
































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

كلية  االعمال - رابغ



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

كلية  االعمال - رابغ



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

كلية  االعمال - رابغ



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
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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

كلية  االعمال - رابغ
الفصل الدراسي الصيفي



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

كلية  االعمال - رابغ



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
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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
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** 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 *
*




