدالغين

رنا امحد علي  باجعفر
جنالء رمسي مرزوق  العريف

رهف علي سعيد كدسه
رباء ابراهيم سعيد  الغامدي

عائشه سامل عيد  اجلدعاني
وجدان عبد العزيز الغامدي

هدى حممد  صاحل مخيس خليفي
موده طارق  عيدروس كده

بدور مجال امحد  فادن
وديان امحد سامل كحيل

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

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اهلندسة الصناعية
نوف سلطان عبداحلميد  البلوي

جود حممد عبداهلل  الغامدي
رهف حممد عبيد القرشي
ساره عمر  حممد بادويالن

**
**
**
**

عنان فهد مسعود  املرزوقي
سلمى زهري علي بامحدين

ليندا خالد  فريح فريح
رغد عبدالعزيز حممود  خباري

زهره أمحد  أدم عثمان
ساره عبدالسالم امحد  العامودي
دالل منصور عبداجمليد بشاوري

رهف عبدالرمحن سعيد  الشهري

**
**
**
*

*
*
*
*



كلية اهلندسة
ساره عبداهلل عبيداهلل  السلمي
شروق حممد حمسن املضواحي

نوف عبداهلل بن حسن  حوذان
اروى عمر  عبداهلل سامل

سارة امحد بن عبداهلل  خياط
غيداء مبارك بن شلوه  احملمدي

رواء علي صاحل اخلضر الغامدي

*
*
*
*
*
*
*

مالك سعيد عبداهلل  العمودي
روان امحد  حممد هتاري

مالك هاشم سعيد  الغامدي
هند علي بن حممد  الشعييب

شهد عبداهلل  مرشود املالكي
سارة ابراهيم حممد  عبدالباري

تاال طارق مروان  الرومي

بشرى راضي عطيان  السلمي
أثري بنان بن سعيد  الغامدي

ساره امحد  سامل الذيباني
مروه مخيس حممد حممود

بشرى مفضي جروان اجلهين

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  علوم التأهيل الطيب
قسم العالج الطبيعي

فاطمة عبد اللطيف عبد اهلل الشريم
ندى جماهد امحد  بادريق

رهف احلميدى بن سعود  احلربي
مارية حممد عمر بادحدح

سوسن عبدالرمحن مشس الدين  شقدار
فاطمه حسن حممد  خرباني

شاهيناز عبدالعزيز بادي  االزهري
حنني نبيل امحد  مرزا

وجدان مشرف سعد  الزهراني
حنني امحد سعد الغامدي

سعديه ياس سامل  الرمحاني
روان صاحل عبدالرمحن  الشهري

ربى عبدالرمحن صاحل  خياط
هتون فؤاد ابوبكر  كردي

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

اماني سرحيان حممد الزهراني
ريم حممد بن سليمان احملمادي
اسراء عاطف سعيد  امساعيل

روان غازى سليمان  املسعودى
مها عبداهلل حممدوارث املال
هاله مرعي محدان العمري

عروب عبداهلل حيي  عسريي
رهام حممد عبدالرمحن  ميانى

أثري امساعيل سعد  الغامدي
وصايف محد سلمان  اجلهين

رغد فؤاد علي  سخاخين
جمد عطية اهلل عبيداهلل  الصبحي

شيماء حممود حممد  قاري
رهف علي بن مشلوي  مشلوي

روان منصور صاحل علي
رفال حممد صادقني  ازرعي

نور مساعد ابن حممد  الغامدي
سحر صاحل ابن ناصر  مسيدع

رنا حممد ابراهيم  ايوب
بيان سامل بن امساعيل  فرح

اسيل انس عبداهلل  ابولنب
سندس عصام مجيل  حجازي

جلني محود عبداهلل  احلربي
ربى حسني مصطفي  زغيب

ساره علي بن سلمان  الزاكي
بشائر سعيد اسعد  الصائغ

شهد مطلق  عليثه صويدر احلربي

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

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واالدارة
قسم احملاسبة

مالك حممد بن مفوز  الفواز
رغد خالد امحد  عسريي

ليان عبدالعزيز علي  احملمادي

**
**
*

ساره عبداحملسن عمر عينوسه
وفاء ضحيان حممد السفياني                                               

اريج حممد  ضيف اهلل االذيين السلمي

اهلنوف سراج علي  احلارثي
بشرى عبدالغين علي  الغامدي
روزان حيي سعيد  القحطاني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة األعمال
منى مطر  محدان الدعجانى

قسم إدارة املوارد البشرية
عبري دخيل اهلل مفلح احلربي

قسم  نظم املعلومات اإلدارية
*ربا عمر حممد  نغيص

قسمإدارة خدمات صحية ومستشفيات
*نوره سند علي  اجلهين

قسم   التمويل
اثري عبدالرمحن مصلح  الشيخ

بشائر حمفوظ عبود باحاج
نوال حممد امحد علي الرفاعي

**
**
*

رفال عمر شاكر غريب
جنود حسن علي  احلربي

هتون طارق سعد  النفجان

اجماد مسفر حسن  الغامدي *
*
*

*



كلية االقتصاد واالدارة
قسم  اإلدارة العامة )التنظيم والتطويراإلداري (

اهلنوف نايف ابن حممد  العتييب
فرح منصور عيد  احلربي

فاطمه حسن حامد  العطاس
وجدان امحد حيي  املسعري

رهف صاحل ابن غرم اهلل  الغامدي
هديل ابراهيم حممد  الفرجيي

ذكرى محدان شتيان  االمحدي
بسمه ناصر سعود  املطريي
هيفاء هالل عيظه احلارثي

يامسني علي يوسف  الزهراني
رغد فيصل حممد  السيد

منار منصور مربوك  السعيد
رزان مسفر بن عبداهلل  الزبيدي

داليه امحد حمزي  القرني
رغد مشعل عبداملنعم  السلمي

منار حافظ حسن  عمر
ندى صاحل مياني  الزهراني

وسن بكري عطيه  عسريي
اهلام فهد علي  العمري

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

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

ريم عبداهلل معلى املطريي
حفصه حممد فهد الظاهري

زينه عبداهلل حيااهلل  القرني
عبري حممد علي الشمراني

مالك عايض بن جربين  السلمى
هدى علي عطيه الذبياني

بشرى ابوخري حممد  الزهراني
امل حيى بن حممد جمرشي

رهف سامل رويبح  السلمي
نوره عبدالعزيز ابراهيم  احلازمي

فاطمه سليم سويلم  املطريي
امريه عبيد عبداهلل  السلمي

هتاني امحد حممد  قيسي
مشاعل خبيت سليم  اجلهين

ساره حممد سليم  الصاعدي
جوهرة سرحان مسرور القنفذي

غزل صاحل حممد طاهر حناوي
اشواق عبداحلميد عبدالكريم اليوبي

وفاء علي عبداهلل  الشمراني

عبري سلطان محد  العتييب
غاده أمحد عيظه املالكي

لطفيه انور حممود  نتو
اهلام حممد جربتي  الزهراني

مجانه عبدالعزيز صاحل عزي فتين
اجالل عبداجلليل بن حممد  اجليزاني

العنود جزاء هالل  العتييب
امل عايد ابن عبيداهلل حممد

ريم عبداهلل حسن العمودي
هاله عمر عبداهلل  سهيل

خدجيه عوض اهلل عطااهلل السلمي
هبه يوسف عبداملعني  شاهني

جواهر صاحل ابن جمدوع  الغامدي
رغد سعيد امحد  الغامدي

سهى فيصل ابن غرم اهلل  الزهراني
ندى جنيد عمر باجنيد

اماني سعد خلف  املطريي
العنود صاحل سعيد  ال فارس

صيته مفرح هنار الذيابي الروقي

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

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
ابتسام عطااهلل عبداهلادى  السلمى

شيان عبداهلل  سعيد العمودي
بدور مجيل حممد  احلرييب

سامية علي ابن عبداهلل  شاطي

مها عبدالرمحن عبداهلل  العويس
ساره دحيم عبداهلل  الشهري

رنا عوض عمر باجبع
شروق حممد حسني  القحطاني

وجدان عبداهلل امحد  جمرشي
مشاعل عبدالسالم صغري  عثمان

اهلنوف حممد  حامد البلوي
مناهل مساعد ابن حممد الشمراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - اخلدمة االجتماعية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

مريم عبداهلل عساف  الغامدي
ساره ردت اهلل نغموش  املزيين

عزه علي حممد  السهيمي
شيماء مسفر عبداهلل  الغامدي

أفراح موسى ابراهيم عسريي
بسمه حسن عبدالقادر  باعوم

جنوى فواز مسفر  احلربي
نوال سعيد معيض  املطريي
امل موسى علي  الزهراني

غاليه حسن بن صالح  املزيين
عبري عوض  اهلل حممد  السلمي

مريم حييى موسى  خرباني
رنا زايد عبداهلل  الزهراني

حنني عبداهلل أمحد  الزهراني
امريه عبدالعزيز حممد  احلربي
مشاعل تركى عبداحلليم

امريه امين بن ناصر  بالعبيد
نوال حممد بن مصلح  الشهري

وجد صاحل ابن فيصل الغامدي

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

رمحه امحد راشد عسريي
حنني سعد الذوييب  املطريي

آالء صاحل ابن سعيد  الغامدي
جنود مطر ابراهيم املالكي

ميالد حممد عمر  باقيس
روان خالد  عمر باعاصم

جلني محد محيد  اليوبي
وجدان معال فريح  اجلهين
هديل حممد حيي  جوحلي

روان حممد مسلول  الربكاتي
عائشه علي سحيم الغامدي

عايده عبداهلل امحد  الزهراني
اجماد امحد حسن العمري

رمحه شهبان حممد  القرني
مزون سراج علي احلارثي
نوال سعد سعيد  القحطاني
اهلنوف حسن  عبود  هالبي

ملى ممدوح طه  الشييب
رهف قاسم ناصر جمرشي

اجماد عبداهلل مصلح  الروقي
خلود امني امحد  العبوس

سناء غرم اهلل حسن  الزهراني
مشاعل معيوف حامد  الشهري

نوف محاد محيدي الثعليب
رغد عبدالعزيز حممد  الغامدي

ريم فهد جباد  البقمي
نوف عليثه محيدان اجلدعاني

بشاير عصام عبداهلل  بن سويد
شهد عوض سافر  احلربي

روان حميل محود رقيب السلمي
خلود خالد مساعد  اجلهين

بشائر حممد بن عبداهلل  كعور
هتاني رجاء مطاوع الثعليب

نوف رزحان مسفر  الشهري
ابتهال حممد علي الشهري                                                  

رزان صاحل عبداهلل الغامدي
دانيه عبدالرمحن حممد  االمري

عائشه مرزوق حسني  احلربى

*
*
*
*
*
*



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
العنود غديف رضيان  السلمي

سراب صويلح عطيه السلمي
مرام امحد مسلم  احملمادي

غاليه هضيب خويتم  العمري
نور محيد بن حممد  اجلربتي

ايناس عابد سعيد  املالكي
ريم عبداهلل بن سهالن  الكثريي

كوثر حيي علي امساعيل
رغد ابراهيم هوميل  احلازمي

شيخه حسني علي  الربكاتي
نوف حممد امحد  الزهراني

اروى محيد عبيد  املزروعي

هيا بطيحان عرميط املعبدي
مروج حممد عبده حممد ال معدي
روان خالد ابن عثمان  الشهري

صفاء عليثه محيدان اجلدعاني
اهلام امحد حممد  املرحبى

خوله عبداهلل امحد  بفلح
جيهان امحد بن محيد الرفاعي

ليلى امحد عبدالعزيز  الزهراني
اشواق حممد زاهر  الصمداني

بشائر منصور فارع  املطريي
اجماد حممد تركي  الرويثي

مالك عبد اهلل حممد عبد الرمحن

اروى امحد عيد  اجلهين
بشرى حسن بن حيي  اجمللي

حنني عبد ربه  طايل السلمي
اماني فرحان سعيد  السلمي

أثري صاحل سعد الزهراني
رنيم موسى منصور  شرجبي

فايزه فهد امحد  الغامدى
رهف حيي عبده  حكمي

ازهار بكر منصور  طربيه
ساره حممد زويد  املطريي

ريم علي بن حممد  املالكي

ساره نزار  عبد الغين كابليبدور رمزي سعيد  العسرييساره امحد فهمي الزعيم
قسم التاريخ - تاريخ

وعد صالح الدين رمحه اهلل اجلعلي
العنود صاحل ابن عايد  املطريي

وجدان سعد عبداهلل  القرني
نوره سعد عبداهلل  السلمان

قسم التاريخ - اإلرشاد السياحي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اجلغرافيا - نظم معلومات جغرافية وخرائط 
اروى خالد عبداخلالق السلمي

نوف عبدالعزيز عبداهلل الزهراني
سحر مطري ماطر  العمري

ابتسام سامل خضران  املالكي
هنى عبداهلل  علي الشهراني

عائشه حممد عرار  الثقيب
بشائر صاحل عبدالعزيز  احلربي

وجدان حممد مبارك  املعبدى
ابتسام سعيد علي  الزهراني

والء حسن سامل  السمريي*
ريم سعيد امحد املالكي

امساء عبداحملسن الحق السلمي
شيماء امحد عبداهلل  احلربي
رهف علي عوض  القحطاني
شهد عبداهلل حممد باحارث
حنني عبداهلل بن امحد  محدي

رمحه قاسي بن محادي  الزبايل
أصايل منيع نعيمان املطريي

حنني عبدالرمحن بن حممد  غنام
وجدان حممد علي  الصعب
وهاد سعيد حممد  عسريي

غاده حممد ابن صابر الرشيدي
رهف ياسر بن حممود  زكي

منال نايف  عسكر نزال العتييب
العنود حممد بن عواد  احلربي

نادية محيد حممد احلرازيهتاني امحد جابر الشهريمنال سعود حممد عاتق  الصبحي
قسم اجلغرافيا - دراسات بيئية

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
براعم ابراهيم بن محزه  مليبارى

نور عبدالصمد عبداجمليد الصيين
ريم علي مفرح  الغامدي

مريم عبدالرمحن حممد منصر
امريه منصور حممد  السفري

**
**
*

مسار علي سامل  القثمي
سندس اسامه حممد فلمبان

اريج عبداهلل بن صاحل  باسويدان
الىلء على بن سلمان اجلهنى

ابتهال زين الدين رشيد  بنجر

مها سعيد  موسى العمري
روان امحد صاحل الزهراني

صاحله خالد ابراهيم الزهراني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
سندس حممد حسن زين

شهد عبداهلل  ابراهيم  الغامدي
سهام سند سلوم  الصاعدي
جلني رضا بركوت العلوي

هاجر بريك عبيد  اجلدعاني
روان امحد عطيه الشمراني

ساميه نايف بركه  املطريي
االء مجعان قادري  الزهراني

جند صاحل  علي الكعيد
شيهانه امحد  حممد امحد

قسم اللغة الفرنسية
بيان ياسر بكداش

رزان عباس بن عمر  عيونى
مها ناصر حممد  القحطاني**

رشا محاد سالمه العمراني
هنى ابراهيم  على امحد معشي

رنا عبداهلل عتيق اهلل  احملياوي
رؤى بكر رابح  الرحيلي

ساره نايف بريك اللهييب
ضحى امحد محدان  الشمراني
ريناد بكر رابح  الرحيلي

ليلى علي ابراهيم خضري
جنود حممد مبارك اجلدعانى

*
*
*
*

مساهر حسن امحد  الشمراني
سوسن مبرييك عمر  املزيين

مروج بكر آدم  فالته
ساره علي بردي املالكي

رحاب موسى  حممد الزهراني
بيان حممد سامل باواكد
امساء سعيد حيي  الفيفي

مريم خالد عبداهلل  باهديله
أمساء حممد حسن العمري
مساح سامي حممد فرحات

رمياء حممد سامل القاضي
حنني امحد عبدالعزيز الزهراني

روزان مجال  صاحل املطريي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علم النفس
رزان عبد احلفيظ السلمي

هنادي حييى امحد شراحيلي
اخالص عمر علي عمر احلمريي

امساء عبداهلل غازي  الشمري
امل احلسن علي  االمسري

سحر ابراهيم علي  الزبيدي
اسرار منيع اهلل عواض املالكي

مريم احلسن بن علي  شراره
جواهر حممد سعيد  الشهري

ساره امحد حممد زيلعي
خواطر عابد عبدربه  السلمى

ضحى فهد عبداهلل  املطوع
ساره حممد امحد  الشهري
افنان عبداهلل زيلعي حجر

غدير حامد بن محيد  املنتشرى
سعيده سراج سارج  العمري

جنود عمر فتحي  اخلويل
امل عبداهلل خضر  املالكي

محيده هاشم بن علي  الساده
هنى امحد حممد  الزهراني

غيداء عبداهلل عليان  العويف
اريج عبداهلل عالن هيجان

ساره طالع امحد  الزهراني
فتون خلف شايف  السهلي

وجدان شعيب بن ابكر آزيب
شهد مشعل حممد  العازمي

شروق حسن مطر  احلربي
مها سامل علي  القرني

هامشيه داود بن امحد العلواني
أمريه صاحل عبداهلل  املصعيب
ليلى عويد دهريان  املطريي

شهد منصور زنان  الزهراني
جلني صاحل مصطفى  شربتلى
بسمه حاسن حسين  العمري

البتول علي امحد  الغامدي
لولوه عبدالعزيز عبداهلل النقيدان

ابرار عبداالرمحن صاحل احلربي
نورا نايف حسن الطلحي

رغد حاسن بن خالد  العمري
جود سعيد علي العمري

حنان هاشم حممد هاشم
ود عبداهلل سعيد باجودة

منريه دخيل اهلل علي  املالكي
امساء عبداهلل سعيد  االمسري

رزان سعيد حممدقاسم  السيد
شهد وليد  منصور احلازمي

هتاني سودان ابن حممد  احلامتي
ايالف حممد امحد  الشيخ

اهلنوف مسري ابن عبداحلق  مال
ابتسام غرم اهلل سعيد الزهراني

ندى محدان سعد  الزهراني
ريم علي عبداهلل  الزهراني

نداء فؤاد عبداهلل  خباري
عائشه ابراهيم علي غروي

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

*



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
شروق عيد وصل اهلل املعبدي

حنان خليل علي  احملوري
سلمى ابراهيم أمحد جمرشي

دعاء منصور  صاحل البدري
عبري سلطان عبدالعزيز السلمي

رغد عبدالرمحن ابراهيم الغامدي



كلية العلوم
قسم األحياء - أحياء دقيقة

اهنار عيد محدان  البلوي
اثري مجعان امحد  معيين

اجلوهره وهب اهلل حيدر حسن
أثري هداج حممد  القرني

بشرى ابراهيم هبه احلرازي
غيداء ابراهيم خليل  رشيدي

اسيل وليد حممد  ابوزيد
سهى زكى بن حممد  املاليوى
مسارا ضيف  اهلل علي  القرني

نشوى امحد يوسف  بنوي
ابتهاج رضا مصطفى  قاروت

شهد امحد محد  جيالن
فتون ماهر بن عبداهلل  اجلعيد

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

اريج عيد سحيم  اجلهين
غاليه خالد حممد  امحد

شهد عادل يوسف الغامدي
كناز باسم حممد  ابوزناده

حنني امحد بن سامل  احلربي
ترتيل عبداهلل بن عبداهلل  اكرم

مساهر سليمان حممد  امساعيل
رهف الوليد عبدامللك  الصبان

امريه حسن حممد  صميلي
رنا عدنان عزالدين  املدنى
رهف ياسر مسعود  املولد

ساميه غايل مهمل السلمي
يارا علي حممد مسرحي

عهود باسل رحبي االيوبي
ندى عبداهلل امحد  املنتشري
نوف عبداهلل درويش فتح اهلل

اهنار طارق صاحل  شحرب
ليان بادي حممد  املطريي

هدى عبدالباسط املصعيب
ساره سامل حممد  جستنيه

مالك امبارك شبيثان  املزيين
جنالء أمحد حامد احلربي

مجانة حممد ظافر  الشهري
منال محزه علي  الشهري

ملى عادل  سعد الزهراني
رؤى دخيل اهلل محدان الغامدي

*
*
*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم األحياء -أحياء حيوان
ريم عبداهلادي سعيد  الزهراني

فاطمه غرم اهلل حسن  املالكي
اثري حممد حسني  املعشي
رنا أمحد  عمر الغامدي

نورا خالد عبداهلل  ابوسليمان
مها عبداهلل بن مبارك  باجعيفر

اجماد حممد مربوك  اجلهين
وجدان عبداهلل علي  جابر

امنيه حممد عبدالوهاب  حضريي
هديل سعد عبداهلل  اخليربي



كلية العلوم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم األحياء - أحياء نبات
اسراء محد ضيف  اهلل  احلربي

شروق امحد حامد  الصمداني
ريناد عبدالرمحن عمران  احلسيين

جنوى عائض بن حسن  القحطاني*
جلني ابراهيم فاضل فاضل

هديل سلطان معال  احلربي

سلمى امحد حممد ادريس ملفون
عنود عبداهلل بن ابراهيم املطريي

قسم األحياء
سامله سعدون دخيل احلربي

قسم الفيزياء
أمساء خالد حممد  الشمراني
غادة حممد مفرح  الزهراني
نوال علي بن عطيه  الغامدي

العنود امحد معدي  الشهرى

اهلنوف عمر حسن  بالبيد*
روان سعيد  عمر الزهراني

أثري ظافر بن مفرح  السبيعي
بشاير عبداللطيف حممد  فتين

ساره امحد عبدالعزيز  غرباوي
فريوز سراج  محدان ال خملص

بشائر راجح  ابراهيم  الزبيدي

قسم الفيزياء الطبية
عائشه امحد نبيه حممد عيد

وفاء نافع حممد  السلمى
امريه عبداهلل بن امحد  الغميطي

**
**
**

حنان عبداهلل معيض  املطريي
جنود ماجد حممد  اجليزاني
لوجني حسن صاحل  ابوسبعه

ساره الياس عبدالرحيم امحد
رغد حممد امحد  ال تركي
اشتياق أشرف حممد  العمري

**
*
*

*



كلية العلوم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

هاله عاطف حممود عبد اهلل
رجاء مرفق علي  خادم

رغد فؤاد عليثه الثقفي
آمال شعيل عوض السلمي

**
**
*
*

رهف فهد مسلم  احملمادي
امل منصور حامد  الصاعدي
سجى مجيل صاحل جاداسيام

غزل رباح بن مرشد  املطريى

ريناد عبد اهلل سامل باحسن
ناديه حممد ذعار  العتييب

بيان حممد  ابراهيم فرج رحيان

قسم الكيمياء

قسم الكيمياء احليوية
رزان امحد بن حممد  آل قريشه

اسراء امساعيل حممد  خشوري
ساره صاحل عبداهلادي  املطريي

دعاء امحد سعيد  املالكي
ساره سلمان عمر  امني
فاطمه امحد حممد  علي

داليا أسامة عدنان اخلطيب
احالم فيصل عيضه  الكثريى

**
*
*
*
*
*
*
*

هاله حسني خلف  العرياني
فاطمة حممد امحد باحسن
ريم حممد عيد  احلربي
نوف سعود سعد احملمادي

رهام بلقاسم علي  عوض
شهد صاحل عيد  القاضي
سلمى خالد سامل  مرعي

ساره خالد عبدالعزيز  الدويش

شيماء محيد شلويح  الصاعدي
شروق طالل امحد الزهراني                                               

مها حممد عبداهلادي  بارباع
روينا امحد رافت حممد  فريق

ريم خالد مسري  احلربي
جوهره غازي حممد  الشيباني

دالل عمر علي  الغامدي
نادين حممد يعقوب  اندرقريي

*
*
*
*
*
*

قسم الرياضيات
فداء نبيل عليوه فياض

املها سفر ابن سفر  العتييب
شذا علي عبداهلل  القحطاني**

جنود عبداهلل امحد الزهراني



كلية العلوم
مكاسب جابر غريب  السلمي

ساره سعيد غرم اهلل الزهراني
عبري مفضي جروان  اجلهين

رواء رأفت بن علي  بابنجي
نوف مجال ابن حممد  العمودي

ربى خبيت جرب مبارك اجلدعاني
غاده امحد بن عبداهلل  العيدروس
غيداء امساعيل عبداهلل  اخلطيب

غفران ممدوح عمر  احلارثي
ميعاد عياد بن عيد  املولد

رهف علي حممد  احلازمي
بدور علي مربوك  منصور

مالك فايز عياد االمحدي



كلية االقتصاد املنزيل
قسم إدارة السكن واملؤسسات

غيداء ابراهيم علي  الغامدي
مياسم رضوان بن سعيد  العمري

**
*

نوال عبداهلل سليمان  السهلي
وجدان رجاء حممد  الشمراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

اروى اسامه طلعت  العياد
قسم التصميم الداخلي واألثاث

قسم دراسات الطفولة
نوره سعد علي  البقمي

موضي قرناس حممد  املرعشي
ميمونه عبداهلل حممد  النعمي
رغد امحد سامل  بن حسني

**
*
*
*

ندى هنار مرزوق  البقيلي
بدريه عرابي حسن  الزهراني

حنني عبداهلل سيف  احلطامي
وجدان حممد بن عبداهلل  القرني

اجماد حممدصاحل مسيح  اليوبي
رزان صاحل ابن حمسن  احلربي

فاطمه حممد عبداهلل  باهديله
امل نايف بن عبداهلل  بالرقوش

*
*
*
*

*



كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
قسم علوم احلاسبات

مرام علي  سعيد غيالني
مرام سامي  محدان  احلربي

ساره جمدي حسن عاشور

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم املعلومات
منى حبيب رشيد  الروقى

اماني جربتي نوجيي اجلدعاني
*
*

يف حممود علي  هوارى
أمساء عبداهلل سفري اخلثعمي

رهام امحد فؤاد  توفيق
ساره عبداهلل حسن اخلالدي

قسم تقنية املعلومات
هدايا خليل  هزاع عقالن
نسيبه حممد  امني االهدل

روان فويز دخيل  الصبحي
أمل مصلح مستور  الشعييب

**
**
*
*

خدجية سعيد  امساعيل سيف
رنيم رضا حممد  ابورحله
هتاني تركي جعيول  العتييب

بشائر عبداهلل حممد  القرني

هناد اياد حممود االديب
رؤى رفيق فرج  كوارة

العنود دخيل طايل  السلمي

*
*



كلية احلقوق
قسم األنظمة

ابتهاج علي حممد  املالكي
رزان منصور عبد اهلل  خان
رهف سلمان عتيق  السلمي

عبري علي سعيد الشهري
الشيماء عيدروس باروم

امتنان علي جرمان  القحطاني
ريناد حامد محدان املطريي

اسراء عبداهلل عيد  الزهراني
ساره هاشم حممد  العلوي

أروى عبدالرحيم عوض  الغامدي
شهد عدنان عبداهلل  القرشي

رغد فهد عيد القثامي

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

عنان حامد مسعود احلازمي
عبري عبداهلل علي  الزهراني

جنالء عبداهلل حممد املالكي
صفاء حسان حممد  القامسي

زهراء حممد حسن  الشمراني
وجدان حسني سعيد  األمسري

شهد امحد حامد  السفياني
افراح عبداهلل حممد  الغامدي

ريم خالد عبدالعزيز االمحدى
نوره حسن بن صاحل  الزهراني

شوق زاهر شينان الشهري
ساره طارق عبدالرمحن  خياط

جنود مانع بن رجا اهلل املطريي
مريم ناصر ضيف  اهلل  احلمدان

هديل امحد امساعيل الرب
نوف محزه امحد  النزاوي

والء عطية اهلل عبداهلل العيايف
يارا بندر مضيان  الظاهري

وعد حممد معيوف سعيد الثقفي
دانيا محيد حممد علي  القليطي

هديل حممد حسن  مفيت
اريج مجعه داخل  الكشي

سايل مسعد صاحل  السلمي

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

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم
قسم اإلعالم - العالقات العامة

نوره موسى بن عوظه  الزهراني
هنى عبداهلل حممد القحطاني

براءه فهد عوده  اجلهين
هند صالح الدين حممد  حجار

بدور ماهر علي  اجلعفر
رهف فوزي ابراهيم  الغامدي

ساره خلف ابن حامد  الغامدي
ندى عبد العزيز عبد اهلل املطوع

هديل صاحل عبيد  الشيخ
امل سعيد ظافر  العمري

هتون عبدالعزيز راجح  الشريف
بشاير صاحل سامل  احلربي

دينا عمر عبدالعزيز  خياري
زهراء عبدالرمحن علي  الشهري

حنان حممد ابن علي  الغامدي
رهف ماجد مجيل ابواجلدايل

مجانه فؤاد عبداهلل  ديل

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

رغد سامي حممد  احلازمي
مرام حممد سليمان  اليحيى

رحاب سلطان دبيان  احلربي
رنا عبيد حممد  عسريي

غدير سليمان عايد الفايدي
رحيل محدان سلمان  الشهري

ساره حسني حممد خرد
حنان عطاهلل سليمان  الوابصي

منى طالل بن عبداهلل  اهلندى
نوره حممد عائض  السبيعي

مشاعل عمر علي  الزبيدي
امريه عزام يوسف  الشبييب

رؤيا عابد عبداهلل  الثبييت
اشواق حسني محزة  رفعت

غيداء محدي ابن خلف  العتييب
غدى عبد احلميد حممد صاحل

وعد بريك عرميط  احلربي

االء سعيد صاحل  باربيد
نورا حممد عبدالباسط هرج

اسرار محد امبارك النفيعي                                              
مرام لؤي مخيس عبد العزيز
وجدان علي حسني  العمري

رهف عقاب حممد الزهراني
أشواق عبدالكريم اجلدعاني

ساره عبداهلل حممد  الغامدي
هيفاء سامل حممد  القحطاني

روان محيد حممد الغامني
ختليد عبد الوهاب  ابو عالمه
تغريد رعد عبد اهلل الناظر

شهد عيضه خضر  احلارثي
مشاعل ملوح حممد  القحطاني

سوزان عبداملنعم فوءاد  سعيد
هديل جربان امحد عفيطي

جلني أنس عبدالوهاب  جالل

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

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية االتصال واإلعالم

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اإلعالم - صحافة
فدوى صاحل علي الشهري

مشاعل ابراهيم عبداهلل الثمايل
فتون حسني علي  الروقى

ملى عبداحملسن طلع  السلمى

**
*
*
*

رزان علي حامد  اجلهين
ثراء حممد شريق  احلازمي
مرام حممد عبداهلل  عبداهلل

غيداء عابد حممد  املالكي

عبري حممد علي  العسبلي
جنود عبد اهلل سامل النهدي

رولني شنان آدم الزهراني

*
*



كلية اهلندسة
قسم اهلندسة الصناعية

**ذكريات سعيد  حممد ناصر

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واالدارة
قسم إدارة األعمال )إدارة األعمال الدولية (

اهلنوف حممد علي عطيوييامسني أبو بكر حسني العامودي 

قسم إدارة األعمال )إدارة املوارد البشرية (
شيماء هشام حسن مجال حريريزهور حسن علي املهنويجلني ياسر أمحد ناظر

قسم  اإلدارة العامة ) إدارة خدمات صحية ومستشفيات (
جنالء عبدالرمحن سامل العبيسي

وجدان ممدوح امحد براشي
ريم علي عبداهلل املغيويل

مسر عواد محدان االحيوي
ريناد خالد جعفر السالك

هنوف معتوق منصور احلربي

شروق فاحل عائض احلربي
ميساء سيف االسالم مشفع مندوره

قسم  اإلدارة العامة ) التنظيم والتطويراإلداري (
هياء سعيد هادي الشمراني

اجني عبد احلليم عبد الرازق عبد احلليم
اجلوهره حسني منصور العساف

عبري شرف رجب الزهراني
امساء ابراهيم حممد اهلامشي

أفراح عثمان سعيد الغامدي

هتون عيسى رجب عسريي
نشوى امحد زين العابدين الشريف

امل سعيد حممد الشهراني
دعاء فوزي علي سالمه

نوران سامي يوسف جان
ساره درويش عبدالرمحن كيال

غفران عبداهلل فرج الغامدي
شيماء فنت خضري السلمي

وعد مهدي حممد حكمي
افنان سعود سعيد الصبحي



كلية  االقتصاد واالدارة
قسم العلوم اإلدارية

عائشه عبداهلل أمحد املالكي
هيفاء غائب بن سامل البقمي

اميان عاشور  عوض بن جبري
بشاير حممد داود الزيلعي

فاطمه حسن عمر السقاف
غاده فتحي سامل البييت

مدى عبدالكريم مهنا الشريف
ندى علي عمر باشنفر

امريه علي عبيد املالكي
ساره علي عمر باجبع

دعاء يوسف علي بامهيل
سعاد خالد حمسن عزان
مروه ياسني قائد العريقي

هند سامل مبارك الربيكي
سارة طالب عمر باطهف

غفران امحد  عبداجلبار نعمان
ريم عاتق حممد املعبدي

سوسن حسن امحد العطاس
نعمت عزيز صربي طنبوره

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

وسام عواض عايض اليوبي
شروق عالءالدين رجب جربيل

امل سعيد عواض املالكي
شعاع عبداهلل سامل السفري
منيم عبدالويل عون عبداهلل

هتون خالد سعد حممد
زهراء عوض حممد القرني

هبة حممد عمر العمودي
أجماد حممد عبداللطيف الذروي

ساره حممد  حسن باكداده
بشاير هيثم امحد باهيثم

صفاء زبن اهلل امحد احلارثي
روان سعيد حسن بن رباع

شيماء سامل عبود حنتوش
رشا حسن رفعت العبداهلل
عائشه عيضه مربوك النفيعي

عائشه محود امحد العبيدي
فوزيه سامل سعيد بافقيه

وصايف عبدالعزيز عواد احلربي

أمل سعيد  عبداهلل الغامدي
إميان حممد عبداهلل العطاس
فاطمة عايد حذيفة اجلهين

هنادي امساعيل حممد ابوحجر
بشرى حممد عطية آل سامل الغامدي

منى فرحان عبداهلل عثمان
زينب سامل  مبارك عولقي

منال حممد محدان  اجلابري
وعد امحد  سعيد آل جبار

لينة امساعيل حممد فريد شكري
لؤلؤه عبدالعزيز  مجعان الغامدي
غاده مجال معتوق حممد سليماني
اسيل حممد سليمان ناصرسعيد

ساره عبداهلل عمر باشامي
منال سامل سعيد كشميم

حليمة سعيد حممد الزهراني
مالك حممد  داود الزيلعي

مسرية علي عبداهلل اجلراش الدوسري
رؤى مصلح  صاحل الداعور

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
ندى ابراهيم حممد السيالني

هند عبدالقوي عبده مارش
اريج ميزان وازن احلويصي

يامسني ارشد حممد الشهريمبحمدارشد
اكابر علي  مبارك باطويل
ابرار عبداهلل حسن احلربى

هناء عبدالرمحن عمر احملضار
امريه حممدعلي عويض اخلرماني

صفاء حممد  صاحل عامر
بشاير امحد  عبدالقادر صاحل

امتنان عبيد علي الوقداني
اميان حسني علي الشريف

وفاء ابراهيم صاحل عشماوي
فاطمه ناصر  حسن باصره

مرام رضي عبداخلالق السلمي
مشاعل جاراهلل  غرسان الغامدي

خلود حممد  ياسني سراج
اسراء وليد حيي زاحم

ريم عبدالقوي عبده مارش
فاطمة حسن حممد جعفري

*
*
*
*

امال عوضه علي الغامدي
ابرار حممود  امحد عمران

روعة عبداهلل خليل تلمساني
سلوى خالد غالب البقمي

جنالء صديق مقبول حكمي
نوف عبداهلل شريف الشمراني
رمحه صاحل بن امحد الزهراني

رحاب حممد عبداهلل الزهراني
سلمى علي عثمان هرمان

ليال حسان  أمحد احلميدي
بشاير حممد مصلح احلازمي

شوق حممد  سامل علي
فاطمة حسن حممد  جعبور

هيفاء سعد سليمان اللقماني
جنود نافع  مرزوق حامد اجلابري

مرزوقه عيضه  مربوك حامد النفيعي
أمريه مخيس علي الزهراني

وفاء صاحل عبداهلل اليحيى
شروق امحد حمى الدين مليباري

فاطمه عايض عايض وازع

بشاير صاحل  حامد م العمري
مريم ناصر  االمحد

اجماد سعيد  حممد باحرثي
نوير عمرو بن عايض احلارثي

امساء مسعد كويران املطريي
البندري راكان  دخيل اهلل املطريي

اهلنوف نضال حممد قحطان
امال عبد الكريم  سعيد الزهراني

زهره عبداهلادي نافع احلربي
تغريد بدر امحد عايش

هند عبداللطيف سليمان العتييب
رميه نايف مساعد السديري

عبري حسن سامل  حريصي
منى عثمان ظافر ال عطيف العمري

أريج سعيد حممدصاحل املزروعي
عائشه سعيد بن علي الشهري

جنود عيضه حامد احلارثي
بشاير جزاء حسن الشرابي

بسمه رجاء  رجاهلل حممد الفارسي
منال عبداهلل ابن عطيه الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
أشواق على رجاءاهلل السلمي

نوره علي عبداهلل الشارخ
هتاني مستور فرج القثامي
رنا علي  عبداهلل الغامدي

نورة عبداجمليد عبدالرب بن شيهون
أفراح علي حممد حكمى
ساميه مفلح محدان السلمي

فاطمه حسني حسن املولد
زهره حممد  صاحل العطاس
مسر عبده ثابت حممدصاحل

رهف امحد حممد حيي
نوره طالل فرج سامل الصيعري

امساء حممد  عبداهلل جهز العمري
عائشه صقر عواض السلمي

صبحيه صباح عويض السلمي
هتاني امحد  علي حممد

مسر عادل  ابراهيم عشماوي
جنود صاحل أمحد القيسي

بسمه حممد امحد صميلي
ميهاف سليمان علي الزهراني

روان يعقوب غالم ابار
نوف حجاج حممد الثنيان
خلود رافع حممد القرني

ريم سعد عبداهلل احلربي
شروق عبداهلل امحد بقشان
شروق علي ناصر الغامدي
داليا أمحد زايد داود محاده

روان امحد  ال عبدالرمحن الغامدي
عنان منصور تركي الرتكي

وضحى مسفر بن رويعى البشرى
رغد منيع  سليمان منيع اخلليوي

ايثار علي  أمحد  الزهراني
رحاب حسن حسني اهلذيل

روان عبداهلل  حيى اجلهمي
أمل سعد علي الشهري
بشائر أمحد  علي حممد

ارؤى عبداهلل  علي سامل باجندوح
امنيه اسامه امني كابلى

صفاء عمر امساعيل طيب
رشا عيد سعود السلمي

ساميه مجع حممد مزجاجي
عبري امحد مجعان  الزهراني

زهراء علي ابراهيم الناشري
ساره سعيد صاحل الزهراني

جنوى معيد امحد الغامدي
شيماء عبداهلل بن حممد الغامدي

منال مساعد مسعود احلربي
أميمه شوقي أمحد الصائغ

ريم وليد  حلظه
شذى سليمان عمر السمريي

مسية وليد حيي ساعاتي
غاده ابراهيم  امحد الصمداني

هناء طامى  ساعد سعيد العتييب
اريج يسلم عبيد بانواس

أجماد أمحد سعيد حيي األمحري
سها حضيض حممد العصالني

جنالء حسن  على الغامدي
بدور حممد مطلق الراجحي

مالك عواض موسم املرزوقي
اشواق علي ناصر الغامدي



كلية  االقتصاد واالدارة
نوره امحد حممد الزهراني

هيفاء سامل  امحد حمفوظ
اميان أمحد  حسن مدخلي

جنان حممد بن عبداهلل نقشبندي
مصلحه هالل هليل املالكي

نوره محدان خضران املالكي
أماني سعيد سامل بن سواد
سهاد حممد عمر كلننت

مريم علي ابن عائض العرياني
هدى علي متعب الشهري

مسريه حممد عطية حممد الزهراني
عبري سامل مسعود اجلهين
وفاء عوض نفاع السلمي

أمساء حممد حسني الشومي
دينا صاحل متلع البقمي

ندى حممد علي الزهراني
ابتهال حممد بن عبداهلل بن عبيد

خلود يوسف خليل الدحدوح
رمحه عبداهلل غرم اهلل الزهراني
عهود خالد  علي مجعان الزهراني

فايزه حممد ابن سعدي آل مجاح
مروه عمر رشود الظاهري

يامسني امحد حسن الزهراني
طيف هزاع علي الشمراني

مروه عواض محيد السلمي
منال عكاف فارس العتييب

جنالء أمحد سامل الزهراني
العنود حممد عايل الزايدي

روان عمر مبارك احلربي
يارا فاضل  حسن محزة

ريم عبداهلل امحد الصبحي
فريده عبداهلل هاشم الشيخ

اشراق شريف بن حممد برناوى
رهف واصل محدي العويف

مريم عايض عوض االمسري
بدور ابرهيم  سعيد الغامدي

مجانة دريد  موفق األيوبي
محيده اخللفي مضحي العنزي

فاطمه علي حممدعويد القحطاني
فاطمه ابراهيم عبداهلل الشمراني

الرا رياض عبداجلليل أمحد
وجدان امحد عبداهلل عسريي

وئام يوسف صاحل  تونسي
امساء علي مسعد سعد االمحدي

هتاني سعود  مناي فتيل السلمي
روان صاحل ابن عبداهلل الغامدي

مريم علي عبداهلل العماش
نوف نافع مرزوق اجلابري

انغام حسن بن علي زبيدي
أفنان حممد عمر البلخي

مجانه كمال هزاع الرفاعى
جواهر حصيين جرب احلربي

مرام علي حممد حممد حكمي
مروا غايل  حسن نعيم السلمي

وجدان عبداهلل حميا املطريي
ابتسام علي صاحل السحاري

اروى عبدالعزيز غيثان امليموني
صباح معتوق سعيد بغدادي

مرام عبداهلل سعود الشريف
بسمة ابراهيم سليمان البسام



كلية  االقتصاد واالدارة
ريم روجيح رابح القريقري

نوف عبداهلل عبدالرحيم الزهراني
ومسيه عبداهلل رجاء العتييب

نور نوار ساعد اجلعيد
رهام بندر سعيد السلمي

مسريه مجعان  موسى  الغامدي
عبري فهد محدان املطريي

فاطمه امحد عبدالكريم الشيخي
بسمه سعدي عطية اهلل امحد الصحفي

بشائر حممد  عبده الشاعري
خلود خالد  سلمان العمري
ملياء معيض حممد العاصمى

ناهد عبداهلل  شالع الزهراني
بيان صالح عبداخلالق علي

ساره حممد بن اليف السلمي
مها مصعود عبداهلل سهلي

ناديه مجيعان مجيل املطريي
هتاني امحد خلف احلارثي

سوزان عبداهلل  حممد الربعي
ندا علي حممد البسيسي

حنان أمحد حممد احملضار
ربى علي ابن حسن الغامدي

رهف يوسف مسلم السرحيي
فاطمه حممد امحد مخج

مهره عبداهلل ابن سعيد الغامدي
هتاني عبداهلل حمي الشمراني
محدة دخيل اهلل معتق اجلهين
اصاله مفرح مسدف النعمي

سناء حممد عليان الطلحي
ابتهاج خالد حممد جندي

سلوى عبدالرمحن عثمان بابكر
مساهر عبداهلل  غازي االنصاري

غنيه علي بن حسن الزهري
ابتهاج عياد ردة اجلحديل

إسراء أسامه  موسى
أمريه مناء عبدالغالب السلمي

رحاب سعيد عواض املالكي
رويده عوض  شيبان حممد الزهراني

ساره ناصر راضي احلربي
امريه عبدالعزيز عبدالرمحن العمري

مريم امحد  مرضي امحد الزهراني
هتون وليد بكر عبدالشكور

هدى عاطف  عبدالقادر حممد
وجدان عبيداهلل عبداهلل السلمي

دانيه علي عبداهلل  الشهراني
دنيا عبد احلليم صاحل سكبومي

ريم حممد هليل  العنزي
زهور مصطفى حممدالسادات حممود

عائشه عبداهلل شرف الروقي
االء طالل حامد فالته

مرام عبداالله عبدالرحيم الشيخ
ندى ماهر أمحد حريري

اشواق خالد عائض شلوان الغامدي
شروق عبد القادر مشس الدين سيت

نوف عبداهلل  رجاء اهلل الظاهري
أماني عبداهلل سعيد اخليربي
هاجر مفلح بن عتيق الزبايل
هدى فيصل صاحل احلرازي

وجدان عبدالرمحن  صاحل الشمرانى
امريه صالح محزه حسان



كلية  االقتصاد واالدارة
أمريه عبدالرمحن  حوفان الشمراني

فاطمه عبيد مقبل السعدي
دعاء علي  حممد اخلراشي

ريناد خلوفه  امحد االمسري
شريفه حسن  حممد علي الشمراني

فريده علي  عمر بامحيدان
منرية عبداهلل ماجد الرباق

موده علي  موسي فامهي
جيهان سامل عبدالرمحن غندوره

روان عوض خمالف الثقفي
روزانة امحد علي شعيب

منال مهيوب عبدالسالم احلداد
بدريه صاحل  عيضه املالكي
جنود سعيد بن حممد الزهراني

هتون عمر اكمل عارف
امل بدر  عبداحملسن عجب القحطاني

جنوى عبداهلل علي املالكي
أفراح مجعان بن حممد البقمي

مريم عبدالوهاب يوسف الغامدي
االء عمر امحد هناري

شذى خالد  عقال عاقل اليزيدي
ندى عبداهلل عبيداهلل  الغامدي

ابرار حممد حسن شكوري
أماني أمحد أبوبكر بامشيع

بشرى سعيد  علي الغامدي
مسريه حسن حممد حجاب

شائخه علي حممد القرني
بشائر سلمان ابراهيم الغامدي

جنالء خلف منا املطريي
هند عبدالرحيم فرحان احلربي

ابتسام عبداهلل  حييى الزهراني
أفنان فهد  عبيد السلمي

أمل حسن غرسان الغامدي
سارة عمر  حممد

شريين خالد  قجعه
ساره زكريا حممد جاموس

شيماء علي  عبداهلل حممد ناشري
زهراء علي شامي املغربي

بشرى عابد محيد الصاعدي
مسر خبيت  عوض خبيت الزهراني

طرفه علي عليثه االمحدي
ندى خالد عبداهلل الزهراني

امساء حامد جارالنيب املالكي
امنيه عبدالعزيز علي الغامني

فاطمه حممد حسن اليماني
هدى نواف حممد فتحي داغستاني

امواج علي سعد السهيمي
غدير حممد بن رافع الغامدي

اماني عيضه حممد احلارثي
بشاير امحد بن عبداهلل الدعيجي
ندى عثمان  عبداهلل حسن فلمبان

نوف فهد بن علي احلربي
هيفاء فهد خضران  الزهراني

والء محادي  حممد عرميط املعبدي
خلود خالد بن عبداهلل اخليربي

عليه عايض علي الشمراني
مليس علي حممد ال محامي

مريم امني  حمفوظ حممد الشنقيطي
منى سعود مبارك اجلابري

اجماد سليم  حممد سليم العمري



كلية  االقتصاد واالدارة
اميان عبداهلل رزق املولد

رنيم عبداحلميد حممد اجلهين
رهف عبدالرمحن  سعيد  النجار

هاله عواد  محدان حادي
هند ضيف اهلل ومسي املطريي

وفاء قبال معوض املطريي
رهف حممد  وليد مصطفى ديري

مريم حممد عيضه الثمايل
رشيدة مبرييك هنيدي البالدي

زهور عبداهلل عبدالكبري مدني
عزه مجعان  عبداهلل الغامدي

مرام علي سعيد عيشان
بدور علي حممد الرويبعي

هتاني امحد سعيد الزهراني
مشاعل عبداهلل  حممد علي االمسري

مريم حييى عبده جمرشي
ابتهال عطيه  عثمان علي الغامدي

اروى حسني عبدان الغامدي
ليلى امحد حممود عبدربة

مها مربك حزام السلمي

نور حممد  عبداربه النجار
البندري حممد سيف اليماني

ساره ظاهر حممدراشد الظاهري
سناء مبرييك  عون اهلل املزروعي

مها محيد محدان البالدي
جنالء حسن ابراهيم الزبيدي

اسراء عبداهلل بن سعيد املالكى
اشواق حسن حممد العويف

االء غازى حممد هالل
لبنى ابراهيم  حممد عبداهلل

ابرار عبداهلل بن سعد الزهراني
أمل علي عبدالرمحن الشهري

موضي ضيف اهلل بريكان العبود
نوف صاحل عبدالعزيز الدريعان

افنان حممد عبداهلل القرني
روان علي  سامل عبداهلل نيب

ليلى امحد حمايل الشهري
ملكة صاحل عبداملعطي السلمي

هند حسني علوي باعقيل
بدور محيد حممد البشرى

ساره عبدالرزاق  اسعد جندي
مسر صاحل عوض  املالكي

شروق امان  مناجي باجبع
بشائر عبداهلل  بدر احليدري

شذى عامر  عويض العبيدي السلمي
نرمني سامى  حسن حممد خياط

نوره امحد بن عبداهلل الغامدي
افنان سعيد بن حممد  الشهراني

بسمه حامد غرم اهلل مجيع
حياة فوزي سعيد ثابت

ساره امحد عطيه  الزهراني
فائزة عبداهلل عبيد اخلريي

اسرار حممد  امحد يغمور
امتنان حممد علي القرني

بدريه عبدالعزيزبن عبداهلل اخلليفي
رزان مسري مجال تركي

عائشه مشاري  صاحل علي املشاري
نشميه نايف زيد مشعل العتييب

احالم حامت مشس الدين حممد
آيه طالل حممد دائل



كلية  االقتصاد واالدارة
بشاير علي ابن حممد عسريي
رانيه حممد ناصر القحطاني
مرام سعد ابن العفني السلمي
أمساء عبداحلي قاري قاري

مريم حسن حيي مرعي الشريف
نشمية ضيف اهلل شباب محود البقمي

امريه جهاد  جودت حممد الطباطييب
خلود امحد بن حسن الزهراني

أمل ضيف اهلل موسى الزهراني
هتاني علي حممد الصاحلي

علياء عبداهلل  ابراهيم السوداني
غاليه نبيل حممد موصلي

اجماد حسن سعد القرني
حنني حامد حسن عبيد

خلود جابر مرعي حممد الشهري
مساح معيض  أمحد عبداهلل الشهري

أمل أمحد هريش الزهراني
جود صاحل  حممد نوري امام

ساره سعيد بن مسفر الزهرانى
لطيفة عبداهلل عثمان مشهور

افنان فهد  عقيل جابر الثبييت
شريين عفيفي مجيل بياري

رمحة حسن  مديين الصاحلي
رهف سعيد عثمان الزهراني

شيماء حممد امحد عبداهلل عباس
حليمه علي امحد املالكي

العنود حممد عبداهلل الشمراني
ريم عبداللطيف بن حممد باعتش

ريوف مشهور  عبدالغين الروقي
شريين امحد بن حممد بوقس

فاطمه عبداهلل ربيع اجلحدىل
ناديه عادل حممد الزبيدي

هال عبداهلل ابن علي النمري
وعد فهد  حممدغريب احلربي

بركيه عبداهلل  رده العدواني
جواهر اليف عطيان املطريي

دعاء عبد اهلل  صاحل البييت
شيماء منري داخل املرعشي
غيداء ناصر عمر عينوسه

مريم سلطان درموح العتييب

هتاني حممد سلطان آل النشابي القرني
حنان حسن عثمان  خباري

رميا عبدالرمحن معيض املطريي
سعاد امحد سامل املهري

جواهر حسن  عبداهلل السفري
حياة معيش  رجااهلل العصالني

ميعاد سفر بن حممد آل ثواب
نبيه عمر امحد الزبيدي

جنيه حممد نور بن حسني ينتور
زين جابر سليمان املولد

سحر صاحل عايض الدهاسي
عفاف سفر مسفر القحطاني

مسفره سعود  مهدي علي ال حشيش
ناديه حسن  باشه خبيت املالكي

أفنان عبد اهلل  عثمان الغامدي
مسيه عبدالعظيم عبداللطيف حممد

شهد منري  نوار سرحيان القثامي
عريب عبداحلميد بن امساعيل عثمان

غاليه حممد مسفر احملياوى
فائزة فواز فائز العبديل



كلية  االقتصاد واالدارة
مالك عطيه اهلل حممد احلربي
نوفا نصيب عوض احلضرمي

ابتسام رضى  مرضي املطريي
غاليه ناير  حميسن احملياوي

مشاعل ربيعان عيد احلويصي
مالك عبداهلل فيصل الرويثي

امنه معيض  معضد مبارك املطريي
رنيم عدنان  امحد سامل باعامر

اجماد علي عبداهلل الغامدي
رزان سامل بن امحد باسعيد

فتون حممد عبيد العتييب
اريج عبداللطيف صاحل الثماىل

بشرى على ابن صاحل الزهراني
مسيه علي امحد علوي

احالم هداي عتيق السلمي
افنان صاحل حممد اجلهين

هتاني حممد امحد العمري
محيده طفيشان حممد الشيخ

مسيه جندل امحد الشهري
نوره حامد  فيحان العتييب

هنوف عيضه  دخيل اهلل احلارثي
أمل حممد علي حكمي

رهف امحد  حممد ال مليح الشهري
ساره فيصل فنيس القحطاني

غدير مسعد  عوده حامد احملمادي
غيداء حسني امحد العروي

جنالء محيد شاكر املطريي
امل عطيةاهلل خامت السلمي

رهف عبداهلل  عتيق صاحل املالكي
فاتن يوسف غرم اهلل الزهراني

ثريا سعيد علي الغامدي
شريهان متويل عبدربه شرجبي

هند حممد بن مصلح العتييب
هويدا عمر  مبارك عوض

اسراء صاحل  حسني امحد الشاهري
ساره عبداهلل ابراهيم هزازي

مروج حسني علي النجار
نورة عوضه علي االمحري

نوره محيدان  حامد العطيفه السلمي
روان ثامر سعود البقمي

ريم حممد ضيف  اهلل الزهراني
شروق نافز حممد العقيلي

غدير حممد  عطااهلل شنوان العنزي
مستورة حضيض جابر املولد

وجدان امحد مجيل حلواني
أسيل علي  حامد الربكاتي

آمنه حسني علي الزعيب عسريي
ريم خالد ابراهيم بنجابي

سعديه حممد صاحل النور
شذى حممد  حسني الزهراني

فاتن سعود  سعد املطريي
اجماد سعد حممد الشمراني

بشاير راشد  امحد سعيد الزهراني
هنادي عبداملغين  هالل حممد السلمي

جواهر غازي ضيف  اهلل املطريي
مريم عبداهلل  حممد باجبع

اريج امحد طه خجا
خلود منصور عتيق السفري

افنان حممود حسن محاد
سهام ذياب عبدالرمحن العمري



كلية  االقتصاد واالدارة
هدى عدنان  عبداهلل سعيد الغامدي

االء ايهاب امحد عبدالعاطي
اهلنوف عبداهلل  عبدالعزيز النمله

رشا مسفر سعيد الزهراني
ريم حممد عواض الشهري
رنا حممد حيى حممد املهديل

ناهل عبداهلل  مسواك حنشلي قيسي
امال علي راشد الزهراني
ابرار حممد حامد احلجار
خلود عبداهلل حسن القرني

رباء عبدالعزيز بن عقيل احلربي
اسرار عمر حممد علي ال علي اهلاليل

دالل حيي  حممد اليامي
ذكرى حامد مبارك السهلي

ساره عبداهلل حممد العمودي
علويه امحد حممد االحوس

مرام سعد  عائض الثبييت
جنالء علي قاسم خان

رنيم حممد  عمر حممد بابطني
أفنان عبدالعزيز عقيل احلربي

مساهر حممد مبارك السهلي
هيفاء حممد  زهري غيثان الشمراني

اهلام حممد مصلح القرني
سحر عبداهلل سعيد الغامدي

مسر حممد عبداهلل خوجه
شوق وصل اهلل ابراهيم احلمراني

هند امحد عوض الغامدي
رهف مناحي حممد البقمي

ود سليمان حسني بسيوني
اشواق مرزوق عقيل العتييب

اماني محيد  امحد حممد اجلغثمي
امنه سعيد  حممد قاسم

روان حممد بن مشعان السلمى
افنان عمر  سعيد موسى

أماني مسعود حممدسعيد اجلدعاني
بيان خالد حممد عسريي

مجيله امحد  محزه كماس
مهيز مروان  عمر عبيد باعويضان
اصاله علي  إبراهيم علي خرباني

هتاني سامل  رزيق احملياوي

جنود عبدالرمحن حممد الشهري
منريه محيدان  نويفع اجملليدي املطريي

اسرار سعيد  صاحل سعيد الغامدي
مها صليل  شباب العتييب

جنالء حسن  عبداهلل السفري
اجماد صاحل  علي العلي الزهراني

عبري عائض مسار املطريي
جلني سعيد امحد بن سلمان

منى سعود ابراهيم املطريي
نوره مسفر  صعريي  الزهراني

بيان حممد علي الزامحي
ساره امحد  حاجعلي

شريفه حممد  علي مفرح عسريي
يامسني عبدالرحيم  عمر طيب

امل معال فريح اجلهين
مجيله علي سعيد الزهراني

شذى علي عبده جعفري
امساء ابو  بكر علي احلضرمي

مرام غرم  اهلل مسفر العمري
فداء حممد سليمان عمريي



كلية  االقتصاد واالدارة
رغيد سعيدى  عوض امحد عوض

ريهام سامل عبدالرمحن غندوره
سعاد عبداهلل سعيدان البقمي

مشاعل فهد  عبداهلل عبدالعزيز
هناء عبدالرزاق مجعان العصيمي

نوف ماجد حممد عسريي
بشائر عبداهلل حممد محيده

روان بندر فاروق عامل
امل حممد  عمر اخلميسي

صاحلة سفر  حممد احلربى
نوره حامد  سامل احملمادي

أمل موسى حييى حكمي
مساح طالل امحد اجلهين

صفيه ابراهيم امحد الشريف
اماني خبيت طالع احلارثي

روان منري  يوسف علي متدارس
عزيزه عبداملعطي  حامد امحد صاحل

لولو نبيل عبداهلل احلصني
أمريه صاحل عبداهلل الغامدي

دانا جنيب حسن خجا

حنني مساعد حممد الشمراني
ناجيه حامد هنار املطريي

نعم ابراهيم سعد املفلحي
اروى علي حييى آل مجاهر

اهلام حممد حيي مهدي
اهلنوف مسفر امحد الغامدي

رفيعه حممد بن امحد الزهراني
رهام حسن  حممد عامر االلشهري

امريه سلطان حممد الشهري
خلود مستور بن عاتق الثوري

أثري منصور  عوض مسفوه  اليامي
حصه نائف  عبيدان احلليس

سحر صاحل  ال صمع
مها امني حسن حممد

االء حسين  رمضان
روزانا صاحل علي بصري
عاليه خالد  خلف اجلويف

اخالص خالد  امحد باكواسه
حصه هندي بن تركي بن محيد

ريم حازم عاطي املطريي

وجدان طالل  نايف الشريف
اجلوهره مبارك جفني القحطاني

رنا عبداهلل عبيد احلربي
مساهر محد محدان العتييب

ندى مبارك ناصر السماعيل
مجيله خالد عبد الرمحن القرني

عبري حممد مفرح هروبي
ملياء عمر  حممد باصمد

وفاء عامر بن سعد الشهري
سوسن حسن امحد اليماني
اروى عبداهلل صاحل دبلول

مساح صربي  حمسن حمجوب
افنان فؤاد  عبدالعزيز النفيسي

شروق عبد احلافظ عطية القرني
جلني علي حممد السقاف

نوره منيف ناصر القحطاني
ابتسام ختام مغيث السلمي

سوسن ابراهيم حممد خباري
ملياء عبدالعزيز موسى احلصيين

سهام عبداهلل  حسن الطفيلي الزهراني



كلية  االقتصاد واالدارة
رنا مثيب عايض الزبايل

حمسنه حممد علي احلارثي
جناح غزاي عايض املطريي

ندى طالل دخيل اهلل احلازمي

نوف مرزوق عواد اجلهين
منى عباس أسعد عالم

صيته فوزان عطااهلل اجلعيد
رغد يوسف عباس مشاط

اماني امحد علي الزهراني
امنه أنور سراج أكرب
أمل موسى حييى مغربى

خلود خليل محد القحمي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع

عائشة خداى نزر حممد
عزة سعود علي الغامدي

عهود متعب خلف املخلفي
ساميه معال صاحل اجلهين

نوف فرج بن محيدان السهلي
منى باخلري حممد الزهراني

خلود حممد جربيل والد
فصائل علي علي حدادي

افراح عتيق خليفه الزبايل
هاجره ذاكر عبدالرمحن

عائشة صاحل عبداهلل الزهراني
لبنى علي حسن الشهري
مرام فاضل علي القرني

مريم حامد نفاع احملمادي
مساهر عبدالعزيز بابقي
مجيله عبده علي مدخلي

منى مخيس حييى الزهراني
هنادي طه حممد اجليزاني
خلود حممد جنم السلمي

حنان هيثم أمحد منصور*
امنة ابراهيم صاحل الزهراني

ساره حممد عتيق الرفاعي
فاطمه حممد امحد السهيمي

خلود سامل عمر بامكريد
سعاد عبد اللة مرعي القرني

رفيف سرحان عمر الشمرانى
ساره حممد مشيط اجلدعاني

عائشة عبداهلل سعيد الشهري
مشوع امحد علي الغامدي

حنني حممد سعيد حسني عولقي
اماني حممد علي احلربي

اماني علي حسن الزهراني
يارا عبدالعزيز حممود سلطان

العنود امحد صاحل القرني
شذى عطيه أمحد الغامدي

ابتسام عبداهلل أمحد الزهراني
روان عطا اهلل خليفة املطريي

بشاير سعيد عمر تكروني

اماني امحد حممد الطاهي
امساء علي عبداهلل احلامتي

ساره يوسف حدجان العتييب
امساء عبداحلفيظ عايز السلمي

نوال عبيد عمر البسيسي
مساح بكر عبد اهلل العمودي

مشاعل مطر مرضي اجلحديل
هبه مسري داود سليمان عوده

ليلى مطر رزاق السلمي
جلني عثمان عبده طبيقي
جنوى سفر مفلح السلمي

االء حممد حممد الرتكي
روزان خالد حسن القرشي

امل عبداهلل ابراهيم الزهراني
اميان عبداهلل حممد اجلهين

سارة دغش طالل القحطاني
مساهر حممد ردة اهلل احلربي

روان سعد عطاهلل العتييب
خلود معيض عبداهلل الزهراني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
هاجر سامل عطية اهلل الرفاعي

اشواق مسفر صاحل العتييب
رهام مسفر خبيت الزهراني

هنى حممد سامل ناصر
ريم صاحل عبدالعزيز الدريعان

هناء مربوك مبارك البشري
منى حممد سعد القدسي

وجدان امحد حممد البلوشي
فاطمه حسن علي العسريي

بشائر عودة محيد اجلهين
مها حممد عياده الغامني

عهود عبداهلل سراج املالكي
ليان حممد امحد فطاير

ساره حممد  الشيخي الزهراني
غادة عبد اهلل جار اهلل املالكي
مشاعل عبدالعزيز امحد العمري

أفنان عبد اهلل حممد باجهموم
بسمه امحد حممد احملضار

هنى عودة مرزوق عبدامللك
رميه عبدالرحيم احلازمي

هيفاء شرف دخيل الربكاتي
سارة عبداهلل عبدا لرمحن حممد

دعاء عاتق عبيداهلل الرفاعي
هال سعيد حممد الغامدي

والء عبداهلل رده اجملايشي
مزنه  عطيه حممد الشريف

مروج حممد حممدزين شاهيين
شهد عبداهلل سامل احلبشي

أمرية عطية اللة احلربي
والء عبداهلل سعد الزهراني
ايات عبداهلل حمسن احلرازي

فاطمة عبداهلل عمر فلفالن
سارة عثمان عبداهلل العدني

اجماد ياسني فضل الكريم يوسف
هتاني عبدالعزيز حممد العباس

جنالء حممد علي شتيان

مودة عبداللطيف ابراهيم باخدلق
مريم صاحل سعد الذيابي

جنود وايف حممد الزهراني
مجيلة فهيد عبيان العتييب

بشاير عبدالعزيز رداد املالكي
مشاعل عبدالعزيز احلايطي

اريج عبداهلل صاحل الزهراني
مروج فهد عبد اهلادي الثبييت

روان أمحد حسني ال ماطر
جلني عدنان سعيد النجار
بنان يوسف حسن خالوي

ابتهال علي حسين الغامدي
شذى عبدالرمحن حممد الشهري

فايزه حممد امحد الزهراني
مهسه فاحل هالل احلارثي

مها صاحل حممد باقبص
دعاء فايز محزه اجلهين

وديان عبد العزيز محد اجلدعاني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم التاريخ - تاريخ

عبري غرم اهلل منسي الزهراني
مرام سعيد علي العولقي

جيهان عوض خمالف الثقفي

صاحلة مسعود حممد التليدي
خلود ابراهيم محيد اجلعيد

سارة امحد عمر العمودي

ايالف عبداجلليل قاسم سعيد
هتاني حسني حممد الغامدي

غندره حممد علي الشيب

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
سهيله حيدر نافذ البنا

احالم عابد شديد البالدي
حفصه سليمان  حممد اليماني

افنان حسن علي برتان
امنه حممد  مصلح احلساوي

لطيفه مطري علي مطري
ماجده فهد سعيد احلربي

ورده حممد  صاحل سعيد
نوف سعود صاحل الصبحي

خلود هادي  حسن عبداجلليل
هناء حممد حسن العمري

مجيلة حممد  علي العماري
نوف عبداهلل  ابراهيم  املنتشري

**
**
**
**
*
*
*

جواهر سرور ابراهيم السلمي
يامسني سليم سامل احلمدي

هاجر مزيد حممد العتييب
نوف عويض معيوض النفيعي

اهداء عبدالعزيز عباس مسعود
منال احلسني عبداهلل اخلشرمي

نوره عوض حممد اجلهين
ليلى ماطر صايل اجلهين

أميان حممد دخيل اهلل املالكي
ناضا مرزوق  مجل البقمي

ساره عبدالكريم  حممد  اجلربتي
نورة هاشم سعيد املالكي

ساميه عبداهلل  جرب السلمي

عابده عبداهلل  علي الزهراني
ثريا عوض راشد الزهراني
هناء صاحل عبداهلل الزهراني

جواهر عبداهلل  علي الزهراني
علوه حممد شنرب  الغامدي

وداد عبيداهلل  صابر العتييب
سلوى عبداهلل  امحد سعيد بالبيد

وفاء صاحل صايف الزهراني
شذا فهد  أمحد باجابر

أشواق صاحل  خبيت اللهييب
امريه وصل  اهلل وصيل السلمي

نوف عبدالرمحن عبداهلل احلارثي
رفيده يوسف  مضيف القرشي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
حنان مطلق  عقيل العنزي

حنني عبداهلل حامد السفري
ناديه ضيف اهلل حمسن الغامدي

نوره علي بن حممد القحطاني
منار سامل محدان الشمراني

العنود علي عبد الرمحن الغامدي
هيا معسلف جابر الربعي

موضي حسني حممد الزهراني
صفيه عقال  صاحل معضد الروقي

عفاف صالح عبدالعايل السلمي
حنان خضر خمضور احلربي
مساح فرج  مبرييك اجلدعاني

عائشه حسني بن امحد هزازي
عزة خضر عبداهلل الغامدي

نوال مسلم ابن حزام املالكي
جواهر عويض مهل الزبايل

عائشه حامد سفران احلربي
ليلى حممد طاهر صميلي

مالك فهاد  سويد حصن املعبدي
وفاء عثمان عبده االمسري

زهره علي حممد غروي
زهراء علي جابر الشهري

أمنه عبداهلل حممد الشهري
فرح عبدالرمحن  كرم اهلي حافظ

أفراح محيد محدان احملياوي
امل عبدالرحيم عوض املالكي
جواهر عبداهلل بن سعيد الصيعري

رحاب نافع  نفاع عجيان السلمي
ليلى منيع اهلل اليف املطريي

ندا ابراهيم  مسعود البقمي
نوال عبداهلل سعيد الغامدي

هدى عبداهلل  مجعان الزهراني
زهراء سبيع امحد الشهري

غزوه حممد  سعد السبيعي
غاليه صاحل  حسني صاحل الشهري

منار فهد  عليثه جزاء اجلهين
جيالن حممود  عبداحلكيم خان

منال علي سامل العمري
نداء ناصر عويد احلربي

امل امحد علي جمرشي

ريم سعيد حممد علي القرني
حنى ملفى فيصل العتييب

هتاني مجعان سعيد اخلميسي
ليلى عيسى  حممد حكمي
اروى امحد حممد الزهراني

ساره فهد  عايض ناصر الدهاس
زينب سرور ابراهيم السلمي

ابتسام عبداهلل حممد زرقان
منى مصلح صالح املزارقي

ليلى هيازع علي بارقي
زهرة علي عبداهلل العرياني

شروق جاراهلل علي حامد املالكي
هنى مطلق جباد القحطاني

نوره مسرج سارج العصماني
بدور طارق حمروس باخشوين

منال صاحل عبداهلل الشمراني
ماريه عويض  عايض الزبايل

نوره مطلق جباد القحطاني
ميار فهد منصور بديري

سلوى مازن يوسف الطيب



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
اروى حممد امحد الغامدي

وفاء مبارك مناع البشري
نوف سامل حممد الغامدي

بشرى غرم علي الزهراني
منرية غايل  غويلي السلمي

اجلوهرة عبدالرمحن الفارس
عبري عايض  ابراهيم الشهراني
مها حممد  موسى حممد االمحري

عائشة عارف أمحد الزهراني
مريم مشيهف عطيه القرني

هديل حيى عبداهلل مساوى
ود فيصل  عمر عبود باحسن
مساهر مسري علي كداف

امل عائض  سفر احلارثي
ابتسام منصور على العمري

مريم عامر  موسى البارقي
صفية عبده امحد شولق

ارين ناصر  عبدالعزيز الرتكى
ابتهاج منصور  سعيد الزهراني

ساره مسفر  عاتق العتييب

صيته مناور  صميدان اهلرساني
مريم خالد حممد باقيس

هتاني سعد شداد االمسري
دالل طلعت حممد نعيم اخلطيب

بشائر خليف  نايف العتييب
اريج عوض  هادي املطريي

مها سعد حممد الشهراني
سعاد عوض اهلل  حممد السلمي

لطيفة مساعد حممد اخلضر
جنود عبداهلل أمحد الغروي
مسر صاحل خليف املعلوي

رويداء علي  عبداهلل الشهري
بيان حامد رافد الصبحي

نسرين نبيل رجب الشوا
مرام سعد  حممد خفري القرني

ود امحد محزه السيد
ندى حممد صاحل الزهراني

فاطمة حسن  عمر القرشي
نوال مطلق  معيض البالدي

فتون فهد جزاء الرابغي

شروق امحد عبداهلل الغامدي
افراح خويتم  مدعج املطريي

معيضه حسن  حممد الشهري
مساهر عبداهلل  امحد القرني

جناح رزيق نصري احلربي
امال ناصر سعدي حيي

هدى هادي علي الغامدي
أمساء عبداحملسن السلمي

مها امساعيل محد قيسي
فاطمة حييى سعيد القحطاني

فاطمه حممد  حسن املالكي
صاحلة علي  مربوك القرني

أريج ناصر امحد الزهراني
بسمة عبداهلل صاحل الشمري

عبري موري  امحد حسني
أمل عبداهلل حممد زبل

جنود بكر حسن مسكي
فاطمه علي  حممد علي الشهري

نسيم فائز سعيد الغامدي
موده علي امحد الغامدي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
احالم حممد  رزق السلمي

ريم عبد اهلل عامر باابراهيم
أبتهال هذال عتيق القحطاني
حنني حسان حممد كمال

راميه طالل عثمان املولد
جيهان حممد حسني احلارثي

ندى زهري بن عون السلويل
فاتن عبداهلل حممد املدرجي

سلوى عبدالسالم حممد النقاوي
بدور مسفر حممد امليموني

قسم اللغة العربية وآداهبا
مدحية حممد عاشور الشاعر

صاحله رشيد بن مرشود السلمي
زينب صويلح حممد الصبحي
جنوي عايض عرميط السلمي
منال عيدروس علي سيف

صفاء مهدي  يوسف ودي
لطيفة محود  الصبحي

إبتسام سرحان  حممد العماري
سلوى عاطي  عطيه احلربي

نوال عثمان  عيسى املوري

**
**
*

ابتسام عبداهلل  حممد الشهري
مسر وليد  حممد عتيق احلربي

والء سعد  سنيد ملفي املطريي
جنالء ابراهيم عباس فيومي

عابده مرزا عبداحلي خباري
مسر معجب فهاد احلربي

هدى سامل محد ال منيف
مها حممود  حممد الغامدي

فاطمه ناير  محيد املطريي
منيه موسي  ابن امحد العرياني

عايضه عوض اهلل  العزيري
ليلى مسفر  سعيد املالكي
اجلازي بندر  سلطان العتييب
اهلنوف مسعود حسن صلهيب

ضحى امحد مجيع الغامدي
ابرار حممد  حسن حممد الشهري

نوال حسن  حيى الزهراني
رباب امحد  زائد الزهراني

افنان ناصر  امحد حممد الغامدي
نوف علي  حممد فالته

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

احالم حييى سعيد القحطاني
وجدان مسعود سعد الغامدي

رزان عيسى علي أبوالعيد
آمال قحطان قحطان املنتشري

مودة زكي مجيل خان



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
نوره محدان  صاحل الغامدي

عائشة علي  حممد شعيب
سعدى مقبول  عايف اخلالدي
هوازن صاحل مشهور العتييب

محده هادي  الغامدي
مها حممد  معيض حبين احلربي

افنان حممد علي الغامدي
ندى صاحل امحد العمري

خلود صاحل  عايل شتيح الغامدي
اشواق عمر  ذياب عمر املالكي

فايزة حممدامني سليمان سندي
اجلوهره سعيد امحد الثبييت

جوهره حممد  عبداهلل الشهري
هنوف عبداهلل ضاوي املطريي

بارعة ذياب عبداللة نصري
مساهر عوض حممد اهلتاني

نوف معوض عيفان الفزي

قسم علم النفس
صفاء عبدالرمحن عبداهلل العمودي

عهود امحد سعيد حبتور
سعده سعد علي املنتشري

ريم ابراهيم حيي عسريي
والء ابراهيم عثمان عسوني

جلني حممد أمحد معمر
انوار سامل سعيد الشهري

أمريه حممد رزاز امحد
مها مصطفى حممد شعبان

هتاني محادي محيد البشري
افنان حييى حممد الدميين

امنية امحد حممد امام

أمواج علي صقران الزهراني
خلود سعد علي الثبييت

ناهد خريي عبداملنعم صائب
خلود خالد مهدي رجب

مجيلة دماس أمحد الزهراني
سوسن عبدالودود عثمان بصري

يسرا فيصل حممد شجون
مرام حممد عيد البالدي

شريفه أمحد حسن الزهراني
مها حممد سند احلصيين

وجنات سعيد هضبان احلارثي
ندى نبيل امحد عبداجلواد

ليلى حممد عباس سحلي
اميان هالل سعد املطريي

مسر سعد حشيم السلمي
عائشة خضر حسني احلربي

رؤى مجيل حممد رهبيين
مجانة أمحد عبد القادر بافقية

جيهان محدان عبد احلميد السلمي
هتاف نايف عبداهلل حدايدي

وصايف مساعد سعيد احلارثي
رجاء مصطفى بكر عامل

رهام حسن عباس خليفه
شذى خالد عيفان اجلعيد





كلية االقتصاد واالدارة
قسم إدارة األعمال )إدارة األعمال الدولية (

صيته جلوي سعود ال سعود

قسم إدارة األعمال )إدارة املوارد البشرية (
مرام حممد علي حدادي

رباب حممود حممد باناجه
ندى عبداهلل أمحد زيلعي

سارة مجيل سعد سرور
أمل يعقوب صديق قشقري

قسم  اإلدارة العامة ) إدارة خدمات صحية ومستشفيات (
بنان عبد العزيز عابد خباري

وصال امحد عبداهلل القرني
مساح حامد محود الشريف

ريم أمحد عبداهلل القحطاني

قسم  اإلدارة العامة ) التنظيم والتطويراإلداري (
سهام مسفر سعيد املالكي

دعاء امحد حممد باجنيد
امال جاراهلل علي الزهراني
عائشه حممد ابوطالب قيسي

اميان محدان حممد االمحدي
نورا عثمان حممد سيفني

حنان مجعان سليم املزمومي
هيفاء حسني عبد العزيز الشريف

منال سعيد عمر العمودي
فاتن عبداهلل صاحل الغامدي
منال حسني عاتق السفري

مها امحد عيد احلربي

قسم إدارة األعمال )التسويق (
مروج نزار عبداهلل آشي



كلية  االقتصاد واالدارة

قسم العلوم اإلدارية
دعاء سعيد  عمر عبدالكريم

شروق علي حممد مغيين
هند سامل عطا سامل الربقوني
صاحله حممد عايض القرني

هدى عبداهلل امحد زقر
مساح رحيم عبدالرحيم السيايل

رؤى رفيق حسني الزعيم
منى سامل سعيد أمحد كشميم

ناديه عبداهلل عمر باطريف
ميمونه انس  حممد سعيد علي مليباري
ريهام حممد هجاري حموري احلربي

بشائر شاكر محدي القرشي
هدى عبداهلل حممد دين عبداجلليل

وفاء علي سامل قائد
نوره محد ابراهيم القحطاني

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

اماني عوده محدي الذبياني
امساء حممد حيي الفيفي

انغام ابراهيم عبداهلل علي عبداهلل
ساره صاحل  غرم اهلل ابوعدله الغامدي

ساره معاذ سهيل هالل
صربا عبداهلل عمر أمحد

نوف غنيم راشد الدوسري
امل صاحل  حسني بن شيهون

هديل عادل عبداهلل باحبري
اريج عوض  اهلل عوض السفري

نبيله جمدي عمر الدير
مريم مسفر خلف املالكي

فاطمه امحد علوان آل سعيد القرني
خلود عبداهلل سليمان باسهل
نصرى جربان علي ابوطالب

ساره حممد رفيع اهلل قاري
غدي مستور امحد اخلديدي

بدور شاكر هزاع الشنربي
رمحه حممد علي الشمراني

خطر حممد هزاع  العنزي
شرين حيي  هاشم النهاري

عنود امحد  عمر الزيلعي
فاطمة الزهراء خالد عبدالرمحن نور

بتول عبداهلل  حممد زنيط
فاطمه حممود ابراهيم عرفات

نسيبة عبدالعزيز عثمان الغامدي
زينة فاروق  عمر الياس

خلود مرضي حسن الزهراني
رجاء عبداهلل حممدعلي الشهري

سهر ابراهيم نديم واعظ

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

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

ايالف غسان عبدالعزيز القني
هنال حمفوظ سامل باقالقل

هاجر مريع دسم العتييب

ريم سعد هالل العامري
امنه هاشل حيى الزيلعي

خلود حممد صديق منشي

نوف علي بالل الرابغي
مدى حممد عبد السالم عقيل

عهود امحد عبد القادر ساعاتي



كلية  االقتصاد واالدارة
ساره صاحل رائف امحد بدوي

جنوى عمر عبداهلل رمادي
عفاف سلطان عائض العرابي احلارثي

اميان عبداهلل امحد الفيفي
نايله مهدي عبداهلل االبيض

رانيا صاحل علي اخلليفي
غفران حبيب علي العالسي

مروة علي حصن السلمي
مريم عبدالغفار حممد سيت
نوره حسن شبيقان املالكي
هدى سحيم حممد الشهري
هنادي سليمان حممدعلي بننت

ابتسام عبدالواحد جدعان الرزقي
امتياز حممد  صبح اهلسي

ساره فايز ابن سعيد الغامدي
هند سعيد حممد حنش

وجنات محزة امحد بديري
اجلوهره خالد محدان العصيمي

مرام امحد بن عبداهلل باصره
رئيفه حممد فايز عبد الكريم املسدي

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

جنالء علي امحد  الشهري
جواهر حممد فحيمان اجلهين

مسريه حسني خلوي أزييب
هدى دغسان سرحان ال سرحان

أمنيه محد حامد السلمي
فاطمه محود بن حممد العامري

ثريا حممد زهري العمري
شوق عواده عبداهلل اجلهين

عايشه عوض عواض السلمي
امل سعيد بن حسني القحطاني

صاحله حممد علي الشهري
مسيه مصلح جعفر املرعشي

مريم عبداهلل عمر أمحد
أسرار سعد ابن عبداهلل الغامدي

مشوخ عابد بن حمسن القرشي
نوال سليمان  حممد الزهراني

فاطمه ابراهيم حممد اهلامشي االمري
زينب حممد صاحل مجيل تنكر

ساره هيثم ابن حسني بناوي
شريفة حممد عبده الغامدي

احالم خالد علي ضباب
رحاب حممد صاحل الصخريي

فوزيه حيي بن حممد آل مقبول
غيداء فيصل بن عبداهلل الغامدي

اماني ادريس حممد بشري
زهور علي عبيد العمري

ندى غرم اهلل حسن املالكي
خلود سعيد علي باغامن

زمزم عيسى عمر شوك
عليا رجاء اهلل علي البالدي

ساره سعيد عبدالرحيم السليماني
مروا دخيل اهلل امحد السبعي

منى فيصل مجعان جاراهلل املالكي
وجدان صاحل بن مصلح احلربي

فاطمة علي مرعي ال اهلجين
هند عيد حممد أبو شقري

احالم حممد سامل صبياني
اسرار عمر حسني ابراهيم خواجي

بشائر حممد  امحد صاحل الغامدي
روزان عبداهلل مثر  العتييب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
سعاد سراج رجاء اهلذيل

امل طارق عبدالرمحن  حمرج
ريم نفاع حممد القريقري

نوف عبدالعزيز هجار الشريف
مسيه فهد عويض احلربي

شهد عبد الرمحن حممد الصخريي
امل عبدالعزيز  الغريري

اميان أمحد مصطفى الغامدي
جناح عبداهلل علي املعشي
هديه مطلق سفر الشلوي

غيداء عبداهلل امحد باسلوم
االء حممد  قدره دانيال

امل عبدالرمحن سعيد الشهراني
نوال جاراهلل عواض املنجومي

هند ناصر  زيد الشريف
افنان سامل مسفر املطريي
جنا عثمان علي الغامدي

شهد سامل حممد باحكيم
مرام حممد عيضه الثقفي

مسيه موسى حييى حكمي

ابرار سليمان مرزوق السلمي
انوار حممد زايد النفيعي

عنربه عبدالواحد علي القرني
فاطمه حممد عبداهلل السلمي

عائشه حممد سامل باسعيد
مها سليمان علي احلريقي

ناهد سليمان بكر زقزوق
هديل علي مبارك  باحريش

هنادي هادي ملوح دحباش
بشرى حممد سراح آل سعيد القرني
ريم عبدالرحيم  مرشد احلربي

اسيا مرعي بن مبارك بن حمفوظ
أروى اخلضر أمحد فاضل

هيله مشرف حنش الشهري
رغد فيصل حمسن العبدىل

شيماء مجيل حيسون العدواني
مريم امحد علي مريدي

دارين ابراهيم حسني سالمه
عائشه ابراهيم حسن لبد

عائشه صاحل سامل العلياني

امساء حيي بن امحد الزهراني
مسية حممد  حسن رافع

علياء امني فريج احلازمي
بشاير سعد مساعد السهلي

رهف ظاهر بن جابر البدير
سامية على  القحيم رده الزهراني

رهام عبداهلل سليمان القليطي العمري
عزيزه حضيض خضري احلربي

مرام  تركي ابن مرزوق عبدالرحيم
منال صاحل مصلح اجلدعاني

نبيله عبداهلل  بركات بريك الزنبقي
روال سعد عيضه املالكي

اروى عبداهلل علي آل مريع القرني
وديان علي حممد باجعفر

اسرار حممد أمحد عسريي
حياة رويبح  رابح السلمي

سناء صاحل بدر العتييب
ندى علي عبداهلل العجالني

عهود حسني حممد القحطاني
جنود سامل مهدي آل شريه



كلية  االقتصاد واالدارة
بشاير خالد ناصر بن ماضي

سلوى حممد  عبداهلل هزازي
عائشه معتوق محيد بريك الزنبقي

جنود حممد طاهر بابكر
وئام صاحل سعيد الشيخ

امريه عبدالعزيز امحد الزهراني
روان حمسن علي الطوخي

مها عبدربه عبدالقادر اليامي
رهف عادل امحد اجليزاني

عبري سعيد علي العكاسي
غدير عبداملعني بن سليمان العبدىل

غدير نويران عبيد املطريف
بدور علي حممد علي الفقية الشهري

فريده عطيت  اهلل بن سعد اجلميعي
ابتهال دخيل اهلل علي آل حلسان الغامدي

رباب مسعد عتيق اجلهين
روان عبداهلل  منصور الشيخي

مشاعل فواز امحد باسعد
هتاني حممد محاد البليهد
يارا امحد صاحل املزيين

خلود عبيد اهلل علي املزمومي
علياء مبشر بن علي القرني

امل مناور خضران املطريي
رنا حسن صاحل مجل

تغريد عبيدبن  سفربن عوا ض السلمي
رغد سعد  مشبب حممد الشهري

مسر حامد حسن املنتشري
عبري عزيز هادي احلداد

ملى عبدالرمحن سليم سليمان احملمادي
نورة خالد سعيد أمحد باخضر

شوق بريهم حممد الثقفي
رجاء ابو رشيد حسني احلربي

ريم راشد سعد الرشيدي
صاحله ابراهيم هادي عمر عتودي

خلود عبداهلل علي احلسين
عائشه مشعل حسن  املالكي

عبري محيد حامد احلربي
هيام امحد علي عقيلي

امل امحد مخيس املشجري
رهف ماجد بن سيف العبيسي

علياء حممد بن مسران اليوبي
مريم امحد عبداهلل املالكي

ندى علي بن حممد ضعايف
االء ابوبكر امحد باسهل

ساره سعيد بن سعد  ال فهد
مروه حممد عبدالقادر العمودي

هيفاء حسني امحد نسيم
العنود سلطان حممد عسريي
زهراء علي السيد احلربي
فاطمة سامل عوض القحطاني
اشواق امحد حممد الصحفي

شهد طالل حمسن العطاس
عائشه مردد منيع املالكي

عباسيه سعيد مستور االنصاري
جلني حسن علي الرتكي

ندى عيسى محيد الشيخ
راوية حسن علي باحمرز

رهف خالد عاصم ابوشنب
سارة عادل عبداهلل علي شليب

شروق علي زبن السلمي



كلية  االقتصاد واالدارة
فوزيه غرم اهلل حممد حممد حسيكي

مناهل حممد بن امحد الشهري
والء حممد بن سعد شيبان

رقيه عبدالرمحن معيض القرني
عائشه عبده عبداهلل االخرش

مها سعود حجيج املطريي
أشواق حممد محزة جوهري

أجماد فيصل بن حممد الزهراني
جنود علي عطية اهلل احلربي

وعد عبداهلل حامد  السفري
اجماد حممد عبداهلل الساده

ذكرى معيض حممد الشهري
ريم حممد جاراهلل احلرازي

مسيحه علي امحد الغامدي
عواطف مشعل شباب البقمي

ود عبدالعزيز حممد الرفاعي
عبري سطام براك البقمي

فاطمه عبدالغنى عبداهلل عينوسه
هدايه سلطان حممود باي

رنا سفر حممد  احلارثي

هدى امحد علي الزبيدي
هناء حممد ابراهيم حكمي

فاطمه فيصل  تركي عوض الرويثي
فاطمه حممد عبداهلل الشهري

اسرار رجاء معيوض اجلعيد
حنان أمحد حممد صاحل

حياة عادل حممد اسطي
مسر سامل عبدرب النيب سامل الغامني

مسيه بلقاسم حممد الشيخي
صباح غامن مثبت الفارسي

نوف حسنى حسن الزهراني
امريه ناشي بريك مربوك اجلدعاني

أغيده عبداهلل حممد خليل
أمل عبداهلل  مجعان سعيد الزهراني

شوق حممد مجيعان احملياوى
عقيله مسواك بن عبده هزازي

ميعاد قاسم حممد العتييب
جناح عيد  عائض الزهراني

مشاعل محدان مساعد عايض احلارثي
بيان حممد قاسي املقاطي العتييب

علياء حممد مطر عيدان الزهراني
فاطمه سعيد جابر اجلدعاني

راويه حممد مرعي اهلجيين
روبي عبدالعزيز حيي االشهل

شوق محد علي الزبيدى
عهد عبداهلل مسعود املعبدي

غيداء عبدالعزيز عواد الثقفي
نوره بنت فهد  مقرن آل سعود

حنان مطر امبارك االنصاري
عليه متعب عابد عبداهلل  السبعي

مها فهد علي املقبل
هاله سليمان  امحد النزاوي

بشرى طالل محيد مغربل
روان عبدالرمحن حممد العمري

ماجده سعيد مساوي حبري
هناد عادل عبدالعزيز املنابرى

هدى عصيدان  عيضة املالكي
وديان حسن علي القاضي

خدجيه ابوبكر مدنى الشريف
ساره عبدالقادر عبداهلل املالكي



كلية  االقتصاد واالدارة
نوف عبداهلل  سامل باظراح
خلود نواف راشد البقمي

رحاب عوض ابن رفيع السلمي
عهود حيي حممد  بدوي

غالية امحد سعد الزهراني
هناء هنيدي علي هنود املزمومي

االء عباد عبداهلل احلربي
دارين حممد محود اخليربي

رمحه مبطي سعيد املرواني
روزان منصور عبداللطيف املفيت

اجلوهره منصور حممد صاحل
بدور امحد عطيه املالكي

بشاير فارس سعيد  شائع
بيان غرم عثمان القشريي
ساره امحد  حممد  السيد

طيبه وهيب طاهر مقبول طيب
عطوف عدنان  علي اليامي

منال حممد حيي الشمراني
نسرين محزه امساعيل رمادي

هتون حممد عبداهلل شاه

ود حامد جابر القرني
افنان حممد سعيد الغامدي

ساره حسني بن امحد هزازي
ساره صالح عبد الرمحن الشهري

نسيم علي  صاحل علي املشوي
هند حممد هالل احلامتي

افراح ضائم امحد احلازمي
العنود سعد عواد االمحدي

هتاني عابد  اسيمر اجلابري
حصة عبداهلل ضاوي البقمي

وفاء امحد  حسني حممد الزهراني
مجيله عويش قليشان السلمي

عليا علي صربان اجلاوى
نوره عبداهلل  حمنوس الزهراني

هيفاء جوهر مبارك التيماني
مغنيه حضيض حامد احلربي

ندى عاتق عويتق عتيق اهلل املطريي
وعد صالح بن غزاىل قستى

اريج محيد امحد حممد العويف
أماني عبداهلل سلطان السلطان

بامسه عبداهلل عبده سوادي
روان علي حامد اجلهين

عائشه امحد حسني حارثي
غدير عبدي  ابوبكر حسن

وجدان حسن عمر باسكران
ابرار امني عبداحلميد فران

روان عادل علوى صاحل
مسر فؤاد ابن عبداهلادي سباعي

شهد عبداهلل عمر باوزير
والء سليم عبداهلادي السلمي

افراح عقيل علي احلامتي
دعاء فتحي رجب محوده

ربى حممد امحد امني
مسر فايز منيف الربيعي

عيشه عبده راجح احملديين
رمحه امحد رشيد الزبيدي

منريه عوض عواض السلمي
زينه علي  امحد حممد دغريري

هاجر سعيد بن حممد الزهراني
خلود خالد زيد الرويثي



كلية  االقتصاد واالدارة
ساره عبدالعزيز بن عبدالكريم العنزي

مساهر طالل عبداحلميد فيضي
غدير غازي فريج املولد

مرام سعود  حممد احلارثي
مريم سعيد فرج السلمي

مناهل حسني عيد ال حجري
وجدان علي ابن حممد باطريف

ريم سعد مدشوش احلاليف
مسر طالل  حسن قريزح

غفران سامل  عمر باخشوين
منى امحد عامر محيد

أبتسام حممد علي الغامدي
راجيه جعفر حيي مساوي

مسر سعد حسن القرني
مريم عبود أمحد مرضاح

جنود أمين محزه باحمفوظ
هنى عبدالعزيز حممد بامسق
هدى خلويف عيسى جرييب

وعد رشيد بن حيي الزهراني
ابتهال علي عبداهلل الغامدي

ساره سعيد  عبيد عبداهلل احملمادي
سلوى حمسن سعيد ابوراس

مريم سعيد علي القحطاني
ناديه حممد  ابن عبداهلل االمسري

نداء صاحل دخيل اهلل الشريف
وداد علي عبداهلل عسريي

اهلام حامد حممد املالكي
حنني حسن صاحل املالكى

افراح محيد حممد  السلمي
اماني صاحل عوض اهلاليل

بيادر زغلول معوضه فتيين
نوره عامر  علي العمري

رهف عتيق اهلل بن عطيه اهلل السلمى
نوره ضيف  اهلل علي احلارثي

اثري عبداهلل علي الغامدي
امريه محدان دهريان مبارك احلربي

ساره امحد لطف هريش
ضحى مرزوق ابن حجاب املخلفي

غدي محدان عيسى الزهراني
اجماد رفيع سعيد السلمي

أمرية حممد  حيي حممد الزهراني
رهف هاني علي حريره

جمد عبدالكريم سعيد الزهراني
منى حامد  مجعان معتاد اجلدعاني

نفيسه مصطفى يوسف غزاوي
رمحه حممد عبدربه السمريي

مسرين علي  ردت اهلل حميسن اجلحديل
فاطمه حييى ابراهيم حممد اجلعيدي

مشاعل صاحل حممد النحاس
ترف سعيد حممد ال حوتان

دنيا علي امحد باقي
هناء عليثه بن زحم العويف

بدور محدي حممد السلمي
ريم حسن  حسني حممد شامي

زينب طالل معتوق كردي
شروق سعد حسن احلارثي
عال طالل  كامل أبو شعبان

والء معوض بن زريعان الرفاعي
يارا طارق امحد العليان

ريم حممد  امساعيل املولد



كلية  االقتصاد واالدارة
شيماء عيد بن عبداهلل النعماني

فاطمه حممد عبدل القرني
نوف سعدي  عبدالصمد احلربي

جيهان محيدان حممد السلمي
حنان عبيد صنت العتييب

عائشه عبداهلل سعيد باجوده
امل محيد حامد احلارثي

أصاله عطيه  اليزيدي
خدجيه عايض مسلم احلربي

رحاب حسني عوض الثبييت
مشاعل ساعد سعيد الزهراني

مها عبداهلل حسني الكيادي
محديه امحد حممد اليزيدي

صابرين علي  حسن رجب جروان
صاحله سعيد ظافر االمحري

عهد امحد علي حسن
غاليه عبداهلل حممد ابوغالب

أنتصار سامل مقباس الزهراني
شهد عبيد عاضه العتييب

صاحله مفلح سعدي املطريي

منى سلطان  حممد الدوسري
ناديه صاحل دخيل اهلل الشريف

جنود عبداهلل نوار البقمي
والء ناصر بن امحد كردم

مساهر فوزي ابكر العلي
شروق رضا سراج أبوالعال

شروق عبداالله حممد مسنودي
عهود محود جليميد الدوسري

جنود ربيع حممد الزهراني
نوره لؤي رشيد باخشوين

وجدان ابراهيم صديق عثمان
اماني حممد عبداهلل الزهراني

ندى مرعي موسى القرني
دنيا عبدالكريم سعد الزهراني

ريم حممد خيشان الشيخ
جيهان صاحل سعيد الزهراني

مساح سعيد ضيف  اهلل العرياني
مها مبارك عيد احلربي

هنوف مبارك مربوك املولد
والء عبداهلل بن حممد عيد

حسنه عبدالبارى بن يعقوب رواس
حنان عبدالعزيز بن محد الدويهس

رمحه عبداهلل شبنان السهيمي
سهى سعيد عطية اهلل اجلبريي

ابتهاج مرضى عقيل الروقي العتييب
رغده نيازي  عالء مارديين

زينة عبداهلل أمحد محود الكثريي
بيان علي سعيد باطوق

خلود راجح حسن الزبيدي
ليلى امحد حممد مباركي

منريه فهد رشيد العتييب
هتون علي حممد حرد

حسنه امحد حممد السين
مسيه حسن امحد اجلابري

فادية حممد  معوض احملمادي
جناة امحد حسني حارثي

ندى ابراهيم بن امحد بوطه
مهسه هشام سليمان  قمصاني

هند محدي خبيت احلربي
حنني يوسف حممد اخلطابي



كلية  االقتصاد واالدارة
ريناد نبيل حيي أمحد خوجه

طيف حيي شعيب العبسي
أفنان امحد حممد مجال

رهف عبدالسالم عبداهلل القصيمى
روان مربوك علي احملمادي

خلود عبداالله عبيد الرزيق
رميه حممد نشمي احلربي

عبري مبارك حممد سعد الزنبقي
اجلوهرة نواف سعود ال سعود
بدور سليمان سليم العتييب

ريم علي حمفوظ اهلاليل
سجا عبداحلفيظ عائد الرحيلي

عهود حسن حممد الصمداني
مريم عبدالرمحن عبدالعزيز عمر

نوره مسري بن عبدالرحيم احلربي
افراح سعيد امحد الغامدي

اجماد حممد بن سامل الزهراني
رحاب صاحل  عبداهلل الزهراني

ريم حامد بن عطيه احلارثي
شهد سعد  عواد سامل احملياوي اجلهين

جنود حممد عزيزبن امحد حممد ادريس
نسيبه االمني حممد سعدنا آدا

نوف حسن بن عبدالرشيد علي
اسراء عبداهلل  ابراهيم السوداني

امساء امحد رزين الصحفي
بشراء امحد علي عسريي

تغريد حممد سليمان الغنيمى
رمحة عبداللة  منصور الشيخي

رشا سعد سعيد الغامدي
ساره هادي حممد شرجي

سامله حيي بريك احلربي
شوق سعد غرم اهلل الزهراني

ضحى ناصر  حامد ينبعاوي
هدى سعد حممد القرني

اهلنوف خالد بن حيي  اهلويش
بشائر سليمان سند احلبيشى

بيان حيي ناصر قا سم الشريف
ساره عبدالكريم  علي  الشريف

فاطمه فهد  محد العريفي
ملياء قمرب علي امحد جان مرغالني

هنله مانع صاحل ال زعمان
اثري فهد حمسن الزهراني

امساء مرزوق ناصر البيشي
اماني حسن سعيد الزهراني

أجماد حسني حممد جيزاني
شروق مرشد ابن رشيد السفري

وضحى حنيف هديان البقمي
ابرار هشام  حامد اكرب

دوله مساعد علي الشهري
شروق سراج عمر اشرم

منور عبد العزيز حممد الرشيد
نوره عايض عبداهلل البيشي

هناء باني بنيه العقييب
وديان عبدالوهاب  حسن اخلضري

ابرار عبدالرمحن  هالل الكشي اجلهين
حنان عاطف عبداالله اجلهين

رمحه عوض بن عبدالرمحن الشهري
زهره مجيل عبدالسالم عبداهلل

غاده صاحل عبداهلل  الراجحي
نوال حامد عايل املالكي



كلية  االقتصاد واالدارة
امال سعيد محدان العمري

مسيه سامل عمر اخلنبشي
غدير طاهر مقبول ابراهيم

نوره مسند سعود السبيعي
ابرار ناصر بن مصلح القريقري

حليمه عبدالرمحن شعبان املدهون
خوله هاشم  عوض محيد السهلي

شوق حممد سليمان اجلهين
مريم امحد حممد باصالمه

افنان حسن حممد بغدادي
أمل حممد سعيد الكثريي

روان سعد عيضه املالكي
مياده عمر  امحد علي باحويرث

جنالء حممد ثنيان الكبيدى
جنود خالد بن سعيد سقطى
اعتدال محد حامد احلربي

غفران فهد بن عياد اجملنوني
مها علي شاهر املستحي
نوف سامل مبارك القاضي

نوف صديق علي هزازي

والء مجال ابن هاشم عريف
افراح عمر ابراهيم طواش

اجماد حسن حممد العارف
أمساء دويدان زاهر اجلهين

حنني مطري مطر اجلابري
روان عبد احلفيظ عبد الرمحن خباري

ملى مانع حسني السلوم
احالم مسلم  بريك مبارك اليوبي

اميان عبدالقادر عبدالرحيم السيد
شهد عواض بن رده البقمي

شوق رشيد ابن رشود السلمي
صاحلة سلطان زيد الشريف

ملى تركي بن حسني الشريف
مريم صاحل  امحد باعنس

نورا موسى عثمان الصومايل
هاجر خبيت حممد الزهراني

اهلام حممد ابن امحد الزهراني
امال ابراهيم حممد الحق فايع

اماني سامل  امحد حمجب
جوهره حسن مشيح الشهراني

ربا شاكر حممد احلجي
جند عبداحلفيظ عبداهلل بن عثمان

انوار حسني اليف اجلدعاني
أبرار سعد سعيد القرني

أمل شكري  علي اجلبريي الشهري
بشاير امحد صاحل الشمراني

رغدا امحد سليمان مرزا
عبري سعود  غامن سامل اليحيوي

ندى معيوض  عايض السلمي
نوف عواض حجاج السلمي

غيداء حممد سعيد الزهراني
وجدان علي حممد القامسي

وعد عبداالله بن معتوق طويلى
والء درويش  علي الزهراني

روان ناصر حممد ستان
مالك سعيد  حسني حممد الغامدي

ونس مرفق علي خادم
رباب عبد اللطيف  سعد الشهيوين

رذاذ مسري ابراهيم مطر
هيفاء مشعل محود العصيمي



كلية  االقتصاد واالدارة
امل عبداحلليم امحد مستنطق

ساميه محود بن حممد العامري
فاطمه عيد مطر السلمي

فردوس طارق حممد وىل
مها عبداهلل سعيد  الشهري

هال مشعل عايض حزران احلربي
أريج عبده عبداهلل مشهور محدي

حصه حممد صاحل الغامدي
فاتن سعيد امحد الغامدي

هند حممد  حسن بن راشد الزبيدي
اشواق حممد حيي صاحل اجلدعاني

اميان ضابي عباس حييى
خلود صاحل  دخيل اهلل العمري الشريف

عبري منصور  ناصر الغامدي
عفراء امحد حممد محزة مغربي

هيفاء ابراهيم امحد حيي
افنان حيي  عيسى قاضي

نوره حممد رده احلربي
اصاله علي ابراهيم عبداهلل
بشاير علي مرزوق الشهري

حنان معيض حممد الكثريي
خلود عبيداهلل ابن حممدسعيد الشعلي

شيماء حممد زكريا املولد
فاطمه أمحد بن حممد السهيمي

افراح امحد علي عسريي
مجانه رياض مصلح  الغامدي

مجيله امحد بن عطيه الزهراني
سهري معيض موسى الزهراني

فاتن زيد سامل عبدالسالم
مها ثابت امحد  عبداهلل

جنود مساعد سعيد الزهراني
وجدان حممد حيي  اجلدعاني

تقى عبداحلي حممد عوض  الشريف
خلود عبداملعطي عبدالرمحن السيد

روان عادل علي  سنان
صفية عبداهلل موسم العطاوي السلمي

غدير امحد عبد اهلادي صائب
نوال حسني  عبداهلل عقيلي

وعد بدر رافع الغامدي
وعد سعد  سليم حممد السلمي

اصايل عبداهلل بن عبدالقادر ينكصار
امال حمروس حممد باطهف

رهام منصور سليمان املطريي
فضه عبداهلادي شليه  املطريي

نسمة اشرف  لوند علي شري
جواهر علي صاحل احلارثي
رهف امحد حممد الدهاس
هدى مهدي مشبب العمري

أشواق مسفر معيض الشمراني
رباب سعيد عبداهلل الغامدي

ربى طالل  كامل ابو شعبان
مسيحه امحد  حممد الذروي

امسهان عبداهلل  سعد رده املالكي
جفون مبارك سعيد مبارك االمسري

حنني حامد صاحل السلمي
جواهر امحد حممد الزهراني

رهف اشرف حامد بيك
سوسن حيي علي جنعي

غدير حممد  صاحل املولد
غنيه عبداهلادي عطيه اهلل احملمادي



كلية  االقتصاد واالدارة
منال عثمان بن علي عواجي

وعد هيثم حممود حسن رشدي
اسيل ناصر بن صاحل العمودي

أفنان سعيد  امحد القرني
روان منور  سامل معتق الصاعدى

سارا رابح  مرزوق اهلميعي السلمي
نبيهه حممد  عويض اجلعيد

هند زابن عائش مرهب البقمي
اسراء خالد بن عبداهلل الزهراني

خدجيه حيى زكريا عصفور
شعاع علي حممد الغامدي

عزيزه حممد عزبز الغامدي
هنادي سعيد هزاع شديد السهلي

اجماد خالد  علي امحد عطيف
رودين فاروق بن عثمان داغستاني

صباح حممد  علي حممد القرني
عبري علي  حسن املهيدي القرشي

اميان عيضه حممد احلارثي
ايه أمي حممد سعيد ابوشال

راويه فرج  رشيد احلربي

لينا امحد حممد كابلي
االء عبدالعزيز سعيد كارع

أمريه هضيبان مرزوق املطريي
هتاني امحد عبداهلل االصبحي

روان حامد بن سعيد الغامدي
ساره عمر عبداهلل العطاس

صفاء فهد مبشر السلمي
صفاء فواز حسن املالكي

فاطمه محاد محدان الصواط
ليلى حامد بن امحد السهيمي

امل علي حسن العنزي
موضي طارق مقبل البشري

جنوى سعيد  حممد عطيه الزهراني
أمريه نادى  صالح حممد حممد

ريم منصور حممد كوربا
امل علي سعد علي آل سامل الغامدى

جواهر بندر خنيالن االيداء
ريم حيى علي املالكي

منيفه محيدي حممد  املالكي
خلود سلطان عيد العبديل

رهف عبداهلل حممد السليماني
نورة مصطفي حممد البكري

هند عابد  عبداهلل محيد القريقري
حنني وليد  داود متيم

رغد فيصل عبدالسالم خياط
روابي سنيد  سعد اجلدعاني

ريهام قيس خلوي املطريي
فدوى محدي  حممد العتييب

ماجده حممد  عبداهلل  املسعودى
بسمه صاحل بن حممد آل هاشل
نوير حممد  مرزوق الصبحي

غيداء خالد عبداهلل امحد
مروه عقيل  مزيد اهلجله املطريي

رهام حسني امحد درويش الصبياني
سلوى حسن ابن عمر قضييب

ندى تويم حممد التويم
هيفاء عمري مخيس احملمادي

اديبة حممد علي ابا اخليل
هتاني عبداهلل عبد الرمحن الشهري

خلود حمفوظ حيي مجاح



كلية  االقتصاد واالدارة
ساره عبيد بطحي خلف العلوي احلربي

شوق جمحود بن سعيد الزهراني
اشجان عبداهلل  سامل امحد بامسري

افراح مسري عبداحلق شركه
سعديه حسن مديين الصا حلي
سعيده قرموش حممد احلامتي

مها عصام زكي آشي
العنود عبداجلليل شارع العتيبى

بشائر منور سامل احلربي
بيان ناصر عبداهلل أبو احلسن

حكمت عبداهلل كامل عبداهلل
ريم سليمان  عايض اجلهين

غريبه منصور سعد السيبعي
مالك وليد حممد احلربي

وعد فيصل هنيدي الظاهري
بدور حممد حمائل الشهري

خرييه ابراهيم  حسن علي مديين
سارة سليمان  علي بن علي
مشوخ عمر  سراج ابوالنور

عبري تركي ابن مناور املطريي

نوره حممد كرينيف احلربي
وعد وديع حسني عابدالثقفي
بتول سعد بن صاحل  الغامدي

بشاير خالد علي الغامدي
رنني حممد بن صاحل راجح

روان مجال بن محزه العلوني
سحر سعد علي الغامدي
فدوى حسن عمر قضييب

مشاعل مبارك حممد ال ضاوي
نوره عمر منصور البنيان

اشواق معيش جدوع السلمي
اهداب يوسف صاحل كعدور

أمل عبداهلل عتيق الزبايل
سهام علي  حممد الزهراني
فاطمه ناصر حسني ألبيشى

لطيفه عبدالكريم طالل العتييب
بشاير ناصر حممد العصيمي

سلوى عبداملنعم صقري السلمي
ليلى عبدالسالم عبداالله  خالد

ريم عبداهلل  سعيد الشهري

غدير عادل عثمان خورشيد
العنود مطلق  محاد احلربي

بشاير برهان علي املسرحي
حنان مهدي صاحل الشهري
دعاء مبرييك لويفي اللقماني

شروق بكر علي الشمراني
عائشه عبدالرمحن عبدالقادر الزهراني

ميار عمر حممد امللك
ابتهال عدنان  عبداهلل عقاد

اسرار علي عبداهلل القيسي
العنود قليل عيد اخلميسي

دعاء صاحل زيين االمري
رازان مازن  حسني امحد عاشور

شروق عيد سنوسي ابوجبل
شوق امحد سعيد الزهراني

فاطمه حممد علي الالمي الشهري
البندري بندر مرزوق العتيبى
رهف عبداهلل بن امحد الغامدي

عهود سعد  عوضه آل محدان الشمراني
مودة طارق سامل مرتع



كلية  االقتصاد واالدارة
اجماد سعد بن عون العتييب

بدريه حممد حمائل الشهري
روان عوض حممد  الشهري
نوف علي مسفر املالكي

هال امحد  محيد محود اجلدييب
روان عبدالعزيز عقيل الغامدي

بيان علي عايض املسعودي
حنان حيي على الزبيدى

ساره حممد بن صاحل العمري
عائشه عادل مرزوق الذبياني

عزيزه حممد  عبداهلل عباس النزالوي
داليه عبدالرمحن ابن سامل السلمي

روان حممد بن صاحل راجح
مساح محدان علي املالكي

غاده عبداهلل حممد اخللف
فتون جنيب  حممد امحد اخلطيب

رسهان حممد عمر باجري
رؤية سليمان صاحل عبداهلل احمليميد

زهراء امحد  حممد الزهراني
مسيه صاحل نعمان  اندجياني

هنى سعيد سعد القحطاني
أمساء عبداهلل بن محد املليحي

ابتسام عوده محيد اليحيوي
امل سامل  حممد السلمي

خدجية علي عبدالواحد العريقي
شيماء ابراهيم هادي رضوان

عفاف عبداهلل حممد يتيم
جنوى غازي سعود القثامي

نوف نديم علي الرويلي
اصايل امحد فهد اجلهين

روبا ناجي بن امحد القنفذي
دنا مسري صاحل زامكه

ملياء علي امحد علي
وجدان امحد مفرح الشهري

سهام عبيد بن سويد الزهراني
بدريه جعفري ظافر الشهري

ذكرى حامد  نوحيي سافر السهلي
صفاء شهوان عبده جمرشي

عزه سعداهلل  صاحل الزهراني
حليمه ابكر  حممد حسن

خرييه فيصل مجيل مظهر
رمحه علي حممد الزبيدي

رؤى عثمان حممود اندجياني
ساره مسري يعقوب باتي

سلوى حممدبن هنيدي الصبحي احلربي
فاطمه حسنى  حممد صدقه أبو اخلري

نوف حممد  عابد عبداهلل احلربي
شروق عبداهلل امحد الغامدي
شهد خضران مسفر الغامدي
وجدان علي  مسفر الزهراني

اريج حسين بن مصطفي كمال صابر
حنان علي سعيد الزهراني

نور حسن عمر بالبيد
هناء سامل سليم الرويثي

وئام حممد سامل الديين
رجاء صدقة بشري ميين

غدير حسن عيسى خرمي
لينا عدنان قايد عبده سعيد

اسراء وليد عبداهلل عطيوي
عبري حممد عمر  رويشد



كلية  االقتصاد واالدارة
آثر ربيعان ناصر البيشي

مها امحد عبداهلل محد ال مهدي القحطاني
منال حممد  امحد املنهوب الزهراني

امساء حممد مبارك النجاري
رناد هشام فؤاد زمزمي

مريم حممد يوسف رجب
اثري خالد قاسم عسريي

مها عبداهلل علي الزهراني
رانيه خالد صدقة هندي

ندي عبيد  حممد صاحل ابراهيم الصحفي
وجدان مصطفي  حممد علي سامل الطائفي

ريم حممد  جابر الزايدي
العنود ابراهيم  عبداهلل الشعف القرني

رباب سعيد حضيض  احلربي
شذا عبداهلل سعيد املودان

رهف منصور زايد احلارثي
مدى سامل علي الغامدي

نوف سعيد ربيع عبداهلل الزهراني
وعد عبداهلل ناصر الزبيدي

نوره عبداهلل  حميسن عبدالرمحن احمليسن
مرام سعيد  ابراهيم عبداهلل الشيخي

نورة مبارك حممد السلمان

العنود مسري حسني النهاري
أفنان فهد تركي العسبلي

مساهر عطية اهلل  الفى السلمي
عهود علي بالل الرابغي

ابتسام علي مسفر العمري
ريناد سلطان  صاحل امحد بفلح

غاده نافع  عتيق السلمي
ملى عبداالله فيصل ال سعود

منرية سعد  احلارثي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع

عال خلف  اهلل مشخص  الزهراني
أمرية حممد امحد عواجي

ريم معتق مصلح احلربي
امريه امري حممد تركستاني

صاره حممد حمدين حدادي
عواطف مصلح صليح الصاعدي

اريج صديق عثمان آل طيب
نورة محود ابراهيم الكريديس

منال صاحل مضحي اجلهين
منال عبداهلل راشد الغامدي

علوه عبداهلل سعيد العمري
بيان امحد يسلم باسعيد

حسينة  سليف  مصلح الذبياني
بدريه ابراهيم حممد الزهراني

خلود فهد سعد اجلهين

العنود عبداهلل سليمان اجلهين
أمساء آدم حممد سنطلي

رهف سعد سعيد الغامدي
أمرية غازي حممد خرد

أروى عبيد عبداهلل احلربي
أحالم ابراهيم عايل العمري

بشاير طفيشان داحم الزبايل
روان حممد صاحل العمري
فتون عيد سليم الضبيعي

مساح عبداهلل أمحد املالكي
بشرى فراج محيد احلربي
أجماد حممد علي الشمراني

بشائر سعيد عبد الرمحن الغامدي
ليلي فؤاد عبداحلميد عامل

اهداء عبداهلل عويض الشاحبي

روان عادل هاشم الصبان
جابرة جابر عبداحملسن السلمي

افنان امحد حممد الغامدي
اميان سعيد سعيد الغامدي

خلود عمر عبداهلل اخلنبشي
امريه امحد بريك الصحفي

ريم عبداالله حممود آل غالب
منى علي سليم الرفاعي
حصة مسعد مربك السلمي
هاديه وليد خالد العيسوى

امل سعيد عبداهلل القحطاني
روان حممد صاحل حامد اجلهين

اجماد مصلح عتيق اجلهين
رنا أمحد ناصر اجلاراهلل



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

اسراء ابراهيم عبد اجمليد كمالمحيده حممد بشامه السلمي**تغريد هاشم فتحي العشي
قسم الدراسات اإلسالمية

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
ساره علي حممد فتح

والء علي سامل قائد
مسيه منصور سعيد حنش

هديل هاشم فتحى العشى
رغد بشار عبدالقادر عرت

مريم عبداهلل عبدالرمحن رمزي
عاليه كمال امحد سراس
فاطمه سعد حممد القحطاني

مريم عون عايض احلربي
مروج شيخ امحد العامودي

رغد عبدالرمحن امحد باصربين
مسر غرم اهلل صليح املالكى

حنان امحد حممد القرني
هند مازن حممد القبورى

أمرية حممد ضاوي الشيباني

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

هناء مبرييك حصيين السلمي
فاطمة عامر حممد الشهري

نوره حامد عايز السلمي
متره عبداهلل عبود القحطاني

بدريه علي صاحل العلياني
جنود حامد خيشان اجلغثمي
روان حممد عبداهلل الغامدي

صباح عبداهلل رزيق املطريي
ماجده مرزوق رزيق الصبحي
ساره حسني وصل اهلل العصيمي

ناديه حممد ناشي العتييب
حنان امحد بن حممد الشهري

ايثار حسن حممد حسن عسريي
عائشة عبدالرمحن الشهري

سندس مروان  حممد علي بيك

انوار حسن بن حممد العماري
مرام شيخ امحد العامودي

عائشه مناحي بن محد البقمي
منى عبداهلل زايد احملوري

ريم سعدى  سعيد اخلميسي
وعد حسن  علي الزهراني

أشواق أمحد حممد الزهراني
وجدان عبداهلل ناصر الغامدي

رحاب حسن بن سعد االمسري
دميا محد حمسن احلربي

معيضه رجاء رجاء اهلل العصالني
سهام أمحد  علي الزهراني
وفاء مجعان حممد الزهراني

سعاد بداي مسعد العتييب
اجلوهره ابراهيم شائق الغامدي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
فايزه طفيالن  نويعم السلمي

صفيه حممد امحد طواشي
نورا خالد عبداهلل عاموه
فايزه حمض علي اجلابري

بشاير سعود غزاي املطريي
زينب عبداهلل سعيد الغامدي

بشاير ثامر  عوض املطريي
مساح سعود بن امحد الشهري
اشواق صقر واصل املطريي

صفاء حممد امحد العيسي
عهد عبداهلادي املطريي

اجماد حممد حامد العامري
فاطمه حممد  متحمي الزبيدي

هديل سعد حممد القرشي
أمرية مصلي بطيان السلمي
مريم زيلعي امحد حسن
فاطمه ظافر حممد القرني

غادة سراج عبدالعزيز الزهراني
مشاعل مطر مطريان املطريي

نوف مجيل  جويرب السواط

وجدان فيصل حممد الزهراني
هتاني عبدالرمحن  امحد  املالكي

شيخه رجاء  اهلل فليح احلربي
اشواق عايد  دخيل اللـه اليحيوي

زهراء حسني حممد عسريي
فاطمه امحد  حممد احلارثي

أمرية خالد قعيد اهلذيلي البقمي
مسها عثمان عبيد السهيمي

ساره سامل عبداهلل احلارثي
وجدان عباس حممد كدارة

صفاء علي  مصلح املرعشي
روان زامل  مجيل عرب

اسراء ضيف  اهلل عوضه املالكي
ساره حممد حسن الشهري

عزه عبداهلل حممد االمسري
أمل رويضي ومسي املطريي

امحديه امحد  حممد احلارثي
منى أمحد  حممد العمري

سعاد مرشود مبخوت البالدي
غاليه صاحل بن علي القحطاني

سارا حممد حييى عسريي
ذهبه حممد طاهر صميلي

مشاعل عبدالعال  علي السلمي
احالم ملهوي علي الشهري

عائشه راضي بن حبيين السلمي
نوره فهد خضران الزهراني

ريم طالل  عبداهلل سعد احملمدي
مها رشيد محد الرشيد

شوق محدان بن معيض العامري
اشواق عبداهلل سعيد السحيم

ساره حممد  علي صالح هزازي
زهراء عبداهلل حممد اخلريي

مجانه حيي عثمان مسملي
آمنة عبدالرزاق امحد اخلطيب

مي حممد سعد الكنيدري
خلود حممد  دخيل حامد احلارثي

هويده عبدالرمحن علي انصاري
شروق مرعي مفرح القرني

فاطمه عائض بن عوض السهيمي
عائشه عايد رشيد اليحيوي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
نوال عبيد عبداهلل الزهراني

رؤى امين مجيل قفاص
مريم عوض صاحل القرني

رها عطية اهلل عبداهلادي الشيخ
ناديه فيحان  جابر حباب العتييب

انتصار نصار عتيق املطريي
بيان حسني  حممد الزهراني

أمال حممد  علي سليمان الشهري
ابتسام عايض  عواض السلمي

بشاير خالد  عطيه حيي الزهراني
عايضه حمسن صاحل احلارثي
خلود خالد محيد املالكي
مزينه جابر حممد احلرازي

الشيماء خلف  اهلل حميا الثقفي
منال موسى  محد الرفاعي

نوره نصيب  مبارك عولقي
احالم سعيد حممد الغامدي

زبيده حممد ضيف اهلل الزايدي
بدور أمحد معيض الزهراني

فدوى حممد  علي الغامدي

عبري خالد سليم اجلهين
مالك حممد زهري القرني

عيدة وصل اهلل عاطف االمحدي
مرزوقه مرزوق عقاص اجلميعي

سلوى ثامر  عوض صاحل املطريي
وزيره مفلح غالب الرشيدي

مسيحه معيض  سعود العتييب
منال حممد عبداهلل عسريي

وجدان علي عايض الشهري
بشرى حممد بن جابر القرشي

عهود نواف علي احلربي
رمحه حسن بن عزيز الشهري

هدي فرج فريج احلربي
مستورة علي  عتيق السلمي
منريه عبداهلل بن امحد القرني

زهيه مريزيق زهري السلمي
جنمة رابع  احلارثي

إهلام سيد كرامت اهلل  سيد حممد
مروه علي  حممد علي احملضار

عبري حممد  عداوي علي اليحياوي

مريم سعد حممد القحطاني
وفاء فائز محاد العبديل

عبري عبداهلل حممد القريقري
حنني عبداهلل  سلمان فاضل

لوله حممد جاري القرني
أمل علي  حسن عبداهلل الشهري

فايزه صاحل ابن حممد العلياني
امرية حممد امحد املالكي
هتاني راشد  ثواب املطريي

رنا امحد  حممد الغامدي
مريم عدنان  حسن كعكي

صفاء مروي  فتنان املطريي
هيفاء سعيد هتيمي السلمي

جنوى خالد حسن الدربي
نوره عبداهلل امحد الزهراني

نداء عبداهلل يوسف املسعري
منريه عايض حممد السبيعي

غدير قميش عاتق قميش السفري
شروق عبداهلل سفاح املطريي

مها عوظه عبداهلل الشهري



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

جنود غالب  حمجوب املدني
منى عابد عبداهلل املخلفي

عرفه حممد  حممد األمحري
شروق سعد حمسن الفارسي

زينه عبداهلل علي الفردان

فاطمه حممد حممد مطيب
مشاعل يوسف حممد السيد

وعد حممد علي العمري
مالك مصلح عبداهلل الشيخ

أريج طالب  الصاعدي

ندى مشعل صاحل العتييب
دانيه عبدالرزاق حامد ابوغمري

جنود زهيان لفى السلمي
مسريه علي مسعود اليامي

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
سارة فهد عبدالعزيز البكر

امامه حممد  بشري الرفاعي
مها حممد حممود حسن

زينب حيي  حممد باعقيل

لؤلؤه سليمان  صاحل الذعيت
نسايم عبدالعزيز فايز املطري

منال عمر حسن احلبشي
اميان نبيل ذياب الرجب

لطيفه علي  عبداهلل العمري
سارة علي عبداهلل الشهري

هتاني عبد الرزاق حممد البيض
بدور امحد شايق الشمراني

مسر محزه صاحل صعيدي
ندى عبداهلل حسن اجلبريي

اميان مطر جارالنيب املالكي

خلود صاحل عاتق املري
يارا حممد عبدالعزيز احلمراني

عائضه عبداهلل حممد القرني
دينا حمسن حممود محاد

مالك ضيف اهلل سليمان القرني

نوف حمسن خالف احلازمي
امريه خضري حوال العتييب

عهد حممد رمضان فرج بن علي

قسم التاريخ - تاريخ
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قسم اللغة العربية وآداهبا
ندى محود طاهر فايد

رويده عبداهلل  امساعيل اجلزار
حصه سامل عروان الزهراني

هنى حممد غامن اخلميسي
هنى عبدالكريم بن حممد فتينى

صفاء عمر  صاحل حييىالزهراني
حسناء علي شالح املقاطي

هدير حامد  محيد حامد احلربي
جهان علي حيي الزهراني

نوف عبيد سليمان الشمري
شريفه امحد عبداملطلب الشمراني

يامسني عادل علي الزهراني
حليمه عيسى  حممد علي عمري

هدى عويضه عيفان اجلهين

**
**

امنية امحد  فنت اجلغثمي
اميان منري شريد املطريي

سلطانه وليد مساعد آل سعود
هتاني عمر  صاحل ال عيفان

نداء سعيد بن صاحل الزهراني
رحاب فراج  صاحل علي العمري

بشرى حممد علي حكمي
نوف ثفيل حمسن السبيعي

دعاء مصطفى  حممد باعيسى
ابتهال أمحد علي الغامدي

دالل حسن بن صالح املزيين
فريده انور  عبدهلل عبداجلواد

فاطمه ابراهيم  ناصر عباس
رزان امحد  علي الزهراني

هبه طالب مقبل السلمي
امريه عبد الكريم  الغامدي

اشواق حممد  عبداهلل العرياني
بشرى حممد مسفر الغامدي

غاده عابد صاحل ابوحوى
هنوف حامد  عوض اجلدعاني

جنود فهد  حممد الزهراني
اريج محد  سعيد احلارثي
مساح سامل حسن املالكي

غنى بشري حممد قزاز
منال حممد  حامد اجملنوني

ابتسام عبدالرمحن الغامدي
فاطمة حممد حامد عمر

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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قسم علم النفس

حال حممد سامل باوزير
هبه عبداهلل أمحد باحفيظ
موضي حممد سامل باوزير

ريم عايض عوض العتييب
نورة ادريس ادم حييى

العنود سعدي راضي السلمي
امنه حممد مطري الراشدي
حصه رغيان سامل البلوي

هدى حييى هنيدي الزهراني
منال امحد حممد املالكي

رانيا عبدالعزيز سعيد مسري
اجماد وليد  ثواب البيشي

شريفه حممد ناصر خواجي

**
*
*

عبري عبدالرمحن راضي اجلغثمي
أروى عبداجمليد السليماني

مساح مسعود حممد الزهراني
وداد أمحد معتوق صباغ

سامية عبداهلل صالل الزبايل
سعيده حممد حسن علي

جنوى حممد سامل الزهراني
ساره عبداهلادي امحد حافظ

أالء أمني عباس أياز
أبرار خالد عبد اللطيف هوساوي

وفاء سعيد عبود العمري
جواهر طارق حممد سليمان

رؤا خالد حممدمجيل الفقية

مها صاحل عبد الغين خبش
عروب حممود عبد اجمليد باكري

هند بندر عبداللطيف القشعم
احالم على امحد الشمراني
منى مصلح صليح الصاعدي

شفيقه عبداهلل عوض بن الدن
عزه عماد الدين عبدالعزيز خياري

دانية أمحد حسن العامودي
نوره موسي أمحد الزبيدي

العنود سعود عبداهلل املنديل
أماني مقبول عيسى حممد

عبري جرب عبداهلل السلمي
غالية عوض احملديين

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز





كلية االقتصاد واالدارة
قسم  اإلدارة العامة ) التنظيم والتطويراإلداري (

هاجر دخيل اهلل مساعد الغامدي

قسم العلوم اإلدارية
بسمه امحد عامر املري

هند عوض امحد الزهراني
هنادي حامد  عبداهلل الشيخ

ريم سعيد يوسف الغامدي
أطياف امحد قاسم حكمي

رغد مازن حسني قاروب

ميعاد حممد علي مدحلي
عواطف حممد سعيد الغامدي

منال علي بن حيي محود
وضحى عبدالعايل ختام السلمي

غدير عمر عامر الفارسي
رمحه امحد  عبداهلل الشمراني

هاجر رجاء رجاءاهلل السلمي
بيان طالب عبداهلل السعدي

بشرى سعدون سعود العتييب
أفنان خالد ابراهيم ميمين

روان عبداهلل ابن علي الغامدي
أفنان مفرح حسني آل عقيل
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قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع

زينة عبداللة مرعي كاملأشواق حامد محيدان احلربيريم مطلق صليح الصاعدي

قسم الشريعة والدراسات االسالمية
فاطمة عامر جابر الغامني

احالم عبداهلل حممد القريقري
ابرار عيد بن امحد الصاعدي

رحاب معوض دهريان املطريي
خلود سعيد علي السفري

فاطمه حممد امحد ال فاضح

مها سامل سليم العتييب

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
مهسة عبد العزيز حممد فرحاتسعاد سعود عبيداهلل الرائقي

قسم اللغة العربية وآداهبا
هيا صاحل عطيه الزهراني
شروق خالد ناشي العتييب

نوره حيى علي عبد اهلل الكثريي
مها عبداهلل  حممد صالح احلوذي

خلود عابد فتنان العنزي

قسم علم النفس
ناديه سليمان عوده الزحويف





كلية  االقتصاد واالدارة
قسم العلوم اإلدارية
غدير صاحل عبداهلل باقطيان
نانى مجال عبدالستار حممود

نوف عبده علي الظهره
ابتسام امحد عبداهلل احملضار

شهد حممد عمر بوجنمه
سلوى حممد نادر بدر  البورنو

سندس منتصر شحاده هارون
مساح امحد صاحل بابصيل

هدى امحد علي الزهراني
منال يوسف امحد عبدالرمحن

هنال علي حممد دخنة
عليه حممد معيض احلارثي
خلود مسلم سامل السلمي
ندى امحد بن علي الغامدي

رهام يوسف صاحل عبداهلل
اميان ابراهيم مبارك الكناني

رنا سعود مسعد  احلربي
عال امحد علي مهديل

رزان حسن ابن حممد  العتييب

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

رغد امين حممد عزوز
وفاء حممد سعيد بكر طائفى

هديل ادريس حسن امحد ادريسي
ابتسام حممد تيسري العولقي

ذكرى عبداهلل علي املساوي
رمحه امحد علي الزيادي

اجماد سعيد مصطفي مجيل
روان ياسر  حممد حييى بكداش

أماني إبراهيم  رجاء احلربي
وجدان عطيه حوميد السلمي

أمل سعيد بن حممد الشهري
ربى راشد بن عبداهلل االمحري
عبري باخلري بن ابراهيم الشيخي

ليلى علي سعد امحد ال امحد اخلثعمي
وجدان حممد امحد الشهري

خلود سامل عيسى الثقفي
اريج سعد طلق الثعلي العتييب
رزان عامر بنش احلنتوشي
رغد ناصر حممد مشرعي

روان سامل عبداهلل باوزير
صاحله عوض حممد القرني

ورود هنار عبداهلل احلربي
وجدان علي ناجي اللهييب

امريه سعيد عجالن  الشهري
رغد عبدالرمحن باني احلازمي

صفا عبداهلل  سعيد باظفاري العمودي
داليه عبداهلل ابن حممد اكرم خباري

رشا محود نوحيي السهلي
اطالل مشعل  بريك  اهلذىل

سحر حممود ممتاز حبيب  اهلل
أمل حيي جابر الفيفي

رشا حممد رداد درويش القرشي
فاطمه حزام عبدالرمحن القحطانى

شروق حممد  امحد بادكوك
غدير محود حممد البقمي

مشاعل مشعل مسفر احلربي
بيان حممد  علي النهدي

روان حممد عوض الصانيب

*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
البتول رشاد حممد كمال املدرس

غدير عبد اهلل بن مغلي  الذروي
نور حممد منذر السباعي

منال مبارك  عبداهلل باكرموم
مححمة فضل حممد علي

امساء حسن  رسالن سراج على
عبري عويض مربوك السلمي

نوره عبداهلل حممد احلارثي
مالك ابراهيم  على عثمان حكمى

أمل صاحل سعد الغامدي
فايزه خويتم سعيد املالكي
االء فوزي عبدالرمحن زغيب
شروق عبداهلل معيش احلربي

لطيفة عيسى عيسى ابو طويل
ندى علي ابن صاحل الغامدي
هتاني معيض السيد الشهري

رمحه حامد عبداهلل العيسي                                              
روان مروان  عبداهلل جيالني

دانيا منصور سامل احلربي
نوره حنش عبداهلل القرني

شروق عارف امحد الزهراني
روان عوض هاشم املالكي

مساح ظافر  حممد سعيد االمحري
مسر سعيد غيث اجلهين

اميان حسني علي القور
صفاء علي حممد برناوي

حنني عبداخلالق سعد الزهراني
نورا عبد العزيز عبد اهلل الردادي

وجدان عطيه قرموش حسن الزهراني
ربى امحد ميسر ادليب

صنتاء هليل هذال املطريي
ضحى علي عبداهلل القاضي

نوف فهد مصلح السحيمي
ابتسام خملف  بركي املطريي

امواج عبداجلبار سعيد احلارثي
نوف فهيد  سامل هالل امليموني املطريي

أروى خالد حممد السعيدي
اآلء مشبب علي الكعيب العمرى

بيان سامل سعيد العفيف
نوف امحد علي الشيخي

بيان حممد عبداهلل القرني
زهور حممد حيي حيي مباركي

شروق سعيد غيث اجلهين
ندى عبداهلل  حسني عبداهلل السعدي

شذى مصلح بن صليح الزهراني
حنان حممد  مرزوق سعيد على

مالك حممد سعد الغامدي
هال مثبت  فيصل عوجيان الدوسري

اميان عميش فايز املطريي
فاطمه فيصل بن محدان آل خملص
هتاني حممد ادام اديم اجلدعاني

ريهام حسني علي عسريي
امل صاحل حسني الزهراني

ليلى حممد حسن حافظ الشيخ علي
خلود علي مشعل احلاليف
مساح فهد  محدان السلمي

مريم علي أمحد الزهراني
جنالء ابراهيم بن حممد الزهراني

بيان امحد  حممد امحد الفارسي
مساهر صالح عياد ينبعاوي



كلية  االقتصاد واالدارة
مها امحد علي الغامدي

ندى مربوك حظاظ  السلمي
رفال امحد عمر  بابقي

ساره حممد سعيد باعامر
روان امحد مجعان الغامدي

سارا سعيد  سعد حممد الشهري
فاديه عبداهلل  املالكي
فاطمه علي حممد سنان

انوار ناصر  ضيف اهلل عبداهلل حممد
دنا خالد ابن حممد باكلكا

ساره ظافر  حممد االمحري
عبري فيصل حسني العمودي
أمريه حممد مسفر الشهري

رهف منصور بن حامد البالدي
فاطمه امحد حممد الشهري

ميهاف حامت بن صاحل وىل
جنود فهد محزه سليمانى

امنه حممد  امحد عواجي الزهرانى
رغد ماجد عبداهلل صديق

رهف بندر  عويد الصاعدي احلربي

صفاء عبداهلل حمنوس الزهراني
منال عبداهلل ناصر الشهري

ريم صاحل سعد الغامدي
شذا علي صاحل البيشى

رنا ماجد عبدالعزيز بطيش
رزان ضيف  اهلل عائد الغامدي

صفيه سعيد علي اجلابرى احلربي
فاطمه جابر علي راجحي

جنالء ظافر  سعد ظافر  القرني
أمل حممد بن عاتق العبديل

روان رده بن صاحل اجلدعاني
هديل هاشم حسن باهربي
رهام صاحل عياد االمحدي

مها علي حسن اخلمجاني
هتاني حممدامني ابراهيم تكرونى

نوران حييى شليويح املعبدي
نادين خالد حممود برادعي

ابتهاج محود حممد محود دربان
اسراء امحد حيي باغفار

رهام حممد عبداهلل القرني

مسيحه حمرق مبارك احملوري
شذى عوض ساعد عوض املالكي

فاطمه فهيد  الشمراني
سلطانه مزيد بن عايش املطريي

رهام احلسني امحد ال عبداحلافظ القرني
جناة عدنان حممد أبوشال

ابتسام عيسى حممد عسريي
أفنان عبداهلل معيش احلربي

هدي سليم سامل ثابت السرحيي
احالم معيض سعيد علي الغامدي

روءوم عبداهلل صاحل بادي
شذى حممد علي الشهري

امساء سعيد  علي الشهري
بدور حممد عبود عفيف

احالم مجيل  مجيل املطريي
غاده احلسن حممدصمان خواجي

هتاني حممد محدان الشهري
بشائر معيض سعيد الشهري
حنان سعيد حممد الزهراني

امنه حيي حممد جمرشي



كلية  االقتصاد واالدارة
ريناد مجعان عبداهلل الدوسري

خلود حممد بن امحد الزهراني
نوف عبداهلل عايض عسريي

هتاني كمال  شحاته الينبعاوي
هاجر عبداهلل  عيظه باعباد

بشرى صاحل عوض الثقفي
عهود سفر  سفران سفر النعيمي احلساني

سارا فهد  احلازمي
امنه حممد حممد صبياني
جنود فهد عليان السهلي

حنان سعيد  ابن حممد ال راشد الغامدي
أمل امحد ابراهيم مرير

ابتهال سامل  مبارك يسلم قابوس
دارين سلطان عبدالعزيز اجلحديل

عهود خالد حامد احملمادي

ملى عزمي   عبد حسن  مسعود
رغد عبداهلل ابن عيد اجلهين

ساره علي  ناصر اخلثعمي
شذى جنيد حمي الدين حدادي

غاده محد  عطيه الذيابي احلارثي
فتون عصام عمر عبدالدائم

نوره عايض عبدربه السلمي
مها حممد  عبيد الرثيع

رنيم حممداسامه  تلمساني
شهد طارق سعد احلربي

سناء سراج حممد تكروني
منار ماجد  أمحد حممد مهدي

أماني موسى عطيه املالكي
مشاعل معوض  محزه عوده السفري

دانيا ثائر  حسني خليل عبده

شيماء عثمان بن حممدزهري شوبان
اسرار صاحل سعيد العمري

رحيانه عزيز علي املالكي
شوق حممد بن مانع آل حيدر

رهام عبداملعطي أمحد احملمدي
عهود حمسن ناهض الشريف

منال علي صالل املالكي
عهود سعيد  ناصر الشمايل

مشاعل مطلق  غازي شالح  العتييب
ضياء منصور  عوض مرزوق املالكي

عائشة غالب  سامل اخليربي
فاطمه عبدالقوي قاسم بن شيهون



كلية  االقتصاد واالدارة
قسم ا اإلدارة العامة )إدارة عامة عام(

سارة سعيد حممد محدان الغامدي
حنان سعيد عبداهلل األمسري

عبري بريك مربوك اليوبي
خدجية حسني  صاحل العمودي

بشاير موسى حممود الشمراني
امساء حييى حسن احملزري

خلود حامت عبداهلل حممد زرقان
روان شليل سفران املطريي

روابي حممد بن عبدالقادر فتنى
نوره مطر  منري العتييب

دينا عبداهلل حاسن الشمراني
ندى حممد ابن فالح الغامدي
نوف منصور امان سامل بدر

مالك عبداهلادي بن حممد  الغامدي
ميمونه صابر سامل بارشيد
آالء يوسف حسن عسريي

حنان عبدالقادر  ابن حممد مراد
تغريد صاحل  عطية العياشي الزهراني

نوره عبيد مسعود العنزي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

سحر ابراهيم بن براك احلرازي
شيماء حممد عبداهلل احلبيشي
بتول حممد  علي حممد الشهري

بسمه حسن  سعيد مسفر الزهراني
نوره عصام بن حسن  فران

غدير عبداهلل امحد املالكي
عهود عبدالرمحن عبدالكريم مددين

أمينه حسن سليمان عراد
رها علي رجااهلل املرعشي
رمحه عبداهلل امحد الغامدي

رقيا جاراهلل بن عبداهلل الزهراني
نوال مشعان ماطر املطريي

بشاير عبداهلل عون الشمراني
نوره حيي علي  املشنوي

هناء حسني مسفر عنكيص
حنني ياسر محيد  املرواني

عهود محدان ابراهيم املالكي
عبري حممد علي حكمي

بشاير عبدالغفار عبداهلل سيت

سناء حممد امحد الزهراني
روابي جزاء غايل اجللسي

جنود سعود عبدالرمحن الشمسان
رهام سعود عثمان علي

آالء ناصر بن عبدالرمحن اخلالدي
مسيه عيسي امحد  السويين
العنود مبارك حممد العديين

شروق عبداهلل علي الشهري
سهام طارق امحد فلمبان

وعد مقبل  عبداهلل مقبل الزهراني
امل عبداهلل حممد الشهري

أمل سعيد بن حسن الزهراني
روان عبداهلل حممد الوهيب

عبري عيسى موسى مريع
اهنار صاحل ردت  اهلل السفري

شروق بدر سامل اخلمبشي
بشاير خالد بن سامل الديباني

مريم حيي  حممد رده اخلديدي
ريم اسامه حممد علي خداخبش

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
بشاير عقيل عبداهلل علي بنان احلمراني

رؤى مهدي مصطفى حممد البصاص
نصره حسن يوسف فتح الباب

احالم حممد علي حكمي
ورود خالد حممود نتو

غيداء خالد صاحل الغامدي
زينب عبداهلل امحد حسن الرواس

مرام فهد رشيد القيسي
ريم مصلح  ضيف اهلل عوض احلربي

ساره حممد  محدان حامد االحيوي
عهود حممد مبرييك املطريي

خلود حممد بن عمر العمودي
شريفه حممد امحد الشيخي
جنود ناصر جوداهلل السلمي

وعد عبداهلل عبدالرمحن باوزير
غدير عبيد صاحل املالكي

عزه سعد  حممد اخلثعمي
ميعاد ابراهيم  ناصر علي ناصر السلمي

هند سعيد حممد القحطاني
هديل عبداهلل ابراهيم الغامدي

هتاني عقيل  ياسني احلربي
مها كمال  درويش البشاوي

رزان جابر بن عبداهلل العمري
جنود مصلط سلطان البقمي
اجماد عطيه حيي املالكي

اماني محيد  محد حيدر السيد
بشاير عثمان بن مقبول عيسى

وجدان حميا صالح اخلديدي
فوز فيصل عبدالواحد مسباوه

وعد عبدالرمحن  عوض اهلل  الوقداني
شوق صاحل امحد قحطاني

امنيه طه عبده حمتسب
حنان عبداهلل  محدان املعبدى

اشواق حممد  عمر حممد باعبداهلل
مساح طالل عبداهلادي سباعي

غفران عبداهلل  حيي صويف
ماريه عيسى حممد هتان

صاحله عبده عبداهلل املغربي
علياء مصلح عائض العرياني

نسيم عبدالكريم عبدالرمحن الزهراني

مها مروان عبدالفتاح عبدربه
شروق علي عون سامل  الشمراني

امل طالب مجعان الزهراني
ريم صاحل  حمسن احلارثي

فاطمه علي ابن غرم اهلل العلياني
خلود امحد عبداهلادي مباركي

منار حسن عبده حوباني
امساء عثمان فرحه خزيم الزهراني

افراح بندر مناور املطريي
رنيم ايهاب عبداهلل  الصويغ

مشاعل عارف عبدالرحيم الغامدي
مجانه حممد بن حسن السبيعي

افنان علي حممد الثوابي
ذكرى عوض علي القحطاني
غادة جرب عبداملطلب الصعيدي

مالك عبداخلالق علي العمري
وفاء حممد علي حكمي

امال حممد ابن علي آل مخاش
محساء عويض زائد احلارثي

عبري خالد  هبجت عبدالقادر امري



كلية  االقتصاد واالدارة
وعد راشد  ابن موسى االزهراني

فاطمه سيف محادي السلمي
ريم عبداهلل عائض الشمراني

جوهره خالد حسن البيشى
مرام منري امساعيل املطريي

منال عبداهلل  حممد الشمراني
زينب علي مهدي عاتي

مها صاحل عبداهلل عفنان  اجلهين
نوره امحد بن علي الزهراني

امنه امحد حممد اجلويف
فاطمه سعيد علي املالكي

اماني حسن علي حممد  الشريف
افراح شيمي ابن زعام السلمي

هتاني ابراهيم عبدالرزاق العباسي
شذى عبداهلل بن حممد الزهراني

نوره محيد عياده املالكي
مسيه امحد نافع مبارك الغامني

ابرار خبيت  مفرح  الزهراني
خلود خالد سعيد باناعمة

ساره سامل عبداهلل باعوض

علياء عايض  سفر عا ضه  البقمي
أماني عبدالصمد حممد ماهني

فاطمه عبد الكريم  الشاعر
نوف عبداهلل حممد السليماني

نوير حممد ابراهيم القحطاني
منريه مرزوق بدر املطريي

راحبه عيدروس  عقيل سقاف
معالء جعفر بن حممدمنى الشريف

مساح سامل  عبداهلل سامل الفرقني القرني
ساره خالد عبداملعتين  املغربي

هاجر حممد بن سفر احلربي
اثري اسعد حسني القرشي

اغادير منصور امحد القرني
مساهر عاطي مهنا احلرازي

مها صاحل  عبداهلادي عمر بقشان
أشواق سليمان علي العسريي

صاحله هليل غامن السلمي
نورة علي امحد الزهراني

اميان امحد  ابن علي عبداهلل الغامدي
رزان صاحل حممد مغدي

مسيه عبدالعزيز حسن غراب
أمل يوسف عبداهلل محدان احلبيشى

بدور هالل جروان املالكي
بشائر عبداهلل  حممد زائد العتييب

داليا خالد سالمه اجلهين
مجيلة علي عبدالرمحن القرني

حنان فايز ابن صاحل اليامي
روان شيبه  باخلري باخلري الشيخي

ربى سعيد عبداهلل الغامدي
نارميان خالد بن عثمان العساف

هديل احسان محزه براده
روزانا سعيد  امحد عجالن
عهود مخاش  عطيه املالكي

أروى وصل ابن حامد العمرى
ملى فائز  حسن بوقس

مرام حيي حسن الزهراني
مها اكرم  عبداهلادي ال عابد

امساء عبداهلل عبيد الزهراني
رويده ابراهيم عيد العتييب
ريم عائض حممد القحطاني



كلية  االقتصاد واالدارة
اسرار سليمان خالد الزهراني
افنان عبداهلل عبيد جنم  العتييب

روان عبداهلل علي الغامدي
مسيه فهد هندي علي العياشي الشريف

مالك مرزوق سعيد احلربي
نوال طلق جابر مطلق الربعي املطريي

ساره شاوش حممد مقبول
فداء عبداهلل بلغيث عيسى

أفنان علي مشسي الزيلعي
العنود فهد امحد الزهراني

اريج عوض  سرحان الزبيدي
هتاني عايل مجعان السفياني

بدور طلق بن مطلق البالدي
هتاني حامد  حممد الغامني

روان عائض حممد القرني

وداد عيسى علي اجليزاني
ميعاد سعد عبود القحطاني

امل عيسى موسى علي مريع
نوره مسري امساعيل بدره

اثري جابر رجب الزهراني
اثري خالد امحد حممد احلذيفي الشمراني

خوله حممد  حسني احلازمي
روان علي سراج املالكي

إبتهال أمحد  هياس الغامدي
مريم خالد فايز العلي

امواج حممد عسكر العويف
مها هنيدي علي السهلي

هديل حممدعيد حممد اجلهين
حنني عبداهلل حممد الغامدي

ليلى معيض امحد الغامدي

شذا راشد بن سعيد الزهراني
ريم عبداحملي حامد احلازمي

عبري صاحل  عبداهلل امحد فاران الغامدي
امساء عبدالقادر  سعيد الزهراني

سعداء بريك  مربوك الرشيدي
وئام شاكر شاهر االمحدي

اماني امحد  حممد مسرحي
بشاير صالح عمر اهلندي

دعاء مجهور  علي الشمراني
ود خالد  حممد خبش

عزه حممد حسن الزهراني
افراح حامد علي الغامدي

ابرار عثمان حممد بافيل
مرشده منصور ذياب الظاهري



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع
بشرى عنرت مدهش القرنى

نوره مسفر علي بسان الزهراني
ربى رزيق مرزوق السفري

خدجية حسن حممد القرني
وجدان حييى علي مباركي

مشاعل واصل مهنا احلرازي

امنه يوسف ابراهيم غريب
رحاب حممد سعد العتييب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
ميساء سامل عيد القحطاني

نوف عبد الوهاب عبدالعزيز خياري
اماني عبداملانع ناصر الغامدي

عهود حسني  حممد خري السوادي
شيماء عابد  عبداهلل الزنبقي

حنان زياد  الديري
هتاف عبدالرمحن  البارودي

منال راقي عفار املقاطي
مها امحد طاهر العبسي
أحالم حممد  الزهراني

امساء سلمي علي اجلدعاني
ساره حممد بن سلمان الفيفى

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

صاحله امحد صاحل احلارثي
اجنود علي  صاحل القحطاني
منار امحد سعيد الغامدي

روان أمين حممد عزوز
والء خالد عباس امني بو

غدير حممد بن ناصر مهدي
أمساء أبوبكربن  الزهراني
دالل جعفر هديف القحطاني
شيماء سليمان  عباس العمري
دانيه حممد  أمني سليم النزيل

اروى عبداهلل ابن سعد الغامدي
هناء جعفر محزه بافقيه

سعاد سعيد  صحفان زهراني
سبا ناصر  امحد باعوضة

ريم حممد  بالل مسعود سعيد
هنايه أمحد علي الشهري

مريانه علوي حممد الصعيدي
عال عدنان  شقص 

صفيه حممد  عباس الشرباويشي
سارة حممدالطاهر حممد اجلفري

نوال صاحل سنيد املطريي
هنلة حممد محد الضعيفي
ابرار زيد زايد الثقفي

منال سامل مسلم احملمادي



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
هتاني عبداهلل علي اخلثعمي

منال بركات علي الكناني
مجيله خالد عبدالوهاب خنشبندي

نوف عبداهلل  ابراهيم مسعود
عبري عزيز حممد الشمراني
افراح فيصل خليفه املطريي

عهود عايل جنم  اجلعيد
مساح امحد عبداهلل سحيم

معيضه حممد عائض احلارثي

شوق فرج  منصور املغامسي**
روان عبداهلل علي الغامدي

نوف حيي حممد صميلي
عبري فهد حممد اخلثعمي

ساميه ابراهيم ملفي املطريي
عائشه عبود  امحد سعيد عفيف

بيان متعب بركان املطريي
هدى علي  حممد علي حلوي

هياء فهيد ذيب السبيعي

مرام مشرف  حممد الشهري
عائشه حيي  حممد الشهري

خلود طارق  عيدروس كدة
شروق فهد  عبداهلل عسريي

احالم حسني  علي حممد الغامدي
امريه عواض  معيوض احلارثي

جنود خلف  علي الغامدي

قسم علم النفس
ريم عبدالرزاق مسفر الغامدي

رحاب عبدالرمحن حممد حسني
ود مرضي حممد القرني

حنان فهد حسني الرويشد
شروق حممد بكر املزيين

ريم سليمان عبدالرمحن الغصييب
غادة أمحد درويش الغامدي

امنة عبد العزيز منيع الثبييت
عبريعبدالرمحن عبدالقادرالزهراني

مزنة ربيع صاحل اجلدعاني
رجاء حممد مساعد الغامدي

حمفوظة دخيل اهلل السلمي
فاطمة سعيد علي احلربي

هديه فهيد عيد اخليربي

فاطمة أمحد حممد الزبيدي
مليس فهد عمر بامعلم

خلود مسرع عيد القرني
تغريد عبد احلي تركستاني

بسمة فهيد هالل اجلهين
ماجده مريس امحد املالكي
شيماء عطااهلل حممد اجلحديل





كلية  االقتصاد واالدارة
قسم العلوم اإلدارية

مروه حممد مدني امحد دادا
روابي عبدالغنى عبدالكريم املغربي

وفاء امحد حممد باوزير
خدجية حسني  عبداهلل باعقيل

مجيله عويد دهريان املطريي
رسيس خالد سعيد العبداهلل

هدى حممد  عبداهلل   باهربي
امل عوض بن هادي الشهري

نوره عبداهلل  مفلح القحطاني
فاطمه جربان امحد الفيفي

منى سعد بن عبداهلل القحطاني
ثريا عبداهلل صاحل الشهري

مروه مسري حسونه السويركي
فاطمه شارع وهيب الشهراني

دخيله ابراهيم زاهر العجالني
ابتسام فيحان سفر  املطريي

اميان سعدي علي السعافني
رهف تركي مسعود  آل عباس

علوه مرضي مخاش الغامدي

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

نوره منصور عبداهلل النزاوي
يامسني مساعد عيضه احلربي

نسيم هاشم حممد حسني الشريف
نور جار النيب خلف احلارثي

نوره ناصر امحد كرميي
سلمى عبدالرحيم  سنوسي سنيور

افنان حممد علي حممد الزهراني
حنان حسن عوض  اهلل العتييب
وجدان عبداهلل علي البارقي

رؤيا حممد سامل السيود
اروى امحد عوض احلازمي

هنى حسني علي النعمي
بدريه علي عبداهلل حكمي

خلود عيضه  مرزوق املالكي
مريم حيي ناصر  حرقان

مجانه حممد بن حييى عسريي
حنني على بن بنيان املالكى

احسان عبدالرمحن حممد باسالمه
منى علي حسن امحد الومينى عسريي

بسمه عبداهلل امحد بامربوك
جنالء صاحل وصل الزحيمي السلمي

نوره عدنان فوزان القثامي
ريم صليح صاحل شويفى احلربي

غاليه مطر بن عطيه القرني
شريفه غرم اهلل جاراهلل الزهراني

مرادي عوض سعد احلربي
بدور صاحل امحد الغامدي

حنني زامل صاحل  الظاهري
نوره عبداهلل سعيد الزهراني

نوره حممد حزام الزهراني
نوف حممد بن فرج اهلل السلمي
زهور حسن سليمان الفيفي

شهد امحد بن محد احملمدي
بيان حيي إبراهيم كريري

ريناد حممد عمر  محد
نور معتز عدنان املدني

دعاء راشدبن صاحل  بايوسف
رمزيه عايض  علي القرني

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

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
مجانه عماد حسن منر

خلود علي عتقه االحيوي احلربي
سحر صادق  حممد مجاهري

مها محد هادي احملامض
ريم حممد امحد الغامدي

خلود امحد حممد  بالشرف
ابتسام عمر حممد العمودي
روان حممد ابكر مجيل
مساح هليل بن طلع اجلابري

ندى حيي ابن امحد املالكي
مشاعل حسني سامل بن عفيف

اسرار ابراهيم بن حسن بين
شهد حسن سليمان طالقي

فاتن ابراهيم ابن حممد الغامدي
اروى ذاكر مساعد اجلدعاني

رنا علي حممد الشيخي
شوق حممد هالل الغامدي

هتاني مطر بن عطيه القرني
اسرار عبداهلل بكر باعنرت

بشائر صاحل بن عبداهلل البلوي

هدى طالل مزيد الصبحي
شهد سامي مجيل صرييف
يامسني حممد محود احلذيفي

محده حممد خامت العتييب
ريم امحد حسن احلليسى

اشواق حسني  عبدالرمحن باصره
اماني امحد عبداهلل الشمراني
صاحله صاحل امحد الربيكي
روان علي رجب املالكي

نوف امحد علي  عسريي
آمنه حممد  علي قرامش

فائزه برجس ماطر العتييب
جلني عبداهلل سليمان باخشوين

نوف فاحل فهاد الدوسري
هتاني حممد صاحل محلي

سهام عائض مشخص هالل  النفيعي
روان هليل بن سامل البقمي

ساره حممد سعود احلمدان
منى مجعان حممد عبداهلل الزهراني

ساره وليد عبداهلل برعي

نور عبداهلل حممد خباري
امة الرمحن فهد  ناجي منصر

رمحه حراب علي العيسي
ساره خالد امحد الصربي

شروق عبدالقادر عبدالرحيم ساعاتي
شهد حيي امحد الشاطري

عبري امحد حممد حامظي
اشواق عتيق محود السلمى

رنا منصوربن حممد الرتكي
لبيبه حممد بن عوادى ابراهيم

ريهام علي حسن  الزهراني
مسريه امحد محدان املالكي

شروق شاكر محيد املعطانى
هند علي سامل باكردس

أثري صاحل يوسف الشمراني
أمل بلغيث امحد الشمراني

عليه حممد علي العرياني
امواج امحد حممد الشيخي

شروق حيي حممد الزهراني
عايشه متعب  ضاوي املطريي



كلية  االقتصاد واالدارة
ندى حممد  امحد ناصر  املالكي

نوف عبداهلل علي مسرحي
افنان حامد علي الغامدي

سارة حممد قاسم كابوس
عفاف عابد عبداهلل احلارثي

منى حممد ابن عبداهلل الغامدي
جنود متعب حامد املالكي
اجماد سامل ابن صاحل الغامدي

منال فهد سعيد الشهراني
رهف عبداهلل عيضه الثبييت

سلمى حممد علي عسريي
هيا جرببن  زعام منيع اهلل العتييب
رهام امحد ابن حسن الزهراني

اجماد صاحل حجي الشمراني
حنني عبدالباسط علي مشسان

نوره أمحد عبدالعزيز الزهراني
اهلنوف محاد حمسن اجلهين

روناء امحد حممدعلي اجلحديل
صاحله حممد علي الزهراني
ماجده صويلح عواد الذبياني

رشا عبدالكريم عبدالعزيز الزهراني
أماني حامد امحد حممد الزهراني
دعاء عبدالصمد عبداهلل قوقندى

صاحله محيدان محيد  السلمي
عبري عبداهلل بن مشبب  القحطاني

عهود حمسن بن عبداهلل الغامدي
فوزيه صاحل حسن الشمراني

منال علي امحد الزهراني
جنوان ماهر عبدالعزيز عشري

انوار حممد سعيد الشهراني
أماني صاحل  امحد الشعالن

حنني عوض عايض املالكي
روان حممد بركوت السهيلي

شذى عبداهلل  أمحد الغامدي
منال عيد عطيةاهلل اجلهين

هديل عبداهلل عابد العويف
سحر جوهر حتسني الدوسري

خلود حممد حزام الزهراني
حنني عبدالعزيز بن حممد الغامدي

أفراح حممد عبداهلل العرياني

غيداء غازى حيى مسان
عبدليه حسن عبداهلل القرني

فوزيه علي عبداهلل القرني
أفراح صليح صاحل العمري

مسر امحد ابراهيم الشيخي
صبا عالء صاحل مرداد

علياء عبيد عمر الرتيسي
بشرى مرعي ظافر العمري

ريناد عبدالرمحن هادي الزهراني
عهد حسني حممد علي الفرساني

ريم حممد بن علي غليس
ابتهال عيسى امحد حكمي

راويه عويض بن جميديع احلربي
رهف حممد ابراهيم الناصري

ملياء عبدالرحيم  قربان صابر قربان
ليلى حييى حسن املالكي

امساء عبداهلل سعود الشهري
ساره حيي فرج املالكي

عواطف مناور بن مرتوك الفريدي
رنا سعد حممد العمري



كلية  االقتصاد واالدارة
سها عوض عواض احلارثي
مستوره مطر هليل العتييب

حبيبه امحد  حممد املطردي السلمي
عائشه موسى سعد الزهراني

فوزيه عتيق امحد املالكي
دالل ابراهيم حممد الشيخي
رانيه عبداهلل امحد الزهراني

منال مصطفى امحد  احلسنى
امل حسن علي الراشدي

بشاير غازي عبدالعزيز زويد ال حممد
ريهام رشيد معيض السهلي

نوره رده حممد احلارثي
اهلام شايف حممد الدباني

شوق صاحل بن عواض الوذينانى
امساء عبداهلل  حممد الغامدي

اميان أمحد  عمر بن عفيف
دالل امحد بن حيي اليامي

ساره علي بن عايض العسريي
بامسه محد بن علي آل جامش

روان سعيد ساملني باحكوم

نوره عبدالغين سعيد الزهراني
بشرى متعب  امحد مسفر الغامدي

عهود ابراهيم علي خضري
ندى درويش علي املعشي

شيخه امحد  عبداهلل الوقداني
نوف ابراهيم عبدالرزاق اجلهين

امساء عبدالرمحن  سويلم احلربى
رانيا امحد علي الشهري

شروق حممد ياسني جمرشي
عهود منصور صنت املطريي

رغد سعود حسن املطريي
شروق طفيالن  عواض السلمي

فاطمه عبداهلل امحد الزبيدي
وعد علي صاحل الزهراني

رشا حممد بن عيد الزهراني
رغد عبدالرمحن عوض الشهري

ربا عبدالرمحن سامل بن عفيف
رمحه حسن حممد املسعري
شروق عبده علي االمسري

العنود خالد عبداهلل  اجلاراهلل

رهف عبداهلل عمر العامودي
مساهر خالد حممد الصبحي
غادة امحد عبداهلل الشيخي

حنني زهري بن ذاكر اسكندر
رغد فريد عمر السليماني

نائلة صقر حسني احملمد
خلود خالد سعد العقيل

هدى عتيق بطحان السلمي
رهف داخل  نشيان السلمي

مشاعل سعيد خيشان صويلح اجللسي
نوف سلطان بن عائض السبيعي

رحاب عبداهلل علي السرحاني
غزالن شبري مطلق املقيطي

نوره علي  امحد املالكي
نوف عبدالعزيز  حممد ثابت الشيخ

فتون عصام مجيل ربوعي
رغد مشعل عبداهلل الغامدي

منى فؤاد  السيد مشعه
اجماد مرعى ابراهيم الربعى
اجماد ناجي ابراهيم كعيب



كلية  االقتصاد واالدارة
رهف خالد بن عبدالعزيز العيسى

ساره عبداهلل ابن سعد امليموني
فاطمه حسن بن علي الشهري

هنادي علي حممد الصمداني
هويدا عبدالكريم سامل الكشي

وجد وليد امحد زبيدي
افنان حممد سعيد آل جابر القحطاني

ايالف خبيت امحد  الزهراني
شوق محود محادي اجلدعاني

اميان عبداهلل علي اجلابري
جواهر مسري ياسني غزاوي

خدجيه عبداجمليد عبداحلميد عبدالعزيز
عبري حممد عمري القرني

مالك ماجد عبدالرمحن الرفاعي
أسرار سعيد صاحل الزهراني

بثينه مسفر ابن امحد الغامدي
دالل أمحد  مصطفى الربجاوي
رنيم امين عبداهلادي سبحي

مسريه حامد امحد باعشن
محامه حسن عطيه الزهراني

شوق خالد قليل السلمي
وعد حممد محود احلذيفي

هتاني مربوك مبارك البشري
ليلي عياش عايش السلمي

نوره سعيد حسن الزهراني
ابرار امحد محود حممد االمحدي

اثار مصطفى  حممود سيت
اميان جري  سفر العتييب

هتاني امحد مخيس الزهراني
مرام محيد مطر املطريي

نوره صاحل هادي آل منصور
حسنه عبداهلل حامد احلامتي
شروق ماجد حيي  اجليزاني

عبري بدر عيسى اجليزاني
فاطمة عبدالقادر حممد العامودي

حنني عبداهلل حممد بامنصور
روان حسني حسن احلربي

نوره مرعي حارث العمري
بدريه امحد شخيتان  العنزي

حنني عبداهلل بن عايض عسريي

رغد طارق بن ابراهيم حممود
والء عمادالدين ابراهيم ابوزهره

رانيا عبدالكريم سامل املصباحي
االء عبدالرمحن زاهر  الشهري

بدور عبيد سفر السلمي
حفصه باخت ذاكر اجلدعاني

اصايل عبداهلل امحد مرزوق
اجلوهره عبداهلل غايل املطريي

بشاير حممد مسفر  املالكي
غيداء طالب محيد السيد
افنان امحد نامي الشريف

امساء منصور عبداهلل املالكي
افراح عطيه سعد احملياوي

أشواق عايل علي املالكي
فائزه سعود امحد حممد الشهري

حنني عدنان أمحد دبعي
رزان مروان أمحد حادى

سلطانه محدان بن صاحل املطريى
ود عمر بن سعيد  باوزير
شيخه فايز حممد الشهري



كلية  االقتصاد واالدارة
مي عبدالعزيز محزه الفي

لينا حسن  عبداهلل املغامسي العمري
اصاله محزه بن ابراهيم السيد

امرية فهد سبيل احلربي
منار حامد حامد البكري

اجلوهره يوسف ابراهيم اجلاهلي
اجماد سعيد حممد الشمراني

أسيل شعالن بن صاحل العبديل
بشاير امحد  رده القصريي املالكي

اجماد فيصل طه حناس
حنني عبداهلل ابن علي الغامدي

عهود ابراهيم حممد علي  الفرساني
ماريه عبدالرمحن  علي الشيخ

موده محيد عويض العصيمي
عزه عزيزاهلل عبدالعزيز السلمي

فاطمه مغرق جفني البقمي
منريه ناصر بن حمارب البقمي

رنا علي ابن سعداهلل  الغامدي
عال عوض عطيه الزهراني

فضه عكاف فارس العتييب

ساره امحد لبدان الغامدي
اريج رجاء علي احلربي

افنان عبداهلل حسن القحطاني
فاطمه حممد زين السيد

جمد عوض ظافر االمسري
اجماد مجال عيسى حممد األمحدى

شروق عبداحملسن عبداهلل الزهراني
غيداء عبدالرمحن  ناصر الشريف

عهود عبداهلل ابن خضر الغامدي
لني حممد انعام   حسني آغا

هيا عطيه  عبداهلل مجعان الغامدي
هيفاء صاحل مسفر القحطاني

رياء سعيد عبدالرمحن الشيخي
فاطمه قليل حسن الشمراني

امنة حسني حيي مهداني
منريه عقاب فيحان العتييب

اشواق ابراهيم بن عبداهلل جعفري
رهف محدان محيد اجلربتي

منار عبداهلل  عابد عبدالرحيم الثقفي
يسرى داخل دخيل اهلل املسعودي

رغد هاني خلف هجري
افنان مبارك عبداهلل  احلربي

غاده عبداجمليد ياسني ايوب
امل فهد عايش اجلميعي

امل مبارك  عبداملوىل معال اجلدعاني
هدى عبدالرمحن  امان عبداحلميد

وعد علي  سعيد مسفر الغامدي
االء عوض سعيد الغامدي

احالم عيد مسعد الثقفي
بشاير حممد عيد العالطي

بشائر عبدالرزاق حسني القحطاني
روان ضيف  اهلل عائد الغامدي

ساره صاحل  امحد الربيكي
عليه سعيد سهيل القرني

مالك عبداهلل  امحد عوض  القرني
روبى عدنان علي مغربي

ريم سعيد حممد الشهري
غزل رضوان بن حممد عباس ريس
غيداء سعيد عبدالرمحن الزهراني

ازدهار حممدعلي امحد اشرم



كلية  االقتصاد واالدارة
انوار عبدالرمحن  نور حممد اهلندي

دعاء حارث منصور الشريف
هتاني سعد جلوي السبيعي

غدير صاحل  عبداهلل امحد الغامدي
ساره سعيد عبدالعزيز الغامدي

بشاير مطر عطيه الثقفي
بشاير حممدعلي محادي احملمدي

ناديه امحد عيسي والد
وديان حسن خليل امحديين

مروج حامد  عبداهلل ابراهيم نقادي

حنان طالل  حسن أناجريه
وعد امحد عطااهلل السرحيي
شريفة حممد  حسني قبوري
روان محيد حممد احلازمي

خلود خرياهلل  عطيه الزبيدي
حنني سعود محود احلازمي

اسيل عمر مصباح عثمان
ريم حممد  عمر قبول

أروى حممد امحد الزهراني
هناء حيى بن مفرح الزهراني

غاده سعيد عبداهلل الغامدي
حال ملفي بندر املطريي
منار حممد امحد غالب
مشاعل فهد حممد املولد

مرام حممد ابراهيم الزهراني
روان عبدالرمحن عيسى املنتشري

فايزه امحد خضران العمري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم ا اإلدارة العامة )إدارة عامة عام(
حصه عبدالكريم حنش الزهراني

فريده عبدالعزيز رشيد الرشيد
ناديه سعيد حممد سرور الزهراني

افنان عيد امحد حممد غبان
شيماء طارق حممد العطار

مريم مسعود امحد الزهراني
داليا حيي حممد بانافع

شروق حممد بن خليل رواص

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

جربه حممد علي حكمي
حنني فوزى حسن عبدالرمحن حلوانى

خدجية علي حممد حكمي
مشاعل حممد عطيه الزهراني

أثري علي عبداهلل القرني
فاطمه فهد عايض آل مجعان الشمراني

نسرين يوسف حممد السيد
خدجيه حسن غامن الثعليب

عهد مساعد علي الغامدي
نرمني يوسف حممد حسني السيد

سعاد غرم اهلل حممد الصهيب
هنى اليف جنيم العرقوبي
سهام علي حاسن الغامدي

اجماد مستور بن عبداهلل املنتشري
أجماد عبدالرحيم حممد  املالكي

ساره امحد  علي عطيه الغامدي

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*



كلية  االقتصاد واالدارة
ساره ظافر سعد  الشهري
وجدان خالد علي بلشرف

منريه عبداهلل علي القرني
شهد سعد ساتر  الشهراني

روان حممد حفظي مرعي جعوني
ندا امحد حممد الزهراني

وجدان حممد حسني القاضي
ابتهال تركي عزيز العتييب

االء عبدالعزيز ابراهيم النعيمي
البتول مجال عمر بادياب

وجدان علي امحد خبيت الزهراني
سحر حممد ياسني  الشهري

اشجان عبيد حسني اجلحديل
وجدان سلطان حجي السلمي

اماني سعييد حممد  الغامدي
أماني نصار بن مناور العازمي

نوال امحد حممد الزهراني
مها خمضار  الثبييت

اثري فهد صليح  احلربي

هبه هاني عبدالعزيز منقل*
سهام جحيدل فراج العتييب

صاحله غرم اهلل  عطيه الزهراني
رهف سعيد عبداهلل الزهراني

جنوى علي امحد مسودي
حنان عبداهلل حممد معيض اجلعيد

روابي يوسف محدان العبيدي
شيماء نواف فيحان احلارثي

غيداء غازي عبداهلل السراج
منى امحد  علي اجليالني

أشواق حممد حممد املهداوى
شهد عمر عبداهلل مشرعي

أشواق حممد سعد سعدون اليوبي
صاحله قريش ابن صاحل الكثريي

دعاء علي فرج باوادي
شيماء حممد عبداهلل الشمراني

زينب حسن عبداهلل  موصلى
زينب مفرح حيي املالكي

خلود سعيد  معيض احلارثي

عائشه حممد ربيع الذبياني اجلهين
روان راشد محدان اليحيوي

منى سعد سعيد اجلدعاني
دانه على بن عبداهلل الغامدي

ريم ناجي  بنيوس العتييب
سديم ماهر  صاحل صائغ

عفاف منري سلطان السبيعي
ساره سعيد بن عتيق الزهرانى

عفاف جرب بن قسم احلويصي
موضي حممد فهد العريفي
ندى سعيد حممد الغامدي

ريم سلطان عطاءاهلل احلربي
خدجيه عامر صاحل  الشهري

اثري ضيف  اهلل ابراهيم العرمان
حنان عبداجلبار بن عزيز املطريي
افنان ظاهر حممدراشد الظاهري

رهف فيصل عبدالرمحن الزهراني
سيده سامل بن حممد آل عطوة

صيغه عوض حميسن املرواني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



كلية  االقتصاد واالدارة
مسيه حممد حيي هناري

فاطمه زاهر صاحل الشهري
غاده جابر صاحل االمحدي

جند حممد امحد القرني
ريم عوض حسن الزهراني

فاطمه حامد صويلح صاحل املطريي
اميان عبداهلل شلوه املخلفي

علياء سرحان امحد الزهراني
وفاء علي بن حسني الغامدي

خدجيه مبارك سامل باجهموم
زهريه حممد عبداهلل الشهري

فاطمه عبداهلادي بادي السلمي
ذكرى امحد عايش حيي

هدى عبداهلل عمران احليدري
شروق يوسف امحد الغامدي

اسرار عبداهلل حممد  العمري
ايناس شكري حممد  عسريي

زينب عبداهلل امحد املالكي
آالء مساعد حممد الزهراني

مريم فهد ضاوي احلربي

أشواق معتق سلمي العنمى اجلهنى
فاطمه صاحل ابن حممد الشمرانى

مجيله سعيد سعييد الزهراني
نوف فهد حممد القصيمي

مساهر زكريا صاحل الفايدي
منى هلول عواض هلول السلمي

افنان حسن  عبدالعزيز العيايف
أفنان مشبب حممد دبشي

شروق حامد ابراهيم احلارثي
عبري على امحد بادغيش

وجدان طارق عبداهلل الطويرقي
رمحه حممد علي  الكثريي

سراء امحد بن عبداهلل البارقي
عائضه متعب عثمان املالكي

هيله عبداهلل رافع الشمراني
امساء حممد عبداهلل حرب

اجماد صاحل ابن سعيد الغامدي
مساهر غريب امحد اجلابرى

جلني هادي حممد أبوشراره
ماريهان هتان عبدالرمحن الكندي

امل بعسوس عائض الشمراني
انوار عبداهلل بن مبارك العبيدى

زهره على حممود برناوى
خضراء عبداهلل حسن الزهراني

فاطمه خريف حممد الشمراني
منار حممد علي الغامدي

عليه على حممد الصمدانى
امل حامد  امحد هريس املالكي

فاطمه حممد  علي حسن عبسي
اجماد حممد علي محدي

فاطمه مصلح امحد الزبايل
ساره محود بن راجح السبيعي

بدور حممد  عبدالرؤوف قمصاني
مسريه سامل سالمه اليوبي

منريه فهد منري املطريي
عهود سامي حممدعلي  الغامدي

عواطف عوض عبدالعايل املالكي
امنه عيسى بن عبداهلل اجلعفري

أفنان غازي وصل اهلل الثبييت
مجيله سعيد علي املالكي



كلية  االقتصاد واالدارة
امينة حممد جيالن عبدامللك

حال سعد عبداهلل السهلي
رهام حممد بطاش الشمراني

شيخه عبداهلل ابن علي الغامدي
سعيده عبداهلل سعيد بامبريوك

مشاعل سعد عيد العصيمي العتييب
اشواق مجعان امحد املالكي

حنان عوض صاحل مقلم
رغد عاطي عطيه السلمي

هتون حسن حسني احلذيفي احلربي
جواهر بالقاسم امحد البارقي

رهف علي عبداهلل الشهري
سلمى يوسف عطيه النزاوي

شيماء مصطفى حممد القرني
عبري عبده حممد حلوي

ندى عصام عبداهلل  كعكي
رهام سعد سعود السرحيي

رؤى جابر سعد الطلحي
مي حممد عبداهلل بابلغيث

رهف عماد عبداهلل فصيح الدين

هناء عبداحلكيم عرميط العصالني
أشواق امحد غصاب الشمراني
مشاعل حامد شليويح املعبدي
ريم حسن بن حييى حدادي

مريم خالد ابن امحد الرفيدي
بدور حامد بن علي املالكي

اهلنوف عبداهلل عيضه الثبييت
سهى امحد عتيق املالكي

امل عثمان حسني الشيخي
رازان حممد امحد ناصر باسهل
اشواق معتوق عبداهلل السليماني

طيف خالد بن رشيد الزهراني
غدير عبداحملسن حممد الصبحي

ود صاحل سعيد الشيخ
عذاري مربوك عويض السلمي

والء عبدالرزاق معاذ معاذ
فاطمه حسن حممد القرشي

ريهام علي شوعي  هتان
غدي امحد نويشي مبارك الشيخ

نوره ناشر فراج ناشر الرمحاني البقمي

والء ابراهيم حممد دوس
اعتدال سعد بركي العويف

بيان زيد محيدان املطريى
دانيه عمر  حممد امحد باصفار

نوره حممد علي الشهراني
ابتسام سعيد عطيه املالكي

خوله علي عمر املرحيب
عائشه معيض محدان املالكي

رغد عبداهلل محاد السفياني
روان معيوض  سليم السلمي

عهود صاحل فهد القحطاني
امساء امحد  صاحل جممل

روان حسني حسن باجحنون
سلوى كريم  علي خبش

نوره جاراهلل صاحل الزهراني
أريج سعيد بن حممد الغامدي

خيار حممد علي جحشان
سحر عوض بن عواض الروقي

ميعاد سعد صاحل الصبحى
ناديه سعيد  سفر املالكي



كلية  االقتصاد واالدارة
اثري امحد عطيه سعيد  الغامدي

خدجية عبداهلادي سامل الشمراني
رانيا عبداهلل عمر بامؤمن

نوره علي نغيمش األمحدي
روان عبدالرمحن  ابن عطية اهلل اليوبي

لينه واصل بن محادي االمحدي
نوف ابراهيم عمر احلربي

هياء سلطان  مثيب البقمي
دارين علي عبدالعزيز املطريي
رهف حممد ياسني العيدروس

غدير عبدالكريم عبداحملسن الغامني
حماسن صاحل حممد الشيخ

صاحله عبدالقادر عبدالغين مصطفي
عبري معيتق عاتق السلمي

بثينه عبدالعزيز  ابراهيم اليالء
حنان علي ابن مجعان الزهراني

دالل سلطان  مثيب البقمي
احالم حامد حممدعوده الثقفي
ندى امحد بن موسى الزهراني

أمساء حممد عبدالرمحن فائع ابراهيم

خلود خالد عبداهلل الشهري
هناء حممد حسن هزازي

نوف مساعد بن سعد الثقفي
فاطمه صاحل بن عبداهلل الزهراني

مشاعل حممد امحد منجحي
مالك علي حسن الشمراني

هوازن مصطفي حامد نديم
افنان على سعيد الغامدي

فاطمه حممد علي الشهري
اسرار خالد عبده ابوهداش
امريه حممد ناصر الكثريي

نوره مبارك  عبداملوىل اجلدعاني
يامسني مسفر  علي الزهراني

غيداء باسم علي حلمي
بشاير ساعد عويض السلمي

رغد حممد عمر السلمي
ناهل حسني عبده هتان

راويه دخيل اهلل ابراهيم السلمي
عواطف محيد محد اجلدعاني

حنني عبداللطيف براك احلرازي

ساره جمهار معجب الدوسري
بشرى عبداهلل  عائض الغامدي

رزان عبداهلل بن حممد القحطاني
شريفه علي  امحد اهليزعي

حنان عثمان حسني الشيخي
عايشه حممد بن علي الزهراني

وعد حممد ساعد الغامدي
ريم علي بن هادي واليب

مسيه حسني عبداهلادي العمري
رهف سامي عمر باصويلح

بشائر عبداهلل ضيف اهلل العتييب
منى عبداهلل معيض الغامدي

نوره متعب عثمان املالكي
ربى حممدعمر عبدالرمحن سرتي

افنان عبدالعزيز امحد الغامدي
جواهر فيصل ابن محزه الشريف

اروى عبدالرمحن جربان اجلدعاني
أمل عبداهلل علي صوعان

هنيده عبدالغفار عبداهلل سيت
اثري فهد حممد احلارثي



كلية  االقتصاد واالدارة
مضاوي متعب زيدان املطريي

االء حممد عبداهلل بازيد
وجدان بريك رجاءاهلل السلمي

هاجر حممد  عبدالقوي الكعيب
رهف عمر بن امحد بادحدح

نوره حييى  علي علي مرير
وجدان صاحل  حسن ال مجيع الغامدي

بدور عوض عيسي البالدي
مسيه حممود حنفي حلواني

رنا حممد بن عبداهلل باداود
رهف حممد احلسني اجلرب

ضحى خالد صاحل بامهري
اشواق عبداهلل خبيت حسن الزهراني

لولوه عبداهلل حسن عازب
ثراء فوزي  سليمان القرشي

سجى مرعي سعيد األمحري
حياة حممد  طويل

روان مروان عبداهلل حنبلي
امل جابر مسحل السلمي

هاجر سعيد ابراهيم القرني
فاطمة سامل  مكروه القرني

رزان عادل بن حممدنور مندر
ساره يوسف بن عبداهلل احلربي

امال حممدصاحل طه السيد
سارة علي  حسن احلسيين

امريه اقبال  حممد الشيباني
بتول موسى بن سعد احلربي
نبيه عبداهلل  جابرالزبيدي

ود زكي حممد امني فلمبان
اروى سعد مشرف العمري

أحالم مصلح عبدالعايل نعيمان السلمي
وفاء سامل حممد الشهري

وفاء صاحل بن عيسى مباركي
أجماد مطلق خلف العتييب

فاطمة حممد  عطيه عسريي
أم اخلري علي  سعيد اخلريي

نسرين عبداهلل امحد الزهراني
أزهار حممد ناصر الكثريي

أمل حممد  عبدالعزيز الفارس
ساره امحد علي الظاهري

هدى عبداهلل سعيد الغامدي
منهل اقبال  حممد الشيباني
مالك على امحد ال عواض

والء حممد  سليمان حسب اهلل منديلي
ميمونة محدان  احملمدي

ساره سامي عمر عماري
مالك حسني حيي خرمي

هدى امحد غرم اهلل الغامدي
اماني هاشل  مانع صاحل ال هاشل

مشاعل صادق  حسني اجلدعاني



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية - االجتماع

والء موسى عمر خباري
نورة أمحد علي الزهراني

محيدة حامد عطية اهلل الزهراني
عزة حممد عبداخلالق الغامدي

رانيا راجح علي الزبيدي
ندا حممد صاحل العمري

حسناء عزيز علي املالكي
مارية ضيف اهلل العمري

افنان عابد حممد العصالني
أمساء حممد غرم اهلل الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة
روئ علي حممود العمر

ساره عبدالعزيز حممد ال سعود
حفصة خمتار حسني يوسف علي

شذي علي خضر اخلشعان
هند علي أمحد العمودي

عائشه حممد حسني باراس
اميان حامد امحد الغامدي

كنده جمدي عبداحلميد رزق
اجماد امحد علي عسريي

ابتسام امحد بن حممد الزهراني
ساره سعد عايض القحطاني

سالم بسام  حممود احليط
آالء مجال عبد الناصر  طاشكندي

زينب عيظه ساملني باكوبن
وجدان صاحل موسى املالكي

يامسني حسني علي عسريي
بشاير حممد  سعيد احلربي

حصه بندر فهد العتييب
سارة ابراهيم سند احلصيين

نوره امحد  علي رباع
مشاعل حممد  علي زيلع

بشائر عبدالرمحن العمودي
مالك ناصر عايض الرشيدي
ندى سامي عبداهلل منصوري

مالك سعيد  حممد الغامدي
محده سعد جابر الشمراني

خدجيه حممد سعد حممد العويف
روان هناد  حممود مجعة البايض

حال امين  هاشم عبده هاشم
جنوى عبداهلل امحد الزهراني

بشاير حييى علي املرحيب
فاطمه السيد مصطفى العطايف

موده علي سعييد الصيدالنى
هند مجيل غالم عبد السالم

سلوى عبدالرحيم شوعي هزازي
غزل هشام  امحد غلمان

ابرار ابراهيم جابر اجلنيدي

**
*
*
*
*
*
*



كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم اللغة العربية وآداهبا
ساره عبداهلل فاحل السبيعي

خدجيه حممد عبدالرمحن السقاف
هاجر حممد عبداهلل احلارثي

مشعه حيي ناصر حرقان
رهف حيي جنيد عطيه

خمضوره علي بركات احلربي
ملياء فيصل سعيد  العمري
سلطانه عبداحملسن العتييب

شروق عمر صوميل الرحيلي
ثريا عابد  داخل اجلغثمي

بشائر حممد خضر الزهراني
رمحه سعيد صالل املالكي

**
*
*

مها عقل عوده اجلهين
سوسن صويلح حسني اجلدعاني
جلني عبداهلل صاحل عبداهلل املولد

طلوع حيي فرج املالكي
سهام منسي امحد القرني
مرام امحد بن حممد طلب

هديل ماهر عبداهلل احلمراني
أمساء حممد بن موسى املشنوي

بدريه بنيان بن سامل اللهييب
ليلى امحد  حممد الفرساني

فاطمة مسلم حسن  جالل
هيفاء حممد جاراهلل الزهراني

غروب نواف علي الزهراني
اماني فيصل  رده حممد العويضي

اهلنوف رشيد  تركى ثامر الرشيدي
اجلوهره سعود فهد  املبارك

بيان نزار  نوجيي ناجي الرميي
بشرى امحد  حامد محيد احلربي

اجماد حممد معتوق اجملنوني
هديل فايز  فواز صاحل املالكي

هياء تركي ناصر اهلزاني
فاطمة عبد العظيم نعمان زناتى

شهد صاحل سعيد الغامدي
رزان عبداهلل سعد الغامدي

قسم علم النفس
حياة أسامة حممد شبلوط

شيماء عطيه اهلل ابو الشويش
سلمى عبداللطيف امحد محلي

مريم حممد سعيد بابكري





كلية االقتصاد واالدارة
قسم  اإلدارة العامة ) إدارة عامة عام (

مالك حممد ابن سامل الغامدي
عهود مطلق بن عبدالعزيز املزمومي

غاليه حممد عبدالعزيز الربقاوي
عهود عبداهلل  حممد الرفاعي اجلهين

قسم العلوم اإلدارية
هتاني محد بن عايض احلربيتغريد علي ابن عبداهلل الغامديأمساء بسيس مقبول السفياني

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
قسم اللغة اإلجنليزية - اللغة

هدى حممد  سليمان ديين





قسم إدارة املوارد البشرية
ربى وحيد عبداللطيف زهري

مالك عيد عطيه  اليوبي
مجيله بادي بن عريفان  اليوبي
روابي عبدالرحيم  الشيخ

اشجان منور  عطية اهلل القريقري
ندى رجااهلل بن صاحل  الزبايل

فاطمه رزيق شليويح اليوبي
أفنان عبدالرزاق سعدي  العصالني

ريم سعد سعدي سعد العصالني*
وعد منري ابن جليل السلمي

ايالف عبدالعزيز  امحد القريقري
شهد حممد سعد الغامدي
سهام شوعي حممد قيسي

ريم غنايم مجيعان جويعد البالدي
جواهر محيد صمعون  املرعشي
بدريه مجيعان بن غنايم  الفضلي

مراجل بتاع عسري بتاع الفضلي
دعاء وارد شاكر الصحفي

مريم محدان بن مصلح  اليوبي
ساميه هالل هالل  الزبايل
روان محيد حممد  الزبايل

فايزه عامر مصلح  النجاري
مسيه محدان محد محدي الولدى

صاحله محييد عويض  احلربي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
شهد صاحل  جبارة  االمحدي

وجدان سعود  حمسن الفارسي
العنود عايد  عيد املزروعي
ساره امحد ابن حممد الشيخ

أزهار عايز  حبيب سامل البالدي
ورود جرب  دبيس دبوس السلمي

قسم التمويل
وعد عبدالرحيم احملمديريم سيف بن مرزوق  املطرييأجماد مسيب حسني البيضاني

قسم القانون
ضحى علي عبدالعزيز االمسري

جواهر رجاء بن عيد املولد
بدور عبداحملسن اليوبي

مريم سعدي بن حسن  املطريي
ود ياسر حممد السيد

حنان مبارك  مربوك عتيق اليوبي

كلية  االعمال - رابغ



نوف رجاح معتق  احلربي
منال غديف غادف  الولدي

خلود معيض  محود صاحل اليوبي
حنني دخيل  اهلل محود اجلحديل

رهف عمرو  عمر املغامسي
اهلنوف عايد صالح  املزارقي

قسم احملاسبة
خلود مصلح مثبت الفارسيامنيه مطر بن عطيه احلربي*مساهر حممد الشريويف *

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم نظم املعلومات اإلدارية
شعله عبيدان  نفاع السلميابتهاج عليان بن عبداهلل  السلميأجنال حسن بن محد احملمدي

كلية  االعمال - رابغ



قسم األحياء ] أحياء دقيقة [
اسرار هالل مصلح  املطريي

حنني محود حامد  احلربي
اهلام محدان بن محد  الغامني

نوره عبداهلادي بليل بالل املولد

سجى سعود عبدالعزيز السيد
وعد ابراهيم بن سعيد  الغامدي

أثري عبداهلل مسفر  الفطيسي
الرا عمر علي الكناني

جنالء مبرييك بن مبارك  الغامني
اهلنوف علي بن مبارك احلربي

هنله مجيع  ماهل النجاري
وعد امحد بن ضيف  اهلل  الزبايل

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء
مرام غايل ابن عايض  اليوبي

رقيه ثابت طامي  احلربي
روان حممد حامد املولد

*
*

وجدان حممد عبداحملسن السفري
عهد سعد  ساعد املطريي

منار ناصر بن محدي  الصاعدي

مشاعل عابد معيتق اليوبي
روان عمر علي محزي

قسم الرياضيات
مالك ابراهيم بن عويد  السيد

قسم الفيزياء
اميان حممد بن هالل املطريي

كلية العلوم و اآلداب - رابغ



قسم اللغة اإلجنليزية ] اللغويات [
شهد عبدالرمحن حممد البيضاني

منال غازي بن حضيض الشرابي
تغريد يوسف  لويفي اليف اليوبي

منار طالب عبداحلميد الغامني
روضا حممد مربك  الزبايل

بدور مساعد سعيد  اجلحديل
شوق عبدالعزيز عبيداهلل الزبايل

صلوح محيد عوض اهلل  اليوبي
هند عسري  عسيري البالدي

أثري حممود  عيد عواد االرينيب

غلوى محدان ابن حسن  الزبايل
رحاب محدان  محيدان املطريي

أحالم هداهد بن سامل  املطريي
زهور محيد حممد الزبايل

قسم اللغة اإلجنليزية ] الرتمجة [
شيماء عبداخلالق امحد  الزنبقي

بتول فهد حممدعلي العمري
وجدان منيع اهلل   عسري البالدي

صباح ملفي بريك الفارسي
روان حممد بن مده الدريويشي

اماني سعد يوسف  اجلدييب

اروى عبيداهلل داخل  اهلدهدي

كلية العلوم و اآلداب - رابغ



ميثاء حممود  خمتار اهلوساوي

كلية  احلاسبات و تقنية املعلومات - رابغ
قسم نظم املعلومات





قسم إدارة املوارد البشرية
مالك مرزوق رشيد اخلضريي
بدور محاد ابن سافر  احلساوى

هتاني سامل بن عامر جميديع
وعد سليمان مبرييك  اللهييب

أصايل حسن عبدالعايل الكنيدري
شوق فيصل دخيل اهلل  الكنيدري

رزان عبداهلل جابر  الذروي
نوره طاهر حممود جربتي
شهد فهد صاحل الزهراني

حنان حممد بن سعيد الغامدي
حنان طالل حممد الشطريي

رغد عبدالعزيز حامد  الغامني
مروه صاحل زيدان  الزبايل

أمريه حبيب حميبيب  البالدي
مرام غازي بن حميبيب  البالدي

شوق حوميد رازن  احلربي
هاجر عمريه عماير  املرعشي

رانيه عوض جدوع السهلي

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

ماجده حامد بن حسني  اليزيدي
عبري حممد صاحل وصل  العوفى

تغريد محدي عاطي  النافعي
شروق حمسن حسني  اليزيدي

رهف محييد نعمان  النعماني
أجماد عويد رده  الغامني

مشاعل عويد عيد  احلربي
هدى عيد صالح  املزارقي

عواطف عبداهلل حممد السفري
فوزيه دخيل اهلل ردت اهلل  الرايقي

عبري بركه بن مبارك  احلربي
بدريه محيد راعي  البشري
بدور عوض سعدي  العمري

منى مستور عمر مربوك الفارسي
صفاء مرشود فاحل  الكراعيين

منال معيتق عاتق  احلربي
اشواق عيد خليل  اليوبي

أماني محدان محيد  العصالني

بسمه عايض براك الفارسي
مرزوقه مرزوق راجي الزبايل

جنود مساح ابن حممد اليوبي
ابتسام حسني حممد  البشري
عذاري لفييان اليف البالدي
ميعاد داخل بن عطيه  الزبايل

اجماد خامت رده  املطريي
مها نشمي بن محدان  البالدي

ملياء مرزوق بن امحد الفارسي
ربا عتيق اهلل عيد املطريي

جواهر هندي بن حبش  البالدي
دالل فهد خضري  الذروي

زكيه عويضه بن عايض  اليزيدي
مصلحه رشدان محد  الزبايل

هال عون اهلل بن داخل الزبايل
صفاء معيوض عواض  الزبايل

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية  االعمال - رابغ



قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
سارة حممد عبداهلل امساعيل

اثري امحد عبيد باواكد
جنى توفيق عبداحملسن الكنيدري

ماريه عايد بن عبداهلل  النعماني
رزان عبدالعزيز امحد مغربي

هبه محيدان محيد  اليوبي

**
**
**
*
*

امتثال امحد عبيداهلل  السرحيي
داليا عاصم حممد قمصاني

حليمه حممد ملبس القوزي
ابتسام عبداحلميد مهنا الشعييب

بشاير نفاع مبشر  احملمدي
ندى محيدان فاحل  احلربي

جوهره جوداهلل زويد  املطريي
مناهل حامد علي املزمومي

أثري عمر عامر  الغامني
أثري امحد محدي  العصالني
هاجر عائش مثبت الغامني

اشواق عبدالرمحن فاحل العصالني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التسويق
*سهى علي ردت اهلل  اجلحديل*وصال عطيه بن حممد اهلندي

قسم التمويل
حنان قسم مفلح الذروي

مسيه حممد حسن  الربكاتي
رهف عبداللطيف حممد  احملمدي

شوق علي بن رغيان  البلوي
روان حممد عبدالرمحن  الرويثي

خلود بريك ابن شليويح  احملمدي
رهف سامل حممد سامل الصبحي

مرام عذال ابن سعود  العنزي

**
**
*
*
*

رهف حيي بن دخيل  اليوبي
هنال سليم بن سالمه  البالدي

رغد سعيد بن حممد  الكنيدري
مرام محيد محود احلربي

مسيه سامل منيع اهلل العصالني
ريم عبداحلميد عابد الصاعدي

أفكار غازي ابن عواض  البالدي
نوف عبداحملسن حممد  البشري

امل بريك بن سامل املولد
امل حممدغيث محيد  املصري

دالل سعود ابراهيم  املطريي
نوير عبداهلل بن زحم  البالدي

سره امحد  حيدر النخلي
ساره بتاع عسري الفضلي

كلية  االعمال - رابغ



قسم القانون
هتاني بندر علي احلارثي

ريم عطيه ماهل راشد النافعي
روابي غازي حسن  حنبويل

رنا محييد بن مسعود احلربي*
مرام عبداحلميد حممد  احلسين

وصايف بدر صقر  املطريي

شذى سلطان  عتيق الفارسي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم احملاسبة
نداء امحد حممد صاحل  الغامني

مسر فهد محيد  اليوبي
ريم عرميط بن سامل  البالدي
أماني عثمان حممود  كاسب

مصريه سامل طايل املطريي
منال عبداهلل بن رجااهلل  الولدي

رنيم حممد رامز االيوبي
شهد حيي بن حسان  اجلحديل
حنان محدان محدي  العصالني
اهلام عبداهلل رشيد  الذروي

حنني امحد حممدعلي  الغامني
وعد خضر سعيد  الزهراني

فدوى حامد ابن مجيعان  احلربي
أروى سامل عبدالغين البالدي

ربى عبداملعطي حممد  اجلحديل

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

روان صاحل بن عيد  السيد
اصاله صاحل بن خضر  الشرابي
امساء منصور سعدون  الفضلي
عواطف علي بن عويض البالدي

وضحه عطيةاهلل حمسن  الفارسى
سلطانه دميحان  املرعشي

وفاء عيد بن فاحل  الزبايل
امريه انور حممد افندي

منال مطر علي  احملمدي
منال محيد محدان  احلربي
احالم حممد شوعي  عاتي

ريم معال عبيان سعد االمحدي
رشا شايم بن صنت  الرشيدي

اهلنوف خمضار واصل البالدي
نوران محد بن ابراهيم  البالدي

مريال محيد صاحل  اهلندي
مناهل ختام خويتم  البالدي

بشائر محود حامد الغامني
نوره محادي بن حممد  العصالني

ساره عبداللطيف حممد  احملمدي
عبري عوض اهلل عايض  املنقاشي

روان غازي بن حميبيب  البالدي
ملياء فتاء بن فتيل  البالدي

حنني حيي سليم املولد
هيا سليمان جريبان  النافعي

ابتسام سلمي بن مسلم  البشري
مريم مبرييك بن براك  البالدي

افكار علي ابن عبدالعايل  البالدي
نسرين غديفان غريب  البالدي

*

كلية  االعمال - رابغ



قسم نظم املعلومات اإلدارية
رشا عبدالكريم محزة احلارثي

خواطر عبد املطلوب احملمدي
ساره عبداهلل بن محد  الغامني

أمينه حممد حسن نصار  النعماني
هاجر سامل بن سليم  احملمدي

**
**
**
**
**

ابتسام عبداهلل علي  الذروي
مرام خالد بن عبدالعزيز  اهلندى

بدريه ماطر فراج العربيدي
وعد مراد بن حممد  الغامني

أجماد راشد بن فاحل  الزبايل

غيداء عطيه اجلحديل
مسيه محيد بن مصلح  احلساوي

ابرار سامل مطلق البالدي
مهور مقبل بن ملفي  النافعي

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية  االعمال - رابغ



قسم األحياء ] أحياء دقيقة [
لينا سعود سلمان  احلازمي

حنني امحد عبداهلل العسريي
غاده مناور حممد  الفضلي

غيداء صربي حسني  باقيس
ملى ماجد حسني  باقيس

شيماء عبداحملسن بن عوض  اليوبي
جنوى فالح عفنان  النافعي

مواهب سعيد بن راشد  احلربي
ربا محدان بن حممد  العويف
بدور حممد عويتق  املطريي

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

ميمونه عيد هالل  املرعشي
مريم سعد بن ساعد  املطريي
رانيه رجااهلل بن صاحل  الزبايل

نسيم تركي بن عبدالعايل  املطريي
شهد حممد طفيل  احلربي

جنود جرب دبيس  السلمي
اثري حممد  نامي  اجلحديل

هتاف عباس بن عاشور االدماوي
امواج عايض ضيف  اهلل  املطريي

ضحى عبداحلفيظ حممد احملمدي

أثري سعود بركه  املطريي
روابي حسني بن ناصر  احلازمي
رهف عبداهلل بن حامد  املعبدى

وهيبه حزام عبداهلل الزبايل
جمد حممد بن سعيد  الصاحلي

ربى منصور قابل  الغامني
ساره عمر محيدان  الزنبقي

مها خالد فالح  احلربى
ضحى عبد اهلل بن زيدان احملمدي

*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الرياضيات
رهف حامد بن محاد  الولدي

أثري عبداهلل بن خيشان  العويف
رفا مبارك حممد  السيد

فاطمه عيسي بن وصل اهلل  الذروي
رشا جربين مطر  املطريي

**
**
**

شيخه سند بن مصلح  الزبايل
روان حسني بن مسفر  اليوبي

روان دخيل اهلل ابن راشد  اليوبي
هنى عوض بن محيد  الزبايل

خلود نويقي راضي  البالدي

مروه خليل رجااهلل  الزبايل
امريه مسعد نوار السلمي

نوره سامل عيد  العتييب

كلية العلوم و اآلداب - رابغ



قسم الفيزياء
أمنيه صربى عبداهلادى  امحد
مرام خيشان عبداهلل  البالدي

هدى فرحان فيحان  البقمي

فدوى محييد بن جحيش  الرياني**
نور هنار بن عبداهلل العرادي

خدجيه معتق بن قبال  العصالني

بسمه محيد محدان رده الرايقي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية العلوم و اآلداب - رابغ

قسم الكيمياء
اهلنوف عبداحملسن بن حممد  السيد

مرام امحد محيد امحد العويف
افنان عبداهلل صغري  الياسى

أفراح داخل بن منري  املرعشى
رهف طالل طالب  العصالني

لني وليد حممد  الغامني
ريم ماجد بن دريويش  اجلحديل

دالل سعد سعيد  املولد
حامده صاحل بن محيد  الزبايل

روابي سالمه عطيان  البالدي

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

وسام حممد وصل اهلل  السلمي
حصه صاحل رويبع احلربي

نور رابح بن نشمي  البالدي
بشاير مربوك بن ساعد  احلربي

روان نعيم رشود راشد اجلابري
أمل حييى حممد  كلييب

جواهر محود حممد نافع الفارسي
رهف عبدامللك بن علي  اجلحديل

البندري مسعد نوار  السلمي
ساره حامد علي  الزبيدي

وديان مسيح بن حممد  الزبيدي
أضواء سامل علي املولد

مرام حامد عطيةاهلل  احلازمي
عواطف عوض سامل  املطريي

افنان عبد الرحيم بن محود  اليوبي
رهف محيد حممد  املرعشي
عهود ضيف  اهلل بريك اليوبي
اروى عبداهلل حممد  السليهيب

اجماد معيوف  حسن املولد

*
*
*



قسم اللغة اإلجنليزية ] الرتمجة [
شهالء طالل حممد علي سباع

خدجية حممد هاشم خباري
اجماد خليف شيمي  البالدي

رغد سامي حممدعيد  بقريان
سناء هدي هديان اجلدعاني

ريناد صاحل مصلح  اجلدعاني
روان عبدالعزيز بن حممد  العصالني

رفال عثمان حممد  مخيس
مها ابراهيم بن محد  احملمدي

**
**
*
*
*
*
*

منى محادي  حممد  الزبايل
ايناس جالل سليمان  اكندي

رزان علي بن سعيد  الزهراني
خلود حامد بن حممد  الصبحي

اهلنوف عوده مفرج  الصبحي
امنيه حسن حسني اهلندي

امنيه امحد مدخيل  الكنيدري
ساره حمسن حممد  الدعجاني
ارتواء علي حسني القحطاني

غدي حممد عبداهلل  عباس
حنني محيد  خمضور الصبحي احلربي

أمريه عبود عبداهلل  السيد
امل عاتق عتيق  املولد

نورا عبداهلل عابد  الشعلي
اميان حممد بن عبدربه املالكي

بشرى صاحل بن مصلح  العويف
امتنان راضى حممد احلربى

رباب عابد عبداهلل  البشري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية العلوم و اآلداب - رابغ

قسم اللغة اإلجنليزية ] اللغويات  [
امساء عبداهلل حسن العصالني

رهف عايد عوده  الصبحي
نوف محد بن حممد  الصبحي

نوف عبدربه بن هليل  السليهيب
غيداء فهد امحد  الرويثى

عائشه امحد بن عمر  باحنشل
مريم سامل بن محدان  اليوبي

**
**
*
*
*

ماريا عبدالرحيم  عبداهلل  احملمدي
رياء عبداجلبار معضد  احلسين

جواهر حممد مسيب  اليوبي
افنان عوض معاضه  املطريى

روان محيد عبدالعايل شامي القائدي
شروق عبداهلل مبارك  السفري

اريج زاهب بن حامد  احلربي

ريم سامي بن علي  العجمي
حنني حممد حذيفه  الزبيدي

غزالن مقبل بن ملفي  النافعي
رهف نعيم رشود  اجلابري

أثري امحد بن حممد  الزبايل
شروق طالل  محيدان  اجلحديل
هديل مسعود بن محدان  البالدي



أروى حممدعتيق  عاتق مهمل اليوبي
اشواق عبدالرازق رافد الفارسي

حنان عوض مربوك  احلربي
ندى فرج بن فريج  احلربي

شهد فهد محود  املطريي

امنيه عبيداهلل عطيه اهلل  الفارسي
عائشه عيد فاحل وزين الزبايل
خلود امحد بن عايض  الزبايل

نوف حممد  بركه مبارك الشيخ
شهد عبيد عبداهلل سعيد ابو قسمني

اجماد خيشان بن جباره  البالدي
امواج فهد مناور  احلربي

أمساء ابراهيم بن رشيد السهلي
شيماء علي بن مسعود  الفارسي

امساء امحد حممد احلربي

كلية العلوم و اآلداب - رابغ



قسم تقنية املعلومات
روزانا حسني سليمان  احملمدي

شهد نبيل بن عاطي  الغامني
ساره عطيه عيد  اليوبي

عائشه سامل مطلق  البالدي

**
**
**
**

اجماد عيد مرضي  البالدي
العنود حسان عبداحملسن اليوبي
شيماء عطا اهلل زاهي البالدي

هناء حامد ابن نابي البشري

فتون راشد بن مبارك  الصبحي
هتاني امحد مسعود اليوبي

اروى خالد بن راشد  العصالني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم علوم احلاسبات
ماثر هاني بن علي  قربان

شهد عبداهلل حسني  باقارش
نوره حسن بن عيد ال حجري

**
**
**

دعاء عادل مجعه  العالوي
روان فهد بن حممد  العسمي

رنيم ياسر محزه  الطوخي

ريم بريك مجيل  املولد
زكيه حامد حممد املرعشي

ناديه علي  حممد املرعشي

*
*

قسم نظم املعلومات
أجماد عناد عواض  املطريي

رزان ابراهيم بن مطري  العربيدي
جنوى صياف ماطر  احلربي

سارة سالمه عفينان الرايقي
ابتسام حممد راشد منقي  البالدي

**
**
*
*

ساره على حممد  الزهراني
بشرى عمر عامر عفنان الغامني

أجماد مهل شلوه  اليوبي
اهلام بكر بن حسني  الغامني

بشاير محدي محيد  العويف

رهف معتوق حممد  البالدي
منريه محيدان ابن محدي  العمري

نوره امحد بن محيد  املزمومي

كلية  احلاسبات و تقنية املعلومات - رابغ





قسم إدارة املوارد البشرية
غيداء طالب حامد  الصعيدي

رنا محدان عاتق  اليوبي
شروق داخل شلوه البشري

رهف محيد عبداهلل احلربي*
بشرى صالح حميسن  البيضاني

أماني عاطي  عطية  اليوبي

العنود مسعود حممد عيد املولد
فاطمه امحد حممدبركه الغامني

بيان محيد منسي الشماسي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
عفاف عبدالرمحن مبارك  الغامنيبشائر حسن علي القامسي

قسم القانون
عهود علي بن صاحل العمري

اثري محيد خبيت العبسي
نوره سعيد عبداللطيف  احلربي
روان جاراهلل خلف  الزهراني

روان عبدالعزيز خليف  الرايقي
حنني حممد امحد  باعبداهلل

نوف مجال عمر بابكري
امساء شديد بن روجيي  البالدي

امريه سليمان محد امليمان**
شهد عبدالرمحن  امحد احلبيشي
رغد غازي عوض  اهلل احملمادي

فتون رجاء عبدالرمحن  الزهراني
مسيه سامل عفينان  الرايقي

يف عصام بن امحد  اجلحديل
أجماد حممد بن معيض  الرايقي

أفراح عوض محيد  املطريي

رائده عواض ابن حممد  احلربي
نوفه عمار ابن محيدان الزنبقي

بشاير امحد صاحل  الولدي
مشاعل عبداهلل بن صاحل  احلربي
هنله مربوك بن ضيف  اهلل احلربي

تغريد غازي عاتق  اللهييب

كلية  االعمال - رابغ



قسم احملاسبة
شوق خالد واصل اخلميسي*هنى دبيان بن مسعود  البالدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم التمويل
امل مصطفى عبد الغين اجلحديل

غايه عبدالباسط عبداحلكيم خان
انوار عطيه  راشد  السفري**

فاطمه مجيعان  غنايم  الفضلي
مالك نويفع بن نفاع البشري

قسم نظم املعلومات اإلدارية
**مها عصام حامد عبداحلفيظ

كلية  االعمال - رابغ



قسم األحياء ] أحياء دقيقة [
فتون ياسر عبداهلل الوحيديمناير عواض ضيف  اهلل  املطريي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم الكيمياء
اسرار وصل اهلل بن امحد  الصاحليخلود رابح محود رميح البالديفاطمه عبداهلل بن حممد  الشريف

كلية العلوم و اآلداب - رابغ

قسم اللغة اإلجنليزية ] الرتمجة [
افراح فيصل مربوك  الشيخ

بشاير غازي جابر  البالدي
نوره دخيل اهلل داخل  اهلدهدي

أفراح عطيه حمسن  النافعي
ساره امني مسعود  الصاعدي

نوف خالد سالمه  اللقماني

**
**
*
*
*

أجماد حممد بركه الزنبقي
رزان عامر منديل  العسريي
رزان نصار علي  الظاهري

فاطمه عبيد عبداهلل  السيد
هديل ابراهيم بريك اليوبي

فاطمه قاسم بن حممد  اليوبي

نوره حسن ابن عبداحملسن  الشعلي
مريم حممد بن علي  فقيه

العنود علي  فريج سامل املرواني
روان مصلح  صاحل محيد السيد

قسم اللغة اإلجنليزية ] اللغويات [
عبري سعيد علي  البالدي

حنني صاحل بن رويشد  احلساوي
مريم دخيل اهلل ابن خليفه  البالدي

جوهره هندي بن حبش  البالدي

*
*

آسيا نايف بن عطااهلل املنقاشي
مروج علي بالل الرابغي

بشرى حامد شديد  اليوبي
مجاالت عبيداهلل حممد  الزبايل

رهف حامد امحد  املولد
مشاعل عويض جباره  احلميدي الزبايل



قسم تقنية املعلومات
ابتهاج غازى محود  احلربى

كلية  احلاسبات و تقنية املعلومات - رابغ





كلية  االعمال - رابغ

قسم إدارة املوارد البشرية
عفيفة ابراهيم  حممد موسى عسريي

ورود هالل  أشقر
ابتهال علي  حممد اخلزان

امساء عمر  امحد بلغصون
زينب سعود  محدان العبيدي

نوف عبدالرمحن  حيي حممد الدربي
اهلام امحد  سعيد با معروف

مسيه عبداهلل سامل باخمري
ضحى موسى  صاحل مراد

وعود عاطف  ابراهيم خياط
دالل عبدالرمحن  نصيب العولقي

امساء عطية  اهلل حممد مقحص السلمي
حنان علي  هادي القحطاني

نوره علي  حسني دريهم الدوسري
افنان طاهر فرحان احلاج

أمل حسني  أمحد باوزير
هيفاء بادي  حممد املطريي

*
*
*
*
*

ساره حممد  عيد السهلي
جلني طالل  بكر عبدالشكور

مسيه محزه  حممد محزة بصيل
االء حممد  عبيد علي الطائفي

مسية امساعيل حسن الغامني
والء علي فاحل الظاهري

جنود عبداهلل  مهدي العمري
روان أمين  حممد وجيه حممد احلباب

ربى سعود  مطر اجلدعاني
شفاء جوداهلل  سعيد العمري

هند ابراهيم  امحد ابراهيم حمنشي
بدريه عبداهلل  طرخيم املالكي

بتول ابراهيم  محوده الربعي
سلمى ابوبكر  ياسني بامحدون

سلوى سعد  شارع الشهري
دانيا حمفوظ  امحد ال حمفوظ

شفاء سامل  برك حيان

مرام صاحل  حممد اجلريسي
فاطمه امحد  عمر البارقي

يارا حممد فتح اهلل مسعد
ميسم امحد  حممد ذيبان

زينة عطية مهراس السهيمي
أمل حضييض  حضيض البالدي

مايسه امحد فؤاد فلمبان
نبيله سامل  برك حيان

شهد سامل  أمحد القرني
أمل علي  حسني شعيب مباركي

فاطمه حممد  عمر العطاس
اهلنوف عبداهلل سامل البقمي

امرية حسان حممد العمشانى
أمريه عبدالرمحن  بداي السهلي

شهد حممد  عبداهلل الغامدي
هديل فرج  مسيح السفري احلربي

هنوف خالد عبدالرمحن الصنيع

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

الفصل الدراسي األول



كلية  االعمال - رابغ
ود عبداهلل  عبده امحد مباركي

يارا يوسف  أمحد حيي عسريي
عبري امحد  ابن حامد الغامدي

محيدة عمر حممد حباري
العنود عبدالرمحن  فيصل املنصور

رنا ماطر  مبرييك مبارك املطريف
فاطمه حممد علي احلامتي

مالك سامل  حممد العويف
ساره حممد  حسن سعد العمري

ذكرى عوض  صاحل التميمي
رشا حسني حممد صاحل سالمة

رهف مجال  يوسف حداد
شوق علي سعيد العنقليز الغامدي

العنود عبدالرمحن  حممد امحد االسود
مزون علي عبداهلل حبراوي

مها حيي حممد الدربي
وجدان حممد عبد احلميد الكنيدري

بشاير حممد  ابراهيم شعيب
مرام عبداهلل  ابراهيم الشمراني

أمل أمحد علي الزهراني

رهام مجيل  عبداهلل احلكمي
فوزيه مرزوق مربوك احلربي

نبأ خالد صادق شاويل
نورة حيي  محدان املالكي

ملى ناصر حممد اجلهين
منار محد  حممد عمر حسني محضي

سلطانه عبداهلل  مسيفر
لينه مشعل سعيد العتييب

أشواق ندى غازي العتييب
ملى خالد صالح الظاهري

مروه حممد صاحل حامد امام
هيا صاحل امحد اليافعي

ريم عبداهلل  مسيفر جابر املقاطي
هديل طارق  ابراهيم هوساوي
رهف خضر ابن سعيد الغامدي

اثري حممد  حضيض جابر املولد
خرييه حممد  ابن عبداهلل ابن حممد املنبهي

انوار مرزوق  عبدربه السلمى
حنني حممد عبداهلل العمري

ريم عبداهلل حمسن النهدي

جيهان عمر  مبارك باحيدر
حضيه فهد  حممد العمري

حنان مسفر  حممد ال جملب
عهود سعد  عايد عطيه  الغامدي

مالك عادل امحد الصيعري
روان صاحل  حممد عبداهلل العبديل

ساره سعيد  علي مساعد الغامدي
شهد سعيد عبداهلل القرني

مروه امساعيل علي املرتضى
ليلى عبداهلل مبارك احلسين الزهراني
ساره مهدي  سعيد عبداهلل القحطاني

مشاعل زامل شباب املطريي
نوره عباس  علي حممد السهلي

عبري امحد  سعيد الغامدي
اروى اليف محادي السفري

ساره عاتق موسى العتييب
مكية علي  جيالن عيدروس

جنود طالل حممد الظاهري
اماني سليمان حفيض اجلدعاني
أجماد امحد  عبداهلل حممد بالبيد



رشا فاضل  حسني عواض املالكي
زينب حممد عبداهلل احملديين

نوره فهد عبد العزيز الغامدي
انوار عون اهلل حامد السلمي

سجا علي مبارك  العبيدي
عهود منسي مديس العمري

موده عباس  حامد عباس التمراوي
امساء عبده علي تركي

ساره ناجي حامد احلربي
حصه عيد فارع العتييب

اشراق سليمان أمحد تكروني
اجلوهره فرج ماطر ماطر

العنود عبدالباري  علي باني الغامدي
االء عوده  حممد العويف

حليمه موسى عبدالقادر الزهراني
هيله حممد سليمان احلصيين

موضي حممد سامل الزبيدي
هاجر ناصر  سعيد حممد القحطاني

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
يسرى حممد سعيد محزه شيخ

امساء حممد راضي احلربي
بشاير حممد امحد السنحاني

مرام ساامل رهيدن اجلهين
رباب حسن يوسف ابو ورور

زينب علي حسني مسيلب
وداد عائض عبدان البالدي

روابي امحد صاحل اهليمة
هتاني عايز ثواب املطريي

اميان علي  القثمي
أمل حممد مرعي طالب لرضي

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

هنوف هالل بن حسني الغريبى
هناء ازهري  حسني العمراني

أحلان علي  هاشم أمحد باربيق
خلود علي عبده قطان

مسيه حممد مأمون أصفري
ايه حسني حممد  حدادي

أبراربنت مبارك سعيد ال نصيب
امنه منري عبداملطلب ابوطالب

عائشه عويش خميضرياخلميسي
عفاف محاد محدان البلوي

دينا عائض مرزوق العصيمي

جواهر فؤاد عبدالعزيز النفيسى
شوق جذنان حامد القرني
خوله ناصر فهد الدوسري

وئام عريش غريب رعيدي
جود علي  حممد الشهري

انتصار مشيم  علي العنزي
نوال علي  سعيد القحطاني
مالك سعد حممد الغامدي

العنود علي  امحد هزازي
سلوى عمر حممد كهربائي

ساميه حسن سعد حسن الفهمي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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دعاء مسري سامل احلسين
خلود حممود بن عبداهلل مرزا

امريه اسعد امحد اللياتي
حماسن مخيس الشورجبي

جود عادل سلمان املرواني
شروق عبد الرزاق عوض الثبييت

ريم عمر عبداهلل الصيعري
عال زين العابدين  ابراهيم زاهر

جنالء سيف فاحل العتييب
صاحلة علي حممد املنتشري

امل حممد سليم العمراني
روان امحد سعيد الزهراني

زينب عبدالرمحن عبدالعزيز
فاطمة معيض عوض القرني

اسيل مصطفى بن علي القريى
مسرية صدقه حممد خان حممد

غايه حممد حسني املداوسى
اماني عبيد عبداهلل القحطاني

أمل متعب سامل السهيمي
شروق ياسر عبدالعزيز النهاري

وعد امحد عياد اجلهين
نوراهلدى عثمان هاشم فلمبان

شهد عبداهلل  علي الغامدي
نوف عمر  امحد الزهراني

ساره فيصل  سعد بالل
فوزيه امحد سعيد الشناوي

ريم أمحد عبداهلل الكبييب
عهود عبداهلل سعيد املالكي

ابرار ابراهيم حممدسعيد بنجر
صفيه سعيد  امحد طمبش

هدى ثياب  غنائم السلمي
جلني خالد  سعيد باطهف

حنان امحد  صاحل الشريف
ضحى عبدالرمحن  مطر السهلي

هتون عبداهلل حسن عالم
خلود حسن بن سعيد الزهراني

فاطمه فرج بن نويفع احلربي
ريم سليمان  عايل املالكي

مساهر عمر  حسن باقيس
بشائر حسن امحد مصلوف

نسرين عبدالرمحن بكريوسف
هديل مفلح بن محيد اجلهين

ابرار فرحان بطيحان احلربي
روان مصطفى صدقه اسكندراني

سحر حممد  ناصر حممد الشهري
افنان عبداهلل حمروس

أجماد محدي رده الغامني
والء طارق حممد حسن السبهاني

ابتسام حممد احلسن زربان
اهداء حممد حامد نوره

اجماد عبيد  حسني اجلحديل
أروى علي حييى آل هادي

مشاعل عبدالعزيز  حممد السالمي
شيماء عبداالله  امحد بن حيد

عبطاء عايض مصلح العتييب
اشواق عبدالرمحن حممد العتييب

رانيا طالل  ابراهيم فتيين
ابتسام فيحان  نايف احلارثي

اشواق منيف متعب العتييب
منى صاحل  ظاهر عيد العنزي
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ندى سعيد صاحل الزهراني
مشاعل ابراهيم  شامي اخلالدي

نبيهه حممد صاحل صاحل الغامني
دانية ابراهيم حممد هناري

هاله عمربن  حممدبن جاراهلل
حنان علي تومان القحطاني

مشاعل طالل طاهر
شوق عبدالرزاق  علي الزهراني

نور محزه حممود عامر
مروج عبدالعزيزحممدنور سبحي

اهلام حممدسعيد موسى البالدي
فاطمه مبارك علي السيد

نوف سعيد  عيسى حممد مجايل
إسراء سليمان  نورالدين

نوره عاطف عمسيب امحد
بسمة قاسم عبداهلل هروبي

هناء عبداهلل  سعيد القرني
رؤى نزيه أمحد أمان

افنان سعيد  زعول املطريي
ود علي  سعيد العمودي

ساره صاحل  علي حسن الزهراني
نورة حامد محزة العلوني

روان عبداهلل  سعد هزاع
مرام صاحل امحد الغامدي

شهد ابراهيم  عايد بداح السفري
اشواق حيي حيي املالكي

مريم عثمان ناصر مشعى
تغريد حممد ابن صابر الرشيدي

نوره حممد امحد عسريي
هتاني حممد  ضيف اهلل الزيادي

ندى عبد احملسن علي النخلي
ريم مناور  غازي العصيمي

ليلى عمر امحدعمر العمودي
أحالم سعيد أمحد الزهراني

عدايل مرزوق حممد الشريف
بشائر سامل امان بدر

افنان سامل عويد السلمي
روان حممد عبدالغين حجاج

وعد امحد فارع الوجيه
زهره سليم  سامل العمري

فدوى عمر  حممد صاحل
عبري علي دليم عسريي

شيماء عبدالعزيز عبداهلل الغامدي
جنوى خالد عبداهلل السلمي
ريم سعيد  مبارك الثعليب

ريم حامد  عبداهلل مسرحي
مشاعل علي حيي ال هادي

صاحله علي  حممد عقيلي
اميان امحد حسني جعفري

جلني علي  حسن دبا
ساره علي حممد عويض

حنني حممد  حممد شعيب
بشرى موالي بشري عبد  الرمحن

روان سعود وصل املعبدي
خضرة امحد  عباس مبارك

دالل زبن مطلق  العتييب
هدى عمر حيي اليحياوي

ساره سيف  مبرييك العبيدي
نوال حسن فرج االيداء

غفران حممدعلي صاحل املعلم
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مريم سعيد عبداهلل العامري
هيال عبدالرزاق عائض احلربي

هنوف حممد  حممد سفيان
مالذ حممدصاحل بوقس

رمحه حممد امحد القرني
مريم صاحل سعيد البسيسي
اسراء امحد  غديف احملمادي

امواج عيضه دخيل الناصري
مروج طالل حامد االنصاري

ريزان صاحل حسن كدرجان
نوره بكر عبدالقادر حممد املولد

رهف عمربن  عوده خليل اجلهين

مشاعل حممد  نايف الغمالسي
وعد وليد موسي سنيغايل

أمسهان أمحد علي الزهراني
امل فواز عبدالرمحن الشهري
فايزه متعب  حسن املالكي

نورة رشيد  خضران احلربي
ابرار ابراهيم  سليماني
اجلوهره فهد  عاتق العويف

شيماء صاحل حممد الطاسان
انوار حممد سامل الغامدي

العنود صديق  حممد حكمي
اجماد عبداهلل  منسي البالدي

دانه حسن  حمماس القحطاني
شروق هبلول موسى طاليب

نوف سعود ناصر الفائز
هنله زيد مبارك التيماني
ساره فهد حممود مشس

اروى حييى  رباح
مسيه عبداهلل  عمر مشاخي
بشائر يوسف  عثمان احملمد
ساره علي امحد السليماني
كرمية سامل صاحل عبداهلل

قسم التسويق
ريم عبدالعظيم  حممد عبده

فوزية مجيعان غنايم الفضلي
هاجر امحد حممد الغامدي
عزه حممد  أمحد احلوصلي

منال حممد عبداهلل القرني
شهد خليل ابراهيم السليماني

**
*
*

اجلوهره زيلعي عيسي زرير
اروى زيد غازي البقمي

هدى غازي عطيوي  السرحيي
زينب ساعد  صاحل محيد احلربي

افنان عب¨الرمحن  مدهش قاسم
غيداء حيي حسني الشريف

نوره رده  ابراهيم الزهراني
لطيفه منصور  سعيد احلازمي

غاده علي حممد الشهري
شيماء عبداهلل بن حممد ابوعوف

نورا عبدالعزيز حممد اليماني
احالم حممد  يوسف الرميي

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

بلقيس بندر  ذياب الظاهري
شهد عائض مشخص املطريي

حنان عبدالرمحن الزهراني
أمرية عوض حممد الشهري

سايل ماهر اخلضري
مروه علي  حسني علي الشريف

عبري عبداهلل  صاحل محود العذل
اسرار عيظه سرحان املالكي

فاطمه عبداهلل راشد النعيمي

مروج عبدالباسط قاري صادر
احالم حسن  مساعد الغامدي

جواهر حسن  مفرح الزهراني
االء مسري اسعد اشرف

سحر حسني  حممد علي الشهري
عهود خالد امحد طاميه

العنود حممد  الزبيدي
منى بلقاسم عايض القرني

غاده مسري  محزه منضور

هنديه حممد علي هناري
اماني عبدالباري عبدالعزيز رجب

ناديه وليد حممد سيوطي
شيخه هاني حممد احلسيين

غيداء غسان عبداحلق مندوره
منال صاحل  سامل حممد املولد

امينه عبدالعزيز سعد اجلهين
والء عادل  شحاته حسني فيومي

الفصل الدراسي الثاني
قسم إدارة املوارد البشرية

منال امحد نعمان اليامي
منه اهلل هشام السيد حسونه

هناء عثمان عمر العمودي
امنه هادي صديق مباركي

فاطمه حممد  حسن الغامدي
رهف ابراهيم  محدان العقييب

زكيه خالد  حممد الزبيدي

**
*

أحالم مشهور  أمحد الغامدي
أفنان علي عويد السيد

ابرار عيضه  حسني العمودي
وفاء محد  محد اللهييب احلربي

وعد عواد عيد احملمدي
وفا عطيه  خلف اهلل احلارثي

االء لطفي عثمان ابوشوشه

فاطمه مقبل  منري الشلوي
افنان شكري  سليمان املولد

شروق عبدالرمحن  سليم احلربي
بشائر غازي  معيض احلارثي

فاطمه صاحل حممد الزهراني
دعاء عمر  بركات باحكيم
بشرا عبدالرزاق  حسني الصمدي
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هتاني حممد ابو بكر بالبيد
ابرار حيي  جابر موسى خرمي

اميان حممد  منصور أبواحلسن
خلود علي  سليمان علي العسريي

داليا حسني  امحد بادريق
جنوى عبد اهلادي مصلح البالدي

نوف سليم  حممد امليلبى اجلهنى
رنني حسن  حممد حسن فلقي
ليلى امحد ابراهيم احملمودي

ساره حسن عبداهلل اجلحديل
سهام صالح  عوض اهلل السلمي

امساء منري نافذ رامز البنا
امساء عبدالرمحن احملمدي

نوال اخلضر امحد حسن
ساره عبدالرمحن  ناصر الظاهري

رباب ناصر فرحان ردمان
فلوة اسامة عبداجمليد ابواجلدايل

نوره خلف  سليمان العنزي
غال خالد  ناصر العماري

أماني عبدالرمحن سعيد الزهراني

بدور حممد  سعيد امحد العمودي
وعد امحد  حممد العالوي

ريم سليمان سلمان احلربي
ابتهال عبداهلل علي الشيخي

فدوى جاراهلل علي املالكي
مساهر عصام  علي بندقجي

نداء خليفة عبد الشفيع الشيخ
سها علي  محدان حممد كريم

رنا ابراهيم خبيت الزبيدي
هياء حممد سامل الدوسري

تغريد امحد  حامد الغامدي
اميان سعيد  حممد ناظر

افنان حممد  علي امحد حسن
نورة حييى أمحد آل مهجر

بيان صاحل  عبداهلل سامل باصفار
ساره حممد امحد الزهراني

عبري سليمان  عبداهلل الشهري
عهود ناعم  عايض سامل البالدي
فاطمه حسني  ذاكر احلربي
اريج ضيف اهلل سليمان املولد

وديان علي موسى احلاج
بيان قابل حسن أبوخضري

عهود حممد عبدالعزيز العثيمني
وديان سعيد  سعد الغامدي

اسراء رازن  عبداهلل رازن الشيخ
رزان عبداهلل  محدان الغامدي

انتصار فيصل  امحد يغمور
بشاير مسلم  سامل السلمي

لطيفه عبدالكريم  سليمان السعيد
ضحى منصور  ابراهيم قادري

نورة مرعي سعيد الصرف
نوره عبداهلل  امحد الزهراني

اية بنت حممد بن سعد سربه
روان حسن  عبده ياسني

مي السيد  حممد أنور ابراهيم
ناديه سليمان  محدان القاضي

منال متعب  دارج نيال احلربي
اسرار حممد عبدالرحيم اجلهين

ندى عمر  امحد الزهراني
مريم عبدالرمحن عبداهلل الغامدي
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وعد علي  سامل ابو شيقه الغامدي
ميالف صالح  خليفه عتيق البالدي

نوادر محود سعود مبرييك العتييب
وجدان نافع  عبدالعايل احلربي

جوهره بركه  فرس املولد
فاطمه عبدالعزيز علي السالمي

أبرار عبداهلل امحد موقري
افراح عوض قويدر حممد العنزي

بروق زيد عبداهلل العمري
نوره عطيه حممد الزهراني

مها محدان  صاحل املطريى
مريم حممد  عيد احلربي

جلني تركي خبيت اللقماني
جنود عبدالرمحن  رزيق احلربي

امسهان حممد امحد االهديل
ساميه عبدالفتاح املغربي

بشاير حممد  عايض البقمي
جنالء فهد منري املطريي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
الزهراء حممد  حممد أبواليزيد

امساء حممد حمسن العطاس
صاحلة علي أمحد عسل حكمي

حنان هشام صاحل قفه
رزان ماجد  إنعيم

أماني حممد حمسن العطاس
طيبه امحد عبداهلل حنتوش

امل منري عبداملطلب ابوطالب
إيناس فريد توفيق ابوالرب

شاديه نعمان مسعود جرادة
لينا سعيد حسن ناجي

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

هيفاء عبد البديع رشيد
رزان نبيل عبدالرمحن بظ

ساره علي ناصر عبداهلل البيشي
دعاء صاحل بادي النخلي

رميان عبداهلل مناور العمري
عفراء سعيد معيض القحطاني

أروى علي  عمر سرتي
عبري سعد امحد الشريف
مساهر حممد عبده سهلي

هيا امين ابراهيم عبداجلواد
روعه حيي يوسف الرمالوي

نوره حسن امحد العجالني
مالك خالد حويزم صاحل املقاطي

خدجيه حممود علي الشهري
مالك مسعد بن عبيد الصيعري

شادن امحد حممدنور حكيم
رندا شقران  سعد احلارثي

هنادي علي بن عبداهلل االمسري
عبري حسني  علي باراس

غاليه حمسن غازي  البقمي
امل علي حممد احملورى

عهود سعد سراج املالكي

*
*
*
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مالك حممد سعد كمنه ال عمري
ريم سعد امحد الشريف
جلني علي عمر موىل الدويله
سلمى سامل رجاح البالدي

عبري مصلح حييى اجلدعاني
امل صاحل بن علي الصيعري

نوف عبدالعزيز عبداهلل باصفار
اروى امحد بن عطيةاهلل اليوبي
سلوى حامد بن عون الشريف

مشاعل اسامه ابو اجلدايل
فاطمه نويعم مسعد السلمي

العنود سعد جزاء العتييب
االء ناصر عبدالسالم الكوييت

مجانه خالد صاحل رفه
فاطمه مطر حسن احلربي

سلوى خليفه راضي البالدي
شهد حممد امحد عمر زقر

امل مشبب امحد االمحري
فاطمه علي  مده علي احلامتي

اهلنوف امحد عايش السلمي

ود علي  ماجد هاشم الشريف
سهام عامر حممد القرني

وجدان عبداهلل عايل القرني
افراح حممد مشهور الشمراني

كادى صاحل حربي يوسف
هنادي عبدالوهاب شاكر

عيشه عبدالعزيز قاسم املساوي
أزهار علي حممد االزهري
ابتهال حممد  حممد اشرف امام

ريم امحد  حممد االهدل
منى عبدل صاحل القرني

رنا طلعت يوسف املدني
مطره حممد امحد املنتشري

رانيا مجال بن سراج اياز
روان عارف حسن فران

رهف صالح بن حممد دحالن
مها حممود  امحد الصومايل

سناء ابراهيم علي مرزا
منار علي معيض الغامدي

اكرام حسني  حممد عسيلي

روابي حممد عطيه احلارثي
رزان حسنى  حممدعلى بنات

ساره صاحل سليمان السريع
غفران عبدالرمحن عبداهلل زقزوق

صفاء عبداهلل بن امحد العسريي
شهد عبداهلل عبيداهلل اجلريسي

ساره امحد حممد احلضرمي
فائزه عمربن بركات اجلحديل

عبري عيسى امحد قربي
عائشه حممد  علي حسن البارقي

العنود مجعان ناصر الصبحي
شهد علي بن حسن الشمراني

مرام حممد مهدي مدخلي
مروج حممد شامان الرحيلي

ميعاد عطيه عايض احلربي
غدير امحد  علي حممد اجليزاني

ماجده طالل بن حممود اجلميدي
رناد حممود سليمان سالمه

جنود عيسى بريك مثيب السلمي
متعبه صالح طالن الصالحي

كلية  االعمال - رابغ



بشري سامل حممد باخمشب
هند إبراهيم أمحد القاضي

هيام محود محد العنزي
رنني حيي فاروق عنرب

ريم حممد  سعد العبداهلل
هنادي سامل عمر بامدحن

جوهره خالد  جار اهلل املالكي
صاحله ابراهيم موسى اخليربي

امساء عبداهلل علي زاهر الشيخي
ابتسام امحد علي علوي

مدى حممد منيف اخلديدي
مسريه سلطان فتيل السلمي

فاطمة هاشم عبيد الشريف
سارة ناصر يسلم باهدى

بيان حممد علي جربان العالسي
منار عبد الرمحن ادريس عسريي
خلود ابراهيم بركات العبديل

ساره زياد ابن حممد احلارثي
مي ياسني علي جيزاني

ماريا زهري عبدالعزيز البلوى

عائشة طارق حممد فلمبان
حنني باسم حممد سعيد قناطري

مساح جابر  عمر حممد شافعي
رندة مجيل اسعد دبور

اهلام عبداهلل مفرح الزهراني
رؤى طارق حممد هندي

شروق حسني  جابر فتح اهلل
احالم علي حسني الشمراني

علياء عيد  حممد خرياهلل الشريف
هدير امحد حسن اجليزاني

بشائر ابراهيم حامد امام
روابي حممد مسرب الغامدي
سهى علي حممد صغري شجاع

عزة أمحد  حممد الغامدي
ساره سعد عبداهلل القحطاني

فوزيه امحد  حممد حسن
دانيا حممد  فوزي ابوزيد

خوله هاشم احلسن اخلرياتي
هيفاء عبداهلل  سعيد القرني

بشاير أمحد حممد أمحد دغريري

مساهر حممد  عطيه احلربي
روان عبداهلل  حيي حسن كويل

رقيه عائض حممد القرني
عبري مرزوق  فنت مرزوق العويف

خلود معدي مجعان الزهراني
حامده أمحد حامد الزهراني

مسريه حممد  ابراهيم بامدهف
منريه عبداهلل بن حممد البقمي

االء فواد مصطفى الوسيه
امساء حممد علي احلقاوي

ساره عبداهلل  امحد الغامدي
اجماد عطيه عايض احلربي

غدير عوض حسن الغشمري
بشاير مصلح حامد الزهراني

اجماد سعيد زاهر الشهري
مساهر عبدالرمحن امحد خرمي

العنود ضيف اهلل مغرق البقمي
اشواق يوسف  علي امحد مدخلي

فاطمة حممد السيد أمحد سليم
بدور حممد عبداهلل عنرت
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دعاء حممد علي احلربي
ايالف نوار حممد عروس

مسره ابراهيم حممد بارزيق
مجانه وحيد عبدالرحيم فقريه

ندى سلمان واصل الزبايل
بدور فهد بن عبدالقادر الشيخ

اجماد علي العبادله السهيمي
شروق حممد  امحد اجلهين

افنان علي توفيق  مفتاح
بسمه عبيد  عبداهلل احلارثي

نايفه عبدالعزيز  االمسر املعجل
بدور علي حمسن النوبي

عمرة احلسني  حممد احلضرييت
مياده حسني حممد حدادي

ليان حممد  ابرهيم ابوالشامات

ريهام علي  حممد العيسي
نوران عبداجلليل قاسم سعيد

أحالم طالل حممد اجليزاني
اشواق عبداملعطي الشماسي

رزان جناتي  يوسف مجال مجال
عبري مناحي مضف الغامدي
ساره هاشم بن عمر فالته

أماني عبداهلل  امحد الزهراني
احالم محدان بن حممد الزبايل

بشاير عبيد سعدون احلنيين
حنان ابراهيم امحد العسريي

غفران عبدالرمحن بلغيث السيد
ود مسعد مساعد سعيد اجلدعاني

ريم فرج  فايز العبيدي
فايزة اليف محادي السفري

هاجر سعد سعيد اجلهين
اريج عواض عبداهلل احلارثي

بيان غازي عتيق الزبايل
جلني حممد  حامد احلربي

مرام خلف  حممد الكليخ
اسراء سعد محادي الكسيربي

مريم جميديع  السلمي
ريم سامل سليم االمحدي

ساره سامل علي بن حمفوظ
أشواق حممد  سعيد مبارك
رغده جيالن حممد محيده

عزه عبداهلل  عبدالرمحن السلويل
االء مسعود  حممد سعيد بنقوه
فاطمة ضيف اهلل موسى دالك
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قسم التسويق
صفاء خالد  علي العيسائي

نادين عارف بن عيد احلربي
أمساء عبدالقادر علي الشيخ

**
*
*

امساء عبدالقادر عبداهلل بن عفيف
مريم حسني امحد الزاهر

بدور خالد  امحد بادقيل

رندا هشام حممد عبداجمليد
بشاير سامل علي بن حمفوظ

روان طالل صاحل الوحيدي

*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



موضي محزه بن عياد احلربي
ماجدة عبداجلبار مولوي عطاء اهلل

راما حممد  زياد محصي
رزينه مروان جابر مجعه صويلح

خلود عبداهلل علي حوباني
اهداب حسن  عبداحلميد الشريف

العنود حممد حسني  العمري
ساره خالد عبداهلل داود

رويده امحد  حممد باحلمر
هدى حامد أمحد باعشن

حليمة حممد عبد اهلل الشيخي
رهف حسني حممد  اجلحديل

اميان امحد علي قراش
غيداء حممد احلسن اهلندي

شروق حسني عتيق اجلحديل
اجواد عبداهلل ابن عطيه الغامدي

ساره مازن يوسف بالطو
هند مروان إبراهيم زقزوق

مرفال حسن محزه العماري
االء امحد حممد امام

امريه ناصر  عبداهلل الشهري
نوره حممد  عوضه سعد ال عبود

اجماد محد  علي سليمان القباع
حنان علي ضيف  اهلل اجلعيد

مالك ساملني سامل دهلوس
اثري هادي  عيد معيض السلمي

أفنان سعيد ابن عبداهلل الزهراني
غيداء عبداهلل علوي العطاس

تسنيم حممد غازي الدروبي
ساره حممد  عبداهلل ميدى
سندس امحد كمال خان
خدجيه سعد علي السفري

منريه يوسف عبداهلل الدحيم
حليمه امساعيل علي اليوسفي

غدير فهد سعد امحد عشكان
انفال عبدالرمحن مهدى الغامدى

ناديه عبداهلل  صاحل الغامدي
ايالف طالل علي علي

هناد عادل  حممد صديق شعبط
سارة عبداهلل عبدالرمحن االمسري

احالم حممد موسي مطاري
حنان عبداهلل ابن حممد الغامدي

هالة ابراهيم القرشي
ميعاد طالل  علي احلربي
هاجر امحد حممد حممد

يارا غازي عبد الرمحن دقاق
مرفت عبدالرمحن حممد احلبيشي

سوسن سعيد حسني  القحطاني
مها ابراهيم  عبداهلل الغامدي

رغد خالد  مسعود سعيد احلربي
خلود مشلح  عفاس الشمري

مها صاحل  منصور العمار
والء مكي  فراج معافا

سارة مجال مصطفى اخلناني
االء فهد  حممد طاهر حناوي

اماني سرور  سامل باخضرة
االء حممد  حمسن حامد احلربي

ساره جنيب  علي شاهني
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قسم إدارة املوارد البشرية
هناء محيد حممد كريم

مرام طالب عبداحلميد الغامني
يامسني عيسى ضيف اهلل السلمي

هند ياسر  عبداهلل باخشوين

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
حبيبة عبداهلل حممد عبده

سحر عبده منصور جعفري
خريية علي حممد األمحري

امال سعيد حممد البحراوي
ندى امحد عبدالعزيز مجال

فاطمة علي حممد النخلي
بشرى مسعود حممد فرج

نورة علي  عبداهلل الشهراني
عليه حممد  عمر الشمراني
فاطمه مجيل سعيد  حمضر

بشاير ابراهيم سعيد  الغامدي
رغده عمر حممد سقاف

ابتهال مصطفى حممد عبدربه

**
**
*
*
*

نوف صاحل عبدالرمحن الشمراني
روال ملفي سعود البالدي

شهد هاشم حسن بنا
عائشه عبدالعزيز احلارثي

مرام يوسف حممد شليب
أريج عبداهلل مسعود املعبدي

ندى منشان علي آل هادي القرني
ندى عبده حممد هتان

رهف فايز  عواد دخيل اجلهين
حنان جابر علي حيي

مشاعل حممد بن امحد القويضي
ساره هادي علي امحد

مجانه مجال حسني طرابيشي

ريم سعود كويران املطريي
ساره سليمان  حممد عامر

عبري خالد حممد حسن
هتاني عيسى  حسني حسن حواز

لبنى سامي  لويفي السلمي
ساره محيدان محدان اللقماني

مدى علي  امحد قادري القادري
غدير خالد  حسن باعباد

صفاء فويز الكمال  امري حسني
حنان عابد عمر احملمادي

احالم حممد عيسى  امحد الشاعري
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قسم التسويق
فاطمه يسلم حمفوظ السيود

هناوي مجيل بن امني قاري
نوره يوسف حممد النافع

نوف علي  بن عبدان آل عبدان**
أمل فهاد فهد ال عليان

رهف فهد سعيد البالدي

امساء محد على قمري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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قسم إدارة املوارد البشرية
مريم عبداهلل حسني العمودي

جنالء عبداهلل فهد الشمراني
عبري امساعيل عبداهلل درويش

جيهان عبدالوهاب الطيب
مساهر سامل  حممد السقاف

شاديه حممد  عبداهلل املالكي
عائشة حممد  عثمان حممد

سوسن علي حسن عيسى
مرام عويض  رجاهلل السلمى

حنني حسن  ابراهيم امللحاني*
رقيه صاحل  محود الغامدي

نوف دخيل اهلل عتيق السلمى
منار حممد  علي مقطري

نورا علي امحد ابراهيم حسن
مالك طالل  حممد القحطاني

منى ابراهيم  منصور عطيه
سهيه عمر  عبداهلل باوزير

ساره عبدالعزيز  علي املهتدي

أفنان عبده  رجب رجب
فاتن فارس عبداجلليل العقاد

أريج عبداهلل  ضفيدع الصيدالني
ريم سعود ابراهيم اخلرعان

وفاء حممد  صاحل الغامدي
اروى علي  امحد الشهراني

فرح جنيم  عوده حامداجلهين
افنان غازي  محيد بدر  احلربي

سراب هاشم  ضيف اهلل الغرييب

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
نوره حممد صاحل بابعري

مها أمحد عمر الصومايل
آيه حممد ابراهيم العوضي

نوف علي مرزوق آل حبري
رويدا ابراهيم علي فقيه

العنود رجاء بن رجاءاهلل السلمى
وجدان حج اهلل مطر املطريي

**
*
*
*
*
*
*

هدى حممد عبداهلل  مشرعي
مها ثاني  صايل الفريدي

االء فايز بن امحد اجلاوي
اروي امحد عبداهلل العزي

مهجه عبداهلل بن مسعود الصيين
هاجر عبداهلل  رافع الشمراني

روابي حممد  عمر باطريف

رانيا امحد عبدالقادر العوضي
رهف حممد بن ناجي العالسي

كوثر امحد ابراهيم املدخلي
روزان نزيه عبدالكريم شيخ

شريفه حممد  شامي العسريي
تغريد عبد العزيز بن سعيدان

فاطمة ظافر  ظفري العمري

*
*
*
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بسمه عبداهلل سعيد القحطاني
هنى صديق امحد مباركي

نوره احللو هليل العنزي
هنله جربيل ابراهيم حممد

مدى فوزى عبدالرمحن الغماس
شوق ناصر عبدالرمحن الشيخي

ساره فيصل عطااهلل املطريي
ابرار محد حممد املالكي
عهود عقاب  سفر احلارثي

افراح عايد عبد العزيز العمري
عزه حممد سامل اجلهين

اهلام امحد عمر بوحسن
رزان عبداهلل بن علي الغامدي

مالك عبداهلل امحد العلوي
نوره صالح  عمر السيف

نوره امحد عبدالرمحن السيد
ندا حسني عبداهلل اجلوهري

أجماد ياسر بن عبداهلل عطار
طرفه فيصل ماجد احلربي

نور حيى حسن مقطوف

ريم صاحل علي الشيخي
شوق حييى علي البارقي

صاحلة حممد أمحد عسريي
رنيم حممد بن حسني مباركي

بشائر سليمان مريشد املطريي
هبه نواف حممد فراش

نادين علي بن حممد بامهيم
مسيه عبدالعزيز الكبيدي

أثري حسني بن صوعان صميلي
مريم عبداهلل حممد امحد مخيس

رؤى عبداهلل سعيد الشمراني
بيان حممد علي اجلبريي

نوف عبداهلل حممد االمسري
حنني ايوب امحد العجالني

نوره ثامر  محد عبيد املستادي
ريم مسري  امحد حممود اجلراح
انوار عبدالرمحن راشد الغامن

نسرين فتح الدين عبده معافا
خلود ابراهيم عقيل اجلدعاني

مالك حممد عبداملطلوب ساعد

امساء موسي عبداهلل الزهراني
جنوان عبدالرمحن الشامي

عبري حيي  بداح ارجاش
نوره خالد دخيل العوده

رغد عدنان صاحل عزب
شروق عبدالرمحن علي باكريم

حليمه امحد طالع عسريي
أريج امحد زاهر عسريي
متنيه مكي حممد عسريى

شهد عبدالرمحن عبداهلل الغامدي
نائله حسني حيي مهداني

مسر محاد بن صاحل السفري
منار حيي  حممد عسريي

هدى علي سلمان العالسي
مسيه ابراهيم  حممد منصور
رنيم امحد حممد االدريسي

نشوه صاحل مبارك بانشوان
بوادر فرج حممد احلويطي

نوف عبدالرمحن حممد باداود
هتاني وليد حممدشحاته حسن
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فاطمه محيد عمري السلمي
شهد حسن خضران الزهراني

نوره عبداهلل عباس املدني
مرام علي مزهر املنتشري
شروق حممد سعيد اجلربتي
ريم رده ذياب الزهراني

فوزية علي  حممد واصلي
ريهام عبداهلل امحد الثمايل

غال عباس حممد اجلهين
عائشه موسى  علي حكمي

اسالم موسى  حممد الدسوقي
مالك وصل  نايف العتييب

ساره حسن مرعي العمري
جلني عبدالعزيز حاسن الغامدي

نورا علي حممود السباعي
صاحله حممد  مشعرت عسريي

نوريه سعيد ابن شريف الغامدي
ساره حسن حممد رفاعي
ندى صاحل بن امحد الغامدي

هيفاء حامد  امحد الصبياني

خلود حممد علي مباركي
ملى علي  سلطان الشهري

رهام عيد بركه املطريي
صاحله حممد  عيظة الصمداني

شريفه عيسي  حسن القيد
شروق درويش  سعيد الغامدي

هيفاء حممد صبيح اجلهين
جنود عبداحملسن امحد كشاري

فاتن محدان  حممد اخلثعمي

قسم التسويق
هدى مجال  حممد العطاس

سارة أمحد حبيب أمحد السيد
مجانه عادل بن حممد الشريف

ملياء امحد حممد  مصباح
منار ناشي عبداخلري الثعليب

فدوه حممد بن فهد العتييب
ميساء عبداهلل بن على اهليج

**
*

مساح مجال حممد  القواص
اماني مبارك  حممد املانع

اسراء الدايل الشاذيل اجلالصي
مرام خالد حممدنور جربونس

هنله عمر  عيدروس
ساره حممد  عبداهلل الشهري

نوره حسن عيظه الزهراني

اهلنوف فيصل عمر العطاس
اسراء سليمان  حممد

مروج مطلق عبدالعزيز املزمومي
سلطانه عبداهلل حسن املالكى

اصاله فيصل يوسف املدني

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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قسم القانون
خدجيه محزه مكي مليباري

ابتهال امحد حسن بسحم
مروة عبدالعظيم الشيخ علي

االء رياض  حممد كامل الشوبكي
مساهر ابراهيم خبيت الزهراني

نوره عبدالرمحن احلربي
حياة حممدعلي حسن منر

ميمونه حسن  حممد علي
اجماد قريبان خملف العنزي
نوف سويد عبداهلل عواجي

فاطمه مساعد علي كوكو
مرام خالد ابن سعد الغامدي

ميسار ماجد علي جيالن
هبيه عبداللطيف امحد بداح

لطيفه امحد عبداهلل علي
عبري مساعد علي كوكو

ربى أمين علي غالب الفران
فوزيه حممد ناصر البقمي

النايفه عبداجمليد حممد الزبيدي

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

ساره صاحل ثواب اجلعيد
شيماء عبداهلل حممد القرني

عبري حممد هادي خمزوم دغريري
جنود ابراهيم حسن قصاص

مساح عمر  صاحل باجري
مريم علي سامل الناصر العييدي

االء مهنا  صاحل البشريي االمحدي
مجانه مسفر حممد الغامدي

ريام ياسر حممد اللقماني
رهام حاكم عابدين املطريي

فاطمة سعيد عايض القرني.
منال خالد ابن سعد الغامدي

حنني ناجي امحد النمر
روان عبداهلل سعيد الزهراني

امل حسني  عبداهلل احلربي
نور ناصر  أمحد التميمي

وفاء حامد  سعد العمري
ريناد عبداهلل ابراهيم عراقي

مها حممد شعيفان الرفاعي

امساء طالل عبداهلادي سباعي
مزون حسني عبداهلل االمحري

بثينه سامل وصل الفارسي
ابتهاج منصور  حممد الشهري

وديان محدي حسني طرابيشى
علوة محدان  علي الكثريي

منى فؤاد  قرنبيش امحد قرنبيش
بشاير جابر علي الشمراني

بسمه علي عبداهلل الشقاع
مروه رزيق مرزوق السفري

روان رمضان عبدالرمحن رشوان
اجماد عبدالعزيز العريفي

ابتسام مناحي هداف السبيعي
نوره صاحل  حممد الفضل

زينب حسني حسن النخلي
البندري عبدالعزيز عبداهلل السعيد

هنى امحد محد الزيلعي
عائشه علي حممد مهدي العسريي

العنود عطاهلل  محدان الفارسي

*
*

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

بشاير حممد خضران الزهراني
عربه عبدالرمحن حممد حامت

امنه علي  فرج باخلري
غيداء عبدالرزاق  حممد صلواتى

رهف سعد امحد آل شايع
جلني طارق فؤاد الدرميى

طيف ابراهيم عبدالرمحن خباري
وجدان صاحل بن حممد الغامدي

حنان مازن  طارق محوده
بيان امين  حممد علي السمان

مسيه حممد  مسلم الثقفي
امل سعد عبدالعزيز الصفيان

نوال موسى ابن عبداهلل عطيف
امساء علي عبداهلل امليموني

ندى عبدالرؤف عبدالعزيز  قرشي
اجماد ابراهيم عبدالرمحن القاضي

نوف عبدالرمحن  جحيش اللقماني
امريه على  عبدالعزيز الزهراني

مهره سفر حممد خنثل
امساء يوسف عمر حسن نرباوي

شروق عبداهلل  عبده اليامي
عبري سعد بركان املطريي
دعيه صاحل حصيان احلارثي

نوف عبدالرزاق  خضر الزهراني
ريم عثمان فتح الدين عقيلي

اروى بدر  ماجد املطريي
رضا سعيد هاشم الشيخ

شهد سلطان  جابر سامل الرفاعي
هياء حممد سامل القريين

عبري سعد حسن املالكي
عائشه حممد  علي كريري
اجماد ابوبكر مديين الزيلعي

اريج ابراهيم حسن عسريي
رنا عبداهلل امحد حممد الغامدي

اثري حممد محيد السهلي
مسر سامل عيد اجلهين

اشواق علي سعيد الزهراني
لولوة صاحل عبداهلادي العمري

بشائر حممد خلف الغامدي
شهد سامل سليمان اجلهنى

بشائر حممدعيد حممد اجلهنى
رنيم حممد شان عبداهلل
بشاير حممد  عليثه اجلهين

نعيمه غازي  مسلم  الرشيدى
ليلى منيف عمري العتييب

شيماء اسامه  حممد القثامي

قسم نظم املعلومات اإلدارية
هدى صاحل  ناصر علوي

ابتسام حممد  فايز الشهري
**
**

يسريه امين حممد عبداجلليل
العنود حيي بن حامد اللحياني

احالم سامل  عوض جربوع
امواج صاحل مسلط العتييب

**
**

**
**
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مالك زين  اهلل صاحل املصعيب
مريم فيصل حممد العنزي

موضي عبداخلالق صويلح البالدي
عريب ابراهيم حممد الرتكي

آيات حممد  عياش عبداهلل
خوله حممد عبداهلل كبيسي

نوال راشد امحد واليب

خلود علي صاحل خضر املالكي
غدير حممد فهد سالمه

عهود عايض  عيد القحطاني
ليلى عبداهلل حممد الصبحي

خلود خالد سامل الشيخ
والء فاحل منري السلمي

مسيحة حممد فتحي الشهري

امساء حسني  عابد اجلدعاني
االء عبد العزيز حممد الشريف

مها سعد ضاوي السبيعي
تسنيم عصام علي آل سامل

أمل عبداهلل  عطيه اهلل الفارسي
ابتهال ابراهيم  امحد املصوعي

هديل ياسر حممد  االمسري
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الفصل الدراسي الثاني 
قسم إدارة املوارد البشرية

ابرار حممد  ساملني الصيعري
أمساء عبدالقادر  حممد العيدروس

مشاعل صاحل  علي القرشي
آبتسام صالح  عوض اهلل السلمي
مشاعل سليمان حممد االمحري
سحر عبدالرمحن امحد االشي

جند محدان حممد العتييب**
موضي عبدالرمحن العجمي
بشاير راشد حممد السهلي

زهراء حممد صادق  اللوجي
فاطمة حممد سعيد حسن السراج

هاجر صاحل  علي اجلمحان

رغد ناصر  ذويب الفقيه السلمي
نوف صاحل  امحد عطيه الزهراني

اميان علي عبداهلل احلربي
ايات حممد  ابراهيم حممد رباط

رزان صديق عبداهلل خليص

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز



** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
مها حممد امحد القثمي
اخالص مازن  ياسني

احالم هلول عواض  السلمي
مرام حممد ابن عطيه احلارثي
اشواق حممد بن زاهر القرني
البندري مشعان حممد أبومحر

شيماء سفران عباد املطريي
مريم عبداهلل حجي العطيه

حنان ابراهيم حسن ابوراسني
شهد فائز  عبداهلل املالكي

مسر صالح مصلح الشيخ
ابتسام حممد بن زاهر القرني

امنيه علي بن حسن حممد
االء عبد اجلابر عبداملانع الرحيلي

هتاني علي امحد عسريي
هتاني حممد علي هزازي
خلود علي منصور زايد

وضيئه خليل عبداهلل تلمساني
روان امحد ابراهيم بدوي

**
**
*
*
*

حنني عبدالعزيز عبدالكريم خباري
ريم حممد امحد غربي

عزه ضيف  اهلل امحد الشمراني
نوف عبد اجلليل يوسف صبان
هديل عبداهلل حممود كوفيه

بيان فهد بن سعد الصقر
أضواء يوسف أمحد سيدام

فريده انس حاج عبداهلل
رحاب حسن حممد املنتشري
بسمه علي جربان امحد قيسي
خلود سند صياف السحيمي

هناء سعود سطام العنزي
بشائر صاحل أمحد حصريم

خدجية طارق  علي عنرب
اميان يوسف حسني الثمريي
شروق مصلح صاحل الشيخ

فاتن فريج فرج احلربي
سلمى سامل حممد القحطاني

اهنار علي  حممد امحد

ميعاد عبداهلل االمسري
سعاد مساعد موسى الزهرانى

وجدان أمحد عبد العزيز الفالحي
نوف ناصر االملح العنزي
صاحله حامد حممد الفقيه

قمر عبداهلادي عبداهلل خباري
وديان علي مهنا اجلرده

ساره عيد  علي عايد املالكي
وجدان عبداهلل سعد القرني

فريوز حممد عبداهلل باطريف
دانيا علوي حممد الصعيدي
اميان عقيل حامد  الشيخي

ميسان حممد عبود باشويه
شفاء عبدالرمحن اجلدعاني

والء سامل علي بانواس
وفاء ابراهيم مربوك اهلاليل

فاطمه امحد حممد عتودي
شذا صقر عوضه الزهرانى

هنا علي حممد املولد
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تذكار جابر  علي وهبان وهبان
اجماد حسني ابن خالد  الشريف

منى عبداهلل عبده عرار
مها عتيق ضيف  اهلل املطريي

مودة حسن امحد  شاذيل
نوره منصور  عبداهلل عسريي
نوره حممد  مرزوق احلارثي

ندى موسى علي الزهراني
امساء حممد  دوست حممد

منار امحد مصطفى كردي
افراح عبيداهلل محادى املولد

شدى مستور بن عرميط السلمي
نوره عبداهلل حممد الرشيدي

اشواق عوض بن راجي املعبدي
شهد خالد حممد باحسن

غيداء سامي  بكر عمر باجبري
ساره عبداهلل محد البالدى
هتاني خبيت مجعان الزبيدي

افنان وليد عبداهلل اليماني
نائله أمحد صديق االنصاري

شهد الوليد عبدامللك الصبان
ماريه كمال عبداهلل باعقيل
رزاز عثمان بن فايز احلربي

نوف حممد مبارك املولد
يامسني سامل حممد الكنيدري

وجدان عايض بن كعيت العمري
شروق سعيد بن علي الغامدي

ماريه عبده بن مراد مراد
ارجوانه حممد  امحد النجار
شادن محيدان غايل املطريي

موده ابراهيم ظاهر التويم
منريه شبيب حممد اجلنييب

رتوى علي عبداهلادي خليفه
روان عبداهلل  جمحود الزهراني

خلود سبيع حممد الشهري
اميان صاحل حسن  الزهراني
غفران محود ابوهويدي املولد

جنالء محاد بن بشري السلمي
رهام غازي مبارك احلربي
خلود عبداهلل حممد اجلدعاني

رنني زياد حسن مجال
بسمه عبدالرحيم حامد اجلدعاني

فتون طارق  حممد اهلندي
مريم حممد حمجوب الشقيفي

وديان عبداهلل سعد القرني
عبري علي حممد املرحيب

غاده صاحل  حممد البالع
رقيه علي حممد محدي

شهد عبدالرمحن مشعل اللحياني
غيداء حممدمجيل نزيه ابوزيد

طعمه علي حممد الشهري
هند عبداهلل فرح املطريي

مشوخ عبداهلل علي احلربي
صاحله عبداهلل حممد الشيخي

هديل صاحل حسني اجلميلي
هند حممد  سعيد صنيدح املولد

هديل نايف عمر رواص
ندى علي عوض صعيدي

ابتهال عبدالرحيم علوي جان
ساره هباربن سروربن العتييب
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سعاد سليم  على اجلدعاني
رزان علي سعد القرني

اسرار ابراهيم علي الزهراني
بشائر عدنان سعيد  نتو

نوران فيصل حممد عبداهلل

سوزان حسني  حسن النخلي
جنود حممد عبدالعزيز القرني

رغد عمر عوده اجلهين
سلمى صاحل هياس الزهراني

نوره علي  امحد الصمداني

هبة حممد عبود دومان
هزار حممد مجال الظاهر

ثريا عبداهلل سعيد االمحري
ساره عوني عبداملهدي ابو غوري

قسم التسويق
أروى أمحد عبدالوهاب قشقري

اميمه عمر عوض مربش
بتول زياد موسى حسان

جلني عدنان عبداهلل ميمين
هبه ماجد عبدالوهاب الشريده

دينا امحد ابن علي املربعي
اشواق حممد امحد اخلضري

ندى صاحل حممد  الغامدي
هناء امحد علي الغامدي
ابرار حممد امحد باجبع

وئام حممد امحد هادي

**
**
**
**
**
*

ليلى صاحل شاهر زينى
نور سعيد بركات الزهراني

أمرية حممد عبداهلل القرني
شذا عبدالغفور عبدالصمد جوهر

مريال حممد حسني مطر
فاطمه بكر موسي تكروني

روان سعيد سامل الشهراني
هدى حممد حمسن القرني
مدى حممد عبداهلل العويد

اسراء عبدالرمحن عطيه الزهراني
مليس عبدالباسط جالل

جنود صاحل تنيضيبب  اجلهين
ابتسام عبدالرمحن الثقفي

عائشه سعيد عبداهلل القرني
بشاير فوزان صاحل البليهي

مها عبدالرمحن امحد الشهري
ندى خلف عويض احلارثي

خلود معيوض حشيم  املطريي
سجى سعيد حسن باقرماوي

ريم عبداهلل رجب مسكري

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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قسم القانون
شريفة حممد علي  القحطاني

آالء عبداهلل حممد اليزيدي
وجدان عبداهلل حممد البعداني
ريسه حممد حسن الشمراني

وجدان عبداهلل شريف العطاس
أفنان عبداهلل بن حممد اليف
روان يوسف سليمان عوض

روان عتيق عبداهلل املالكي
رغد حممد حسن الفران

بسمه حممد عبداهلل االمسري
بسمه صاحل امحد  الغامدي

شيماء بكر علي أملربعي
عهود نافع امحد العمري

منى امحد عبدالواحد املطلق
منريه نوار قشعان السبيعي

شهد عبدالعزيز حممد خشعان
اجماد منصور ابراهيم بديوي

مريم حممد بندر العتييب
بثينه حممد عبدالرمحن الغوينم

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

شروق حممد جربان شهوان
اسرار علي عواش  الوادعي
دالل مصطفى عيسى صابر
بشاير سليمان سعود القثامي

نوير حممد غازي مناور العصيمي
ميعاد حممد بن امحد املالكي

نور حممود يوسف مساره
خلود عبداهلل مشرف الشهري

دينا مجال حممد سفياني
مريم امحد حسني مكي

منى حممد عبداهلل العقيل
اهلنوف عزالدين - النادر

منى سعد ناصر عسريي
مرام عوض صاحل املطريي

روان عبداهلل أمحد سلمي احلربي
بيان حسام الدين مصطفى صقر

اميان عبدالعزيز سند احلربي
نوال عبدالرمحن سعيد الغامدي

مساهر غيثان بن امحد املنتشري

حنني سعود عبدالعزيز السليماني
رهام ابراهيم حممدحسني حممد

أشواق مشيم  علي العنزي
اسراء عبداخلالق حممد غباني

محده محيد حامد السهلي
روان حممد بن معتوق  اجملنوني

مريم عبدالعزيز حممد احلربى
نوره محاد فاحل البلوي

دالل فهد شليل  العتييب
اماني عبداهلل علي الغامدي

امساء حممد سعيد الزهراني
اميمه زكي حممدصاحل الظاهري

غدير امحد ابراهيم العساف
اهلنوف سعود عبدالعزيز العثمان

وسن عبداهلل علي السيد
مها سعد بن سعود القحطاني

اماني محزه حسن حنان
هند سعد رزيق احلربي

جنود مسفر امحد الزهراني

*
*
*
*
*
*
*

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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محده عبداهلل سعيد زهراني
احالم عون اهلل بن عازم السلمي
حنني محيد  حممد حامد اجلغثمي

أالء أمحد حيي جبلي
مرام مسلط  سلطان بن ربيعان

اسيا الطاف حسني مشتاق
فاطمه أمحد سعيد  املالكي

رندا  يوسف بن سليمان عوض
حنان محدان عيد احملمدي
فايزة سعد عوده السرحيي

ناديه حسن حييى املرحيب
روان سعيد دشان حممد الشهري

نوره امحد عائض الشهري
ندى سليمان  حمسن البلوي

شروق حممد مسفر فهيد الغامدي
بيان رأفت  حممد قائد

رنا سعد بن ناصر الرباهيم
نسرين مطربن  مسرح القثامي

نوف ناصر مسفر الزهراني
وفاء  عبداهلل حممد العمري

منريه حممد بن امحد آل سعيد
نوف عبداهلل امحد العسريي

اثري سليمان بن عواض الزايدي
مها مرزوق صاحل مطلق السرحان

خلود مسفر مفرح الغامدي
ابتسام امحد  حامد الغامدي
ساميه جابر ساعد الذبياني

اروى راجح فالح اجلبريي
سهله عزت القاضي املدني

جلني مسري حممود نوار
امساء علي امحد االمسري
تاليه طارق امحد أزهري

خلود خالد  خالد مباركي
رزان سلطان سعود االمري

مها حممد عبداهلل بامسح
مجيله  قايد  علي حممد

ايثار رامى صاحل صائغ
غدي طالل سليمان مرسال

فرح فيحان سعود البقمي
امل محد بن حممد العبيدي

مسر حممد خليل الدوبي
جنود حسن الحق العسريي

ايثار حممد درويش العمري
بدور خالد بن عبدالعزيز السهلي

نورا فهد عبداهلل الرشيد
سناء سامل بن سعيد بن سلمان

فاطمه مجعان بن حسن العمري
رهف عبداهلل بن سعيد احلوبانى

اراك بندر عائش املطريي
ريم حممد حامد اخلثعمي

اسيا سامل حجاج احلربي
منى عبداهلل بن سعيد الغامدي

ايثار أمحد حممد عسريي
نوف بدر عوض املطريي

مالك صاحل درعان الدرعان
سلمى حسني بن علي الزهرانى

شوق سراج امحد فقيه
عبري سعد عبدالعزيز احلارثي

هاله عبدالعزيز عبدالرمحن حكيم
اماني حسني عبداهلل احلارثى
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زانه حممد محيدي بن منشه
رغد حييى علي مباركي

دانية عبدالغين عبداهلل اجلهمي
فاطمه حممد ناصر احلمودي
مريم سعد ناجم العتييب

فاطمه خالد سعود املالكي
هتاني حممد بن عبيد الشمري
اجماد سعيد بن فاحل  الغامدي

غيداء امحد  علي فاضل الغامدي
أفنان عبداهلل عبداحلميد زمزمي

صفاء عبداهلل محود الشهري
شهد حممد عبدالرمحن اجلفري

ندى خليفه ثابت السلمي
عائشه حممد جرب القرشي

ساره جزاء مرشود العتييب
هند عبداهلل صالح الشمراني

غدير حممد علي الزبيدي
عهود عيضه عليوي الفهمي
بشائر حامد امحد باعشن

روزان خالد عبدالرحيم املختار
امسهان مجعان  امحد الغامدي

ملى حيي عمر الدويله
ساره حممد راشد السبيعي

رنا امحد بن صاحل الغامدي
سهام بدر علي زهراني

فتون مسري حممدنور سليماني
جناة امحد حممد باهربي
جنود حممد امحد القثمي

سحر حممد سامل بامسح
فاطمه حممد  عواض الشعييب
شهد عثمان أمحد الزهراني

هناء حممد بن علي املربعي
روان حسن عبدالرمحن قرشي

هاله فرج اهلل فريج ذوي عطيه
ملى عبدالرمحن حامد العرابي

منرية فرج حضريم الغامدي
بثينه فريد عبدامللك منشي

رهف فالج بن سجدي العتييب

نوف حيي  محود منصور محدي
اثري عبداهلل عبدالعزيز الداعج

سناء حرتش خبيت ال حرتش
اسرار محاد عبداهلل املغربي

غفران رافع مهدي احلارثي
عهد امحد  عبداهلل امحد العقيلي

فتون عبدالرمحن ابراهيم برناوى
منى منصور يعقوب كرم الدين

نوف فاهد بن بركه احلربي
روان عبداهلل  امحد الغامدي

ميساء حممد بن علي الزهراني
خلود فهد علي السعيد

اماني امحد ابن عبداهلل الغامدي
مرام حسن حممد الشهري

غدير صاحل أمحد العمر
مشاعل عمر  مهدي عمر احلرازي

منار حسن حممد الشهري
مساح حممد ناصر السبيعي
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قسم نظم املعلومات اإلدارية
مريهان   خري

بشائر ناصر حممد الشيبه
فاطمة حممد إبراهيم سيقل

ريم حممد امحد  قايد
نوره سعيد سعيدان العتييب

فاطمه عبده ابراهيم العذيقي
حنان عيضه حممد املالكي

بسمه حسن  امحد بالكسر
فريوز وائل بن حممد اجلهين

أريج سعيد عون القرني
علياء مسفر سعيد املالكي

أمساء امحد حسن احلارثي
روان علي عبدالرمحن القحطاني

مريم حممد سامل مسلم
رفال ماهر صاحل  مغربي

افنان حممد امحد صاحل
ساره منيف فرج الصيعري
رهف نايف محدان املطريي

مسر امحد حممد اجلهين

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

فاطمه امحد صاحل الكثريي
مها جابر خليفه الزبايل

نوف فيصل ابراهيم الشريف
مروه عبداهلل  مقبل الزنبقي

رهام عبد اهلل عبدالعايل النعماني
رنيم حممد يسلم النهدي

رهف سامر حامد  أسطي
غدير حممد بن حويل الشهري

تغريد حممد نزار مجعه
تغريد حممد حسني دغريري
اماني سعد وصل اهلل السلمي

رهف عمر ابن عبدالعزيز الغامدي
نوره شاهر بن علي الغامدي

هديل خبيت سعد احلربي
مناهل ماهر بن حممدناصر قارى

امنيه فواز يوسف جان
هنديه علي حيى منازي

وجدان علي شديد اجلدعاني
افنان نافع علي السفري

مشوخ متعب عابد اخلماش
ابرار حسن حممد حسن باروم

مروه عبدالرمحن علي اللبين
نور اسامه يوسف باسنان
اجماد فائع حسن آل عامر

اميان طاهر مصطفى حجازي
فتحيه حممد  عبداهلل اروني
اماني موسي عبداهلل احلربي

اجلوهره وسيم عبدالقادر الصبان
مهره مسفر علي القحطاني

نوره مسفر علي الغامدي
مريم داود سليمان حظه

ابرار ناصر بن حممد الشهري
غدير امني قربان امني

هنله علي عبداهلل ابو هبريه
ريام حامد ظاهر احلجوري

ساره عبدالعزيز الشهري
رزان حممدحيي محيدان اليوبي
ندى عبدالعزيز حممد الغامدي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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العنود حامد بن ناصر  احلازمي
فاطمه سعد عبداهلل االمسري
نوره سلمان بن حممد القحطاني

وجدان عبداهلل العمودي
شروق عطيان حضيض احملمدي

نوره عابد محد البالدي
وجدان خملد  محد على العتيبى

ابتسام مسفر طلحان احلارثي
مسيه عبدالعزيز  امحد البدواني

بيان مساعد  مرزوق الذبياني

رهف عبداهلل حممدنور حكيم
اسراء حممود خنشبندي

وجد ثامر مستور القرشي
أمرية عبداللطيف غالب علي

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز
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الفصل الدراسي الصيفي
قسم إدارة املوارد البشرية

اسراء ماجد  حامد حممد احلازميمنى خالد  حسن حممد حكميمريم فهد عبد العزيز اجلحديل

قسم التسويق
امساء خالد حممد باسالمه

امريه حممد غازي إبراهيم نصر
ساره سعيد عبداهلادي العيسائي

مرام حممد بن مسلم اجلهين
مجانا خالد عبيداهلل اجلهين

**
**
**
*
*

علياء صاحل علي الزهراني
سهام مسفر  موسى املالكي

ميار عواد عيد اجلهين
فاطمه حسن بن علي الغامدي

امل حممد عتيق الغامدي

امساء علي نصار الزبايل
عابده عابد مبارك اخلواري

امرية صاحل عوضه الغامدي
رؤى عبدالعزيز صاحل العمودى

اهلام فواز أمحد العبديل

*



** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

قسم إدارة خدمات صحية ومستشفيات
روان عبدالقادر حممد اجلبلي

البتول حممد صاحل علي قصري
هيام حسن هبه اجليزاني

عبري علي بن حسن باطهف
رانيه ابراهيم علي العسريي

مريم علي حيي مباركي
حنان أبوطالب بن سعيد محدي

أماني عمر عبده الصائغ
مشاعل حبيب عويض املطريي

ريناد ذيبان عزيز  الثعليب
نرجس عبده محد كشار

نوره عبدالرمحن عبداهلل امحد

فايزة بلخري  علي الشيخي**
جنوى عبدالرمحن علي العمودي

اماني حيدر عامر الناشري
حنان علي حممد جلى

مشاعل عبداهلل دخيل اهلل اجلهين
أثري صاحل عبداهلل الشمراني

شروق محد علي الزبيدى
مشاعل حسن عبدالرمحن القرني

هند عبدالغفار عبداجمليد
رحاب عيسى امحد الشقيفي

اهلنوف عبداحلميد حسن احلربي
خامته حممد عبدالسالم سرحان

سحر سلمان عبده عبدالكريم
حربيه حسني سعيد محدي
ميعاد طالل سليمان مرسال

نارميان عادل منري قاضي
منى سعيد حممد عسريي
أمل موسي امحد الزبيدي

رميان علي مرعي عسريي
االء خالد صاحل بنجر

أهنار حممد عبداجلبار بدوي
اهلنوف مسفر عبداهلادي اليامي
وعد مشبب عبداهلل آل رفيدي

بدور حسني عبيد متوكل

قسم التسويق
مسية علي عبداهلل عبداملانع

خلود ابوبكر حممد بامقبل
مها عبدالعزيز سلطان بن سلطان

عفراء حسن امساعيل قدح**
هيا وهيب حممد نور رحيمي

غدير سعد بن مساعد الشريف

مريم حممد معدي املطريي
مريم سعد  زعول  املطريي

كلية  االعمال - رابغ



قسم القانون
جنا أسعد سامل اهلامشي األمري

رازان مجيل حممد باعبداهلل
زهره عبداهلل عبدالواحد الطاليب

صبا عبداهلل حممد محد
عزة حبيب بن أمحد خياط

رفيف فهد محدان اجلهين
عبري عابد  مريزيق القثامي

هيفاء هشام ابراهيم عرب
رناد ماجد رشاد خيمي

غاده حممد علي العسبلي
روان امحد علي الزهراني

مشاعل عبداهلل امحد اخلضري

*
*

نور حسن عطيه ابومخاس
نوف سعيد حممد الغامدي

منال مرزوق ختيم السلمي
مشاعل صاحل علي أل عمر

احساس خالد عبداهلل الغامدي
جنود امحد بن حممد الزهراني
رميا حممد بن شوعي جمرشي

فايزه خالد بن عمر طيب
جنود حممد مقعد العتييب

جلني علي بن حممد القرني
ساره حممد طلق السلمي

حصه حممد موسى الزهراني

مرام حسن سعيد الشهري
نسيم علي جوداهلل السلمي

ريم علي  عبداهلل جسيمان
عبري امحد حممد  احلقوي

خلود خالد بن رده املالكي
عبري عبداهلل  ابراهيم الغامدي

عاليه جابر مفرح عسريى
مسيه عطا اهلل بلوشي

اسيل نبيل عبده حلواني
امساء عبدالرمحن امحد العتييب

امل صاحل سعد خضر احلارثي
نورا مسري  حممد صدقه عويف

** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية  االعمال - رابغ





** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

كلية اجملتمع 
قسم إدارة الشبكات
ساميه حممد خبيت  اجلدعاني
بشائر حممد غريب  املتحمي

لينا سعيد سامل باسندوه
خلود علي عاطي  املولد

رزان علي حممد  الشهري

قسم احملاسبة
شهد حممد حيي يعقوب

وداد حامد صاحل  عمروي
اجماد عويض مسعد  اجلدعاني

وجدان حممد عيدان  الزهراني
مهسه فؤاد حممد عبدالعال

**
*

زهره حممد عبداهلل النخلي
مرام حزام حممد  الشهري

رحاب علي حسن  حبق
مودة محدان محود  كبري
يامسني امحد سامل  العالسى

رهف صامل ساعد  السلمي
والء امحد بن عبداحلميد  باناجه

يارا اسامه حممد  البلبيسي
عليان عالن بن حممد  العرياني

أروى حممد حممد القيب

قسم التعقيم
فاديه هديان عبداهلادي العمري

شيماء عبده ابوطالب الغبيشي
فاطمه حممد امني عمار**

نادية حممد خمضور الربكاتي
رغد حممد مصطفى بديوي

نيفني سامل بن امحد  راجح

قسم املبيعات 
مرام سعيد معيض القرني
وعد سامل مساعد احلربي

نوف بندر عبداهلادي احلربي*
بشرى مفلح وقيت السلمي



** إمتياز مع مرتبة الشرف
*  إمتياز

معهد اللغة العربية للناطقني بغريها 
قسم اللغة العربية للناطقني بغريها

هريا سيد عمر فاروق
رميصاء حممد منهاج حق

**
*

صدف حممد أظهر حممد سرور
منرية راشد عبدالكريم اقصوي

حفصة عزيز شيخ عزيز اهلل *
*




